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„Újra itt van!”
 – Falunapok 2009. – 
a szervezőket kérdeztük

Zsombóiak a 
csíksomlyói búcsúban

Gyermekszájjal a 
gyermeknapi 
rendezvényről 
– iskolások írták

Vass Zoltánra, 
községünk díszpolgárára 
emlékezünk

„Van aki forrón szereti” 
– plakátkiállítás a
globális felmelegedésről
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Tisztelt Választópolgárok!

2009. június 7-én az 
Európai Parlament 
tagjainak választása 
került megtartásra:

Községünkben a 
népszavazáson 2642 

fő volt a névjegyzékbe felvett választópol-
gárok száma a névjegyzék zárásáig, ebből 
804 fő jelent meg a három szavazókörben 
és adta le szavazatát.

A három szavazókörben megjelent válasz-
tópolgárok száma:

1. Általános Iskola, Móra u. 8. 
– 1. sz. szavazókör

212 fő

2. Általános Iskola, Móra u. 8. 
– 3. sz. szavazókör

246 fő

3. Általános Iskola, Móra u. 8. 
– 3. sz. szavazókör

346 fő

A szavazáson a részvételi arány 30,43% 
volt, mely a településünkön korábbi évek-
ben megtartott választások és népszava-
zások részvételi arányához képest sajnos 
alacsonyabbnak mondható. A 804 leadott 
szavazatból 799 érvényes (az érvényes 
szavazatok 99,38 %-a) és 5 érvénytelen 
(0,62 %) szavazat volt. A szavazás össze-
sített eredménye alapján a Fidesz-KDNP 
481 szavazatot (az érvényes szavazatok 
60,20 %-a), az SZDSZ 17 szavazatot (2,13 
%), az MCF Roma Összefogás 2 szavaza-
tot (0,25 %), a Munkáspárt 8 szavazatot 
(1,00 %), az MSZP 102 szavazatot (12,77 
%), a Jobbik 118 szavazatot (14,77 %), 
az LMP-HP 27 szavazatot (3,38 %) és az 
MDF 44 szavazatot (5,51 %) kapott. 

A szavazás eredménye az 1. sz. 
szavazókörben:
Az 1. sz. szavazókörben 806 fő volt a név-
jegyzékbe felvett választópolgárok száma 
a névjegyzék zárásáig, ebből 212 fő jelent 
meg és adta le szavazatát. A 212 leadott 
szavazatból 211 érvényes és 1 érvényte-
len szavazat volt. A szavazás eredménye 
alapján a Fidesz-KDNP 141 szavazatot 
(az érvényes szavazatok 66,82 %-a), az 
SZDSZ 2 szavazatot (0,95 %), az MCF 
Roma Összefogás 1 szavazatot (0,47 %), 
a Munkáspárt 1 szavazatot (0,47 %), az 
MSZP 22 szavazatot (10,43 %), a Jobbik 
27 szavazatot (12,80 %), az LMP-HP 1 
szavazatot (0,47 %) és az MDF 16 szava-
zatot (7,58 %) kapott.

A szavazás eredménye a 2. sz.
szavazókörben:
A 2. sz. szavazókörben 895 fő volt a név-
jegyzékbe felvett választópolgárok száma 

a névjegyzék zárásáig, ebből 246 fő jelent 
meg és adta le szavazatát. A 246 leadott 
szavazatból 242 érvényes és 4 érvényte-
len szavazat volt. A szavazás eredménye 
alapján a Fidesz-KDNP 155 szavazatot 
(az érvényes szavazatok 64,05 %-a), az 
SZDSZ 2 szavazatot (0,83 %), az MCF 
Roma Összefogás 1 szavazatot (0,41 %), 
a Munkáspárt 3 szavazatot (1,24 %), az 
MSZP 30 szavazatot (12,40 %), a Jobbik 
39 szavazatot (16,12 %), az LMP-HP 5 
szavazatot (2,07 %) és az MDF 7 szavaza-
tot (2,89 %) kapott.

A szavazás eredménye a 3. sz.
szavazókörben:
A 3. sz. szavazókörben 941 fő volt a név-
jegyzékbe felvett választópolgárok száma 
a névjegyzék zárásáig, ebből 346 fő jelent 
meg és adta le szavazatát. A 346 leadott 
szavazatból 346 érvényes szavazat volt, 
érvénytelen szavazatot nem adtak le. A 
szavazás eredménye alapján a Fidesz-
KDNP 185 szavazatot (az érvényes szava-
zatok 53,47 %-a), az SZDSZ 13 szavazatot 
(3,76 %), az MCF Roma Összefogás 0 
szavazatot (0,00 %), a Munkáspárt 4 sza-
vazatot (1,16 %), az MSZP 50 szavazatot 
(14,45 %), a Jobbik 52 szavazatot (15,03 
%), az LMP-HP 21 szavazatot (6,07 %) és 
az MDF 21 szavazatot (6,07 %) kapott.

A szavazás során rendkívüli esemény 
nem fordult elő községünkben, a Sza-
vazatszámláló Bizottságok zavartalanul, 
a jogszabályi előírásoknak megfelelően 
folytatták tevékenységüket. A Szavazat-
számláló Bizottságok és a Helyi Választási 
Iroda tagjainak a szavazás lebonyolítása 
kapcsán kifejtett tevékeny közreműködé-
süket ezúton is köszönöm.
     

Dr. Csúcs Áron
 jegyző, HVI vezetője

PARLAGFŰ

Tisztlet Zsombóiak!

Az ürömlevelű parlagfű hazánk egyik leg-
veszélyesebb és legagresszívebben terje-
dő, allergiát kiváltó hatású gyomnövénye. 
Az ellene történő védekezés nemcsak a 
növénytermesztők, hanem minden föld-
használó és földtulajdonos – beleértve a 
kiskertek tulajdonosait is – kötelező fel-
adata!
A kifejlődött növények legintenzívebb nö-
vekedési időszaka júniusra esik. Az aller-
gia szempontjából veszélyt jelentő porzós 
virágok jelennek meg előbb, július első 
felében, majd július végétől megindul a 
pollenszóródás, mely még ősszel is tart, 
és amely során a virágpor a légáramla-
tokkal 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 elvégezheti. 
A közérdekű védekezést a hatóság az ott 
tartózkodó személyek akarata ellenére is 
megtarthatja, illetve elvégezheti. Felhí-
vom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 
növényvédelmi bírságot kell kiszabni azzal 
szemben, aki a parlagfű elleni védekezé-
si kötelezettségét elmulasztja. A bírság 
összeg 15 ezer forinttól 5 millió forintig 
terjedhet!
Kérem a Tisztelt Lakosokat a parlagfű elle-
ni védekezés szabályainak fokozott betar-
tására, mely saját egészségünk megóvá-
sán túl, embertársaink és környezetünk 
javát is szolgálja!
Zsombó, 2009. május 29.

 Dr. Csúcs Áron
 jegyző

„Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje
Mindent egészséggel látogató ege”

Balassi Bálint
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„jeleket ír egy lustán hősködő
gyémántos testű nagy szitakötő.”

Radnóti Miklós

Önkormányzati hírek
Tájékoztató a Képviselő-testület
munkájáról

2009. május 28. 
 – rendkívüli ülés

1. A Képviselő-testület módosította a 
Szervezeti és Működési Szabályzatát 
(SZMSZ) és elfogadta a Polgármesteri 
Hivatal SZMSZ-ét.

2. Jogszabályváltozások miatt módo-
sításra kerültek az önkormányzati in-
tézményék alapító okiratai, valamint 
a Zsombó Község Önkormányzatának 
tagságával működő társulások alapító 
okiratai.

3. Átalakult Nonprofit Kft-vé a Homokhát 
Eurointegráció Nonprofit Közhasznú Kft. 
A társasági szerződés módosítását elfo-
gadta a Képviselő-testület.

4. A Képviselő-testület elfogadta az ön-
kormányzat Esélyegyenlőségi Tervét.

5. Zsombó-Csólyospálosi Iskola SZMSZ-
ének, Minőségirányítási Programjának, 
Pedagógiai Programjának és Házirendjé-
nek véleményezését a Képviselő-testü-
let a következő ülésre napolta tekintettel 
arra, hogy képviselő-testület tagjai szá-
mára a dokumentumok megküldésétől 
rendelkezésre álló rövid idő nem tette le-
hetővé a dokumentumok áttanulmányo-
zását. (Maróti Antalné igazgató részére 
a Társulási Tanács az SZMSZ elkészíté-
sére, beterjesztésére 2008. szeptember 
30., a többi intézményenként meglévő 
alapdokumentum összedolgozására, 
beterjesztésére 2009. február 28-i ha-
táridőt tűzött ki. A március második 
felében megküldött dokumentumok 
egyeztetés, átdolgozás és kiegészítést 
követően 2009. május 22-én érkeztek 
meg a Polgármesteri Hivatalba.)

6. Beszámolót fogadott el a Képvise-
lő-testület az önkormányzat 2008. évi 
adóbevételi előirányzatának-, és a helyi 
adónemek egyenkénti teljesítéséről.

7. Elfogadta a Képviselő-testület a három 
állandó bizottságának éves beszámolóit.

8. Elfogadta a Képviselő-testület  Zsombó 
község gyermek és ifjúságvédelmi hely-
zetéről szóló beszámolót.

9. Kerékpárút építésére irányuló pályá-
zat benyújtásáról döntött a Képvise-
lő-testület. A DAOP-os pályázat sikere 
esetén kerékpárút épülhet a Szeged 
– Kiskunmajsai út mellett a Nagyerdő 
Szeged felöli végétől a Forráskút felöli 
belterület határig és Béke utcán keresz-
tül a közintézményekig.

10. Másik regionális pályázat benyúj-
tásáról is döntés született. A CÉDE 
pályázatból díszburkolatos járdát kíván 
építeni a Képviselő-testület a Béke utca 
teljes hosszában a Felszabadulás utcá-
tól a Móra Ferenc utcáig.

11. Harmadik regionális pályázat be-
nyújtása a Temető utca Felszabadulás 
utcától a Móra Ferenc utcáig terjedő 
szakaszának újra aszfaltozása érdeké-
ben került benyújtásra.

12. Családi birtok egyesítés miat-
ti telekhatárrendezéshez járult hozzá 
a Képviselő-testület Vass János és 
családja kérésére Ménesjárás dűlő-
ben a Szatymazi határút mellett. A 
telekhatárrendezés egy önkormányzati 
út áthelyezésével jár.

13. Ingatlanvásárlásról döntött a Képvi-
selő-testület. A helyi körzeti megbízott 
helyben lakásának biztosítására házat 
vásárolt az önkormányzat az Újhelyi ut-
cában 6,8 millió Forintért. A ház nagyon 
jó állapotú, kisebb belső átalakítást kö-
vetően beköltözhet Hirsch Attila körzeti 
megbízott. 

Közérdekű hírek

Folyamatban van az iskolaigazgatói 
pályázat elbírálása. Az okokról az előző 
lapban tájékoztattam a lakosságot. Az ál-
láshelyre három pályázat érkezett be (Kiss 
Ágnes, Maróti Antalné – igazgató, Máté 
Sándor – igazgatóhelyettes). A pályáza-
tokat a Zsombó-Csólyospálosi Iskola két 
tagiskolájának honlapján meg lehet tekin-
teni. A pályázókat meghallgatta és véle-
ményezte a két tagintézmény pedagógu-
saiból álló nevelőtestület (Maróti Antalné 
32, Máté Sándor 18, Kiss Ágnes 0), a 
közalkalmazott tanács (Maróti Antalné 
36, Máté Sándor 23, Kiss Ágnes 0), az Is-
kolaszék (Maróti Antalné 3, Máté Sándor 
3, Kiss Ágnes 0) és a Szülői Választmány 
(Máté Sándor 23, Maróti Antalné 18, Kiss 
Ágnes 0). A zárójelben szereplő számok 
a jelöltekre leadott szavazatokat jelölik. A 
Közoktatási törvény alapján megszületett 
vélemények megismerését követően a 
társulási megállapodás szerint Zsombó 
Község Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete tehet javaslatot az igazgató szemé-
lyére, aki egyben a Kós Károly Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény tagintézmény-vezetője is. A 
Társulási Tanács a két település képvise-
lő-testületeinek egyetértésével nevezheti 
ki a négy tagintézményt magába foglaló 
intézmény igazgatóját. A döntések várha-
tóan 2009. július 1. napja előtt megszü-
letnek, tekintettel arra, hogy az igazgató 
megbízatása le fog járni. 

