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Intézményfenntartó társulás
A Képviselő-testület tavaszi-nyári munkájának kiemelten fontos feladata a közoktatási
intézményfenntartó társulás létrehozása és a
Zsombó – Csólyospálos Községek által közösen fenntartott közoktatási intézmény megalapítása volt.
A Képviselő-testület 2008. június 23-i ülésén
megismerte az önkormányzat által felkért közoktatási szakértő szakvéleményét, melyben
a szakértő megállapította, hogy a Zsombó –
Csólyospálos intézményfenntartó társulás és
a társult közoktatási intézmény létrehozása
indokolt és megalapozott. A szakértői vélemény ismeretében, a Kós Károly Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola szülői választmányának, iskolaszékének, szakszervezetének,
nevelőtestületének, valamint a Nefelejcs
Óvoda szülői szervezetének és nevelőtestületének támogatása mellett a Képviselő-testület
2008. június 23-i ülésén szándékát fejezte ki
a Csólyospálossal történő intézményfenntartó
társulás megalakítására, társult közoktatási
intézmény alapítására. Mindemellett ütemtervet fogadott el a nevelési – oktatási feladatok
átszervezésére, valamint a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint független közoktatási szakértőt kért fel a tervezett átszervezés
véleményezésére.
A július 21-i ülésen a korábban még hiányzó
vélemények beszerzését követően döntöttek
a képviselő-testületek az intézményfenntartó társulás létrehozásáról 2008. augusztus
1-jével.
A társulás neve: Zsombó – Csólyospálos Községek Közoktatási Intézményi Társulása
címe: Zsombó Község Polgármesteri Hivatala,
6792 Zsombó, Alkotmány u. 3.
Gesztor: Zsombó Község Önkormányzata
Zsombó és Csólyospálos községek önkormányzatai által közösen alapított és fenntartott intézmény neve és címe: Zsombó
– Csólyospálos Községek Általános Iskolája,
Óvodája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye (Székhelye: Zsombó, Móra F. u. 8., rövid
neve: Zsombó - Csólyospálosi Iskola) Az intézmény vezetője Maróti Antalné igazgató.
A korábbi önkormányzati fenntartású intézményeink az új intézmény tagintézményeiként
működnek tovább a tagintézmény-vezetők
szakmai irányításával:
tagintézmény neve: Nefelejcs Óvoda (tagintézmény-vezető: Fogasné Matula Zsuzsanna)
tagintézmény neve: Kós Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
(tagintézmény-vezető: Maróti Antalné)
A társulástól az alapító, fenntartó képviselő-testületek azt várják, hogy a közoktatási
intézményeik a jelenlegi profiljuknak megfelelően, a szolgáltatásaikat megtartva, továbbra
is magas színvonalon lássák el feladatukat. A
társulásokat megillető többletbevétel biztosítja egyelőre a közoktatásból folyamatosan
kivonásra kerülő források kompenzációját és
csökkenti az önkormányzat külön hozzájárulását a rendszer fenntartásához.
Amennyiben mindenki (képviselő, közalkalmazott, köztisztviselő) továbbra is a feladatára
koncentrál, és azt megfelelően elvégzi, akkor
a társulásból csupán az intézmény teljes nevének változása lesz a gyermekek és a szülők
számára észrevehető.
Igény esetén a további részletekről a tanév elő
szülői értekezletein vagy a községi honlapon
szívesen beszámolunk.

Első tanítási napról
Zsombó – Csólyospálos Községek Általános
Iskolája, Óvodája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Kós Károly Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
első tanítási napja 2008. szeptember 1.
7,45– től osztályfőnöki óra
8,30– tól Ünnepélyes tanévnyitó.

Tájékoztató a közétkeztetés térítési
díjainak befizetéséről
A 2008/2009-es tanév első tanítási napja
2008. szeptember 1. hétfő. Az ebédet biztosító SULI-HOST Kft. a pontos létszámot 2008.
augusztus 26-án, kedden reggel kéri.
Étkezést – szeptember 1-én, hétfőtől - csak
azoknak a tanulóknak tudunk igényelni,
akik augusztus 25-én, hétfőn 15,30 óráig
jelzik igényüket személyesen vagy telefonon.
Óvodai, iskolai térítési díj befizetés és igénylés
az alábbi napokon lehetséges:
2008. augusztus 21-én, csütörtökön
		
8-12 és 13-15,15 óráig
augusztus 25-én, hétfőn
		
8-12 és 13-15,15 óráig
augusztus 26-án, kedden
		
8-12 és 13-17,45 óráig
augusztus 28-án, csütörtökön
		
8-12 és 13-15,15 óráig
szeptember 1-én, hétfőn
		
8-12 és 13-15,15 óráig
szeptember 2-án, kedden
		
8-12 és 13-17,45 óráig
szeptember 4-én,csütörtökön
		
8-12 és 13-15,15 óráig
Pótbefizetés: szeptember 9-én, kedden
		
8-12 és 13-17,45 óráig.
Térítési díjkedvezmények a 2008/2009-es tanévben:
– Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban
részesülő óvodás gyermek után 100 %
– Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban
részesülő 1-4. osztályos tanuló után 100 %
– Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban
részesülő 5-8. osztályos tanuló után 50 %
– Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
után 50 %
– három vagy több gyermeket nevelő család
esetén 50 %
Telefonos elérhetőség: 62/595-554

Geráné Cséplő Erika, gazdasági főelőadó

Tankönyv árusítás időpontja
2008. augusztus 25. hétfő
8,00 - 12,00 óráig és 13,00 - 16,00 óráig
2008. augusztus 26. kedd
8,00 - 12,00 óráig és 13,00 - 16,00 óráig
2008. augusztus 27. szerda
8,00 - 13,00 óráig
2008. augusztus 28. csütörtök
13,00 - 17,00 óráig
2008. szeptember 1. hétfő
16,00 - 18,00 óráig

„Ősz van megint. Odahaza
szarvasbőgéstől nyögnek a hegyek.
Negyvenöt éve már
hogy jön az ősz, s én nem vagyok
Veled.”
Wass Albert: Történelem (Ősz van megint...)
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Tájékoztató a kedvezményes tankönyvellátásról

A közoktatásról szóló 1993.- évi LXXIX
törvény alapján

A tanuló (szülő) az iskolában ingyenes tankönyvellátást igényelhet.
Igénylés esetén ingyenes tankönyvellátást
biztosít a nappali rendszerű iskolai oktatásban
résztvevő tanuló számára, ha a gyermek:
a.) tartósan beteg,
b.) testi , érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
c.) pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési,
tanulási folyamatban tartósan és súlyosan
akadályozott (Pl. dyslexia, dysgraphia)
d.) 3- vagy többgyermekes családban él,
e.) nagykorú és családi pótlékra jogosult,
f.) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
Az igényléshez szükséges benyújtani az iskolába /a tankönyvosztáskor/:
A családi pótlékról szóló igazolást a munkáltató, a munkahellyel nem rendelkező részére az
Államkincstár Területi Igazgatósága adja ki. A
családi pótlék igazolható bérjegyzékkel, számlakivonattal vagy a postai igazoló szelvénnyel
is.
A gyermekvédelmi törvény (1997. évi XXXI.
tv.) alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot akkor lehet
megállapítani:
– ha a gyermeket gondozó családban az egy
főre jutó havi jövedelem összege nem haladja
meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének
125 %-át (2008 évben 35.625 Ft-ot), és a családban nevelkedés nem áll a gyermek érdekével ellentétben, feltéve, ha a vagyoni vizsgálat
során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a jogszabályban meghatározott mértékét (azaz az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének hús�szorosát, együttszámítva az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének hetvenszeresét.
– ha a gyermeket egyedülálló szülő neveli,
vagy a gyermek tartósan beteg, vagy fogyatékos, illetve a gyermek nagykorú, akkor az
egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg
az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135
%-át (2008 évben 38.475 Ft-ot)
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők július és november hónapban
(ha a jogosultságuk július 1-én és november
1-én fennáll) 5.500-5.500 Ft összegben egyszeri támogatást is kapnak. A rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása
iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalnál lehet benyújtani.

A Tervezett magánének szak indításáról
Amint arról már hallhattunk, a Kós Károly Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2008.
szeptemberétől magánének szak indítását
tervezi. Ebből az alkalomból a magánének
szak helyi feladataival kapcsolatos szakmai
ismertető anyagot adunk közre az érdeklődők
számára.
Tájékoztatásul fölhívjuk a figyelmet arra, hogy
az Alapfokú Művészeti Iskola szeptember első
felében pótfelvételit tart. Aki a nyáron dönt
úgy, hogy beiratkozna valamelyik szakra, az
szeptember elején még jelentkezhet.
A magánének oktatás speciális helyi feladatai
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A program fő feladata, hogy az arra
alkalmasakat sikerrel készítse a középfokú
művészeti oktatásra. Általános ugyanakkor
az a vidéki gyakorlat, miszerint az alapfokú
oktatásra jelentkezők döntő többsége a konkrét szakirányú továbbtanuláshoz a szükséges
mértékben és arányban nem rendelkezik a
nemes hanganyag, a színpadi játék, a drámai,
lírai, komikus érzék adottságaival, a színpadi
megjelenés, szövegejtés, mozgáskészség,
ritmusérzék, az újraalkotó fantázia képességeivel. Vannak olyanok, akiket csupán az éneklés
szeretete vonz, és vannak jelentkezők, akik már
határozott céllal fordulnak a magánének tanulás felé. Ebből adódóan a program másik, helyi
célja, hogy a tanár -az énektechnika klasszikus
eszközeivel- a növendékek igényeit kielégítse,
elképzeléseiket reális irányba terelje, és segítse a célok megvalósulását. Segítsen fölvételire készülő színművész, előadóművész, tanár,
tanító, óvónő, népzenész, egyházzenei szakra
készülő vagy más jelölteknek, és minden
olyan területen, ahol az ének és a beszédtechnika szükséges. Egyre gyakoribb, hogy gégeszakorvosi javaslattal érkező, vagy hátrányos
helyzetű növendék keresi a hangképzés és az
éneklés terápiás lehetőségeit. Amennyiben
mód van rá, ezekben az esetekben is segíteni
kell. Nem szerencsés elmaradni a zenetörténet
műfaji változásaitól, ezért kísérjük figyelemmel
a vokális zene minden spektrumát. Tekintsünk
nyitottsággal, és komoly zenei igényességgel
az egyre népszerűbb, operett, sanzon, és musical műfajok felé is. A tanár a növendékkel
közösen kijelölt, speciális feladatokat kezelje
az éves munka részeként, és ügyeljen arra,
hogy azok a fenti programban foglalt követelményekkel megfelelő arányosságot tartsanak.
Közreadja:Veréb Judit énekművész-tanár.

Sikeres pályázat keretében újul meg
iskolánk tornatermének tetőszigetelése
Az idei tanévben felújításra kerül a Kós Károly Általános Iskola tornatermének lapostető-szigetelése. Az épület állaga indokolja a
beruházás megkezdését. Önkormányzatunk a
Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által
kiírt pályázaton (DARFT-CEDE/2008) elnyert
1715000 Ft támogatással, valamint a meglévő önrésszel 2008 őszén elvégzi a szükséges
munkálatokat. Ennek eredményeként a tornaterem tetőszigetelése teljes mértékben felújításra kerül, valamint a villámvédelmi rendszer
korszerűsítése is meg fog történni.

Újabb sikeres pályázat a PANKKK
program keretében
Az Oktatási és
Kulturális Minisztérium, a vidékfejlesztés keretében
az élőzenei koncerteket szervező és befogadó
vidéki ifjúsági klubokat kívánja támogatni. E
pályázati program keretében tavaly – 2007.
szeptembertől 2008. májusig tartó időszakra –
700.000 Ft-ot nyert a Művelődési Ház.
A 2008. szeptembertől 2009. májusig tartóidőszakra ismét meghirdették a PANKKK
pályázati programot, melyen a Közösségi Ház
sikeresen pályázva 500.000 Ft-ot nyert, amit
az előadói díjak és az előadáshoz kapcsolódó
jogdíjak 60%-ára használhat fel. A támogatás-

sal továbbra is alacsonyabb belépő díjak mellett lesz lehetőség havi rendszerességű zenei
rendezvényeket szervezni.

Szelektív hulladékgyűjtő sziget
Mindannyiunk örömére 2008. májusától
megnyílt településünkön a hulladékudvar
valamint az iskola
mellett működik a szelektív hulladékgyűjtő
sziget. Köszönjük a
lakosság aktív részvételét a szelektív
hulladékgyűjtés előnyben részesítésében. A
szelektív hulladékgyűjtő
sziget rendeltetésszerű használata elengedhetetlenül fontos a rendezett környezet érdekében, ezért kérjük, hogy oda egyéb kommunális hulladékot ne helyezzenek el!

