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Polgármesteri tájé-
koztató a belvízhely-
zetről

„erőt adhat az is, ha 
látom az elszórt mag 
jó helyre került!” – 
Portrébeszélgetés 
Nyári lászlóNéval

FaluNaPok 2010. részle-
tes Programja

CsillebérCeN kiráN-
dult az iskola – beszá-
molók

gyerekek a gyerekNaP-
ról - gyerekszáj

az élő zeNélés a ze-
Nészek körébeN ter-
mészetes! – iNterjú 
Pomázi zoltáNNal a 
bojtorjáN zeNekar 
FroNtemberével

véget ért a Futball-
szezoN: mérlegeN a 
zsombói CsaPatok
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„Jöjj Szentlélek Isten, jöjj
s áraszd ki a mennyekből
fényességed sugarát!”

Veni sancte spiritus

Tisztelt Választópolgárok!

Mint bizonyára tapasztalták, a közel-
múltban a posta kézbesítette, a nemzeti 
és etnikai kisebbségek települési önkor-
mányzati képviselőinek választásáról szó-
ló választási értesítőt, illetve a kisebbségi 
választói jegyzékbe vétel iránti kérelme-
ket.

Azok a választópolgárok, akik a nemzeti 
és etnikai kisebbségek jogairól szóló tör-
vényben meghatározott (bolgár, cigány, 
görög, horvát, lengyel, német, örmény, 
román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, uk-
rán) kisebbséghez tartoznak, 2010. őszén 
lehetőségük lesz részt venni a helyi ön-
kormányzati választásokkal azonos napon 
megtartásra kerülő települési kisebbségi 
önkormányzati választásokon.

A települési kisebbségi önkormány-
zati választáson az a polgár szavazhat, 
aki

 
– a felsorolt 13 kisebbség egyikéhez 

tartozik, és a kisebbséghez tartozását nyi-
latkozatával vállalja,

– 2010. október 1. napjáig nagykorúvá 
váló magyar állampolgár,

– a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választásán választójog-
gal rendelkezik,

– szerepel a kisebbségi választói jegy-
zékben.

A kisebbségi választói jegyzékbe 
való felvételét 2010. július 15. napján 
16 óráig kérhetik Tőlem, a kisebbségi 
választói jegyzékbe vétel iránti kérelem 
nevű formanyomtatványon. A kérelme-
ket a Polgármesteri Hivatal 7. sz. iro-
dájában található gyűjtőládába lehet 
bedobni. Amennyiben postán küldik meg 
a kérelmet, úgy 2010. július 15-ig kell a 
levélnek a Hivatalhoz megérkeznie.

A választópolgár a felvételét csak egy 
kisebbség választói jegyzékére kérheti, 
ellenkező esetben valamennyi kérelme 
érvénytelen.

Kisebbségi önkormányzati választást 
akkor tűz ki a helyi választási bizottság, 
ha a településen az adott kisebbség vá-
lasztói jegyzékében szereplő kisebbsé-
gi választópolgárok száma a választás 
kitűzésének napján eléri a 30 főt.

Jelöltet csak olyan – az egyesülési jog-
ról szóló törvény szerinti, közhasznú, vagy 
nem közhasznú társadalmi szervezet állít-

hat, amelynek a választás évét megelőző 
legalább 3 éve alapszabályában rögzített 
célja az adott kisebbség képviselete. Füg-
getlen jelöltek indulására a törvény nem 
biztosít lehetőséget. Jelölt csak a lakóhe-
lye szerinti kisebbségi választói jegyzék-
ben szereplő választópolgár lehet.

A választás során a személyes és külön-
leges adatok kezelése mindvégig az adat-
védelmi jogszabálynak megfelelő módon 
történik. A törvény meghatározza az adat-
kezelés célját és az adatkezelők körét is. 
Ennek megfelelően a kisebbségi választói 
jegyzék – a számadatok kivételével – nem 
nyilvános, abba csak a választási iroda, a 
választási bizottság és a bíróság tekinthet 
bele feladatainak végrehajtása érdeké-
ben.

A kisebbségi választói jegyzék a szava-
zás eredményének jogerőssé válását kö-
vetően haladéktalanul megsemmisítésre 
kerül.

Amennyiben a kisebbségi önkormány-
zati választással kapcsolatosan bármi-
lyen egyéb kérdése merül fel, forduljon 
hozzám, a választási információs szolgá-
lathoz vagy keresse fel a www.valasztas.
hu internetes oldalt.

dr. Csúcs Áron
jegyző, HVI vezetője

Az ürömlevelű parlagfű hazánk egyik 
legveszélyesebb és legagresszívebben 
terjedő, allergiát kiváltó hatású gyom-
növénye. Az ellene történő védekezés 
nemcsak a növénytermesztők, hanem 
minden földhasználó és földtulajdonos 
– beleértve a kiskertek tulajdonosait is 
– kötelező feladata!

A kifejlődött növények legintenzívebb 
növekedési időszaka júniusra esik. Az 
allergia szempontjából veszélyt jelentő 
porzós virágok jelennek meg előbb, július 
első felében, majd július végétől megin-
dul a pollenszóródás, mely még ősszel is 
tart, és amely során a virágpor a légáram-
latokkal akár száz kilométerre is eljuthat. 
Ebből egyértelműen következik, hogy a 
védekezést a virágzás előtti időszakra kell 
időzíteni. A már virágzó parlagfű kézi el-
távolítása, akár gyomlálással vagy kapá-

lással, kaszálással rendkívül kockázatos, 
ugyanis a nagy tömegű virágpor allergiát 
okozhat a korábban nem érzékeny em-
berek esetében is. A kifejlett növények 
gyomirtószeres kezelése pedig lehet, 
hogy már nem nyújt kielégítő eredményt, 
így a korai védekezés (pl: kaszálás) hang-
súlyozása különösen fontos.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügye-
letéről szóló 2008. évi XLVI. tv., valamint a 
parlagfű elleni közérdekű védekezés vég-
rehajtásának, valamint az állami, illetve a 
közérdekű védekezés költségei megálla-
pításának és igénylésének részletes sza-
bályairól szóló 221/2008. (VIII.30.) Korm. 
rendelet szabályozza a parlagfű elleni vé-
dekezés részletes szabályait.

A földhasználó köteles az adott év júni-
us 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű 
virágbimbójának kialakulását megakadá-
lyozni, és ezt követően ezt az állapotot a 
vegetációs időszak végéig folyamatosan 
fenntartani. 

A parlagfű elleni védekezéssel kapcso-
latban helyszíni ellenőrzést hivatalból 
vagy bejelentés alapján külterületen az 
ingatlanügyi hatóság, belterületen a jegy-
ző végzi. Amennyiben a földhasználó a 
gyommentesítési kötelezettségének nem 
tett eleget, külterületen az ingatlanügyi 
hatóság a bizonyítási eszközöket további 

intézkedésre megküldi a Mezőgazdasági 
Szakigazgatási Hivatalnak.

A parlagfű elleni védekezés elmulasztá-
sa esetén külterületen a Mezőgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal területi szerve, bel-
területen a jegyző rendeli el a közérdekű 
védekezést. A parlagfű elleni védekezést 
elrendelő határozatot hirdetmény útján is 
lehet közölni. A határozat fellebbezésre 
tekintet nélkül azonnal végrehajtható.

A közérdekű védekezés elvégzése során 
a hatóság az érintett területre beléphet, 
ott a szükséges cselekményeket elvégez-
heti. A közérdekű védekezést a hatóság 
az ott tartózkodó személyek akarata elle-
nére is megtarthatja, illetve elvégezheti. 
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, 
hogy a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hi-
vatalnak növényvédelmi bírságot kell ki-
szabni azzal szemben, aki a parlagfű elleni 
védekezési kötelezettségét elmulasztja. 
A bírság összeg 15 ezer forinttól 5 millió 
forintig terjedhet!

Kérem a Tisztelt Lakosokat a parlagfű 
elleni védekezés szabályainak fokozott 
betartására, mely saját egészségünk 
megóvásán túl, embertársaink és környe-
zetünk javát is szolgálja!

 Dr. Csúcs Áron
 jegyző

Választási táJéKoztató

PARLAGFŰ
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„Kikeletkor, jó Pünkösd havában,
Mikor volnék nyughatatlanságban,
Szerelem kínjában,”

Balassi Bálint: Tizenhatodik

A 2010. májusi számban megjelent fel-
hívásra több lakossági visszajelzés érke-
zett a jelenlegi buszmenetrendet érintően, 
az aktív lakosok segítségét ezúton is kö-
szönöm.

A 2010. május 27-i kistérségi menetren-
di értekezleten a lakosságtól érkezett jel-
zéseket továbbítottam a szolgáltató felé, 
és részben sikerekről számolhatok be.

Gazdasági és kihasználtsági okokból 
egyenlőre nem várható változás a kö-
vetkező járatok nyári közlekedtetésében, 
azonban ígéretet kaptam a folyamatos 
utasszám ellenőrzésre, különösen a kö-
vetkező járatoknál:

– Szegedről Zsombó autóbusz fordulóig 
14.20-kor és 14.40-kor induló, 

– Szegedről Zsombóra közlekedő 17.00-
kor induló járat vonatkozásában.

A 2010. június 16-tól életbe lépő menet-
rend módosítással az alábbi változásokat 
észlelhetik: 

– Zsombóról Szegedre közlekedik a Kis-
alföld Volán járata 11.15-től. Visszatérő 
lakossági jelzés, hogy a járat zsúfolt, nem 
mindig áll meg. 

A Tisza Volán a 10.1
0- kor Csólyospálosról induló járatát 20 

perccel később indítja, amely Zsombó 
központjából 10.48-kor indul tovább Sze-
ged felé. A jelzett időszakban a Volán 
szerint a Szegedre való közlekedés kiszá-
míthatóbb lesz, mert a győri buszról utas-
forgalmat vesz le a nem sokkal korábbi 
csólyospálosi járat.

– a Szegedről Zsombóra 21,30-kor in-
duló járat valamint a Zsombóról Szegedre 
22,02 induló járat idéntől újra közlekedik 
nyári időszakban is.

Ezúton kérem az autóbusszal közlekedő-
ket, hogy amennyiben lehetőségük van 
e járat igénybevételére, akkor éljenek a 
lehetőséggel! Több éve próbálom elérni, 
ennek a járatnak is a nyári folyamatos 
közlekedtetését. Ez most sikerült, de fo-
lyamatos utasszámlálás várható. Ha be-
bizonyosodik, hogy e járatot továbbra is 
kevesen vagy alig veszik igénybe, akkor 

valószínűsíthető, hogy ismét korlátozott 
időszakban közlekedhet. Ez egyébként a 
többi járatra is igaz, mert nincs gazdasági 
lehetősége tartósan kihasználatlan jára-
tok közlekedtetésére a szolgáltatónak.

– Javasoltam a mentesítő járatok és 
az összes Zsombóig közlekedő járat autó-
busz fordulóig való közlekedtetését (Szent 
Mihály utca–József Attila utca–Jókai 
utca–Andrássy út). Kérem az utasokat, 
hogy amennyiben ettől eltérő útvonal-
használatot tapasztalnak, jelezzék a Pol-
gármesteri Hivatal felé (járat és pontos 
idő megjelölésével).

Kérem a jövőben is jelezzék a tömegköz-
lekedéssel kapcsolatos észrevételeiket, 
hogy reális igényeket továbbíthassunk a 
szolgáltató felé.

Célom továbbra is egy úgynevezett üte-
mes menetrend beindítása, amely minden 
óra valahány percében, könnyen kiszámít-
hatóan induló járatokat jelent, kiegészítve 
a reggeli és a koradélutáni csúcsforgalom 
sűrűbb járatindulásával. Ehhez a szándé-
kunkon túl tényleges utazási igény, for-
galom is szükséges, amely egy kisváros 
és környékénél már rendelkezésre szokott 
állni, nálunk sajnos még nem jelentkezik. 
A munkálkodás folyik.

Tisztelettel:
Gyuris Zsolt

polgármester

A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
2009-től vezette be ezt a pénzbeli gyer-
mekvédelmi ellátási formát. A támogatás 
megállapításához az alábbi feltételeknek 
együttesen kell teljesülniük: 

– a gyermek rendszeres gyermekvédel-
mi támogatásban részesül,

– három-, vagy négyéves, és be van 
íratva az óvodába,

– rendszeresen jár is az óvodába és
– a szülők önkéntes nyilatkozatot tesz-

nek a jegyző előtt arról, hogy gyermekük 
hároméves koráig ők legfeljebb az általá-
nos iskola nyolcadik évfolyamát fejezték 
be sikeresen.

A támogatás folyósítása évente kétszer, 
júniusban és decemberben történik, de 
csak akkor, ha a gyermek már legalább 
három hónapja rendszeresen jár óvodába. 
A támogatás összege első alkalommal 
jogosult gyermekenként húszezer forint, 
minden további alkalommal tízezer forint. 

Az óvodai beiratkozás tényét és a rend-
szeres óvodába járást az óvoda igazolja a 
jegyző kérésére. A jogszabály értelmében 
akkor jár a gyermek rendszeresen óvodá-
ba, ha az óvodai nyitvatartási napokon 
naponta legalább 6 órát az óvodában tar-
tózkodik és az igazolt és igazolatlan mu-
lasztásai együttesen nem haladják meg a 
munkanapokra eső óvodai nevelési napok 
25 %-át.

Az óvodáztatási támogatás iránti kérel-
met a Polgármesteri Hivatalban, dr. Sziro-
mi Márta gyermekvédelmi és gyámügyi 
ügyintézőnél lehet benyújtani, ügyfélfoga-
dási időben. 

  Dr. Csúcs Áron
           jegyző

tisztelt laKosság!

óVodáztatási támogatás

A Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség pályázatot hirdetett 
a régióban működő, illetve 
letelepülni kívánó elsősor-
ban gyártó, valamint szolgál-
tató gazdasági társaságok 
foglalkoztatási hatással járó 
fejlesztései, infrastrukturális 
elemeinek támogatására.

Támogatás igényelhető a termelő és 
szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó 
új épület építésére, épületgépészeti beru-
házások végrehajtására, meglévő épü-
letek átalakítására, bővítésére, valamint 
az ezekhez kapcsolódó alapinfrastruktúra 
kiépítésére, korszerűsítésére, bővítésére.

Pályázat megnevezése: 
DAOP-2010-1.1.1/D Ipartelepítés

Támogatás összege: 
100 000 000 - 1 000 000 000 Ft 

Beadási határidő: 2010.12.31.

További információk: www.nfu.hu

PáLyázAti LehetőséG GAzdAsáGi táRsAsáGok RészéRe!
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„Hess páva, hess páva,
Királyné pávája!
Ha én páva volnék,
Jó reggel felkelnék.”
Hess páva

Magyar népdal

Tisztelt Adózók!

A közteherviselés rendszerének átalakí-
tását célzó törvénymódosításokról szóló 
2009. évi LXXVII. törvény (továbbiakban: 
törvény) 214. § (1) bekezdése alapján, a 
2010. január 1-jétől kezdődő adóéveket 
érintően az állami adóhatóság (APEH) 
gyakorolja a helyi iparűzési adóval össze-
függő hatásköröket.

A helyi iparűzési adó adóztatásában a 
2010. év átmeneti időszaknak tekinthető, 
így az önkormányzati adóhatósághoz tel-
jesítendő

 • a 2009-es adóévről szóló be-
vallás (2010. május 31-ig),

 • a 2010. március 15-ig fizeten-
dő adóelőleg a korábban kiadott fizetési 
meghagyás alapján,

 • a 2010. május 31-én esedékes 
elszámolandó, 2009. évi adókülönbözet 
megfizetése. 

 
Az önkormányzati adóhatósághoz kell 

teljesíteniük:
 – a tevékenységüket 2009. de-

cember 31-ig megszüntető adózóknak a 
helyi iparűzési adóval összefüggő adókö-
telezettségüket,

 – a 2009. évi, és az ezt megelőző 
adóévekre vonatkozó önellenőrzéseket,

 – a 2010. adóévet megelőző 
adóévekkel kapcsolatos adóhatósági 
feladatokat (pl.: ellenőrzés, végrehajtás) 
továbbra is az önkormányzati adóhatóság 
végzi.

Az állami adóhatósághoz (APEH) kell 
teljesíteni:

 – a 2010. május 31-ig az önkor-
mányzatokhoz benyújtandó helyi iparűzé-
si adóbevallásban az adózó által bevallott 
– 2010. szeptember 15-én és a 2011. 
március 15-én esedékes – helyi iparűzési 
adóelőlegeket,

 – az ideiglenes jellegű iparűzési 
tevékenységet folytató adóalanyoknak 
2010. január 1-től az állami adóhatóság-
hoz kell bejelentkezniük, bevallásukat be-
nyújtaniuk, és az adót megfizetniük.

(A helyi adókról szóló 1990. évi C. tör-
vény szerint ideiglenes jellegű az ipar-
űzési tevékenység, ha az önkormányzat 
illetékességi területén az ott székhellyel, 
telephellyel nem rendelkező vállalkozó

a) piaci és vásározó kiskereskedelmet 
folytat, 

b) építőipari tevékenységet folytat, il-
letőleg természeti erőforrást tár fel vagy 
kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy 
megszakításokkal végzett tevékenység 
időtartama adóéven belül a 30 napot 
meghaladja, de nem éri el a 181 napot. 
Ha a tevékenység folytatásának időtar-
tama a 180 napot meghaladja, akkor a 
tevékenység végzésének helye telephely-
nek minősül, 

c) bármely – az a) és b) pontba nem 
sorolható – tevékenysége, ha annak 
folytatásából közvetlenül bevételre tesz 
szert, feltéve, ha egyetlen önkormányzat 
illetékességi területén sem rendelkezik 
székhellyel, telephellyel.)

Amennyiben a vállalkozó 2010. január 
1. után kezdi meg állandó jellegű iparűzé-
si tevékenységét valamely önkormányzat 
illetékességi területén, akkor ezt már szin-

tén az állami adóhatósághoz kell bejelen-
teni.

Az adóelőleg fizetés (szeptember 15., 
március 15.), az adóelőleg kiegészítés 
megfizetésének határideje (december 
20.) a 2010. évben nem változik.

Fentiek teljesülése érdekében a jogsza-
bályban foglaltak szerint az önkormányzati 
adóhatóság az általa az illetékességi terü-
letén nyilvántartott helyi iparűzési adó-
alanyok nevének (elnevezésének), adó-
számának, székhelyének, telephelyeinek 
megjelölésével adatot szolgáltat az állami 
adóhatóságnak

a) a 2010. március 15-én esedékes 
és megfizetett helyi iparűzési adóelőleg 
összegéről, valamint az önkormányzati 
adóhatóság által előlegmérséklés címén 
módosított előleg összegéről 2010. április 
30. napjáig,

b) a 2009. adóévet érintő, az előlegfel-
töltési kötelezettség teljesítését megelő-
zően benyújtott önellenőrzés esetén – az 
önellenőrzés benyújtásától számított 15 
napon belül – az önellenőrzéssel módosí-
tott adó és adóelőleg összegéről,

c) 2010. június 30. napjáig a 2009. 
adóévről, 2010-ben benyújtott bevallás-
ban szereplő adóelőleg adatokról, beval-
lott adó összegéről és az azzal szemben 
elszámolt adóelőleg (ideértve a megfize-
tett adóelőleg-kiegészítés összegét is) 
különbözetéről, valamint az adózó a helyi 
iparűzési adó alapjának egyszerűsített 
meghatározásáról tett nyilatkozatáról.

Az állami adóhatóság a 2010-ben az 
önkormányzati adóhatósághoz benyújtott 
bevallásban szereplő adóelőleg összegét 
– az önkormányzati adóhatóság adatszol-
gáltatása alapján – az adózó adószámlá-
ján önkormányzatonkénti bontásban tart-
ja nyilván. 

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, 
hogy a 2009. évről szóló helyi iparűzé-
si adóbevallás benyújtásának határ-
ideje 2010. május 31-e volt, mellyel 
egyidőben az adókülönbözetet is meg 
kellett fizetni.

Felhívom a figyelmet a bevallás pon-
tos, teljes körű kitöltésére (különös 
tekintettel a VIII. pontban foglaltakra), 
továbbá arra, hogy az adókülönbözetet, 
valamint a 2010. szeptember 15-én, és 
a 2011. március 15-én esedékes adó-
előlegeket a bevallásban foglaltaknak 
megfelelően – külön értesítés nélkül – 
kell megfizetni az önkormányzati, illet-
ve az állami adóhatósághoz.
     
  Dr. Csúcs Áron

       jegyző

tájékoztAtó A heLyi iPARŰzési Adózást éRintő 2010. évi váLtozásokRóL

TiszTelT ÉpíTkezők!

Amennyiben bármilyen tervezési munkával, szaktanácsadással segíthetem elképzelései-
nek megvalósítását, rövid határidővel, diszkrét árakkal, teljes körű ügyintézéssel állok 

szíves rendelkezésükre.

Tarcsi Károly Építésztervező
 6792 Zsombó, Radnóti utca 5.

Tel:06/30/218-7686
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„Szent oltárodnak színéhez borúlván,
imádunk téged’ rejtett Istenség!”

Verseghy Ferenc: Az Úrnak felmutatása utánn

A Képviselő-testület 
munkaterv szerinti kö-
vetkező ülését 2010. 
április 8-án tartotta.

1. Zsombó Község 
Képviselő-testülete 
a kötelező önkor-
mányzati feladatok 

hatékonyabb és célszerűbb megoldása 
érdekében önálló jogi személyiségű önkor-
mányzati társulást hoz létre Tisza-Maros 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Tár-
sulás néven. Deszk, Kübekháza, Röszke, 
Tiszasziget, Újszentiván és Zsombó köz-
ségek által létrehozott ivóvízminőség-ja-
vító önkormányzati társulás gesztor tele-
pülése Zsombó.

2.  A Képviselő-testület megbízta a pol-
gármestert a Szegedi és a Szatymazi út 
elején fekvő ingatlanok tulajdonosaival 
tárgyalások folytatására annak érdeké-
ben, hogy az említett terület belterületbe 
vonása elvégezhető legyen. A belterület-
be vonás folyamatban van, várható befe-
jezési határidő 2010. nyár.

