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Bursa Hungarica 2013 

Tájékoztató a súlyos  
mozgáskorlátozottakat 
megillető  
gépjárműadó-mentesség 
feltételeinek módosulásáról

Pályázati hírek

Hírek, események  
az óvodából

A zsombói Wesselényi  
Népfőiskola 31. évad  
novemberi programja

Októberi és novemberi 
programajánló

Megújult a József Attila  
Közösségi Ház és Könyvtár

Interjú Földes László-
val közismert becenevén 
„Hobo”-val, aki Kossuth-
díjas magyar bluesénekes, 
dalszerző, előadóművész 

Egészséghét Zsombón

Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa
HíRMONDÓ

Sok szeretettel várja minden kedves látogatóját
a zsombói József Attila Közösségi Ház és Könyvtár
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 2  „Csend van. Itt-ott a pernyét
s az eltévedt éjjeli lepkét

magasba vágja az őrtűz
erőre kapott lángja.”

Kovács István: Világos 1849 

A Hírmondó legutóbbi száma óta a Képvi-
selő-testület egy munkaterv szerinti, rendes 
ülést tartott.

2012. szeptember 28. – munkaterv 
szerinti, rendes ülés

Az első napirendi pontban a Képviselő-tes-
tület a Falugazdászi tájékoztatót hallgatta 
meg és fogadta el. A tájékoztatóból kiderült, 
hogy az idei évben két időjárási tényező is 
sújtotta a mezőgazdasági termelőket, a ta-
vaszi fagy és a hosszú, nyári aszály.

A második napirendi pontban a Nefelejcs 
Katolikus Óvoda 2012/2013. évi nevelési évé-
nek megkezdéséről szóló tájékoztatót hagyta 
jóvá a Képviselő-testület. A tájékoztatóból 
kiderült, hogy az Óvodába 6 csoportban 120 
gyermek kezdte meg a nevelési évet. 

A harmadik napirendi pontban a Képvise-
lő-testület, a Bóbita Bölcsőde 2012/2013. 
évi gondozási évének megkezdéséről szóló 
beszámolóját fogadta el. A beszámolóból 
többek között azt is megtudhatta a Képvise-
lő-testület, hogy a gondozási évben milyen 
programokat, rendezvényeket szerveznek a 
gyermekeknek és szüleiknek egyaránt.

Ezt követően a Bóbita Bölcsőde Új Szakmai 
Programját fogadta el a Képviselő-testület. 
Az új Szakmai Program elfogadását az indo-
kolta, hogy az előző Szakmai Program csak 
egy évre készülhetett. Az új Szakai Progra-
mot a Bölcsődék Módszertani Igazgatósá-
gának Dél-alföldi Regionális Módszertani 
Bölcsődéje is jóváhagyta, amely 2015-ig 
érvényes.

A következő napirendi pontban a Képvise-
lő-testület, a Szent Imre Katolikus Általános 
Iskola 2012/2013. tanévének megkezdéséről 
szóló tájékoztatót hallgatta meg. A tájékoz-
tatóban ismertetésre került a 2012/2013-as 
tanév helyi rendje, a tanév során tartandó 
rendezvények, programok, ünnepségek he-
lye, ideje. A tájékoztatót a Képviselő-testület 
jóváhagyta.

Ezt követően a Képviselő-testület a tiltott, 
közösségellenes magatartások szabályozá-
sáról szóló 12/2012. (V.31.) Ör. számú rende-
letét módosította. A módosítást az indokol-
ta, hogy az Alkotmánybíróság nemrég egy 
határozatában megállapította, hogy ebek 
és macskák számának helyi rendeletben 

történő korlátozása, aránytalan tulajdonjogi 
korlátozáshoz vezet, vagyis az ebek és macs-
kák száma nem korlátozható önkormányzati 
rendeletben. Azonban az eb és macskatar-
tóknak is úgy lehet csak állatot tartani, hogy 
az a szomszédokat szükségtelenül ne zavar-
ja. Amennyiben a szomszédokat aránytala-
nul zavarja, akkor csak birtokvédelmi eljárás 
kezdeményezhető a jegyzőnél vagy a Bíró-
ságnál. Fentiekre tekintettel a Képviselő-tes-
tület a tiltott, közösségellenes magatartások 
szabályozásáról szóló rendeletében az ebek 
számának korlátozásáról szóló szakaszát ha-
tályon kívül helyezte.

A következő napirendi pontban a Képvise-
lő-testület az állattartás helyi szabályairól 
szóló 16/2007. (XI.30.) Ör. számú rendeletét 
módosította, amelyet jogszabályváltozás 
indokolt. Ennek a lényege, hogy az Ország-
gyűlés elfogadta az élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. 
Törvény módosításáról szóló 2012. évi XVIII. 
törvényt. A törvénymódosítás 2012. október 
1-én hatályba lépett rendelkezése szerint, 
mezőgazdasági haszonállat tartása önkor-
mányzati rendeletben nem korlátozható. 
Mivel az Önkormányzati rendeletünkben a 
mezőgazdasági haszonállatok száma meg-
határozott volt a belterületi ingatlanokon, 
ezért ezt a szabályozást a Képviselő-testület-
nek hatályon kívül kellett helyezni. Azonban 
szeretném a mezőgazdasági haszonállattar-
tók figyelmét felhívni arra, hogy az állattar-
tásnál előírt védőtávolságok, trágyatárolók 
rendelkezései továbbra is hatályban ma-
radtak, annak be nem tartása esetén eljárás 
indítható!

Ezt követően a Képviselő-testület az ivó-
vízminőség-javító projekttel kapcsolatos 
fejlesztéshez vállalt önerő mértékét módo-
sította.

A következő napirendi pontban a Képvi-
selő-testület arról döntött, hogy pályázatot 
nyújt be az ivóvízminőség-javító projekt ön-
erejének támogatására.

A következő napirendi pontban a Képvi-
selő-testület, a József Attila Közösségi Ház 
és Könyvtár igazgatói álláshelyére írt ki új 
pályázatot. Az új pályázat kiírására azért volt 
szükség, mert az előző pályázati kiírás ered-
ménytelenül zárult.

Ezt követően a Képviselő-testület a Fia-
talok a Falu Lapjáért Egyesület kérelmével 
foglalkozott, melyet utólagosan tudomásul 
vett és kérte, hogy a legközelebbi rendezvé-
nyüket hamarabb jelentsék be.

A következő napirendi pontban a CSEMETE 
Nagycsaládos Egyesület kérelmét tárgyalta 
a Képviselő-testület. A Képviselő-testület a 
beadványuk pontosítására kérte az újonnan 
megalakult Egyesületet.

Ezt követően a Képviselő-testület elfogad-
ta a József Attila Közösségi Ház és Könyvtár 
új Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

A következő napirendi pontban a Képvise-
lő-testület elfogadta az önkormányzati költ-
ségvetés első féléves végrehajtásáról szóló 
beszámolót.

Az utolsó előtti napirendi pontban a Kép-
viselő-testület módosította a költségvetési 
rendeletét. Az elfogadott költségvetés mó-
dosítását a 2012. június 30. napjáig megho-
zott, költségvetést érintő képviselő-testületi 
döntések, és a központi költségvetésből az 
Önkormányzat számára nyújtott támogatá-
sok indokolták.

Az utolsó napirendi pontban a Képviselő-
testület a járásokkal kapcsolatos tájékoz-
tatást hallgatta meg. A Képviselő-testület 
felhatalmazta Gyuris Zsolt polgármestert, 
hogy a járások kialakításával kapcsolatos 
megállapodást írja alá B. Nagy László kor-
mánymegbízottal. 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 
a következő munkaterv szerinti Képviselő-
testületi ülésre várhatóan 2012. novem-
ber 28-án 16 órakor kerül sor, amelynek 
napirendjében a 2013. évi egyszerűsített 
költségvetési koncepciót közmeghallga-
tás keretében tárgyalja a Képviselő-testület. 

A közmeghallgatás olyan képviselő-testü-
leti ülés, amelyen a döntéshozók a lakosság 
ötleteire, véleményére kíváncsiak, ezért a 
polgármester úr és a képviselők nevében is 
kérem az érdeklődőket, hogy jöjjenek el és 
a megoldandó közügyekhez javaslataikat 
mondják el.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
 Dr. CsúCs Áron

 jegyző

Tájékoztató a képviselő-testületi ülésen történtekről

Zsombó Község Képviselő-testülete 2012. november 22-én csütörtökön 17 órától 

falugyűlést tart a József Attila Közösségi Ház és Könyvtárban 

(6792 Zsombó, Alkotmány utca 1.) 

Sok szeretettel várnak minden zsombói lakost a Képviselő-testület!

FALugyűLéS
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„A venyige serceg,
sír, mintha jövője fájna.”

Kovács István: Világos 1849 

Bursa Hungarica 2013
Örömmel értesítem a Tisztelt Lakosságot, 

hogy Zsombó Község Önkormányzata az Em-
beri Erőforrások Minisztériumával együtt-
működve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók, 
valamint felsőoktatási tanulmányaikat a 
következő tanévben megkezdeni kívánó fi-
atalok számára.

Az „A” típusú ösztöndíjra azok a felsőok-
tatási hallgatók pályázhatnak, akik:

– Zsombó község területén állandó la-
kóhellyel rendelkeznek,

– hátrányos szociális helyzetűek, a 
közös háztartásban élők egy főre jutó havi 
nettó jövedelme nem haladja meg az öreg-
ségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át 
(71.250Ft), félárva fiatal esetében 300 %-át 
(85.500 Ft), árva fiatal esetében nincs jöve-
delemhatár,

– és felsőoktatási intézményben (felső-
oktatási hallgatói jogviszony keretében) tel-
jes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot 
és szakképzettséget eredményező alapkép-
zésben, mesterfokozatot és szakkép-
zettséget eredményező mesterképzés-
ben, egységes, osztatlan képzésben 
vagy felsőfokú szakképzésben folytatják 
tanulmányaikat. 

– Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2012. 
szeptemberében tanulmányaik utolsó évét 
megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösz-
töndíjas hallgatói jogviszonya 2013 őszén 
már nem áll fenn, úgy a 2013/2014. tanév 
első félévére eső ösztöndíj már nem kerül 
folyósításra.

– Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak 
be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói 
jogviszonya a felsőoktatási intézményben a 
pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj 
folyósításának feltétele, hogy a 2012/2013. 
tanév második félévére a hallgató már be-
iratkozzon a felsőoktatási intézménybe.

A „B” típusú ösztöndíjra azok a fiatalok 
pályázhatnak, akik:

– Zsombó község területén állandó la-
kóhellyel rendelkeznek,

– hátrányos szociális helyzetűek, a 
közös háztartásban élők egy főre jutó havi 
nettó jövedelme nem haladja meg az öreg-
ségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át 
(71.250Ft), félárva fiatal esetében 300 %-át 
(85.500 Ft), árva fiatal esetében nincs jöve-
delemhatár,

– a 2012/2013-as tanévben utolsó éves, 
érettségi előtt álló középiskolások vagy 
felsőfokú diplomával nem rendelkező, fel-
sőoktatási intézménybe még felvételt 
nem nyert érettségizettek,

– és a 2013/2014-es tanévtől kezdő-
dően felsőoktatási intézményben teljes 
idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapkép-
zésben, egységes, osztatlan képzésben 
vagy felsőoktatási szakképzésben kí-
vánnak részt venni.