Nyárra, őszre tervezett közterületi
és intézményi munkálatok
– Kerítés létesítése az iskola melletti sportpálya mellett.
– Járdaépítés a Móra Ferenc és Radnóti Miklós utcákon a Béke utcától a Kiserdő sarkáig.
Ezzel szeretnénk az iskolába járó gyerekeknek
alternatívát nyújtani a közúton történő gyaloglással szemben.
– Közösségi Ház udvarán a falukemence mellett a nyertes pályázatból szalonnasütő, grillező és egyéb elemek létesítése.
– Közösségi Ház vizesblokk felújítása, amely
augusztusban – szeptemberben folyik.
– Földesút karbantartások

Játszótérépítés a Kós Károly Általános Iskola mellett

Pályázati pénzek a Csongrád Megyei Önkormányzattól
A Csongrád Megyei Önkormányzat az idén
is támogatta Zsombó és környéke lakóit. Kihirdették a nyertes pályázatokat, amelyek
számos helyi kezdeményezéshez biztosítanak
anyagi forrást. A pályázók közül kiemelkedik
Zsombó Község Önkormányzata: a település
játszótér építésére 1 500 000 Ft-ot kapott.
A Zsombói Polgárőr Egyesület formaruha beszerzésére, működési költségek támogatására
50 000 Ft támogatásban részesült. A József
Attila Közösségi Ház dokumentumfilmjeinek
vetítését (Adjátok vissza a hegyeimet, Trianon, Néma kiáltás, Horthy a kormányzó) pedig
100 000 forinttal támogatja a megyei önkormányzat.

Karbantartás, felújítás az óvodában
Augusztus 4-én megkezdődött az óvodában a
takarítási szünet. Teljes mértékben nem zárt az
intézmény, mert az igényüket előre jelző családok számára gyermekfelügyeletet biztosítunk.
A minden évben elvégzendő feladatokon túl
(tisztasági festések, fertőtlenítés, szőnyegek,
textíliák tisztítása, stb.), idén sor kerül egy
csoportszoba teljeskörű felújítására is: aljzat beton készítése a régi hajópadló helyett,
glettelésre alkalmatlan falfelület lambériázása,
mennyezet, ablakok, radiátorok festése, mázolása.
Ezenkívül két további foglalkoztató és a hozzátartozó öltözők kifestésére, egy csoport
öltözőszekrényeinek cseréjére, új tusolótálca
felszerelésére, ereszcsatornák javítására, külső falak festésére is sor kerülhet.
A költségeket a fenntartó által biztosított ös�szegből, pályázatból és szülői támogatásból
finanszírozzuk. A felújítások a legfontosabb és
sürgősebb teendőket takarják, mivel ez egy
ütemezett folyamat része.
Az intézményt használók nevében köszönöm
az elvégzett munkákat, bízva abban, hogy a
következő időszakokra betervezett feladatok is
hasonlóan a mostanihoz megvalósulhatnak.
Fogasné Matula Zsuzsanna
óvodavezető
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„Tele a hombár,
tele a raktár,
tele a kaptár,
tele a csűr.”

Örömmel értesültünk, hogy önkormányzatunk a Csongrád Megyei Önkormányzat Településfejlesztési Alap II. fordulós pályázatán
1.500.000 Ft vissza nem térítendő támogatást
nyert közterületi játszótér felújítására.
A község központjában, az iskola mellett található játszótér felújítása indokolttá vált a játékok elavultsága és az elhelyezkedése miatt.
A tér körül találhatóak az oktatási-nevelési,
egészségügyi, közművelődési, közigazgatási
intézmények, falugazdász iroda, tehát az itt
megforduló emberek több generációt képviselnek.
A tervek készítése során a tér kialakításnál
fokozott hangsúlyt kapott a többfunkciós és
egyben több generáció igényeit kielégítő közösségi színtér. A pihenő park jelleg mellett
a kisgyerekek korának megfelelő, valamint a
nagyobbak képesség- és mozgáskoordinációt
fejlesztő ügyességi játékok elhelyezése azt
célozza, hogy kicsik és nagyok szabadidős tevékenységének közös tere legyen e játszótér,
mely biztonságos és egyben komfortos.
A kért pályázati összegnél alacsonyabb támogatottság, valamint a szabványoknak megfelelő igen költséges eszközök beszerzése miatt
a tér felújításában számítunk minden lelkes
segítőre, aki társadalmi munka keretein belül
felajánlja segítségét, hogy a település központi helyén található játszótér minél gazdagabb,
szebb legyen. A lakossági összefogás, amelyre idén már játszótér ügyben is volt példa, lehetővé teheti, hogy a rendelkezésre álló pénzeszközöket a játékok, eszközök beszerzésére
fordítsuk. A játszótér építésének időpontjáról
az önerő előteremtését követően adunk hírt.
(www.zsombo.hu).
József Attila Közösségi Ház és Szabadidőközpont

Nyitva tartás szeptember 1-től:
Kedd - péntek:
9-18,
valamint az előre megbeszélt és meghirdetett foglalkozások,
tanfolyamok, programok ideje alatt!
A könyvtár nyitva tartása:
Kedd: 		
9-13
Szerda: 		
13-17
Csütörtök: 		
13-17
Péntek: 		
9-13
Az eMagyarország Pont nyitva tartása:
Kedd - péntek:		
9-18
Szombat: 		
9-13

Kányádi Sándor: Szeptember

HÍRMONDÓ

ZSOM-BOLYGÓ

Bemutatkoznak a körzeti megbízottaink
Hirsch Attila törzszászlós vagyok, 30 éves,
élettársi kapcsolatban élek. A rendőrségnél
1998. óta - kettő év kihagyással - dolgozom
és 2007. augusztus 16-tól a Sándorfalvi Rendőrőrsön körzeti megbízotti beosztásban látom
el Zsombó székhellyel a szolgálatot.
Lengyel Zsolt főtörzsőrmester vagyok, 33
éves, nős, 1 gyermekem van. 2002-ben BácsKiskun megyéből költöztem Szegedre, 2005.
óta Szatymazon lakom. Szegeden a „Tisza”
határvadász századnál szolgáltam 6 évet, majd
az integrációt megelőzően átjelentkeztem a
Szeged Rendőrkapitányság Közrendvédelmi
Osztályára, az Őr- és Járőrszolgálati Alosztályba. Ez év július 1-vel körzeti megbízotti beosztásban átkerültem a Sándorfalvi Rendőrőrs
állományába, ahol Zsombó területén látom el
a szolgálatot.

Bátki Fazekas Zoltán művészetének
elismerése

Közlemény a helyi adózásról!

A falugazdász tájékoztatója

Az elmúlt hetekben több adózó részére küldött
levelet az adóiroda. Ebben a levélben a 2008.
I. félévében vagy azt megelőzően esedékes,
meg nem fizetett adó összegére hívta fel a figyelmet a Polgármesteri Hivatal. A felhívások
készítése során a 2008. július 18-ig megtörtént befizetéseket tudtuk figyelembe venni a
feldolgozás átfutási idejére való tekintettel.
Kérem az érintetteket, hogy a fennálló adóhátralékukat mielőbb fizessék meg, elkerülve ezzel
a hátralék után jogszabály alapján felszámított
késedelmi pótlék további gyarapodását.
Hamarosan elérkezik az iparűzési adó és a
gépjárműadó II. részletének kamatmentes
megfizetésére vonatkozó határidő is, amely
2008. szeptember 15. Augusztus utolsó hetében vehetik kézbe az erről szóló értesítőt,
amelyen kimutatásra kerül a már esedékes,
de meg nem fizetett adó – amelyet az értesítő
kézhez vételekor kell megfizetni, - illetve a II.
félévi adó, amelyet 2008. szeptember 15-ig
kamatmentesen lehet befizetni. Az értesítőhöz
mellékeljük a befizetésre szolgáló csekkeket,
de az adót átutalással is lehet teljesíteni az
adónemek mellett feltüntetett bankszámla
számokra.

Tisztelt Termelők!

Amennyiben fizetendő adójával kapcsolatban
kérdése merül fel, kérem forduljon dr. Kiss Erika ügyintézőhöz.

Jelenet Kiss B. Attilával (Bánk bán)

Dankó Pista születésének 150. évfordulója alkalmából az Országos Emlékbizottság munkája elismeréséül Bátki Fazekas Zoltán zsombói
operaénekesnek „Dankó-emlékérmet” adományozott. A bronzérem Fritz Mihály szobrászművész alkotása. Ezúton gratulálunk az elért
eredményhez és további szép sikereket kíván
a Zsombói Hírmondó szerkesztősége.
A Gyulai Várszínházban 2008. július 17-én
nagy sikerrel mutatták be Erkel Ferenc Bánk
Bán című operáját, ahol a közönség Petúr bán
szerepében láthatta és hallhatta a művészt. A
Margit-szigeten 2008. augusztus 19-én szintén bemutatásra kerülő darabot szeptembertől
a debreceni Csokonai Színház tűzi műsorára.
A főbb szerepekben Kiss B. Attilát, Rácz Ritát, Bódi Mariannát és Bátki Fazekas Zoltánt
hallhatják. Vezényel Kocsár Balázs, rendező:
Vidnyánszky Attila.

A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje
Hétfő:
800-1200		
1300-1530
Kedd:
800-1200		
1300-1800
Szerda: az ügyfélfogadás szünetel
Csütörtök: 800-1200		
1300-1530
Péntek: az ügyfélfogadás szünetel
A PÉNZTÁR AZ ÜGYFÉLFOGADÁS VÉGE
ELŐTT 15 PERCCEL ZÁR!
A POLGÁRMESTER ÉS A JEGYZŐ
FOGADÓÓRÁJA KEDDI NAPOKON
800-1200 és 1300-1800

Hétfő: 		
Kedd: 		
Csütörtök:

Ügyfélfogadási idő:
8 órától 15 óra 30 percig
8 órától 18 óráig
8 órától 15 óra 30 percig

Zsótérné Makra Ibolya
Adó-, pénzügyi és gazdálkodási csoportvezető

Képviselő-testületi ülések rendje
2008. augusztus 25-én 16 órakor
rendkívüli Képviselő-testületi ülés.
téma:
– iskola és óvodai tanév/nevelési év kezdés
– intézményfenntartó társulás operatív kérdései
2008. szeptember 12. 14 óra,
tervezett napirend:
– Beszámoló az önkormányzati költségvetés
első féléves végrehajtásáról
– 2008. évi költségvetési rendelet
módosítása
– Tájékoztató az általános iskola és az óvoda
2008-2009. tanévének/nevelési évének megkezdéséről
– Tájékoztató a község és környékének közrend– és közbiztonságának helyzetéről
2008. november 28. 14 óra,
tervezett napirend:
– Tájékoztató az önkormányzati költségvetés
I-III. negyedéves végrehajtásáról
– Zsombó Község Önkormányzatának 2009.
évi költségvetési koncepciója (KÖZMEGHALLGATÁS 14:30 órakor ezen napirendi pontra)
– Zsombó Község Önkormányzatának 2009.
évi szolgáltatások árainak megállapítása
– Zsombó község egészségügyi helyzetének
megtárgyalása
– Zsombó Község Önkormányzatának 2009.
évi munkaterve, rendezvényterve, és ellenőrzési terve

„Őszi éjjel
izzik a galagonya
izzik a galagonya
ruhája.”
Weöres Sándor: A galagonya
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1., A 2008. évi területalapú támogatások
szankciómentes módosítására május 31-ig
volt lehetőség. Május 31. után már csak úgy
lehet módosítani, hogy a támogatási összeg
az eredeti igényléshez képest kevesebb lehet.
Mindenképpen szükséges a módosítás, ha az
egyes kultúrák vonatkozásában változás következik be, vagy a terület nagysága módosul.
Az ilyen jellegű módosítást legkésőbb az ellenőrzés megkezdéséig lehet bejelenteni.
A másodvetésű kultúrák bejelentése rendeletileg nem kötelező, azonban a helyszíni ellenőrzés munkájának és a pontos tényállás megállapítása érdekében célszerű. A nyomtatvány
nálam beszerezhető, illetve elég a kézzel írott
levél is.
2., Az Őstermelői igazolványok érvényesítése
továbbra is lehetséges.
3., A gázolaj jövedéki adójának visszaigénylése a 2007-es évre lehetséges, szükséges
hozzá a 30 napnál nem régebbi Földhasználati lap-szemle. (Azoknál a termelőknél, ahol a
területalapú támogatás időszaka alatt lett a
Földhasználati lap-szemle kikérve, a korábbi
dátumú is elfogadható.) Szántó művelési ágú
területekre 95 l/ha , szőlő, gyümölcs művelési
ágú területekre 200 l/ha, gyepre 12 l/ha, szarvasmarhára 85 l/db gázolaj után lehet a jövedéki adó visszaigénylését kérni.
A 2008. évi jövedéki adó visszaigénylése alapvetően változni fog.
Művelési áganként egységesen 97 l/ha után
lehet a gázolaj jövedéki adóját visszaigényelni
2009-től, a szarvasmarha után nem igényelhető ez a visszatérítés.
A szőlő- és gyümölcsművelési ágú területekre az előbb említett visszatérítéshez kapcsolódó, az MVH – hoz benyújtandó kis összegű
(de minimis) támogatási kérelmet lehet majd
2009. május 31-ig igényelni 100 l/ha mennyiségben.
Kérek mindenkit, hogy már most ezeknek a
szempontoknak a figyelembe vételével gyűjtsék a gázolajszámlákat.
Az aktuális támogatásokról, pályázati lehetőségekről részletek az MVH honlapján olvashatnak.
Megkezdődött az AKG és a Területalapú támogatási kérelmek ellenőrzése. Az ellenőrzés
szempontjai között szerepel a bejelentett kultúra és a területnagyság megállapítása GPS
készülék segítségével, valamint a gyomosság
és a kultúrállapot megállapítása.
Kérek mindenkit, hogy az esetleges nem megfelelő kultúrállapot esetén gondoskodjanak
a területek tisztán tartásáról, mert ez adott
esetben a támogatási összeg szankcionálását
is eredményezheti .A Földhivatal, valamint a
Növény és Talajvédelmi szolgálat szakemberei
elkezdték a gyomos, parlagfűvel fertőzött területek felmérését, s a tulajdonosok büntetését.
Az esetleges büntetések elkerülése érdekében
ismét kérek mindenkit, hogy az esetleges gyomos területüket tisztítsák meg, mert a büntetés mértéke elég magas.
A telefonszámom megváltozott! A régi számom mellett az új telefonszám:
06-30/337-2520.
Tisztelettel : Gyuris Ferenc
Falugazdász

