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EGÉSZSÉGHÉT
ZSOMBÓN
2009. október 12-16.

10. 12. HÉTFŐ:
9.00-15.00 óráig Arteriográfia -az erek rugalmasságának mérése (dr. Frányó Ildikó)
a Felnőtt Háziorvosi Rendelőben. A vizsgálat díja 5.000 Ft.
9.00-15.00 óráig Antioxidáns mérés (a
szervezet ellenálló képességének mérése) a Felnőtt Háziorvosi Rendelőben. A
vizsgálat díja 1.500 Ft.
9.00-13.00 Szív- és érrendszeri betegségek rizikó szűrése vc/ koleszterin mérés
ujjbegyből, vérnyomásmérés, testsúlymérés.
14.30-17.00 óráig Osteoporosis (csontritkulás) szűrés a Felnőtt Háziorvosi Rendelőben
14.30-17.00 óráig Ortopédiai szakrendelés (dr. Rattay Katalin) a Gyermekorvosi
Rendelőben
09.00-12.30 óráig Nőgyógyászati rákszűrés a Gyermekorvosi Rendelőben, a védőnőknél történt előzetes telefonos előjegyzés alapján. Tel:06-20/55-44-345
16.45-kor Az egészséghét megnyitója az
iskolában.
17.00-kor A számítógép előnyei és hátrányai a gyermekek életében/Játékszenvedély/ helye Általános Iskola.( dr. Csapó
Ágnes)

10. 13. KEDD:
7.30-10.30 óráig Osteoporosis (csontritkulás) szűrés a Felnőtt Háziorvosi Rendelőben
09.00-17.00 óráig látásvizsgálat és szemüveg rendelési lehetőség a Közösségi
Házban (Nagy Margit)
10.00-13.00-ig Véradás a Közösségi Házban.
17.00-tól Benkóné Szenteczki Magdolna
előadása Fogyókúra okosan címmel a Közösségi Házban.
17.30-tól Magvas süteményének versenye az Általános Iskolában.
10. 14. SZERDA:
8.00-15.00 óráig Ultrahang vizsgálatot
végez dr. Ádám Edit a Közösségi Házban.
Hasi UH: 3.000 Ft, emlő, here, nyaki UH
vizsgálat régiónként 2.000 Ft.
8.30-13.30-ig Bőrgyógyászati szűrővizsgálat a Felnőttorvosi Rendelőben/ dr.
Fecsei Ildikó/
14.00-17.00 óráig Fül-Orr-Gégészeti szakrendelés, allergiaszűrés (dr. Bucsai Ágnes)
14.00-17.00 óráig hallásvizsgálat a Gyermekorvosi Rendelőben
16.00- Urólogiai szűrővizsgálat a Felnőtt
Háziorvosi Rendelőben.

10. 15. CSÜTÖRTÖK:
12.00-15.00 óráig Iriszdiagnosztika (Jurij
Petrov) a Közösségi Házban. A vizsgálat
díja: 5.000 Ft.
9.00-17.00-ig Látásvizsgálat és szemüvegrendelés a Közösségi házban.
17.00. Otthoni és intézeti balesetek ellátása előadás az Általános Iskolában
/OMSZ/
10. 16. PÉNTEK:
8.00-11.30 óráig Ultrahang vizsgálatot
végez dr. Ádám Edit a Közösségi Házban.
15.00-17.00 óráig Anyatejes Világnap a
Közösségi Házban
Az egészséghét ideje alatt hétfőn és szerdán délután 13.00-18.00-ig, kedd, csütörtök és péntek délelőtt 8.00-12.00 óráig
a Fogorvosi Rendelő várójában a fogbetegségek megelőzésével kapcsolatos új
kiadványok tekinthetők meg.
Figyelem!
A VIZSGÁLATOK KIZÁRÓLAG ELŐJEGYZÉS ALAPJÁN TÖRTÉNNEK!
Időpontkérési lehetőség 2009.10.05-től
(hétfő), naponta 10.00-12.00 óráig személyesen a Felnőtt Háziorvosi Rendelőben, vagy telefonon a 62/255-420-as telefonszámon. Nőgyógyászati vizsgálatra
előjegyzés a védőnőknél október 5-től,
8.00-9.00 óra között kérhető az alábbi telefonszámon: 06-20/55-44-345.
A változtatás jogát fent tartjuk!
Az egészségház dolgozói

Információs társadalom
fejlesztése Zsombón
A József Attila Közösségi Ház KIHOP
-2008 nyertes pályázatának eredményeként megérkezett az eMagyarország Pont
új számítógépe. Az új és a már meglévő
számítógépekhez kaptunk webkamerákat
és fülhallgatókat is, így lehetősége nyílik az Internetet használóknak arra, hogy
igénybe vegyék egyszerre több számítógépen is az internetes telefonálást: a
Skype programot, a Messengert. A pályázatnak köszönhetően ingyenesen lehet az
ePonton használni az e-közszolgáltatásokat, amelyhez az eTanácsadó térítésmentes segítségét is kérhetik.
További szolgáltatásaink:
• Fénymásolás,
• Fax-küldés (belföldre, külföldre),

„Mi jön? Mi megy?
Mi hull le még?
Nem volt a csillaghullásból elég?”
Reményik Sándor: Augusztus, nyárutó
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•
•
•
•

Nyomtatás (színes, fekete-fehér),
Szkennelés,
Videotelefonálás,
Internet.

Az eMagyarország nyitva tartása:
Hétfő:
zárva
Kedd: 		
9-18
Szerda:
9-18
Csütörtök:
9-18
Péntek:
9-18
Szombat:
9-13
Vasárnap:
zárva
Az eTanácsadó
rendelkezésre állási ideje:
Hétfő:
zárva
Kedd: 		
12-16
Szerda:
12-16
Csütörtök:
12-16
Péntek:
12-16
Szombat:
Vasárnap:
zárva
Számítástechnikai tanfolyamok folyamatosan indulnak.
Várjuk jelentkezésüket!
Nagy Beatrix,
eTanácsadó

Tisztelt Lakosság!
A Jóbarát Vendéglő felújítása kapcsán
a lecserélésre kerülő eszközök árverésre
kerülnek 2009. szeptember 29-én kedden,
17 órakor a József Attila Közösségi Ház
udvarán. Székek, asztalok, terítők, tányérok stb. kerülnek „kalapács alá”. Várunk
minden kedves érdeklődőt! Árveréssel
kapcsolatos információt, ügyfélfogadási
időben, Zsombó község Polgármesteri
Hivatalában Baranyiné Ujvári Szilviánál
kaphatnak.

Befizetések
Óvodai, iskolai térítési díjak befizetése:
2009. október 8-án, csütörtökön
8-12 és 13-15,15 óráig
2009. október 12-én, hétfőn
8-12 és 13-15,15 óráig
2009. október 13-án, kedden
8-12 és 13-17,45 óráig.
Kérem az időpontok betartását.
Geráné Cséplő Erika,
pénztáros
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Tisztelt Zsombói Lakosok!
A 2009 május hónapban meghirdetett
kedvezményes vízbekötési akciónkat változatlan feltételek mellett 2009. szeptember 30-ig meghosszabbítjuk.
Az akciós ár:
12.000 Ft/db + Áfa – 15.000 Ft
Az akció időszaka:
2009. május 15 – szeptember 30.
A bekötés tartalmazza az előre gyártott
vb. vízmérőaknát, földmunkát és a teljes
szerelési anyagot a vízóráig.
Az akcióról további felvilágosítással ügyfélfogadási időben a központi irodában
(Szeged, Római krt. 21.) illetve telefonos
elérhetőségeinken állunk a Tisztelt Ügyfeleink részére.
Terhes Csaba,
ügyvezető