– A pályázók közül csak azok részesül-
hetnek ösztöndíjban, akik 2013-ban először 
nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe 
és tanulmányaikat a 2013/2014. tanévben 
ténylegesen megkezdik.

Nem részesülhet támogatásban az a 
pályázó, aki:

– középiskolai akkreditált iskolarendszerű 
felsőfokú szakképzésben vesz részt;

– a Magyar Honvédség és a fegyveres 
szervek hivatásos és szerződéses állományú 
hallgatója;

– doktori (PhD) képzésben vesz részt;
– külföldi intézménnyel áll hallgatói jog-

viszonyban.
A pályázat benyújtásának határideje: 

2012. november 23.
A határidő után benyújtott, vagy formailag 

nem megfelelő pályázatokat a pályázat elbí-
rálásából ki kell zárni.

A pályázati kiírás teljes szövege megtekint-
hető a Polgármesteri Hivatal belső hirdető-
tábláján és a www.zsombo.hu honlapon.

Felhívom a pályázók figyelmét egy 
fontos változásra:

A pályázat benyújtásához a pályázó-
nak regisztrálnia kell az EPER-Bursa 
rendszerben, amely a https://www.eper.
hu/eperbursa/paly/palybelep/aspx címen 
érhető el. A személyes és pályázati adatok 
feltöltését követően a pályázati űrlapot ki-
nyomtatva és aláírva, a csatolandó mellékle-
tekkel együtt Zsombó Község Polgármesteri 
Hivatalában, dr. Sziromi Márta ügyintézőnél 
kell benyújtani. A pályázati kiírásban meg-
határozott valamely melléklet hiányában a 
pályázat formai hibásnak minősül és a bírá-
latban nem vesz részt. 

 Gyuris Zsolt

 polgármester

Ahogy az Önök előtt már jól ismert, az adó-
zás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 
rendelkezése értelmében a helyi adók, és a 
gépjárműadó éves összegét félévenként, két 
egyenlő részletben, az adóév március 15-éig, 
illetve szeptember 15-éig kell megfizetniük.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy az adók 
késedelmi pótlék mentes befizetési határ-
ideje lejárt, ezért kérem, hogy akik esedékes, 
illetve korábban esedékes adójukat még 
nem rendezték, azt mihamarabb tegyék 
meg.

Dr. CsúCs Áron 
         jegyző

Tisztelt Adózók!

TiszTelT ÉpíTkezők!
Amennyiben bármilyen tervezési munkával, szaktanácsadással segíthetem elképzelései-nek megvalósítá-

sát, rövid határidővel, diszkrét árakkal, teljes körű ügyintézéssel állok szíves rendelkezésükre.

Tarcsi Károly Építésztervező
 6792 Zsombó, Radnóti utca 5.

Tel:06/30/218-7686

2012. november 22-én 15:30-kor az elkészült településközpont megújítása pályázat 
(kandelláberek, parkolók és a fedett pihenőhely – helyben elterjedt elnevezéssel a 

piac) ünnepélyes átadására kerül sor! 

Minden érdeklődőt szeretettel vár a beruházó Önkormányzat.

KÖZérdeKŰ KÖZleMény!
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 „Őszi napnak mosolygása,
Őszi rózsa hervadása,

Őszi szélnek bús keserve
Egy-egy könny e szentelt helyre,”

Ady Endre: Október 6.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség közvetí-
tésével 2009-ben jelent meg az „Egészség-
ügyi szolgáltatások fejlesztése” c. pá-
lyázati kiírás, melyre projekttervet nyújtott 
be Zsombó Község Önkormányzata is.

A kedvező döntésnek köszönhetően a pá-
lyázati célok megvalósítására 48.447.698 Ft  
európai uniós támogatást biztosít a támoga-
tó szervezet, a megvalósítás teljes összege 
53.830.776 Ft.

A közbeszerzési eljárást eredményeként a 
beruházás kivitelezője: FERROÉP Fővállalko-
zó és Szerelőipari Zrt.

Az építési beruházás megvalósításának 
időszaka: 2012.augusztus 15 - 2012.októ-
ber 30, eszközbeszerzés várható ideje: 2012.
november 09-ig.

A beruházásnak köszönhetően új helyre 
kerül az épület főbejárata, felújításra kerül-
nek a rendelők, mellékhelyiségek és bővítést 

is terveztünk. Az épület fizikai- és kommu-
nikációs akadálymentesítése is megvalósul.

A helyi önkormányzat egészségügyi alap-
ellátási kötelezettségének, valamint az 
egészségügyi ellátórendszeren belül kiemel-
ten a lakosság-közeli szolgáltatások biztosí-
tásának tekintetében a háziorvosi (felnőtt, 
gyermek, fogorvos)-, valamint védőnői szol-
gálatok azok, amelyek a lakossághoz legkö-
zelebb állnak és alapellátást biztosítanak, 
területi helyzetük alapján színteréül szolgál-
hatnak az egészséges életmódot elősegítő 
tevékenységeknek, szolgáltatásoknak, prog-
ramoknak is.

Jelenleg az önkormányzati tulajdonban 
lévő, egészségügyi alapellátási feladatok 
színteréül szolgáló rendelők infrastrukturális 
állapota meglehetősen javításra szorul. Ez 
az állapot nemcsak a betegellátást nehezí-
ti, hanem a szolgáltatásokhoz való egyenlő 

esélyű hozzáférést sem biztosítja az amúgy 
is nagyobb morbiditási kockázattal élők szá-
mára.

A konstrukció célja, hogy minden lakos 
számára hozzáférhetővé váljanak a megfe-
lelő infrastrukturális  ellátottsággal rendel-
kező egészségügyi intézmények közszolgál-
tatásai, megvalósuljon az adott szolgáltatói 
szinten lehetséges definitív és minőségi 
ellátás biztosítása korszerű és hatékony fel-
tételrendszerek (épület, gép/eszköz, IT) 
kialakítása, szolgáltatói együttműködések 
fokozása, a lakosság lakóhelyén működő 
alapellátások „szolgáltatói szerepének” 
megerősítése és a szolgáltatások minőségé-
nek javítása.

CsÁnyiné Barna KlÁra 
pályázati ügyintéző

Egészségügyi  szolgáltatások fejlesztése Zsombón  
DAOP-4.1.1/A-09-2010-0035

TÁJÉKOZTATÓ 
a súlyos mozgáskorlátozottakat megillető gépjárműadó-mentesség feltételeinek módosulásáról

Tisztelt Adózó!
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. 

törvény 5.§ f) pontja a 100 kW teljesítményt 
el nem érő személygépkocsik esetében 
13.000,- Ft erejéig adómentességet biztosít 
a súlyos mozgáskorlátozott személyek, to-
vábbá a súlyos mozgáskorlátozott kiskorút 
vagy a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) 
gondnokság alatt álló súlyos mozgáskor-
látozott nagykorú személyt rendszeresen 
szállító, vele közös háztartásban élő szülő 
részére –ide értve a nevelő-, mostoha vagy 
örökbefogadó szülőt is. A mentesség több 
gépjármű esetén kizárólag egy, a legkisebb 
teljesítményű személygépkocsi után jár.

A 2012. évi jogszabály módosítások követ-
keztében 2013. január 1. napjától adó-
mentességben/adókedvezményben az 
részesülhet, aki a súlyos mozgáskorlá-
tozottságát az alábbi módon igazolja:

1.) A szakértői szerv (Nemzeti Rehabi-
litációs és Szociális Hivatal) által 2012. 
március 30. napját követően kiállított 
szakvéleménnyel, szakhatósági állásfog-
lalással.

A 2011. július 1. napját megelőzően kiál-
lított ún. „7 pontos igazolással”, valamint a 
2011. július 1. és 2012. március 30. napja 
között kiadott szakértői szakvéleménnyel 
rendelkező személyek 2013. évtől nem te-
kinthetők súlyos mozgáskorlátozottnak, így 
gépjárműadó-mentességre sem jogosultak. 

Ahhoz, hogy ezen személyek – függetlenül 
attól, hogy egészségi állapotuk évek, eset-
leg évtizedek óta véglegesnek tekintendő 
– adómentességben részesüljenek felülvizs-
gálaton kell részt venniük, és súlyos mozgás-
korlátozottságukat megállapító új igazolást 
kell beszerezniük. (A „7 pontos igazolás” 
2012. december 31. napjáig, míg a 2011. 
július 1. és 2012. március 30. napja között 
kiállított szakértői vélemény 2012. szept-
ember 15. napjáig használható fel, azaz az 
adómentesség is csak eddig az időpontig 
biztosítható részükre.)

A közlekedőképesség minősítése céljából, 
a szakvélemény kiadására irányuló eljárást 
az Okmányirodánál (Szeged, Huszár u. 1.) 
kérelem benyújtásával lehet kezdeményezni. 
A kérelemhez csatolni kell a fellelhető orvosi 
dokumentumok 1-1 másolati példányát.

Tájékoztatom, hogy a közlekedőképessé-
gében súlyosan akadályozottság tényéről a 
szakértői véleményt a Nemzeti Rehabilitáci-
ós és Szociális Hivatal állítja ki, annak tartal-
mát sem az Adóiroda, sem az Okmányiroda 
nem bírálhatja felül.

Az a súlyosan mozgáskorlátozott személy, 
aki a felülvizsgálaton 2013. január 1. napját 
követően vesz részt, annak az adómentesség 
csak az „új” szakértői vélemény kiállítását 
követő hónap 1. napjától biztosítható. A 
szakértői véleményt az Adóirodában be kell 
mutatni.

2.) Nagykorú személy esetében – aki 
már rendelkezik – a Magyar Államkincs-
tár által kiadott, fogyatékossági támo-
gatás megállapításáról szóló hatályos 
hatósági határozattal, amely alapján 
megállapítható, hogy súlyos fogyatékossága 
mozgásszervi eredetű, illetőleg halmozottan 
fogyatékos és a fogyatékosságok közül leg-
alább egy mozgásszervi.

3.) A 18. életévét be nem töltött sze-
mély esetében a Magyar Államkincstár 
(6720 Szeged, Széchenyi tér 9.) által 
kiadott hatályos igazolással, mely bi-
zonyítja, hogy a magasabb összegű családi 
pótlékot a magasabb összegű családi pótlék-
ra jogosító betegségekről és fogyatékossá-
gokról szóló 5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet 
1. számú mellékletének L) pontjában meg-
határozott mozgásszervi fogyatékossá-
ga miatt folyósítják, vagy azért mert a 
P) pontjában meghatározott többszörös és 
összetett betegségben szenved és többszö-
rös és összetett betegségei közül legalább az 
egyik mozgásszervi fogyatékosságot okoz. 

Az esetlegesen felmerülő kérdéseivel kap-
csolatban keresse az Adóirodában dr. Kiss 
Erika ügyintézőt személyesen vagy telefo-
non a 62/595-563-as, vagy a 62/595-555-ös 
telefonszámon. 

Dr. CsúCs Áron 
         jegyző
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„Hol megváltott – hősi áron –
Becsületet, dicsőséget

Az aradi tizenhárom.”
Ady Endre: Október 6.

A falugazdász tájékoztatója
Tisztelt Termelők!

2012. október hónapban a következőkre 
hívnám fel a figyelmüket.