NAGYÍTÓ

Március hónapban kezdődtek azok
az átalakítási munkák, amelyeknek
mindannyian szemtanúi lehetünk,
akik a Közösségi Házban járunk.
A munkálatok a végéhez közelednek, így a mostani lapszámunkban
megkérdeztük a legérintettebbeket a
folyamatokról.
Milyen meggondolások állnak a Közösségi
Ház felújítása mögött?
Ráfért a felújítás, hiszen az utóbbi bő évtizedben, a ház bizonyos részein évtizedek óta nem
történt felújítás, ugyanakkor a hatvanas években épült épület sok helyen műszakilag már
korszerűtlen és a meglévő belső terek szervezése sem szolgálta optimálisan a közművelődési, közösségi tevékenységet.
Közkincs pályázat lehetőséget adott az előtér,
a kisterem, a régi könyvtár helyiség, a klubhelyiségek funkciójának átgondolásával a már
működő szolgáltatások megtartása mellett új
lehetőségek teremtésére. A legfőbb célja a
nyertes pályázatnak olyan többfunkciós közösségi tér kialakítása, amelyben a fiatalságnak
állandó és számára vonzó hely van és emellett
a kihasználtsága minél jobb.
Ezt a pályázatot a művelődési ház dolgozói írták, a pályázó a fenntartó önkormányzat volt. A megpályázott összeg
körülbelül felét 2.100.000 Ft-ot nyertünk, ezért és a pályázat benyújtása előtti egyeztetés hiánya miatt év végén át
kellett gondolni a megvalósítást. Sikerült
olyan megoldásokat találni, amelyekkel
az eredeti pályázati cél még optimálisabban valósulhat meg. A pályázathoz vállalt
500.000 Ft önerőt a korábbi felújítások
elmaradása és a pályázat benyújtásakor
előre nem látott hibák szükséges kijavítása miatt kiegészítette az önkormányzat. Így az érintett helyiségek felújítása
teljes körű lehet.
Reményeim szerint a Közösségi Házban
elindult egy olyan folyamat, amelynek
eredménye lehet, hogy a fiatalságot rendszeres időtöltésre vonzani tudja az intézmény,
amelyben a vendégeknek és a kollégáknak
könnyebb dolga lesz az új információs pult
használata miatt.
És ezzel remélhetőleg nincs vége. Augusztusban két pályázatot nyújtunk be a ház teljes
felújítása érdekében.
Gyuris Zsolt, polgármester, Zsombó

Melyek azok a munkálatok, amelyek megvalósultak az elmúlt hónapokban?
A Közösségi Házban a nyár folyamán belső
átalakítások zajlottak. A könyvtár átkerült az
I. klubhelyiségbe és így a megüresedett térben kialakításra került egy információs pult,
valamint egy ifjúsági klub, melynek a belső,
leválasztható részén kapott helyet az e-Magyarország Pont.
A termeket elválasztó harmonikafal is ki lett
cserélve, ezáltal a három terem teljesen egybenyithatóvá vált. A parketta korszerű ápolást
kapott.
A munkálatok még folyamatban vannak, a vizesblokk átalakítása a napokban kezdődött el,
amit a 2007 októberében tartott Önkormányzati Bálon összegyűlt támogatásból és önkormányzati hozzájárulásból finanszírozunk.
Újvári Szilvia, ügyvezető, Zsombó Kft.

Hogyan tudja kihasználni a Közösségi Ház
a megújított tereket?
A munkák még a tavasz folyamán kezdődtek
a 3-as klub padlójának felújításával, valamint
a falak festésével. Ezt a helyiséget a továbbiakban is tanfolyamok, klubfoglalkozások töltik majd meg tartalommal. Öröm
számomra, hogy a felújítást követően már
lehetősége van a település „hosszabb ideje fiatal” tagjainak azon az állandó helyen
tartani itt heti összejövetelüket, ahová évtizedekkel ezelőtt is összejártak. Ugyanakkor megmaradtak azok a – zsombói
fiatalok által készített – „freskók”, amelyek éppen az ifjú generációk számára
készültek.
Az információáramlás az egyik legfontosabb feladat a Közösségi Ház számára,
hiszen bármilyen színvonalas programot
szervezhetünk, ha nem tudjuk eljuttatni felhívásainkat a célközönségnek, nem ér semmit a
munkánk. Ebben a folyamatban meghatározó
szerepet szánunk az Információs Pult megvalósulásának, mert így rögtön személyes kapcsolatot tudunk majd létesíteni azokkal, akik
bejönnek hozzánk. Itt fogjuk elhelyezni szórólapjainkat, plakátjainkat, munkatársaimmal
pedig közvetlen módon tudjuk majd felhívni a
figyelmet programjainkra.

Az információs pult mögötti teret elsősorban
a fiatalok számára rendezett programokkal
szeretnénk megtölteni. Ősztől szeretnénk kézműves családi játszóházakat is szervezni, melyeknek szintén ez a helyiség ad majd otthont.
A megújult eMagyarország Pont ebbe a helységbe vonzza majd az ifjúságot. Ping-pong,
csocsó vagy éppen a gombfoci szintén itt lesz
elérhető, mint ahogy a diszkókat is szeretnénk
a kisteremmel összenyitott térben tartani.
Itt el is érkeztem az egyik legfontosabb felújításhoz: a parketta felületek megújításához.
Elsősorban ez az oka (no meg a rezsiköltségek
visszaszorítása), hogy amennyiben lehetőség
van rá, tehermentesíteni szeretnénk a nagytermet.
Egy mondat erejéig kitérnék a további átalakításokra: már elkezdődött a mellékhelyiségek
felújítása, melyre valóban nagy szükség van.
Terveink szerint szeptemberre (de mindenképp
annak első felében) befejeződnek a munkálatok. Most két pályázat ad lehetőséget nagyobb
összeg elnyerésére, melyeket az önkormányzat munkatársaival közösen készítünk. Várjuk
a pozitív elbírálásokat, azonban tudjuk, hogy a
pályázat beadása önmagában nem biztosíték
a sikerre.
Egyelőre tehát becsüljük meg az eddig elvégzett munkát, és örüljünk mindannyian a szépnek! Befejezésül pedig ne felejtsük el: a tartalom – azaz Zsombó kulturális élete – nemcsak
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rajtunk, a Közösségi Ház munkatársain múlik,
hanem Közösségünk valamennyi tagján!
Mészáros Csaba, igazgató, József Attila Közösségi
Ház és Szabadidőközpont

Milyen tervek vannak, a Ház további felújítási munkálataival kapcsolatban?
Zsombó Község Önkormányzata augusztus
15-i határidővel adta be a Dél-Alföldi Regionális Operatív Program keretében a József Attila
Közösségi Ház és Szabadidőközpont felújítását
célzó pályázatát. A beruházás tervei magukban foglalják a Közösségi Ház akadálymentesítését, mosdók- és melegítőkonyha felújítását,
aljzatok szintjének kiegyenlítését, burkolatcserét, fűtéskorszerűsítést, nyílászárók
cseréjét, kerítés építését, homlokzati- és
födémhőszigetelést, a színpad felújítását,
hangszigetelő tolófal beépítését, ifjúsági-,
információs tér kialakítását, a könyvtár, 3
kis- és nagyterem felújítását, teljes festését, valamint új bútorok beszerzését.
A pályázat célja az épület felújításán túl
olyan közösségi tér létrehozása, mely egyaránt alkalmas különböző korosztályok részére szervezett programok befogadására,
akár egy időben, egymástól elkülönülten
való biztosítására, akár nagyrendezvények színvonalas, esztétikailag is kielégítő
környezetben való megrendezésére. A 40
milliós beruházás kedvező támogatás esetén 2010. III. negyedéve végére valósulna
meg.
Csányiné Barna Klára, pályázati ügyintéző,
Polgármesteri Hivatal Zsombó

Vajon mit szól mindehhez az utca embere?
Editke – bár szervezetileg nem a Közösségi
Ház munkatársa – „konyhás néniként” napi
szinten kísérhette figyelemmel az átalakulásokat.
50 éves látásmódom alapján tapasztalom a
változásokat! Fiatal koromban elindult egy
változás, amikor épült az iskola, óvoda. Telket
osztottak sok szegedi és zsombói fiatal találta
meg itt a letelepedés lehetőségét!
Most azt látom: újra vannak szorgalmas hangyái Zsombónak, akik településünkért dolgoznak. Ennek következtében megújulni látszik a
Közösségi Házunk, aminek a falu apraja-nagyja örül. Különösen mi a nyugdíjas dalkör tagjai,
mivel a szépen felújított 3-as klubhelyiséget
mi vehettük először birtokunkba. De itt nem
állt meg az élet, nagyon szépen felújították a
báltermet, a kistermet és hamarosan birtokba vehetik a szép új internet helyiséget is az
érdeklődők. Reményeim szerint minden korosztály megtalálja majd az örömét a szépen
felújított házban, és annak programjaiban.

„Ránk tör észrevétlen újra egy ősz, nézzed,
bomlik a fák kontya, zokognak a bokrok,
a sárga szőllőhegy illata leömlik
a völgybe s emeli, hajtja újra szívünk!”
Illyés Gyula: Nyárutó

Ámond Lászlóné

– Nagy Beatrix –

HÍRMONDÓ

KUL-TURI

A magyar Szent Korona
Lovagrendről
Szent István királyunktól kezdve,
aki II. Szilveszter pápától kapta
koronáját, mindig voltak a koronának őrzői, akik akkoriban
is lovagok voltak. Ezek a lovagok mindig életükkel fizettek azért, mert meg akarták védeni
nemzetünk ereklyéit. Tudjuk, hogy többször is
erőszakkal ellopják a magyar Szent Koronát az
elmúlt évszázadok során, és ez csak úgy volt
lehetséges, ha a lovagokat megölik. Tehát a
Szent Korona Lovagrend régi alapítású, de az
utóbbi 100-120 év során ez megszűnt, és csak
koronaőrök (díszőrség) jelentek meg a Szent
Korona mellett.
1998-ban Dankó József Kalocsai érsek alapítja újra meg a Szent korona Lovagrendet.
A lovagrend teljes neve a következő: VILÁG
GYŐZELMES KIRÁLYNŐJE MAGYAROK NAGYASSZONYA MAGYAR SZENT KORONA LOVAGREND.
A lovagrend nevébe úgy kerül bele Szűz Mária,
hogy Szent István királyunk – miután utód nélkül hal meg – halála előtt 1038-ban felajánlja
koronáját és így vele együtt országát is Szűz
Máriának, annak oltalma alá. Azóta Magyarország Mária országa. Erről azért is aktuális
beszélni, mert augusztus 15-én van Szűz Mária mennybemenetelének ünnepe, illetve a
magyarok nagy ünnepe: Nagyboldogasszony
ünnepe.
A lovagrend tehát újraalakult. 72 lovagból illetve dámából áll. Jézusnak is 72 tanítványa
volt. Nagyon sok híres ember van soraink
között. Csak mélyen vallásos életet élő személy lehet a rend tagja. A lovagrendnek van
egy hiteles Szent Koronája, ország almája és
jogarja, amit időnként bemutat.
A lovagrend fő feladatának tartja, a Szent
Koronának, mint jogi személynek visszaállítását, (mivel a Szent Korona nem egy múzeumi
tárgy), ami nem a királyság visszahozatalát
jelenti.
A Szent Korona tan, mint tudomány, igen
komoly jogi alapokon nyugvó törvényi rend,
amely ezer éven át a magyarság jogrendje
volt, kivéve 1949-től napjainkig, amikor is a
kommunista alkotmányt hozták létre, ami a
mai napig érvényben van.
Én magam 2005-ben kerültem a Szent Korona Lovagrend soraiba, amikor is Budapesten
Kőbányán a Szent László templomban lovaggá
ütöttek. Előtte három évig felkészülési kurzusra kellett járni, hogy megfeleljek a lovagi előírásoknak.
Szeretném, ha 2008. szeptember 7-én a
Zsombói Kisboldogasszony Templom búcsúi
szentmiséjén jelen volna a Szent Korona, az
országalma és a jogar hiteles másolatai, egy
pár lovagtársam kíséretében.
Itt sokan megtekinthetnék és leróhatnák kegyeletüket nemzeti ereklyénk előtt, ami nem
csak hazánknak, hanem egész Európának
egyedüli szakrális ereklyéje.
Pancza István, a Szent Korona Lovagrend tagja