Belterületi vízbekötés: Zsombó Község 
Önkormányzatának ivóvíz üzemeltető 
cége, a TMV Kft. és az önkormányzat ked-
vezményes vízbekötési lehetőséget hirde-
tett az ivóvíz bekötéssel nem rendelkező 
belterületi lakóingatlanokra. A vízbekötés 

ára 12.500 Ft+Áfa, azaz 15.000 Ft és 
25.000 Ft közműfejlesztési hozzájárulás. 
A bekötés tartalmazza az előre gyártott 
vasbeton vízmérőaknát, földmunkát, 
szerelési díjat, a teljes szerelési anyagot 
a vízóráig, beleértve a vízórát is. Kérem, 
hogy aki élni kíván a több, mint 100.000 Ft 
megtakarítást jelentő közművesítéssel, 
mielőbb keresse a szolgáltatót és a pol-
gármesteri hivatalt! (részletes hirdetés a 
Zsombói Hírmondó előző számában) 

Következő, munkaterv szerinti képvise-
lő-testületi ülés időpontja 2009. június 
26. 14 óra, helye: Polgármesteri Hivatal 
házasságkötő terem 

Tervezett főbb napirendek:
– Beszámoló a Kós Károly Általános Is-
kola és Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény 2008-2009. tanévéről, az általános 
iskolai oktatás helyzetéről
– A 2009-2010. tanévre szóló órakeret 
megállapítása, és szükség szerint Peda-
gógiai program módosítása
– Beszámoló a Nefelejcs Óvoda 2008-
2009. nevelési évéről, az óvodai oktatás 
helyzetéről
– Beszámoló a gazdasági tanácsnok 
2008. évi tevékenységéről
– Zsombó Szolgáltató és Kereskedelmi 
Kft. beszámolója a 2008. évi gazdasági 
munkáról, mérleg jóváhagyása
– Tájékoztató az önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságok és az önkormányzat 
részvételével működő egyéb szervezetek 
2008. évi munkájáról
– Tájékoztató a településen működő civil 
szervezetek tevékenységéről

Tisztelettel:
Gyuris Zsolt 
polgármester

Fájó szívvel búcsúztattuk 2009. június 
10-én Zsombó község díszpolgárát Vass 
Zoltánt. Zsombó Község Önkormányzata 
nevében ezúton is együttérzésemet feje-
zem ki a gyászoló családnak.

Gyuris Zsolt
 polgármester

Véradás

2009. június 21-én 11 
és 13 óra között Véradó 
Nap a helyi József Atti-
la Közösségi Házban. A 

véradásra jelentkezők a személyi igazol-
ványukat és Taj kártyájukat vigyék ma-
gukkal.
Az országos átlag szerint 1000 lakosra 50 
véradás esik, a Csongrád megyei átlag: 
1000 lakosra 80.
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A rendező Nefelejcs Óvoda, Kós Károly 
Iskola, Közösségi Ház, valamint a Szi-
várvány Nagycsaládos Egyesület ezúton 
köszöni meg valamennyi munkatársának 
(pedagógus) és tagjának önzetlen közre-
működését, az idei gyermeknapi rendez-
vény sikeres lebonyolításában. 
Külön köszönet: Maróti Dezsőnek, Böröcz 
Csabának, Molnár Antalnak, Váczi 
Mihálynénak, Balogh Orsinak, Cson-
tos Lászlónénak, Zsíros Pálnak, Ámond 
Lászlónának, Parragi Erikának, Vérné 
Dettinek, Táborosi Gábornak, Maróti Jó-
zsefnek és nejének, Börcsök Józsefnek 
és nejének, Tápai Józsefnének, Goda 
Andrásnénak, a Fenyves Sörháznak, a 
Sole-Mizo Zrt.-nek, a Pick Szeged Zrt.-
nek, a Földművelésügyi és Vidékfejleszté-
si Minisztériumnak, az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Programnak.

Tisztelt Ügyfeleink!

A MOL NyRT. a szállítórendszerén rend-
szeresen végez tervszerű, megelőző 
karbantartási és javítási munkálatokat, 
amelyek akadályozzák a folyamatos gáz-
szolgáltatást. Ezúton szeretnénk tájékoz-
tatni Önöket, hogy 2009. július 28-án 10 
és 12 óra között a MOL NyRT. karban-
tartási munkálatokat fog végezni az Üllési 
gázátadón. A TMK munkálatok miatt az 
érintett gázátadóról ellátott települések 
fölé a földgáz betáplálás, a 65m3/h-nál 
nagyobb teljesítményű mérőkkel ren-
delkező fogyasztóknál szünetelni fog, 
amely 2 órás gázszünettel jár. Az el-
osztóhálózat teljes leürülésének elke-
rülése érdekében kérjük, hogy a fent 
jelzett időpontban ne vegyék igénybe a 
gázszolgáltatást.

Megértésüket és türelmüket kéri és meg-
köszöni a 

      MOL NyRT. és az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. 

Már együtt vagyunk  
kompetensek…

Z s o m b ó -
Csólyospálos Köz-
ségek Általános 
Iskolája, Óvodája, 
Művészetoktatási 
Intézménye a HEFOP 3.1.intézkedés ke-
retében 9.496.171 Ft-ot nyert kompeten-
ciafejlesztésre, melyet a zsombói és a 
csólyospálosi iskolák közösen használnak 
fel.

A projekt során fontos célkitűzésként 
jelenik meg a már megkezdett - kulcs-
kompetenciák kialakítását, megerősí-
tését szolgáló - pedagógiai programok 
kialakításának eszközökkel, tartalmi fej-
lesztésekkel történő támogatása. Ezen 
programok segítségével az ismeretszer-
zés és a kulcskompetenciák fejlődése 
egymást erősítő, integrált folyamattá 
válhat. A munka kialakításánál fontos 
szempontként szerepel az is, hogy az 
ismeretszerzés, a készség- és képes-
ségfejlesztés, valamint a hatékony meg-
ismerési folyamathoz nélkülözhetetlen 
értelmi-, érzelmi- és motivációs tényezők 
fejlesztése együttesen történhessen meg. 
A kulcskompetenciák sajátossága, hogy 
nem igazodnak alaki definíciós szabályok-
hoz, különféle szinteken lehet megragad-
ni őket. Normatív kiindulási pontra van 
szükség a mindenkori helyes megfogal-
mazás megtalálása érdekében, valamint 
mindig komplex tudást jelenítenek meg. 
A kulcskompetenciák alkotóelemei között 
óriásiak az egyéni különbségek, nem tud-
ják megfelelően ellentételezni a különféle 
tartalomspecifikus kompetenciák hiányát. 
A képességfejlesztést össze kell kapcsolni 
a fejlődést befolyásoló érzelmi, motiváci-
ós tényezők megerősítésével (pozitív én-
kép kialakításával), a megismerés örömé-
nek felfedeztetésével, a gyermekek aktív 
együttműködését igénylő tevékenységek 
szervezésével. A projekt célrendszerében 
szerepel az eredmények, tapasztalatok 
széleskörű terjesztése, valamint az adap-
tálási lehetőségek biztosítása. Azáltal, 
hogy a vidéki iskola pedagógusai új isme-
reteket és tapasztalatokat sajátíttatnak 
el a projekt során nagy mértékben hoz-
zájárulnak a középiskolába való felvétel 
megkönnyítéséhez, illetve a magasabb 

teljesítménymutatókkal bíró középisko-
lákban való tanulásra való esélyhez. A 
kompetencia-alapú képzés bevezetése 
segíti az egész életen át tartó tanulás, 
illetve a sikeres munkavállalás, önálló 
munkahelyteremtés létrehozásához szük-
séges képességek megalapozását, mely 
különös fontossággal bír a halmazottan 
hátrányos helyzetű tanulók nevelésében, 
oktatásában. A gyermekek iskolai sike-
ressége szűkebb környezetében is mul-
tiplikáló hatást eredményez, megalapozza 
későbbi karrierútját, munkaerő-piaci sike-
rességét, s nem utolsó sorban elősegíti az 
adott térség gazdasági-, technológiai- és 
társadalmi fejlődését. A nevelő-oktató 
munka állandó résztvevője a gyermek, 
aki a változásokért nem felelős, viszonyt 
személyiségét formálni, fejleszteni kell 
ahhoz, hogy aktív részese lehessen és 
a lehető legeredményesebben tudjon al-
kalmazkodni a változásokhoz. A kompe-
tencia-alapú nevelés-oktatás és képzés 
lehetőséget nyújt az egyes társadalmi 
csoportok integrációjára, esélyegyenlő-
ségére, elősegíti a társadalmi tolerancia 
növelését, versenyképes tudáshoz jut-
tatja a tanulókat, segíti a pozitív tanulói 
attitűd kialakítását, a praktikusan hasz-
nálható tudás felismerését, alkalmazását 
a sikeres életvitel megalapozása érdeké-
ben, maximálisan támogatja az egyéni 
képességek kibontakoztatását, szem 
előtt tartja az egyéni érdeklődést. Az in-
tézmények jelentős energiákat fektetnek 
a humán erőforrás fejlesztésébe, a pe-
dagógusok szakmai felkészültsége elen-
gedhetetlen feltétele a partneri elégedett-
ségnek. A tantestületekben a belső igény 
erős, hogy az eddig megszerzett tudást a 
kompetenciaalapú oktatási módszerekkel 
egészítsék ki. Fő hangsúly a kompetencia 

„Ha száraz a nyár eleje 
Szent Víd
Bő esőt hoz, szavamra, ezt
Elhidd!”

Népi mondóka
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„Csengő-bongó versikével Hát köszöntsük a nyarat,
Amely eljött, amely itt van, Utcáinkban, házainkban,
S most már végre itt marad.”

Tóth Árpád

alapú oktatási programok eszközi elemei-
nek, értékelési eszközeinek, valamint ezek 
megjelenítésére alkalmas eszközök bizto-
sításán van. 

Csányiné Barna Klára pályázati ügyintéző

Tájékoztató a Kós Károly  
Általános Iskola és AMI nyári 
nyitvatartási rendjéről

A 2008/2009-es tanév 
tanévzáró ünnepsé-
ge június 17-én lesz. 
17-órakor az Alapfokú 
Művészetoktatás, 18 

órakor az általános iskolai oktatás zárja a 
tanévet. Ezzel az intézmény nyitvatartási 
rendje is változik. Június 30-ig 22-e kivé-
telével minden munkanapon reggel 9-11 
óráig irodai ügyelet lesz minden ügyin-
tézés számára. Júliusban az épületben 
nyári  karbantartási munkálatok zajlanak. 
Irodai ügyelet nem lesz. Augusztusban 
11-én, 13-án és18-án 9-11 óráig, 24-től 
31-ig munkanapokon 8-12 óráig lesz iro-
dai ügyelet. 
A tankönyvek kiosztására augusztus 
utolsó hetében kerül sor a szállítás függ-
vényében. Erről a tájékoztatás az iskola 
bejárati ajtaján időben meg fog jelenni.
A leendő elsőosztályos tanulók szüleinek 
június 19-én pénteken 17 órától tart tá-
jékoztatást az iskola vezetése. A szülőket 
az intézmény személyesen is ki fogja ér-
tesíteni.
Nyári napközbeni gyermekfelügyeletet 
szervez az iskola minimum 15 fő jelentke-
zése esetén. Erre vonatkozó igényeket jú-
nius 19-ig kell leadni az iskola irodájában. 
Ugyancsak működni fog a Családi Napkö-
zi a nyári szünetben, ha erre külön írás-
beli igénylő lapot töltenek ki és adnak le 

az iskola irodájában az érdeklődő szülők  
június 19-ig.
Telefonon és email-ben is lehet a rész-
letekről érdeklődni: tsz.:62/595-172, 
marotine@iskola-zsombo.sulinet.hu.
  