1. Az Őstermelői igazolványok érvényesí-
tése, valamint az új igazolványok kiváltása 
továbbra is lehetséges az aktuális dátumtól, 
a feltételek az előző számokban szerepelnek. 
Az igazolványok érvényesítése betétla-
ponként ezer forintba, az új igazolvány 
kiváltása 2000 forintba kerül, melyet postai 
úton csekken kell befizetni. A csekk nálam 
beszerezhető.

A 2013. évi őstermelői igazolványok érvé-
nyesítésével és egyéb ügyintézésével kap-
csolatban változások várhatóak, de a lapzár-
táig még a pontos eljárásrendről információ 
nem érkezett.

Az adóelőleg levonásának elkerülése céljá-
ból az első értékesítés előtt mindenképpen 
érvényesíteni kell az őstermelői igazolványt, 
valószínűleg már december hónapban le-
hetséges lesz a 2013 évre történő érvénye-
sítés.

Az egyéb tudnivalókról (2009 január elseje 
előtt kiváltott igazolványok cseréje, három 
évre történő érvényesítés lehetősége stb.) a 
pontos információk ismeretében részletesen 
írni fogok.

2. A 2011. évi gázolaj jövedéki adó 
visszaigénylése

A feltételek nem változtak, szükséges hoz-
zá a földhasználati lap szemle, adószám, 
adóazonosító jel stb. Művelési áganként 
egységesen 97 l/ha gázolaj után lehet a jö-
vedéki adóból visszaigényelni 77,88 Ft – ot, 
illetve a november elseje után vásárolt gáz-
olaj esetében 90,487 Ft – ot.

A 2012. évi jövedéki adó visszaigénylés, 
valamint az ehhez kapcsolódó szőlő-, gyü-
mölcs gázolaj de minimis igénylés rendje is 
változni fog, részletekről a pontos informáci-
ók birtokában részletesen szólni fogok.

3. A 2012 – es Egységes támogatási 
kérelmekkel kapcsolatos információk

A Támogatási kérelmek ellenőrzése nagy-
részt megtörtént, az előzetes ígéretek sze-
rint október hónaptól a Területalapú támo-
gatási kérelmek 50 %-ának a kifizetését az 
MVH elkezdi.

4. Azok a termelők, akik a téli, tavaszi 
fagykár, valamint a nyári jégverés, illetve 
aszály miatt a termesztett kultúráikat elemi 
kár érte, a káreseményt a határidőben 
bejelentették, november 30– ig el kell 
készíteniük a gazdaságuk egészére 
nézve a vonatkozó rendelet 7. számú 
melléklete szerinti elszámolást. Sajnos 

még most sincs pontos eljárásrend, ezért 
arra kérek minden érintett termelőt, hogy 
október 20-a után érdeklődjenek.

Ami biztos: pontosam meg kell tudni 
mondani az idei évi termesztett kultúrák 
esetében az idei termésmennyiséget kg-
ban!!!

Ezen kultúrák esetében az előző öt évre 
visszamenőleg szintén meg kell tudni 
mondani a megtermett termésmennyiséget.

Mivel sok termelő érintett ennek az ügy-
intézésében, arra kérek mindenkit, hogy 
ezekkel az adatokkal felkészülve jöjjenek a 
kárenyhítési támogatási kérelem ügyinté-
zésére.

5. Az AKG-ban részt vevő termelőknek 
a gazdálkodási napló kivonatos változatát 
november 30-ig el kell juttatni elektronikus 
úton, melynek új verziója a NEBIH honlapján 
megtalálható. Kérem, az érintet gazdákat, 
hogy mihamarább keressék fel a szaktanács-
adójukat.

A tavalyi évhez hasonlóan a nitrát rendelet 
szerint érintett állattartóknak az adatszol-
gáltatást december 31-ig el kell juttatni 
a Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi 
Igazgatóságához.

6. Az aktuális információk, pályázati lehe-
tőségek a www.fvm.hu, a www.mvh.gov.hu, 
a www.emva.gov.hu honlapokon olvasha-
tók, kérem, figyeljék ezeket az oldalakat is.

A piacokon a hatóságok fokozott ellenőr-
zésére ismét lehet számolni, ezért arra kérek 
mindenkit, hogy a különféle regisztrációs 
számok, permetezési napló, címkék, őster-
melői igazolvány stb. mindenkinél legyenek 
ott a piacon, illetve az áru megfelelő jelölé-
séről gondoskodjanak, mert komoly bírsá-
gok kiszabása lehetséges.

Tisztelettel: 
Gyuris FerenC

falugazdász
Telefonszám:  06-30/337-2520

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társ�nansz�rozásával valósul meg.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:

48 447 698 Ft
Kivitelezés ideje: 2012.08.21. - 2012.11.09.

Kedvezményezett: Zsombó Község Önkormányzata

EGÉSZSÉGÜGYI
ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

FEJLESZTÉSE ZSOMBÓN

A belügyminiszter 4/2012. (III.1) BM ren-
delete alapján – mely az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez 
kapcsolódó támogatások igénybe vételének 
részletes szabályairól intézkedik – 2012.
márciusában felhívás jelent meg, mely 
alapján Zsombó Község Önkormányzata 
„Iskolai- és utánpótlás sport infrastruktúra-
fejlesztés, felújítás címmel pályázatot nyúj-
tott be.

A pályázat kedvező elbírálásban – s ezáltal 
17.981.000 Ft vissza nem térítendő támo-
gatásban részesült.

A támogatás és az azt kiegészítő önerő ter-
hére a Zsombó Sport- és Szabadidő Köz-

pont felújítási, fejlesztési munkálatai 
valósulnak meg.

A sportlétesítmény 1990-ben épült, az el-
múlt két évtizedben jelentős mértékben el-
avult, a sportpálya állapota felújításra vár, az 
öltözők állapota rossz. A verseny- és szabad-
idősport körülményeinek javítása érdekében 
az alábbi fejlesztések indokoltak:

– öltöző épület korszerűsítése
– akadálymentes parkoló kialakítása
– pályavilágítás energiatakarékosra tör-

ténő cseréje
– labdafogó háló felépítése a biztonságos 

használat érdekében
– lelátó fedésének és padjainak cseréje

– cserepadok- és azok fedésének cseréje
– center- és edzőpálya kikopott pályaré-

szeinek újrafüvesítése, öntözőberendezés 
telepítése

– atlétikai futópálya kialakítása
– szabadtéri építmény építése
– center- és edzőpálya kapuinak cseréje
– fűnyíró beszerzése
A projekt megvalósítási határideje 2013. 

június 30. 

CsÁnyiné Barna KlÁra 
pályázati ügyintéző

Iskolai- és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás
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„Köszönöm, oh Isten, köszönöm azt neked,
Hogy hatvan évemig láthatnám remeked,
Ezt a szép világot…”

Arany János: Vakságban

2012. évi NEA működési támogatások zsombói civil szervezeteknek
A 2012. március 29-én megjelent Nemzeti 

Együttműködési Alap által „civil szervezetek 
működési célú támogatására” kiírt pályáza-
tok elbírálása megtörtént. A beérkezett 7 
322 db érvényes pályázatból 3 174 db pályá-
zat részesült támogatásban összesen 1 684 
289 752 Ft értékben. 

A NEA működési pályázata a civil társada-
lom erősítését, a civil szervezetek társadalmi 

szerepvállalásának segítését szolgálja, célja 
a civil szervezetek működéséhez, mindenna-
pi életéhez való hozzájárulás.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő ér-
tesítése szerint a zsombói civil szervezetek 
közül az alábbiak pályáztak sikeresen (mind-
három szervezet vissza nem térítendő/előfi-
nanszírozott támogatásban részesül):

Egészséges Zsombóért Alapítvány – ka-
pott támogatás: 500.000 Ft

Zsombói Polgárőr Egyesület – kapott tá-
mogatás: 270.000 Ft

Zsombó Közbiztonságáért Alapítvány – 
kapott támogatás: 250.000 Ft.

CsÁnyiné Barna KlÁra 
pályázati ügyintéző

Megérdemelt, méltó külsővel várta látoga-
tóit a József Attila Közösségi Ház és Könyvtár 
2012. október 05-én az átadó ünnepségen. 
Az intézmény a jövőben megszépült,  barát-
ságos környezetével biztosítja az aktív kö-
zösségi programok hátterét. A közel 50 mFt 
támogatás önerővel kiegészítve fedezte az 
épület külső-belső felújítását, korszerűsíté-
sét, a megvalósulási helyszín kialakításához 
kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesz-

tését, valamint az IKSZT szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó eszközök beszerzését, továbbá 
26 hónapig segíti a program keretében fog-
lalkoztatott új szakemberek alkalmazását.

A beruházás  a Földművelésügyi és Vidék-
fejlesztési Minisztérium  Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program III. tengelyes vi-
dékfejlesztési intézkedések keretében, a 
gazdasági és vidéki lakosság számára nyúj-

tott alapszolgáltatásokhoz kapcsolódóan 
meghirdetett pályázati projekt keretében 
valósult meg.

Az ÚMVP III.tengelyes intézkedésének cél-
ja a vidéki lakosság megtartása érdekében a 
helyben elérhető alapszolgáltatások köré-
nek bővítése, minőségének és hozzáférhe-
tőségének javítása többfunkciós szolgáltató 
központok létrehozásával az épületek felújí-
tása és korszerűsítése révén. 

CsÁnyiné Barna KlÁra 
pályázati ügyintéző

Befejeződött a József Attila Közösségi Ház infrastrukturális fejlesztése 
IKSZT/2008/1-0499

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos  
munkavégzés céljainak támogatása

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi 
Felügyelőség pályázatot hirdetett a munka-
védelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 80. 
§ (2) bekezdése és a munkavédelmi jellegű 
bírságok pályázati-, valamint információs 
célú felhasználásának részletes szabályairól 
szóló 32/2009. (XII. 23.) SZMM rendeletben 
foglaltak alapján az egészséget nem veszé-
lyeztető és biztonságos munkavégzés céljá-

nak támogatására.
A pályázat kezelője a Közigazgatási és Igaz-

ságügyi Hivatal.

Zsombó Község Önkormányzata által 
benyújtott pályázat kedvező elbírálásban, s 
1.000.000 Ft támogatásban részesült, 
mely összeget a foglalkozási veszélyek 
és ártalmak megelőzését szolgáló tá-

jékoztatásra, munkavédelmi célú isme-
retterjesztésre, kockázatértékelési  ta-
nulmány elkészíttetésére használja fel. 

A projekt megvalósítási időszaka 2012. 
szeptember 01 – 2013. július 31.

CsÁnyiné Barna KlÁra

 pályázati ügyintéző

HasználtruHa üzlet 
az andrássy út  

és Gárdonyi utca sarkán

sok szeretettel várok mindenkit egyre 
nagyobb árukészlettel!!

Extra minőségű vállfás használt és bolt 
bezárásos ruhát árulok!!

Farmerek, felsők, alkalmi ruhák, cipők , 
pulóverek, kabátok, anorákok.

A turi előnye, hogy mindenből egy darab 
van és nem jön szembe veled az utcán!!!

Bébi,gyerek,női és férfi ruhák.
Bizományi részleg 

FOLYAMATOSAN VÁLTOZÓ KÉSZLETTEL.
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„Szüretre hívlak! fogd fel a csuport,
fogd fel a mustot, mely a kádba forr!”