A Bokréta Dalkör hírei
Augusztus 2-án Szolnokon voltunk a Nyugdíjas Klubok Kulturális Fesztiválján. A zsombói
Nyugdíjas klubot immáron 5. alkalommal képviselte a Bokréta Dalkör.
Az idén már nemcsak az éneklési tudományunkat mutattuk be, hanem egy rövid, humo-

ros jelenetet is. A népdalkör két népdalcsokrot énekelt. A humoros jelenet egy kocsmai
eseményt dolgoz fel, amiben az ivós férjnek
az asszony söprűvel húzza el a nótáját. Szereplők: Szalma Imréné, Rácz Vencelné, Tollár
Imre, Bozsák Györgyné, és jómagam.
A klub hozzátartozójaként mutatkozott be
Ámond Csilla, aki egy NOX számmal kápráztatta el a közönséget.
Köszönet a szereplőknek a színvonalas előadásért. A műsorunkat dél körül adhattuk elő,
így délelőtt és délután is maradt idő úszni,
fürödni, sétálni a gyönyörű szolnoki Tiszaligeti
Strandon. Jól telt a napunk. Este nótaszóval
utaztunk hazafelé. A szolnoki kirándulásra elkísért bennünket néhány nyugdíjas klubtag
és a szatymazi Barackvirág Népdalkör is. Ők
először voltak ezen a fesztiválon és nagy sikert
arattak. Szerencsére az idő kegyes volt hozzánk. Három esős időben való fellépés után
végre verőfényes napsütésben tölthettük el
ezt a szép napot.
Bánfiné Gyöngyi

A Csongrádi Borvidék bemutatása

„Ha az ember homoki bort iszik, egészen apró
csillagszemcsékkel telik meg, s ezek a szemcsék az
ember vérében táncolnak, mint a megelevenedett Tejút.”

Hamvas Béla

A Csongrádi borvidék
a 2002. évben megalakított Duna Borrégió tagja a hasonló
méretű Hajós- Bajai-,
és az ország legnagyobb borvidékével, a
Kunságival együtt. A
mi borvidékünk nagy
része a Duna –Tisza
közi
homokhátság
Csongrád megyei területén helyezkedik el.
Az elmúlt évek időjárási, piaci és privatizációs megpróbáltatásai az átlagosnál nagyobb
mértékben sújtották ezt a borvidéket, ezért az
elmúlt 15 évben, a jó állapotban lévő, művelt
szőlőültetvények területe a harmadára esett
vissza. Szeged 20 km-es körzetében átvette
kenyéradó szerepét az őszibarack, a zöldség
és a dísznövény. A borvidéken 2200 szőlőtermesztő tulajdonában 2100 ha a nyilvántartott
szőlőterület.
A borvidékünkön a szőlőtermesztés kezdetei
a történelmünk ködébe vesznek, de lényegében az itt élő emberek életének részét képezi
a szőlő és a bor a honfoglalás, az Árpád-házi
királyok uralkodása óta.
A borvidék talaja többnyire dunai eredetű meszes homok, kivéve a Csongrád környéki kötöttebb öntéstalajt. A homoktalajok humuszban és tápanyagban általában szegények, de
a borvidéken találhatók kedvezőbb adottságú
talajok is. A síkvidéki homoktalajnak előnyei
is vannak.
Ilyen a gyorsabb felmelegedés, a gépesítés
könnyebb lehetősége, a hatékonyabb tápanyag-utánpótlás.
A borvidék éghajlata igen szélsőséges egyes
években a mediterrán jellegeket is magán
viseli. Meleg nyár - a legmelegebb nyarak itt
vannak az országban-, az ősz hosszan tartó
derült, mérsékelten meleg. A sok napfény és a
magas hőösszeg a biztos beérést és a cukorképződést segíti.
A téli hideg tíz évből 2-3 szor eléri a szőlőfajták fagytűrő képességének határát.
Az itt élő embereknek a szőlő és a borterme-

„Már a víg szüretnek örül minden ember,
Mellyel örvendeztet bennünket szeptember”
Csokonai Vitéz Mihály: Az ősz
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lés nem csak megélhetési lehetőség, hanem
a szőlő szeretetéből fakadó szenvedély is. Az
itt élő ember büszke a szőlőjére, saját borára
és ez a ragaszkodás segíti át sokszor a nehézségeken.
A jellemzően vörösboros körzet fő fajtája a
Kékfrankos, a Zweigelt, jelentős a Cabernet
Franc, valamint a Cabernet Sauvignon ültevények területe. Sajnos az őshonosnak számító
Kadarka területe 52 ha-ra lecsökkent. A fehér
szőlőfajták közül jelentős a Zalagyöngye, a
Zöldveltelíni, és a Kövidinka.
A borvidék fehérboros területei közül
Mórahalom és Pusztamérges környéke a legjelentősebbek. Nagy területen Rajnai Rizlinget,
Olaszrizlinget, Kövidinkát, Ottonel Muskotályt,
Cserszegi Fűszerest, Zalagyöngyét, Kunleányt
termesztenek, de jelentős a Kékfrankos ültetvény is.
A Csongrádi Borvidéken 17 éve megalakult a
Szent Vince Borrend azzal a céllal, hogy megismerteti és hirdeti a megye szőlő és borkultúráját, segíti a homoki borok népszerűsítését a
gasztronómia területén. A borrend tagjai szép
és nemes hagyományokat ápolva szolgálják
és hirdetik, hogy a borvidéken termelt szőlő és
a belőle készült bor „Vincentus” azaz „Győzedelmes”
A borvidék stratégiájának fő elemei a belföldi piac ellátásában való részvétel, a további
területcsökkenés megállítása, a támogatott
szőlőtelepítés népszerűsítése, korszerű kis- és
közepes borászatok fejlesztése, létesítése, a
borturizmus és a marketing eszközökkel is segíteni az ágazat jövedelemtermelését.
Az idei terméskilátások mennyiségben és minőségben is jók, várható a 7-8 tonna/ ha. Az
elemi károkat reméljük, hogy ezután is megússzuk, a peronoszpóra és a lisztharmat elleni
védekezés az idén átlagon felüli ráfordítást igényelt, több helyen jelentős kár is keletkezett.
Szabadidejükben a termelők pincéiben ismerjék meg a borvidék borait! Egészségükre!
Géczi Lajos, elnök,
Csongrádi Borvidék Hegyközségi Tanácsának

Betűhalmaz

Értelmetlen versek mottójára

Nemlehet! Nem! Lehet?
Nemlehet? Nem lehet.
Mily változatos a nyelv!
Hányféleképp mondja el
Nem lehet.
Bár értjük a szót,
keressük benne a jót,
megtalálni benne az értelmet
nehezen lehet.
Hagyd hogy magától
fészkelje tudatodba magát.
Eszeddel halld, szíveddel
érezd tartalmát.
Szavak, mik elválasztanak,
Szavak, mik összekötnek,
leírva versek, kimondva
összetörnek.
Értelmét e versnek ne keress!
Mert van amit lehet, és van
amit nem lehet. Érted?
Érted! Érted szól
a kimondott gondolat.
Nem lehet? Vagy
mégiscsak: Lehet?

Szné Vali

KUL-TURI

A TEMPLOMBÚCSÚRÓL.
Az ótörök eredetű búcsú szónak többféle jelentése él a magyar nyelvben. Jelent búcsúvételt, a bűnért járó ideig
tartó büntetés elengedését, zarándoklatot, átvitt
értelemben sokadalmat.
Így nevezzük a templom
védőszentjének évenként
visszatérő ünnepét is.
A templombúcsú falun az
esztendő legtöbb vendéget megmozgató ünnepe. Az idegenbe szakadt
rokonak hazalátogatásának és találkozásának
évenként
visszatérő
alkalma. Az esküvő és
temetés aránylag ritka találkozási alkalom, és
csak kevés családot érint. A templombúcsú
a falu minden családjának ünnepe. A templombúcsú a templom előtti beszélgetésein,
délutáni sétálgatásain, a rokonlátogatásokon
és a szórakozás vidám eseményein keresztül
egy nagy találkozássá lesz. A helyben élők és
az elszármazottak személyében egy látszólag
szétszakadt, de láthatatlan szálakkal mégis
összekötött közösség, a történelmi falu találkozik. A 20. század második felében az elszármazottak száma növekedett, ezért egyre jelentősebbé váltak a búcsúbeli hazalátogatások,
kapcsolatokat megújító találkozások.
Általában egyénileg, illetve családostól mentek
az emberek abba a helységbe, ahol rokonuk,
komájuk, katonacimborájuk, ismerősük lakik.
Korábban sokfelé, helyenként még manapság
is előfordul, hogy kereszt és lobogók mögött
szervezett csoportokban mentek az emberek
az egyik faluból a másikba a templombúcsúra.
„A tápaiak is köröszttel mentek a gyevi (algyői) búcsúra Szent Anna napján”. Különösen
ott élt ez a gyakorlat, ahol volt egy szervező
készséggel rendelkező, hagyományteremtő
búcsúvezető, akinek szavára hallgattak az emberek és aki kedvelte a „körösztös-lobogós
vonulás” magasztos pompáját és vezette a közösség imáját, énekét. - Bár ma már az út nagyobb részét autóbusszal teszik meg és az út
utolsó, rövidebb szakaszán vonulnak rendezett
sorokban gyalogosan a lobogókkal a keresztet
követve.
A szomszéd helységek papjai a búcsú idején
meglátogatták egymást. Az ünnepi szentmise
befejezéseként az Oltáriszentséggel fényes
körmenetet tartottak a templom körül, ezzel is
Isten áldását kérve az ott lakók életére, munkájára.
A vendégváró családok és a búcsút ünneplő
templom hívő közössége vendégül látta az érkezőket a családokban gazdagon, a templom
kertjében egyszerűbb módon, de testvéri szeretettel.
A falvak tréfás kedvű népe a templombúcsút
arról a növényről emlegette, amely épp a búcsú idején ért és jellemző volt arra a vidékre.
Így például Kecel Szentháromság-napi búcsúját sajátabúcsúnak, a jánoshalmiak Szent
Anna búcsúját tökbúcsúnak nevezték. Az
algyői Szent Anna búcsút tökkápisztás búcsúként emlegették. - A búcsúra érkezők gyakran
élcelődtek meglátogatott rokonaikkal, vagy az
utcán járókelőkkel e búcsúnevek ürügyén. Például reggel vagy délelőtt oda-odaszóltak az ismerős járókelőknek: „Elvágtátok-e má a sajáta
nyakát?” vagy: „Má biztos, hogy búcsú lesz,
mert sírnak a tökök.”
A 20. század közepe előtt a templombúcsúkat

általában napjukon tartották az egyház hagyománya szerint. A század második felében a
politikai változások miatt sok esetben a következő vasárnapra át kellett tenni a búcsút, mert
hétköznapon az emberek vállalatoknál dolgoztak, ahol a munkaidőt be kellett tartani. Akadtak azonban olyan falvak még
a 1970-es években is, ahol a nép inkább
szabadságot vett ki, , nem halasztotta
vasárnapra, és a búcsút napján tartotta
meg. Előfordult, hogy a faluban működő
intézményeknek, tsz-eknek alkalmazkodni kellett a nép erős hagyománytiszteletéhez, és az év eme jeles napját el
kellett ismerni ünnepnek.
Búcsúnapján - az ebédet főző asszonyok kivételével - általában a falu apraja-nagyja részt vett a délelőtt második
felében tartott nagymisén. A helybeliek
magukkal vitték a más faluból érkezett vendégeiket is. Misére sétálva nézegették a falut,
esetleg elidőztek a mutatványosok, árusok
sokadalmában.
A gyerekek, a nagylányok és legények késő
délutánig a búcsúvásár forgatagában járkáltak. Felültek az ördöglóra (körhintára), célba
lőttek, édességeket, emléktárgyakat vásároltak. Népszerű, fontos ajándéknak számított a
mézeskalács szív, melyet a legény ajándékozott a lánynak, valamint a feliratos bögre, pohár, mely évtizedekig ott állt a sublót tetején.
A templombúcsú jellegzetes katolikus ünnep.
De a reformátusok is helyenként vonzódtak
a kellemes ünnepi hangulatú közösséghez,
meglátogatták katolikus ismerőseiket. Például Szokolyán, Kocson a reformátusok is
rendeztek búcsút nagy vigassággal. Talán
még a reformáció előtti szokásnyomok és képzetek jelentkeztek ebben a gyakorlatban.
Zsombói templomunk 1927-ben készült el és
a Boldogságos Szűz Mária születésének tiszteletére szentelték fel elődeink. Ünnepe szeptember 8.
Ebben az évben szeptember 7-én vasárnap 10.
30 órakor lesz az ünnepi szentmise. Erre mindenkit szeretettel várnak a katolikus közösség
tagjai!
Felhasznált irodalom: A magyar néprajz,
Folklor 3. Egyház, kultusz és közösségi hagyomány a népéletben
Mádi György, plébános