Maróti Antalné igazgató

Még egyszer az iskolabálról 
– kiegészítés

Sajnálatos módon, de többszöri egyez-
tetés után is kimaradt a 2009. március 
7-én megtartott Iskolánkért Jótékonysági 
Bál támogatói névsorából Török János 
és neje neve. Ezúton szeretnénk nekik is 
megköszönni az igazán önzetlen munkáju-
kat, hiszen a vacsora az általuk készített 
finom salátával volt teljes. A szülőkkel 
együtt Törökné Anita is hozta a finom, 
általa sütött süteményeket. Ettől a ren-
dezvénytől eltekintve, ők mindig készsé-
gesen segítenek, ha gyerekekről van szó. 
Köszönettel az iskola vezetése nevében: 
     
  Maróti Antalné, igazgató

A szülői választmány nevében: 
Csótiné Pál-Szabó Rozália, SZMV elnök

A falugazdász tájékoztatója

Tisztelt Termelők !
2009 júniusában a következő aktualitásra 
hívnám fel a figyelmüket.
1., Az Őstermelői igazolványok érvényesí-
tése, valamint az új igazolványok kiváltása 
a régi szabályok szerint lehetséges, a fel-
tételek az előző számokban szerepelnek.
2., A 2008. évi gázolaj jövedéki adó 
visszaigénylése továbbra is lehetsé-
ges.
Művelési áganként egységesen 97 l/ha 
után lehet a gázolaj jövedéki adóját visz-
szaigényelni 2009. január.15-től, a szar-

vasmarha után nem igényelhető ez a visz-
szatérítés.
A szükséges iratok, dokumentációk: 
30 napnál nem régebbi Földhasználati 
lap-szemle, mely a körzetileg illetékes 
Földhivataltól beszerezhető; adóazonosító 
jel, adószám, VPID szám, MVH regisztrá-
ciós szám, szívességi használat, csa-
ládi használat, haszonbérlet, haszon-
kölcsön jogcímen használt területek 
esetében a használatba adó neve, lak-
címe, adóazonosító jele, vagy adószá-
ma, gázolajszámlák.
A szükséges „BEVALLÁS” nyomtatvány 
a www.vam.gov.hu honlapról letölthető, 
vagy a Közösségi Házból beszerezhető.
Vállalkozó esetében (illetve aki az APEH 
felé a bevallásait elektronikus úton telje-
síti) a jövedéki adó visszaigénylése csak 
a Bevallás ügyfélkapun keresztül történő 
benyújtásával lehetséges.
3., Az anyatehén tartás termeléshez kö-
tött támogatásának igénylése a húshasznú 
nőivarú szarvasmarhák után június 1-től 
lehetséges, a szükséges nyomtatványok 
június közepétől nálam beszerezhetők .
4. Az agrár-környezetgazdálkodási 
programban ( AKG ) 2009 szeptember 
1-től új fejezet kezdődik.
Az AKG céljai:
a környezet állapotának megőrzése és 
javítása;
a természeti erőforrások fenntartható 
használatán alapuló környezettudatos 
gazdálkodás erősítése;
a minőségi termékek előállításának segí-
tése, az élelmiszerbiztonság fokozása;
a gazdálkodók jövedelembiztonságának 
elősegítése.
A támogatási programban önkéntes ala-
pon részt vevő termelők öt évig (bizonyos 
célprogramokban tíz évig) támogathatók. 
Az intézkedésekben meghatározott elő-
írások teljesítéséért terület , azaz hektár 
alapon történik a vissza nem térítendő 
támogatások kifizetése.
A támogatás igénylésének teljes felté-
telrendszere az FVM honlapján olvasha-
tó, vagy a szükséges információk nálam 
beszerezhetők, a teljesség igénye nélkül 
néhány feltételt kiemelnék.
– szántóföldi és gyepgazdálkodási cél-
program esetében legalább 1 ha, szőlő 
és gyümölcs célprogram esetében 0,5 ha 
támogatható területtel kell rendelkezni
– a földterületnek a támogatási időszak 
alatt jogos földhasználónak kell lenni
– naprakész nyilvántartást kell vezetni az 
egész gazdaságról (Gazdálkodási napló, 
permetezési napló…)
– az egyéb követelményeket, jelenté-
si kötelezettségeket (talajmintavétel, 
növényanalízis, tápanyag-gazdálkodási 
terv…) határidőkre kell teljesíteni ( bizo-
nyos bejelentéseket csak az ügyfélkapun 
keresztül lehet bejelenteni)
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A támogatás igénylése két lépésből áll:
1. 2009. június 1 és 30 között kell be-
nyújtani a támogatási kérelmet ügyfélka-
pun keresztül.
2. A támogatási kérelemre hozott helyt 
adó határozat jogerőre emelkedését kö-
vető 90 napon belül területazonosítási 
kérelmet kell benyújtani, ahol a területek 
3 méteres pontosságú GPS koordinátáit 
kell megadni.
A kifizetési kérelmek benyújtására min-
den év május 15-ig az egységes kérelem-
mel együtt lesz lehetőség.

A kérelmek elbírálása pontozás alapján 
történik, a szempontok az FVM honlapján 
olvashatók.
Kérek mindenkit, hogy a belépési szándé-
kukat fontolják meg, mert a feltételek és 
az előírások komolyak, az ellenőrzés szi-
gorú szempontok alapján szúrópróbasze-
rűen bármikor lehetséges, és nem utolsó 
sorban öt évig vállalni kell a most benyúj-
tott területekre az AKG követelményeit.

A következő táblázatban a teljesség igé-
nye nélkül néhány célprogramot, s a 
hozzá kapcsolódó támogatási összegeket 
ismertetném, az összegek euró/hektárban 
értendők.

Tisztelettel : Gyuris Ferenc
falugazdász

Telefon: 06-30/337-2520

„A déli égen elterül a hőség.
A termő kor jön: érés, felelősség”

Dsida Jenő

Célprogram csoport Célprogram Euró/ha

Szántóföldi gazdálkodás Integrált szántóföldi növénytermesz-
tés

Egyéb szántóföldi növény 155

Egyéb szántóföldi növény-ritka 
növény

220

Szántóföldi zöldség 171

Szántóföldi zöldség – ritka növény 231

Tanyás gazdálkodás Egyéb szántóföldi növény 184

Egyéb szántóföldi növény-ritka 
növény

258

Szántóföldi zöldség 196

Szántóföldi zöldség – ritka növény 261

Ökológiai szántóföldi növényter-
mesztés

161 - 485

Gyepgazdálkodás Extenzív gyepgazdálkodás Nem Natura 2000 területen Legeltetés 108

Natura 2000 területen Kaszálás 71

Ökológiai gyepgazdálkodás Nem Natura 2000 területen Legeltetés 77

Natura 2000 területen Kaszálás 40

Ültetvényekre vonatkozó programok Integrált gyümölcs és szőlő Almatermésűek Legeltetés 116

Bogyósok Kaszálás 79

Csonthéjas és héjas Legeltetés 85

Szőlő Kaszálás  48

Ökológiai gyümölcs és szőlő Átállás alatt 704

Átállt 341

Hagyományos gyümölcs Almatermésűek 518

Csonthéjas és héjas 486

Vegyes 757 - 900

365 - 722

600

355

478



7

ZSOM-BOLYGÓ

„A nap kettőztetvén hév tüzét a Rákon,
Magossan tűndöklik a hideg klímákon.”

Csokonai Vitéz Mihály

Honnan ez a sok gyerek?

Május 14-én, csütörtökön Ásotthalom, 
Bordány, Csólyospálos, Forráskút, 
Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, 
Ruzsa, Üllés, Zákányszék és Zsombó 
nagycsoportos óvodásai gyűltek össze 
községünkben az Óvodák Kistérségi Egye-
sületének (OKE) gyereknapja alkalmából. 
Ez a rendezvény 9 éve kerül megrende-
zésre, mindig más-más településen, idén 
Zsombó volt a házigazda. Csólyospálos 
ebben az évben első alkalommal csatla-
kozott a tíz másik résztvevőhöz.
Kb 320 gyerek, és az őket kísérő kb 50 
óvó néni, dajka néni gyűlt össze reggel 
a sportpályán felállított sátorban, ahol 
reggeli várta az érkezőket a szorgos, se-
gítő anyukák jóvoltából. Mikor mindenki 
jóllakott, Gyuris Zsolt Polgármester Úr, 
Sádthné Papp Ibolya (az OKE elnöke) és 
Fogasné Matula Zsuzsanna köszöntötte 
az egybegyűlteket. Ezután ifj. Oláh István 
irányításával a zsombói ovisok görkor-
csolya-bemutatóját nézhették meg ven-
dégeink, majd következett a zenés reggeli 
torna Börcsökné Nagy Katalin vezetésé-
vel, melyen mindenki nagy örömmel vett 
részt.
Ezután a gyerekek csapatokban járták 
végig a falu különböző pontjain lévő „állo-
másokat”, mindenhol pecséteket gyűjtve 
menetlevelükre.
Az egyes helyszíneken érdekes feladatok, 
játékok várták őket. 
– Megismerkedtek egy tűzoltóautó fel-
szerelésével, a tűzoltók munkájával
– Ugrálóvárban tombolhattak, és óriás-
csúszdán csúszdáztak
– A fenyőerdő melletti úton játékos moz-
gásos feladatokat hajtottak végre, körjá-
tékot játszottak
– Táborosi Gábor segítségével a falmá-
szásban tehették próbára erejüket és ki-
tartásukat
– A fáradalmakat fogatokon utazva pi-
henhették ki Maróti Dezső, Marótiné Mó-
nika és barátaik jóvoltából
– A templomkertben óriáskirakó elrejtett 
darabjait keresték meg és rakták össze, 
találós kérdéseket fejtettek meg
– Az óvodában papírsárkányt készítettek
– Rajzpályázatra beérkezett műveiket 
nézték meg és választották ki a nekik leg-
jobban tetszőket
– A Közösségi Házban Tapodi Ágitól 

megtanulhatták, mit (t)ehetnek, ha szép, 
egészséges fogakat szeretnének
– Kis kalácsokat „sodortak, tekertek” 
Nagy Imréné vezetésével, melyeket a ke-
mencében sütöttek meg.
Mire minden csapat végigjárta mind a tíz 
állomást, elérkezett az ebédidő. A sátorba 
visszatérve minden gyerek kedvencét, a 
milánói makarónit fogyasztották el jó ét-
vággyal...
A jóllakott gyereksereget ezután Ricsi bo-
hóc szórakoztatta zenés műsorával.
Ezt követően Sádthné Papp Ibolya és 
Fogasné Matula Zsuzsanna átadták a 
rajzverseny győzteseinek ajándékaikat, 
valamint minden óvodának az időközben 
kisült kalácsokat, és – hogy el ne felejt-
sék ezt a napot – egy-egy emléklapot és 
plakettet, melyek Maróti Antalné segítsé-
gével készülhettek el.
Ezután táncház következett .
Délután fáradtan, de élményekkel teli in-
dultak haza vendégeink.

Köszönet jár azoknak, akik segítettek a 
résztvevők étkezéseinek lebonyolításá-
ban, azoknak, akik a csapatokat vezet-
ték állomásról állomásra és segítették 
őket egész nap, azoknak, akik az egyes 
helyszíneken fogadták a gyerekeket és a 
programokat biztosították számukra, és 
mindazoknak, akik bármilyen más mó-
don hozzájárultak a 
rendezvény sikeres 
lebonyolításához.

Ők a következők:
Bacsa Lajos és fe-
lesége, Balogh Eri-
ka, Balogh János, 
Bányai György, 
Bányai Györgyné, 
Bezdány Béláné, 
Boskovic Erzsé-
bet, Bozsák László, 
Böröcz Csaba, CBA 
Zsombó, Dékány 
János, Dudás Ág-
nes, Dudás Mik-
lós, Dudás Róbert, 
Csenteriné dr. Szil-
ágyi Andrea, Csigér 
Lászlóné, Family 
Party Sátorszervíz, 
Farkas Györgyné, 
Fogas Tímea, Föl-
diné Fülöp Katalin, 
Gárgyánné Veres 
Gabriella, Gera Eri-
ka, Gergelyné dr. 
Ötvös Csilla, Goods 
Market – Adai-
Simonné Szokolai 
Edit, Kádár-
Némethné Gyuris 
Bettina, Gyuris At-

tila, Gyurisné Zádori Erika, Gyuris Zsolt, 
Harcsa-Pintér Sándor, Hevesi Jánosné, 
Hódiné Ocskó Ildikó, Hortobágyi Viktor, 
József Attila Közösségi Ház és Szabad-
időközpont dolgozói, Kisné Papdi Edina, 
Kissné Madarász Edit, Kovács Józsefné, 
Kovács Mónika, Kristály Bt., Lázár Sán-
dor, Lippai Zoltán, Mangó Csabáné, 
Masáné Öszterling Aranka, Maróti 
Antalné, Maróti Dezső, Maróti Dezsőné, 
Maróti József, Mészárosné Faragó-
Mészáros Irén, Molnárné Hoffmann Zita, 
Molnár Mihály, Nagy János, Nagyapáti 
Károlyné, Nagygyörgyné Komár Márta, 
Nefelejcs Óvoda alkalmazottai, ifj. Oláh 
István, Óvodák Kistérségi Egyesülete, 
Patik Marianna, Patikné Bálint Beáta, 
Pancza István, Patik Szilvia, Polgárőrség, 
Polyákné Kerti Angéla, Rózsa Sándor, dr. 
Szabó Ágnes, Szegedi Tűzoltóság, Tapodi 
Ágnes, Táborosi Gábor, Tokodi Mariann, 
Tóthné Gajdacsi Mónika, Törökné Ba-
lázs Anita, Soósné Vőneki  Edina, Veres 
Sándor, Vőneki Józsefné, Zádori Iván, 
Zelleiné Székesi Erika, Zsombó Község 
Önkormányzata.

Baló Éva
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„Búza, búza, de szép tábla búza.
Közepibe van hat liter pálinka.”

Magyar népdal 
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Újra itt vannak a 
ZSOMBÓI FALUNAPOK!

Ismét eltelt egy év és újra megrende-
zésre kerül Zsombó legnagyobb szabású 
rendezvénye: a falunapok és Péter-Páli 
Aratóünnep. Az idén két naposra ter-
vezett programsorozat a hagyományok 
mellett számos újdonsággal szolgál ven-
dégeinek. 