3. A Képviselő-testület döntött a Közös-
ségi Ház Alkotmány u. felöli nagy üveg-
portáljának és nagy bejárati ajtajának 
cseréjéről, mely a felújítás után is be-
ázott. A kivitelezés költsége 300.000 Ft. 
A nyílászárók hővédő, nagy hőszigetelésű 
üveget tartalmaznak.

4. A Képviselő-testület megtárgyalta 
a falugyűlésen elhangzottakat, és a vá-
daskodásban érintett helyi lakos – Pozsár 
Mátyás – jelenlétében próbálta tisztázni 
a pontos vádakat, körülményeket, de 
nem kapott kielégítő, konkrét válaszokat 
a vádlótól. A reménytelenségbe fulladt 
vállalkozást nem folytatta tovább. A bu-
taságra, ködösítésre, paranoiára nincs 
magyarázat.

5. A Képviselő-testület az állam által ja-
nuár 1-jétől nem támogatott jelzőrendsze-
res házi segítségnyújtás helyett, amely 
az önkormányzatnak körülbelül 1 millió Ft 
 kiadást jelentett volna évente, bevezeti 
havi 500 Ft térítési díj ellenében új szol-
gáltatásként a jelzőrendszeres segítő 
szolgálatot. A szerződőknél egy könnyen 
kezelhető mobiltelefon készüléket helye-
zünk el, amely bármelyik gomb megnyo-
mására hívja az ügyeletet. Az ügyeletet a 
helyi tanyagondnokok és házigondozók 
látják el. A beérkező riasztásokra a szük-
séges segítséget nyújtják a szerződőknek. 
Vagy meglátogatják otthonában, és/vagy 
mentőt, orvost, polgárőrt, rendőrt hívnak 
a segélykérés tartalmától függően. Az ön-
kormányzat által finanszírozott, rendelke-
zésre álló készülékszám 20 db, az igénye-
ket eddig a határig tudjuk kiszolgálni. A 

lakosoknál lévő készülékeket családtagok 
vagy bárki más ugyanúgy hívhatja, mint 
bármely más mobiltelefont. Egy mobil 
telefon előfizetési díjához képest lényege-
sen alacsonyabb áron tudunk szolgáltatni 
egy folyamatos ügyeleti ellátással. Ezt az 
ellátást elsősorban az idősebb, egyedülál-
ló, külterületi lakosságnak ajánljuk.

A Képviselő-testület munkaterv szerinti 
(rendes) ülését 2010. április 29-én tar-
totta

1. A Képviselő-testület megtárgyalta 
és elfogadta a 2009. év önkormányzati 
feladatellátásáról és költségvetésének 
teljesítéséről szóló beszámolót, valamint 
zárszámadási rendeletét. Megállapította, 
hogy az önkormányzati feladatellátásban 
fennakadás nem volt. Biztosított a tele-
pülésen a felnőttorvosi, a gyermekorvosi 
és a fogászati ellátás, valamint a védőnői 
szolgálat. A háziorvosi ügyeleti ellátást 
szerződés alapján – a Szegedi Többcélú 
Kistérségi Társulás szervezésében – az 
Országos Mentőszolgálat biztosítja.

A közművelődési és közgyűjteményi fel-
adatokat a József Attila Közösségi Ház és 
Könyvtár látja el gazdag és színes prog-
ramkínálattal, szakkörökkel, nyilvános 
könyvtári szolgáltatással.

A Képviselő-testület kiemelt figyelmet 
fordít a közrend és közbiztonság fejlesz-
tésére, ezért pályázati forrásból 2009. év 
végén megszervezésre és elindításra ke-
rült a közterület felügyelet és a település-
őri szolgálat szoros együttműködésben a 
helyi polgárőrséggel és a rendőrséggel.

A szociális ellátás területén 3 tanya-
gondnoki szolgálat mellett házi gondozó 
szolgálat, családsegítés és gyermekjóléti 
szolgálat látja el a jelentkező igényeket 
nagyrészt a Szegedi Kistérségi Társulás 
keretein belül. 

A gyermekvédelmi feladatok közül az 
önkormányzat önként vállalt feladatként 
2 családi napközi működését szervezte 
meg az óvodához kapcsolódva – a 2007. 
évben a 2-3 év közötti gyermekek, 2009. 
év II. felétől már a 2-6 év közötti gyer-
mekek számára –, melynek folyamatos 
működését a jelentkező nagy igényre 
tekintettel a 2009. évben is biztosította. 
A családi napközi az év egészében, de 
kiemelten a nyári hónapokban időszakos 
gyermekfelügyeletet is vállal 6 éves korig. 
A 2008. év IV. negyedévében a 6-14 éves 
korosztály számára is elindításra került 3 
családi napközi az iskola keretében, mely-
ből a 2009. évben 1 már nem működött, 1 
a tanítási év végéig, 1 a költségvetési év 
végéig működött.

Az önkormányzat Csólyospálos Önkor-
mányzatával létrehozott társulás kereté-
ben tartja fenn az óvodát és az iskolát. A 
társulás által 2009-ben több mint 20 mil-
lió Ft többlet állami támogatáshoz jutott 
Zsombó Község Önkormányzata. Az óvo-
dában 5 csoportban folyik a gyermekek 
nevelése. A gyermeklétszám 3 év stag-
nálás után 10 fővel emelkedett, a záró 
létszám 132 fő volt. Az iskolában sajnos 
az elmúlt 6 év alatt 78 fővel csökkent a ta-
nulók létszáma, a gyermeklétszám 2009. 
október 1-én 253 fő volt. A gyermekek ok-
tatása 8 évfolyamon 11 osztályban – ezen 
belül csoportbontásokban – folyik. A Kép-
viselő-testület önként vállalt feladatként 
továbbra is biztosítja a művészeti ágak 
oktatását, és beindításra került a zeneovi 
is az óvodás korúak számára.

Az önkormányzat a 2009. évben meg-
közelítőleg 528 millió Ft-ból gazdálkodott. 
Biztosította az intézmények működését, 
üzemeltette a települést, minderre 452 mil-
lió Ft-ot fordított. Fejlesztésre 76 millió Ft 
került felhasználásra. A 2009. év legje-
lentősebb beruházása a Jóbarát Vendég-
lő megvásárlása és felújítása, a körzeti 
megbízott számára szolgálati elhelyezést 
biztosító lakás vásárlása és felújítása, va-
lamint tanyagondnoki mikrobusz beszer-
zése volt. Az étterem megvásárlásával a 
gyermekek kulturált körülmények között 
étkezhetnek, és az önkormányzatnak is 
nagyobb ráhatása van az étkeztetésre, 
mint a korábbi években. A Vendéglő tu-
lajdonjogának megszerzéséhez és újrain-
dításához az önkormányzat 32 millió Ft, 
kizárólag az önkormányzatok számára el-
érhető, rendkívül kedvező (változó, 3% kö-
rüli) kamatozású infrastruktúra fejlesztési 
hitelt vett igénybe, melyet a fejlesztés 
révén elérhető többletbevételből és ki-
adáscsökkenésből fizet vissza. Az önkor-
mányzati bérlakás megvásárlásával több 
év után újra helyben lakó aktív állományú 
rendőre van a településnek. A tanyagond-
noki busz beszerzésével lehetővé vált új 
körzet kialakítása, ezáltal szélesebb kör-
ben lett elérhető a szolgáltatás. 

Felújításra került a Szent Mihály utca 
burkolata, folytatódott a komplex játszó-
tér fejlesztési program: megújult az óvoda 
játszótere, a sportpályán lévő és az iskola 
melletti téren lévő játszótér is. Jelentős, 
több mint 4 millió Ft-os eszközfejlesztés 
történt az iskolában és elkészült a kerítés 
is.

Megkezdődött a temetőfejlesztési prog-
ram, a 2009. évtől Zsombón is lehetőség 
van bensőséges hangulatú urnás temet-
kezésre.

Több pályázat előkészítése, illetve meg-
valósítása történt a 2009. évben. Elkészült 
a bölcsőde engedélyes terve, megkezdő-
dött a kerékpárút építés, a csapadékvíz-
elvezető rendszer kiépítés, a buszmegálló 

önKormányzati híreK
TájékozTaTó a képviselő-TesTüleT munkájáról
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„Van biz ott a sok rosz között,
Van jó tanító is;
Volt nekem sok rosz tanítóm,
Volt nekem egy jó is.”

Petőfi Sándor: A jó tanító

fejlesztés előkészítése, a főutcai forgal-
mat lassító beruházás a sebességjelző 
berendezés kihelyezésével. A nyilvános 
közbeszerzési eljárás lefolytatása után 
megkezdődött az önkormányzati intéz-
mények energiahatékonysági felújítása 
(nyílászáró csere, homlokzati szigetelés, 
napkollektor), melynek eredményeként 
nem csak takarékosabb fenntartásúak, 
de komfortosabbak és szebbek is lettek 
az épületek. A beruházás 2010. I. negyed-
évében fejeződött be.

Az Önkormányzat és intézményei 589 
millió Ft támogatási igényt nyújtott be pá-
lyázatokra a 2009. év folyamán, melyből 
2009. december 31-ig 217 millió Ft nyer-
tes támogatásról érkezett értesítés.

2. Zsombó község címeréről, zászlajá-
ról, pecsétjéről, valamint a díszpolgári cím 
adományozásáról szóló 1/1999. (II.24.) 
rendeletét módosította Zsombó község 
Képviselő-testülete. A díszpolgári cím 
átadására évente egy esetben, Zsombó 
község falunapján és aratóünnepén (júni-
us hónap végén) kerül sor.

3. A Képviselő-testület megtárgyalta és 
elfogadta dr. Csúcs Áron jegyző, mint helyi 
adóhatóság beszámolóját az Önkormány-
zat 2009. évi adóbevételeinek teljesítésé-
ről. Két helyi adónemet – az iparűzési adót 
és a telekadót –, valamint egy átengedett 
központi adót – a gépjárműadót – kezeli 
és szedi be a helyi adóhatóság. 

Helyi iparűzési adót 386 vállalkozás fi-
zet a településen. Az adóbevétel közel 6 
millió Ft-tal emelkedett az előző évhez vi-
szonyítva, így összességében 33 millió Ft 
bevétele származott ezen adónemből az 
önkormányzatnak. Jogszabályváltozás 
miatt 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési 
adó kezelése az APEH hatáskörébe került 
át.

A telekadó 2008. január 1-től került be-
vezetésre a beépítetlen belterületi telkek 
ingatlanpiaci forgalmának fellendítése 
érdekében, azonban a gazdasági válság 
ezzel ellentétes hatást váltott ki.  E mi-

att az eredetileg meghatározott, évente 
emelkedő adómértéktől eltekintett a Kép-
viselő-testület, és 2009-ben is a 2008. 
évre meghatározott adótétel került al-
kalmazásra. A településen 71 telek után 
több mint 1 millió Ft adót fizettek meg a 
tulajdonosok.

A gépjárműadó kivetéshez szükséges 
adatokat a Szegedi Okmányirodától kapja 
az önkormányzat. Ezen adatszolgáltatás 
szerint csökken a településen nyilván-
tartott gépjárművek száma, és csökken 
a kivetett adó összege is. Ebből az adó-
nemből 31 millió Ft bevétele származott 
az önkormányzatnak, amely 6 millió Ft-tal 
kevesebb a 2008. évi bevételnél.

Az adóiroda feladatkörébe tartozik még 
a jogszabály által az önkormányzat hatás-
körébe utalt végrehajtások lebonyolítása. 
Ezek különösen: hulladékszállítási díj hát-
ralék, víziközmű érdekeltségi hozzájárulás 
hátralék, szabálysértési bírságok, közigaz-
gatási bírságok beszedése.

4. A Képviselő-testület megtárgyalta és 
elfogadta 

– a Zsombó Szolgáltató és Kereskedel-
mi Kft. 2009. évi gazdasági munkájáról 
szóló tájékoztatót és a Kft. éves beszámo-
lóját,

– Zsombó község gyermek- és ifjúság-
védelmi helyzetéről szóló 2009. évi beszá-
molókat,

– az éves közbeszerzési statisztikai ösz-
szegzést (2009. évben 4 db közbeszerzési 
eljárás került lebonyolításra), és a Közbe-
szerzések Tanácsa részére megküldésre 
alkalmasnak tartotta.

– a Szegedi Kistérség- és Gazdaság-
fejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató 
Nonprofit Kft. részéről Juhász Lejla belső 
ellenőr által Zsombó Község Önkormány-
zata 2009. évi belső ellenőrzéséről készí-
tett éves összefoglaló jelentést.

5. Zsombó Község Képviselő-testülete 
az Európai Mezőgazdasági és Vidékfej-
lesztési Alapból vidéki örökség megőr-
zésére benyújtott pályázatából megvaló-
suló Királyszéki Iskola felújításán belül a 

nyílászárók cseréjével Becherer Ferenc 
egyéni vállalkozót, a homlokzati munkák 
elvégzésével Lukács Zoltán egyéni vál-
lalkozót bízta meg az adott árajánlatok 
alapján összesen 4.049.000 Ft + Áfa 
értékben.

6. Valamilyen rejtélyes adminisztrációs 
hiba folytán a Radnóti Miklós és a Rákosi 
Jenő utcák egy-egy szakasza állami tu-
lajdonban maradt. A Képviselő-testület 
kérte  a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt.-től a Magyar Állam tulajdonjogának 
ingyenes átadását.

7. A Képviselő-testülete megtárgyal-
ta DAOP-5.2.1/A/2009-0026 kódszámú 
„Zsombó belterületi csapadék- és bel-
vízelvezetés” c. pályázat megvalósítása 
során projektmenedzsment feladatokat 
elvégző, közbeszerzések előkészítését, 
valamint a nyilvánosság kezelését válla-
ló projektmenedzsment kiválasztásának 
feltételeit. Ajánlattételre kért fel három 
céget. Az ajánlatok beérkeztek és még 
mielőtt kiválasztásra került volna a pro-
jektmenedzsment a belvizes védekezés 
miatt felgyorsított közbeszerzési eljárás 
lefolytatására nyílt lehetőség. A többi 
részletet a belvízről szóló írásban találhat-
ja a Kedves Olvasó.

8. A Képviselő-testület elfogadta a Dél-
alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Tár-
sulás konzorciumi szerződés módosítását, 
amelyek a különböző pályázati kötelezett-
ségvállalásokat vezetik át a támogatási 
szerződésen. Ilyen például a hulladékud-
varok működtetésére vállalt kötelezettség 
nevesítése a településeken. Erre a pályá-
zati monitoring miatt volt szükség.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

 Gyuris Zsolt 
 polgármester

A 2008. évi népszerű kezdeményezés 
hagyományteremtő szándékkal folytató-
dott 2010-ben is. Zsombón már nemcsak 
az Andrássy utat, hanem a Béke utcát és 
a közintézmények környékét, valamint a 
temetőt is virágládák díszítik.

Az idén a leendő kerékpárút kivitelezése 
miatt az Andrássy út másik oldalára kerül-
tek elhelyezésre a virágok.

A kezdeményezés a magánszemélyek 
és a helyi vállalkozók támogatása, fel-
ajánlása nélkül nem valósulhatott meg, 
hiszen az önkormányzat csak a virágládák 
karbantartását tudta felvállalni. A kihe-
lyezést és festést az önkormányzat férfi 

dolgozói végezték. 
A virágokat, valamint a virágföldet a Vi-

rágpaletta Kft. (Gyuris Attila és Ábrahám 
József), a növények fejlődését segítő 
tápoldatot Gábor Miklós vállalkozó, a vi-
rágláda fóliát Nagy B. Ferenc települési 
képviselő ajánlotta fel. 

A virágokat ültették: Kissné Madarász 
Edit, Kovács Edina, Kovácsné Évi, Masáné 
Marika, Ziegler Flóriánné, Bársony And-
rea, Bigors Antalné, Zádori Jánosné. 

Köszönöm a támogatásokat, minden 
résztvevőnek a munkáját és a virágládák-
ról gondoskodó helyi lakosoknak a rend-
szeres öntözést.

Bízom benne, hogy akik először kaptak 
virágot az ingatlanuk előtti közterületre, 
hasonlóan szívükön viselik a növények 
sorsát, mint a korábbi kezdeményezést 
segítő lakosok.

Remélem az elkövetkező években is 
megvalósulhat a virágosítási akció, évről 
évre több utca bevonásával.

Mihálffyné Zakar Andrea
települési képviselő

zsombó, andrássy út VirágosításánaK története 2010-ben
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„Meg a bizonyítvány!
Hurrá, hahó:
három jelest mond, 
a többi jó!”

Szabó Lőrinc: Vakáció előtt

2010. május 11-én lakossági fórummal 
összevont küldöttgyűlést tartottunk. Az 
érdeklődők a fórum előadóitól, Novák 
Gyula SzVMF vezérigazgatójától és Ratkai 
Imre Szeged Kistérségi Többcélú Társulás 
Munkaszervezetének vezetőjétől az első 
fordulós pályázat állásáról és a kiviteli ter-
vekről kaptak részletes tájékoztatót.

A második fordulós pályázat beadására 
az első kör lezárását követően, az év má-
sodik felében kerül sor.

A küldöttgyűlés miután elfogadta a 
2009. évről készült beszámolót és a 2010. 
évi üzleti tervet, az érdekeltségi hozzájáru-
lás befizetésével kapcsolatos határozato-
kat hozott. Ezekre kívánok kitérni részle-
tesebben.

A Fundamenta-Lakáskassza előtaka-
rékossági szerződés nélküli érdekeltségi 
hozzájárulás mértéke 2011-ben 275.000 Ft 
lesz.

Ez az összeg 2007-ben 200.000 Ft-ról in-
dult, majd 220.000 Ft, ill. 240.000 Ft volt 
és ebben az évben 260.000 Ft.

Ennek az összegnek minden olyan 
esetben jelentősége van, amikor az 
érdekeltségi hozzájárulás rendezése 
előtakarékossági szerződés nélkül törté-
nik.

Jogi személy előtakarékossági szerző-
dést nem köthet, esetében csak az egy-
összegű fizetés alkalmazható. Ingatlan 
eladása esetén, tekintettel arra, hogy az 
eladó által megkötött szerződés nem ru-
házható át a vevőre, szintén az adott évre 
meghatározott ltp-n kívüli hozzájárulási 
összeg alkalmazható. A korábban befize-
tett törlesztő részletek erre az összegre 
egészítendők ki.

Mindaddig, míg előtakarékossági  szer-
ződést tudtunk kötni, ha azt a vevő vállal-
ta, az érdekeltségi hozzájárulás rendezése 

törlesztő részletekkel való befizetéssel 
folytatható volt.

Viszont 2010. májustól Fundamenta-
szerződést nem tudunk kötni, ugyanis 
szerződéseinket 2015-ben ki kell futtat-
nunk, hogy az időközben felvett társulati 
hitelt vissza tudjuk fizetni.

Miután új szerződések megkötésének 
lehetősége megszűnik, az adás-vételek 
esetén a következő megoldások kínálkoz-
nak:

1, Az eladó felmondja Fundamenta-
szerződését (vagy módosítja), és az 
eladott ingatlanra korábban befizetett 
összegét kiegészíti az adott évre meg-
állapított érdekeltségi hozzájárulásra 
(2010-ben 260.000 Ft, 2011-ben 275.000 
Ft) és megfizeti a Társulat által az ügyfél 
helyett kifizetett számlanyitási díjat, ami 
szerződési módozattól függően 4000 Ft, 
ill. 3800 Ft.

2, Ha az adásvételi szerződésben a 
vevő átvállalja az érdekeltségi hozzájáru-
lás további fizetését, akkor az eladó által 
korábban befizetett összeget az új társula-
ti tagnak beszámítjuk.

Ebben az esetben is az eladó felmond-
ja szerződését, és kifizeti a számlanyitási 
díjat.

A vevő az érdekeltségi hozzájárulás hi-
ányzó részét vagy egyösszegben, vagy 
törlesztő részletekben rendezi. Erről a Tár-
sulattal meg kell állapodnia.

A küldöttgyűlés a Fundamenta-
szerződéssel rendelkező, havi törlesztő 
részletekkel fizetők részére fizetési akciót 
hirdetett. 

Ha az érdekelt 2010. június 1. és 2010. 
szeptember 30. között az eddig befizetett 
érdekeltségi hozzájárulását érdekeltségi 
egységenként 180.000 Ft-ra egészíti ki, 

akkor az érdekeltségi hozzájárulás befize-
tési kötelezettségének eleget tesz. 

A meghirdetett egyösszegű rendezés 
mindkét szerződésmódozatra kiterjed.

Minden érdeklődő és az akció adta le-
hetőséggel élő társulati tag figyelmét 
felhívom, hogy az érdekeltségi hozzájá-
rulás akció szerinti rendezése nem jelenti 
a Fundamenta-szerződés futamidejének 
lejártát, azok változatlanul 8, ill. 5 éves 
futamidejűek. 

Ha egy Fundamenta-szerződéses és 
egyösszeggel rendezett ingatlan a futam-
idő alatt eladásra kerül, a szerződést épp 
úgy fel kell mondani, mint azt a törlesztő 
részletekkel rendezett szerződések esetén 
kell tenni és a befizetett összeg az adott 
évre meghatározott szerződésen kívüli 
érdekeltségi hozzájárulás összegére egé-
szítendő ki! 

Még egy dologra szeretném a figyelmet 
felhívni: 

Aki átutalási megbízással fizetett és a 
meghirdetett egyösszegű rendezéssel él, 
az átutalási megbízását szíveskedjen fel-
mondani!