Önkormányzati hírek
Tájékoztató a Képviselő-testület
munkájáról

A Képviselő-testület júliusi ülését 3
rendkívüli és 1 munkaterv szerinti ülés
követte az eltelt két hónapban.
2009. augusztus 7.
– munkaterven felüli, rendkívüli ülés
1.) A Képviselő-testület összehívására
a Csongrád Megyei Közgyűlés Elnöke
által a közterületi játszótereken balesetveszély elhárítására, illetve az Európai
Uniós normáknak megfelelő közterületi
játszóterek kialakításának, fejlesztésének, átalakításának támogatására kiírt
pályázat benyújtásáról szóló döntés
meghozatala érdekében volt szükség.
A pályázat sikeres volt, így a Csongrád
Megyei Közgyűlés 2.500.000,- Ft-os
támogatása és Zsombó Község Önkormányzata által biztosított 625.000,- Ftos saját forrás lehetőséget nyújt a 2008.
évben megkezdett iskola melletti és a
sportpálya melletti játszóterek fejlesztésének, bővítésének folytatására.
2.) A Képviselő-testület visszavásárolta a
2005-ben – pályázat benyújtása miatt eladott – szeméttelep területét a 2005-ös
eladási árnak megfelelő 5.000,- Ft-os
áron. Erre az adásvételre a rekultivációs
pályázata miatt volt szükség. A pályázatot a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás (melynek önkormányzatunk is tagja) nyújtotta be a Környezet

és Energia Operatív Program keretében,
amely az első körben sikeres volt. A
második körös pályázat benyújtásához
volt szükség a tulajdonviszonyok rendezésére.
3.) A Képviselő-testület a törvényi előírásoknak megfelelően módosította az
önkormányzat intézményeinek alapító
okiratait. Foglalkozott a Jóbarát Vendéglő felújításával, az önkormányzati
intézmények riasztórendszerének kiépítésével illetve bővítésével, valamint egy
önkormányzati földterületre érkezett vételi ajánlattal is.
2009. augusztus 13.
– munkaterven felüli, rendkívüli ülés
A Képviselő-testület ezen az ülésén – az
önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően – a közétkeztetésre kiírt közbeszerzési eljárás
eredményét hirdette ki. Megállapította,
hogy nem érkezett olyan ajánlat, amely
az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak
megfelelt volna, ezért az eljárást eredménytelennek minősítette, és új eljárást
indított.
2009. szeptember 2.
– munkaterven felüli, rendkívüli ülés
A Képviselő-testület megállapította a
„Zsombó község közintézményeinek energetikai korszerűsítése, valamint megújuló energia hasznosítása” elnevezésű, a
Környezet és Energia Operatív Program
(KEOP) támogatási rendszerében meghirdetett „Energetikai hatékonyság fokozása”
című nyertes pályázat lebonyolításához
szükséges közbeszerzési eljárás eredményét, valamint a TÁMOP 3.1.4 kódszámú
Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben című
pályázat pedagógus továbbképzési és
szakértői feladatainak ellátására kiírandó
közbeszerzési eljárás előkészítését kezdte
meg.
Mindannyiunk örömére megindulhatnak
a munkálatok és ennek eredményeként
megszépülnek, megújulnak a zsombói
közintézmények.
A 2009. májusi és júliusi hónapokban
megjelent Zsombói Hírmondókban olvashattak arról, hogy a Környezet és Energia
Operatív Program keretében meghirdetett „Energetikai hatékonyság fokozása”
(KEOP 5.1.0) pályázati felhívásra benyújtott kérelem támogatásban részesült.
A támogatási szerződés aláírására 2009.
augusztus 17-én került sor Budapesten az
Energia Központ Kft. székhelyén.
A közel 90 millió Ft-os beruházás kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás lezárult. A KEOP pályázat lebonyolítására
egyetlen, a szegedi Elek-sz 1997 Kft által
benyújtott, érvényes ajánlat érkezett, melyet a Képviselő-testület elfogadott, és az
Elek-sz 1997 Kft-t hirdette ki a közbeszer3

zési eljárás nyertesének. Még az ősszel
elkezdődnek a beruházással érintett közintézményekben a jelentős megtakarítást
eredményező energetikai korszerűsítések
(nyílászáró cserék, homlokzati hőszigetelések, napkollektoros rendszer, fűtés
korszerűsítés). A munkálatok befejezési
határideje 2010. március 31. A közintézmények folyamatos legkisebb zavarás
melletti működése érdekében a szünetek,
hétvégék kihasználását szorgalmazza az
önkormányzat, azonban több, folyamatosan működő intézményben néhány napos
részleges vagy teljes bezárás is szükségessé válhat. Ezekről megfelelő időben tájékoztatást fogunk adni. A munkavégzés
idejére kérem a tisztelt lakosság megértő
türelmét!
2009. szeptember 10.
– munkaterv szerinti ülés
1.) A Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2009. évi költségvetése I.
féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót.
Megállapította, hogy a gazdálkodás kiegyensúlyozott volt – a bevételek meghaladták a kiadásokat -, az intézmények
működésében fennakadás nem volt, az
intézmények szakmai feladatellátásukhoz szükséges forrás biztosítva van,
azonban a lezárult pályázatok utófinanszírozása miatt átmenetileg – néhány
hétre – folyószámlahitel felvételére volt
szükség. A pályázatok utófinanszírozása
azt jelenti, hogy az önkormányzatnak ki
kell fizetnie a pályázat megvalósításának teljes összegét, és két-három-négy
hónapos átfutási idővel jut hozzá a megítélt pályázati forráshoz. Ez a következő
időszakban a nagyobb összegű pályázatok lebonyolítása miatt várhatóan többször elő fog fordulni.
2.) A Képviselő-testület meghallgatta
az iskola és az óvoda beszámolóját a
2009/2010-es tanév illetve nevelési év
megkezdéséről. Megállapította, hogy
mindkét tagintézményben a jogszabályi
előírásoknak megfelelően, problémamentesen kezdődött meg a munka.
3.) A képviselők elfogadták a bölcsőde
tervezésére kapott árajánlatot. A Képviselő-testület 3 csoportos bölcsőde tervezésére adott megbízást. A terv megléte feltétele a kivitelezéshez szükséges
pályázat benyújtásának.
4.) A Képviselő-testület döntött a Délalföldi Operatív Program keretében
meghirdetésre került „Egyenlő esélyű
hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (akadálymentesítés)” című pályázat benyújtásáról, melynek célja a Kós Károly
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény komplex akadálymentesítése. Nyertes pályázat esetén a
beruházás teljes kiadásának 10%-át kell
az önkormányzatnak biztosítania.

„Ne menj le, szép nap! Igazi nagy nyarunk
úgyis csak emlék, és ha kihúnysz, a gyors
esték már rögtön őt idézik,
az öregen születő, irígy őszt.”
Szabó Lőrinc: Nyárvégi naphoz
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5.) A Képviselő-testület döntött a 2010.
évi Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz történő csatlakozásról, így az előző évek gyakorlatának
megfelelően továbbra is biztosított lesz
a felsőoktatásban továbbtanuló, rászoruló fiatalok támogatása.
6.) A Képviselő-testület döntött a TÁMOP
3.1.4 kódszámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív
intézményekben című pályázat pedagógus továbbképzési és szakértői feladatainak ellátására szolgáló közbeszerzési
eljárás megindításáról.
7.) A Képviselő-testület elfogadta a temetkezésről szóló rendelet – a lakossági
temetkezés rendjét nem érintő – módosítását.
8.) A Képviselő-testület elfogadta közbeszerzési tervének módosítását, melyre a
nyertes pályázatok megvalósítása miatt
kötelezően lefolytatandó közbeszerzési
eljárások miatt volt szükség.
9.) A Képviselő-testület tudomásul vette
az iskolai tornaterem és tantermek intézményvezető által megállapított bérleti díjait.
10.) A Képviselő-testület az intézményvezető kérésére módosította a Zsombó
- Csólyospálos Községek Általános Iskolája, Óvodája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye alapító okiratát, és
az alapfokú művészetoktatás telephelyeként határozta meg a Csólyospálosi
Általános Iskolát.
11.) A Képviselő-testület határozott arról,
hogy a Dél-alföldi ívóvízminőség-javító
program keretén belül kötelezően létrehozandó önkormányzati társulást a vízművet üzemeltető TMV Kft-ben szintén
tulajdonos önkormányzatokkal közösen
kívánja megalakítani.