Mi jellemzi az idei falunapok „külső-
ségeit”?

Az idei falunapokon 1200m2 lesz a sátor 
alapterülete, amelyben az öltözők, a re-
gisztrációs pultok is beletartoznak, míg a 
színpad alapterülete 100m2. A szervezés 
idén is sok ember munkáját veszi igény-
be, melynek száma eléri az 50 főt. Ezek 
a nagy számok is bizonyítják azt, hogy 
egyre nagyobb a látogatottság a faluna-
pokon és igény van az új programokra is, 
hogy minden látogatónknak megadjuk azt 
a szórakozási lehetőséget, amelyért ellá-
togatnak Zsombóra, a sportpályára.

Gyuris László,
főszervező 

Mit érdemes tudni az idei aratóprogra-
mokról?

Az immár hagyománnyá vált aratóünne-
pünk számos új dologgal várja látogatóit 
ezen a hétvégén. Szombaton, az aratást 
megelőzően 16.00 és 16.30 között lehe-
tőség lesz a sátornál aratókoszorú készí-
tésére, illetve kaszakalapálásra az érdek-
lődőknek. Új lesz az is, amikor az aratók a 
tarlóba leülnek és a nehéz munka utáni jól 
megérdemelt szalonnájukat fogyasztják, 
akkor a látogatókat is megkínálják sza-
lonnával. A falunap új hagyományt kíván 
teremteni azzal, hogy 13.00 és 16.00 óra 
között 20 lovas fogat várja az érdeklődő-
ket, hogy ingyenes körutat tegyenek velük 
a község utcáin. Éljenek a lehetőséggel!

Kálmán Ferenc,
főszervező

Milyen programokkal várják a motoro-
sokat és a rajongóit a motoros találko-
zón?

A motorok szerelmesei több újdonsá-
got láthatnak a találkozón. Az egyik a 
streetfighter show, melyben újdonság az, 
hogy első futómű nélkül, pirotechnikai ele-
mekkel bővítve mutatja be a produkciót a 
motoros. A másik a dragbike motor, mely 
gyorsulási versenyeken vesz részt. Itt lesz 

velünk Illés Tóni, aki motorhangokat utá-
nozva csal mosolyt arcunkra. A motoro-
sok mellett élő rock koncertet hallhatnak 
az érdeklődők a Zefír együttestől. 

 Nagy Róbert, 
főszervező

Idén a falunapokkal egy időben zajlik 
majd az Ambrosia Boulder Cup nem-
zetközi mászóverseny is.

A nyári napfordulón Zsombóra figyel majd 
a sportmászó világ. A falunap tiszteletére 
másodízben rendezzük meg nemzetkö-
zi mászóversenyünket, a parlagfű elleni 
hadjárat hőseinek ajánlva. A várhatóan 
100-120 honi és külföldi matador vetél-
kedésébe szombat reggeltől vasárnap 
délutánig érdemes belekukkantani, de az 
amatőrök már péntek estefelé megmér-
kőznek egymással a Deák Ferenc utca 
57. alatti mászócentrumban. 

Táborosi Gábor,
főszervező

Milyen rendezési elvek mentén szer-
veződött az idei rendezvény?

Nehéz, ugyanakkor megvalósítha-
tó feladat, hogy egy ilyen két napos 
programsorozatban minden érdeklő 
számára nyújtsunk olyan kínálatot, 
amely valóban neki szól. Nehéz, hiszen 
mi magunk is különbözőek vagyunk. 
Fiatalok és „hosszabb ideje fiatalok”, 
kétkezi munkások, és tollforgatók. En-
nek megfelelően más és mások kultu-
rális szokásaink, szórakozási igényeink. 
Ugyanakkor településünk hagyomá-
nyait is ápolnunk kell, hiszen ezeket 
hagyjuk gyermekeinkre. Számos ren-

dezési elv tehát, melyet mind figyelembe 
kell vennünk. Én abban bízom, hogy a 
programok között mindenki talál kedvére 
valót! Egyet azonban engedjék meg, hogy 
kiemeljek. Ez pedig a zsombói kulturális 
csoportok bemutatkozó műsora, ahol szü-
leink, nagyszüleink, gyermekeink, uno-
káink, szomszédaink mutatják be azt az 
oldalukat, amelyiket a buszmegállóban, a 
postán, vagy épp a piacon nem ismerhe-
tünk meg. Jöjjenek el tehát, és találkoz-
zunk egymással a 2009. év legnagyobb 
zsombói ünnepén!

Mészáros Csaba,
főszervező 

Készítette: Nagy Beatrix

„Cirrog a tücsök este, kinyílnak az estikék.
Ülök tömör ég alatt, mint a vízben buborék.”

Csukás István
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„Szikrázó az égbolt aranyfüst a lég,
eltörpül láng-űrben a tarka vidék.”

Weöres Sándor

Közjó és erkölcs

2009. május 
28-án a Kö-
zösségi Ház 
„Zs í roskenyér 
h a g y m á v a l ” 
című sorozatá-
nak vendége 
volt Gyulay End-
re nyugalmazott 
megyéspüspök, 
aki „Keresztény 
ember közéleti 

felelőssége” címmel tartott bibliai, teoló-
giai, történelmi, államelméleti, és erkölcs-
tan területeit érintő előadást. Az alábbiak-
ban ajánlom mindannyiuk figyelmébe az 
elhangzottak szerkesztett változatát.

(…) Egy nagyon érdekes dolgozatom volt 
régebben amiből most bizonyos részeket 
szeretnék föltárni. Megkértek, hogy a 
politika és az erkölcs viszonyáról próbál-
jak valami felvilágosítást nyújtani. A kö-
vetkező alapvetésből indulok ki. Amióta 
közösségben él az ember, politikai lény! 
Hiszen a görög polisz városállam szóból 
származik a politikai kifejezés. A politika, 
kormányzás, cselekvés területe hatalom-
szerzés és megtartás, intézményalakítás, 
hatalmi szervezetrendszer, államrend mű-
ködtetése. Minden ember ilyen folytán 
politikus! De minden ember erkölcsi lény 
is! Mi több vallásos is, hiszen kezdetektől 
az emberiség kezdete óta fellelhetőek a 
vallási kultuszok jelei. A politikának és az 
erkölcsnek a kapcsolata azonban megvál-
tozott az évezredek során, folyamán. (…)
(…) Az előbb említetem a kongregációnak 
az álláspontját. Egy idézet belőle „Nem az 
egyház feladata a politikai megoldások 
előterjesztése!” Még kevésbé egyetlen 
megoldást javasolni egyedüli elfogatha-
tóként, olyan világi kérdésekben, amelyet 
az Isten minden egyes ember szabad és 
felelős döntésére bízott. Azonban az egy-

ház joga és kötelessége erkölcsi megfon-
tolásokat nyújtani, a felmerülő kérdések-
ről, amikor hitben és az erkölcsi törvények 
megkövetelik ezt.(…)
(…) A demokráciát a megkérdőjelezhe-
tetlen és igaz erkölcsi elvekre kell alapoz-
ni! Mert természetük és szerepük alapján 
ezek a tartó pillérei a társadalmi életnek! 
(…) 
(…) Két igazán nagy indítója van a politi-
kai irányzatoknak. Ma is meg lehet találni 
mind a kettőt. Az egyik nagyon messzire 
nyúlik vissza, a Krisztus előtti időszakig. 
Platón nevéhez köthető, az ő irányzata 
az egyik. A másik a Machiavellié, a XVI. 
századból. (…) Platónak a gyakorlatban 
igen keserű volt a tapasztalata volt, hi-
szen a szirakuzai eszményi állam csődöt 
mondott. Ekkor állapította meg, hogy az 
átlagpolitika vaksága azon alapszik, hogy 
képviselői a hatalomért harcolnak! (Mint-
ha az olyan nagyon jó lenne…) Szerinte 
az igazi politikusnak olyan embernek kell 
lennie, aki ezt, a látszatra és külsőségekre 
való törekvést már fölismerte. Olyannak, 
aki a politikát szolgálatnak fogja fel, és 
mintegy teherként vállalja magára, mert 
ha nem, akkor ő akar majd valami lenni, 
és mindig a közvélemény rabszolgája 
lesz! Hízelegnie, elvtelenül kampányolnia 
kell, hogy továbbra is érvényesülhessen, 
kénytelen alkalmazkodni az emberek szája 
ízéhez. A szerint kell beszélnie, igazodnia 
kell a változó eszmei áramlatokhoz, és így 
hitelét veszíti. Amit ugyanis ma dicsért, 
azt holnap már el kell vetnie! Ezek után 
már nem is szereti igazán az embereket, 
hanem csak saját magát. Ugyanakkor 
feladja önmagát is az éppen uralkodó 
vélemény, a megélhetés. és a hatalom 
kedvéért! (…)
(…) Ezzel szemben Machiavelli a politikát, 
az államhatalom megszerzésére, kiépíté-
sére, es megtartására irányuló mester-
kedések, valamint cselszövések együt-
tesének tekinti. Azt írja, hogy szükséges, 
hogy a fejedelem, hatalmának megóvása 

érdekében meg tanuljon rossznak lenni! 
A szükségnek megfelelően uralkodni. 
Nagy szenteskedőnek és színlelőnek kell 
lennie! Így a politikai tevékenységet már 
nem a hagyományos érvényben lévő 
erkölcsi normák szerint kell élni, hanem 
azt a szempontot kell vizsgálni, hogy 
mennyire hatékony a politikai eszköz a 
hatalom megszerzésében, kiépítésében, 
megtartásában. Könnyű belátni, hogy ez 
a fajta gondolkozás könnyen diktatúrába 
torkollik! A demokráciának is van diktató-
rikus formája. (Például amikor egy képvi-
selőt pénzbüntetéssel sújtanak, amikor a 
lelkiismerete. és nem a frakció elvárásai 
szerint szavaz…) Így érthetjük meg Max 
Weber summás megállapítását  a politi-
káról: „az ember kompromitálta magát 
ördögi hatalmakkal.” Legyünk hűségesek 
az igazsághoz!” (…)
(…) A XX. századi diktatúrák elvárták 
a polgárok nagy csoportjától, hogy ne 
alapozzák a társadalmi és politikai élet-
ben való részvételüket a demokráciában 
mindenki számára rendelkezésre álló tör-
vényes eszközök használatára, az ember 
személyéről és a közjóról alkotott saját 
nézeteikben. Az elmúlt század története 
gazdagon bizonyítja, hogy  igazuk volt 
azoknak a polgároknak, akik észrevették 
a relativizmus, és vele annak a nézetnek 
a hamisságát, amelyik szerint nincsen 
olyan, az emberi személy természetében 
gyökerező erkölcsi törvény, amely az em-
beri megismerést vezérli, és amelyben a 
közjó, az állam alá van vetve. A politikai 
szabadság felfogásának azon a tényen 
kell alapulnia, melyben a politika, az igaz 
emberi és társadalmi jó konkrét megva-
lósulásával foglalkozik adott történelmi, 
földrajzi, gazdasági, és kulturális környe-
zetben. Gyakorolják tehát ezt a jogukat és 
kötelességüket, hogy országuk, települé-
sük közéletében részt vegyenek! (…)

Szerkesztette: Mészáros Csaba

A népzene hiánypótló! 
– beszélgetés Ivánovics Tünde 
népdalénekessel

Az idei gyermeknap egyik üde színfolt-
ja volt a Mentés Másként Trió gyermek 
táncháza. A koboz, hegedű, ének hangjait 
magas művészi színvonalon megszólalta-
tó formáció, nemcsak nálunk, de az egész 
Kárpát-medencében egyre ismertebb 
– elismertebb. Zsombói fellépésük után 
beszélgettünk.
Zsombói Hírmondó: Van-e létjogosultsá-
ga mai globalizálódó világunkban a nép-
zenének?
Ivánovics Tünde: Mindenképpen van. 

A népzene hiánypótló. A globalizálódó 
világban élő emberek, egyének, akik egy-
re inkább elszigetelődnek egymástól és 
csak a saját bolgdogulásukat, sikeressé-
get és ha titszik, profitorientált céljaikat 
tartják fontosnak. A népi kultúra azonban 
arra tanít bennünket, hogy kapaszkodjunk 
egymásba és közösen, közösségekben 
éljünk, keressük a szórakozás tartalmas 
élményeit, melynek megélése sehogyan 
sem választható el a közösségtől. Továb-
bi indok, mely a népzene többezer éves 
létjogosultságát jelzi, hogy olyan dallam 
remekművekről van szó, melyek elemi 
gondolatként születtek egy erős népi 
kultúra kollektív lelkéből, így ha hallunk 
egy-egy stílusosan előadott népi dallamot 

rokonszenvesnek, ismerősnek érezhetjük 
– mintha megszólítana minket ez a zene 
és arra hívna, hogy keressünk olyanokat. 
akikkel együtt tudunk őrülni, élni egy „élő” 
világot.
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„A part alatt a part alatt,
három varjú kaszál, három varjú kaszál.”