Megújult Közösségi Ház, megújuló
programok
2008. ősze új lehetőségeket hoz a Közösségi
Ház és látogatói számára! Számos új tanfolyamot, klubot – közösséget teremtve – szeretnénk indítani. Emellett továbbra is színes változatos programokat kínálunk vendégeinknek.
A tavasz folyamán nagy sikert arattak az irodalmi vonatkozású rendezvényeink: a sok csillogó tekintet – melyekkel a Jókai Anna esten
találkoztam – jelezték számomra, hogy van
kereslet az igényes irodalomra. Ebben erősített meg a Wass Albert életét feldolgozó film
vetítése is. Az ősz folyamán kolleganőimmel
szeretnénk feleleveníteni a régi olvasókörök
hagyományait. Rendszeresen fogunk felolvasóesteket szervezni, azok számára is elérhetővé téve a klasszikus magyar szerzők műveit,
akiket – koruknál fogva – már fáraszt az olvasás. Első összejövetelünkre szeptember 10-én
kerül majd sor, amikor is vendégünk lesz Buda
Ferenc Kossuth-díjas költő.
Egy másik klubot szervezünk mindazoknak a gyerekeknek/felnőtteknek, akik szí-
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vesen gombfociznának. A gombfoci igazi
hungarikum, mi magyarok terjesztettük el a világban: Dél-Amerikától Ausztráliáig, ahol csak
magyarok élnek népszerű játékká vált, sőt versenysporttá! A szektorlabda ügyességi játék,
mely fejleszti a kombinációs készséget, és
igazi közösséget teremt. Abban bízunk, hogy
a játék Zsombón is meg tudja vetni a lábát!
Ennek érdekében ellátogat hozzánk a nemzetközi szövetség elnöke, valamint az aktuális világbajnokok, akik bemutatót fognak tartani az
érdeklődők számára.
Szeptemberben a PANKKK program keretében
lesz lehetőségünk ír népzenei koncertet és
táncházat szervezni. Fellépőnk a Bran zenekar
lesz, akik a hazai ír zene meghatározó tényezői. Vendégeskedésük alkalmával nemcsak
zenélnek, hanem táncot is tanítanak, valamint
néhány mondattal a kelta kultúrát is népszerűsítik. Amennyiben lesz érdeklődés, lehetőség
mutatkozik majd ír sztepp tánc tanfolyam indítására is
Szintén szeptemberben nyílik a Tápéi Tűzzománc Tanoda vezetőinek tűzzománc kiállítása. A megnyitóra
meglepetést is tartogatunk, akik szeretik
az igényes népzenét,
azoknak érdemes lesz
figyelni ránk. A kiállító
művészházaspár (Simon Miklós és Barkos
Beáta)
reményeink
szerint a tárlatot követően is gyakran
vendégeskedik majd
Zsombón, hiszen a Tanoda nálunk szervezi
meg következő Tűzzománc szakkörét! Gyerekeket és felnőtteket egyaránt szívesen látunk
majd a 30 órás tanfolyamon.
Az ősz folyamán több alkalommal fogunk családi kézműves délelőttöket szervezni. Beindítjuk a Tanya Színpadot, mely a Wesselényi
Népfőiskolán várja majd az előadó-művészetet
kedvelőket. Kolleganőimmel ingyenes számítógépes tanfolyamot szervezünk, elsősorban
nyugdíjasok számára. Folytatódnak Koltay
Gábor dokumentumfilmjeinek vetítései is.
Az olimpiai sorozat szintén folytatódik, olyan
olimpikonokat fogunk meghívni, akik ezekben
a napokban mérik össze tudásukat Pekingben.
Ma még nincs aranyérmesünk, de szeretném,
ha minél eredményesebb vendégeket köszönthetnénk községünkben. Emellett igyekszünk
meglévő klubjainkat, művészeti csoportjainkat
mindenben támogatni. Meglévő tanfolyamainkat továbbra is megszervezni. Emellett több új
tanfolyam áll jelenleg szervezés alatt, melyekről az egyeztetések folyamatában még nem
szívesen beszélnék.
Szeretnénk javítani az információáramlás területén is: szeptemberben indul az intézmény
megújult honlapja. Melyet munkatársaimmal
úgy készítünk el, hogy a puritán külső, egyszerű használattal párosuljon, ugyanakkor az
informatív funkció érvényesüljön a leginkább.
Havi rendszerességgel elektronikus hírlevelet
szerkesztünk majd, mely (linkek/egyéb hivatkozások segítségével) meghívandó vendégeinkről, programjainkról fog információkat
tartalmazni.
A megújult belsőben tehát lesz alkalma mindenkinek megtalálni az igényeinek megfelelő
programokat! Remélem így lesz, és egyre
többükkel találkozhatunk a Közösségi Házban.
Szeretettel várjuk Mindannyiukat!

„Arany ősz, szüret ideje. Must illat,
darazsak dongnak. Szív, lélek tavasza
az őszben. „
Buda Ferenc: Töredékek

– mészáros csaba –

HÍRMONDÓ

vendég a háznál

ŐK is a Közösségi Ház vendégei
voltak

át a Prima Primissima közönségdíját. A Magyar Kultúra Lovagja cím birtokosa.

2008. tavaszán egy-egy emléknap, évforduló kapcsán hívtunk előadókat a Közösségi
Házba. Március hónapban a Biblia éve
alkalmából, áprilisban a költészet napja
apropóján, májusban pedig a Wass Albert
emlékév szolgált alapul rendezvényeinknek.
Kérem fogadják szeretettel Dr. Kiss-Rigó
László megyéspüspök, Jókai Anna Kossuthdíjas író, valamint Koltay Gábor filmrendező gondolatait.

az az életmű, az a 22
kötet, ami mögöttem
van, számomra azért
nem szégyellhető, mert
– bár biztos, hogy akad
olyan, amit mint egykori
tanár piros ceruzával
kijavítanék – ha az első
írásaimat megnézem,
olyat nem találok, amire
azt mondanám, hogy fúj
Anna szégyelld magad!
Negyven évvel ezelőtt
miket hazudtál! Ez egy óriási dolog, hogy az
ember szembesül az írásaival, és azt mondja,
hogy megadta az Isten azt a kegyelmet, hogy
nagyon nehéz körülmények között is azt írhattam, amit gondolok (…)
(…) Én csak egy vagyok azok közül a szenvedő, küszködő magyar emberek közül, akik itt
élnek ebben a korban, ebben a nagyon nehéz
harmadik évezrednek az elején, kérdéseket
teszek fel, próbálom a tapasztalataimat ös�szegyűjteni, próbálok segítségért fohászkodni,
de ezzel nem megelégedve, próbálok valamit
én magam is tenni. És én azt gondolom, hogy
ez az a közösség, ami összekapcsol engem
az olvasó emberekkel. (…) Én azt gondolom,
hogy a művészet, és ezen belül az irodalom,
elsősorban egy magasabb ügynek a szolgálata. Na most itt kezdődik, hogy ki mit gondol
magasabb ügynek… (…)
(…) Én nem vagyok demagóg, és nagyon szégyellném magamat, ha azt mondanám önöknek, hogy a családi élet az az esküvő pillanatától egészen az utolsó percig tartó lampionos
kerti ünnepély. Hát én ilyen butaságot nem
mondok. Én nem azt mondom, hogy mindenki
boldog a családjában, mert nagyon is tudjuk,
hogy családban élni nagyon nehéz. Nagyon
nehéz, de van értelme! Azért van értelme,
mert az egyik ember a másikért tud tenni valamit! (…)
Zsombó, 2008. április 23.

Dr. Kiss-Rigó László a Lateráni Egyetemen
szerzett egyházjogi doktori címet. Tanára,
majd főigazgatója volt az esztergomi Hittudományi Főiskolának. Tanított a Pázmány Péter
Katolikus Egyetemen is. 2004-ben szentelték
püspökké, 2006-tól a Szeged-Csanádi egyházmegye főpapja.
Felvetődik a kérdés,
hogy az ilyen kampányszerű projekteknek (Biblia Éve 2008.
– szerk), programoknak, mottóknak, jelszavaknak, vagy ilyen
kinevezett
napnak,
hétnek, évnek, – tudjuk van bőven: pl. a
tömegtájékoztatás
világnapja, a betegek
világnapja és így tovább – mi a célja.
Kettős célja van általában, de az egyházak kettős célt tűztek ki maguk elé, amikor a Biblia
évévé nyilvánították ezt az idei esztendőt. Az
egyik szélesebb körben mindenki számára –
nem csak hívő, nem csak keresztény emberek
számára – hogy a Biblia, mint irodalmi alkotás,
kulturális érték, kapjon kellő nyilvánosságot,
minél többen ismerhessék meg, kerüljenek az
emberek vele kapcsolatba,. Egyáltalán, mint
emberi érték elismert, nemcsak keresztények,
vallásos emberek számára, ez legyen hozzáférhető. Ha úgy tetszik: népszerűsítsék.
A másik cél pedig a hívő emberek számára
(…) ez egy élő kapcsolat, ezért a Biblia minden szava a hívő ember számára nem csak
egy leírt kulturális termék, irodalmi érték,
hanem egy élő üzenet, amire állandóan válaszolni kell. Hogy ezzel éljenek a hívő emberek,
jobban, mint máskor, és hogy tanuljanak meg
kortól függetlenül, napi táplálékként ebből meríteni (…)
(…) a Szentírást az egyházközösség hozta létre. Olyan, minthogyha egy családban normális
légkör van: mondjuk meghal egy családtag,
aki valami nagyon alkotott, leginkább a családtagok ismerik a körülményeket, gyűjtik az
emlékeket, s mondjuk két generációval később
ők azok, akik tudják, hogy ez hiteles, ez meg
nem hiteles. Így születtek írások, (…) egy idő
után maga a közösség döntötte el, hogy ezeket elfogadjuk, a többieket meg nem fogadjuk
el. Nagyjából ez a kanonizáció folyamatának
kialakulása. (…)
Zsombó, 2008. március 27.
Jókai Anna egyike a legnépszerűbb mai íróknak. Magyar-történelem szakon végzett az
ELTE-n, majd tanított általános- és középiskolában is. A kilencvenes évek elején a Magyar
Írószövetség elnökének választották. Írói tevékenységét József Attila-díjjal (1970), Kossuthdíjjal (1994) ismerték el. 2004-ben Ő vehette

Koltay Gábor, filmrendező, forgatókönyvíró.
A Műszaki Egyetem
befejezése
után,
1979-ben a Színházés Filmművészeti Főiskola rendező szakán
is diplomát szerzett.
Dolgozott rendezőként
a Magyar Televíziónál, és a MAFILM-nél
is. Alapítója a Szabad
Tér kiadónak. Több rock, film, színház és sport
témájú könyve jelent meg. Számos dokumentumfilm és játékfilm fűződik a nevéhez, de ismert színházi rendezőként is.
Én a 1990 előtt – nem vagyok rá büszke hozzáteszem - Wass Albert nevét sem hallottam,
nemhogy egy sort is olvastam volna tőle! Én
azt sem tudtam, hogy milyen jeles erdélyi
író, a magyar irodalomtörténetben létezik és
szerepel. Ugye, ez a 90-es rendszerváltozás
kellett ahhoz, hogy megismerjük a nevét, sőt
nemcsak megismerjük, hanem meglehetősen
széles körben olvassuk. Ugye Wass Albert az
az író, akinek nem csak divatból megvesszük a
könyvét, – mint oly sokszor teszi ezt az ember,
és ezt a könyvet odatesszük az ágyunk mellett a soha el nem olvasott könyvek tetejére