Következő, munkaterv szerinti képviselő-testületi ülés időpontja 2009. november 27. 14 óra
helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terem
Tervezett főbb napirendek:
– Beszámoló az önkormányzati költségvetés I-III. negyedéves végrehajtásáról
– Zsombó Község Önkormányzatának
2010. évi költségvetési koncepciója,
melyet a Képviselő-testület közmeghallgatás keretében tárgyal
– a szolgáltatások 2010. évi árainak
meghatározása
– az önkormányzat 2010. évi munkaterve, rendezvényterve, és ellenőrzési
terve
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Gyuris Zsolt
polgármester

A falugazdász
tájékoztatója
2009 szeptemberében a következő aktualitásra hívnám fel a figyelmüket.
1. Az őstermelői igazolványok érvényesítése, valamint az új igazolványok kiváltása
a régi szabályok szerint lehetséges, a feltételek az előző számokban szerepelnek.
2. A 2008. évi gázolaj jövedéki adó
visszaigénylése továbbra is lehetséges. Művelési áganként egységesen 97
l/ha után lehet a gázolaj jövedéki adóját
visszaigényelni 2009 január. 15 - től, a feltételek az előző számokban szerepelnek.
A szükséges „BEVALLÁS ” nyomtatvány
a www.vam.gov.hu honlapról letölthető,
vagy a Közösségi Házból beszerezhető.
4. A fiatal mezőgazdasági termelők
elindítása jogcímen támogatás igényelhető az előző számban leírtaktól eltérően
szeptember 15. és október 15. között.
Az intézkedés célja a fiatal gazdálkodók
kezdő gazdaság alapításának, valamint
a gazdasági birtok strukturális átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági
munkaerő korstruktúrájának javítása. Az
intézkedés hozzájárul a növénytermesztési, állattenyésztési, vegyes gazdálkodási;
termék-előállítási tevékenységet végezni
szándékozó fiatal gazdálkodó vállalkozásának elindításához.
A támogatás felső határa projektenként:
Egyszeri támogatás formájában legfeljebb
40.000 €.
A támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.
Részletek az FVM honlapján, az MVH honlapján, valamint a www.emva.hu oldalon
olvashatók.
5. Az agrár-kárenyhítési rendszerben
részt vevő termelők, akik a tárgyévi fizetési kötelezettségüket időben teljesítették, a Kárenyhítési Alapból az elemi
kár sújtotta területeikre (amely kiterjed
az árvíz-, belvíz-, aszály-, téli és tavaszi
fagykár, valamint az idei évtől a jégverésre is) kárenyhítési támogatást igényelhetnek a 32/2009. (III. 31.) FVM
rendelet szerint. A támogatás feltétele, hogy az előző három elemi kártól
mentes évhez viszonyított hozamérték
kiesés (forintban kifejezett kiesés) a
gazdaság egészére nézve eléri, vagy
meghaladja a 30 %-ot. (Tehát a támogatás igénylésekor minden termelt kultúrát fel kell tüntetni, valamint minden
hozammennyiséget bizonylattal alá kell
tudni támasztani). A termelő a kárenyhítő juttatás iránti kérelmében az igényelt
kárenyhítő juttatás összegét e rendelet
4., 5. és 6. számú mellékletei szerinti
nyomtatvány felhasználásával számítja
ki, és azokat három eredeti példányban
személyesen vagy postai úton legkésőbb
a tárgyév október 20-áig beérkezőleg a

„Jaj, hogyan őrizzem meg ezt a szép,
augusztusvégi, halk tücsökzenét?”
Csorba Győző: Nyárvég
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szakigazgatási hivatalhoz nyújthatja be. A
részletekkel kapcsolatban kérem az érintett termelőket, hogy szeptember hónapban keressenek fel .
6. A területalapú támogatások ellenőrzése elkezdődött. Kérek mindenkit, hogy
az esetleges rendezésre szoruló területeket mihamarabb tegyék rendbe, a megváltoztatott kultúrát jelentsék be, mert a
helyszíni ellenőrzés a bejelentett kultúra
és területnagyság mellett a kultúrállapotot
is vizsgálja, gyomos területek illetve a
kultúra nem egyezése esetében szankció
várható.
Szeptember hónapokban ezek ellenőrzésekben én is részt veszek, ezért az
ügyfélfogadási idő nagy valószínűséggel
elmarad. Ebben az időszakban a falugazdász feladatok ügyintézése Szegeden a
Deák Ferenc u. 17. szám alatt az MgSzH
Földművelésügyi igazgatóságán történik.
Kérem, figyeljék az aktuális kiírást!
Valószínűleg december 31-ig helyettesítő
falugazdászként más településeken is fogok ügyfélfogadást tartani, ezért az eddigi
ügyfélfogadási rend megváltozik. Kérem,
figyeljék az aktuális kiírást.
Tisztelettel : Gyuris Ferenc
falugazdász
Telefon: 06-30/337-2520

TÁJÉKOZTATÓ
a krízishelyzetbe került személyek
támogatásáról

A családok szociális krízishelyzetének kezelését célzó 136/2009. (VI.24.)
Korm. rendelet értelmében a regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságok a
települési önkormányzat jegyzőjének
javaslata alapján a gazdasági válsággal összefüggő kedvezőtlen hatások
enyhítésére, az állami szociális ellátórendszer keretében nyújtott szociális segélyként egyszeri, egyösszegű
– vissza nem térítendő – támogatást
állapíthatnak meg.
Ki részesülhet támogatásban?
Támogatásban részesülhet a Magyar Köztársaság területén bejelentett lakó- vagy
tartózkodási hellyel rendelkező nagykorú
személy, ha

ZSOM-BOLYGÓ

• családjában a kérelem benyújtását
megelőző hónapban az egy főre jutó
havi jövedelem a minimálbér nettó
összegét (2009. évben 57.815 Ft) nem
haladta meg, és
• részére a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. §- a szerinti nyugellátást nem
folyósítanak, és
• a gazdasági válsághoz kapcsolódó,
előre nem látható esemény következtében a családja mindennapi életvitelének
fenntartását súlyosan veszélyeztető
krízishelyzetbe került.
Ki nem jogosult támogatásra?
Nem jogosult támogatásra az a személy,
• akinek a 2009. év folyamán 15.000
forintot meghaladó összegben átmeneti
segélyt állapítottak meg,
• akinek a kérelem benyújtásakor átmeneti segély megállapítása iránti eljárás
van folyamatban,
• aki a krízissegély iránti kérelem benyújtását megelőző 90 napon belül átmeneti
segély iránti kérelmet még nem nyújtott
be, kivéve, ha a helyi önkormányzat rendeletében előírt feltételek az átmeneti
segélyre való jogosultságát kizárja.
Mi minősül krízishelyzetnek?
Krízishelyzetnek minősül, ha a kérelmező
• a munkahelyét 2008. szeptember 30át követően elvesztette,
• jövedelme a 2008. szeptember havi
jövedelméhez képest legalább 20 %-ot
elérő mértékben csökkent,
• lakáscélú kölcsönszerződéséből eredő
fizetési kötelezettsége törlesztő részlete
2008. szeptember havi összegéhez képest legalább 20 %-ot elérő mértékben
emelkedett,
• egészségi állapota indokolja.