              Maróti Mihály 
elnök  

érdeKeltségi hozzáJárulás megfizetése  
(fizetési akció, adás-vételek rendezése)

Gép-, utánfutó- és 
eszközkölcsönző

forráskút, felszabadulás u. 
92. (Fő utca)

0670/622-7382
d.csikos@freemail.hu

nyitva tartás:
Hétfő: 7.30 – 12.00

kedd – Péntek: 7.30 – 16.30
szombat: 8.00 – 12.00

ebédszünet: 12.30 – 13.30
Kölcsönözhető többek közt:

Utánfutó
Bontókalapács
Betonkeverő

Szőnyeg- és kárpittisztító
Gyepszellőztető

Fúrókalapács
Lapvibrátor

Áramfejlesztős
Benzines fűnyíró
Benzines fűkasza

Benzines láncfűrész
Rotátor

Fahasogató gép 5t

Billenővályús körfűrész (cirkula)
Alu létra

Alu állvány (6 m)
Akkus csavarozó
Vésőkalapács

Kis-, nagy sarokcsiszoló
Szezonális ajánlatok:

GPS navigáció (IGO8)
Kemping sátor 

Elektromos kemping hűtőbox 
Utazóágy kisbabáknak

Hússütő tárcsa (komplett)
Bogrács állvánnyal
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„Az életcél boldogság, de elébb
Fáradni kell, hogy ezt a célt elérd,”

Petőfi Sándor: Egy könyvárus emlékkönyvébe

2010. április 1-jétől az alkalmi munka-
vállalói könyvvel történő munkavégzés 
lehetőségét az egyszerűsített foglalkoz-
tatás keretében történő munkavégzés 
váltja fel. A papír alapú adminisztrációt az 
elektronikus bejelentési kötelezettség, az 
alkalmi munkavállalói kiskönyvet pedig a 
formalizált (ún. blanketta-) munkaszerző-
dés helyettesíti majd.

A kérdéskört az egyszerűsített foglal-
koztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény 
(a továbbiakban: Eftv.) szabályozza, me-
lyet az egyszerűsített foglalkoztatással 
kapcsolatos adatok telefonon történő be-
jelentéséről szóló 87/2010. (III.26.) Korm. 
rendelet, valamint az egyszerűsített fog-
lalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. tör-
vény növénytermesztési idénymunkára 
vonatkozó egyes rendelkezéseinek vég-
rehajtásáról szóló 88/2010. (III.26.) Korm. 
rendelet egészít ki.

Az Eftv. rendelkezései szerint akkor van 
lehetőség az egyszerűsített foglalkozta-
tásra 

– ha a munka alkalmi jellegű, vagyis 
legfeljebb 5 egymást követő naptári na-
pig, és egy naptári hónapon belül legfel-
jebb 15 naptári napig, és egy naptári éven 
belül legfeljebb 90 naptári napig, tehát ha-
tározott ideig tart azonos felek között,

– ha a munka idényjellegű, amely le-
het, 

 – mezőgazdasági: a növényter-
mesztési, erdőgazdálkodási, állattenyész-
tési, halászati ágazatba tartozó olyan 
munkavégzés, amely az előállított áru 
vagy a nyújtott szolgáltatás természete 
miatt – a munkaszervezés körülményei-
től függetlenül – évszakhoz, az év adott 
valamely időszakához vagy időpontjához 
kötődik, feltéve, hogy azonos felek között 
a határozott időre szóló munkaviszony 
egybefüggő időtartama nem haladja meg 
a harmincegy napot, egy naptári éven be-
lül pedig a kilencven napot,

 – növénytermesztési: külön jog- 
szabályban meghatározott egyes növény-
termesztési termékek termelésével ösz-
szefüggő mezőgazdasági idénymunka és 
a megtermelt növénytermesztési termék-
nek a munkáltató saját gazdasága terüle-
tén történő anyagmozgatása, csomagolá-
sa, azzal, hogy az azonos felek között a 
határozott időre szóló munkaviszony egy-
befüggő időtartama a harmincegy napot 
meghaladhatja,

 – idegenforgalmi: a kereskede-
lemről szóló törvényben meghatározott 
kereskedelmi jellegű turisztikai szolgálta-
tási tevékenységet folytató munkáltató-
nál végzett idénymunka.

– ha a munkát természetes személy 

háztartásában végzik, és kizárólag az 
illető természetes személy és a háztartá-
sában vele együtt élő személyek, továbbá 
közeli hozzátartozói mindennapi életéhez 
szükséges feltételek biztosítására irányul 
a munkaviszony (például: a takarítók al-
kalomszerű munkája, a házvezetőnő hatá-
rozatlan idejű munkaviszonya, babysitter 
alkalmazása, de az NEM, ha a magánsze-
mély munkáltató a háza felújítására alkal-
maz munkavállalókat),

– kiemelkedően közhasznú szerve-
zetek által létesített munkaviszony: az 
ilyen szervezet bármilyen jellegű munkára 
létesíthet egyszerűsített munkaviszonyt.

Az Eftv. által meghatározott – az egysze-
rűsített foglalkoztatást – kizáró, korlátozó 
rendelkezések a következők:

 – Nem létesíthető egyszerűsí-
tett foglalkoztatásra munkaviszony olyan 
felek között, akik között a szerződés meg-
kötésekor már a Munka Törvénykönyvé-
ről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továb-
biakban: Mt.) szabályai szerint létesített 
munkaviszony áll fenn.

 – Ha a munkaviszony nem 
egyszerűsített foglalkoztatás céljából jött 
létre, a munkaszerződés nem módosítha-
tó annak érdekében, hogy a munkáltató 
a munkavállalót egyszerűsített foglalkoz-
tatás keretében foglalkoztassa.

 – Nem létesíthető egyszerűsí-
tett foglalkoztatásra irányuló jogviszony 
a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. 
évi XXIII. törvény, valamint a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvényben meghatározott munkáltató ál-
tal az alaptevékenységébe tartozó felada-
tai ellátására.

 – A harmadik országbeli állam-
polgárok beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló 2007. évi II. törvény által meghatá-
rozott harmadik országbeli állampolgár – 
a bevándorolt vagy letelepedett jogállású 
személy kivételével – kizárólag

 a) mezőgazdasági idénymunka, 
valamint

 b) a természetes személy mun-
káltató háztartásában végzett munka ke-
retében foglalkoztatható egyszerűsített 
módon létesíthető munkaviszony alapján.

Az egyszerűsített munkaviszony az Eftv. 
1. számú mellékletében foglalt forma-
szerződés megkötésével jön létre, ame-
lyet főszabály szerint írásba kell foglalni. 
Meghatározott esetekben azonban – így, 
ha a határozott időre szóló munkaviszony 
5 naptári napnál rövidebb időre jön létre, 
illetve, ha 30 napnál nem hosszabb idő-
tartamú növénytermesztési idénymunká-
ról van szó, és a munkavállaló a munka-
szerződés írásba foglalását nem kéri – a 

szerződést elég szóban megkötni. Ez eset-
ben azonban a munkáltató – a háztartási 
munkára létesített jogviszony kivételével 
– köteles a törvény 2. számú mellékleté-
ben meghatározott adattartalommal két 
példányban jelenléti ívet vezetni, amelyet 
a munkavállalónak a munka megkezdé-
sekor és befejezésekor minden nap alá 
kell írnia. A jelenléti ív egyik példányát a 
munka befejezésekor át kell adni a mun-
kavállalónak, a másik példányt pedig a 
munkáltató köteles a tárgyévet követő 
ötödik év végéig megőrizni.

A jelenléti ív foglalkoztatásra irányuló 
jogviszony létesítéséhez szükséges jog-
nyilatkozatnak minősül, annak a munka-
végzés megkezdéskor történő aláírása 
tanúsítja a munkaviszony létrejöttét. A 
jelenléti ív szabályszerű kitöltésével a 
munkáltatónak a munkaidő-nyilvántartási 
kötelezettségét teljesítettnek kell tekinte-
ni. Háztartási munkánál jelenléti ívet nem 
kell vezetni.

A jelenléti ív tehát a munkavégzésen 
való jelenlétet igazolja, amely naponta 
történik, így naponta kell kitölteni és na-
ponta egy példányt a munkavállalónak 
átadni.

Háztartási munka esetén a munkavi-
szony szólhat akár határozott, akár hatá-
rozatlan időre is. A munkaszerződést az 5 
napot elérő munkaviszony esetén írásba 
kell foglalni. 1-4 napig sem írásbeli mun-
kaszerződés, sem jelenléti ív nem kötele-
ző.

Természetes személy által háztartási 
munka végzésére alkalmazott munkavál-
lalót nem kell egészségügyi vizsgálatra 
küldeni, tekintettel arra, hogy a háztartás-
ban végzett munka nem minősül a munka-
védelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 
szerint szervezett munkavégzésnek.

Az egyszerűsített foglalkoztatás egyes 
típusai között lehetséges az átfedés, így 
amennyiben egy munka több egyszerűsí-
tett foglalkoztatás kategóriának is megfe-
lel, a munkáltató dönti el, hogy ezek közül 
melyik kategóriát választja, ezt egyébként 
a munkaszerződésben fel is kell tüntetni.

Lényeges változás az is, hogy az alkal-
mi munkavállalói könyvbe tett bejegy-
zések helyett április 1-jétől az állami 
adóhatósághoz kell az egyszerűsített 
foglalkoztatás tényét, és a munkaviszony-
nyal kapcsolatos főbb adatokat bejelen-
teni, mégpedig általában a munkavégzés 
megkezdése előtt. Fontos azonban, hogy 
növénytermesztési idénymunka esetén a 
bejelentést elegendő a tárgyhónapot kö-
vető hónap 12-éig megtenni.

A munkáltató a bejelentési kötelezettsé-

ALkALmi munkAváLLALás heLyett eGyszeRŰsített FoGLALkoztAtás
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„Süt a napfény, mégse látnak, 
a magyar a nagyvilágnak 
árvája.”

Kosztolányi Dezső: Rapszódia

Tisztelt Termelők!

2010. júniusra a következőkre hívnám 
fel a figyelmüket.

1. Az őstermelő igazolványok érvénye-
sítése, valamint az új igazolványok kivál-
tása továbbra is lehetséges az aktuális 
dátumtól, a feltételek az előző számokban 
szerepelnek. Az igazolványok érvényesí-
tése betétlaponként ezer forintba, az új 
igazolvány kiváltása 2000 forintba kerül, 
melyet postai úton csekken kell befizetni. 
A csekk nálam beszerezhető.

2. A 2009. évi gázolaj jövedéki adó 
visszaigénylése:

A feltételek nem változtak, szükséges 
hozzá a 30 napnál nem régebbi földhasz-
nálati lapszemle, adószám, adóazonosító 
jel stb. Művelési áganként egységesen 
97 l/ha gázolaj után lehet a jövedéki adó-
ból visszaigényelni 68, illetve 72,4 Ft-ot.

3. A mezőgazdasági termékek csoma-
golásához használt anyagok, göngyöle-
gek után környezetvédelmi termékdíjat 
kell majd fizetni, illetve bevallást teljesí-
teni. A részletekről az 1995. évi LVI. tör-
vény rendelkezik. Az ellenőrző szervezet 
a Vámhivatal lesz. Bővebb információ a 

06-76/486-296 telefonszámon, vagy az 
irodában kihelyezett telefonszámon kér-
hető.

4. Nagyon fontos, eddig nem került 
hangsúlyozásra, hogy a másodvetésű 
kultúrákat ezentúl kötelezően be kell 
jelenteni, mint adatváltozást!!! 

Az ehhez szükséges adatok megegyez-
nek a területalapú támogatáshoz szüksé-
ges adatokkal.

Sajnos az elmúlt időszak csapadékos 
időjárása miatt a kultúrákat nem biztos, 
hogy a szándéknak megfelelően bírtuk el-
ültetni, illetve a már elvetett növényeket 
belvízkár is érhette. Ebben az esetben az 
MVH csak akkor fogadja el a terület-
alapú támogatásban bejelentett ada-
tokat, ha a káreseményről vis maior 
bejelentést teszünk (rajtunk kívül álló 
okok miatt bekövetkezett előre nem lát-
ható esemény). Ha ez nem történik meg, 
az MVH az ebből adódó eltérések miatt 
szankciót fog alkalmazni. 

Arra kérek mindenkit, ha a növénykul-
túra egy részét a belvíz kipusztította, 
vagy emiatt módosult a vetésszerkezet, 

a vis maior bejelentésére keressenek fel. 
A bejelentési határidő: az esemény be-
következtétől számított 10 napon belül, 
illetve, amíg ellenőrizhető az esemény. 
Legkésőbb a helyszíni ellenőrzés meg-
kezdéséig lehet módosítani ilyen okból a 
kérelmeket.

5. Az anyatehén tartás támogatásának 
az igénylése 2010. június 1 és július 31 
között lehetséges, a feltételek a tavalyi-
hoz hasonlóak. Legalább 3 db 8 hóna-
posnál idősebb nőivarú szarvasmarha 
szükséges hozzá, a kérelmezett állatok 
30 %-ának ebben az évben elleniük kell, 
a kérelmezett állatokra 6 hónapos, a bor-
jakra egy hónapos tartási kötelezettség 
vonatkozik. Az egyéb részletekről kérem, 
érdeklődjenek.

6. Az aktuális információk, pályázati le-
hetőségek a www.fvm.hu, a www.mvh.
gov.hu, a www.emva.gov.hu honlapokon 
olvashatók, kérem figyeljék ezeket az ol-
dalakat.

Tisztelettel: 
Gyuris Ferenc

falugazdász
Telefonszám:  06-30/337-2520

a falugazdász táJéKoztatóJa 

gének főszabály szerint elektronikus úton, 
az erre rendszeresített nyomtatványon 
köteles eleget tenni, de a háztartási mun-
ka, illetve növénytermesztési idénymunka 
esetén akár telefonon is teljesíthető. 

Amennyiben a foglalkoztatás a bejelen-
tés ellenére később mégsem valósul meg, 
vagy a tervezettnél rövidebb ideig tart, 
akkor a munkáltató az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény változás be-
jelentésre vonatkozó szabályai szerint 15 
napon belül bejelentheti az adóhatóság-
nak, hogy meghiúsult vagy a tervezettnél 
rövidebb ideig tartott a foglalkoztatás.

A bérfizetés időpontjára a Munka Tör-
vénykönyvéről (a továbbiakban: Mt.) 
szóló 1992. évi XXII. törvény megfelelő 
rendelkezései alkalmazandók, azaz a mun-
kavállaló részére járó munkabért havonta 
utólag egy ízben, a tárgyhónapot követő 
hónap 10. napjáig kell elszámolni és kifi-
zetni. Ha a munkaviszony egy hónapnál 
rövidebb ideig tart, a munkabért a munka-
viszony végén kell elszámolni és kifizetni.

Az egyszerűsített foglalkoztatás kereté-
ben alkalmazott személy utáni személyi 
jövedelemadó- és járulékfizetési köte-
lezettségre főszabály szerint a személyi 
jövedelemadóról szóló, valamint a tár-
sadalombiztosítás ellátásaira és a ma-
gánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről szóló törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni.

Eltérő szabályok alkalmazandók ugyan-
akkor valamennyi idénymunka esetén, 
illetve akkor is, ha a természetes személy 
munkáltató a háztartási munkát végző 
alkalmazottat legfeljebb 31 napra kötött 
munkaszerződés alapján foglalkoztatja, és 
a tárgyhónapban ledolgozott napok szá-
ma a 10 munkanapot nem haladja meg. 
Ilyen esetekben a munkáltató a munka-
vállalónak kifizetett (nettó) munkabér 30 
százalékával megegyező összegű közter-
het köteles fizetni. Ezen felül a kifizetéssel 
összefüggésben további személyi jöve-
delemadó és járulékfizetési kötelezettség 
sem a munkáltatót, sem pedig a munka-
vállalót nem terheli. Fontos azonban ki-
emelni, hogy ez esetben a munkavállaló 
az egyszerűsített foglalkoztatás alapján 
kizárólag nyugellátásra, baleseti egész-
ségügyi szolgáltatásra, valamint álláske-
resési ellátásra szerez jogosultságot. Az 
egészségügyi szolgáltatásra való jogo-
sultsághoz a munkavállalónak – ha egyéb 
jogviszonya sem alapozza meg az igény-
bevételt – havonta 4950 Ft egészségügyi 
szolgáltatási járulékot kell fizetnie.

Abban az esetben pedig, ha a munkál-
tató legfeljebb évi 10.000 munkaórában 
növénytermesztési idénymunka kereté-
ben alkalmaz munkavállalókat, akkor az 

előzőekben foglaltak alkalmazása helyett 
választhatja azt is, hogy a tárgyév július 
12-éig egy összegben közteherelőleget 
fizet. Ezt a választását minden évben má-
jus 15-éig köteles az állami adóhatóság-
nak bejelenteni. A közteherelőleg összege 
a közteherelőleg-alap (a törvényben meg-
határozott speciális számítással megál-
lapított előlegalap) 12 %-a. A befizetett 
közteherelőleg és a ténylegesen fizetendő 
közteher különbözetét a munkáltatónak a 
bevallással egyidejűleg kell megfizetnie, 
illetve az esetleges többletet is a beval-
lással egyidejűleg igényelheti vissza.

Amennyiben pedig a munkavállaló má-
sik tagállamban vagy másik államban biz-
tosított és ezt megfelelő módon igazolja, 
akkor utána a munkáltató egyáltalán nem 
köteles közterhet fizetni.

2010. március 31-ig voltak használha-
tók az alkalmai munkavállalói könyvek, 
2010. július 31-ig kell őket leadni. Az 
alkalmi munkavállalói könyvek a 2010. 
március 31-ig fennállt munkaviszonyok 
fennállásának igazolására ezt követően is 
felhasználhatók.

Az alkalmi munkavállalói könyv érvé-
nyességi ideje alatt a fel nem használt 
közteherjegyek a postán visszaválthatók.

  Dr. Csúcs Áron
         jegyző
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„S az a róna túl már a Nagy-Alföld
szemhatártól, ahol a nap támad.
Röpülj, lelkem, röpüld át hazámat!”

Babits Mihály: Hazám

A faluszerte felgyülemlett belvíz elveze-
téséhez nagy teljesítményű szivattyúkat, 
tömlőket és homokzsákokat kaptunk köl-
csön az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédel-
mi és Vízügyi Igazgatóságtól, a Szegedi 
és a Makói Tűzoltóságtól és a Csongrád 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság-
tól. 

Az önkormányzat alkalmazottai és a 
közcélú foglalkoztatottak a polgárőrök-
kel karöltve éjjel-nappal dolgoztak a falu 
legkritikusabb pontjain. Árkot tisztítottak, 
csatornát ástak, szivattyúztak, homokzsá-
kokat töltöttek. Ezúton köszönöm azoknak 
a zsombói lakosoknak a munkáját, akik 
önként jöttek segíteni a védekezésben. 
Külön köszönöm a TMV Kft. munkatársai-
nak, Gyuris Csabának és munkatársainak 
a gyors és szakszerű munkavégzést és a 
felajánlást, a tűzoltóknak, a Zsombói Pol-
gárőr Egyesületnek, helyi jobbikosoknak 

és a Sprint Zsombó Labdarúgó Egyesü-
letnek, hogy nagy létszámmal segítették 
a védekezési munkákat. A polgárőrök 
jól szervezetten végig segítették a véde-
kezési munkát, különösen az Andrássy 
út forgalmának irányításában szereztek 
elévülhetetlen érdemeket. A jobbikosok 
egy tanya mentését végezték el saját 
szervezésben. A focisták pedig a védeke-
zés legaktívabb szakaszában jelentek meg 
nagyjából a teljes ifi és felnőtt csapattal, 
edzőkkel és szimpatizánsokkal kiegészül-
ve, és nagy sebességű kézi árokásással, 
áteresz lefektetéssel, a kritikus helyeken 
mederburkolással vették ki a részüket a 
mentési munkálatokból. Többen közülük 
több nap is segítették a mentést. Szeren-
csére sokan voltak Zsombó minden részé-
ről a segítők, akiket fel sem tudok sorolni. 
Voltak, akik kézimunkával, voltak akik szi-
vattyúzással, voltak akik étellel itallal, jó 
szóval segítettek a bajba jutottakon és a 
mentésben résztvevőkön.

A Polgármesteri Hivatal munkatársai 24 
órás ügyeletet tartottak. Három nap alatt 
27 bejelentés érkezett a falu különböző 
pontjairól. Igyekeztünk eljutni minden 
bejelentett helyszínre és ahol kellett, be-
avatkoztunk. A védekezésben elsőbbsé-
get élveztek a lakóépületek (különösen a 
vályog házak), a melléképületek, a kertek, 

mezőgazdasági célú földterületek előtt. A 
védekezésben elsősorban a közterületek-
ről kellett a vizet elvezetni, hogy legyen 
hová szivattyúzni szükség esetén a pin-
cékből, kertekből.

Több helyen, sajnos át kellett vágnunk 
a közutat és a bejárókat átereszek lefek-
tetése céljából. 

Az előző két belvízhez képest (2000, 
2006) a legjelentősebb különbség az volt, 
hogy a legnagyobb baj, legmagasabb víz-
állás a falu régebben épült részein volt, 
ahol elsősorban vályogházakat veszélyez-
tetett a víz. Ezáltal különösen gyorsan és 
gondosan kellett védekezni. A többszöri 
jelentős mennyiségű eső az első időszak 
sikeresnek tűnő szivattyúzását követően 
ismét elöntötte az Andrássy út templom 
és a Szent Mihály utca közötti részét és a 
Móra Ferenc utca környékét, ezért árkot 
kellett ásni a Szent Mihály utcán és az 
Andrássy úton a szalmáskert bejárójáig. 
Ez hozta meg a tartós megoldást.

tisztelt zsombóiaK!
A 2010. május végén lehullott rendkívüli mennyiségű csapadék súlyos helyzetet 

teremtett településünkön. Május 31-én I. fokú belvízvédelmi készültséget kellett el-
rendelnem, amit június 1-jén II. fokúra, június 2-án pedig III. fokúra emeltem, majd 
mérsékeltem és megszüntettem. 

Politika: drasztikus kezdőszó, valami 
lényeges kezdeményezés kiindulópont-
jaként első ránézésre talán nem is olyan 
szerencsés. Erről nem maga a szó, sokkal 
inkább a mögöttes tartalom rossz beideg-
ződése, velejétől eltávolodott, elrugasz-
kodott használata a felelős. A politika a 
közügyekkel való törődés, és mint ilyen, 
egy közösség Kultúrájának alapja. Igen, 
Kultúra, így, nagy kezdőbetűvel, amiben 
mindaz benne foglaltatik, mi identitásunk 
alapjául szolgál. Tehát politikáról lesz szó, 
olyan értelemben, hogy bemutassuk 
mi történik a faluban, hogy minek kéne 
történnie, közös eszmecsere, egymás 
megismerése. Közösségépítés, mint po-
litika, ezt szeretnénk előremozdítani, for-
málisabb és kötetlen beszélgetésekkel 
egyaránt. Lehetőség a nézeteltérések 
elfedésére, feloldásra. Tehát kérem szé-
pen rugaszkodjunk el a pejoratív politikai 
megfeleltetéstől.