„A tisztáson a Nyár fekszik holtan, hanyatt,
Fejéről elgurult a víg szalmakalap,
S ruhájából komor szagokkal száll a párfőm.”
Tóth Árpád: Szeptember
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– hanem ezeket a könyveket olvassuk. Sőt aki
egyet elolvasott az ingert érez arra, hogy egy
következőt is elolvasson. Mert ezek a művek
hatnak! (…)
(…) amiről nem beszélünk, amiről generációk
sora nem beszél, amiről nem tanul, nem hall, az
szépen lassan kiesik, eltűnik a magyar szellemi köztudatból. Nagyon sok ilyen szellemi teljesítménnyel vagyunk így. Én magam rendkívül sokszor tapasztaltam ezt, amikor az ember
könyvesboltokban bogarászik, vagy pláne antikváriumokban és akkor rádöbben arra, hogy
hát ezek megjelentek? Ezeket megírták annak
idején? Az ember nem is hallott róla! Ezek a
szellemi teljesítmények ezek létrejöttek? Ezek
gazdagították a magyar közgondolkodást? Ha,
ha nem beszélünk róla, ha kiradírozzuk, ezek
szépen kiesnek a köztudatból. (…)
(…) Nincs magyar nemzet! Használjuk is ezt
a kifejezést, meg olvassuk is ezt a kifejezést:
magyar nemzet, mondjuk, de igazi tartalmától
ez meg van fosztva! Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a nemzet egy nagyon magas rendű
fogalom: a nemzet egy olyan összetartó közösséget jelent, amely nem engedi azt, hogy
bárki bármikor, képletesen szólva a cipőjét beletörölje! Egy nemzetnek van akarata! Ez egy
öntudatos felemelkedő közösség! A nemzet –
egy összetartó, erős nemzet – az bátran megfogalmazza a saját szándékait, egy nemzetnek
van jövőképe, van távlatos jövőképe! Egy
nemzet az világosan és egyértelműen kezelni
tudja a helyzetét! Pontosan tudja, hogy honnan érkezett, hol tart, és mit szeretne elérni a
világban! (…)
Zsombó, 2008. május 29.
szerkesztette: mészáros csaba

VÍG-HÚS Nagyker.
Tőke- és baromfihús nagykereskedelem
Felszabadulás u. 29/2. (Szolgáltatóház)
Üzletvezető: Víg Ferenc
Rendelésfelvétel: 30/6259657
Rendelés 12 kg-tól

Faragott bútorok készítése:
asztalok, székek, csillár,
falikar, konzolasztal, tükörkeret, szekrények, díszítőelemek igény szerint.
Hiányzó, letört, faragott részer pótlása,
újrafaragása.

Tel.: 30/981-9899

József Attila Közösségi Ház és
Szabadidőközpont
Havi program
2008. szeptember
Augusztus 30.

Nyárbúcsúztató Disco
Beat Box Show
Szeptember 5.
Gombfoci világbajnokai
Szeptember 10.
Irodalmi kalandozások
Buda Ferenc Kossuth-díjas költővel
Szeptember 12.
Ír népzenei koncert és
táncház a BRAN zenekarral
Szeptember 26.
Simon Miklós és Barkos
Beáta tűzzománc kiállítása
		

zsombói PORtrék

„Zsombó a fejlődését annak
köszönhette, hogy mindenki egy
irányba ment!”
Kálmán Ferenc közösségünk megbecsült
tagja. Hosszú éveken keresztül meghatározó egyénisége volt községünk vezetésének,
harminc éven keresztül pedig iskolaigazgatóként oktatta és nevelte gyermekeinket.
Ma, nyugdíjasként is aktívan veszi ki részét
a helyi társadalmi életből. Emellett gyümölcstermesztéssel foglalkozik – (Erre a
beszélgetésre is a barackfák „árnyékából”
hazatérve kerülhetett sor.) Életpályáját,
személyiségét megismerve egy önzetlen,
igaz ember képe rajzolódik ki. Olyan
értékekről beszél, melyek mindannyiunk
számára megbecsülendőek.
– a beszélgetés rövidített, szerkesztett változata –

Feri Bácsi kiskundorozsmai családban született. Hogyan emlékezik vissza a szülői házra?
Milyen gyermekkori emlékeket idéz fel szívesen?
1939-ben
születtem
Dorozsmán, paraszti
családban. De boldog
gyerekkorom volt, mert
minden családtagom
otthon volt. A családi
munkamegosztásból én
is kivettem a részem, –
amely számomra öröm
volt – de volt idő a játékra is! Hárman voltunk testvérek a családban: a bátyám 11
évvel volt idősebb, a húgom 2 évvel fiatalabb.
A bátyám nem tanulhatott, a húgom meg nem
akart. Így csak én képeztem magam.
Szegénység volt az egész országban, így a mi
családunkban is. Én például mindig a bátyám
után kaptam átalakított ruhákat, amelyeket a
varrónő keresztanyám rám alakított. Valamikor a középiskolás éveim alatt kaptam az első
olyan ruhát, amelyet nekem vettek. Nyaranként a családi létfenntartáshoz testvéreimmel
mi is hozzájárultunk: így én dolgoztam, állami
gazdaságban, útépítésnél, téglagyárban csilletolóként, vízügyi igazgatóságnál kubikusként.
Az általános iskolát itt végeztem Dorozsmán,
rendkívül nehéz időszakban. Az ’53-as időszakban tilos volt ballagni az iskolában! Akkor egy
osztályba 54-en jártunk, a tanterem úgy tele
volt padokkal, hogy csak azokon keresztül lehetett hátra menni. Nagyon kedves pedagógusaim voltak, akik megszerettették a tanulást,
kedvet adtak az olvasáshoz. Olvasási igényemet úgy tudtam kielégíteni, hogy egymás között kölcsönöztettem a könyveket, miközben
én mindkettőt elolvastam.
Gyerekként és kiskamaszként élte meg a második „világégést”, valamint az 1956-os forradalmat!
A házunk a főutcát követő volt. A háborús
időszakban az volt a szokás, hogy a katonákat
elszállásolták. Ekkor az első szobát ki kellett
üríteni: hoztak szalmát, erre pokrócot terítettek, a falba szögeket vertek, hogy arra tudják a
felszerelést akasztani. Az egyik háznál az utcában főztek a katonák, ott volt a konyha. Nálunk
7-8 katona lakott. Mindig kaptam a katonáktól
olyan ételeket, amelyeket ők nem szerettek:
így szerettem meg a paradicsomlevest, tökfőzeléket. A magyar katonák után jöttek a németek, azok nagyon fura emberek voltak. Nem
beszéltek magyarul, de nem is akartak. Le is

néztek minket! Utána jöttek az oroszok, ők már, amit tudtak, elvittek!
Fel is készültünk rá, hogy amit csak
lehetett, próbáltunk eldugni előlük. A
kanalainkat biztonságban megőrizték, a lovunkat pedig egy kisebbre
cserélték… amelyik traktorhangra
háborút érzett, lefutott a műútról,
még az árkot sem tekintette akadálynak.
1956-ban negyedikes középiskolás voltam
Szegeden. Mi a moziból kijőve csatlakoztunk
az esti felvonuláshoz. Másnap mi negyedikesek és megírtuk a 12 pontunkat, Kossuth címert, magyar zászlót tűztünk a kabátjainkra,
amelyet papírból készítettünk. Minket – bejárókat – elküldtek haza, mert a hidat lezárták.
A tüntetők félrelökték az ott álló rendőröket,
katonákat, és mentek tovább. Mi is beálltunk
a sorba, a tanáraink jöttek utánunk. A Takaréktár utcánál jártunk, amikor a kiskunmajsai
lövészezred katonái a levegőbe lőttek. Ekkor
kereket oldottunk, nagyon megijedtünk. Egy
fiatalember meg is halt egy eltévedt golyó
miatt. A tanáraink közül többeket elvittek, ők
csak később állhattak újra katedrára… Az
oroszok agyonlőtték egy katonabarátomat a
laktanyában, amit körbefogtak, és ahol csak
fényt láttak oda lőttek.
Milyen lehetőségei voltak fiatal felnőttként?
Kitűnővel érettségiztem, de már második osztályos koromban édesapám meghalt, ezért
nekem is munkába kellett állnom, így munka
mellett tanultam tovább. A tanítóképzőt itt
végeztem Szegeden, aztán pedig főiskolát,
egyetemet, szakegyetemet. Az egyetemet a
budapesti Eötvös Lóránt Tudományegyetemen végeztem, ami kicsit szélesebb látókört
biztosított a világra.
A pályámat Ásotthalmon kezdtem: négy osztályból összevont alsóban, majd később négy
osztályból összevont felsőben tanítottam. Az
alsó tagozatosokkal sokszor együtt játszottam, mivel az a legjobb eszköz az erkölcsi nevelésre. Én 18 éves voltam, míg a legnagyobb
gyerek 14, úgyhogy túl nagy korkülönbség
nem volt. A mozgékony gyerekekkel lehetett
a legjobban bánni: szakkörön voltak, erdőbe
jártunk, kirándultunk, gyereknapon mi vágtuk
a birkát a gyerekekkel, anyák napjára együtt
állítottuk fel a színpadot, meg lehetett velük
fordítani a világot! Szereztem nekik focilabdát,
azzal aztán a fiúkat lehetett kihúzni a világból.
Azután a munkatársam megnősült, én tovább léptem. Forráskútra kerültem, mert itt
már lehetőségem volt osztott osztályokban a
szaktárgyaim tanítására. Emellett tiszteletdíjas művelődési ház igazgató voltam. Kaptunk
pedagógus szolgálati lakást, így a településre
költöztünk. Az újonnan épült művelődési házba a hagyományőrzéssel és ehhez kapcsolódó
művészeti élettel, valamint a bálak jelentős
bevételeivel a művelődési házat technikailag
is tudtam korszerűsíteni.
A feleségemmel a főiskolán találkoztam, és
rövid úton egybekeltünk. Egymást ma is jól
kiegészítjük. Három gyermekünket neveljük.
Hogyan került a család Zsombóra?
Felkértek, hogy legyek itt Zsombón iskolaigazgató. Tulajdonképpen 2000-ig az is voltam,
két év kivételével: 1971-73 között. Akkor tanácselnök voltam, az Isten sem mentett meg
attól. Én nem jelentkeztem, nem sikerült eléggé tiltakoznom, feladatul kaptam, hogy legyek
tanácselnök, úgyhogy 2 évre tanácselnök
voltam, de sikerült visszamennem az iskolába
igazgatónak.
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Akkor elég szolid körülmények voltak Zsombón. Az önkormányzat épített egy négy
tantermes iskolát. Ez az épület
a Móra utcai épület, amelyet
Szakál Anti bácsi tanácselnök
építtetett. Ekkor már nyilvánvaló volt, hogy kicsi a hely,
mindenhol tanítottunk, kettéválasztottuk a
tantermeket, szerencsére a gyereklétszám
gyorsan nőtt. Így időszerűvé vált, hogy olyan
iskolát építsünk, ami megfelel az elvárásoknak. Dr. Faragó Vilmos vezetésével társadalmi
munkából összejött egy kis pénz, akkor lehetett mindig fejleszteni.
Akkor egy nagyot sikerült ugrani, mert eredetileg úgy tervezték, hogy két tanterem lesz egy
tornateremmel, hiszen a tollaslabda akkor már
országos hírű volt. Kiss Piroska igazgatóhelyettes megrajzolta több éves tapasztalatunkat, sok új eredeti ötlettel gazdagítva. A terveket a mérnökök csak átvették, és az általuk
szükséges formába öntötték.
Minden iskolafejlesztés tartalmi bővítéssel járt.
A jobb feltételeket hatékonyabb módszerekkel,
pihentető/szórakoztató játékokkal egészítettük
ki: • A négy új tantermet szaktanteremként
rendeztük be – szemléltető eszközök szabad
használata mellett. A mai sportpálya, a füves
és fás játszóhely kialakításával. • Az új iskolarész és tornaterem – a szülők ma már nehezen
elképzelhető anyagi és munka segítsége mellett – épült fel. Szegeden ingyen kapott házakat
bontottunk őszi, téli időszakban.• Elindítottuk
az értékközvetítő és képességfejlesztő programot az első osztályban, az angol tagozat és a
kísérleti szóbeli vizsgarendszer bevezetésével.
Valamennyi tanteremben célszerű audiovizuális (tv, magnó, írásvetítő) került elhelyezésre,
a zárt láncú tv-rendszer kiépítése mellett. Ekkor került kiépítésre a belső játékudvar is. –
Írásban rendszeresen megkérdeztem a diákok
név nélküli véleményét. Diákönkormányzatot
alakítottunk, aminek tagjait a tanulók titkos
választással bízták meg. Partnerek voltunk, az
irodámban üléseztek, megtanítottam őket a
vélemények kulturált közlésére.
Feri bácsi nemcsak az iskola gondos „gazdájaként” dolgozott, hanem jelentős szerepet
vállalt a közösségi élet szervezésében is. Mit
emelne ki ebből az időszakból?
Kiss doktor, Faragó Pista bácsi, Patik Jani
bácsi, Vas Zoli bácsi közössége nagyon nagy
szeretettel fogadott be minket! Zsombóra egy
jellemző volt, hogy senki nem tett keresztbe a
másiknak! Zsombó a fejlődését annak köszönhette, hogy mindenki egy irányba ment! Nem
irigykedtek a másikra, de nem is volt miért!
Volt együttlét, volt közösségi élet. Megvolt a
családok közötti összetartás!
Sokat segítettem Csongrádi Tamásnak is,
az akkori művelődési ház igazgatónak. Gyuris Lacit kérte meg, hogy a lakodalmas bálat
szervezze meg. Onnantól kezdve felfelé ívelt a
közösségi élet. Azokat a régi szokásokat kellett elővenni, amelyek az emberek között megvoltak. Az arató-, a szüreti bálokat szerveztük
meg, mert ez a kultúra szervesen kapcsolódott
az emberekhez. Erre fűztük fel a szakköröket
is, pl. az énekkart.
Ezeken a rendezvényeken az volt a jó, hogy
három generáció összekerült! Ugyanis a tanyai ember mindig együtt volt a családjával,
elment lakodalomba, disznótorra, búcsúra. Én
ezekkel az ünnepekkel a családi együttlétet
próbáltam megszervezni.
Nagy Beatrix/Mészáros Csaba