tás címszó alatt, illetőleg a települési önkormányzat jegyzőjénél és a nyugdíjbiztosítási szervek ügyfélszolgálati egységénél
beszerezhető.
A kérelemhez mellékelni kell a jövedelem összegének igazolására alkalmas
iratot, a lakáscélú kölcsön havi törlesztésének emelkedését igazoló iratot.
Emellett célszerű csatolni minden olyan
iratot, az egészségi állapot indokoltságát igazoló háziorvosi, szakorvosi,
kórházi igazolást, illetve orvosi szakvéleményt, stb., amely a támogatás megállapításának indokául szolgálhat.
Kérjük a formanyomtatvány részét képező
„Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez” elnevezésű útmutatót – mely segítséget nyújt
a nyomtatványon szereplő adatok pontos
kitöltéséhez (így különösen a jövedelem
meghatározásához, a kérelemhez csatolandó szükséges mellékletekről, stb.) –
feltétlenül tekintse át a kitöltés előtt.
A támogatás egy alkalommal, a család
egy tagja számára állapítható meg.
Hogyan történik a támogatás megállapítása és folyósítása?
A települési önkormányzat jegyzője a
hozzá az előírt formanyomtatványon,
a szükséges mellékletekkel benyújtott
kérelmeket egyrészt ellenőrzi, hogy azt
megfelelően és hiánytalanul töltötték-e

ki, továbbá az előírt igazolásokat ahhoz
benyújtották-e. Másrészt a megfelelően
kitöltött kérelmek esetén megvizsgálja,
hogy a kérelmező a támogatásra való
jogosultság feltételeinek megfelel-e. A
jegyző gondoskodik a kérelmek elutasításáról, ha a kérelmező nem tett eleget
a hiánypótlási felhívásnak, vagy a támogatásra való jogosultság feltételeinek a
kérelem nem felel meg.
A jegyző az igazolásával kiegészített kérelmet a szükséges mellékletekkel 8 munkanapon belül továbbítja a támogatás
elbírálására jogosult illetékes regionális
nyugdíjbiztosítási igazgatóság részére. A
regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóság
10, illetve – rendkívül indokolt esetben –
5 munkanapon belül dönt a támogatásra
való jogosultságról és a támogatás ös�szegéről.
A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság – a támogatás megállapításáról hozott határozat
megérkezését követő – 5 munkanapon
belül gondoskodik a támogatás folyósításáról.
A támogatás pénzügyi forrása
A támogatás pénzügyi forrását a Magyar
Köztársaság 2009. évi költségvetéséről
szóló törvény Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezetében e célra elkülönített,
önálló kincstári előirányzat-felhasználási
keretszámlával rendelkező előirányzat biztosítja.
Az előirányzat javára a magán- és jogi személyek, illetőleg a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok 2009. november
15-éig befizetést teljesíthetnek. A felajánlások a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 10032000-00285575-50000067
számú számlaszámára teljesíthetők.
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

Milyen összegben engedélyezhető a
támogatás?
A támogatás összege legalább húszezer
forint, legfeljebb ötvenezer – különös
méltánylásra okot adó körülmény fennállása esetén legfeljebb százezer – forint.
Hol és hogyan igényelhető a támogatás?
A támogatás megállapítása iránti kérelem az e célra rendszeresített formanyomtatványon a kérelmező lakó- vagy
tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél, 2009.
augusztus 1-je és 2009. november 30-a
között nyújtható be. A nyomtatvány letölthető a „Nyomtatványok” menüpont
További nyomtatványok - Krízis támoga5

„Oda lett hát ez a nyár is.
Rövidül a nap megint.”
Illyés Gyula: Csillaghullás
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Tanácsok az A (H1N1) típusú influenza megelőzésére
Megfelelő higiéniás gyakorlat
Mivel az influenza emberről emberre terjed
(elsősorban köhögéssel, tüsszentéssel,
vagy egyéb kontaktus révén) a helyes,
egészségtudatos magatartás megelőzheti
a járvány kialakulását!

Néhány praktikus tanács:
– Kerüljék a szoros kapcsolatot fertőző
beteg emberekkel, illetve ha Önök betegek, akkor lehetőleg mindenkivel.
– Tüsszentésnél, köhögésnél takarja el
az orrát és a száját.
– Kerülje el, hogy a szeméhez, orrához,
szájához nyúljon.
– Alaposan mosson kezet.
– Ha beteg, maradjon otthon.

Ha köhögni kell…
Takarja el az orrát és a száját zsebkendővel!
Köhögés vagy tüsszentés után lehetőleg
azonnal mosson kezet. Használjon papír
zsebkendőt és használat után azonnal
dobja a szemétkosárba!
Amennyiben nincs zsebkendője, tüsszentsen inkább a könyökhajlatába, mintsem a
tenyerébe!

A kórokozók terjedésének
megállítása

Tanítsa meg gyermekének, hogy gyakran
és alaposan mosson kezet vízzel és szappannal, és mutasson Ön is jó példát.
Tanítsa meg gyermekeinek, hogy zsebkendőbe köhögjenek és tüsszentsenek.

Mindig legyen otthon
lázmérő
lázcsillapító gyógyszer
megfázás esetére való gyógyszer
ásványvíz
FIGYELEM! A vírusellenes gyógyszerek az
influenza megelőzésére nem alkalmasak,
megfelelő indikáció hiányában történő
szedésük ugyanúgy káros, mint az egyéb
antibiotikus szerek bevétele.

Megfelelő módon mosson kezet!
Gyakran és legalább 20 másodpercig
mosson kezet!
Minden alkalommal használjon kézmosáshoz szappant!
Amennyiben rendelkezésre áll, használjon
meleg vizet a kézmosáshoz!
Amennyiben nem otthon mos kezet, használjon papírtörölközőt vagy kézszárítót!
Használja a papírtörlőt a vízcsap elzárásához!
„Mihálykor az észak s keleti szél,
sok havat és kemény telet ígér. „

Népi mondóka
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Az influenza kezelése
Ha megfázott, vagy influenzás (tünetek:
láz, köhögés, torokfájás, orrdugulás, orrfolyás, izomfájdalom, fejfájás, fáradtság,
hidegrázás, előfordulhat hányinger, hányás is) maradjon otthon, amíg a tünetei
el nem múlnak. (Tanulmányok mutatják,
hogy egy átlagos munkanap 2-3 másik
embert képes megfertőzni.)
Influenza esetén a legtöbb ember orvosi
ellátás nélkül meggyógyul.
Amennyiben fenti tünetei jelentkeznek és
a magas rizikójú csoportba tartozik (65
évnél idősebb, 5 évesnél fiatalabb gyermek, terhes, krónikus betegek) konzultáljon háziorvosával (lehetőleg telefonon)!

Az alábbi tünetek igényelnek sürgősen
orvosi ellátást:
felnőttek esetében:
– nehézlégzés
– mellkasi vagy hasi fájdalom vagy nyomásérzés
– hirtelen szédülés
– zavart tudatállapot
– súlyos vagy hosszasan fennálló hányás
gyermekek esetében:
– gyors, felszínes légzés
– kékes vagy szürkés bőrszín
– kevés folyadék fogyasztása
– súlyos vagy hosszasan fennálló hányás
– ha a gyermek ébreszthetetlen, vagy
nem vonható kontaktusba
– kifejezett ingerlékenység, ha nem tűri
az ápolást

nagyító

Zsombói nyár 2009.
Eltelt a nyár, sok-sok élményt hagyva
maga után. Szeptemberi számunk nagyító rovatában megpróbáljuk összefoglalni milyen lehetőségek álltak a
zsombói gyerekek előtt a nyári szünidő
alatt.