Babits Mihály: 
Ősz, Kripta, Ciprus, Szüret, Tánc, Kobold

2012. október 26-án pénteken dél-
után 16 órai kezdettel várunk min-
den kedves szülőt a bölcsődénkbe,  

kóstolóval egybekötött családi dél-
utánra. Tökből készült ételeket, ita-
lokat, süteményeket várunk recept-

tel együtt. A legjobbakat díjazzuk.
Jó sütést, főzést kívánnak a bölcsőde 

dolgozói!

Egy szép verőfényes őszi délelőtt felkere-
kedett a Margaréta csoport apraja-nagyja és 
látogatóba indultunk egyik kis csoporttár-
sunkhoz Móra Áronhoz.

Mivel gyalog hosszú lett volna az út oda-
vissza, ezért kitaláltuk, hogy visszafelé lovas 
kocsival fogunk jönni. Már a gyaloglás is él-
mény volt, mindenféle őszi "kincseket" gyűj-
töttünk útközben.

A délelőtt gyorsan eltelt, sokat játszottunk, 
szaladgáltunk. A fiúk Áron apukájával nád-

ból kardokat készítettek, melyre az ügye-
sebb lányok fűzfa-karikákat dobáltak.

Közben Áron anyukája finom almával, 
szörppel és házi készítésű lekváros kenyérrel 
kínálgatott mindenkit. Nagyon finom volt!

Jól éreztük magunkat, de sajnos hamar 
haza kellett indulnunk.  Szerencsére most 
következett az, amit már mindenki nagyon 
várt: a lovas kocsizás!!!

Megérkezett értünk Hajlik Gyuri és Mari-
ann, Lenke nevű lovukkal. Ennél nagyobb 

örömöt nem is tudtak volna okozni! A gye-
rekek egész úton hazafelé kérdezgették a 
lótartás rejtelmeiről. Közben lovacskás mon-
dókákat mondtunk és utánoztuk a paták ko-
pogását is. Nagyon jó móka volt!

Köszönjük a közreműködő szülőknek ezt az 
élményt! 

rÁCZné PatiK GaBriella 
és DéKÁnyné Vass aniKó

óvodapedagógusok

Idén is beköszöntött az ősz a Nefelejcs Ka-
tolikus Óvodába, elindult a 2012-13-as ne-
velési év, s szeptember 28-án ismét megren-
deztük az Őszi Családi Sportnapot, melyet a 
szüret jegyében tartottunk. 

Az óvoda ezen a délelőttön megnyitotta 
kapuit a szülők felé; ilyenkor vendégként, 
illetve segítőként egyaránt számítunk rájuk.

Az ügyes ovisokat 5 állomáson játékos fel-
adatok várták, mint például zsákban futás, 
krumpliszedés, kukoricamorzsolás, dísztök-
keresés, de ami számukra a legérdekesebb 
volt: kipróbálhatták a szőlődarálást és pré-
selést.

Volt ahol mondókáztunk, volt, ahol éne-
keltünk, sok találós kérdésre feleltünk. A 

délelőtti programot zenehallgatás és tánc-
mulatság zárta, ebédnél pedig megkóstol-
tuk, amit „főztünk”: a mustot! 

Köszönjük a szülőknek az érdeklődést, a 
szőlőt, a Nógrádi családnak pedig a prést.

tÁBorosi renÁta és lajKó niKolett

óvodapedagógusok

„Bóbitás tök-nap”

Hírek, események az óvodából

Kirándulás Áronékhoz!

„Itt van az ősz . . .”
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ap-rókÁk

„Barna színt vér vissza a többi szőlőkön;
Amelyeknek általvilágló kristályja

Nézőjét már édes nektárral kínálja.”
Csokonai Vitéz Mihály: Az ősz

Tisztelettel meghívjuk a község lakosait 2012. november 16-án, 
pénteken fél 5-re a József Attila Közösségi Ház nagytermébe a Kós 
Károly Alapfokú Művészetoktatási Intézmény három „örökös tagjá-
nak” ÚJRA EGYÜTT című koncertjére. 

Mindenkit szeretettel várunk 

Hegedűs Károlyné a művészeti iskola művésztanára, 
valamint Kothencz Lívia, Zsiros Vanda és Varga Ádám zongoramű-

vész-növendékek

Újra együtt a zongoránál

Új nyitva tartás: 
hétfőtől csütörtökig 8-21-ig, 
péntek szombat 8-23 óráig, vasárnap 8-21 óráig. 
Rendelésfelvétel: 0662/ 255715, 0620/4045045

Várjuk régi és új vendégeinket!!! 

A Nefelejcs Katolikus Óvoda új nevelési évében ismét elindult a logopédia, gyógypedagógiai, 
gyógytorna és a hittan azoknak a gyerekeknek, akiknek szükséges, illetve akiknek a szülei kérték. 

Egyéb programjaink: úszásoktatás, néptánc, görkori, zeneovi és ovifoci.

szolgáltatások és programok

Tövisek és rózsák
“Vannak, akik mindig morognak, mert a rózsáknak töviseik vannak.

Én hálás vagyok, hogy a töviseknek vannak rózsabimbói.”

„Minél több dolog változik az életben, 
annál több tűnik korábbról ismerősnek.” 

Alphonse Karr

Vendégünk Borbás Gáborné, aki megosztja velünk gondolatait és érzéseit a
hivatásról, kereszténységről, anyaságról, barátságról és mind arról, amit lehet

és kell is időnként átértékelni, újratervezni.

várjuk mindazokat, akik ismerik évit még a zsombói tanító nénis éveiből,
de azokat is, akik szívesen megismerkednének egy 

„karolinás” pedagógus mindennapjaival.

Szeretettel hívunk minden érdeklődőt
október 24-én szerdán 17 órára az iskolába

az ÚJRATERVEZÉS újabb beszélgetésére.

2012. szeptember 26-
án, nagy várakozással 
indult el lovas kocsikáz-
ni a Hóvirág csoport. 
Hajlik György és Mari-
ann jóvoltából ismét be-
járhattuk kis falunkat. 
Megnéztük az ősz válto-
zásait a természetben. A 
gyerekek közben vígan 
csemegézték a szőlőt, 

és énekelték a szüreti 
mulatságra megismert 
dalokat. Lenkét, a lovat 
bátran bíztatták, szó-
longatták. Hatalmas 
örömöt jelentett min-
den kisgyermeknek, a 
„régi” és új óvodásunk-
nak egyaránt. Tőlünk 
voltak „hangosak” az 
utcák, a gyerekek ud-

variasan köszöntötték a 
néniket, bácsikat, akik 
szeretettel integettek 
vissza. Az élményt meg-
örökítettük rajzokon és 
fényképeken is. Jól érez-
tük magunkat. 

KÖSZÖNET ÉRTE! 

FoDor ilona és KotroCZó eDit

óvodapedagógusok

Lovas kocsikázás!
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„Megiszom én a bort, mert szeretem,
De néha megy belém nagy nehezen;

Azonban rajtam nem fog ki soha,
Minden dolognak van oka-foka.”

MISEREND
(2012. szeptember 9-től érvényes) 

– Milyen családban nőtt fel?
– Egy öt gyermekes család negyedik 

gyermekeként születtem, édesapám közal-
kalmazott volt, a tanácsnál helyezkedett el, 
édesanyám női-férfi szabóként dolgozott. 
Mindannyian szakmát tanultunk a testvé-
reimmel, én autószerelő lettem. Életem első 
25 évét Csongrádon töltöttem, az autószere-
lő szakma megszerzése után érettségiztem a 
csongrádi Batsányi János Gimnáziumban. Tíz 
évig dolgoztam, még autószerelő-tanulókat 
is bíztak rám. Közben teljesítettem a sorka-
tonai szolgálatot.

– Mikor jött a papi hivatás?
– 1983-ban nyertem felvételt a Váci Egy-

házmegye kispapjai közé. Öt éves teológiai 
tanulmányok után 30 évesen a kecskeméti 
nagytemplomban szenteltek pappá.

– Merre teljesített papi szolgálatot eddig?
– Sok helyen megfordultam. Nagy büsz-

keséggel állítom: születtem, ahol a Körös 
a Tiszába ömlik, tanultam, ahol a Maros a 
Tiszába ömlik, s megkezdtem papi működé-
semet, ahol a Zagyva a Tiszába ömlik. Nagy 
szeretettel emlékszem vissza Kunszentmár-
tonra, ahol kilenc évig szolgáltam. Nevez-
hetjük egyfajta küzdésnek is, hiszen műem-
lék épületek karbantartása is a feladataim 
közé tartozott. Cukorbetegségem szakította 
meg az ottani munkát. Ennek már 13 éve.

– Nehéz szívvel hagyta ott utolsó helyét, 
Gyomaendrődöt?

– A város vallásilag megoszlik, a kisebb 
számú katolikus közösség mellett sok a refor-
mátus, de az elmondható: nagyszerű embe-
rek lakják. Ékszerdoboz templom – kispalota 
plébánia. Egy pap számára nagyon kedves 
környezet. Sajnálom, hogy mindössze egy 
évet töltöttem ott. Közös döntés volt püspök 

atyával, hogy Csongrád megyébe kerüljek. 
Így négy testvérem és szépkorú édesanyám 
látogatása is könnyebben megoldható.

– Milyen gondolatokkal érkezett Zsombó-
ra?

– Zsombó az egykori Váci Egyházmegye 
területéhez tartozott, így felszentelésem 
az itteni hívek lelki szolgálatára is kötelez, 
bátran állíthatom: hazajöttem. Megkö-
szönöm mindazt a bizalmat, szeretetteljes 
segítséget, amelyben eddig részesítettek a 
zsombóiak. Lelkesen végzem a papi munkát 
Adalbert atya plébánosi működése mellett.

– Hogyan foglalható össze életfilozófiája, 
papi hitvallása?

– Törekszem magamévá tenni, hogy 
imádságaimat elsősorban Isten dicsőségé-
re a rábízottak lelki üdvösségéért, Istennek 
tetszően végezzem. Az olvasás – mely egy-

aránt jelent szépirodalmat, vallásos műveket 
és a Bibliát – számomra olyan, mint a lélek 
lélegzetvétele, azaz az imádság. „Három H” 
van jelen az életemben: hit, hűség, humor.

PÁlmai Péter

A Zsombói Művészbarátok Egyesülete vala-
mint a Zsombói Római Katolikus Egyházköz-
ség Képviselő-testülete közösen hangversenyt 
szervez Szegeden a Fogadalmi Templomban. 

Már évek óta igen magas színvonalú egy-
házzenei művek hangzanak el Zsombón a 
Kisboldogasszony Templom szentmiséin és az 
ott megszervezésre kerülő hangversenyeken. 
Ezért úgy gondoltuk, hogy az itt rendszeresen 
résztvevő művészek igazán szép produkcióit 
illő volna egyházmegyénk püspöki székhelyén 
is bemutatni. Kondé Lajos püspöki helynök 
úrral történt egyeztetés során megállapodás 
született, hogy 2012. november 8-án este 
19 órakor a szegedi Dómban hangver-
senyt adnak a Zsombón lakó művészek. A 
hangversenyen részt vesz Veréb Judit ének-

művész, Huszár Emőke hegedűművész, Bátki 
Fazekas Zoltán operaénekes, Leonardo Botti 
énekes, továbbá a zsombói Egyházközség if-
júsági énekkara és zenekara dr. Kispéter Gábor 
vezetésével, valamint az egyházközség leány-
énekkara Gábor Tamás vezetésével. Az orgona 
kíséretet Simon Bálint zsombói kántor úr végzi.