„Jön az ősz, már hullnak a cifra virágok
szirmai, rongyban, mint farsangi plakátok,”
Babits Mihály: Magyar szonett az őszről

HÍRMONDÓ
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Anyatejes Világnap és Babafotókiállítás
Az elmúlt évekhez
hasonlóan idén is
megrendezésre
került
Anyatejes
Világnapi rendezvényünk, melyen
az egy éven belül
szült édesanyákat
és gyermekeiket
köszöntöttük, illetve azokat az édesanyákat, akik saját
gyermekük táplálása mellett még más
családok gyermekeinek is biztosítani tudták
a legtermészetesebb táplálékot: az anyatejet.
1991 óta ünneplik a magyar védőnők a Unicef
és a Who felhívására az anyatej, két éve pedig
a szoptatás világnapját. Ezen a napon minden
településen azokat az anyákat köszöntik, akik
a szoptatás fontosságát, jelentőségét hirdetik
és hat hónapig kizárólag anyatejjel táplálják
csecsemőiket. Ezen jeles alkalomból tartott
előadást a zsombói édesanyáknak az újszülött
osztályon dolgozó kolléganőnk, Vass Márta,
aki részletesen tájékoztatta a szülőket a témában felmerülő kérdésekről.
Köztudott, hogy a szoptatás olyan testi és lelki
előnyökhöz juttatja a kisbabát, amit más módon nem kaphatna meg. Még a XXI. század
elején sem mondhatjuk el, hogy az anyatej
összes titkát ismernénk, hiszen újabb és újabb
fontos összetevőkre bukkannak a kutatók.
Lehetséges, hogy az első hetek bizonytalanságai, szoptatási gondjai és a kiismerhetetlennek tűnő, sírós, hasfájós kisbaba mellett
egyszerűbb, megnyugtatóbb megoldásnak

tűnik a tápszer. A távlatokat tekintve azonban
biztosan akkor döntünk helyesen, ha türelmesen keressük a megoldást.
A korai mellretétel erősíti az anya kötődését a
csecsemőhöz
Kimutatták, hogy ha a szülés utáni órákban az
anya szoptathat, ez olyan hormonválaszt eredményez, ami megerősíti az anyai ösztönöket,
és fokozza az anya kötődését a gyermekhez. A
bababarát ellátás és a kengurumódszer bevezetése után kevesebb kora- és éretten szülöttet hagytak magukra az édesanyák, és ritkább
lett a gyerekbántalmazás a korai hónapokban.
A szoptatás védi az egészséget
A női tej összetétele folyamatosan változik:
amint a szervezetben megjelenik egy kórokozó, az immunrendszer mellett a mell hámsejtjei
is termelni kezdik az ellenanyagokat. Az anyatej antimikrobás („kórokozót ölő”) összetevői
ellenállnak a baba emésztőenzimeinek, így
sértetlenül jutnak el „állomáshelyükre”. Működésük során erősítik a csecsemő még éretlen
védekezőrendszerét, és elpusztítják a baktériumokat. Ott vannak a legérzékenyebb fertőzési kapukban, a nyálkahártyákon, így sokszor
már azt is képesek megakadályozni, hogy a
kórokozó bejusson a baba szervezetébe. A
védőanyagok másik csoportja a gyulladások
kialakulásától óvja meg a szoptatott babát.
A gyulladásgátló anyagok jelenléte miatt az
anyatejjel táplált koraszülötteknél sokkal ritkábban alakul ki a rettegett bélelhalás (NEC),
és gyorsabb a felépülés más emésztőrendszert érintő betegségekből is. Sok tudós ezeknek az anyagoknak tulajdonítja, hogy a szoptatott csecsemők között kevesebb az allergiás
túlérzékenységből fakadó tünet. A védekezést
serkentő összetevők harmadik csoportja az
„immunmoduláló faktorok” nevet viseli. Ezek
az anyagok fokozzák a csecsemő saját védő-

„Ó hány szeptembert értem eddig ésszel!
a fák alatt sok csilla, barna ékszer:
vadgesztenyék.”
Radnóti Miklós: Naptár/Szeptember
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anyagainak termelődését és működését.
Az anyatej még a szoptatás befejezése után
évekkel is bizonyos fokú védettséget biztosít a
gyermeknek egyes betegségek ellen. Ez részben a szoptatás alatt a csecsemő szervezetébe
jutó fehérvérsejteknek köszönhető. A csecsemőkorban kizárólag szoptatással táplált gyermekek cukor- és zsíranyagcseréjére az anyatej
igen jó hatással van. Ez jelentősen csökkenti
a felnőttkori szív- és érrendszeri betegségek
kockázatát, különösen a nőknél. A kizárólag
szoptatással történő táplálás védelmet nyújt a
gyerekkori cukorbetegséggel szemben.
Rendezvényünkön jelképes ajándékokkal szoktunk kedveskedni a jelenlévő
édesanyáknak. Idén is egy-egy szál rózsával
köszöntöttük Őket. Az édesanyák köszöntése
után a Babafotó-kiállításon résztvevő gyermekeket ajándékoztuk meg. 20 bűbájos gyermek
fényképét csodálhatták meg július közepétől
a József Attila Közösségi Ház és Szabadidő
Központba látogatók. Minden gyermek emlékül egy névre szóló hímzett törölközőt és
emléklapot kapott ajándékba. Az ide látogató
családok egy-egy ajándékcsomagot is kaptak,
melyben különböző szórólapok, magazinok és
termékminták szerepeltek.
Köszönjük a résztvevő szülőknek, hogy jelenlétükkel és az általuk gondosan elkészített süteményekkel támogatták rendezvényünket. A
gyermekek fényképei továbbra is megtekinthetők a rendezvény helyszínén! Támogatóink:
Zsombó Község Önkormányzata, József Attila
Közösségi Ház és Szabadidő Központ, Anikó
Virágüzlet, Prima Flora Kertészeti Centrum,
SCA Hygenic Product, Brendon Bababolt,
AVIVA Biztosító. Köszönjük, hogy hozzájárultak rendezvényünk megvalósításához!
Renkóné Isaszegi Andrea, védőnő

dorkó

Az egyetlen magyar eredetű sportág

Tisztelt Sportbarátok!

Zsombói lovassport

Magyarország sportnemzet, halljuk gyakran.
Bizony sportolóink valóban kiváló eredményeket érnek el a világversenyeken, és az olimpiákon is, a világ bámulatára. Azonban mindezt
más nemzetek által kitalál sportágakban.
Igen, más népek sportjait űzzük, ugyanis mi
magyarok eddig egyetlen sportágat találtunk
ki, a szektorlabdát. Ezt sem túl régen, ezért
még a magyar fülnek is szokatlan ez a szó.
Azonban ha hozzátesszük, hogy a szektorlabda nem más, mint a gombfoci játék szellemiügyességi sport változata, akkor már minden
magyar ember tudja, hogy miről van szó.
A gombfoci valamikor az 1910-es évek táján
alakult ki az akkori Magyarország területén,
ezért ma is őshonos játék a Kárpát medence
országaiban. A gombfocizás az ötvenes években vált rendkívül népszerűvé. Ekkor egy pécsi
szabómester – Balogh László – szervezőmunkájának köszönhetően kialakul a játék versenyszerű változata, melyet jellemzően baráti
társaságokban, klubokban űztek.

Az egy hónapos nyári pihenőt követően a
futball csapat megkezdte a felkészülést a következő megye II. osztályú bajnoki szezonra. A
nyári szünet alatt több személyi változás is történt a Sprint Zsombó SE életében. A csapatból
4 játékos eligazolt más egyesületbe, helyükre
5 új játékost sikerült leigazolni. Ez talán nem
csak létszámban, hanem minőségben is javulást eredményezhet a következő idényben.
Az ifjúsági csapat problémájára is sikerült
megoldást találni, ugyanis Kis Károly elvállalta
az edzői feladatokat. Jelenleg 14-15 zsombói
fiatal látogatja az edzéseit.

13. alkalommal volt lovasnap Zsombón a falunap hétvégéjén. A rendezvény két napos volt,
amire eddig nem volt példa. Június 21-én,
szombaton a Gyermek- és Pónilovasok Országos Szövetsége szabályai szerinti gyermekügyességi és díjugrató versenyt rendeztünk,
míg vasárnap a már megszokott díjugrató versenyt láthatta közönségünk, azzal az újítással,
hogy idén már országos minősítő versenyszámot (A1) is kiírtunk. A szombati napon 76 startot bonyolítottunk, ami átlagosnak mondható
egy ilyen versenyen, és valószínűleg annak
tudható be, hogy a résztvevők számára eddig
ismeretlen volt a helyszín. A vasárnapi díjugrató versenyen nagyszámú, 137 start volt, annak
ellenére is, hogy ekkor Mezőhegyesen országos verseny volt. Ez pedig egyértelműen jelzi,
hogy az Equitania Lovas Club zsombói pályája
kedvelt versenyhelyszínné vált. Sajnos következő rendezvényünkre a július 27-én rendezett
Equitania Kupára lankadt a versenyzési kedv,
ami egyértelműen az egész hetes esőzéseknek és a rosszul sikerült időpontválasztásnak
volt köszönhető. A versenynek azonban volt
egy fontos tanulsága. A megjelent nevezők
hitetlenkedve nézték, hogy a pálya talaja en�nyi eső után is kifogástalan. Ilyen pálya pedig
kevés van az egész országban, ezt nemzetközi
pályaépítőnk is megjegyezte. Reméljük, ennek
a remek adottságnak hamar híre megy a lovasok körében.
A megjelent gyerekek számára mindhárom alkalommal pónilovaglási lehetőséget biztosítottunk, ingyenesen. Ez a továbbiakban is így lesz.
Következő rendezvényünkre a Magánlótartók
Versenyére szeptember 20-án sok szeretettel
várunk minden kedves érdeklődőt. Végezetül
köszönettel tartozunk a támogatásért szponzorainknak, és Zsombó Önkormányzatának.

A felnőtt csapat augusztus 2-3–án ismét megrendezte – immár a második– Zetkó József
Emléktornát, melyen a tavalyi győzelmet követően idén a harmadik helyet szerezte meg.
A torna eredményei:
Zsombó-Bordány		
Forráskút-Zákányszék
tizenegyesekkel: 		
3. helyért: Zsombó-Zákányszék
Döntő: Forráskút-Bordány

2-3
3-3
9-8
7-1
2-1

Különdíjasok:
Legjobb játékos: Bán Gergő (Bordány)
Legjobb kapus: Kertész Norbert (Forráskút)
Gólkirály: Szűcs László (Zsombó)

Egy vállalkozó kedvű klubvezető kezdeményezésére 1958-ban mintegy 200 klub képviselője gyűlt össze Budapesten, hogy versenyek
rendezéséről tárgyaljanak. Vezetőséget választottak maguk közül, megegyeztek a közös
szabályokban, egyéni és csapatbajnokságokat
írtak ki, és a játékot asztali-labdarúgásnak keresztelték el. Ezzel kialakult a szervezett versenyeztetés.
Asztali-labdarúgóink szerették volna, ha az állam sporttevékenységnek ismeri el a versenyszerű gombfocit, azonban ez csupán 1990-ben
sikerült. A sportággá válás után derült ki, hogy
az asztali-labdarúgás más játékokat, sportágakat is takar. Mindenki ismeri a hazánkban népszerű csocsót, amely nemzetközi elnevezésében szintén asztali-labdarúgás névre hallgat.
Ráadásul szintén ugyanígy hívják hivatalosan
a subbuteo nevű futball-utánzó játékot is, ezért
a 2002-ben megalakult nemzetközi szövetség
vezető a sportág nevének megváltoztatása
mellett döntöttek. A név kiválasztásakor a
sportág legjellemzőbb elemét, a passzolási
szabályt, vagyis a szektor szabályt emelték
ki. Így lett az egyetlen magyar sportág neve
szektorlabda.
A mai szektorlabdázók nem hoznak szégyent
a játék egykori kitalálóira, hiszen eddig valamennyi Európa-bajnokságot és világbajnokságot megnyertek. Ebből a világverő csapatból jön el Zsombóra szeptember 5-én két fő,
akik kedvcsináló, tagtoborzó bemutatót és
élménybeszámolót tartanak a József Attila
KözösségiHázban, mivel az elképzelések szerint a jövőben itt szektorlabda klub fog működni. Érdemes tehát feljegyezni ezt a programot
a naptárunkban!
Horváth Imre, elnök,
Nemzetközi Szektorlabda Szövetség