Hol vagyunk a nagyvilágban, mik a 
gyökereink? Kollektív önazonosságunk 
keresése közepette számos tulajdonsá-

gunkra fény derül, emberré válásunktól 
napjainkig. Tágasra nyitott spektrumon 
kalandozhatunk múltbeli esettanulmá-
nyokon, technológiai vívmányokon, ma-
radi és modern gondolkodásmódokon 
át, napjaink Zsombójára aktualizálva a 
történeteket. A múltból sokat tanulha-
tunk, miként tudjuk megállni a helyünket, 
hogyan tudunk fennmaradni, egymás 
kölcsönös tiszteletére épülő közösséget 
alkotva. Egy olyan község életében, mint 
amilyen településünk, számos változást 
hoztak a közelmúlt eseményei, a tradici-
onális településszerkezetet kiegészítette, 
átformálta egy városias jegyeket mutató 
forma. A megújult igényekhez alkalmaz-
kodni kell, hiszen az a fajta összetartó erő, 
ami korábban többek között Zsombót is 
jellemezte, manapság egy gyengébb kap-
csolati hálóban manifesztálódik. 

Ahhoz, hogy közösségként funkcionáljon 
lakóhelyünk, és ne csak szimpla szállás 
legyen, szükséges az azt érintő eredmé-
nyeket, hozzájuk kapcsolódó kérdése-
ket, felmerülő problémákat megbeszélni, 

vagy legalább a megbeszélés lehetőségét 
megteremteni az önkormányzat részéről. 
Ezt a célt szolgálja a Közéleti Klub, kapocs 
az önkormányzat, mint hivatal és a lakos-
ság közt, ha úgy tetszik egy nyilvános fó-
rum, viszont kötetlenebb, rendszeresebb, 
körültekintőbb, mint a falugyűlés, éppen 
ezért problémacentrikusabb is. Egy ideá-
lis falu működéséhez mindenkire szükség 
van, minden építő ötlet, javaslat számít 
fiataloktól és idősebbektől egyaránt.

A további szorosabb kapcsolattar-
tást szolgálja a május végétől elérhető 
Zsombó hivatalos fóruma is új formába 
öntve a http://forum.zsombo.hu oldalon. 
Minden biztatást, építő jellegű hozzászó-
lást, kritikát, felvetett kérdéseket, javas-
latokat szívesen veszünk. 

A regisztráció feltételeiről a fórum olda-
lán, illetve a kozelet@zsombo.hu címen 
kérhető bővebb információ. 

Radvánszky János

Közéleti Klub és falufórum 2.0 
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„Ó, nézd a furcsa, ferde fát,
Mint hajlik a patakon át,
Ó, lehet-e, hogy ne szeresd,
Hogy benne társad ne keresd?”

Tóth Árpád: A fa

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.

A munkák azonban nem fejeződtek be, 
sőt most kezdődnek igazán.

A Képviselő-testület 2006. év végén 
döntött a belterület vízrendezésének ter-
veztetéséről. A tervek elkészültek. Egy 
befogadót megépítettünk önerőből az 
Andrássy út és a Dorozsma-Majsai főcsa-
torna között, ami jó szolgálatot tett a falu 
Szegedhez közelebbi részéről érkező víz 
elvezetésében, csökkentve a település-
központban lévő áteresz leterheltségét. 
A kész tervekkel pályáztunk és a második 
pályázatunk sikeres volt.

Zsombó Község Önkormányzata 2010. 
április 21-én kapta meg az örömhírt, hogy 
a DAOP-2009-5.2.1/A-09-0026 azonosí-
tó számú ZSOMBÓ BELTERÜLETI CSA-
PADÉK- ÉS BELVÍZELVEZETÉS  (I. ütem) 
című pályázatát támogatásban részesí-
tették, így kiépül a község belterületén a 
csapadékvízelvezető rendszer gyűjtő (ge-
rinc) hálózata. A nyertes pályázat alapján 
elkészültek a kiviteli tervek.

A projekt megvalósulása esetén az 
egész belterületen keletkező csapadék- 

és belvíz a megépítendő szakaszon jut el 
a Dorozsma-Majsai főcsatornába. A teljes 
belterületen minden utcának kialakul a be-
fogadója, nem lesz olyan veszélyeztetett 
utca, ahonnan gravitációsan ne folyhatna 
el a víz. Egy későbbi esetlegesen belvizet 
okozó esőzéskor ideiglenesen létesíten-
dő árkokkal gravitációsan elvezethető 
a nagyobb mennyiségű víz. A 2010-ben 
kiépítésre kerülő árokrendszer a folyama-
tos talajvíz süllyesztése miatt csökkenti a 
belvíz kialakulásának kockázatát. A pályá-
zott szakaszokon előre gyártott vasbeton 

elemekből álló burkolt csatorna, néhol 
zárt csatorna épül ki.

A pályázat szerint 2010. ősszel vagy 
2011. tavasszal valósulhatott volna meg 
a beruházás. A május végén, június ele-
jén lehullott nagy mennyiségű csapadék 
elvezetése részben a nyertes pályázatban 
szereplő nyomvonalon kiásott csatorná-
val valósult meg. A közbeszerzési törvény 
adta lehetőséggel élve gyorsított közbe-
szerzési eljárást folytattunk le. A kivitele-
ző kiválasztásra került és megkezdődött a 
beruházás. A szokásos őszi csapadékos 
idő előtt készen lesz a kivitelező, ezzel mi-
nimálisra csökken a belvíz kialakulásának 
kockázata.

Gyuris Zsolt
polgármester

– A zsombói belvíz drámai helyzetbe 
hozta a Lakatos családot. Lakatos Mihályt 
kérdezem, milyen káruk keletkezett?

– A házunk egyik sarka megrogyott, 
több helyen megrepedt a fal. A többna-
pos ázás miatt megsüllyedt a vályogház 
alapja. A szombati és a szerda déli eső-
zés után vált igazán komollyá a helyzet. 
Vályogházunk egy mély területen fekszik, 
ezért a talajból az épületbe is felszivárgott 
a víz. Az előszobában és a konyhában a 
mozaikkő már nedvesedett, a bejárati kü-
szöböt pedig elérte az udvarunkat elborító 
víz. A környező földekről mind a nyakunk-
ba folyt. 

– Hányan élnek a házban?
– Jelenleg feleségemmel és 5 gyerme-

kemmel élünk ebben a 60 négyzetméte-
res, kis vályogházban. Két nagyobbik lá-
nyom már külön háztartásban él.

– Miből tartja el családját? 
– Alkalmi munkákból, a gyermekeknek 

járó családi pótlékból, és a GYES-ből. Az 
önkormányzattól időnként élelmiszert, a 
barátoktól pedig főként gyerekruhákat és 
élelmiszert kapunk. 

– Kik, és hogyan segítettek a nehéz 
helyzetben? 

– A helyi önkormányzat emberei már 
szerda este kiérkeztek a helyszínre, de ér-
demi segítséget nem tudtak adni. Minden 
szivattyújuk szolgálatban volt a korábban 
bajba jutott helyeken. Felmérték a terepet 
és elmondták, hogy nagyon nagy a baj. 
Csak egy négyszáz méter hosszú tűzoltó-
tömlővel lehetne a Lápastóba szivattyúz-
ni a vizet, de se tűzoltócső, se szivattyú 
nem áll aznap rendelkezésre. Éppen a 
házam előtt álltam elkeseredve, amikor 
megláttam a közeledő embereket. Meg-
érkezett a segítség. Nemcsak megnézni 
jöttek a helyzetet. Talicskákkal, szerszá-
mokkal megpakolva, kávéval, üdítővel, 
borral, cigarettával betárazva érkeztek. 
Egyikük így kiáltott: „Jöttünk Misi, hogy 
segítsünk rajtad…”. Akkor vettem észre, 
hogy a jobbikos csapat és a szomszédok 
akarnak rajtunk segíteni. Nagyjából egy 
tucatnyi ember jött, akikhez később még 
csatlakoztak önkéntesek. 

– Mit hoztak, konkrétan mivel segítet-
tek?

–  Konkrétan talicska, lapát, ásó, gumi-
csizma, fólia, szivattyú, műanyagtömlő, 
homok és a szorgos kezek voltak azok 
az eszközök, amelyekkel segíteni tudtak. 
Azonnal munkához láttak. Folyamatosan 
talicskázták a közeli dombról a homokot. 
Elkerítették a ház udvarát, aztán a búvár-
szivattyúnak gödröt ásva kiszivattyúzták 
a házat körülvevő vizet. Éjszakára már 
apadt a víz. Sikerült megakadályozni, 
hogy még jobban átázzanak a vályogfalak. 
5 gyerekem és a feleségem élete forgott 
veszélyben. Napközben a gumicsizma 
magasságát elérő víz miatt a gyerekekkel 
ki sem tudtunk menni a házból. A szivaty-
tyúzás közben fóliát terítettek a ház olda-
lára, és aztán arra homokot talicskáztak. 
Hasonlóképpen tudták biztosítani a házba 
való szabad bejárást. A bejáratot 30 centi 
magas homokgáttal kötötték össze a leg-
közelebbi száraz területtel. Több mint 15 
ember összefogásával, 18 órától hajnali 
2 óráig dolgoztunk. Hála a segítségnek, 
legnagyobb vagyonunk, a vályogház, 
megmenekült.

Bátki Fazekas Zoltán

„Köszönöm a JobbiKosoK önzetlen segítségét!”                                                       
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2008-ban már volt részem benne, hogy 
családommal kirándulhattunk Székely-
földre, megismerhettem a testvérfalunkat 
Orotvát és részt vehettem a gyönyörű 
Csíksomlyói búcsún. A mai gazdasági vi-
szonyok miatt álmodni sem mertem vol-
na, hogy az idén újból átélhetem a cso-
dát. Valamiért a  jó Isten akarata teljesült, 

Gyuris Zsolt polgármester úr az utolsó 
pillanatban szólt, hogy lenne hely még és 
mehetnénk, mert Zsombóról indul egy kis 
csapat (9fő) Orotvára és a búcsúba. Nagy 
izgalommal készülődtünk, majd május 21-
én pénteken, hajnali 3 órakor útra keltünk. 
A határt átlépve Nagyszalontán megte-
kintettük Arany János szülőházát, mely 
éppen átalakítás alatt állt. Megálltunk a 
Királyhágónál, majd Marosvásárhelyen 
egy kedves hölgy végigvezetett bennün-
ket a Kultúrpalotán és felvitt a várba is. 
Fáradtan, de rengeteg élménnyel gazda-
godva érkeztünk este 8 órakor testvér-
falunkba, ahol nagy szeretettel fogadtak 
bennünket. Szombaton kipihenten indul-
tunk reggel a búcsúba. Böjte Csaba atya 
prédikált a szentmisén, mely a legegysze-

rűbb ember számára is érthető volt. Fe-
lejthetetlen élmény volt számunkra újból 
átélni, hogy több 100000 emberrel imád-
kozhattunk együtt. A hegyről akrobatikus 
mutatványok közepette csúszkáltunk 
le, mivel kaptunk egy nagy esőt a mise 
végén. Fáradtan, de jó hangulatban telt 
Orotvára vissza az út. Vasárnap, a búcsú-
ra külön, családjaikkal jött zsombóiakkal 
ebédeltünk, majd hétfő reggel kipihenve 
elindultunk haza. Köszönetet szeretnék 
mondani Gyuris Zsoltnak a lehetőségért, 
a kedves, családias hangulatért, az útitár-
sainknak és a vendéglátóinknak az oda-
adó gondoskodásért. Remélem máskor 
is lesz lehetőségünk ilyen fantasztikus 
élménnyel gazdagodni.

                  Marótiné Erika

egy feleJthetetlen élmény a csíKsomlyói búcsúról!

„Tüzesen süt le a nyári nap sugára
Az ég tetejéről a juhászbojtárra.
Fölösleges dolog sütnie oly nagyon,
A juhásznak úgyis nagy melege vagyon.”

Petőfi Sándor: János Vitéz

Amikor a kanyarnál befordult a falu 
templomától gyalog induló zarándokcso-
port, Kaszás Imre odalépett a harang-
lábhoz és harangozni kezdett az érkező 
keresztalja tiszteletére.

A zsombói hívek közül kb. harmincan 
gyalog tették meg a közel 5 km-es utat 
Gábor Tamás kántor úr kezdeményezé-
sére. Énekelve, imádkozva, igazi búcsús 
menetként tették meg a zarándokutat. 
Eddig ez nem volt korábban szokás, hogy 
szervezetten zarándokutat indítsanak 
Lápastóba, de úgy gondolom a kezdemé-
nyezés méltó formája a Lápastói búcsúi 
szentmisének, amit a következő években 
is meg kell szervezni.

A búcsúi szentmisét – mint az elmúlt 
években mindig – Mádi György kano-
nok-plébános úr mutatta be. Szentbe-
szédében hangsúlyozta, hogy tisztelnünk 
és ápolnunk kell elődeink hagyományát, 
akik, hogy megkapják Isten kegyelmét és 
áldását a munkájukhoz, itt ezen a helyen 
találkoztak minden évben Szentháromság 

vasárnapján.
Amióta elkészült a Lápastói búcsúról 

készült videófelvétel, és ezáltal híre ment 
a nagyvilágban, hogy Zsombón milyen 
egyedülálló népi kezdeményezés maradt 
fenn majd száz év távlatában, egyre töb-
ben jelennek meg más vidékekről is, hí-
vők és érdeklődők.

Vasárnap még a Délmagyarország napi-
lap riporternője és fotósa is megjelent, és 
a hétfői újságban fényképes tudósítással 
számolt be a Lápastói búcsúról.

Az utóbbi időben sokan hangoztatják, 
hogy a nemzetet megtartó erő vidéken 
van. A kistelepüléseken és a tanyákon 
élő emberek ragaszkodnak elsősorban 
hagyományaikhoz, hitükhöz és egymás 
iránti szeretetükhöz. A magyarságtudat itt 
még megtalálható, éppúgy, mint az Isten 
iránti tisztelet. Megtudták őrizni szüleik, 
nagyszüleik hagyományait, mert tudták, 
hogy a tisztességes munkát csak Isten 
áldásával lehet létrehozni. Ez Zsombón a 
Lápastói búcsúi szentmise igazi varázsa, 

és azért maradt fent a mai napig, mert az 
itt élő emberek még most is úgy gondol-
koznak, mint elődeik.

A szentmise végén Mádi György atya 
mind a négy égtáj felé fordult, és megál-
dotta, megszentelte a környék földjeit és 
a rajtuk várható termést, vagyis az itt élő 
emberek munkáját.

Így teljesedik be Zsombón a Szenthá-
romság vasárnapi fogadalmi szentmise a 
Lápastói szenthelyen. Mindenki megnyu-
godva, lelkileg feltöltődve megy haza, az 
oltár körül elhelyezett szentelt virágokból 
magával visz egy pár szálat.

 Pancza István

A Közösségi Ház „Tanuljuk a demokrá-
ciát” sorozatának keretében a zsombói 7. 
és 8. osztályos diákok egy rövidke kirán-
dulást tettek Szegedre május 17-ei hétfő 
reggelén. Célunk pedig nem volt más, 
mint a Csongrád Megyei Önkormányzat 
meglátogatása.   

Bár a reggel hidegen indult, a fogadtatás 
az önkormányzatban igen szívélyes volt, 
ugyanis Dr.  Zakar Péter az önkormányzat 
alelnöke beszélt nekünk a megye legfon-
tosabb feladatairól, működéséről. Ezt kö-
vetően Dr. Vadász Csaba megyei aljegyző 
rövid előadásában engedett bepillantást a 
hivatal munkájába. 

A bemutatások után egy innivalókkal 
teli asztalhoz vezettek minket, és mind-
annyiunk kedvére választhatott abból, 
amit szeme-szája megkívánt. A vendéglá-
tás után bekukucskálhattunk az irodákba, 
és az ott dolgozók mosolyogva fogadtak 
minket. Az épület nagyon szép volt, tele 
színes és érdekesebbnél érdekesebb ké-
pekkel. Ezután kipróbálhattuk az épület 

legizgalmasabb dolgát: a liftet. Ugyanis 
páternoszterrel, vagyis olyan lifttel utaz-
tunk, aminek nincs ajtaja. Ez ijesztőnek 
hangzik, és kipróbálni is nagy élmény volt, 
de mindenkinek elnyerte a tetszését.

Végül az épület földszintjén ismerős 
tárgyakkal találkoztunk: Antal Aranka, az 
iskola titkárnője és Veréb Judit művésznő 
tűzzománc-, illetve kerámiamunkájával, 
és, ami a legjobb: lemaradtunk pár iskola-
óráról! Összegezve, tehát nagyon jól érez-
tük magunkat, és hálásak vagyunk, hogy 
kirándulhattunk! 

Vígh Réka, 8. osztályos tanuló

„oh, boldogságos háromság”
szenTháromság vasárnapi fogadalmi szenTmise a zsombó-i lápasTónál.

utazás a csongrád megyei önKormányzat KözéppontJába!
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Vigasztalanul hullott az eső, áztatta a 
víztől megduzzadt földet. A sötét felhő 
mögül nem kacsintott ki a napocska. A 
sportpálya felől vidám gyerekzsivaj hallat-
szott.  Hiszen ennek így is kell lennie, el-
végre gyermeknap van! A nagy sátor alatt 
összejöttek a szórakozni vágyó, mozgás 
igényes gyerekek, akik előbbre valónak 
tartják a közös játékot, mint a számítógép 
előtt való üldögélést. A Szivárvány Nagy-
családos Egyesület kezdeményezésére, 
nemcsak azok a gyerekek jöttek el, akik 
egyesületi tagok, hanem bárki, aki kedvet 

érez a játékhoz, közösséghez. Volt ott min-
denféle vetélkedő,  nem unatkozott senki, 
színes programot állított össze Csaba bá-
csi. Tétre ment a játék, ki az ügyesebb, 
gyorsabb, fogyott az üdítő, fagyi. Kipirult 
arcú gyerekek serénykedtek, kifestett ar-
cocskájukról sütött a megelégedettség. 
Mire az első fáradtság hulláma elérte az 
aprónépet, elkészült az ebéd is. Főtt virsli, 
és lekváros bukta várta az éhes népet. Dél 
körül az idő is megsokallta, hogy szomorú 
arcot vágjon, kisütött a nap! Az ebédelés 
közben megpihent gyereksereg újult erő-
vel vetette bele magát az új feladatokba, 
játékokba.  Kezdődött a délutáni csata! 
Tojásdobáló verseny, zsákba futás, kö-
télhúzás, fánkevő verseny, kerékpáros 
ügyességi verseny aszfaltrajz. Az ember 
alig tudta követni a sok érdekes versenyt. 
Összeállt a Szamóca Színjátszó Kör, és 
bár Ők is gyerekek még, szórakoztatták 
a többi társukat. Felismerték, hogy jobb 

adni, mint kapni! Köszönet a szülőknek, 
akik ilyen értékes gyerekeket adnak a 
közösségnek.  Majd az óvoda dolgozói 
adtak elő egy mesejátékot, figyelve arra, 
hogy nem mindenki veszi ki részét a ve-
télkedőkből, nekik is legyen szórakozás. 
A nap fénypontjaként, jött a Bojtorján 
együttes, és feledve az esős időt, estle-
ges kudarcot, mosolyt, jókedvet varázsolt 
nemcsak a gyerekek, de még a felnőttek 
arcára is. Pirosra tapsolt tenyerekkel éne-
kelték együtt a dalokat, és a felnőttek is 
újra gyerekké váltak, amikor a Micimackó 
vagy a Boldog születésnapot című nótá-
kat énekelték. Előálltak a lovasfogatok 
is, és sétakocsizásra vitték a nebulókat. 
Volt élmény bőven! Egész nap kitartott a 
jókedv, és nem zavarta a gyerekeket, ha 
néha elborult az ég, mert a szívek megtel-
tek melegséggel, és ez elnyomta az esős 
reggel minden bosszúságát.

Szalma Imréné

Én reggel 6-kor keltem, mert mentem 
segíteni a sátort felállítani. Aztán sok já-
ték volt meg a vetélkedő, ami nagyon jó 
volt. Elsők lettünk, „Lányok és a Kakukk 
tojás”. Aztán nagyon finom volt az ebéd, 
ami virsli volt. Aztán ettem fagyit, ami 
nagyon finom volt, utána Sportverseny 
volt és sütött a nap és 3-ok lettünk. Na-
gyon jó volt a pocsolyába a bakugrás.  
Aztán elmentem Hennát csináltatni aztán 
lovaskocsiztunk és számháborúztunk. Én 
fekete voltam, utána nagyon jó volt, mi-
kor a színjátszóval felléptünk ebéd után. A 
számháborúban sajnos nem mi nyertünk, 
de azért izgalmas volt. A sportversenynél 
nagyon jó volt a zsákba futás. Segítettem 
anyukámnak és összegezve egy nagysze-
rű gyereknapot töltöttünk együtt. Szerin-
tem nagyon jó volt az aranyszőrű bárány 
és nagyon jó volt a délután. NAGYON JÓ 
VOLT A GYEREKNAP! 

Maróti Enikő 5/A

Jól kezdődött a nap, zuhogott az eső. 
Ezt leszámítva remek volt. Jók voltak a 
csapatversenyek. Az volt a legkirályabb, 

amikor a nagy pancsba ugráltunk. A 
számháború fantasztikus élmény volt. 
De az IGAZI Csababá sátoros vetélkedője 
volt. De meg a lovaskocsi után is futot-
tunk. Mire hazaértem tiszta kosz voltam! 
ÖSSZEGEZVE NAGYSZERŰ VOLT. 
  Vajda Zsolt 6/B

Nagyon jó volt a kaja. Lehetett fagyizni, 
de ez nagyon jó volt. Jó volt, hogy fel le-
hetett lépni. Lehetett inni, lovaskocsizni. A 
játékos vetélkedőben jó volt a csapat. Na-
gyon jó volt a pocsolyába ugrálni. Finom 
volt a fagylalt. Kár, hogy nem nyertünk. 
ÖSSZEGEZVE NAGYSZERŰ NAP VOLT! 