Köszönet az Önkormányzatnak, az Iskolának és az Óvodának, hogy helyt adtak a
tábornak.
Köszönet a szülőknek és érdeklődőknek,
akik megtiszteltek jelenlétükkel és végig
izgulták a több órás megmérettetést, az
övvizsgát. Csapatunkról bővebb info:
www.ichiro.hu
Kardos Imre,
szervező

Szkóla-tábor
Gábor Tamás hitoktatónk szervezésében
és szüleink, valamint az egyházközség támogatásával templomunk szkóla énekkara a szatymazi kórussal kiegészülve 5 napos hegyi táborban vehetett részt. Hétfőn
reggel indultunk Szatymazról vonattal és
többszöri átszállás után megérkeztünk a
szállásunkra, Nagybörzsönybe. A hosszú
út után mindenki megpihent kicsit és nem
sokkal később következtek a csapatépítő
feladatok, majd a versenyek.
Kedden és a hét további napjain is zenés ébresztőre keltünk, ezután frissen és
üdén, „örömmel” mentünk ki a reggeli
tornára, amit a közös ima követett, majd
a reggeli.
A keddi napot játékokkal, pl. métázással
töltöttük.
Szerdán egész nap próbáltunk, majd az
esti misén énekeltünk.
Csütörtökön a célunk a Csóványos megmászása volt, amit majdnem mindenki
teljesített. Késő este tábortűzzel zártuk
a napot. A tábor folyamán a csapatunknak és magunknak pontokat szerezhettünk, aminek az eredményét pénteken
tudtuk meg. Az eredményhirdetés után
csomagoltunk és busszal majd vonattal
indultunk haza. Köszönjük Tamásnak és
segítőinek áldozatos szervező munkáját,
valamint minden támogatónknak a kedves segítséget, maradandó élményt jelentett mindnyájunknak ez a néhány nap!
Bálint Anett és Kispéter Anna,
résztvevők

Kyokushin Karate
tábor Zsombón
Az Ichiro Dojo a 2009. évi nyári táborát
Zsombón rendezte július 10. és 12. között. Közel 70 karatés sorakozott fel, az
öt évestől, az ötvenöt évesig. A napi hat
órás edzésmunkát több csoportban fekete
öves mesterek irányítása mellett végezték
a sportpályán. A fiatal versenyzők együtt
gyakorolhattak csapatunk legeredményesebb versenyzőjével Zatykó Zitával, aki
ez év júniusában, Japánban Világkupa
győztes lett. A tábort hagyományosan
övvizsga zárta, ahol felkészültségükről,
elszántságukról tehettek tanúbizonyságot
a jelöltek.

sétahajóval mentünk át. Megnéztük az
apátságot majd, lehetőségünk nyílt ajándékok vásárlására is. Hatalmas élmény
volt mikor a Balaton leggyorsabb motorcsónakjával hajókáztunk. Az utolsó két
napban tartottunk egy 13+1-es toto-t.
Szombat reggel a szokásosnál is szebben
össze kellett takarítani, mert jött a következő csoport, és át kellett adni a szobát.
Egy órakor elindult a busz haza, ahol a
szülők izgatottan várták a rég nem látott
gyermekeiket. Számomra nagyszerű volt
ez a kirándulás és ha jövőre is lehetőség
nyílik rá újra meglátogatom Balatonszárszót.
Kapás Dávid, résztvevő

Beszámoló a balatonakali
táborról
A balatonszárszói tábor
(2009. augusztus 8-15.)
A Csongrád Megyei Önkormányzat évrőlévre megszervezi nyári gyermektáborát
a balatonszárszói gyermeküdülőjében. A
Közösségi Ház plakátjain és a Zsombói
Hírmondó (2009. június) hasábjain is megjelent felhívásra rengetegen jelentkeztek,
hiszen az egy hetes balatoni tábor mindössze 6000 forintba került. Községünkből
öt gyermek táborozhatott a megye többi
diákjával együtt. Élményeit Kapás Dávid
8. osztályos tanuló foglalja össze.
Augusztus 8.-án 8 kor indultunk a balatonszárszói gyermeküdülőbe. Az út körülbelül öt és fél órás volt. Mikor odaértünk
Talmácsi György, táborigazgató mindenkit köszöntött és beosztott egy szobába.
(Természetesen utána lehetett variálni…)
Miután mindenki berendezkedett a saját
szobájába, lementünk a Balaton partra
fürödni. Miután visszajöttünk Gyuri bácsi néhány mondatban elmondta a házirendet. Másnap reggel elkezdődtek a
programok, amik egész héten tartottak.
Ilyenek voltak például: mindennapi fürdés
a Balatonban, ellátogatunk a József Attila
emlékházba, biciklizés, falmászás, tihanyi
kirándulás, disco, vetélkedők, asztali foci
verseny, ping-pong bajnokság, szalonnasütés, bográcsozás és ellátogattunk a
közelben lévő automata tekepályához is.
Reggeli előtt össze kellett takarítani mert,
utána szobaszemle volt és leosztályozták a szobákat. Az étkezéseknél konyhai
ügyelet működött. Az ügyelet tagjait a pedagógusok választották ki. A reggelit egy
eligazítás követte, amelyben beszámoltak
az aznapi programokról. A takarodó (amit
sok mindenki megszegett…) 22:30-kor
volt. Tihanyra egy motorcsónakkal és egy
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Iskolánk 5 tanulója
(Kiss Rita 3., Kiss
Gergő és Vadányi
Annamária 5. és
Adai-Simon Annabella és Török
Anett 6. osztályos
tanulók) a nyár
folyamán – 2009.
július 9-15. – a csólyospálosi valamint
a borotai általános iskolásokkal táboroztak Balatonakalin egy ifjúsági táborban,
ahonnan egészségesen és élményekkel
gazdagon tértek haza.
A tábor ideje alatt gazdag programok keretében nyílott lehetőségük tanítványainknak arra, hogy egyrészt pihenjenek,
másrészt hasonló korú gyermekcsoporttal ismerkedjenek meg játékos keretek
között. A sokszínű, szervezett kulturális
program – az Afrika-Múzeum látogatása Balatonedericsen, városlátogatás
Veszprémben, a herendi Porcelanium
minimanufaktúrájának megtekintése, valamint a játékos versenyek, illetve a „régimódi” tábori hagyományok felelevenítése
– szobaszemle, zenés altató és ébresztő,
„tábori csillag születik”, levélírás másként
a családnak, táborzáró búcsúprodukciók – érdekességei mellett élvezhették
a Balaton szépségeit is. Sokat strandoltunk, élveztük a napfényt, sőt hajóztunk is
naplementekor, megcsodáltuk a Balaton
partjának éjjeli fényeit.
Csak csendesen jegyzem meg, hogy a
zsombói kis csoport nagyon sikeresen
szerepelt a megmérettetéseken, sikerült
kissé csapattá formálódniuk ezen pár nap
alatt.
A csoport kísérőpedagógusaként a következő tanév nyarán is javasolni tudom,
hogy amennyiben lehetőségünk nyílik
rá, használjuk ki a felkínált lehetőséget,
hiszen ilyen kedvező áron ennyi élményt
adni manapság már nem sokszor tudunk.

„A villanydrót öt égi vonalán
izgága hangjegyek a füstifecskék.”

Jékely Zoltán: Fecskék
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nagyító

Ezúton ragadom meg az alkalmat, hogy
köszönetet mondjak azért, hogy az Önkormányzat rendelkezésünkre bocsájtotta a
kisbuszát.
Becherer Anikó,
kísérőpedagógus

Csillagösvény

– honismereti és kézmíves tábor a
Wesselényi Népfőiskolán
Az egy hetes tábor utolsó foglalkozásán
arra kértük a gyerekeket, írják le hogy
érezték magukat: mi az ami leginkább
élmény maradt számukra. Ezek közül csemegézünk, ha úgy tetszik „gyerekszáj”
következik.

fantasztikusak voltak. A számháborúzás
a Láperdőben nagyon jó volt. Remélem
jövőre is el tudok jönni! Rossz volt, hogy
este nehezen sikerült az elalvás, és nem
tetszett, hogy a vihar miatt elmaradt az
éjszakai túra.