Népköltés

Ünnepi könyvhétről

Supka Géza, a neves író, műtörténész és 
régész akadémikus 1927. pünkösdvasár-
napján a Magyar Könyvkiadók és Könyv-
kereskedők Országos Egyesülete miskolci 
közgyűlésén vetette fel és javasolta, hogy 
minden évben legyen ünnepe a könyvnek. 
Az idén 80 éve, hogy alapítóként az MKKE 
megrendezte az első könyvnapot, amely 
Európában páratlan tradícióra tekint visz-
sza, hosszú idő óta Ünnepi Könyvhétként 
nemzeti intézménnyé vált. Elsősorban a 
kortárs magyar irodalom közreadásának 
ünnepe. Ennek megfelelően könyvhéti 
mű lehet minden élő magyar szerző első 
kiadású műve, valamint a klasszikus ma-
gyar irodalom új kiadásai.
Néhány művet hadd ajánljak, melyet még 
nem volt szerencsém kézben tartani- hi-
szen a napokban várható a megjelenése. 
Így csak abban a bizonyos hatodik érzék-
ben vagy a női megérzésemben bízhatok 
és abban, hogy a már jól ismert szerzők, 
most sem okoznak majd csalódást.
Felkeltette érdeklődésemet Lakatos Lász-
ló Faluról, városról, emberekről című 
novelláskötete. A szerző egyedi stílussal, 
hol komoran, hol ironikusan, hol gyermeki 
naivsággal, hol felhőtlen örömmel írja le 
az adott pillanat ihlette érzéseit.
Hasonlóképp és mégis másképp: Polcz 
Alaine Befejezhetetlen – Könyv a sze-
relemről című munkája, amelyben visz-
szatekintve egész életére, tetteivel és 
munkájával, tudásával és gondolataival, 
hitével és érzelmeivel – és a halállal néz 
szembe, valamint az élet értelméről és a 
szerelemről vélekedik. 
Kornis Mihály Nekem az ég – Haza-
futás, egy ötéves kisfiú Kaposon átélt 
gyermekkori világgá futásának története 
mely egyben a szerelem és a barátság 

felfedezésének és tragikus elvesztésének 
megrendítően szép regénye – korabeli fo-
tókkal illusztrálva! 
Ha már szerelem, habár nem a megszokott 
értelemben és stílusban Kukorelly Endre 
Ezer és 3 avagy A nőkben rejlő szív. A 
magyar irodalomban még nem írtak ilyen 
nyílt őszinteséggel a nőkről, a testiségről 
és a házasság hiábavalóságáról. A regény 
az Anna Karenina című Tolsztoj-mű radi-
kális újraírása. 
S ha a házasság mégsem lenne hiábava-
ló és miért ne lehetne az, és születik egy 
lánygyermek: Boldizsár Ildikó és Szege-
di Katalin Királylány születik című köny-
ve útravalóul szolgál. Gyönyörű vallomás 
és remek ajándék születésre, keresztelő-
re, nagykorúságra.
Szintén a női lét szépségeiről – és gyötrel-
meiről – ír P. Szabó Mária Imádom, hogy 
nő vagyok című könyvében.
Rockenbauer Zoltán könyvében pedig 
konkrétan egy nőről, Boncza Bertáról 
olvashatunk, aki: Ady özvegye, Babits 
szerelme, Márffy hitvese volt, A halandó 
múzsa.

És A férfi?
Róla Dr. Csernus Imre ír, most megjelenő 
munkájában. 
És egy másik férfiútól, Bächer Ivántól 
Kocsmazaj című írásában, kocsmazajon, 
kocsmafüstön át hallgathatjuk és láthat-
juk meg a lényeget. Az egyedit. A kivé-
telest. Az igazán emberit. Azt a bizonyos 
gyöngyöt a mélyben. Az emberben. Csak 
az egyik a hetedik pincegrádicson hűtött 
sört, a másik rozéból és szódavízből ke-
vert fröccsöt kortyolgat közben. 
Végül, – bár még sorolhatnám tovább az 
ígéretes műveket – hadd ajánljam szí-
vemnek oly kedves ember, Böjte Csaba 
könyvét, melyet Ablak a végtelenre cím-
mel adtak ki ebben az évben.
Csaba testvért, az erdélyi ferencest, a ne-
héz helyzetben élő gyermekek megmen-
tőjét, 1500 szociális árva nevelőapját ma 
már senkinek nem kell bemutatni. Minden 
egyes szavának súlyt és hitelt ad élete, 
nem csupán beszél Isten országáról, ha-
nem mindent meg is tesz, hogy ez az or-
szág itt a földön kibontakozzon.

Schönfelder Zita

Zs. H.: Miben különbözik a Mentés más-
ként trió a többi népzenét játszó formáci-
óktól?
I. T.: A Mentés Másként Trió olyan nép-
zenét játszó formáció, melyben alkotó 
zenész egyéniségek muzsikálnak. Ez azt 
jelenti, hogy nagyon fontosnak tartjuk az 
általunk megszólaltatott dallamok eredeti 
forrásának felkutatását – ezért rendsze-
resen járunk gyűjteni. Másrészt, meg-
próbáljuk elképzelni, milyen lehetett ez 
a népzene, akkor amikor az idős énekes 
néni és az akadozva, darabosan hegedülő 
bácsi még ereje teljében volt és fiatalos 
energiái telítették dalait, muzsikáját. Az 
eredeti muzsika mélyebb megismerése 
azt is jelenti, hogy megismerjük azt a vi-
lágot, amelyben él, ezért alkotóelemeire 
bontva újraalkotjuk, „újranénekeljük” a 
dalokat. Ilyen módon minden elemében és 
hangszerelésben is (koboz-hegedű-ének) 

eredeti, hagyományos népzenét hallunk, 
de „másképp”, egy újabb, továbbgondolt 
formában.
Nagy örömünkre szolgál, hogy nem csak 
a mai modern közönségnek tetszik a ze-
nénk, hanem az ún. „adatközlő” zenészek 
és énekesek is elismeréssel tekintenek 
a munkánkra. Ez sok erőt ad, hisz a ze-
nészt, alkotóművészt, a közönége igényei 
éltetik.
Zs. H.: Mennyiben más gyermekeknek 
játszani népzenét, mint a felnőtteknek?
I. T.: A gyermek-közösnség előtt a zenész 
dimenziót vált. Talán könnyebb felvállani 
a játékosságot, amit egyébként a felnőtt 
közösnég is igényel, csak a felnőttek már 
nem tudnak olyan intenzíven „játszani”. A 
gyerekek rögtön megérzik ha valaki csak 
rutiból muzsikál. Elsősorban azt tatjuk 
fontosnak, hogy ne csak mi „játszunk”, 
hanem hagyjuk a gyerekeket is kibonta-

kozni. Mindig van egy olyan láthatatlan 
határvonal, mely finoman elválsztja a va-
lóságot és  a fantázia világot, a pillanatnyi 
ötletet egy jól bevállt fogástól. A kicsikkel 
ki kell fáradni, és ha látják, hogy valóban 
őszintén szólunk hozzájuk, ők is egyre 
közvetlenebbé vállnak és már nem baj, 
ha énekelni, táncolni, tanulni kell. A közös 
öröm kárpótol a fáradságért!
Azonban egy gyerek táncház nem csu-
pán egyszeri szórakoztatás, szórakozás. 
Komoly feladatunk, hogy értkeket adjunk, 
melyek birtokában egy-egy gyermekben 
szemléletváltás születhet. Gyakran a szü-
lők ennek reményében már csecsemő 
korban hozzák a gyermektáncházakba 
a kicsiket, s mekkora öröm amikor egy-
szer csak ütemre tud tapsolni, lépegetni, 
és egyre több dalt tud, és egyre szebben 
énekel... 

Mc. S.
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„A tanyáknál szellők lágy ölében
Ringatózik a kalászos búza,”

Petőfi Sándor

Zsombóiak a Csíksomlyói 
Búcsúban

Vagyunk egypáran, akik szeretnek utazni. 
Időt, fáradságot nem kímélve, szívesen 
utaznak távolabbi vidékre, hogy ott ta-
pasztalatokat gyűjtsenek. Még a mohácsi 
Busójárásra mentünk, amikor felvetődött 
a Csíksomlyói Búcsú ötlete. A buszban 
utazók nagy lelkesedéssel fogadták, és 
jelentkezett is tizenhat személy. Úgy gon-
doltuk, ez már siker, és tele van a busz. A 
Polgármestert kértük meg a szervezésre, 
mivel úgy gondoltuk, neki van a legjobb 
rálátási lehetősége a szálláskeresés, a 
buszfoglalás, az útvonaltervezés és egy-
általán a kirándulás megszervezésére. A 
létszám viszont nem szaporodott. Bár sok 
érdeklődő volt, de közbejött az eper, ami 
a zsombói nép megélhetésének nagy szá-
zalékát adja. Végül is csak két kilencsze-
mélyes kisbusz, és egy személygépkocsi 
indult huszonkét emberrel. 
Május 29-én hajnali kettőkor indultunk út-
nak. Szép, nyugodt tempóban haladtunk. 
Meg-megállva, a sofőrök és az utasok 
pihentették megfáradt tagjaikat. Amíg be 
nem értünk Erdély hegyei közé, nemigen 
volt látnivaló azonkívül, hogy tíz autó kö-
zül kilenc magyar rendszámú volt. Kerül-
tünk el olyan buszt, ami Sopronból indult, 
és tele volt emberekkel. Lehet, hogy az Is-
tenhit, a megtisztulás utáni vágy erősebb 
volt bennük, ami elnyomta a költségek, 
az utazási fáradtság tényét. Az első pofon 
Kolozsvár után ért minket, amikor a rádió 
bemondta, hogy egy magyar buszt bal-
eset ért. Amin nem csodálkozok, mert bár 
az utakon igen nagy volt a forgalom, de 
ha egy román kamion került a közelünk-
be, akár szemből, akár hátulról, biztonsá-
gosabb volt lefékezni és helyet adni neki, 
mert az erőfölényét fitogtatva képes volt 
veszélybe sodorni a magyar autók utasait. 
Hál Istennek nekünk ilyen élménybe nem 
volt részünk, köszönhetően kiváló sofőrje-
inknek. Az eső viszont vigasztalanul esett, 
ahogy átléptük a határt, onnantól végigkí-
sérte utunkat. A táj szépségébe így nem 
tudtunk maradéktalanul gyönyörködni, 
mert csak körvonalait láthattuk a csodás 
fenyveseknek, hegyeknek. Megérkezve a 
Szováta melletti Parajdra volt az első na-
gyobb megállásunk. Aki még nem látta a 
sóbányát, bement és olyan élményekkel 
gazdagodva jött ki, amit könyvből, újság-

ból olvasva el nem lehet képzelni. Több 
kilométerre a föld alatt, a sóhegy gyomrá-
ba, ahol minden a sóról szól! Sóból készült 
templom, oltár, gyerekeknek homokozó, 
illetve só-mokozó, mert ott is só van. Azok 
az elképzelhetetlen simára csiszolódott fa-
lak és a padló. A fehér minden árnyalatát 
megtalálni benne, a szürkén át a feketéig. 
Nem beszélve a só jótékony, légzőszer-
veinkre irányuló gyógyhatásáról. Tovább 
indulva, már a hegyek kacskaringós vo-
nalát követve, nem győztünk nézelődni! A 
gyönyörű fenyvesek egymást támogatva 
állják az idő viszontagságait. Bár már ott 
is látszik az urbanizáció káros hatása, sok 
fára olyan gombabetegség telepedett, 
ami a fa elhalásához vezet. Az erdei pihe-
nők mentén pedig látszik a hanyag ember 
nemtörődömsége. Üdítős flakon, szemét 
szétszórása jelzi, hogy otthagyták névje-
gyüket a semmivel nem törődő emberek. 
(Csak nekik legyen jó!) Késő este értünk 
a szálláshelyeinkre. A csapat egyik része 
jól felszerelt panzióban kapott szállást, 
melynek magyar vezetője szíves házigaz-
daként fogadta a megfáradt utazókat. A 
másik része pedig az orotvai testvértele-
pülés családjainál kapott szállást. Sokszor 
elgondolkozom azon, hogy milyen lenéző-
en kezeljük az erdélyi magyarokat. Mint-
ha csak ők egy alacsonyabb kaszt tagjai 
lennének, pedig nekünk lenne mit tanul-
nunk tőlük: emberszeretet, vendéglátás, 
magyarságtudat, valamint a bajban lévők 
megsegítése. Ha ott valakinek elromlik az 
autója, és nem tud messzebbre eljutni, 
akkor ellenszolgáltatás nélkül akad nem is 
egy, aki felajánlja segítségét. 
A szálláson bemelegített fürdőszoba, jó 
meleg lakás, és olyan szeretet fogadott, 
amit mi Magyarországon már szégyellünk 
kimutatni. Tisztaság, rend és összetarto-
zás jellemzi ezeket az embereket. 
Másnap, azaz május 30-án elmentünk a 
csíksomlyói búcsúba, fel a Somlyó-hegy-
re, ahol az egész völgy megtelt emberek-
kel. Bár az eső nem csillapodott, a hegy 
is sáros volt, mégis feljutottunk baleset 
nélkül. Aki még nem élte át ezt a szív-
melengető ünnepséget, az ne hagyja ki, 
mert ami ott megérinti az embert, ahhoz 
fogható élmény nem sok van. Az Érsek 
atya szentbeszédébe helyet adott az er-
délyi magyarok legnagyobb fájdalmának: 
a négy évvel ezelőtti népszavazásnak, 
ami éket vert magyar és magyar közé. 
Gondoljuk csak át! Micsoda sebet ütött 
rajtuk, hogy még ennyi idő elteltével sem 
gyógyult?  Nem azt akarták ők, hogy tart-
suk el őket, csak annyit, hogy ismerjük 
el magyarságukat, ami csak a politikai 
vezetőink előtt nem volt vállalható. A bú-
csúból megérkezve kívül-belül megtisztul-
va ültünk neki vacsoránknak és az éjfélig 
tartó beszélgetésnek. 
Május 31-én az orotvai templomba men-