Adai-Simon Annabella 6/A

Délelőtt 10 órától vetélkedőn vettem 
részt. A vetélkedőn 5 csapat volt. A mi 
csapatnevünk: Milka Boci volt. Már 
megint kifogtam az almaevést, amitől 
tiszta víz lettem, de nagyon megérte. 
Az én csapatom a 4. lett. Délben virsli 
volt, ami nagyon ízlett. Majd délután egy 
sportversenybe vettem részt, ami nagyon 
izgalmas volt és itt 3. helyezést ért el az 

én csapatom. A napot pedig egy remek 
számháborúval zártuk, amit sajnos nem 
mi nyertünk, de a részvétel a fontos, nem 
az 1. hely. Szóval összegezve egy ferge-
teges napot tölthettünk el, mi zsombói 
gyerekek. 

Szunyog Zsanett 5/B

Hát azzal kezdődött, hogy zuhogó esőb-
ben elkezdődött a szuper vetélkedő. Olyan 
jó volt a lufiborotválás. Amikor hazaértem 
azon kaptam magam, hogy nincs han-
gom, mert annyit kiabáltam, hogy a mi 
csapatunk nyerjen! Nagyon tetszett a 
számháború és a PIROSAK nyertek. Na-
gyon, nagyon tetszettek a kézműves fog-
lalkozások. Szinte mindegyiket kipróbál-
tam. Összegezve minden nagyszerű volt, 
nagyon tetszett minden! 

Bakó Luca 5/B

GyeReknek Lenni is nAGyszeRŰ zsombón!

gyereKeK a gyermeKnapról

„Borozgatánk apámmal;
Ivott a jó öreg,
S a kedvemért ez egyszer –
Az Isten áldja meg!”

Petőfi Sándor: Egy estém otthon

Id. Gyuris László, Ifj. Gyuris László, Gyuris 
Roland, Gyuris Csaba, Gyuris Mária, Heidt 
Gábor, Heidt István, Ördögh Attila, Maróti 
József, Maróti Balázs, Maróti Józsefné Bá-
lint Erika, Paragi Erika, Bozsák Györgyné, 
Fogasné Matula Zsuzsanna, Kristály BT., 
Zsomboys BT., Összefogás Zsombóért 
Közhasznú Egyesület, Szivárvány Zsombói 
Nagycsaládosok Egyesülete, Mihálffy 
Zsolt, Fenyves Sörház KFT., Király Vin-
ce, Family Partysátor Szerviz, Szunyogné 
Székesi Beáta, Lajkó Nikolett, Zádori Aliz, 

Ráczné Patik Gabriella, Fodor Ilona, Ta-
kács Józsefné, Faragó Antalné, Király 
Edit, Váradiné Tokodi Mariann, Táborosi 
Renáta, Jenei László, Móra Károly, Zeigler 
Flórián, Váciné Kati, Szemenyeiné Sz. 
Tóth Katalin, Kovács Marianna, Nógrádiné 
Szabó Ildikó, Kovács Zsoltné, Zsírosné 
Vass Judit, Bertáné Márta Edit, Faragó 
Gabriella, Korsós Zoltán, Gera Erika, An-
tal Aranka, Móra Csaba, Monori Gyula, 
Fekete István és a modellező szakkör tag-
jai, Maróti Sándor, Nagygyörgyné Komár 

Márta, Szalma Imréné, Dékány János, 
Székesi Kálmánné, Rácz Vencelné, Polyák 
Pálné, Takács Józsefné, Horváth Ágnes, 
Nagygyörgyné Komár Márta, Bezdány Tí-
mea, Túri Sándorné, Tisóczkiné Tühegyi 
Sarolta, Maróti Józsefné, Tápai Józsefné, 
Goda Zoltánné, Gyuris Mariánn, Tikviczki 
Józsefné, Baranyainé Szabó Mária, Heidt 
István, Gárgyánné Veres Gabriella, Vass 
Istvánné, Tikviczki Hajnalka, Balogh Orsi, 
Csontos Lászlóné

Mészáros Csaba

a József attila Közösségi ház ezúton Köszöni meg a 2010. éVi zsombói 
gyermeKnap siKeres lebonyolításához nyúJtott Valamennyi segítséget:
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„Az apám még vidám legény volt,
Dalolt, hogyha keresztre nézett,
Én meg az apám fia voltam,”

Ady Endre: Krisztus-kereszt az erdőn

A Magyar Bábjátékos Egyesület évek 
óta meghívja az ország minden megyé-
jéből a legjobbnak tartott bábcsoportokat 
Egerbe. Álmunkban sem gondoltuk, hogy 
az idén Csongrád megyében mi leszünk 
a kiválasztottak, hiszen eddig csak saját 
örömünkre játszottunk és néha az óvodá-
sokat, meg a szülőket hívtuk meg egy-egy 
bemutatóra.

A Napraforgó Bábcsoporttal /Bacsa Fló-
ra, Bacsa Gergő, Bacsa Janka, Faragó-
Mészáros Réka, Farkas Anikó, Király At-
tila, Kiss Mihály, Nagy Vivien, Táborosi 
Boglárka, Táborosi Zsombor Koppány, 
Bárkányi Alexa Fanni, Gábor Bence/ az 
idén jelentkeztünk a megyei megméret-
tetésre, itt tovább jutottunk az országos 
versenyre.

Köszönjük a lehetőséget a Százszorszép 
Gyermekháznak, ahonnan az útiköltséget 
kaptuk ajándékba, a Zsombói Önkormány-
zatnak a buszok megszervezését, az isko-

la szülői választmányának pedig azt, hogy 
hozzájárult ahhoz, hogy ebben a gyönyörű 
városban ne „csak” szerepeljünk, hanem 
megnézhessük a várat, játszhassunk a 
történelmi játszóházban és semmiben ne 
szenvedjünk hiányt.

A tapasztalatszerzés mellett sok-sok 
élményben volt részünk. A bemutatókon 
kívül megnézhettünk egy profi bábszín-
házat, utaztunk városnéző kisvonaton, a 
szobánk ablakából láttuk az egri várat.

Mi pedig nem jöttünk vissza üres kézzel, 
ezüst minősítést kapott a „Titok” című 
előadásunk, ami egy szerkesztett játék 
volt Ágai Ágnes verseire. Meglepetést 
okoztunk a zsűrinek a népi énekekkel, 
melynek betanítása Kerekes Enikő ta-
nárnő munkája. Dicséretben részesült a 
csoport az igazi csapatmunkáért, az egy-
másra figyelésért, a jó bábos ötletekért. A 
nagy taps mellé még finom tortát és me-
sekönyvet is kaptunk. Nagy élmény volt, 

hogy olyan bábcsoportokkal léphettek a 
gyerekek egy színpadra, akik már évek 
óta vendégei ennek a rendezvénynek.

A műsor záró versével köszönünk meg 
minden biztató szót, és azt, hogy kicsik és 
nagyok szívből drukkoltak nekünk.

„Mondd, mi sosem lehetünk egyidő-
sek?

Akkor se, ha nagyon akarjuk?
Akkor se, ha én mindennap
növök egy picit,
és te már nem nősz tovább?
Akkor se, ha holnap
én ülök melléd,
én mesélek,
én fogom a kezed?
Nem hiszem!
Egyszer, egyetlenegy percig
Biztosan egyidősek lehetünk.”

Gáborné Puskás Julianna
 tanítónő, bábcsoportvezető

gyermeKbábosoK XVii. országos fesztiVálJa – eger 2010. Június 4-6.

A Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács 
megbízásából az ESZA Társadalmi Szol-
gáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság (ESZA Nonprofit Kft.) a szoci-
ális és munkaügyi miniszter 7/2009. (III. 
18.) SZMM rendelete alapján pályázatot 
hirdetett ifjúsági kezdeményezések támo-
gatására. 

1. A pályázat célja, kategóriái
Fiatalok szükségletei, igényei, ötletei 

alapján létrejövő, fiatalok aktív részvéte-
lével megvalósuló kezdeményezések tá-
mogatása, amelyek hozzájárulnak:

 a) a közösségi részvételhez 
szükséges kompetenciák és módszerek 
elsajátításához; 

 b) ifjúsági szervezetek és nem 
formális csoportok együttműködésének 

megerősítéséhez, további közös progra-
mok kidolgozásához;

 c) segítik a fiatalok közéleti 
szerepvállalását a fiatalok döntéshozatal-
ba történő bevonását;

 d) települési ifjúsági programok 
megvalósulásához.

Az Egészséges Zsombóért Alapítvány 
2010. januárjában pályázatott nyújtott be 
a fenti kiírás és fiatalok javaslata alapján 
főzőtanfolyamra. A benyújtott kérelem 
162.400 Ft támogatásban részesült, s 
Boszorkánykonyha címmel megvalósul-
hatott az általános- és középiskolások, 
valamint egyetemisták részvételével szer-
vezett főzőtanfolyam.

Klasszikus konyhai ismeretek elsajátí-
tására alkalmas tanfolyamot szerveztünk 

szakemberek vezetésével, mely során a 
fiatalok nemcsak a sütés-főzés rejtelmei-
vel, hanem alapvető konyhai technikákkal 
is megismerkedhetnek.

A cél olyan elméleti és gyakorlati is-
meretanyag elsajátíttatása volt, mellyel 
lehetőleg friss – nem fagyasztott – alap-
anyagokból praktikus és egészséges 
konyhatechnológia alkalmazásával min-
dennapi és alkalmi menüsorok otthon is 
elkészíthetők.

Egyrészt az egészséges étkezés jegyé-
ben, másrészt a hagyományos magyar 
konyha alapvető nyersanyagainak fel-
használásával állítottuk össze a menüt.

Az ismeretek átadására településünk 
két szakemberét – a léttutatos táplálko-
zás rejtelmeiben járatos Kálmán Renátát, 
és a hagyományos ételek főzésében kivá-
ló Nagy Tibort – kértük fel, akik szívesen 
vállalták a feladatot és lelkesen tettek ele-
get vállalásuknak.

A főzőtanfolyam 6 alkalomból állt, mely 
természetesen kevés volt ahhoz, hogy a 
konyha mestereivé képezzük az érdeklő-
dőket, de kedvcsináló ismeretszerzésre 
kiváló alkalmat nyújtott. A 7.alkalommal 
zárórendezvényt szerveztünk, melyen a 
résztvevők által meghívott hozzátartozó-
kat, barátokat láttuk vendégül a fiatalok 
által készített finomságokkal.

Egészséges Zsombóért Alapítvány
Csányiné Barna Klára pályázati ügyintéző

boszoRkánykonyhA (FőzőtAnFoLyAm FiAtALoknAk)
ifj-gY-da-09-C-0009
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„Drága jó iskola, iskola udvara,
iskolapad,
hurrá, ma sok gyerek öröme nagy!”

Szabó Lőrinc: Vakáció előtt

Az Oktatásért Közalapítvány – az Okta-
tási és Kulturális Minisztérium és az okta-
tásért felelős miniszter támogatása által 
– pályázatot hirdetett meg közoktatási in-
tézmények diákönkormányzatai számára, 
melynek célja a rendezésre kerülő diákfó-
rumok megszervezése volt. 

A Kós Károly Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészetoktatási Intézmény (Zsombó) 
támogatási kérelmet nyújtott be a DÖK 
nap keretében megrendezésre kerülő 

programok finanszírozási támogatására.
Kedvező döntés született, az Oktatásért 

Közalapítvány 70.000 Ft-tal támogatta a 
2010-es DÖK nap megrendezését, melyet 
a diákönkormányzat előadói díjra (Hang-
fürdő foglalkozás), a program lebonyolítá-
sához szükséges irodaszerekre, kézműves 
kellékekre, valamint a diáknapon résztve-
vő gyermekek számára vásárolt gyümölcs 
és ásványvíz vásárlására fordított.

2010. május 6-án a zsombói József At-
tila Közösségi Ház és Könyvtár 2-es klub-
jában egy képző- és iparművészeti kiállí-
tás nyílt. A megnyitóra érkező vendégek 
szeme elé olyan anyag került, mely első 
látásra egy szakmáját magas szinten űző 
műgyűjtő magántulajdona lett volna. Aki 
ismerős a 20. és 21. század Szegedhez 
kötődő művészeti vonulataiban, az elcso-
dálkozhatott a kiállító művészek nevein: 
Kopasz Márta grafikus művész (több hazai 
és nemzetközi kitüntetés tulajdonosa), Cs. 
Pataj Mihály festőművész, művésztanára 
volt a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolá-
nak (sajnos már nem alkot tovább), Pata-
ki Ferenc festőművész, ma is aktív alkotó 
művésztanár, Nagy Károly festőművész, 
művésztanár, Szekeres Mihály építész, 
Szekeres Ferenc grafikus, művésztanár, 
Bakacsi Lajos festőművész. A nagy mű-
vész-pedagógus nemzedék tagjai mellett 
sok fiatal alkotó munkája is előkelő helyet 
kapott. Azt gondolom, hogy érdemes tud-
ni, mi hozta létre a kiállításon megjelent 
alkotók csoportját. Miért jelenhetett meg 
ennyiféle szintű és rangú alkotó művész 
együtt, egy térben alkotásaikkal?

A Szegedi Szépműves Céh története: 
(Kivonat a Céh honlapjáról)

A Szeged-Temesvár testvérvárosi kiál-
lítás apropóján elindult képzőművészek 
körében egyfajta átalakulási szándékot 

jelző csoportosulás, amelynek élén az ak-
kori városi képzőművész – titkár Szekeres 
Mihály állt.

A nyíltan ki nem mondott tipp-adó Tandi 
Lajos művészeti író, a helyi lap műkriti-
kusa volt. Tandi Lajos akkor a kulturális 
alpolgármesternő közvetlen munkatársa-
ként a kibic szerepénél többre volt hivat-
va. Támogatásával, beleértve több idős 
és tekintélyes alkotót is (Fontos Sándor, 
Zombori László), létrejött a művészcso-
port támogatását célzó összejövetel, 
amelyre az összes Szegeden élő alaptag 
mellett meghívást kaptak a testvérvárosi 
kiállítás amatőr státuszú résztvevői is. A 
titkári expozéé kitért a rendszerváltozás 
képzőművészetre is kiterjedő demokrati-
zálásának folyamatára, esélyeire is. (Ld. 
Helsikni eszmeisége).

A megbeszélésen igen aktív szerepet 
vállalt Pataki Ferenc festőművész, aki fel-
lépésével erősen támogatta a zártkörűség 
megszüntetését, ugyancsak több amatőr 
alkotó felvétele mellett kardoskodott Cs. 
Pataj Mihály is. Mindketten célt értek a 
fiatalítással, illetve a bővítéssel. Ugyan-
csak meghatározó szerepet töltött be a 
már említett írón és alkotókon kívül egy 
műgyűjtő ügyvéd, dr. Apró Ferenc, aki 
felajánlotta az alapszabály elkészítését 
és a bejegyzési eljárás szakszerű leveze-
tését. Kiegészítő hozzászólásában Kopasz 

Márta grafikus művész javasolta, hogy a 
város képzőművészeti életében évtizedes 
szervezői tapasztalattal bíró és a jogsza-
bályok között eligazodni képes művészeti 
főelőadót (Nagy Károlyt) nyerjék meg a 
szervezői titkári feladatok elvállalására. 
…1990 őszére létrejött hivatalosan is 
bejegyezve egy 70 taglétszám körüli cso-
port. Ez a csoport egyebekben a követke-
zőben értett egyet: nem lehet elöregedő, 
zárt csoportban működni, össze kell fogni 
az utánpótlás- nevelés érdekében (a nem 
jól működő szakkörök helyett szabadisko-
lai formát kell életre kelteni).

Sikerült pályakezdő fiatalokat, elszár-
mazott művészeket megnyerni. Az idős, 
még élő mesterek a mai napig vállalják 
tagságukat. A fiatalok örömmel vették és 
veszik a mai napig, hogy együtt dolgoz-
hatnak, állíthatnak ki az idős nagyszerű 
mesterekkel.

A szabadiskola egy-két mélyebb év meg-
élése után ma már ismét a régi sikeres 
csapatmunkát mondhatja magának, ahol 
idős művészek és szárnyukat próbálgató 
tehetséges fiatalok dolgoznak együtt.

Ez a magyarázata annak, hogy a 20 éves 
jubileumi kiállításon legalább három nem-
zedék munkái láthatók a falon és a tárlón. 

Nekünk, zsombói embereknek nagy 
megtiszteltetés, hogy egy fontos évfordu-
ló összegző kiállítását itt rendezték meg. 
Főként azért, mert az ifjú alkotók között 
zsombói is szerepelt. Gergely Bori tagja 
a Céhnek. Ez számára nagy megtisztel-
tetés. A kiállított munkáival meggyőzte 
a nézőket, hogy ott a helye a mesterek 
között. A kiállítás megnyitóján jelen lévő 
nézők belekerültek az alkotások misztikus 
világába, érezték az üzeneteit. Így újra 
beigazolódott, hogy a képző- és iparmű-
vészet alkotásainak létrehozói nem kell, 
hogy mindenkor jelen legyenek, mert az 
alkotásaik „mesélnek”. Érthetően, meg-
győzően!

Köszönöm, hogy idehozták, hogy 
Zsombót választották a jubileumi kiállítás 
helyszínéül.

Maróti Antalné igazgató, 
művészeti szakértő

közoktAtási intézményben mŰködő diákönkoRmányzAt támoGAtásA
közoka-XXviii/28.

Jubileumi Kiállítás
20 éves leTT a szegedi szépmíves Céh
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„Szikrázó az égbolt aranyfüst a lég,
eltörpül láng-űrben a tarka vidék.”

Weöres Sándor: Kánikula

A szervezésnél – ősszel – az volt az el-
képzelésünk, hogyan tudnánk a gyereke-
ket olyan helyre elvinni, mellyel közelebb 
kerülnének a nemzeti kulturális értékek-
hez, a gyönyörű hegyekhez, ahol együtt 
lehetnek kicsik és nagyok. A másik, moti-
váció a pénz volt. Minél olcsóbban, a leg-
kevesebb kiadással, minden gyereknek 
esélyt adva, hogy olyan helyekre jusson 
el, ami számukra nem mindig megfizet-
hető. Így került sor arra, hogy az utazási 
és szállás költségeit a jótékonysági bál 

bevételéből fizessük ki. Szülőkkel meg-
beszélve, Korsós Zoltán tanár úr felvette 
a kapcsolatot a MÁV-val, ahol diákuta-
zásokat lehetett kedvezményesen tenni, 
múzeumlátogatásokkal. 

Így indultunk nagy várakozással 14-én 
Szatymaz állomásról, ahová szülők szállí-
tották ki a gyerekeket és bennünket, pe-
dagógusokat. 

A két nap élményeiről szóljanak a beszá-
molók. 

alföldieK fel a hegyre! Kirándult az isKola.

Nagy várakozással, izgatottan gyülekez-
tünk a szatymazi állomáson. Teljes lét-
számmal 21 fővel foglaltuk el a helyünket 
az előre lefoglalt helyünkön. A vonat indu-
lását üdvrivalgással köszöntöttük, s volt 
olyan kispajtásunk, aki elsőnek ült ezen 
a járművön. Az utazás alatt előkerültek a 
kártyák, társasjátékok, s természetesen 
a gondos anyukák által elkészített élel-
miszertartalékok is jelentősen megcsap-
pantak. Az idő előre haladtával azonban 
egyre többet hangzott el a türelmetlen 
kérdés: Mikor érünk már oda? Mi felnőt-
tek ugyan egyre aggódóbb arccal figyel-
tük a Budapest felett gyülekező felhőket, 
amelyek aztán valóban le is szakadtak, 
szerencsére még akkor, amikor a vonaton 
voltunk. A leszálláskor ugyan kissé még 
esett, de az esőkabátos elsőseinknek ez 
cseppet sem szegte kedvét. A különjáratú 
autóbuszon már énekszóval köszöntöttük 
a fővárost, s élveztük a rövid városnézést. 
A táborba érkezéskor gyorsan elfogyasz-
tottuk a szendvicsebédünket, elfoglaltuk 
szobáinkat, s máris indultunk a Csillebér-
ci gyermekvasút megállójához. Alaposan 
befújtuk magunkat szúnyogriasztóval, 
gondolván a zsombói viszonyokra, s csak 
jóval később konstatáltuk: az ország egyik 
vérszívómentes területére érkeztünk. A 
gyermekvasút nyitott fülkéiben élvezhet-
tük a kristálytiszta hegyi, erdei levegőt, s 
csodálhattuk a gyönyörű kilátást. Mégis 
azt hiszem gyermekeink számára eme 
utazás legnagyobb élményét az alagúton 

való áthaladás jelentette, amit fülsiketítő 
sikítással tettek számunkra is emlékeze-
tessé. A Hűvösvölgyben sétáltunk is egy 
kicsit az erdőben, s meglepetten tapasz-
taltuk: Itt különösen nagyméretű csigák 
élnek! S hogy megtudjuk egyebekben is 
különböznek-e a mieinktől rendeztünk egy 
futóversenyt a hűvösvölgyi óriáscsigák-
nak. Visszafelé ismét kisvonattal utaztunk 
a János-hegyi kilátóhoz, ahová kishegyi 
kapaszkodóval felértünk. A kilátó gyö-
nyörűen felújított épületét megcsodálva, 
még a tériszonyos gyerekek is félelmüket 
legyőzve, hősiesen felmásztak. Megérte, 
hiszen lenyűgöző látvány tárult elénk. 
Megcsodáltuk Budapestet 527 méter 
magasságból. Sok-sok kíváncsi kérdés-
re feleltünk, az egyik legemlékezetesebb 
talán mindközül: S Magyarország hol 
van? A többiektől eltérően hazafelé ismét 
a kisvonatot választottuk, s várakozás 
közben Edit néni kérésére Kerekes Enikő 
tanár néni autentikus magyar népdalokat, 
körjátékot tanított gyermekeinknek, amit 
a szintén várakozó ausztrál turisták álmél-
kodva hallgattak, s nem állták meg dicsé-
rő, köszönő szavak nélkül.  A nap élmé-
nyeitől elfáradva, s kiéhezett gyomorral 
elsőként értünk a hatalmas adag, nagyon 
finom vacsorához, amit az utolsó falatig 
elfogyasztottunk. Ezután elsőseink jót 
szaladgáltak a tábor füves sportpályáján. 
Azonban még nem ért véget a nap! Hiszen 
hogyan is lehetne elképzelni egy ilyen ki-
rándulást igazi tábortűz nélkül? Nem volt 
egyszerű dolog, de Edit néni szakszerű 
irányításával már égett is a tűz, ami körül 
kis indiánjaink igazi körtáncot jártak. Bár 
sötétedés után mi elmentünk aludni, a tűz 
még sokáig égett, s késő estig hallatszott 
mellőle az énekszó. Csöndes, zavartalan 
éjszaka után korán keltünk, hiszen ezen a 
napon is izgalmas élmények vártak ránk. 
Gyors reggeli, s irány a csodák palotája! 