Volt tábortűz, gitáros éneklés, finom étel
és ital. Sok dolgot lehetett készíteni, köztük például: tűzzománc, gyékényfonás,
csuhéból baba, fonás, batikolás, nemezelés. Volt csendes pihenő, ami nem igazán
volt csendes, pedig én aludni akartam.
Számháború is volt. A takarodó 21.30kor volt. Az idő kellemes volt. Elmentünk
Mórahalomra és fürödtünk. Csúszdáztunk is, ami felejthetetlen volt, lehetett
„vizeskedni”. A piros csapatba kerültem.
Nagyon jó társaság. Voltunk az ’56-os
Múzeumban és találkoztunk Pongrátz
Ödön bácsival, aki túlélte a forradalmat és
a szabadságharcot is. Volt Activity parti
is. Tesómmal egy csapatban voltam. Voltak játékos vetélkedők, a joghurtos volt a
kedvencem. Lucának volt a születésnapja. Falat másztunk, lovaskocsiztunk, ami a
húgomnak, Sacinak és nekem is nagyon
tetszett. Elég vicces volt ez a tábor.

Nekem a tábor igazán tetszett, sok új
barátom lett. Az volt még jó, hogy a kék
csapatba kerültem, ahová a barátnőm is.
Az ennivaló igazán finom volt. Mindig jól
is laktam. Az ’56-os táborban láttam egy
igazi tankot, amit még soha. Néha lassan,
néha meg túl gyorsan teltek a napok. Az
esti őrség nagyon tetszett, sokat néztük a
csillagokat.

Nekem a sorverseny tetszett igazán.
Ödön bácsinál a mesélés és a tank volt
a legjobb. Íjaztunk is, és egy csomószor
bele lőttem a földbe. A tábortűz is jó volt.
Szerintem a bukta volt a legjobb.

A szállás nagyon jó, jól kijöttünk a többiekkel. Hála istennek, hogy külön aludtunk
a fiúktól. Nekem a számháború tetszett a
legjobban. Sokat activityztünk, és mindig
csak egy kicsin múlt, hogy megnyerjük.
A számháború előtt sorversenyeztünk, és
mi nyertük meg.

Adai-Simon Annabella,
Zsombó

Mihálffy Gergő,
Zsombó

Vasárnap elmentünk az ’56-os Múzeumba, azután az ifjúsági táborba fürödtünk
és dinnyéztünk. A sárkányokat felengedtük, hazajöttünk, és a tábortűznél énekeltünk. Nagyon meglepett, amikor láttam
egy nagy tortát, és a boldog szülinapot
énekelték. Nagyon meglepődtem.

Bakó Luca,
Zsombó

Öröm volt elmenni az ’56-os múzeumba,
mert találkozhattunk Pongrátz Ödönnel,
aki részt vett az ’56-os forradalomba.
Örültem amikor nyertem egy könyvet.
Tetszett a szalonnasütés, sokat nevettünk. A gitáros és citerás dalolós napok
„Mihálykor az észak s keleti szél,
sok havat és kemény telet ígér. „

Duró Krisztina,
Üllés-Siposmalom

Csóti Annabell,
Pusztamérges

Nekem azért volt jó a tábor, mert mindenki
barátságos volt. Az ’56-os múzeum nagyon jó volt, még az is, amikor Pongrátz
Ödön bácsi beszélt a szabadságharcról.
Az ’56-os ifjúsági táborban jó volt a medence. A felnőttek szigorúak, de igazságosak voltak. Nagyon finom volt a pizza. Jó
volt, amikor tüzet gyújtottunk, és jó volt az
Activity. Csak túl korán kellett lefeküdni.
Zsemberi Ádám,
Zsombó

Gyuris Gabriella,
Zsombó

Pénteken reggel 7 órakor ébredtünk fel és
hálóruhában kimentünk a kertbe reggeli
tornázni. 8 órakor reggeliztünk, azután tűzzománcoztunk medálokat és batikoltunk
kendőket. Szombaton íjászkodtunk és
én kétszer a sárga körbe találtam. Aztán
ebédeltünk és csendes pihenő volt. Este
Activity partit tartottunk. Vasárnap felkeltünk, és kiderült, hogy elaludt az őrség.
Táborosi Boglárka,
Zsombó

Az első nap mindenki kapott 1-1 pólót,
csapatok szerint. 4 csapat volt, ezek

Népi mondóka
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pedig a sárgák, kékek, pirosak és zöldek. Mindig nagyon finomak voltak az
ételek. Rengeteg program volt, például
íjászkodás, nemezelés, és mézeskalácsot
is díszítettünk. Csak egy nap volt vihar,
ami miatt elmaradt az éjszakai túra. Én
a zöld csapatban voltam, ahol Flórával
barátkoztam össze. Az utolsó három este
tábortűz volt, ahol énekelgettünk. Vasárnap az ’56-os múzeumban voltunk, ahol
beszélt nekünk Pongrátz Ödön. A múzeum
után elmentünk az Ifjúsági táborba, ahol
ebédeltünk és fürödtünk a medencében.
Szunyog Zsanett,
Zsombó

Nagyon jó volt az idő minden nap. Nagyon
jók voltak a vetélkedők és az Activity partik. Minden csapat nyert legalább egyszer.
Sokat kézműveskedtünk. Batikoltunk, tűzzománcoztunk, nemezeltünk, csuhébabát
csináltunk és szalmagyűrűt. Íjászkodtunk,
és sárkányt is csináltunk. Soha nem unatkoztunk, vagy legalábbis én nem. A többi gyerekkel sokat bújócskáztunk, és én
csak egyszer voltam hunyó, mert soha
nem kaptak el. Azután valamikor elmentünk az ’56-os múzeumba és mesélt nekünk egy bácsi. Voltunk Mórahalmon és
sokat csúszdáztunk meg fürödtünk.

Dávid Flóra,
Szeged

A tábor nagyon jó volt, mert rengeteg
program volt. A programok nagyon foglalkoztatóak voltak. Jó volt az idő, csak
egyszer volt vihar, de az jó nagy volt. Az
esti tábortüzek nagyon szuperek voltak,
főleg az esti éneklések. Én és az újonnan
szerzett barátnőm az elejétől a végéig
énekeltünk. De az lett a baj, hogy elment
a hangunk. A strandon sokat fürödtünk,
de Gabival nem hagytuk el egymást. Rengeteget csúszdáztunk. Voltunk az ’56-os
múzeumban, ahol Pongrátz Ödön bácsival
beszélgettünk az ’56-os forradalom és
szabadságharcról. Volt szalonnasütés is.
Én csak kenyeret pirítottam. A tanárok jók
voltak. A falmászás is kiváló volt.
Csányi Nikolett,
Balástya

Azért tetszett a tábor, mert az első napon
vetélkedtünk és Vivien leette Adriennt. A
számháború és a sorverseny is tetszett.
Az első éjszaka nem aludtunk semmit. A
strand is nagyon jó volt, és utána mikor
visszajöttünk a táborba énekeltünk és
szalonnát sütöttünk. Niki sütött szalonnát
és nem lehetett elrágni.
Kiss Lilla,
Zsombó

Nekem ebben a táborban az tetszett, hogy
volt számháború és íjászkodás, és tábortűz. Nagyon sok barátot találtam. Éjszaka

nagyító

rém mesét mondtunk egymásnak Csaba
bácsitól kellett menekülni…

Csík Balázs,
Szeged

Nagyon jó volt a strand és a kirándulás.
Jó volt az íjászat, jó volt a lekváros kenyér. Nagyon jó volt a tűzzománc. Nagyon
jó volt a kék csapatban lenni és nagyon jó
volt a csuhéj készítés. Jók voltak a programok, nagyon jó volt az ’56-os múzeum
és a pingpongozás, csocsó és focizás.
Nagyon jó volt az erdőben a számháború, meg a zsákba ugrás. Nagyon jó volt
a szülinapi torta, jó volt a falmászás és a
lovas kocsi.
Dudás Zoltán,
Zsombó

Jó volt a tábortűz, íjaztunk, énekeltünk,
csocsóztunk. Szereztem barátot. Bújócskáztunk. Activityben az utolsó előttit mi
nyertük. Csapból mostam a hajam, nem
találtak kullancsot bennem. Jókat nevettünk. Az első napon hajnalig tornáztunk...
Szalonnát sütöttünk, kettőt sütöttem.
Voltunk az ’56-os Múzeumban, falat
másztunk. Hiányzott Gergő, a kistesóm,
6 hónapot tölti.