tünk szentmisére, ahol a Plébános atya 
köszöntötte a testvértelepülés lakóit, 
majd egy kis kínálásra invitált a paróki-
ába. Rövid beszélgetés után elindultunk 
az ottani polgármester nyaralója felé, 
ami egy gyöngyszem közepén találha-
tó. Ott vártak bennünket ebédre. A falu 
lakosai, vendéglátóink, és a zsombóiak 
ismerkedtek, mulatták az időt. Kellemes 
hangulatú délutánt töltöttünk együtt. 
Nótáztunk, sétáltunk, gyönyörködtünk a 
táj szépségében. Este összekészítettük a 
csomagjainkat és másnap reggel irányt 
vettünk a Gyilkos-tó, Békás-szoros felé. 
Én már többször jártam már Erdélybe, de 
még mindig elámulok a Békás-szoros ha-
talmas hegyei között, eltűnődve az Isten 
mindenhatósága felett, hiszen hogyan is 
állhatna fenn a természet egysége, ha 
nem egy felsőbbrendű lény irányítása 
mellett. A hazafelé vezető úton mindenki 
elmesélte saját élményét, ami az összes 
közül a legkiemelkedőbb volt. 
Megérkezésünk másnapján kimentem az 
udvarra, és az út másik oldalán lévő szom-
széd rám köszönt: Adjon Isten jó napot! 
No, hogy vannak a magyarok? Így fogad-
tam a köszöntést és mondtam, hogy ezt 
én is kérdezhetném, mert itt is magyarok 
laknak! A bácsi egy kicsit elgondolkozott 
és azt felelte: Köszönöm szépen!

Szalmáné Vali

Abasáron szerepelt  
a Bokréta Dalkör

A Bokréta Dalkör május 16-án immár má-
sodszorra vett részt Abasáron, a Nemzet-
közi Katona- és Bordal Fesztiválon. Nagy 
izgalommal vártunk az indulást. Bíztunk a 
jó időben, és alig vártuk, hogy a Mátra le-
vegőjét szívhassuk magunkba. 
Állandó buszvezetőnk, Maróti Zoli jóvoltá-
ból most sem volt semmi probléma és már 
10 óra körül Abasárra érkeztünk. Először 
a szállásra mentünk lepakolni, átöltözni, 
majd együtt indultunk a falu központjában 
zajló rendezvényre. A finom ételek illata 
mát messzitől csalogatta a vendégeket. 
A helyi iskola tornatermében reggel 8-tól 
este 7 óráig folyamatosan ment a műsor. 
A rendezvény nagyságát bemutatva tudni 
kell: szombaton közel 80, vasárnap közel 
70 énekkar, népdalkör lépett színpadra. 
Egy települést egy csoport képviselhe-
tett, tehát kb. 150 település zenekedvelő 
és művelő csapata vett részt. Nagyon so-
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„Öreg és hűvös az én ajkam S fejem körül lángol a Nyár
És Léda csügg az ajkamon. Szent Junius, könyörülj rajtam.”

Ady Endre

kan voltuk, mégis úgy éreztük, hogy egy 
nagy család vagyunk. Az udvaron több 
helyen csapatokba verődve énekelgettek, 
nótáztak, sőt még táncoltak is a népek.
A mi kis maroknyi csapatunk gyorsan 
ismeretséget kötött erre-arra és szinte 
jóbarátként mulatott együtt a többiekkel. 
Persze a jó hangulatot segítette a párját 
ritkító abasári bor is. Ahány termelő, any-
nyi zamat, íz. Jómagam is megkóstoltam 
jó néhány pincészet borát. Az énekkarom 
nem hagyta otthon a jókedvét, hiszen 
sikerült az egész délutánt végigmulatni, 
jó néhány pincében letenni a névjegyét. 
Elvittük Zsombó jó hírnevét, talán még 
a szlovák és a szlovén énekesek is em-
lékeznek majd ránk egy ideig. Büszkén 
mondhatom énekkarom jó szájízzel és 
kiválóan teljesítette feladatát. Este 6 óra 
körül kerültünk színpadra, de senki nem 
panaszkodott, hogy fáradt lenne, vagy 
unja a várakozást. Fegyelmezetten vártuk 
ki a sorunkat. Citerásunknak, Radics Bá-
lintnak köszönhetően olyan katonadalokat 
hallhatott a közönség, amit ritkán hallani. 
A közös délvidéki dalcsokrunk is nagy tap-
sot kapott. Estefelé még néhány pincébe 
bekukkantottunk, majd hazaballagtunk a 
szállásra. Az esti vacsora után néhányan 
még visszamentek az utcabálra is.
Másnap kirándulni mentünk. Először Sós-
tón a kilátót és a kellemes pihenőparkot 
néztük meg. Aki bátor volt, 268 lépcső-
fokkal magasabbról is végignézhette a 
Mátra vonulatát, az Alföld sík vidékét. A 
látványért megérte lépcsőzni. Ezután elin-
dultunk meghódítani a siroki várat. Sze-
rencsére busszal jól megközelíthető, így 
csaknem mindenki fel tudott kapaszkodni 
a vár kaptatós feljáróján. Mondanom se 
kell, a látvány gyönyörű, a levegő oly 
tiszta, hogy szinte harapni lehet. Nagyon 
megmelengette a szívemet, hogy még a 
bottal járó néni is feljött a várba és meg-
köszönte, hogy ott lehet. A siroki várat el-
hagyva irány ismét Sóstó. Most a kaland-
parkba látogattunk el. Ki-ki pihenéssel, 
ki-ki izgalmat keltő tevékenységgel ütötte 
el az időt. Ismét mondhatom, hogy le a 
kalappal a kiránduló csapat előtt! Sokan 
kipróbálták a bobozást, végigmentek a 
függőhídon és a kötélpályán is átgördül-
tek a kőfejtő felett. Mindannyian az élmé-
nyektől és a napsütéstől kipirult arccal, 
teli élményekkel indultunk haza. Hazafelé 
Zoli megállt Szolnokon a kedvenc cukrász-
dánknál és ott aztán mindenki lehűthette 
magát a finom fagyival. Hazafelé fáradtan, 
de vidám nótázással utaztunk.
Tervezzük a következő fellépésekkel egy-
bekötött kirándulásokat. Augusztus elején 
várhatóan Szolnokra megyünk, de lehet, 
hogy helyette 2 napra egy másik dalos 
fesztiválra. Ami biztos: október 23-24-
25-én ismét irány Kőszeg, Orsolya-napi 
vásár, gasztronómiai és hagyományőrző 

fesztivál. Idén 3 napra megyünk, hogy 
kicsit kirándulni is tudjunk Kőszeg körül. 
Szeretettel várjuk a jelentkezőket. 
Ezekkel a sorokkal kívánok mindenkinek 
jó pihenést a nyárra.

Bánfiné Gyöngyi

„Van aki forrón szereti”  
– plakátkiállítás a globális 
felmelegedésről

2009. május 15-én 
nyílt a Közösségi 
Ház 2-es klubjában 
az a kiállítás melyet 
együttműködésben a 
Magyar Plakát Tár-
sasággal rendeztünk. 
Kérem olvassák fi-
gyelemmel a kiállítás 
megnyitójának gon-
dolatait a klímaválto-
zásról és a plakátok-
ról.

Pusztulnak a nyugat-magyarországi er-
dők a klímaváltozás miatt, óriási károkat 
okoznak a felhőszakadások, a jégesők, 
emberek halnak meg a szélsőséges idő-
járás miatt. Új járványok söpörnek végig 
a Földön, illetve régen elfeledett betegsé-
gek jelennek meg újra, emberek százezre-
it megbetegítve. Csak néhányat idéztem 
az elmúlt hetek híreiből, eseményeiből. És 
mindez velünk történik. Nem egy kataszt-
rófafilm jelenetei. Sajnos.
Az, hogy az emberiség hatással van az 
őt eltartó, megtartó bolygó állapotára, 
hogy feléli, és tönkre tesz azt, mára már 
nyíltan vállalt igazság. A káros hatások-
nak számos formája van, az egyik leg-
súlyosabb a felmelegedés. Sajátossága, 
hogy mindannyiunkat érint, és hogy csak 
együtt tehetünk ellene. 
A kedvezőtlen folyamatok sok évtizeddel 
ezelőtt kezdődtek, és ma már nem lehet 
eltitkolni őket. 
Sokan felismerték felelősségüket és lehe-
tőségeiket arra, hogy felhívják társaik fi-
gyelmét a közös cselekvés fontosságára.
1992-ben Rio de Janeiróban egy brazil 
grafikusművész, Felipe Taborda – a Kör-
nyezet és Fejlődés Konferenciához csat-
lakozva – arra kérte 30 különböző ország 
grafikusát, köztük Magyarországról Orosz 
István Munkácsy-díjas művészt, hogy 
rajzoljanak pozitív üzenetű plakátokat az 
emberek mozgósítására. Ennek 2007-ben 
volt 15 esztendeje.
Az évforduló kapcsán a Magyar Plakát 
Társaság meghívásos pályázatot hirde-
tett, amin számos fiatal tehetség vett 
részt, és munkáikat kitűntetett művészek-
kel együtt mutatták be az Országházban. 
A kiállítás az „Éghajlatváltozás, és ami 

mögötte van” című tudományos konfe-
renciához kapcsolódott. 
A plakátok Rio de Janeirot, Brüsszelt, az 
Európai Parlament épületét is megjárva 
jutottak el Zsombóra, a Közösségi Házba.
Végigsétálva a képek előtt sok érzés ka-
varoghat, sok gondolat felmerülhet ben-
nünk. De nem szabad elfelejtenünk, hogy 
ezek a plakátok nem csupán egy kiállítás 
darabjai, hanem mindannyiunknak szóló 
üzenetek. Ahogy egy-egy képpel meg-
ragadhatják figyelmünket a grafikusmű-
vészek, mi is egy mondattal, egy nem 
használt lámpa lekapcsolásával, kis oda-
figyeléssel alakíthatjuk környezetünket, 
társaink gondolkodását. Nem mutogat-
hatunk másokra, a tőle telhetőt mindenki-
nek meg kell tennie. Ahhoz, hogy gyerme-
keink számára élhető jövőt biztosítsunk 
mindenkire szükség van. A zsombóiakra 
is. Csak együtt sikerülhet! De együtt igen 
is sikerülhet!

Bartos Mónika, 
környezetgazdálkodási agrármérnök, NYME

„Zeng a harang hívó szóval” 
– beszámoló az idei lápostavi 
búcsúról

Soha ilyen sokan még nem voltak a 
Zsombón a Lápastói búcsún, mint az idén 
június 7-én, Szentháromság vasárnapján. 
Most is, mint az utóbbi években mindig: 
Kaszás Imre harangozását követően 10 
óra 30 perckor kezdődött a búcsúi szent-
mise, melyet Mádi György plébános úr 
mutatott be. A két évvel ezelőtt átadott 
új miséző helyet beborították a szeretet 
virágai, és a környékből összegyűlt több 
mint kétszáz ember hangos lelkesedéssel 
énekelte „Zeng a harang hívó szóval, e 
szép ünnep reggelén...” 
A zsombói tanyákon élő embereknek több 
mint százéves hagyománya ez a Lápastó-i 
búcsú, és egyben kifejezi az embereknek 
a jó Isten felé érzett tiszteletüket és ra-
gaszkodásukat. Az őszibarack fák köz-
vetlen közelében bemutatott szentmise 
híven tükrözte azt a tényt, hogy az em-
beri munka Isten áldása nélkül mit sem 
ér. A mostani búcsúi szentmise ünnepi 
hangulatát csak fokozza az a tény, hogy 
a nem régen újraválasztott egyházközsé-
gi képviselő testület tagjai most tették le 
esküjüket. A fejlődést mutatja az is, hogy 
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„A nyár ragyog, lobog. 
Pipacsosok a rétek.”