Az szervezésnek hála, szintén különjáratú 
buszokkal vágtunk át a városon, s érkez-
tünk meg a Millenáris Parkba. Nem győz-
tük kapkodni a fejünket az érdekesebbnél 
érdekesebb látnivalókon. Meggyőződé-
sem, hogy kis elsőseink számára igazi 
kalandot jelentett a Csodák Palotája, amit 
kis csoportokban együtt fedezhettek fel, s 
próbálhatták ki mindazt, amit csak akar-
tak. Indulás előtt osztálypénzből még pici 
logikai játékot is kaptak, amit egymással 
cserélgetve igazán kihasználtak, különö-
sen az úton hazafelé. A kétórás kalandot 
követően ismét buszra ültünk, s irány a 
Városliget, a Közlekedési Múzeum! Igazán 
élveztük, s gyermekeinknek is emlékeze-
tes marad mind az igazi űrhajóskabin, Fa 
Nándor Szent Jupátja, s mind a többi ki-
állított közlekedési eszköz. Az élmények-
től elcsigázva tértünk be egy környékbeli 
Mc’Donaldsba s fogyasztottuk el jól meg-
érdemelt ebédünket, s a cég jóvoltából az 
uzsonnánk is biztosítottá vált, hiszen kap-
tunk 160 csomag „Jó reggelt” kekszet. 
Némi  csúszdázás után, már sietnünk kel-
lett a vonathoz, hogy hazaérkezvén a csa-
ládunkhoz  beavathassuk szeretteinket az 
átélt élményekbe.

A hazavezető úton megkérdeztük a gye-
rekeket, ki tudnák-e emelni, mi tetszett 
nekik a legjobban, de egymás szavába 
vágva sorolták végig a kirándulás minden 
fontosabb állomását. Végül nem sikerült 
dűlőre jutnunk, ami bizonyítja remek, jól 
megszervezett két napot töltöttünk el. Ez 
persze köszönhető az iskolavezetésnek, 
mely a szülők számára olcsóvá tette. A 
szervező tanároknak és munkaközösség 
vezetőnek, aki a programok és az utazás 
gördülékenységét biztosította. S persze 
az összes résztvevőnek, tanárnak és diák-
nak egyaránt a jó hangulatáért.

Nógrádiné Szabó Ildikó

Az eLső b. osztáLy kiRánduLás éLményei CsiLLebéRCen

Két napos kirándulásról értünk haza kedden,15-én az iskola összes tanulójával. A rendkívüli és nagyszerű kirándulás után érdekes 
hírek fogadtak a várakozó szülők részéről. A hírek nekem arról szóltak, hogy köszönet azoknak, akik a gyerekeket elvitték és felejthe-
tetlen élményhez juttatták, hanem kifogásokról és fantasztikus bűnügyi történetbe illő eseményekről. Ezért gondoltam kollégáimmal 
együtt, hogy mindenkivel megosztjuk a pedagógusok és a tanulók élményeit. Annyit, hogy ne kapjon minden felesleges álhír tápta-
lajt. Olyanok szólalnak meg, akik ott voltak, részesei voltak a kétnapos kirándulásnak.
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Drága jó iskola, 
iskola udvara, iskolapad, 
hurrá, ma sok gyerek öröme nagy!

Szabó Lőrinc: Vakáció előtt

Nem vagyok kibékülve a technikai 
vívmányokkal, mert szerintem sok más 
értékes dologtól veszik el az időt és az 
energiát, de most örülök a digitális fény-
képezőknek és a fotózásra alkalmas tele-
fonoknak. Hiszen ma már lassan csak azt 
hisszük el, amit a szemünkkel látunk.

/Pedig, mint tudjuk: „jól csak a szíveddel 
látsz…”/

Remélem, hogy a csillebérci kirándulá-
son készült képek bizonyítják majd, hogy 
jókor voltunk jó helyen. Nekem személy 
szerint nagy élmény volt az a két nap, 
amit az osztályommal tölthettem, attól 
függetlenül, hogy én is jobban szeretek 

otthon fürödni, éjjel őrködés helyett alud-
ni, csomagok nélkül sétálni…

Olyan oldalukról ismerhettem meg a 
gyerekeket, amelyet még a legkötetle-
nebb tanítási órákon sem tudnak megmu-
tatni magukról. Büszke vagyok rájuk, hogy 
észreveszik a szépet és a jót, meglátják 
a hiányosságokat, de képesek túllépni  
/kis segítséggel/ a pillanatnyi kellemet-
lenségeken. Tudnak örülni apróságoknak, 
megköszönni ajándékot, más javára le-
mondani arról, ami „jár”, együtt játszani, 
egymásnak segíteni. Egyéni érdekek he-
lyett tenni valamit a csoportért, tekintet-
tel lenni egymásra, megosztani az ételt és 
italt, ha a másiknak már elfogyott, cipelni 
a táskát, ha a társam elfáradt. Ezek mind-
mind olyan értékek, amiért érdemes több 
kilométert zötykölődni, gyalogolni, mert 
ez egy akármilyen szuper szobában egye-
dül üldögélve nem tapasztalható meg.

A gyerekeink vágynak a kihívásra, de ez 
lassan már csak a virtuális világban ada-
tik meg nekik. Így most még jobban örü-

lök, hogy bíztam annyira saját gyerekeim 
tanáraiban, hogy minden anyai aggódá-
somat háttérbe szorítva engedtem, hogy 
nomád körülmények között éljenek több 
napot minden nyáron. Az első ilyen dön-
tésem után azt pedig még nem is tudtam, 
hogy így mennyivel jobban megbecsülik 
az addig természetesnek vett itthoni kö-
rülményeket, és évek múlva is emlegetik 
azokat az élményeket, amit akkor elvisel-
hetetlennek gondoltak.

Kívánom minden gyereknek és szülőnek, 
hogy kipihenve a fáradalmakat, elengedve 
az elvárásokat, ebből a kalandból őrizzük 
meg mindazt, ami építő, ami megerősít. 

A nyárra itt kívánok mindenkinek sok-
sok felejthetetlen élményt és jó pihenést. 

Végül pedig köszönet mind azoknak, akik 
alkalmat teremtettek arra, hogy kilépjünk 
a megszokott hétköznapjainkból.

Gáborné Puskás Julianna

hegyeK, VölgyeK Között...

Évek óta részt veszek az iskolai kirán-
dulásokon, melyet mindig nagy örömmel 
és lelkesedéssel várok, ugyanúgy, mint 
a diákok. Nagyon hiányoznak a gyere-
kek mióta nem vagyok közöttük, ezért is 
nagy örömmel fogadtam a meghívást az 
év végi kirándulásra, melyet a csillebérci 
táborba szervezett az iskola.

Vonattal mentünk és csodálkozva vet-
tem észre, hogy legtöbb gyerek most ült 
először vonaton. Nagyon élvezték az uta-
zást.

A táborba érve olyan volt minden, mint 
sok évvel ezelőtt, szinte nem változott 
semmi. Az idő vasfoga kikezdte ugyan az 
épületeket, ezek már felújításra szorulnak, 
de tisztán vehettük át a szállást. Meglepő 
volt, hogy már a vasalt ágyneműket fel-
húzva találtuk, pedig készültünk rá, hogy 

nem lesz egyszerű az ágyazás a kicsikkel.
Az idő kedvezett a részünkre. Nagyon 

szeretik a gyerekek a szabad életet, de 
ilyenkor mindenről megfeledkeznek, bi-
zony sokszor kellett figyelmeztetni őket 
a veszélyekre, testi épségük megóvásá-
ra és arra, hogy vigyázzanak értékeikre. 
Szerencsére edzett kisgyerekeink vannak, 
de azért akadtak közöttük akik hamar el-
fáradtak. Nincsenek mindannyian hozzá 
szokva az erősebb megterheléshez. A 
gyaloglásra gondolok. Sűrűn leültek és 
ilyenkor rögtön előkerült a táskából az en-
nivaló, legtöbbször édesség formájában. 
Azért a bablevest sem vetették meg. A mi 
csoportunk azt ebédelt. Öröm volt nézni, 
ahogy ettek. A kenyér is elfogyott és a 
leves is. Olyan jóízűen ették, mint az előző 
nap vacsorára kapott rántott húst.

Sok-sok élményt gyűjtöttünk addig-
ra, mire mindannyian megérkeztünk 
Szatymazra az állomásra. Fáradtan, el-
gyötörten szálltunk le a vonatról, de a mi 
fáradtságunk hamar elszállt látva a gye-
rekek csillogó szemét, amikor meglátták 
szüleiket. Mi pedig annak örültünk, hogy 
sikerült őket épségben, egészségben át-
adni.

Illésné Terike

Sok – sok előkészület után mi is és a 
gyerekek is izgatottan vártuk az indulás 
pillanatát. Bár a reggeli eső megijesztett 
bennünket, de nem vette el a kedvünket.

A szállás láttán sokat kérdeztek a gyere-
kek az úttörőtáborokról.

A szobák birtokba vétele után a diákok 
pillanatok alatt felfedezték a környéket.

Találtak paint-ball-, gördeszka- és sport-
pályát, valamint egy favárat, ami az éjsza-
kai zseblámpás túrán díszletként szolgált 
az osztály rögtönzött színdarabjához.

A gyermekvasutazás után a kalandpá-
lya igazi kihívást jelentett. A változatos és 
színvonalas pályákon mindenki kipróbál-
hatta erejét és ügyességét.

Este csatlakoztunk a tábortűz körül 
éneklőkhöz.

Az éjszakát illetően a gyerekek így vé-
lekedtek: „Az utolsó alsós kiránduláson 
nem alszunk.”

Ennek ellenére többen már röviddel éjfél 
után álomba szenderültek.

Másnap még a keveset alvók is élvezet-
tel nézelődtek a Csodák Palotájában és a 
Közlekedési Múzeumban.

A vonaton az erőpróbák ellenére a gye-
rekek így összegezték a történteket:

„Ez a kirándulás ötöst ért.”
„Eddig ez volt a legjobb kirándulásunk.”

4. osztály

Szemenyeiné Sz. Tóth Katalin
Kovács Mariann

csillebérci Kirándulás

osztályKirándulás
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„Ilyen hőség sem volt itt már régen,
mesélik, még a vaj is elalélt
és olvadni készült lenn a jégen”

Radnóti Miklós: Július

Összegzésként: számomra nagy érték 
volt a két nap, az iskolától távol együtt 
a gyerekekkel, ők a barátokkal, osztály-
társakkal, tanító nénikkel, tanárnénikkel, 
tanárbácsival, Terike nénivel. Ami beár-
nyékolta ottlétünket, az első nap sajnála-
tos eseménye. A szállás elfoglalása után 

két szobába, az ablakon keresztül isme-
retlenek bementek és több gyerek mo-
biltelefonját, készpénzét és egy MP-4-es 
lejátszót elvittek. A kihívott rendőrök azzal 
„vigasztaltak” bennünket, hogy nem most 
voltak először és utoljára ezen a helyen lo-
pás miatt. A tábor vezetője mélységesen 

sajnálta a történteket, mindenben segítet-
te a rendőrök és a helyszínelők munkáját. 
Kiderült, hogy egy szervezett banda járja 
a táborokat, és eddig még nem sikerült 
a nyomukra bukkanni. Az erdőn át ha-
mar kereket oldottak. A baj az, hogy a 
gyerekek csak a történtek után vették 

   Ahogy az osztály megérkezett a Nyu-
gati pályaudvarra, már várt minket a busz, 
amely kivitt minket Csillebércre. Elhelyez-
kedés után a társaság 4 csapatra oszlott 
és focimeccsek következtek. A délután 
legjobb programjának a kalandpark bizo-
nyult. Különböző hosszúságú és erősségű 
pályákat lehetett teljesíteni. Komoly vé-
dőfelszereléssel és előzetes felkészítéssel 
engedték csak fel a gyerekeket és csak 
olyan pályát lehetett választani, ami a 
gyermek testmagasságának megfelelt. 
Miután mindenki kellemesen elfáradt, kö-
vetkezett a vacsora – nemigen maradt a 
tányérokon semmi.

Vacsora után ki-ki a szobájába vonult – 
de persze nem aludni. Folyt a beszélge-
tés, játék – ki tudja meddig.

Az első pacsirták fél hatkor keltek. Séta 
és beszélgetés után felkeltettük a többie-
ket is. Reggeli után kisvasúttal a János-
hegyre mentünk. Felkaptattunk a kilátó-
ba, melynek tetejéről Székesfehérvárig 
is el lehet látni. Felfelé menet az egyik 
srác bokáig süllyedt a sárba. A többiek-
nek még maga a mosakodás is tetszett, 
az érintettnek már kevésbé. A túra után a 
lányok megjegyezték, hogy „ez jólesett”. 
Visszatérve a táborba szabadprogram 
következett, majd busszal a Közlekedési 

Múzeumba mentünk. Út közben jó néhá-
nyan elszenderedtek a buszon – olyanok 
is, akik pár perccel korábban azon nevet-
tek, hogy a mellettük ülő elaludt. A múze-
um legkedveltebb része az volt, ahol fel 
lehetett szállni a vonatokra (és persze a 
játékterem). Ezután újra a pályaudvarra 
mentünk és a kirándulást egy McDonald’s  
menüvel zártuk. A két nap alatt kötetle-
nebbül tudott együtt lenni az osztály, mint 
egy-egy iskolai napon, a közös élmények 
összetartó ereje mindig sokat jelent.

Nagymihály Tímea

A tanév utolsó heteinek érzését kisko-
rom óta az osztálykirándulásra való ké-
szülés, illetve az ott szerzett kalandok, 
élmények határozzák meg. Mióta magam 
is szervezek táborokat, látom csak meny-
nyi gondolkodás, szervezés és mennyi le-
küzdendő akadály áll egy-egy kirándulás 
vagy tábor mögött.

Az idén nyáron a 3.A engem hívott el 
kísérő tanárnak. Örömmel vállaltam, hi-
szen első osztályos koruk óta ismerem 
őket a hittanórákról és más programokról 
is. Különös kíváncsiság fogott el, amikor 
megtudtam, hogy Csillebércre megyünk, 
ugyanis tizennyolc éve nem jártam ott. 
Akkor második osztályos kiskölyök vol-
tam, s az első „ottalvós” osztálykirándu-
lásunkat szervezték oda a tanítóink. Úgy 
emlékszem, hogy akkoriban minden má-
sodikos itt kezdte a táborozást.

Ahogyan közeledtünk Csillebérc felé 
egyre több és több emlékkép került elő. 

Meglepődtem, hogy mennyi miden apró 
részlet megmaradt. Ránéztem egy épület-
re és kiskori érzések törtek fel bennem. 
Még azt is sikerült megállapítanom, hogy 
melyik barakkban aludtam közel két évti-
zeddel ezelőtt.

Különös érzés volt az, hogy a gyermek-
korom Terike nénijével, aki meghatározó 
szerepet töltött be az első néhány isko-
lai évemben, most kollégális viszonyba 
kerültünk. Örömmel tapasztaltam, hogy 
amit nekem az ő személye jelentett vala-
mikor, ugyanazt jelenti a mostani gyere-
keknek is. 

A felszabadultság érzése töltött el, ami-
kor az osztállyal már nem a tanítási óra 
keretén belül, hanem egészen más kör-
nyezetben és helyzetben együtt játszhat-
tunk, beszélgethettünk és túrázhattunk. A 
gyerekek arcán a fáradtságon keresztül a 
sok-sok élmény okozta öröm és vidámság 
látszódott. Hazafelé, mint mindig, azon 
gondolkoztam, hogy melyik esemény, ka-
land az, amelyik a legjobban visszaadja e 
két nap hangulatát, amiről sok év múlva 
majd eszembe juthat ez a program. Ezek 
után döbbenten hallottam, hogy a szülők 
nem az élményekről, a két nap sikeres-
ségéről, hanem a szállás körülményei 
felől érdeklődtek. S én értetlenül álltam a 
kérdések kereszttüzében, mert az elmúlt 
két évtizedben fürdöttem már patakban, 
locsolócsővel és kulacs segítségével, 
aludtam már sátorban, tűz mellett és 
vasútállomáson, s arra is volt példa, hogy 
nem aludtam, de a kirándulásaim értékét 
sohasem ezek határozták meg.

Gábor Tamás

  Itt a nyár!!! Ez már eleve jó hír a diá-
koknak és ezt az örömöt még fokozza az 
osztálykirándulás is. Mint mindig, idén is 
nagyon szuper volt a kiruccanás!

  A 2010-es osztálykirándulás más volt, 
mint a többi, ugyanis most az egész isko-
la egyszerre kerekedett fel. Úti célunk a 
főváros melletti Csillebérc volt, ahol már 
régóta fogadnak kiránduló csoportokat. A 
szállás persze nem volt luxus, de szerintem 
teljesen megfelelt. Az erdő közelében volt 
a tábor, és egy óriási foci-, röpi-, kosár-, 
tenisz- és görkorcsolyapálya várt minket 
a közelben. A legtöbb gyerek az utóbbin 

való szaladgálást és autógumi gurítást 
élvezte a legjobban. Délután elmentünk 
egy kis kirándulásra. Volt osztály, amelyik 
kisvasutazott, volt amelyik meghódította 
a szomszédos kalandpályát.  Estére pedig 
Tanbá egy remek ötlettel állt elő: éjszakai 
túrával. A 7. és 8.-osok egészen 8:30-tól 
hajnali 12:30-is túráztak! Remek élmény 
volt a sötétedő erdőben, zseblámpafény-
ben sétálni! Ez hatásos altatónak bizo-
nyult, ugyanis eléggé elfáradtunk, és jól 
esett pihentetni magunkat. De ennek elle-
nére a túra után is folytatódott az élet, és 
ki-ki elment még egyet túrázni a focipá-
lyára, vagy pókerezni a barátokkal. 2. nap 

(vagyis ezen a napon) egészen fél 2-ig 
szabad program volt, így élveztük a foci-
pálya és a görkoripálya társaságát. 2-kor 
búcsút vettünk szállástól, és elutaztunk 
a Közlekedési Múzeumba, ahol rengeteg 
régi és pár újabb járművet mutattunk be. 
Például láthattuk a Holdra először leszálló 
űrhajósok leszállító kabinját, és a bicikli 
modelljeit a kezdetektől a mai kinézetéig. 
Végül a pályaudvarra buszoztunk, és a fül-
kéinket elfoglalva énekelve hazautaztunk.

   Szerintem ez volt az eddigi legkirályabb 
osztálykirándulás, rengeteg szép és vic-
ces emléket kaptunk! :) Köszönjüüüük!:)
 Vígh Réka
 8.osztály
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„Feléd fordítjuk szüntelenül az arcunk,
bálványunk, éltetőnk, tüzes korong!
Hasonlítunk hozzád.”

Kálnoky László: Napraforgók

komolyan a nevelők figyelmeztetését és 
figyeltek jobban az értékeikre. Sőt nagy 
igyekezetükben többen hazatelefonáltak, 
ezzel itthon a szülők körében pánikot kel-
tettek, feleslegesen. Az itthon lévők nem 
tőlünk, aki ott voltunk, hanem egymástól 
kértek információkat. Így nem segítették, 
hanem gerjesztették szülőtársaikat.

Kedves Szülők! Sokkal több bizalmat 
érdemelnek azok a pedagógusok, akik 

ebben a rendezetlen, mások tulajdonát 
nem tisztelő világban elviszik a gyereke-
ket, vállalva minden felelősséget a testi 
épségükért, közben több olyan dologra 
megtanítják, melyet csak közösségben 
lehet elsajátítani, felfedeztetik a termé-
szet- és az emberi kultúra értékeit. Ezek 
az emberek örültek annak a „pár” kedves 
köszönömnek az állomáson, ami néhány 
szülő és gyerek szájából elhangzott. Elhi-

hetik, bármi történt, az ő lelkiismeretük 
nyugodt. A gyerekek épen, fáradtan, de 
jókedvűen érkeztek haza és kezdték meg 
a megérdemelt pihenést.

Köszönet azoknak a szülőknek, akik se-
gítségével eljutottunk és két nap múlva 
haza is értünk a szatymazi állomásról.

Maróti Antalné igazgató

VILLAnYsZERELés

AZ ELEKtROGLOB Kft. 
KépVIsELEtéBEn 

vállalom:

•  földkábeles vagy légvezetékes 
csatlakozással fogyasztásmérő szekrény 
telepítését,

•  meglévő csatlakozó vezeték és mé-
rőhely felújítását, teljesítmény növelését,

•  éjszakai villanybojler áramkör 
kiépítését.

MáRtA tIBOR 

6792 ZsOMBó, 
GáRdOnYI G. u. 43.

(30) 972-2996
(62) 255-099

Kedves Látogató! Tisztelt Zsombóiak!

A korábbi évek falunapjain megszokott, 
valamennyi korosztály érdeklődésére szá-
mot tartó programkínálattal szeretnénk 
idén is kedveskedni a falu aprajának, 
nagyjának és a hozzánk ellátogató vendé-
geknek egyaránt.