Köszönet mindenkinek, aki anyagilag vagy
munkájával segített a torna és az azt követő
vacsora megszervezésében és lebonyolításában.
A csapat őszi programja (az ifjúsági mérkőzés
2 órával korábban kezdődik):
2008.08.16. szombat 17:00
		
Apátfalva–Zsombó
2008.08.20. szerda 17:00
		
Zsombó–Csanytelek
2008.08.31. vasárnap 17:00
		
Zsombó–Baks
2008.09.06. szombat 16:30
		
Szőreg–Zsombó
2008.09.14. vasárnap 16:30
		
Zsombó–Deszk
2008.09.21. vasárnap 16:00
		
Makó–Zsombó
2008.09.25. csütörtök 16:00
		
Tanárképző–Zsombó
2008.09.27. szombat 16:00
		
Csanádpalota–Zsombó
2008.10.05. vasárnap 15:30
		
Zsombó–Tömörkény
2008.10.11. szombat 15:30
		
UTC–Zsombó
2008.10.19. vasárnap 15:00
Zsombó–Fábiánsebestyén
2008.10.25. szombat 14:30
		
Székkutas–Zsombó
2008.11.02. vasárnap 14:00
		
Zsombó–Bordány
2008.11.09. vasárnap 13:30
		
Üllés–Zsombó
2008.11.16. vasárnap 13:00
		
Zsombó–Forráskút

Réti Dávid, Equitania Lovas Club

A csapatok már nagyon várják a kezdést, reméljük a szurkolók is! Találkozunk a mérkőzéseken!
Szűcs László, játékos-edző
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„Sárga, piros zászlóit lengeti
a cifra ősz a nap fakó tüzére,
künn a tanyán is sárga tengeri
és paprikák érett, piros füzére.”
Kosztolányi Dezső: Sárga, piros zászlóit lengeti…

HÍRMONDÓ
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Arany János balladái

A könyvtár újdonságai közül most Arany
János balladái Zichy Mihály rajzaival című
kötetét mutatom be az olvasóközönségnek.
Ez a könyv egy fac-simile kiadás, amely hasonmást jelent. Az eredeti kiadás 1896-ban a
Franklin Társulat gondozásában jelent meg. „E
kiadásban úgy a képek, mint a balladák szövege, melyet Zichy Mihály saját kezével írt le,
az eredetinek vonásról vonásra hű hasonmásai.” Arany János balladái közül az Árva fiú,
Rozgonyiné, Vörös Rébék, Szibinyányi Jank,
Tengeri Hántás és az Egri leány kapott helyet.
A balladák kézzel írottak, fekete-fehér képekkel hűen ábrázolják a történéseket a rajzok.
Minden korosztálynak ajánlom, mert igazán
szépen illusztrált, tartalmas kötetről van szó.
Nagy Beatrix

Michael Palin:
Hemingway nyomában
Fernando Pessoa szerint :„Egy ember, ha
megvan benne az igazi bölcsesség, képes
a világ teljes mivoltában gyönyörködni egy
fürdőkádból…”Ha nem is egy fürdőkádból, de
a vén diófa árnyékában meghúzódva megtehetjük, hogy szemünket félig behunyva, félig
Michael Palin Hemingway nyomában című
könyvére szegezve átadjuk magunkat egy kis
utazásnak. És még korán sem kelnünk ahhoz,
hogy láthassuk a Kilimandzsárót.
Elég lesz ha az Oak Parkból elindulunk ÉszakMichiganbe . Majd továbbutazunk Velencébe,
felkészülve arra, hogy autóval megközelítve
semmiféle tájszépségben nem gyönyörködetünk az úton. Ezért hát érdemes mindjárt a
folyón át, a fák között eljutni Monte Cavello
hófödte lankáihoz. Ha elég volt a csendes
nyugalomból irány a Montparnasse. Élvezzük
eleganciáját, kultúráját, s azt, ahogyan őrzi, és
felmutatja történelmi örökségeit. Madridban
sok helyen találkozhatunk Hemingway-el, de
akad olyan hely, is ahol az „Itt sohasem evett
Hemingway” tábla díszeleg. Színes, zajos életük magával ragadó, akárcsak a Fallas-ünnep
Valenciában.
Ha már kellőképpen megszoktuk a meleget tovább állhatunk Key Westbe, az USA legdélibb
városába, ahol nagyon intenzíven érezhető
Hemingway jelenléte. És végre megcsap a
Kilimandzsáró felől érkező hűvös éjszakai fu-

vallat. Már csak egy mojito vagy daiquari hiányzik a kezünkből és felcsendül fülünkben a
Guantanamera. Végül utazásunk egy „képtelenül szép vidéken” ér véget; a Sziklás-hegység
keleti lejtőinek tágas vidékén.
Michael Palinnek ehhez az utazáshoz 10 hónapra volt szüksége. Mi egy délután megtehetjük, de az élmény ugyanolyan felkavaró
lesz. Hemingway nagy utazó volt, örökösen
terveket szőtt. Utazásain kevesen tartottak ki
mellette. Legyenek kitartóak! Palintől megszokott szellemességgel és humorral átszőtt kalandokban lesz részük.
Schönfelder Zita

Hírek a Dorozsmai Felnőttoktatási Középiskoláról

Négy éve indult középiskola Dorozsmán.
Az eltelt évekről kérdezem Máhig József tanárt, a középiskola vezetőjét.
– Milyen tapasztalatokkal zárták az elmúlt éveket?
–Úgy gondolom, hogy az oktatási folyamat szereplőinek nevében azt mondhatom, hogy kedvezők a tapasztalataink a mögöttünk hagyott négy
tanévről. Az intézmény minőségbiztosítási programja keretében megkérdeztem tanítványainkat, hogy milyenek voltak a tapasztalataik, és
örömmel mondhatom: válaszaikból az derül ki, hogy egy olyan jó közösség kezd formálódni a mi iskolánkban, amelynek megteremtése mind az
iskola alapítóinak, mind a tanár kollégáimnak kiemelt célunk volt. Nagyon nehéz dolog felnőtt fejjel újra iskolapadba ülni. Csak akkor lehetnek
sikeresek a tanítványaink, ha a tanárok segítsége mellett egymást is segítik, bíztatják.
Jelenleg közel 100 a tanulólétszámunk, és ebből a létszámból 18-an sikeres érettségi vizsgát tettek. Történetünk folyamán most érettségiztettünk először, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az összes tanulónk sikeres vizsgát tett. Kollégáimmal együtt úgy látjuk, hogy nem csak a
tudásuk mennyisége nőtt meg a maturálóknak, hanem változott a szemléletmódjuk a világlátásuk és úgy hiszem, hogy ez volt az igazi célunk
akkor, amikor megindítottuk ezt az intézményt.
Főleg helyi tanulóink vannak, de van néhány szegedi és üllési, bordányi, zsombói, forráskúti diákunk is. Én azt gondolom, ha ránézünk a térképre azt látjuk, hogy Dorozsma ennek a 4-5 falut magában foglaló kistérségnek a – Bordány, Üllés, Forráskút, Szatymaz, Zsombó – a természetes
központja. Szerintem az itt élő embereknek természetes igénye, hogy ne kelljen minden ügyükkel Szegedre beutazniuk. Az iskolánk lehetne az
első lépcső azon az úton, amely Dorozsmát ilyen regionális kistérségi központi szereppel ruházná fel.
– Milyen szinten mozogtak a tanulók?
– Kitűnő tanulónk is van, és sokan vannak, akik jó szintű bizonyítvánnyal büszkélkedhetnek, és azt sem tagadom, hogy egy-két esetben a kollégáim jóindulata is kellett a sikeres vizsgához. De bízom abban, hogy ez a befektetés megtérül, és az, aki az idén csak mérsékelten teljesített
ezzel a kis segítséggel jövőre képes lesz arra, hogy megsokszorozza erőfeszítéseit.
– Az őszi indulásra van-e jelentkező?
–Lassan gyűlnek a jelentkezési lapok, a fent említett környező településeken a nyár folyamán szeretnénk fokozni a beiskolázási propagandánkat.
Szeretnénk 9. 10. 11. és 12. osztályt indítani akkor, ha a létszám eléri a 30 főt tanulócsoportonként.
A tanulók többségének a jelenlegi szerda-péntek-szombat menetrend megfelel, így ezen vélhetően nem kell változtatnunk. Tandíjat továbbra
sem fogunk szedni.
–Elérhetőségek?

Jelentkezni lehet „Jelentkezési lap” kitöltésével a dorozsmai Orczy István Általános Iskolában,
augusztusban szerdai és pénteki napokon 15 és 17 óra között.
Tájékoztatjuk a jelentkezőket telefonon: 70-276-97-67, 20-969-04-08, illetve
e-mailben: mahig@t-online.hu
„Ki először piros csőt lel,
Lakodalma lesz az ősszel.”
Arany János: Tengeri hántás

fizetett hirdetés
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BÉLÁIM

Sütőanyag

Feltéve

A szélén
élez!

Verselő

Kihalt
nyelv

Elemfajta

JLV

Dehogy!

Bibliai
település

Néma
mén!

Kést élesít

Megfejtés

Az a
személy

Verset
mond

Folyadékot
fogyasztani

Megfejtés

Meztelen
festmény
(plusz ékezet)

Balti
állam
polgára
Elöljáró

A közelebbi

Gyötrelem

Lángol

Hangosan
szól

Jód

Bibliai testvérgyilkos

Televízió

Házőrző

Kezdettől

Szentelendő növény

Yoko …

Kevert
roma!

Ammóniaszármazék

Fordítva
ruhát
készít!

EOVU
Elektronikai
cég

Rin-tin-…
Betakarít

Semleges
orosz

Autósiskola

Az első
fogás

Tág
Fortyog

Angol
főnök

Idős röv.

Üres rák!
Előtagként: nagy

Kórház

Urán

Tökéletes
szám

A rejtvényt ezúttal is Márton Imre barátunk készítette! Előző számunk rejtvényének megfejtése: „Felhőcske rózsaszíne a kéket üdén szeli át”
A SZILVÁNIA PIZZERIA ÉS CUKRÁSZDA pizza utalványát Móra Csaba kedves olvasónk nyerte
A nyereményt szeptember 1. után a Közösségi Házban veheti át. GRATULÁLUNK!
A megfejtéseket 2008. szeptember 30-ig várjuk, a kultura@zsombo.hu-ra, vagy személyesen a Közösségi Házban!

Karikázd be a helyes válasz betűjelét!
1. Melyik számban nyerte Hajós Alfréd
az első magyar olimpiai aranyérmet?
a, 100 m gyorsúszás
b, 200 m mellúszás
c, 400 m vegyesúszás d,1200 m gyorsúszás
2.

Összesen hány olimpiai érme van Balczó Andrásnak?
a, 3
b, 4
c, 5
d, 6

3.

Ki nyerte a 100. magyar olimpiai aranyérmet?
a, Földi Imre
b, Hegedűs Csaba
c, Gedó György
d, Zsivótzky Gyula

4. Hányas mezszámot viselt Buzánszky Jenő
az Aranycsapat jobbhátvédje?
a, 1
b, 2
c, 7
d, 10
5. Melyik sportágról szól az idézet: „A legtökéletesebb sportember, (…)
akiknek testében az erő és a sebesség csodálatos harmóniában egyesül.”
a, maratoni futás
b, triatlon
c, öttusa
d, tízpróba

6.

Ki szerezte az első magyar női aranyérmet?
a, Csák Ibolya		
b, Elek Ilona
c, Novák Éva		
d, Gyarmati Olga

7. A magyar olimpiai csapat Helsinkiben szerepelt a legeredményesebben,
mely teljesítménnyel az éremtáblázat harmadik helyén végzett. Hány érmet
szerzett összesen?
a, 40		
b, 41
c, 42		
d, 43
8.

Melyik olimpián győzött Polyák Imre, a Nemzet Sportolója?
A, helsinki-i		
b, melbourne-i
C, tokiói		
d, római

9.

Hányadik nyári olimpiát rendezik Pekingben?
a, XXVI.		
b, XXVII.
c, XXVIII.		
d, XXIX.

10. Melyik ország fővárosa Peking?
a, Kína		
b, Dél-Korea
c, Japán		
d, Észak-Korea

Előző számunk TOTO megfejtése: A, D, C, B, A A 100 forintos bolt vásárlási utalványát Erhardt Zoltánné kedves olvasónk nyerte
A nyereményt szeptember 1. után a Közösségi Házban veheti át. GRATULÁLUNK!
A megfejtéseket 2008. szeptember 30-ig várjuk, a kultura@zsombo.hu-ra, vagy személyesen a Közösségi Házban!
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„Siratom halálát
A hulló levélnek,
Lassú hervadását
A virágos rétnek.”

Dsida Jenő: Ősz
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