A hangversenyre minden kedves zsombói 
lakost tisztelettel és szeretettel meghívunk 
családjukkal, barátaikkal együtt. A szegedi 
Dóm híres orgonája és a templom akusztikája 
– a különleges műsorral egybekötve – biztos 
felejthetetlen élményt fog nyújtani a közön-
ség számára. A hangversenyre való belépés 
díjtalan.

PanCZa istVÁn

egyházközség világi elnöke

Interjú Túri Kis Istvánnal, Zsombó kisegítő lelkészével
„Értetek vagyok pap, veletek keresztény.”

Zsombói művészek hangversenye  
a szegedi Dómban

Túri Kis István

Szül.: 1958. december 9. Csongrád, Teol.: 
1983-88. Szeged, Papsz.: 1988. június 26. 
Kecskemét, Segédlelkész: 1988-89. Szolnok-
Belváros, 1989-92. Tiszakécske, Plébános: 
1992-94. Jászkarajenő, 1994-96 Csanád-
apáca, 1996-99. Makó-Újváros, egyidejűleg 
oldallagosan Maroslele is, 1999-től Kunszent-
márton. 2008-tól kisegítő lelkész Szentes, Jé-
zus Szíve plébánián. 2011-től Gyomaendrőd 
plébánosa. 2012-től kisegítő lelkész Zsombón.

Hétfő 18 óra
Kedd 8 óra
Szerda 18 óra
Csütörtök minden hónap első 
 csütörtök 8 órától 
 igeliturgia
Péntek 8 óra 
Szombat 18 óra
Vasárnap 8 és 11 óra
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Október 4. – Assisi Szent Ferenc napja
1811-ben született Assisiben, a ferences 

rend megalapítója, aki az evangéliumi sze-
génységet, alázatosságot, irgalmasságot 
hirdette. Szokás volt ezen a héten kanászos-
torral durrogtatni a hegyen a gonosz szelle-
mek elűzésére.

Az e napon ültetett kotlós alá nyírfaágat 
tettek a fészekbe, hogy ezzel megvédjék 
őket az ártó, gonosz hatalmaktól, míg a csir-
kék ki nem kelnek.

Október 15. –  Teréz napja
Erdélyben és a Dunántúl nagyobb részén 

e napon kezdődik meg a szüret. Egerben Te-
réz-szedés a neve.

A Bánságban és Bácskában e nap asszonyi 
dologtiltó nap volt, amikor nem moshattak 
és kenyeret sem süthettek.

Október 20. –  Vendel napja
Szent Vendel a legenda szerint a 7. szá-

zadban élt ír királyfi volt, aki remetéskedett, 
majd egy birtokoshoz szegődött, ahol annak 
nyáját ellenőrizte, ezért a jószágtartó gaz-
dák és pásztorok védőszentjükként tisztel-
ték. Emiatt mondták azt, ha állatvész ütött 
ki, hogy Vendel viszi az állatokat. Sokfelé e 
napon a templomból körmenettel vonultak 
Szent Vendel szobrához, akit pásztoröltözet-
ben, lábánál kutyával és báránnyal ábrázol-
tak.

E napon a jószágtartó gazdák és pásztorok 
nem fogták be a jószágot és vásárra sem haj-
tották ki.

Október 21. –  Orsolya napja
Kőszeg vidékén e nap kezdődik a szüret.
Időjósló napnak is tartják. A hajdúböször-

ményi pásztorok azt állították, ha ilyenkor 
szép az idő, akkor az karácsonyig meg is 
marad.

Október 26. – Dömötör napja
Dömötör a IV. századi nagy keresztényül-

dözések idején vértanúhalált halt. Az ország 
keleti felében ő volt a juhászok pártfogója. 
Juhászújévnek is nevezik e napot, mert ezen 
a napon számoltatták el, vagy hosszabbítot-
ták meg a juhászok szolgálatát, a juhászok 
a plébánia udvarán birkapaprikást főztek, a 
juhásznék bélest sütöttek.

Az Alföldön ezen a napon állatvásárokat, 
többnapi mulatságokat tartottak. (Horto-
bágyon, Szegeden juhásztort, juhászbált 
rendeztek).

Időjárásjósló nap, az e napi hideg szelet a 
kemény tél előjelének tartották.

Október 28. –  Simon/Júdás napja
Tokaj-Hegyalján e nap a szüret napja, 

aminek végeztével szüreti felvonulásokat és 
bálokat tartanak. E napon kezdődik meg a 
kukoricafosztás.

"A kancsó zsarnokszív" - azt gondolom -
"Ki kell belőle a vért ontanom!"

S e gondolatra kancsóm kiürűl,
Készítették bár feneketlenűl.’

Petőfi Sándor: Furfangos borivó

2012. november 5. (hétfő) Évnyitó. 
18:00 B. Fejes Katalin – Békési Imre: 
  Simai Mihály költészete

2012. november 12. (hétfő)
18:00 Dr. Czigner Jenő: 
  A rákos betegek gyógyulási esélyei a XXI. sz. elején

2012. november 19. (hétfő)
18:00 Dr. Csákány Béla: 
  Vénusz a Nap előtt: az égitestek távolsága

2012. november 23. (péntek)
18:00 Dombiné dr. Kemény Erzsébet: 
  A természet a zenében 

2012. november 26. (hétfő)
18:00 Abou-Abdul-testvérek és Takács János: 
  A passzív házak

2012. november 30. (péntek)
18:00 Dr. Szónokyné dr. Ancsin Gabriella – Dr. Szónoky Miklós: 
  „Csángálás” Bukovinában, a moldvai Csángóföldön, 
  Székelyföldön és Szászföldön

 Október 23-i Ünnepség:  
 a Szent Imre Katolikus Általános Iskola 
 megemlékezése október 19-én 10 órakor

 November 5-én 
18:00 Wesselényi Népfőiskola 2012-2013-as 
 tanévnyitó rendezvénye 
 a Wesselényi Népfőiskolán

 Egészséghét november 5. és 9. között

 November 10-én: 
14:00  Zöld Klub: Fehér-tói darules 
 jelentkezni: 2012. november 5-e hétfő
 12 óraig a Közösségi Házban

19:00 Szivárványos Nagycsaládos Bál 

 November 16-án: 
 a Kós Károly Alapfokú Művészetoktatási 
 Intézmény hangversenye

 November 17-én 
 Nagy B. Ferenc kolbász- és hurkatöltőverseny

 
 November 24-én Katalin napi Táncház 

A zsombói Wesselényi Népfőiskola
31. évad novemberi programja

A József Attila Közösségi Ház  
októberi és novemberi  

programjai

Októberi népszokások, jeles napok
Október a „Nyolcadik” hónapnévből ered (bár Domitianus császár kísérletet tett a név megváltoztatására, így 
önmagáról neveztette el „domiciánus” hónapnak, de ez a név nem tetszett senkinek sem, mert a régi római 
naptárban az évkezdő márciustól számítva ez volt az év nyolcadik hónapja.
Más néven mindszent havának, őszhónak, magvető havának is nevezik.

Díszfák, Díszcserjék, 
oszlopos tuják elaDók.

Érd.: Zsombó, bába d. 29.

Tel.: 30/5648585
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„Höss! höss! Kapáltam s vérrel izzadtam napot
Napestig éhen: úgy szereztem e kevést.

Akkor te seregély, te babuk, a sűrű liget
Árnyékai alatt édesen hivalkodál.”

Virág Benedek: Szüretelő

2012. 11. 05. hétfő:
9.00-14.00 óráig 

Látásvizsgálat és szemüveg rendelés 
a Közösségi Házban előjegyzés alapján. 

Telefon: 06-20-444-6884.
13.00-16.00 óráig 

Arteriográfia (az erek rugalmasságá-
nak mérése): dr. Frányó Ildikó (előjegy-
zés alapján) a Szociális Szolgáltató Köz-
pontban Telefon:595-577. 

A Vizsgálat díja 5000 Ft.
14.30 

Fül-orr-gégészeti  vizsgálat: dr. Bucsai 
Ágnes a Szociális Szolgáltató Központ-
ban előjegyzés alapján. 

Telefon:62/595-577. 
14.30 órától 

hallásvizsgálat 
a Szociális Szolgáltató Központban.

15.45 órakor 
az Egészséghét megnyitója a
József Attila Közösségi Házban.

16.00-tól 
előadást tart dr. Frányó Ildikó B-mer, 

mint az egészség megelőzés eszköze 
címmel. A B-mer kezelés a Szociális 
Szolgáltató Központban kipróbálható.

16.45 órától 
Csepregi Bea előadást tart a felső lég-

úti betegségek alternatív kezeléséről.

2012. 11. 06. kedd:
 11.00 - 14.00 óráig 

Bőrgyógyászati szűrést tart dr. Fárk 
Mariann előjegyzés alapján a Szociális 
Szolgáltató Központban. Telefon 595-
577.

8.00-tól 
Nőgyógyászati rákszűrés 2000 Ft előre fi-

zetve az időpont egyeztetésekor. Bejelent-
kezés minden nap 8.00 és 9.00 óra között 
személyesen a védőnői szobában, Bóbita 
Bölcsőde emeletén! Tel: 62/595-567

10.00 -13.00 
óráig Véradás a Közösségi Házban. 

14.00 - 17.00 
óráig Ortopédiai szűrést tart dr. Rattay 

Katalin előjegyzés alapján (62/595-570) 
a Szociális Szolgáltató Központban.

15.00 - 16.30-ig 
Légúti allergia vizsgálatot végez (bőr-

teszttel) dr. Szabó Ágnes előjegyzés 
alapján (62-595-570). 

17.00 órától 
dr. Csapó Ágnes előadást tart az Álta-

lános Iskola aulájában” A gyermekekkel 
foglalkozó felnőttek összhangja” téma-
körben ( szülő-pedagógus-orvos)

2012.11.07.szerda:
8.30 - 15.30 óráig 

Ultrahang vizsgálatot végez dr. Ádám 
Edit a Közösségi Házban. Hasi  emlő, nya-

ki, here UH vizsgálat Régiónként 3000 Ft. 
Előjegyzés 62/595-577 telefonon.

15.30 - 18.00 óráig 
Urológiai szűrővizsgálatot tart dr. Sza-

lay István előjegyzés alapján a Szociális 
Szolgáltató Központban. Előjegyzés 
62/595-577 telefonon.

2012. 11. 09. csütörtök
8.30 - 15.30 óráig 

Ultrahang vizsgálat a Közösségi Ház-
ban

17.00 órától 
Gyümölcsös süti verseny (almás, tökös, 

diós, mákos ) az Általános Iskolában. 
Jelentkezni Tarcsiné Tóth Ágnes tanárnő-
nél lehet. (részletek az Iskola honlapján: 
www.szikai.hu)

2012. 11. 10. péntek
8.00 órától 

a Szocialis Szolgáltató Központban 
ultrahangos érvizsgálat boka-kar index 
méréssel ( dr. Frányó Ildikó)

15.30-tól 
Futóverseny Korsós Zoltán tanár úrral. 