Egy kis ízelítő a programkínálat-
ból: Zsombó Parádé, IV. Zsombói 
Motorostalálkozó és kísérőprogramjai, 
a hagyományos Péter-Páli Aratóünnep 
(hagyományőrző aratás-cséplés bemu-
tatása, lovasfogat felvonulás, néptánc 
bemutató), az év ifjú zsombói művésze díj 
átadása, meghívott és helyi előadók kul-

turális műsorai, sportprogramok. 
Sztárvendégek: Matyi és a hegedűs, 

Miller Zoltán, Fiesta, Crystal, Csepregi 
Éva, Zsomboys.

Színes, változatos programokat, sport-
eseményeket felvonultató programso-
rozattal kínálunk Önnek kikapcsolódást, 
önfeledt szórakozást nyújtó, feledhetetlen 
hétvégét.

Idén is lesznek újdonságok. A foci ra-
jongók külön sátorban nézhetik a fontos 
meccseket a helyszínen, teret engedve 
a közös szurkolás élményének, és így 
az egész család találhat magának szó-
rakozást. A falunap nyilvánossága előtt 
adjuk át községünk zászlaját székelyföldi 

testvértelepülésünknek Orotvának. A leg-
nagyobb közös ünnepünkön adjuk át dísz-
polgárainknak e kitüntető címet. Büszkék 
lehetünk rájuk, így tudjuk legméltóbban 
megünnepelni őket.

Zsombó Község Képviselő-testülete és a 
szervezésben részt vevők nevében ezúton 
tisztelettel meghívom Önt és kedves csa-
ládját, barátait falunapi rendezvényünkre!

Jó szórakozást kívánok mindenkinek! 
Köszönöm id. Gyuris László képviselő-

nek, Mészáros Csaba igazgatónak és min-
den szervezésben részt vevő kollégának, 
önkéntesnek és családjaiknak az évek óta 
lelkesen végzett szervező munkájukat!

Gyuris Zsolt
polgármester

falunapi aJánló
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– Frissítse fel emlékezetünket, mióta 
működik a zenekar!

– A Bojtorján együttes 1976. végén 
alakult, az első koncerteket 1977. elején 
tartottuk. Az első komoly turnénk 1978. 
nyarán a Fonográf együttessel volt. Az 
első „Csavargódal” c. lemezünket 1980 
tavaszán kezdtük felvenni, és 1981. már-
ciusában jelent meg. Az együttes 1988. 
tavaszáig játszott azonos felállásban, 
majd több mint tíz év szünet után alakult 
újjá az egykori tagság egy részéből, és 
néhány új zenészből. Az új formáció neve 
„Új Bojtorján”.

– Azt hiszem országos elismertséget a 
Halász Judit mellett eltöltött időszak ho-
zott az együttesnek!

– Az országos elismertséget nem a Ha-
lász Judittal közös munka hozta meg, il-

letve nem csak az. A 81-ben megjelent le-
mezünkből fél év alatt több mint százezer 
darab fogyott el, és az igazán komoly elis-
merést ez jelentette. A Bojtorján dalokat 
mindig szerették a gyerekek, és szeretik a 
mostaniak is. Ennek az okát nem tudom, 
talán a dalok hangvétele miatt tetszik eny-

nyire. Bár írtunk gyereklemezt is, illetve 
gyerekdalokat, ezek a mai napig nagyon 
népszerű dalok,és a gyerekek ismerik is 
ezeket.

– A zsombói koncerten is említette, 
hogy csak élőben zenélnek. Valóban eny-
nyire kuriózum ma ez?

– Az élő zenélés a zenészek körében ter-
mészetes. A nem zenészek, – „rendszer-
gazdák” – akiknek fogalmuk nincs sem 
a hangszerekről, sem azok megszólalta-
tásáról nincsenek ismereteik, sőt, a mu-
zsikálás örömét sem ismerik, szóval ezek 
körében kuriózum az élő zenélés. Mivel ez 
a dolgok könnyebbik vége, ezért sokkal 
több ilyen fellépő látható a különböző ren-
dezvényeken, s ilyen körülmények közt 
persze, hogy rácsodálkoznak az emberek 
a zenélés hagyományos módjaira.

– Sokat járnak határon túlra koncertez-
ni. Milyen érzés az ottani magyarság előtt 
koncertezni?

– A határon túli magyarok a testvére-
ink, a szó legnemesebb értelmében. Ne-
kik muzsikálni olyan, mintha a lelküket 
simogatnánk. Felemelő érzés, ami sem-
mihez nem hasonlítható.

Mészáros Csaba

Az éLő zenéLés A zenészek köRében teRmészetes!
2010-ben a zsombói gyermeknapon a Bojtorján együttes élő egyórás koncerttel 
örvendeztette meg a gyermekeket és szüleiket. Érdekes volt látni, hogy a felnőttek 
együtt énekelték a csemetékkel a legismertebb slágereket. A koncert után Pomázi 
Zoltánnal, a zenekar frontemberével beszélgettünk.

Elvégeztük az aratást.
Készülj, gazda, jó áldomást!
Gazdasszonyunk jó vacsorát!
Adjon isten jó éjszakát!

Magyar népdal

Június 30. 16:30 ÓRA  
Július 8. 17.00 ÓRA

a Júniusban Jelentkezők Mopedet nyerhetnek



22

H
ÍR

M
O

N
D

Ó
ZSOMBÓi POrtrék

– Melyek voltak azok az értékek, ame-
lyeket a szülői házban kapott? 

– Szüleim példamutató életet éltek 
egész életükben. Fel sem merült a csa-
ládban a felnőttek hitelességének meg-
kérdőjelezése. A felelősségtudatos, lel-
kiismeretes, színvonalas precíz munka 
megkövetelése kisgyermek koromtól 
kezdve kísérte életemet. Családom ér-
téknek tekintette a tudást, a tanulást, 
a csapatmunkát, a becsületességet, 
a mindenek fölötti tisztességet. Gyer-
mekkoromban és azóta sem, soha nem 
unatkoztam. Csodálkozva hallom fiatalok 
nyilatkozatát: „unatkozom”. Mi mindig te-
vékenykedtünk. A napjaim minden perce 
be volt osztva: iskola, zeneiskola, hang-
szeres gyakorlás, sportkör, rajfoglalkozás, 
nótafa szakkör, nyelvi szakkör, tanulás, 
baráti és családi kapcsolatok ápolása stb. 
Mi még a hét hat napján jártunk iskolába. 
A baráti kapcsolatok az iskolában szövőd-
tek és vannak olyanok, amelyek a mai 
napig is tartanak. Ritkábban találkozunk 
a földrajzi távolságok miatt, de ott foly-
tatjuk a beszélgetést, ahol félbehagytuk. 
Egy húgom van, aki szintén pedagógus. 
Szüleim sajnos már nem élnek, de bízom 
abban, hogy figyelik döntéseimet, támo-
gatják életutamat.

– Mikor dőlt el, hogy a művészetek irá-
nyába fog haladni az élete?

– Az érettségi előtt öt hónappal dőlt 
el, pedagógus pályára (ének-zene szakos 
tanári pályára) fogok menni. Ebben nagy 
inspirációt jelentettek a zeneiskolai taná-
raim, akik 11. osztályosként a kulturális 
Erkel Diákünnepségekre neveztek zenész 

társammal. Sikeres szereplés után új 
lendülettel és tudatosan folytattam tanul-
mányaimat. A Szentesi Horváth Mihály 
Gimnázium bimbódzó drámapedagógiai 
tagozatának zongorakísérőjeként szinte 
akarva-akaratlanul művészi véráramba 
kerültem. Bácskai Mihály osztályfőnököm 
munkája is nagyon inspirált. A Szegedi 
Tanárképző Főiskolára kerülve úgy érez-
tem szinte szárnyakat kaptam remek ta-
náraimtól, akik közül meg kell említenem 
Kardos Pál karnagyot, Frank Oszkár zene-
szerzőt, Mészáros Emma zongoraművészt 
és Péter Józsefné szolfézs tanáromat. A 
kóruséneklés ekkor „varázsolt el”, ekkor 
fertőződtem meg a kamaraéneklés víru-
sával is. A megfelelő szakmai felkészítés 
bátorított fel öt másik csoporttársammal, 
hogy az 1967/1968-as Ki? Mit? Tud?-on 
sikerrel szerepelhettünk. A döntőbe nem 
jutottunk be, mert a velünk egy kategóriá-
ban versenyző-a népszerű és tehetséges 
Kincses Veronika operaénekes- jobbnak 
bizonyult. (De ez a verseny azóta is na-
gyon szép emlék maradt). A főiskolai évek 
alatt járhattam először külföldön. A legna-
gyobb nemzetközi zenei versenyként tar-
tom számon az olaszországi, Európa hírű 
Arezzoban megrendezett kórusfesztivált.

– Milyen nehézségekkel kellett szem-
benézniük fiatal felnőttként? Melyek vol-
tak pályájának meghatározó állomásai?

– Szentesen, szülővárosomban ének-
zene tagozatú iskolában kezdtem taní-
tani. Engem oda visszavártak és hívtak. 
Ez nagy bizalmat jelentett és jelent a 
mai napig. A pedagógus pálya kezdeti 
nehézségét az iskolai fegyelmezés terén 
tapasztaltam. Én magam is nagyon fiatal 
voltam (a 8. osztályosok és a gimnazisták 
között fel sem tűntem, hogy idősebb va-
gyok náluk). Volt olyan 8. osztály ahova 
32 fiú járt. Így el lehet képzelni, a Beatles 
korszak elején mennyire vágyódtak Bach, 
Beethoven vagy Mozart netán Bartók ze-
néjének megismerésére! Ekkor már gim-
náziumban is tanítottam, kórust vezettem 
és vittem diákjaimat a gyulai EDÜ-re. Az 
ének-zene tagozatos kórusom 60 tagú 
volt, a középiskolás 35 fős. Alig fértünk el 
a gyakorló teremben! 

Ez volt a párválasztás ideje is. Férjem 
végzős egyetemistaként Szegeden élt. 
Egy évig „távházasságban” éltünk. Így 
amikor ő végzett, maradt Szegeden, én 
pedig megpályáztam a Zsombói Központi 
Ált. Iskola tanári állását. Innen az isme-
retség, a kapocs a településsel. Ma már 

van olyan tanítványom, akinek a nagyma-
máját is tanítottam! (Szinte hihetetlen!!) 
Két leányom  született. Az idősebb zenész 
és pedagógus, a fiatalabb vegyész lett. 
1974-től Szegeden tanítottam a Csongor 
téri Általános Iskolában, ahol 1981-től 
egy pályázat alapján beindíthattam  az 
ének-zene tagozatot. Ez nagyon szép kor-
szaka volt életemnek. Közben tíz eszten-
deig óraadó tanár voltam a Király Königh 
Péter Zeneiskolában, ahol szolfézst ta-
nítottam. 1992-től pedig „elcsábított” 
Szegeden, a Miasszonyunkról elnevezett 
Szegény Iskolanővérek Elemi Iskolája és 
Gimnáziuma.  Az ott töltött négy eszten-
dő emberileg, lelkileg, szakmailag, emberi 
kapcsolatokban is, nagy mérföldkőnek 
bizonyult. Erről még órákon keresztül is 
tudnék mesélni… Itt olyan feladatokat 
lehetett és kellett megvalósítani, amelyek 
új és nagyszerű kihívásokat jelentettek  a 
változó világban.

– Melyek a pedagógus pálya szépsé-
gei, amelyek megkülönböztetik más pro-
fitorientált szakmáktól?

– Nagyon szép pálya. Mitől szép? Én 
csak a saját nevemben nyilatkozhatom. 
Amióta tanítok a családom soha nem 
hallotta tőlem: „ma nincs kedvem dolgoz-
ni…. ma legszívesebben itthon marad-
nék…” Mi ad erőt? A gyerekek csillogó 
tekintete, amely azt sugallja: taníts en-
gem a jóra!                                                  

a szépre, az okos dolgokra! 
csiszold elmém, emlékezetem!
vezess a művészetek birodalmába!
szeretném tudni mi, miért szép?

 
Mert tudni akarom miért szép a zene? 

– a kép?– a szó? Miért jó az emberi mo-
soly?  – a bátorító tekintet? a simogató 
tanári kéz? Miért jó egy csapathoz tartoz-
ni? Hogyan adhat örömet a tisztán csen-
gő harmónia? Hogyan töltekezhetünk egy 
közösen meghallgatott jó koncerttől? És 

„eRőt AdhAt Az is, hA Látom Az eLszóRt mAG jó heLyRe keRüLt!”
– Portrébeszélgetés Nyári Lászlónéval –
Nyári Lászlóné, Böbike néni közösségünk megbecsült tagja. Az évek során munkájának köszönhetően a zsombói művészeti neve-
lés magas színvonalra fejlődött. Szerepe azonban nem csak pedagógusként meghatározó, de közösségszervező tevékenységének 
köszönhetően motorja a Cecília kamarakórusnak. 2010-ben Pedagógus Nap alkalmából magas állami elismerés jeléül megkapta az 
Arany Katedra Emlékplakettet, melyet több évtizedes oktató-, nevelő- és közösségi munkájáért vehetett át.

„Búza, búza, de szép tábla búza,
Kihajlik az a váncsodi útra.
Kerek arcú, barna lány aratja,
Babájával keresztbe rakatja.”
Búza, búza, de szép tábla búza

Magyar népdal
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sorolhatnám tovább a diákjaimtól kapott 
non verbális kérdéseket. Erőt adhat az is, 
ha látom az elszórt mag jó helyre került, 
mert növendékem hangverseny látogató, 
színházba járó boldog felnőtté vált, netán 
szakmájának választotta valamelyik mű-
vészeti ágat.

– Mióta élnek Zsombón, miért épp ezt a 
települést választották lakóhelyükként?

– 1992 decemberében döntött úgy 
a családom, hogy a szegedi panelből 
Zsombóra költözünk és itt építkezünk. Én 
imádom az erdőt, a fenyőillatot, a tiszta 
levegőt. Nagyon szeretem Szegedet is, 
de Zsombót tekintem az otthonomnak.

– Hosszú évek óta működik Zsombón 
a Művészeti oktatás. Hogyan látja meny-
nyire valósulnak meg a kezdetben kitűzött 
célok?

– 1996/97 tanévtől oktatok jelenlegi 
munkahelyemen. Ekkor szerveztem meg 
településünkön a művészetoktatást. Nagy 
igény mutatkozott, mert az iskolai létszám 
2/3–a iratkozott be valamelyik művészeti 
ágra. Azóta állandó figyelemmel kísérem 
az alakuló létszámot, ezt a tanulói arányt  

azóta is tartjuk. Jelenleg 121 beírt növen-
dékünk van, 11 pedagógus foglalkozik  a 
növendékekkel. Egyre gazdagodó techni-
kai felszereléssel végezzük munkánkat. 
2007-ben  Az Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmények Országos Minősítő Testüle-
te a színvonalas oktató-nevelő munkáért 
„Kiváló Művészetoktatási Intézmény” 
címet adományozta  iskolánknak. Ez min-
den itt tanító kollégát büszkeséggel tölt el, 
ami további színvonalas munkára sarkall 
bennünket. Feladatunkat fáklyavivőkként 
éljük meg. Tudjuk, hogy a sötétségben 
még a gyertyafény is világít. Bízunk a jö-
vőben. Hiszen minden nemzet tudja, hogy 
a haladás és fejlődés legjobb befektetése 
a tudás, az oktatás. Már Széchenyi István  
is azt hirdette: „ha egy képet akarsz alkot-
ni egy nemzetről, nézd meg iskoláit!”

– Hogyan telnek ma családjának a min-
dennapjai?

– Új szerepkört tanulok. Pontosan egy 
hónappal ezelőtt megszületett első uno-
kám, Déneske. Ez az érzés hatja át lé-
nyemet, gondolataimat. Most hétvégén 
is rohanunk hozzájuk. Várom érintését, 
tekintetét… Ez egy új szerelem….

– Mire gondolt, mikor megtudta, hogy 
magas állami elismerésben részesül?

– Nem volt tudomásom róla. Nagyon 
nagy elismerés és megtiszteltetés. Igaz-
gatóm Maróti Antalné Pannika, csak 
annyit mondott: tudod pedagógusnap 
lesz, legyél ott! De hiszen én mindig ott 
szoktam lenni!!! – mondtam csodálkoz-
va. Ez a mondat egy kicsit gyanús volt, 
mégsem gondoltam különösebb dologra. 
Úgy tekintek a Magyar Köztársaság Ok-
tatási Minisztériumának elismerésére, az 
Arany Katedra Emlékplakettra, mint egy 
életmű díjra, a pályán töltött negyvenkét 
esztendő szakmai minősítésére. Annyira 
meglepődtem és meghatódtam, hogy alig 
bírtam elmondani két köszönő monda-
tot. Még a hangom is elszállt. Örömmel 

teszem a dolgom nap, mint nap. Talán 
nincs ebben semmi különös… Amikor 
Gyuris Zsolt polgármester úr meghatódva 
átnyújtotta a kitüntetést, mint hitvallás és 
feladat jutott eszembe az évek óta  fülem-
be csengő verssor Mécs László költőtől: 
„Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen 
a föld.” Szeretném még egy jó ideig, bol-
dogan tenni és végezni a feladataimat… 
Külön köszönöm a szervezőknek, hogy 
kedves kollégáim és tanítványaim köré-
ben vehettem át  a nem mindennapi  el-
ismerést. 

Mészáros Csaba

„Ballag a Küküllő,
meg-megállva baktat, 
szúnyogokat fogdos
a kicsi halaknak.”

Kányádi Sándor: Nyár



24

H
ÍR

M
O

N
D

Ó
tűsarok

– Hogyan legyen habos a csecsemő für-
dővize?

 A fürdőkád alját fürdető krémmel 
egyenletesen bekenem, majd a zu-
hanyrózsával engedem „tele” a kádat. 
Erre a kisfiam fürdetése során jöttem 
rá. Több ötletet is hallottam már ezzel 
kapcsolatban a munkám során, de ezen 
módszerekkel mindig maradtak fürdető 
krémdarabok a víz felszínén. 

– Ha téli babánk fog születni, előre gon-
doskodjunk a hozzátáplálásról.

 Ez alatt azt értem, hogy  már várandó-
san fagyasszunk le meghámozott, félbe 
vágott őszibarackot; előre megsütött, 
kiporciózott sütőtököt… ebből, minél 
többet, mert a kisbabák nagyon sze-
retik. Én még előre megfőzött spenót-
adagokat is fagyasztottam le. A szilva 
és meggy is hasznos lehet, amíg nincs 
szezonja. 

 A félbe vágott őszibarackokat és sütő-
tök adagokat először tálcára rakva tet-
tem be a fagyasztó ládába. Másnap ki-
szedtem és csak akkor zacskóztam be. 
Így a zacskóba helyezett gyümölcsök 
kevésbé fagynak össze, és könnyebben 
szétválaszthatók.

– Az őszbarackot ne órákkal a felhaszná-
lás előtt vegyük ki a fagyasztóból, mert 

erjedt íze lesz. Először én sem értettem, 
hogy miért nem ízlik a kisfiamnak. Az-
tán csak fél órával vettem ki hamarabb 
és a fagyos barackot lereszeltem üveg-
reszelőn, vagy a mixerrel összetörtem 
teljesen pépesre. Ez nagyon bevált és 
az íze megmaradt. Mivel még hideg 
ilyenkor a barack, én egy hőálló pohár-
ba teszem és ezt 1-2 percre forró vízbe 
állítom. Ettől elolvadnak benne a jég-
kristályok.

– Mit tegyünk, ha hajlamos a kisbabánk 
az izzadásra és emiatt könnyen bepáll-
nak a hajlatai? Fürdetés után a víztől 
felitatott kis testet hajszárítóval szárít-
suk át, különös hangsúlyt fektetve a 
hajlatokra.

– Hogyan segíthetjük gyermekünket a 
fordulásban? (Hátról hasra és vissza)

 Egy takaróra fektetve görgethetjük, 
miközben nagyon odafigyelünk, hogy a 
fejét be ne üsse a talajba.

– Mivel édesítsem csecsemőm első éte-
leit?

 Én előre meg szoktam főzni egy céklát. 
Ezt összeturmixolom és beteszem egy 
lezárható pohárban a hűtőszekrénybe. 
Ha édesíteni szeretnék az ételen, akkor 
ebből teszek hozzá 1-2 kávéskanállal. 
De édesítésre megfelel az alma és a sü-

tőtök is. (Később banán, körte, stb.)
– Mit tegyek, ha gyermekem allergiás a 

popsitörlőre?
 Mi sem természetesebb ilyenkor, mint 

a tiszta vizes lemosás, megtörlés. 
– Miben fagyasszam le az anyatejem?
 Erre lehet kapni a patikákban anyatej-

gyűjtő zacskót vagy AVENT-es poha-
rakat, de ha ennél olcsóbban és prak-
tikusabban akarjuk megoldani, akkor a 
jégkocka készítő zacskó is kiváló erre a 
célra, és így legalább kisebb porciókhoz 
is hozzá tudunk férni a felhasználásnál.

– Hogyan készítsem el a tápszert a lehe-
tő leggyorsabban?

 Érdemes minden nap felforralni előre 1 
liter vizet. Ezt hagyjuk kihűlni.

 Az etetés előtt forralok vizet és a már 
előre elkészített és lehűtött vízzel (vagy 
pl.: Jana Baby-vel) elegyítem fogyasz-
tásra alkalmas hőmérsékletűre. 

– Milyen hasznos internetes oldalak lé-
teznek kisgyermekek számára?

 Én egyelőre még csak két oldalon jár-
tam, de ezek nagyon ötletesek. Íme a 
két oldal webcíme: 
www.annaespeti.hu  
www.egyszervolt.hu
Remélem, gyakorlati tanácsaim hasz-
nosnak bizonyulnak az édesanyák szá-
mára! 

Renkóné Isaszegi Andrea 
(Jelenleg GYED-en lévő védőnő)

praKtiKáK a gyermeKgondozás során

Június van s nagyon magam vagyok
S kisértenek élt éltem árnyai
S az elbocsátó iskola-padok.

Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba

Ebben a rovatban néhány apró trükköt szeretnék megosztani elsősorban a kevésbé 
gyakorlott édesanyákkal, de természetesen örülök, ha még újat tudok mondani a 
többgyermekes családanyáknak is.

dOROZsMAI áLLAt-
GYóGYásZAtI CEntRuM

Szeged, 
Negyvennyolcas utca 11.
dR. fARKAs AttILA

Rendelés: 
Hétfő, szerda, csütörtök: 

8.30-10.00
Kedd, péntek: 

8.30-10.00; 16.30-17.30
Szombat: 15-16

Tel.: 06-30-972-3016; 
06-62-314-662 
(rendelési időben)

Kutya, macska, egyéb társállatok, 
haszonállatok kivizsgálása, gyógy-
kezelése, védőoltások, műtétek, 

mikrochip, útlevél, hatósági igazolá-
sok, röntgen, ultrahangvizsgálat.
Állatgyógyszerek, vitaminok, 

tápok forgalmazása.

Pszichológiai tanácsadás Zsombón, 
a Juhász Gyula utca 23. szám alatt 

Töreki AnnAmáriA 
pszichológusnál.
Bejelentkezés a 

06-30-523-5128-as telefonszámon.
www.kismamalelek.5mp.eu
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Szahara, forróság, egzotikus tájak. Ezek 
a szavak juthatnak eszünkbe, ha Afrikára 
gondolunk. Idén nyáron azonban minden-
kinek ugyanaz jut az eszébe, ha a fekete 
kontinenst említik: a FOCI. Megkezdődik 
ugyanis az első afrikai rendezésű Futball 
Világbajnokság, amelynek Dél-Afrika ad 
otthont.

Idén nyáron, azaz 2010. június 11-én 
16.00 órakor útjára indult a labda Johan-

nesburgban, hogy aztán egy hónappal ké-
sőbb ugyanitt álljon meg. Ezalatt az egy 
hónap alatt 32 nemzeti csapat legjobbjai 
mérkőznek meg a világ egyik (ha nem a)  
legrangosabb trófeájáért, összesen 64 
mérkőzéssel szórakoztatva a publikumot. 
A Vb legfontosabb kérdései közé tartozik, 
hogy mennyire tud majd a vendégek, és a 
világ elvárásainak megfelelni a házigazda,  
meg tudja-e védeni címét az olasz váloga-
tott, ki lesz a Vb legnagyobb felfedezettje, 
melyik válogatott okozza a legnagyobb 

meglepetést? De eze-
ken kívül még száz és 
száz kérdés vár válasz-
ra, más szavakkal ki-
fejezve, eseménydús 
világbajnokságra van 
kilátás.

Egy szó mint száz, kapcsolódjon be min-
denki az egy hónapos futballünnepbe:  ka-
landra fel, irány Dél-Afrika!

Katona Gergő

Ismét véget ért egy bajnoki idény, lezá-
rult a 2009/2010-es Arany Ászok Megye 
II. osztályú bajnokság Homokháti csoport-
jának sorozata.

Eljött hát az idő, hogy összegzést készít-
sünk a felnőtt és az ifjúsági csapat ered-
ményeiről:

A felnőttek a 10 csapatos bajnokságban 
a 8. helyen végeztek 8 győzelemmel, 7 
döntetlennel és 12 vereséggel a tarsolyuk-
ban. Ezzel az eredménnyel sajnos a csa-
pat messze elmaradt a bajnokság elején 
kitűzött céltól. A kezdetekkor bizakodóan 
a 3-5. hely megszerzését céloztuk meg, 
de még az 5. helytől is 6 ponttal marad-
tunk le, ami jelentős különbség és persze 
csalódás. A csapaton belül kialakult belső 
konfliktusok erősen rányomták bélyegüket 

az egész tavaszi szezonra, az edzői posz-
ton a helyemet átvevő Molnár Zoltán sem 
tudta előrébb vezetni a csapatot. Bízom 
benne, hogy a siralmas eredmény ellené-
re nem megy el a zsombói fiatalok kedve, 
hogy falujuk csapatát erősítsék továbbra 
is (hiszen a csapat 70-80%-át továbbra is 
zsombóiak alkotják) és fejlődtek annyit az 
egy év alatt, hogy jövőre teljesíteni tudjuk 
a most elbukott célt!

Az ifjúsági csapat Kis Károly vezetésével 
9 csapat közül a 6. helyen végzett. 9 győ-
zelmet és 4 döntetlent értek el, 11 alka-
lommal szenvedtek vereséget. A kitűzött 
céltól viszont ők is fényévekre elmarad-
tak, hiszen az 1-3. hely megszerzése volt. 
Ez az eredmény részben köszönhető hihe-
tetlen rapszodikus szereplésüknek, bra-
vúros győzelmek mellett több könnyelmű 
vereséget is elszenvedtek. Pedig a tavaszi 

idénykezdet előtt még a 4. helyen álltak, 
csupán 2 pontra a 2. helyezett csapattól!

A csapatot alkotó zsombói srácok közül 
szeretném kiemelni IFJ. MIHÁLFFY ZSOLT 
teljesítményét, aki 22 találattal (holtver-
senyben egy forráskúti játékossal) GÓL-
KIRÁLY lett az idei ifjúsági bajnokságban! 
Gratulálunk neki, csak így tovább!

Végezetül szeretnék köszönetet monda-
ni minden hűséges szurkolónknak, szpon-
zorainknak az egész éves szeretetükért, 
támogatásukért és buzdításukért, még ha 
nem is mindig szolgáltunk rá! Remélem 
a következő bajnokság több örömet és 
pozitív eredményt tartogat számukra és 
számunkra is!

Hajrá Zsombó!
Szűcs László

Zsombó Község Önkormányzata, az 
Egészséges Zsombóért Alapítvány és 
az Összefogás Zsombóért Közhasznú 
Egyesület szervezésében 7. alkalommal 
került megrendezésre Csólyospálos és 
Zsombó focicsapatainak a Vándorku-
páért folyó sportversenyére.

Maroknyi lelkes csólyosi és zsombói 
sportoló és sportszerető ember gyűlt 
össze május 15-én a focipályánál. Meg-
érkeztek a Vendégek is. Felsorakoztak a 
csapatok. A kellemetlen időjárás miatt 
nagyon jó hasznát vettük a sátornak, 
mely alatt meghúzódhattunk. Gyuris Zsolt 
polgármester megnyitója után elkezdőd-
tek a mérkőzések. Az alsósok meccseit 
az iskola tornatermében játszották az 
eső miatt. Gólokban gazdag, izgalmas já-
tékokat láthattunk. A többiek meccsei a 
szabad ég alatt zajlottak, az utolsó meccs 
kivételével zuhogó esőben. A lelátóról 
zsombói szülők szurkoltak. 

Eredmények:  
Gyermek I. korcsoport
 Zsombó-Csólyospálos 6:5
Gyermek II. korcsoport
 Zsombó-Csólyospálos 4:2
Felső tagozatosok
 Zsombó-Csólyospálos 3:3
Ifjúsági csoport
 Zsombó-Csólyospálos 5:0
Felnőttek
 Zsombó-Csólyospálos 1:2

A végeredmény az összesítések után: 
A Kupa Zsombót illeti meg. A versenyen 
korcsoportonként az edzők és bírók szerint 
legeredményesebb, legszebben-legjobban 
játszók egy focistát ábrázoló különdíjban 
és oklevélben részesültek. Ez a jutalom 
járt Gyermek I. korcsoportban Dudás Zol-
tánnak, Gyermek II. korcsoportban Rozs 
Ádámnak, felső tagozatosok közt Judik 
Tamásnak, Ifjúsági csoportban Mihálffy 
Zsoltnak, Felnőtt kategóriában Repkó 
Zoltánnak.

 Gratulálunk a résztvevőknek!
Tartalmas, kellemes délutánt zárhattunk, 

ami nem jöhetett volna létre összefogás 
nélkül. Köszönjük a szervezésben, a ren-
dezvény zökkenőmentes lebonyolításá-
ban segédkezők munkáját.

Köszönet: 
Zsombó Község Önkormányzat dolgo-

zóinak, az Egészséges Zsombóért Ala-
pítványnak és az Összefogás Zsombóért 
Közhasznú Egyesületnek a szervezésért, 
az anyagiak megteremtéséért; Szivár-
vány Nagycsaládos Egyesületnek a sáto-
rért, padokért, üdítőitalért; a csapatokat 
felkészítő edzőknek: Pozsár Mátyásnak, 
aki bíróként és szervezőként, Kiss Károly-
nak és Hajda Tamásnak, akik bíróként is 
segítettek; Pancza Istvánnak és segítő-
inek az ízletes gulyáslevesért; Hegedűs 
Jenőné Gizikének, Marótiné Móninak és 
Maróti Móninak, akik a „látvány tészta-
gyárban” készített, többek által megcso-
dált kézi csipetkével tették különlegessé 
a bográcsgulyást; Juhász Antalnak a 
Fenyves Sörház tulajdonosának a sörért, 
annak csapolásáért és felszolgálásáért; 
a focistáknak és szüleiknek a finom sós 
és édes süteményekért; a kézilabdás 
szülőknek a felajánlott kávéért; az üdítőt 
készítő és felszolgáló felsős lányoknak: 
Bacsa Orsolyának, Gaál Noéminek, Ju-
hász Grétának, Zámbó Dzsennifernek és 
Szabó Vanesszának.

Gratulálunk a Focistáknak! Szép volt 
Fiúk, szép volt Zsombó!

Egészséges Zsombóért Alapítvány

foci, VuVuzela, afriKa

tisztelt futballbarátoK!

CsóLyosPáLos-zsombó FoCideRbi 2010. tAvAsz – visszAszeReztük A kuPát!

Péter és Pál (tudjuk) nyárban
Összeférnek a naptárban,

Arany János: A FÜLEMILE
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Arass, rózsám, arass!
Megadom a garast.
Ha én meg nem adom.
Megadja angyalom.

népköltés

Legutóbb a majális körüli hős-
tetteinkről regéltem, tehát most 
onnét folytatódjon a sportmászás 
zsombói története!

Alighogy visszaértünk 
Labancországból, a kölykök pár 
napig iskolába is jártak, majd újra 

pakolás, teli tank, irány megint Ausztria. Most egy kicsivel to-
vább mentünk, ezúttal Karintia tartomány bajnoksága, illetve a 
rendező Wolfsberg városa volt a célállomás. A mezőny kicsivel 
erősebb volt, mint az előző héten, Stájerországban, a gyerekek 
is picivel fáradtabbak, de azért egész jól kezdtünk. Az első pá-
lyán Riesing Jocó kivételével mindenki Top-ot teljesített, azaz 
addig mászott fölfelé, amíg volt fal. A második selejtező kör ki-
csit szórta a mezőnyt, és benne a mieinket. Kisék, Szandi és 
Andris mellett ugyan Kovács-Deák Dani is maximumot nyújtott, 
de Táborosi Koppány már csak 5. helyen várta a döntőt. Ott az-
tán Kis Andris folytatta idei sikerszériáját, harmadik pályáját is 
hibátlanul kitolva, méltán hozta haza az aranyérmet. Szandi 2 
mozdulattal maradt le a dobogóról. Kópéék kategóriája elég sűrű 
volt, ha ő 2 mozdulattal többet teljesít, arany a jutalma, így még-
is meg kellett elégednie a 7. helyezéssel. Dani a serdülők között 
szintén a 7. helyen végzett, ugyanitt Jocó 10. lett. Nem rossz!

Május 16-17. Miskolc – Magyar Kupa. A boulder versenyszám 
3. fordulója, és megkezdődött a gyorsasági bajnokság is. Csa-
patunk majdnem teljes létszámban starthoz állt, egyedül Farkas 
Tomi nyalogatta hónapok óta nyomorékká gyötört ujját. Nos, 
aztán az eredményhirdetésnél is elég sokszor hívták a mieinket 
a dobogós helyekre. A legkisebbeknél olyat tettünk, amire em-
beremlékezet óta nem volt példa. A mini fiú kategóriában indult 
három versenyzőnk a győzelmi emelvényt teljes egészében el-
foglalta! Ebben a sorrendben: 1. Kis András, 2. Harcsa-Pintér 
András, 3. Bakó András. Ehhez még az is hozzátartozik, hogy a 
bajnokság előzetes favoritja hazai pályán versenyezve csak 4. 
tudott lenni. Kis Andris pedig, az utolsó forduló eredményétől 
függetlenül begyűjtötte a versenyszám 2010. évi országos baj-
noki címét.

A gyereklányoknál Kis Szandi izgalmas csatában a 2. helyet 
csípte el, míg Táborosi Bogi a 4. lett. Táborosi Kópé a fiúk között 
csak a rendezők nagyvonalúságának köszönhette, hogy döntőbe 
jutott, de ott megemberelte magát és ronda sérülése dacára, 
némi elsősegélynyújtást követően bronzérmet vehetett át. A 
serdülők között Kovács-Deák Dani tavalyi magabiztosságát idéz-
ve, legjobbnak bizonyult, Riesing Jocóé a 4. pozíció lett. Ifi B-ben 
Harcsa-Pintér Bálint az előkelő 6. helyre érkezett. Ifi A-s lánya-
ink megint csak hozták a papírformát: Sikter Barbi 1., Táborosi 
Ajnácska 2. lett, és ez egyúttal az idei bajnokság végeredmé-
nye is, mindegy, mi lesz az utolsó fordulóban. A junior fiúknál 
ugyancsak bajnoknak tekinthető Széll Csabi is, aki most tényleg 
elementáris erővel söpörte le az ellenfeleket a falról. Széll Dömö-
tör csak most mutatkozott be az idei sorozatban, egy remek 4. 
hellyel. A Széll-triász leány tagja, Boróka viszont a junior leányok 
aranyérmét kapta meg, szintén megkérdőjelezhetetlenül.

Késő estébe nyúlt a gyorsasági bajnokság nyitánya, ismét ko-
moly Meteorás fölénnyel. A mini fiúknál Harcsa-Pintér Andris 
volt a legfürgébb, Bakó Andris a 3., Kis Andris pedig 4. lett a 
végelszámolásnál. Kis Szandi most is 2., Táborosi Bogi meg 4., 
csakúgy, mint Táborosi Kópé. Kovács-Deák Dani ezüstje mellett 
Riesing  Jocó hozott el egy bronzot. Az ifi B-ben Harcsa-Pintér 
Bálint 5. helye nagyon dícséretes! Az ifjúsági A-t a lányoknál 
Táborosi Ajni nyerte, míg a junioroknál Széll Bobó. A fiúk közt 
Széll Döncié az ezüst, Csabié a bronz. A felnőtt kategóriában is 
összecsaptak legjobbjaink. Széll Bobó itt is nyert, Táborosi Ajni 
lett a 3., a világszínvonalú férfi mezőnyben Széll Dömötör 5., míg 
Széll Csaba 8. helyet ért el.

Másnap zajlott a felnőtt boulder verseny, igen magas nívón, 
a korosztályos versenyben megfáradt fiatalok további kizsige-
relésével. Azért panaszra semmi okunk, a női mezőnyben Széll 
Bobó 2., Sikter Barbi 3., Táborosi Ajni 7., a hímek közt Sikter 
Farkas 6., Széll Csaba 9., az időközben lebetegedett Széll Dönci 
16. helyen zárt.

A következő megmérettetés lesz a legnagyobb hazai ver-
seny ebben az esztendőben, június 26-27-én, Zsombón. Aki 
teheti, nézze meg ezeket a kőkemény legényeket, s leányo-
kat!

Táborosi Gábor

Május 15-én került megrendezésre a III. Tavaszi Kupa, me-
lyet a Zsombói Kézilabda Klub rendezett.

Kettős siker született, ami jelzi, hogy az előző évet kemény 
munkával töltötték kézilabdásaink.

1996-97-es korcsoport: 
1. Zsombó, 2. Algyő, 3. Üllés, 4. Bordány 
Gólkirálynő: Mihálffy Adrienn. Legjobb kapus: Török Anett.
Csapattagok még: Bihari Nikolett, Gyuris Gerda, Gyuris Gabri-

ella, Adai-Simon Annabella, Lévai Janka, Lovászi Diána, Kispéter 
Anna, Vér Viktória, Szunyog Zsanett.

1998-99-es korcsoport: 
1. Zsombó, 2. Bordány, 3. Földeák
Gólkirálynő: Vér Viktória.
Csapattagok: Hajda Csenge, Harcsa Pintér Noémi, Erhardt 

Nikolett, Kapás Nóra, Szunyog Zsanett, Adai-Simon Annabella, 
Zakar Barbara.

Köszönet a szülőknek a sok finomságért, amelyeket készítet-
tek, az emléklapokért Zakarné Andinak, az Adai házaspárnak a 
büfé megszervezéséért  és lebonyolításáért,Mihálffyné Andinak 
a szervezésért. A torna jól sikerült, a résztvevők jól érezték ma-
gukat.

 
Május 24-én Bordányban vettünk részt egy kézilabda tornán, 

ahonnan sikerült győztesen hazatérni.  Mindhárom mérkőzésüket 

magabiztosan  nyerték a lányok a Detta (Románia), Domaszék 
és a házigazda Bordány ellen.

Gólkirálynő: Lovászi Diána, tagok: Gyuris Gabriella, Gyuris Ger-
da, Bihari Nikolett, Adai-Simon Annabella, Lévai Janka, Török 
Anett, Vér Viktória, Kispéter Anna.

Minden játékosomnak gratulálok és további sikereket kívá-
nok!

Polyákné Éva, edző   

toVábbra is Van miért falramásznunK

úJabb siKereKet szállítottaK a KézislányoK
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Feltéve 
 

Üzem 
Felhív 

Lovát 
ütlegelte 

Török rang 
Utánzat 

A Mártix 
hőse 

 

 
Megfejtés 1 Tömegvonzás Zéró Páratlan koca!

Kari 
Tanács 

          
Makacs 

Személyedre 
 

  Bágyadt  
Hozzáfűz 

     Megfejtés 2 Ruhadarab 

 

     
Rangjel 

 Rádium 
Hímnemű 
gyermek 
fordítva  Mély 

hanghatás 

Idő 
mértékegység   Panasz 

 

   Forgalmaz 

  

 
Szennyező         

Hiszékeny 
   Hajlat 

Betéti társaság   

Majdnem 
okoz! 

 

  
RIY 

 
Vas 

 

 Vezető 
állatgyógyász 

Levegő Csór Római C 

 

        

 
Nano 

Fadarab 

Széttördelt 
léc!    

Őrlemény 
   

Téli jármű 
   Gyerekcsapat Metrórész! 

Felönt    

 

 
Zúdít 

 

Becézett 
női név    Ok! 

Műszaki 
cikk márka 

Mint 

 

  
Fluor 

 
Aszott 

    Örökítő anyag  Étkészlet 
darabja 

Levegő 

Gauss  Kendertörő 
  

Számos 
  

Dorog 
szélei! 

 

 Lónoszogatás 
Időszámítás 

előtt 
Páratlan 
elem! 

Újra itt (Internet 
szleng) 

 

 
 

 Egoja  Newton Szellem 

 

  
             

 
Az előző szám keresztrejtvényének megfejtése: „A sárga láng; Halál a síneken; A szerelmetlenség Istenéhez”
A GOODS MARKET 1000Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Dudás Gábor.

Az előző szám TOTO megfejtése: DCCCADACAB. 
A Szilvánia Pizzéria 1 db családi pizzáját nyerte: Geringer Vivien.

Gratulálunk! A nyeremény igazolását átveheti a Közösségi Házban.

1. Ki vezeti ma a futball világranglistát?
A, Franciaország B, Brazília
C, Olaszország D, Argentína  

 

2. Ki lett az 1954-es világbajnokság gólkirája?
A, Puskás B, Bozsik
C, Kocsis  D, Hidegkúti

3. Melyik ország válogatottja ellen „kezelte” a 
hálóba a labdát Maradona 1986-ban?

A, Anglia  B, Brazília
C, Chile  D, Dánia

4. Melyik világbajnokságon győztünk 10:1-re 
Salvador ellen?

A, 1966.  B, 1974.
C, 1978.  D, 1982.

5. Kinek a nevéhez fűződik a szögletzászlónál 
való tánc gólöröm a ’90-es vb-n?

A, Roger Milla B, Enzo Schifo
C, Gianluca Vialli D, Gary Lineker

6. Melyik világbajnokság döntőjét vezette Puhl 
Sándor?

A, 1986.  B, 1990.
C, 1994.  D, 1998.

7. Ki rúgta az 1990-es világbajnokság döntőjében 
a győztes 11-est?

A, Matthaus B, Brehme
C, Völler  D, Klinsmann

8. Kit fejelt mellkason a 2006-os világbajnokság 
döntőjében Zidane?

A, Totti  B, Materazzi
C, Pirlo  D, Gattuso

9. Ki rúgta Magyarország legutolsó világbajnok-
ságon született gólját?

A, Kiprich József B, Bognár György
C, Eszterházy Márton D, Détári Lajos

10. Ki nyeri a 2010-es világbajnokságot?
A, Észak-Korea B, Algéria
C, Honduras D, Más

Vb totó

„Ég a napmelegtől a kopár szík sarja,
Tikkadt szöcskenyájak legelésznek rajta;”

Arany János: Toldi
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 Zsombói Gyermeknap 2010.

Aszfaltrajzverseny legszebb pillangója

Húzzd meg jobban

Ebédre virslit ettünk

Színpadon a Bojtorján együttes

Repül a tojás, ki tudja hol áll meg

A sorversenyben a részvétel volt 

a legfontosabb

A napot számháborúval zártuk

További képek elérhetőek a www.kultura.zsombo.hu weboldal galériájában

Aranyszőrű bárány mesejáték

Kipróbáltuk a bakugrást is

Lehetett fazekoskodni is

„Jaj de finom”: a lekvároskenyér

Idén is megtelt a sátor

Csocsóval hangoltunk a világbajnokságra

Voltak kézműves foglalkozások is

A Szamóca színjátszósok most is készültek

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

További képek elérhetőek a www.kultura.zsombo.hu weboldal galériájában