Juhász Gyula

míg pár évvel ezelőtt gyümölcsös ládák-
ra rakott pallókon ültek a kedves hívek, 
addig ma már 40 db lakkozott pad került 
kiszállításra (no meg az oltár, a hangfalak, 
erősítő, székek és asztalok) Gyuris László 
és családja jóvoltából, teljesen díjmente-
sen. Köszönjük!
A szentmisét követően, az új képviselő-
testület egy szerény szeretet-vendégség-
re hívta meg a búcsúi szentmisén megje-
lenteket, akik nem csak Zsombóról voltak, 
hanem a környező szomszédos települé-
sekről is. Talán eljön pár évtized múlva az 
az idő, amikor a Zsombó Lápastó-i búcsú 
országos hírű zarándokhely lesz? Adja Is-
ten, hogy így legyen!

Pancza István
egyházközség elnöke

Zsombói Gyermeknap 2009. 

Május utolsó szombatján, a Kós Károly 
Általános Iskola, a Nefelejcs Óvoda, a 
Szivárvány Nagycsaládos Egyesület és a 
Közösségi Ház szervezésében került meg-
rendezésre az idei gyermeknap.
A gyerekek reggel 9 órától gyülekeztek 
a sportpályán, ahol már a felállított sát-
rakban várták őket a különböző progra-
mok. Délelőtt a pedagógusok vezetésével 
ügyességi versenyeken, játékokon ve-
hettek részt. Volt pl. vízibomba dobálás, 
kötélhúzás, faroklopás, japán foci. A kis 
sátorban az Óvoda pedagógusaival kipró-
bálhatták kézügyességüket a kézműves 
foglalkozások valamelyikén, valamint 
arcfestésre is vállalkozhattak. Aki kedvet 
érzett hozzá és elég bátor volt, a falmá-
szás technikájával is megismerkedhetett 
Táborosi Gábor birtokán.
11 órakor Fábián Éva: Nagy slágerek ki-
csiknek című interaktív gyermekműsora 
következett. Az énekesnő bevonta a gyer-
mekeket is a műsorába, a színpadon tán-
coltak, énekeltek vele együtt. A gyerekek 
csillogó szeméből, kipirult arcából lehetett 
látni, mennyire tetszik nekik az előadás és 
hogy egy kicsit ők is „fellépők” lehettek.
Délben a gyerekeket és a kilátogató szü-
lőket is megvendégelték a szervezők egy 
pár virslivel, palacsintával.
A szép időt ebéd után megzavarta egy 
kis zápor, de szerencsére a résztvevők 
közül senkit sem zavart el. Az eső elől 
bemenekült mindenki a nagy sátorba, 
ahol épp egy mesejátékhoz készülődtek. 
Az Óvoda pedagógusai a Micimackó és 
barátai című mesejátékot adták elő. Ez az 
előadás nagyon tetszett kicsiknek és na-
gyoknak egyaránt. 
A délután folyamán folytatódtak a kü-
lönböző ügyességi és sport vetélkedők. 
A gyerekek összemérhették ügyességü-
ket, erejüket a fánkevő-, homokvárépítő-, 

aszfaltrajz-, görkori-, bicikli-, tojásdobáló 
versenyeken. Ezen kívül volt szkander-, 
illetve csocsóbajnokság is.
Aki még nem volt fáradt, és kedvet ér-
zett hozzá, táncolni tanulhatott a Mentés 
Másként Trióval a gyermektáncház kere-
tében. A nap zárásaként a meglepetés 
fellépők műsora következett. A Barátok 
közt című sorozatból két szereplő – Réti 
Barnabás és Gyebnár Csekka – musica-
leket énekelt. 
Aki kilátogatott a rendezvényre, úgy gon-
dolom jól érezte magát, elfáradva, élmé-
nyekkel tele térhetett haza. Köszönjük a 
szervezőknek a színvonalas programokat!

Szunyoghné Székesi Beáta

Gyerekszájjal a gyereknapról

Gyermeknap 2009.
2009. május 30-a egy rendkívüli tanítási 
nap volt. A gyerekeknek reggel 9 órá-
ra kellett menni a focipályára. Már az is 
rendkívüli volt, hogy szombat volt, az meg 
még rendkívülibb volt, hogy nem az isko-
lába, hanem a focipályára kellett menni. 
Előző nap, pénteken, amikor hazafelé tar-
tottam az iskolából, elnéztem a focipálya 
irányába és semmi mozgást sem talál-
tam. Viszont másnap már tele volt ugráló 
várakkal, nagy sátrakkal és volt édesség-
árus is. Rengeteg program várta a „tanu-
lókat”. Volt tojásröpte, kosárlabda bajnok-
ság, japán foci és még sorolhatnám. Nem 
nagyon lehetett unatkozni. Voltak megle-
petés vendégek, előadások. Néha az eső 
elkezdett esni, de hamar elállt. Délben 
mindenki, aki reggel regisztrált, kapott 
egy ebédjegyet, azt beválthatta. Az ebéd 
két virsliből és egy szelet kenyérből állt. 
Miután ezt elfogyasztották, lehetett még 
kérni két palacsintát is. Egész nap ment a 
játék és a versengés. Végül a nap végén 
mindenki fáradtan hazament és lepihent. 
Így telt el ez a rendkívüli „tanítási nap”.
 

Kardos Olivér 

Gyermeknap Fábián Éva módra
„A zsombói gyermeknap 2009. május 30-
án volt a zsombói focipályán. Rengeteg 
játékon vettek részt a résztvevők. Lehe-
tett Streetboll-ozni, azaz egy palánkra 
kosarazni. Lehetett kötelet húzni, japán 
focizni, golyózni és sok mást is. 11 órától 

Fábián Éva mutatta meg, hogy szerinte 
milyen a gyermeknap. Csodás dalokat 
énekelt a jelenlévőknek. Minden szám 
alatt fent lehetett a színpadon pár gyerek. 
Azok a gyerekek, akik felmentek, ajándé-
kot is kaptak. Ezen ajándékok közé tarto-
zik például Fábián Éva: „Nagy slágerek 
kicsiknek” c. albumának plakátja, vala-
mint a plakát képeslap változata, és nem 
utolsó sorban az album kazettás változa-
ta. A műsor után Éva mindenkinek aláírta 
az ajándékát. Valamint kazettát és CD-t is 
lehetett nála venni, persze ezt is aláírta.
Visszatérve a műsorhoz, aki nem mehe-
tett fel a színpadra, az a nézőtéren táncolt 
és énekelt. Éva minden számban meg-
kérte a gyerekeket, kicsiket és nagyokat, 
hogy énekeljenek vele és utánozzák a 
táncmozdulatait. Táncban állt a színpad 
és a nézőtér is. Megesett az is, hogy a 
nézőtér legügyesebb táncosa is kapott 
ajándékot.
A kicsik végig táncolták és énekelték a 
műsort. Ezzel szemben a nagyobbak kicsit 
bátortalanok voltak, de a végére ők is el-
kezdtek táncolni, sőt még énekeltek is. Le 
sem tagadhatja senki, aki ott volt, hogy 
élvezte. Egy hihetetlen műsorban volt ré-
sze a kicsiknek és a nagyoknak is.”

Gergely Kata Viola

Gyermeknap
„2009. május 30-án szombaton meg-
rendezték Zsombón a focipályán a gyer-
meknapot. Rengeteg gyerek ment el, de 
lehetett felnőttekkel is találkozni. Akik a 
zsombói iskolába járnak, azoknak köte-
lező volt megjelenni 9-14 óráig. Az az öt 
óra nem telt el unalmasan, üresen, hiszen 
rengeteg programmal várták a tanárok 
és a rendezők a diákokat. Volt kosár, to-
jás- és vizes lufi dobálás, labda szedés, 
kötélhúzás….Utána a kifáradt, éhes és 
szomjas gyerekeket délben ebéd várta, 
amelyet kajajeggyel szerezhettek meg. 
Az ebéd két virsli mustárral és kenyérrel, 
majd később elkezdték osztani a palacsin-
tákat, melyeket a tanárok és a szülők sü-
töttek az iskola konyháján. Ha az evésben 
és a sok futkározásban megfáradtál, várt 
ingyen málna- és narancs szörp. Ebéd 
után fellépők szórakoztatták az embereket 
a sátorban. Persze nem volt kötelező fo-
lyamatosan a sátorban ülni, mert kint le-
hetett kosarazni, lovas kocsizni. Délutánra 
építettek egy sátrat, amiben sok dolgot 
elmondtak az új Magyarországról. Ki lehe-
tett tölteni egy kérdőívet, amiben segítet-
tek az ott lévő emberek, és ha valamiben 
nem voltál biztos, vagy sose hallottál róla, 
elmagyarázták. Ha ezek után sikerült si-
keresen kitölteni, kaptál egy ajándékcso-
magot, ami cukorkát, kulcstartót, mappát 
tollat és hirdető lapot tartalmazott.”

Ménesi Melinda
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„Itt ülök csillámló sziklafalon. Az ifju nyár
könnyű szellője, mint egy kedves vacsora melege, száll.”

József Attila

Meghalt Zsombó község első 
díszpolgára, 
Vass Zoltán nyugdíjas 
szakszövetkezeti elnök

1921-ben született Kiskundorozsmán, 
amelynek 1950-ig része volt a mai Zsombó 
község. Elemi iskoláit helyben, míg a pol-
gárit Szegeden végezte el. Csak leány 
testvérei tanultak tovább elképzelésük 
szerint, ő viszont a hagyományt követhet-
te. A dorozsmai gazdálkodó földjét fiára 
bízta mindig, így rá jutott a gazdálkodás. 
Amit ősei szüleinek adtak, azt neki kellett 
tovább őriznie. A 68 katasztrális hold föld 
egész embert kívánt. A mai ember gépek-
ben gondolkodik, míg régen csak ló és 
ökörfogat biztosította a szállítást és talaj-
művelést Kiskundorozsmán. Egy kétlovas 
fogat, amelyet az ifjabb Vass vezetett. Az 
ökörfogatot pedig fogadott ember. A csa-
lád a pontos, eredményes, takarékos gaz-
dálkodást folytatta. Ménesjárásban lévő 
földjük az okszerű gazdálkodástól is volt 
kiváló. Néha hetekig aludtak tanyájukban, 
szántás időszakában, hogy ne kelljen a 8 
km-t megtenni az állatokkal naponta két-
szer. 
A második világháborúban 1941-től 
légvédelmi tüzérként a háború végéig 
harcolt. Amerikai fogságba volt, a né 

külözésen kívül épségben került haza. A 
hazatérő katonákat bizalmatlansággal 
fogadták. Napirenden volt a nagygazdák 
üldözése. Édesapjáék Dunántúlra költöz-
tek, mert nem bírták a napi büntetéseket, 
legtöbbször mondva tett ürüggyel. Ők 
feleségével, Német Máriával Zsombót 
választották. Szülei később hazaköltöztek, 
míg ők végleg itt maradtak bízva és segít-
ve Zsombó fejlődését. 
1961-től 1981-ig a Gyümölcsöskert, majd 
Gyümölcsös Mezőgazdasági Szakszövet-
kezet elnöke volt nyugdíjba vonulásáig. 
A szakszövetkezet tagjai, mint a legte-
kintélyesebb gazdák egyikét, aki saját 
munkájával is bizonyította rátermettségét 
iskolája, és közéletisége mellett válasz-
totta meg mindig elnöknek. E sokrétű és 
veszélyekkel terhes beosztásában mindig 
megőrizte a tagság feltétlen bizalmát, 
ehhez felesége megértő igazi támaszát 
élvezte felnövekvő lányai mellett. Becsü-
letessége, őszintesége, emberszeretete 
átsegítette a nehéz döntéseken. Sikerült 
megteremtenie a közös gazdaság és a 
tagság megélhetését biztosító tagi, saját 
gazdaság egyensúlyát. Idős, munkakép-
telen tagokat, ha szerényen, de rendsze-
res összeggel segítették. Sok álmatlan éj-
szakát okozott neki a tagok nyugdíjéveire 
való kötelezettségre rábírás.
Mindig tagja volt a községi tanácsi tes-
tületnek és annak végrehajtó bizottságá-

nak. Ő volt a község egyedüli gazdasági 
egységének a vezetője. Segítőkészségén, 
vállalásain sokszor múlt Zsombó egyenes 
fejlődése. Mindezt úgy tette, mintha ez 
lenne a legtermészetesebb. Az eredmé-
nyes szakszövetkezeti gazdálkodás, az 
otthon biztonsága mindig biztosította a 
jóra való feltétlen törekvését a községen 
belőli egymás megbecsülésén alapu-
ló tettrekészséget, a település munkán 
alapuló gyors fejlődését. Családi élete is 
kiteljesedett. Unokáinak saját földjéből 
kialakított telken, a szomszédban épített 
ikerházban örülhetett. Szerette a művé-
szetet, a kultúrát. A szakszövetkezeti ta-
gokat is elvitte a színházba, országot lát-
ni, az újat megismerni. Szabad idejében 
az otthoni szoros munka mellett Szeged 
és más városok kulturális rendezvényeit 
látogatta családjával.