Nevezés a helyszínen. Részletek a plaká-
tokon.

A programokkal kapcsolatban változtatások 
előfordulhatnak. Időpont egyeztetéskor ké-
rem, érdeklődjön!

aZ eGésZséGhÁZ DolGoZói

Egészséghét Zsombón 2012. 11.0 5 - 11. 09-ig.



nagyító

H
íR

M
O

n
D

ó

 12

„S fogyasztod-e te is mustomat dongó darázs?
Nem elég, ha szabad a böngézés? Nem, mondanak:
Mi ég madarai mindenkor szabadok vagyunk.”

Virág Benedek: Szüretelő

Az érkezőknek apró ajándékkal kedves-
kedtek a szervezők: a Szent Imre Katolikus 
Általános Iskola a megújult József Attila 
Közösségi Ház és Könyvtár logójával díszített 
hűtőmágneseket és kitűzőket készített min-
den kedves vendégnek.

Gyuris Zsolt polgármester úr köszöntőjé-
ben összefoglalta, hogyan jutott el a felújítás 
a gondolattól a közbeszerzésen át a megva-

lósulásig. Kiemelte, milyen fontos egy közös-
ségnek, hogy legyenek olyan helyek, amitől 
a lakosság igazi közösséggé válik, ezért 
nemcsak kívülről lett szebb, a repertoárja is 
gyarapodik a jövőben a Közösségi Háznak. 
Ígéretet tett rá, hogy a fiatalságot megszólí-
tó programok, egészségfejlesztés és munka-
ügyi információk átadása is szerepel majd a 
kibővült kínálatban.

A környező települések vezetői is tisztele-
tüket tették a rendezvényen, Nógrádi Zoltán, 
országgyűlési képviselő, Mórahalom város 
polgármestere köszöntötte az egybegyűl-
teket: örömét fejezte ki, hogy Zsombó a 
januártól felálló járási rendszerben Móra-
halomhoz fog tartozni, hiszen Zsombó a Ho-
mokhátság részeként a térség fontos szerep-
lője, ezért jó látni, hogy virágzik a kultúra, 
kézzel tapintható a fejlődés, az innováció, a 
beruházások sokasága. Megemlékezett arról 
is, hogy ifjú korában ő maga is nem egyszer 
vett részt zsombói bálokon, nosztalgikusan 
idézve fel ezeket az eseményeket.

Ezt követően a kivitelező Ferroép Zrt. vezér-
igazgatója, Nemesi Pál hivatalosan is átadta 
a ház kulcsait Vizi Renátának, a Közösségi 
Ház új igazgatójának, aki arra hívta fel a 
figyelmet, hogy ez a ház olyanná fog válni, 
amilyenné együtt alakítjuk. Bemutatkozó 

beszédében azt kívánta, hogy a zsombóiak 
még büszkébbek legyenek erre a kedves te-
lepülésre, a Közösségi Ház által még jobb le-
gyen zsombóinak lenni, hiszen ez a ház nem 
a dolgozóknak készült, hanem mindenkinek.

Az épületet Túri Kis István atya áldotta 
meg, ezt követően helyi művészek kerámi-
áiból, festményeiből és rajzaiból nyílt kiállí-
tás, melyet Zsemlye Ágnes művésztanár és 
Faragó Gabriella igazgatónő rendezett, Nyári 
Lászlóné, az általános iskola nyugdíjas igaz-
gatóhelyettese nyitott meg. Az érdeklődők 
zákányszéki, ásotthalmi és pusztamérgesi 
alkotók gyöngyfáit és gyöngyékszereit is 
megtekinthették. A bölcsődés gyermekek 
szülei és dolgozói és a szociális szolgáltató 
központ dolgozóinak jóvoltából a vendégek-
nek zsíros kenyeret, fánkot és teát szolgáltak 
fel az óvoda dolgozói. Köszönjük mindenki-
nek a segítségét!

Az ünnepség után Hobo a költő verseiből 
összeállított József Attila estet adott.

szerkesztőség

Megújult a József Attila Közösségi Ház és Könyvtár
2012. október 5-én avatóünnepségre gyűlt össze a közönség. Sokan várták – joggal – ezt a délutánt. Befeje-
ződtek a Közösségi Ház felújítási munkálatai.

A Kós Károly Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény fellépői
– Gábor Anett (furulya)
– Masa Roland (zongora)
– Rác Szabó Emese (ének)
– Kálmán Felícia (zongora)
– Takács Adrienn (zongora)
– Szemenyei Zsófia (ének)
– Kálmán Richárd (hegedű)
Köszönjük tanáraiknak, Elekné Sándor Szil-
viának, Hampel Zsuzsának, Hegedűs Károly-
nénak, Huszár Emőkének és Veréb Juditnak 
a felkészítést és a közreműködést, Soór 
Lászlónak, a Szent Imre Katolikus Általános 
Iskola rendszergazdájának a gitárkíséretet.

A József Attila Közösségi Ház és Könyvtár munkatársai

Vizi Renáta igazgató: A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karán diplomázott történelem tanár és művelődésszer-
vező szakon, média szakirányon. Egy reklámügynökségen kezdett el dolgozni, majd tíz éven át a szegedi Rádió 88 reklámreferense és marketing-
munkatársa volt. Egy évig tanított történelmet, vállalkozói ismeretetek és ügyvitelt a Pentelei Molnár János Szakiskolában. Szakmai célja, hogy a 
Közösségi Ház legyen tele élettel, gyerekzsivallyal, lábdobogással, örömmel, felemelő pillanatokkal, katarzissal, olyan sokszínűséggel, amilyenek 
ennek a falunak a lakói.
Angyal Áron: A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Főiskolai karán végzett művelődésszervező szakon, kulturális manager 
szakirányon. Tanulmányait hamarosan befejezi ének-zene-zeneinformatikus szakon is. A Give Me Five vokálegyüttes tagja. A Közösségi Ház prog-
ramjaiért és azok technikai hátteréért felel.
Csányi Mónika: A Szegedi Tudományegyetemen diplomázott művelődésszervezés-média szakon. Jelenleg az SZTE Bölcsészettudományi Karának 
hallgatója, kommunikáció-médiatudomány mesterszakon. A médiával kapcsolatos tanulmányai hatására kezdett el komolyabban foglalkozni a 
fotográfiával. Munkája lesz olyan rendezvények megszervezése, melyek kultúránk sokszínűségébe vonják be a látogatókat, és maradandó értéke-
ket képviselnek kicsik és nagyok számára egyaránt.
Takács Renáta: A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszékén végzett Infor-
matikus könyvtáros szakon. A jövőben a Közösségi Ház könyvtárosi munkáját látja el.

A megújult József Attila Közösségi Ház és Könyvtár munkatársai sok szeretettel várják régi és új látogatóikat!
Mindig friss információkat olvashatnak az intézmény honlapján (www.kultura.zsombo.hu) és a Közösségi Ház Zsombó nevű facebook oldalán.

Hobó estjét Vidnyánszky Attila rendezte. Ez 
a megközelítőleg 70 perces előadás a József 
Attila-emlékévre készült még 2005-ben. Az 
azóta eltelt idő alatt Hobo többször körbe-
utazta a Kárpát-medencét ezzel a produk-
ciójával. Tudod, hogy nincs bocsánat című 
műsorában több mint 30 vers hangzott 
el a költőtől. Az előadásban hallható volt 
többek között az Elégia, a Hazám, a Tudod, 
hogy nincs bocsánat, a Nem emel föl, a Bűn, 
az Óda, a Kései sirató, a Kész a leltár vagy 
a Levegőt!  „Az előadásnak az a célja, hogy 
bevonja és továbbgondolkodásra késztesse 
a nézőt." – mondta a művész. Az est zenéjét 
Márta István szerezte.
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„Szüret tüzei égnek,
Szólnak szüreti nóták
S a szőlőhegyek hátán”

Juhász Gyula: Október

HOBO
2012. október 5-én a József Attila Közösségi Ház és Könyvtár ünnepélyes keretek között zajló megnyitója 
után, Hobo József Attila estjén vehettek részt a látogatók. 

Csányi Mónika: Ha be kellene mutatnia 
magát egy idegen embernek, aki nem tudja 
kis is az a Hobo, mivel kezdené?

Hobo: Csavargó vagyok. Ez teljesen konk-
rétan az egy helyben maradás utálatát 
is jelenti, másrészt a művészetek közötti 
csavargást is – a színház, az irodalom és a 
zene közötti csavargást. Én egy ösztönlény 
vagyok, rám a zene hatott a legerősebben. 
Olyan iskolákba jártam ahol nem tanítottak 
rendesen irodalmat, és olyan iskolákba ta-
nultam ahová nekem nem volt kedvem járni. 
Amikor leérettségiztem elvittek katonának. 

A katonaságnál már a börtön szélén tán-
coltam, akkor hallottam először bluest. Ez 
1964-ben volt. Meghatározta az életemet. 
Sosem gondoltam volna, hogy én ezt csinál-
ni fogom – komolyabban csak 33 éves ko-
romban kezdtem el foglalkozni vele, addig 
csak hallgattam.

Cs. Mónika: Hogyan lehet ennyi ideig fog-
lalkozni valamivel, úgy, hogy ne unja meg az 
ember?

Hobo: Ez egy nagyon nehéz kérdés. 
Egyrészt nagyon kell szeretni azt, amit az 
ember csinál, másrészt én mások műveit is 
játszom, akár zenéket (Rolling Stones, néger 
blues, Doors, Jim Morrison) akár verseket 

(József Attila, Pilinszky, Faludy György, Jack 
Kerouack stb.). Amikor az ember nem a saját 
műveit játssza, ahhoz kell egy óriási nagy 
alázat. Nem lehet hülyéskedni és kiparodi-
zálni ezeket a költőket vagy muzsikusokat. 
Az ember saját magát néha parodizálja, mi-
kor már nem bírja elviselni a rutint. Amikor 
az ember ezt az alázatot megtanulja, akkor 
át tudja vinni a saját dalaira, írásaira – több 
darabot is írtam, monodrámákat, és ezeknél 
is minden szó mögött ott kell lenni. Nekem 
van egy egészen speciális szerencsém, még-
pedig, hogy nem a zenéből élek. Zenélek, 
verseket mondok, színházban játszom és 
írok is – így annyi dolgom van, hogy nem 
tudom az egyiket vagy a másikat megunni. 
Amikor sokat játszom, vagy írok, akkor már 
alig várom, hogy egy kis bluest játszhassak. 
Ennek pedig az a feltétele, hogy rettenetes 
mennyiségű munka és gyakorlás legyen mö-
götte, 67 éves korban is.

Cs. Mónika: Az embereknek egy idő után 
berögzülnek a megszokott dolgok, hogyan 
lehet mindig újat kihozni a munkájából?