Nagy Attila,
Zsombó

Jók voltak a foglalkozások és főleg a
falmászás. A mézeskalács fincsi volt. A
csocsó se volt rossz. Szuper volt hálózsákba aludni. Szép volt Barbi motorja. Jó
volt hideg vízzel fürödni. Jövőre is szeretnék jönni!

Bodó Richárd,
Szeged

Gyula bácsi „Túlélő”
tábora
Községünk
egyik
legpatinásabb tábora 19 évvel ezelőtt
indult,
eredetileg
néptánctáborként.
Napjainkra a néptánc már csak egy,
a sok izgalmas
program közül. A
gyerekek örömmel vesznek részt a játékos sportversenyeken, a maratoni és az
éjszakai zseblámpás gyalogtúrákon, a lovagláson, a falmászáson, az akadályversenyen. Sokan közülük itt láttak először
üvegházat belülről, vagy gyalogoltak ki
a Szikire egy kis úszó- és homokvárépítő versenyre. Többen Zsombón aludtak
először sátorban, rettegve a betévedt
„szörnyektől”: a pókoktól, hangyáktól,
esetleg békáktól. A gyerekek elsősorban
Zsombóról és Szegedről érkeznek, de
voltak vásárhelyi, halasi, budapesti, sőt

vajdasági vendégeink is. Többségük a
közben szövődött barátságok miatt évek
óta visszajáró, mint az a halasi kislány, aki
négy évesen jött először, de még most,
középiskolásként is visszatért hozzánk. Őt
és barátait nem riasztotta el sem a reggeli
torna, sem a változékony időjárás. Mert
hogy nem csak a 40 fokos hőséggel, hanem a viharos erejű széllel és az özönvízszerű esővel is meg kellett küzdeniük.
Végül a tábor, – így az idei két turnus –
büszke túlélőit az utolsó este titkos szertartással, tiszteletbeli táborozóvá avatjuk
a tábortűz fényénél.
Monori Gyula
táborvezető

Fertő-tavi kerékpártúra
(2009. augusztus 7-12.)

Az előző évek
nyári kerékpáros
táboraihoz hasonlóan ezen a nyáron is összeállt a
már nagyrészt ös�szeszokott csapat,
hogy a kétszer is
körbejárt Balatoni- körtúra és a Tisza-tavi
kerékpáros körtúra után a Fertő-tavat is
megismerje.
2009. augusztus 7-én nagy csomagokkal
felszerelkezve indultunk el a szatymazi
vasútállomásra hogy 6 órás utazás után
egy átszállással megérkezzünk Sopronba.
Az utunk az egyik ausztriai kempingbe
vezetett Rust városába. Útközben megtekintettük a római kori Mitrász-szentélyt. A
sátorállítás után jól esett a fáradt csapatnak a fürdés és a vendéglői vacsora. Reggeli után tovább indultunk a következő
kempingbe Breitenbrunnba. Miközben
áthaladtunk egy-egy városon volt időnk
gyönyörködni a keskeny kis sikátorokban
a Hoffgasse-ban, a gondozott szőlősökben, gyümölcsösökben, a jó minőségű
és rendkívül népszerű kerékpárutakban.
Mikor odaértünk a kempingbe Zickseebe rögtön belevetettük magunkat a vízbe.
Az éjszakáinkon az volt a ritkaság ha nem
esett az eső A kempingben rábukkantunk
egy trambulinra és vacsora előtt ki is élveztük az ugrálás lehetőségét. Vacsora után
mentünk fürdeni és csúszdázni a tóba. A
következő napon előre egyeztetett időpont alapján tettünk egy (kb. 25 km-es)
biciklitúrát a Fertő-Hansági Nemzeti Park
területén mely végig terepen vezetett,
így az állatokat természetes élőhelyükön
figyelhettük meg. Felejthetetlen élmény
marad a táj is és a vezetőnk is. Ezen a
napon 74 km tekertünk és megérkeztünk
az első magyarországi kempingünkbe
Fertődre. A finom vacsora és a tusolás
után gyorsan nyugovóra tértünk. Másnap
reggel tükörtojás illata ébresztett ben9

nünket mellyel autós kísérőnk Veszprémi
László kedveskedett a fáradt csapatnak.
Az Eszterházy-kastély megtekintése után
levezetésképpen egy 4 órás kenutúrán
vettünk részt ugyancsak a nemzeti park
területén. A kenukat természetesen mi
kormányoztuk. A fertőrákosi kempingben a finom vacsora és jelvényosztás
után egy kis meglepetéssel készültek a
táborosok. Flóri és Vanda megírta a tábor himnuszát melyben összefoglalták a
legemlékezetesebb történeteket. Ezt egy
Nelli néni által összeállított mécsesekből készített tábortűz mellett énekelték
el majd egy kis beszélgetés és éneklés
után nyugovóra tértünk. Az utolsó napon
még megnéztük fertőrákosi kőfejtőt,majd
indultunk Sopronba, ahol egy kis városnézés után várt ránk a vonat amely sajnos
túl hamar haza hozott minket erről a gyönyörű vidékről és a felejthetetlen táborból.
Összefoglalva: 220 km bicikliztünk ezzel a
kiváló csapattal. A jövő évi terveink már
körvonalazódnak.
Szervező: Zsirosné Vass Judit, Autós kísérőnk: Veszprémi László és a Harcsa-Pintér
család, Résztvevők: Babos Nikolett, Kovács Ádám, Harcsa-Pintér Bálint, Maróti
Gábor, Vígh Réka, Lajkó Nóra, Hegedüs
Zsófia, Gyuris Viktor, Veszprémi Flóra,
Zsiros Vanda, Szántó Attila, Szántó Kinga, Zádori Izabella, Babos Ildikó, Farkas
Zoltánné, Farkas Zoltán, Maróti Antalné,
Zsiros Pál
Zsirosné Vass Judit,
szervező

Kincskereső tábor 2009
A templomkertben immár harmadik alkalommal megrendezett napközis táborunknak idén az „Úton-útfélen” címet adtuk.
Harminc általános iskoláskorú gyermekkel együtt indultunk el különféle utak keresésére és végigjárására. Küzdöttünk az
esővel, néha a fáradtsággal, s mindenféle
akadállyal, de nem hiába, hiszen sok-sok
kinccsel gazdagodtunk utunk során. Bejártuk a Lápastó környékét, és elzarándokoltunk Kiskundorozsmára is. A Bibliában
található utakat, utazásokat pedig képzeletben jártuk végig, vagyis a bibliodráma
eszközeivel hoztunk a jelenbe több ezer
éves eseményeket. A tábor végén pedig
egy lelki program keretében a Jóistenhez
vezető úton az önmagunk boldogságához
vezető utak keresésére indultunk.
Az idei tábort egy Vidám Családi Nappal
koronáztuk meg, ahol délelőtt a családi csapatverseny, délután pedig lelkes

„A villanydrót öt égi vonalán
izgága hangjegyek a füstifecskék.”