Zsombó első díszpolgárában, Vass 
Zoltánban Zsombó község egyik nagy 
alakítóját vesztettük el, emlékét meg-
őrizzük! Munkaszeretetben, tisztes-
ségben, őszinteségben, közéletben, 
családi életben, mások megbecsülésé-
ben, közösség támogatásban, igényes 
szabadidő eltöltésben példát nyújtott.

Zsombó, 2009. június 12-én
Kálmán Ferenc

Néhány hatályos jogszabály a 
gyermekek utaztatásával kap-
csolatosan.

A gépkocsiban utazó 150 cm-nél ala-
csonyabb gyermeket – a testsúlyához 
igazodó kialakítású – gyermekbiztonsági 
rendszerben kell rögzíteni. A 3 évnél fia-
talabb gyermek csak gyermekbiztonsági 
rendszerben rögzítve szállítható. A gép-
kocsi első üléséhez a gyermekbiztonsági 
rendszer csak akkor szerelhető be – a jár-
mű szokásos haladási irányával ellentétes 
irányban – ha az üléshez légzsákot nem 
szereltek fel vagy a légszák működésébe 
lépését előzetesen megakadályozták.

A gyermeket nem kell gyermekbiztonsági 
rendszerben rögzíteni:
a) ha a gyermekbiztonsági rendszer be-

szerelése a gépkocsi gyári kialakítása 
alapján nem alkalmas (az ilyen ki-
alakítású M1, N1, N2 és N3 kategó-
riájú gépkocsiban 3 évnél fiatalabb 

gyermek nem szállítható, illetve a 3. 
életévét már betöltött és 150 cm-nél 
kisebb testmagasságú gyermek az 
első ülésen nem szállítható);

b) ha a gépkocsi hátsó ülésén utazik, 3. 
életévét már betöltötte, legalább 135 
cm magas és az üléshez beszerelt biz-
tonsági övvel – testméretéhez igazo-
dóan – biztonságosan rögzíthető;

c) ha taxi üzemmódban használt taxi 
gépkocsi és a személygépkocsis sze-
mélyszállítást végző gépkocsi hátsó 
ülésén utazik;

d) ha a rendszervédelmi szervek gépko-
csijában vagy mentő gépkocsi beteg-
ellátó terében utazik;

e) a menetrend szerinti személyszállítást 
végző autóbuszban;

f) a nem menetrend szerinti személyszál-
lítást végző autóbuszban, ha álló uta-
sokat is szállíthat;

g) ha 3. életévét még nem töltötte be és 
állva utazik az autóbuszban;

h) ha külön jogszabályban meghatározott 
orvos által kiállított igazolással rendel-
kezik.

Szabványok

Április elsejétől egész Európában vál-
toztattak a gyermekülésekkel szemben 
támasztott követelményeken. Ezen túl az 

ECE 44/01-es és 44/02-es szabványnak 
megfelelő gyermekülések már nem hasz-
nálhatóak, ugyanis ezek kevésbé bizton-
ságosak. Helyettük a 44/03-as, illetve a 
44/04-es jelzésű gyermekülések a köte-
lezőek.
Minden gyermekülésen kell lennie egy 
narancssárga címkének, amin a kariká-
ban lévő nagy E-betű és a mellette lévő 
szám jelöli a tesztet végző országot, (1-
es Németország, 2-es Franciaország) 
az alatta lévő nyolcjegyű szám első két 
számjegye az érdekes, ebből derül ki, 
hogy szabványos ülésünk van-e. Ha 03, 
04-gyel kezdődik nincs baj, ha 01, 02-vel, 
akkor cserélni kell. Azonban nem kell ag-
gódni, ezeket az üléseket 13 évvel ezelőtt 
gyártották, így mostanában biztosan nem 
lehet velük üzletekben találkozni.

forrás: Internet

Megérkeztünk!

Bozsó Zoltánnak és Mőnich Krisztinának:
Bence

Szűcs Attilának és Gera Juditnak: 
Attila.

Tóth Lászlónak és Varga Györgyinek
András

Jó egészséget kívánunk nekik!
Védőnők
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„Meg van áldva, felruházva Kalászfővel a barázda:
Meg is zendül ott maholnap Éneke az aratóknak.”

Tompa Mihály

Zsombói Lovas Hírek

A zsombói Equitania Lovas Club április 
26-án rendezte évadnyitó versenyét, mely 
egyben a Csongrád Megyei Díjugrató Baj-
nokság első állomása volt. Népes mezőny 
gyűlt össze a kilenc versenyszámban. 
Amellett, hogy a megyei lovasok színe-
java jelen volt, sokan jöttek távolabbról is, 
Békéscsabáról, Budapestről, Mohácsról, 
sőt három román versenyző is megtisztelte 
rendezvényünket. Így összesen 27 sport-
klub 60 versenyzője vett részt 90 lóval.
Nyilvánvaló, hogy évről-évre egyre na-
gyobb az érdeklődés a zsombói verse-
nyek iránt, hiszen az Equitania Lovas Club 
minden alkalommal kitűnő körülmények-
kel, jó talajjal, igényes akadályparkkal, és 
átlagon felüli díjakkal várja a versenyző-
ket. Ez alkalommal neves képzőművészek 
támogatták versenyünket, így a 150 ezer 
Ft-os összdíjazáson felül, számos egyéb 
tárgyjutalom mellett, Pápai Kata kerámiái, 
Deák Zsuzsanna üvegműves dísztárgyai, 
és Rovó Edina valamint Varsányi Anna 
egy-egy csodálatos festménye is átadás-
ra került.
A program délelőtt 9 órakor kezdődött, 
és bár a Bács-Kiskun megyéből érkezett 
nemzetközi minősítésű bírói gárda nagyon 
jól, zökkenőmentesen, nagyobb szünetek 
nélkül kezelte a közel 160 startot, mégis 
6-ig tartott a verseny. Az erős mezőny-
nek, a jól szervezett rendezői csapatnak, 
és nem utolsó sorban a szép tavaszi idő-
nek köszönhetően végig színvonalas és 
izgalmas versengést láthatott a kedves 
közönség. A kilátogató gyerekek pedig, 
mint mindig, most is ingyenesen póni lo-
vagolhattak.
A versenyt támogatták: Rovó Edina, Var-
sányi Anna, Deák Zsuzsanna, Pápai Kata, 
TMV Tisza-Maros Viziközmű Üzemeltető 
Kht., S’Oliver Store Szeged, Aranypatkó 
Bt., Veres Sándor. Ezúton is köszönjük 
támogatásukat.
Következő versenyünk, a Zsombói 
Lovasnap július 5-én (vasárnap) kerül 

megrendezésre. Minden kedves érdeklő-
dőt szeretettel várunk.

Equitania Lovas Club

Meteora Mászócsapat

Zsombó sportmászó különítménye to-
vábbra sem henyélt túl sokat. Előbb Mis-
kolcon vetélkedtek a Magyar Kupa idei 
első fordulójának keretében, és az alábbi 
helyezéseket érték el:
Nehézségi mászás
„Kisgyerek” / fiú: 
 2. Táborosi Zsombor Koppány,
 4. Kis András Ádám,
Gyermek 
 / leány: 
 4. Kis Alexandra Éva,
 / fiú: 
 1. Kovács-Deák Dániel,
Ifjúsági B / leány:
 1. Táborosi Ajnácska Réka,
Ifjúsági A / leány:
 1. Sikter Barbara,
Felnőtt / női:
 2. Varga Szilvia,
 4. Sikter Barbara.

Gyorsasági mászás
„Kisgyerek” / fiú:
 3. Táborosi Zsombor Koppány,
 4. Kis András Ádám,
Gyermek / leány:
 4. Kis Alexandra Éva,
 / fiú:
 1. Kovács-Deák Dániel,
Ifjúsági B / leány:
 1. Táborosi Ajnácska Réka,
Ifjúsági A / leány:
 2. Sikter Barbara
A következő hétvégén Szabadkán, nemzet-
közi versenyen vett részt a csapat két legfi-
atalabb versenyzője, ahol szenzációs telje-
sítménnyel a korcsoport királyai lettek.
 1. Táborosi Zsombor Koppány,
 2. Kis András Ádám.
Legutóbb pedig a gyermeknapi program-
sorozat keretében harmadszor rendeztük 
meg a zsombói falmászó bajnokságot. 
43 résztvevő, komoly teljesítmények, iz-
galmas vetélkedések, jó hangulat; – és a 
végeredmény:
Ovisok: 
 1. Farkas Péter,
Alsósok / lányok:
 1. Kis Alexandra
  (szuperfinálé után!),
 2. Takács Adrienn,
 3. Bátki-Fazekas Ilona,
 / fiúk: 
 1. Táborosi Zsombor Koppány 
  (szuperfinálé után!),
 2. Polyák Péter,
 3. Nagy Nimród,
Felsősök / lányok: 
 1. Táborosi Ajnácska,
 2. Vörös Klaudia,
(szervezési kavarodás miatt a többiek 
nem várták meg a 2. fordulót),
 / fiúk: 
 1. Börcsök Máté,
 2. Harcsa-Pintér Bálint,
 3. Kövics Máté.
Minden résztvevőnek gratulálunk!

táborosi gábor

FÖLDMÉRÉS!

• megosztások, telekhatár kitűzések,
• épületfeltüntetés,
• szolgalmi jog bejegyzés,
• művelési ág változás,
   

» Elérhetőségünk:
• személyesen: Szeged, Pál u. 8/a (egyeztetett időpontban!) 
• telefon: 30-218-8953
• fax: 62-424-404 
• weboldal: www.infogeobt.hu
• email: infogeo@vnet.hu   
• levélcím: INFOGEO Földmérő Iroda, 6724 Szeged, Pál u. 8/a
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BéLáiM

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

Magyar népdal

  





  







     



             







    


   


   


 


        

  







     




   


 

 



   


    

   

          
   

 



     




    
 



  



         


        




   


     




      

 
  




 


   


 



 

 


  
    


 




  





            

    
         

 

Falunapi TOTÓ

1. Melyik zenekarnak nem volt tagja Horváth 
Charlie?
A, Tátrai Band B, P. Mobil
C, Olympia  D, Generál

2. Milyen hangszeren játszik Márió?
A, tangó harmonika B, basszusgitár
C, hegedű  D, dob 

3. Melyik nem a Desperado zenekar slágere?
A, Tanár Úr  B, Táncolj
C, Gyere és álmodj D, Az légy, aki vagy

4. Ki nyerte az első Önkormányzati Vándorkupát a 
2008. évben?
A, Zsombó  B, Forráskút
C, Szatymaz  D, Üllés

5. Ki a zsűri elnöke a pörköltfőző versenyen?
A, Stahl Judit B, Benke Laci bácsi
C, Horváth Ilona D, Frank Sándor

6. Milyen járművel lehet indulni a Zsombó Parádén?
A, lovas kocsi B, saját készítésű járművek
C, oldalkocsis motor D, bicikli  

7. Melyik sportágban rendeznek nemzetközi ver-
seny az idei falunapokkal egy időben Zsombón?
A, alpesi műlesiklás B, sportmászás
C, lovas póló D, vitorlás

8. Melyik településről érkezik a lakodalmas játékot 
bemutató csoport?
A, Mórahalom B, Sopron
C, Újszentiván D, Deszk

9. Melyik jeles naphoz kapcsolható az aratás 
kezdete?
A, András napja B, Péter-Pál
C, Medárd  D, Sándor-József-Benedek

10. Hány másodperc alatt gyorsul 280 km/h-ra a 
falunapokon bemutatkozó dragbike?
A, 8,7  B, 10,3
C, 11,2  D, 15,8



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

2009. májusi rendezvényeink

„Van, aki forrón szereti” plakátkiállítás Nagyotmondó Tóbiás 
mesejáték a Közösségi Házban Gyermektáncház a Mentés Másként TrióvalGyermeknap 2009.

Micimackó és barátai – Gyermeknap 2009. 

Mamma Mia – Szomszédoló Újszentivánon
Zsombóiak a csíksomlyói búcsúban

Csocsóbajnokság – Gyermeknap 2009.

Palotás a nagycsaládos 
asszonyok előadásában 
– Szomszédoló Újszentivánon

A bokréta dalkör az abasári dalostalálkozón

Kézműves foglalkozások – Gyermeknap 2009.
Bajnokok Ligája döntő 
a Közösségi Házban

Gyulay Endre 
nyugalmazott megyéspüspök előadása

Lápostavi mise

The Boll Weevil Folk Blues Gang koncert

Zsombó Gyereknap 2009.

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