Hobo: Úgy, hogy az ember fél. Én már el-
mondtam ma harmadszor, negyedszer a 
Kései siratót. A legnehezebben elmondha-
tó, halálfélelmem volt, sokáig nem tudtam 
elmondani. Mindig várok valamire, gondo-

lok is valamire, hogy akkor tudjak beszélni, 
amikor őszinte vagyok. Szerencsém volt, 
hogy hagytak egy kis időt itt nekem, mert 
az utolsó pillanatig a verset mondtam mi-
előtt bementem. Szerencsém volt, hogy a 
világosban a közönség szemébe bele tudtam 
kapaszkodni néha, és az olyan, mintha ép-
pen valakinek mondanám. Ha az ember be-
lemozdul ebbe a dologba, akkor már viszi az 
érzelem meg a tudat, a versnek a szépsége, 
a mélysége. Annyi szerencse is van ebben, 
hogy József Attila verseit nagyon sokféle-
képpen lehet elmondani. Az ember az azna-
pi állapotát bele tudja vinni a versekbe. Az 
ember nem csak a hangokat énekeli, nem 
csak dalol, vagy verset mond.

Cs. Mónika: Több író, költő műveit is előad-
ja. Saját érzéseket próbál sugározni általuk, 
vagy az író érzéseit szeretné visszaadni?

Hobo: Ha nem érti félre, amit mondok, ez 
egyfajta plágium. József Attila versei leg-
alább annyira szólnak énrólam, mint róla. 

A „Nagyon fáj” című versben van egy olyan 
rész, hogy:

„A csecsemő is szenvedi, ha szül a nő.
Páros kínt enyhíthet alázat.
De énnekem pénzt hoz fájdalmas énekem
s hozzám szegődik a gyalázat”
Ez az utolsó két sor – úgy éreztem, mikor 

ezt elolvastam sokadszorra, és akkor már 
zenéltem a nyolcvanas években, hogy ez az 
életem mottója. Úgy gondoltam, hogy ez 
énrólam szól és a blues-ról. 

Cs. Mónika: Miért pont József Attila? Van-e 
kedvenc azok közül, akiktől előad?

Hobo: Úgy gondolom, hogy József Attila 
a világirodalom egyik legnagyobb alakja. 
Azért nem ismerik a világon mindenhol, 
mert nem lehet lefordítani. Ezt a fajta nyelvi 
gazdagságot, egyetlen más nyelv sem adja 
vissza. Én magyar vagyok, magyar szavakkal 
dolgozok – József Attila írásai pedig bárkit 
meg tudnak szólítani. Nem csak az értelmi-
ségieket, a politikusokat, vagy a sznobokat. 
Megszólítja azokat, akiknek semmijük sincs 
és akár a köztársasági elnököt is. Én nem 
szeretem a budapesti értelmiséget. Nekem 
óriási segítség, amit József Attilától kapok, 
mert ő nem az értelmiségnek írt, hanem 
az emberek lelkéhez próbált hozzáférkőzni, 
tekintet nélkül a korukra, hovatartozásukra, 
foglalkozásukra – ez pedig követendő példa.

Cs. Mónika: Hogyan tapasztalja - van-e kü-
lönbség egy vidéki és egy nagyvárosi előadás 
között?

Előadónk külön kérésére zárt ajtók mögött zajlott a műsor, hogy a közönség zavartalanul élvezhesse József Attila műveit. 
Az előadás befejezését követően volt szerencsém mikrofon végre kapni Földes László Hobot, aki a komoly hangvételű produkciót 

humorral, a rajongókat pár kedves, emberi szóval búcsúztatta.
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„Tort ülök az elillant évek
Szőlőhegyén s vidáman buggyan
Torkomon a szüreti ének.”

Ady Endre: Elillant évek szőlőhegyén

Hobo: Nincs. Igazából, aki József Attilát 
hallgatni jön az egyfajta ember. Ide nyaló-
kák, sznobok, vonagló alternatívok nem jár-
nak. Ez egy káprázatos közönség a falvaktól 
a börtönökön át a kocsmákon, kisvárosokon, 
színházakon keresztül. Jönnek egyetemi ta-
nárok, börtöntöltelékek és elnökök.

Cs. Mónika: Mennyire megrendítő, amikor 
látja a közönség reakcióit egy-egy érzelmileg 
megrázóbb résznél?

Hobo: Nem szoktam figyelni, hogy meny-
nyire rendíti meg őket. Arra van szüksé-
gem, hogy ők legyenek velem. Belenézek 
a szemébe és ő visszanéz - elmondok egy-
két sort, vagy akár egy hosszabb részt is. A 
közvetlen, személyes kontaktusra figyelek, 
hiszen az előadásnak a 98%-ában a teljes 
közönséggel próbálok kapcsolatot létesíte-
ni. Amikor bajban vagyok, akkor próbálok a 
közönségbe kapaszkodni. Én kértem, hogy 
lent játszhassak, ne a színpadon. Kell a tér, 
ahová előre mehet az ember, elindíthatja az 
energiákat. Néha vannak negatív energiák 
is, van, hogy valaki unja, nem tetszik neki, 
elutasítja, nem fogadja be – akkor más felé 
kell fordulni. Van, hogy én vagyok bajba. El-
veszek a vers alatt, nem tudom megcsinálni. 

Az Óda című versben szoktam segítséget 
kérni a közönségtől.

Cs. Mónika: A hitelességet éppen az adja, 
hogy maga is a vers része lesz, megéli azt. 
Mennyire nehéz kiszakadni előadás után a 
kialakult érzések közül, levetkőzni a hatást?

Hobo: Én sem tudom megmondani. Még 
most is benne vagyok az előadásban. Tuda-
tosan csak annyi, hogy ha kijövök, mindig a 
marháskodással foglalkozom, hogy megsza-
baduljak. Sokszor fizikai fájdalmakat érzek 
utána, a hátamban, vállamban, torkomban. 
Ez mutatja, hogy mennyire adtam bele min-
dent, mert ebbe bele kell dögleni. Ha érzek 
jeleket, akkor tudom, hogy ez körülbelül 
rendben volt. Nem elemzem magam, hogy 
melyik vers lehet az oka. Az ember mindig 
vét hibákat, ma is, de már nem szégyellem, 
mert emberek vagyunk.

Cs. Mónika: A mai alkalmat megelőzően 
járt már valaha Zsombón? Milyen benyomá-
sai vannak?

Hobo: Nem, még soha. A közönség káp-
rázatos volt, ez az egyetlen tapasztalatom. 
Nincsen időm, hogy egy napot itt töltsek. Én 
egy szolgálatot végzek el, József Attila szol-

gálója vagyok, és a közönségé. A közönség 
fantasztikus volt. Vannak időszakok, hogy 
lógok egy napot, de most nyárig nem tudom 
ezt megtenni. 

Cs. Mónika: Ha mondania kellene valamit, 
ami hiányzik a mai világból, vagy amit át-
emelhetne a munkásságából a mai világba, 
mi lenne az?

Hobo: Nem igazán foglalkozok a munkás-
ságommal, hogy mit jelent, milyen értékei 
vannak, hanem előre nézek és csinálom. 
Nem foglaltam még soha össze. Másképp 
írok, mint mások, nem jobban vagy rosszab-
bul, hanem másképpen. Én nem tanultam 
zenét, nem tanultam művészetet, és nagy 
árat fizettem azért, hogy amit csináltam, 
meg tudtam csinálni. 

Amit erről a korról tudok mondani, az le-
sújtó, inkább nem is mondanám. Én úgy 
gondolom, hogy én egy végvári harcos va-
gyok, aki teljes bekerítésben van, veszíteni 
fog. Amit tudok, megpróbálom átadni, én 
is kaptam másoktól, József Attilától például. 
Nekem ez a dolgom.

CsÁnyi móniKa

művelődésszervező

PEDIKŰR, MANIKŰR, MŰKÖRÖM
30/9464640

Zsombón a 
Használt ruha üzleten belül!

Bejelentkezés 
telefonon 

vagy személyeses a helyszínen!
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„Szenteld, oh magyar, hazádnak 
Kebled szebb érzelmeit: 
Romlott szív és romlott elme,”

Bajza József: Haza. Élet. Emlékezés.

Már számtalanszor írtunk fejtetvességgel 
kapcsolatos cikket a helyi újságban, s a szü-
lők legnagyobb százaléka tisztában is van 
vele, hogy mivel jár egy ilyen fertőzöttség, és 
hogyan kell lekezelni, mégis muszáj néhány 
mondatot szánnunk erre a témára. Az ezzel 
kapcsolatos módszertani levél („Az Országos 
Epidemiológiai Központ 3. számú módszer-
tani levele a tetvesség elleni védekezésről”) 
módosulásai miatt szeretnénk tájékoztatni a 
szülőket a változásokról.

Minden óvodába és iskolába járó gyermek 
számára kiosztásra kerül hamarosan egy tá-

jékoztató anyag („A fejtetű és a fejtetvesség 
elleni védekezés gyermekközösségekben”), 
melyben részletes információkhoz juthat a 
szülő a fejtetű életmódját, lekezelését ille-
tően. Ezen nyomtatvány utolsó oldalának 
az alján szerepel egy szülői nyilatkozat a 
fejtetvességgel kapcsolatos tájékoztatás át-
vételéről.

Kérjük a kedves szülőket, hogy ezt a nyi-
latkozatot a kézhezvételt követően miha-
marabb juttassák vissza a gyermek osztály-
főnökének, óvodapedagógusának. Így lesz 
módunk arra, hogy azt a gyermek egészség-

ügyi dokumentációjához csatoljuk.
Amennyiben tetű vagy serke jelenlétét ész-

leljük gyermekük hajában, küldünk Önöknek 
egy írásbeli jelzést („Értesítés a szülőnek 
gyermeke fejtetvességéről”) az osztályfő-
nökön, óvónőn keresztül. Az értesítés alján 
található nyilatkozatot, – gyermeke hajának 
lekezelését követően, értelemszerűen kitölt-
ve- kérjük az óvodapedagógus/osztályfőnök 
számára visszajuttatni.

Köszönjük!
VéDőnőK

Néhány hónapja a gyermekorvosi rendelő gyakorlatában egy jól működő rendszert vezettünk be. Azokat a Szülőket, akik nyilatkoztak, hogy 
igénylik ezt a szolgáltatást e-mailben értesítjük a rendelési idő változásairól (helyettesítés, szabadság, betegség miatti módosulásokról), a 
rendelő költözéséről, közérdekű egészségügyi témákról (előadások, védőoltások). Amennyiben Ön is szeretne csatlakozni a népes csapathoz, 
kérjük, a lap alján lévő „Nyilatkozatot” kitöltve adja le a gyermekorvosi rendelőben.

              dr. Szabó Ágnes     Paraginé Judit

Alulírott Szülő hozzájárulok, hogy e-mail címemre gyermekem háziorvosa, dr. Szabó Ágnes közérdekű orvosi információkat (szabadság, 
rendelési idő módosulása) küldjön.

Gyermek neve, születési ideje: ______________________________________________________

Szülő neve, aláírása:  ______________________________________________________

e-mail cím:   ______________________________________________________

Az előző számban tévesen jelent meg a 
születések rovatban egy gyermek neve:

Szilágyi Tamásnak és Jani Eszternek Ádám 
nevű kisfia született.

A kellemetlenségért elnézést kérünk!

Kedves Szülők!

Kedves Szülők!

NYILATKOZAT

Helyesbítés

A BEMER-kezelőrendszer az alkalmazási 
területén, ma a korlátozott mikrokeringés 
legjobban kutatott és leghatékonyabbnak 
bizonyult kezelőmódszere!

A betegségek kialakulásának leggyakoribb 
oka, vagy a kialakult betegség következ-
ménye a legkisebb erekben történő vér-
áramlás / mikrokeringés / zavara. A BEMER 
kezelések hatására 27 %-kal nő a rugalmas 
érfalmozgás, /vasomotio/, közel 30 %-kal 
javul a véreloszlás a hajszálér-hálózatban, 
31 %-kal erősebb a vénás visszaáramlás, 29 
%-kal magasabb az oxigénhasznosítás. Ez-
által javul a szövetek és szervek tápanyag és 
oxigénellátása és a salakanyagok elszállítása, 
a méregtelenítés, a szervezet savtalanítása, 
csökken a fertőzésre való hajlam, javul az 
immunrendszer működése és a közérzet. 
A stressz következményei csökkennek a 
stresszoldó hatás révén, nő a testi és szelle-
mi teljesítőképesség, csökkennek a mozgás-
szervi panaszok, a fájdalom, a fülzúgás, a 
szédülékenység, az allergiás tünetei, a beteg-
ségek, sérülések gyógytartama is lecsökken. 
Jó hatású a cukorbetegség szövődményeinek 
megelőzésére és a tünetek enyhítésére. Ered-
ményesen használják sportolók a sporttel-
jesítmény mellékhatás mentes fokozására, 
az izmok bemelegítésére, az edzések hatás-

fokának javítására és az edzéseket követő 
regenerációs fázis lerövidítésére. A kezelést 
kezelőhelyen, vagy bárki az otthonában is 
alkalmazhatja bérelt, vagy saját készülékkel. 
A kezelés díjtalanul kipróbálható!

ARTERIOGRÁF SZŰRŐVIZSGÁLAT
Az érelmeszesedés lassan, alattomosan elő-

rehaladó folyamat. Évekig nem okoz tünete-
ket. Az érelmeszesedést „csendes gyilkosnak 
is nevezik”. Az ARTERIOGRÁF vizsgálat célja az 
érelmeszesedés, a szív-, érrendszeri betegsé-
gek leggyakoribb okának korai felismerése. 
A tünetmentes időszakban felfedezett kóros 
folyamat még lassítható. Hazánkban minden 
második ember halálát az erek meszesedé-
se következtében fellépő magas vérnyomás 
betegség, agyvérzés, szívinfarktus, vagy 
érszűkület okozzák. Ezért a korai diagnózis 
hozzájárulhat a szív-, érrendszeri halálozás 
csökkentéséhez, ezzel a születéskor várható 
élettartam és az egészségben eltöltött élet-
évek növeléséhez. Továbbá a már kezelés 
alatt álló betegek gyógykezelésének haté-
konysága is nyomon követhető a méréssel. Ez 
alapján esetleg terápiamódosításra kerülhet 
sor. A vizsgálat fájdalmatlan és veszélytelen. 
Mérés előtt nem célszerű: kávét, alko-
holt fogyasztani, 2 órán belül étkezni, 
dohányozni. Bő folyadék fogyasztás 

ajánlott! Méréshez, ill. a lelet készíté-
séhez szükséges: személyes adatok, TAJ 
szám, testsúly, testmagasság, koleszterin 
érték.

A vizsgálat díja a szűrőhéten 5000 Ft. 
/7500 Ft. helyett!/

ULTRAHANGOS ÉRVIZSGÁLAT EREINK 
VÉDELMÉBEN

A vizsgálat célja a tünetmentes perifériás 
érbetegek korai felderítése és ezzel a kiemel-
kedően magas szív-, érrendszeri halálozási 
arány csökkentése. Eszköze az ultrahangos 
boka/kar index mérés. A vizsgálat fájdalom-
mentes. A vizsgálathoz a karokat és az alsó 
végtagok térdek alatti területét kell szabaddá 
tenni.

A vizsgálat ingyenes!
Dr. BorBély rita

háziorvos

BEMER-TERÁPIA   
–betegségek megelőzése, hatékony gyógyulás kevesebb gyógyszerrel, mellékhatások nélkül!
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„ne szóljon áldozatról, 
Lemondásról senki sem; 

Kötelesség! mit az ember 
Hon jólléteért teszen.”

Petőfi Sándor: Védegyleti dal

NE DŐLJÖN BE AZ OLCSÓNAK TŰNŐ AJÁNLATOKNAK! 
Manapság a szolgáltatók első hallásra rendkívül csábító akciós ajánlatokkal állnak ügyfeleik rendelkezésére, de nem beszél-
nek a nagyon olcsó havidíjak mögött megbúvó rejtett költségekről. 

Vegyünk egy példát: 30 TV-csatornát, 10 MBit-es internetet és telefont kínálnak 8490 Forintért havonta, 2 éves hűségidő vállalá-
sa mellett. Azonban ne sikkadjunk el a kisbetűs rész fölött: a szolgáltatás egyszeri aktiválási díja 2899 Forint. Az akciós havidíj 
csak az első 6 hónapra érvényes, a 7. hónaptól már 8990 Forint! Fontos szempont, hogy a régi típusú televíziókhoz szükséges 
digitális vevő használata is, mégpedig annyi vevő, ahány tévével rendelkeznek. Amennyiben DVB-T tuneres televízióval rendel-
keznek, a vevő (ezáltal a kódoló modul) nélkül mindössze 7 csatornát tudnak nézni a 30-ból, tehát ezekhez a tévékhez is szükség 
van vevőre, kódoló modulra. Tehát a több tévékészülékkel rendelkezők plusz költséggel tudják igénybe venni ezt a 30 adót. Je-
lentős lehet a digitális vevők áramfogyasztása – egy újabb rejtett költség. A vétel minőségét az időjárás nagyban befolyásolhatja. 

Ezzel szemben a Szélmalom Kábeltévénél 52 csatornás kábeltévé, 5 MBit-es korlátlan internet és telefon 7040 Forintért ren-
delhető! Kétéves hűségidő vállalása mellett nem kell külön belépési és telepítési díjat fizetni. Konkurens cégek által keltett 
rémhírekkel ellentétben analóg szolgáltatásunk nem fog megszűnni. Analóg televíziós szolgáltatásunk igénybevétele esetén 40 
analóg csatornát élvezhetnek. Ebben az esetben nincs szükség külön vevőkészülékre – tehát nincs rejtett költség –, és a mű-
sorok egyszerre több tévékészüléken is élvezhetők! Amennyiben DVB-C típusú tuneres televízióval rendelkeznek, nincs szük-
ség vevőre és kódoló modulra, tehát mind az 52 csatornát élvezhetik! 

Új előfizetés megrendelése vagy szolgáltatóváltás esetén kérjük, számoljon utána a rejtett költségeknek is, és ne dőljön be az 
olcsónak tűnő ajánlatoknak! 
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„Testvéreim, egy látó küldi néktek
Üdvözletül ma könnyes szavait,

Ki mindig fájón és szédülve nézett
Egy szép pokolt, mely földnek hivatik.”

Juhász Gyula: Betlehemi üzenet a vakoknak

Kártyajóslás, sorselemzés, szerelmi mágiáK, rontás levétel. 
oKleveles KártyaoKtatást vállaloK. 

EngEdéllyEl rEndElkEzEm.
TEl.: 06304616911 

hTTp://karTya-joslas.gporTal.hu

                    Kilencből öt 
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        A színezett mezőkbe kerülő betűket  
              a számozás sorrendjében összeolvasva 
                   egy informatikai kifejezést kap megfej- 
                          tésül. 

                           Meghatározások: 
                           Vízszintes  
                           1. Napi információkat szolgáltató oldal a 
                           világhálón. 2. Hajósüllyesztő Zothmund  
                           lovag másik neve. 3. Az amerikai külpoli- 
                           tika alaptézise. 
                           Függőleges 
                      1. Brandy. 2. Gyerekek vakációs időtöl- 
               tése távol a szülőktől. 3. Szárnyas belső- 
         ség. 
 

Különbségkereső 

A baloldali kép illetve a jobboldali tükörképe tíz apró részletben eltérnek egymástól. Keresse meg a 
különbségeket! 

Töltse ki az üres négyzeteket 1-9-ig 
számjegyekkel úgy, hogy egy-egy 
sorban, oszlopban és vastag vonallal 
körülvett 3×3-as négyzeten belül 
minden szám pontosan egyszer 
szerepeljen! 

SZUDOKU 

Az előző számunk megfejtésének nyertesei, akik a Vanilla Pizzéria 1 db családi pizzáját és a GOODS MARKET 1000Ft-os vásárlási utalványát 
nyerték: Kormos Barbara, Csontos Lászlóné.

Gratulálunk! A nyeremény igazolását átvehetik a Közösségi Házban!

NE DŐLJÖN BE AZ OLCSÓNAK TŰNŐ AJÁNLATOKNAK! 
Manapság a szolgáltatók első hallásra rendkívül csábító akciós ajánlatokkal állnak ügyfeleik rendelkezésére, de nem beszél-
nek a nagyon olcsó havidíjak mögött megbúvó rejtett költségekről. 

Vegyünk egy példát: 30 TV-csatornát, 10 MBit-es internetet és telefont kínálnak 8490 Forintért havonta, 2 éves hűségidő vállalá-
sa mellett. Azonban ne sikkadjunk el a kisbetűs rész fölött: a szolgáltatás egyszeri aktiválási díja 2899 Forint. Az akciós havidíj 
csak az első 6 hónapra érvényes, a 7. hónaptól már 8990 Forint! Fontos szempont, hogy a régi típusú televíziókhoz szükséges 
digitális vevő használata is, mégpedig annyi vevő, ahány tévével rendelkeznek. Amennyiben DVB-T tuneres televízióval rendel-
keznek, a vevő (ezáltal a kódoló modul) nélkül mindössze 7 csatornát tudnak nézni a 30-ból, tehát ezekhez a tévékhez is szükség 
van vevőre, kódoló modulra. Tehát a több tévékészülékkel rendelkezők plusz költséggel tudják igénybe venni ezt a 30 adót. Je-
lentős lehet a digitális vevők áramfogyasztása – egy újabb rejtett költség. A vétel minőségét az időjárás nagyban befolyásolhatja. 

Ezzel szemben a Szélmalom Kábeltévénél 52 csatornás kábeltévé, 5 MBit-es korlátlan internet és telefon 7040 Forintért ren-
delhető! Kétéves hűségidő vállalása mellett nem kell külön belépési és telepítési díjat fizetni. Konkurens cégek által keltett 
rémhírekkel ellentétben analóg szolgáltatásunk nem fog megszűnni. Analóg televíziós szolgáltatásunk igénybevétele esetén 40 
analóg csatornát élvezhetnek. Ebben az esetben nincs szükség külön vevőkészülékre – tehát nincs rejtett költség –, és a mű-
sorok egyszerre több tévékészüléken is élvezhetők! Amennyiben DVB-C típusú tuneres televízióval rendelkeznek, nincs szük-
ség vevőre és kódoló modulra, tehát mind az 52 csatornát élvezhetik! 

Új előfizetés megrendelése vagy szolgáltatóváltás esetén kérjük, számoljon utána a rejtett költségeknek is, és ne dőljön be az 
olcsónak tűnő ajánlatoknak! 

Töltse ki az üres négyzete-
ket 1-9-ig számjegyekkel úgy, 
hogy egy-egy sorban, oszlop-
ban és vastag vonallal körül-
vett 3×3-as négyzeten belül 
minden szám pontosan egy-
szer szerepeljen!
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