Jékely Zoltán: Fecskék
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vendég a háznál

pedagógusoknak köszönhetően sokféle
kézműves foglalkozás segítségével érezhették jól magukat a gyermekek és a felnőttek is. A programot záró szentmisén
és táncházon úgy éreztem, végül mindenki utat talált a boldogsághoz.
A tábort Kneip Ritával közösen szerveztük. A megvalósításban közreműködtek
még: Bálint Dalma, Bálint Renáta és Gábor Dávid. Rajtuk kívül számtalan falubelitől kaptunk segítséget, amit ezúton is
köszönünk nekik.

Gábor Tamás,
szervező

Nem felejtettünk el
mozogni!
Az óvodás és kisiskolás korosztálynak
hirdettünk falmászó és lovastábort. A
falmászásra kevesebb bátor jelentkező
akadt, de ez a maroknyi elszánt lány és
fiú minden nap kiállta a bátorság és kitartás próbáját a délelőtti, bő kétórás, játékkal fűszerezett edzéseken. A lovastábor
hatalmas népszerűségnek örvendett, ezt
mutatta a résztvevők létszáma. A délelőtti
elfoglaltságaink három órásak voltak, ez
idő alatt a gyerekek többször is lóra ültek.
A délutánjaink kézműveskedéssel, beszélgetéssel, néha falmászással és gyakorta
pót-uzsonnázással teltek. A legkedvesebb
mozzanat mégis az volt, amikor ez a 30

gyerek azt mondta: „De kár, hogy vége!”
Köszönjük a szülőknek, hogy minket választottak, az önkormányzatnak pedig a
szállításban nyújtott segítséget.

Táborosi Renáta,
szervező

Szentjánosbogár tábor
Zsombón
Június 28-július 3 között Zsombón tartottuk a Szentjánosbogár tábort gyermekek
és kamaszok részére. Az egymással való
találkozást és értelmes időtöltést azt tette
lehetővé, hogy a táborban részt vevő gyerekek és ifjak számára a faluban kértünk
szállást, befogadást. A Szentjánosbogár
mozgalomra jellemző, hogy elmegyünk
egy-egy faluba vagy kisvárosba, ahol szállást és befogadást kérünk, hogy miközben
táborozunk, legyünk kapcsolatba a helyi
emberekkel. A táborokban így egyre több
kapcsolat születik, és a fiatalok nemcsak
a kikapcsolódnak, hanem emberekhez
kapcsolódva egymásból is merítenek és
lelkileg is feltöltődnek. Reggeltől az esti
órákig tartó programunkat kis- és nagycsoportos játékok, komoly beszélgetések,
imára fordított idő a résztvevők lelkivilágának megfelelően, kirándulás, a hely és
a helyi emberek életmódjának, szokásainak megismerése színesíti. A tábor idején
meghívtuk a falu népét a missziós szent-

A kultúra ösvényén
jártunk!

„Csak idő kérdése”

A József Attila Közösségi Ház nyári táborában a gyerekek kézműves és honismereti foglalkozásokon vettek részt.
Készítettek babát csuhéból, díszítettek
mézeskalácsot, megismerkedtek a tűzzománc, a nemezelés, a batikolás, a gyékényfonás rejtelmeivel. Megismerhették
az ősmagyarok korát és harcmodorukat,
kipróbálhatták az íjászkodást, meglátogattuk a kiskunmajsai 56-os Múzeumot,
találkoztunk Pongrátz Ödön szabadságharcossal, tábortűznél népdalokat tanultunk citerakísérettel. A következőkben
két foglalkozásvezetőnkkel beszélgettünk:
Telekné Tóth Ilona gyékényfonó, Koszta
Péter pedig a Legolas Íjász Klub vezetője.

– Hogyan kezdte a gyékényfonást?
– Gyermekkorom óta foglalkozom, különféle kézműves technikákkal, de a gyékényfonás csak a 90-es években ihletett
meg, amikor a munkám Tápéra szólitott.
Itt ismerkedtem meg, ennek a természetes anyagnak a feldolgozásával, ennek az
ősi technikának a csodálatos birodalmával, melyek csak úgy maradhattak fenn,
ha generációról generációra szállt. Célom,
a gyékényes kézműves hagyomány felelevenítése, megőrzése és továbbadása,
azoknak, akik nem ismerik, illetve azoknak, akiket érdekel ez az örökség, és szeretnék megismerni Őseink generációkon
át, átörökített technikák titkait, ebből a
nemes természet adta anyagból.
– Mi jellemzi a gyékényt, mint alapanyagot? Hogyan szerezhető be?
– A gyékény mocsarakban, lassan folyó
vizekben él és itt is szerezhető be (öntözésre használt kanálisokban) 3-4 méter magas évelő növény, hosszú levelei fajtától
függően 1-2 cm szélesek. Termése, barna
buzogány formájában messziről látható.
Szárítás, hámizás (szétszedés), hasítás, áztatás után használható fel, különféle technikákkal (szövés, fonás, himelés) különféle
csodás tárgyak készítésére.

misénkre, egyik délután a gyerekek végigjárták a falut utcánként és házanként,
hogy mindenkit meghívjanak osztozni a
mi kincsünkben: Jézus Krisztusban és az
ő áldozatában. El is jött, aki csak tehette,
és együtt ünnepeltük azt, hogy együtt vagyunk, hogy minket ide befogadtak, és azt
is, hogy az életünk többről is szól, az Isten
szeretetéről, melyből vagyunk, és amely
megtart és meggyógyít minket. A tábor
egymás gazdagításának és a lelki forrásból való merítésnek volt az ideje. Szállásadóink, a zsombóiak – és a szomszédos
bordányiak – nagylelkűsége és befogadó
szeretete tette mindezt lehetővé. Ők látatlanba igent mondtak a táborozókra, és
ezzel megtapasztaltuk újra, hogy mit hoz
létre a bizalom köztünk, és mennyi nagylelkű adományból, szívességből, szeretetből részesülünk. A tábor idején ennek a
megelőlegezett bizalomnak, szeretetnek
köszönhetően jártunk-keltünk, sok finom
barackot ettünk, és élveztük a zsombóiak
vendégszeretetét. Hála és köszönet befogadóink minden jóságáért és nagylelkűségéért!

Tamás Barna SJ,
tábori lelkész

– beszélgetés Telekné Tóth Ilona tápéi népi iparművésszel

„a sárga szőllőhegy illata leömlik
a völgybe s emeli, hajtja újra szívünk!”
Illyés Gyula: Nyárutó
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– Hogyan lehet népi iparművész címet
szerezni?
– Az elkészített tárgyakat a Hagyományok Háza népi iparművészeti osztály
bíráló bizottsága zsűrizi, hagyomány, minőség, használhatóság szempontjából, és
A és B kategóriába sorolja.
Amennyiben a kézművesnek 30 db B kategóriás és 5 db A kategóriás zsűrizett
munkája van, kérheti a Népi Iparművész
címet. Ahhoz, hogy ennyi zsűrizett tárgy
összegyűljön, minimum 3 év munkája,
legalább 150-250 db tárgy elkészítése
szükséges, mert nem mindegyik sikerül
zsűri képesnek, és a legjobbakból sem
mindet fogadja el a zsűri.
– Meg tud-e ma élni egy népi iparművész
Magyarországon?
– Erre a kérdésre nagyon röviden lehet
válaszolni: NEM! Gyékényfonásból nem,
de nem is ezt kérdezte, hanem a népi
iparművész megél-e Magyarországon.
Talán kerámiakészítésből, fafaragásból
igen, de én egyiket sem tudom sajnos,
pedig mindet szeretném tudni, csak idő
kérdése, de a kézműveseknek abból van
legkevesebb. (A férjem szokta is mondani: „mert lassan csinálod”…
- mcs -

vendég a háznál

Mert a jövő a múltban gyökerezik a jelenen keresztül!
– beszélgetés Koszta Péter íjásszal
– Mióta foglalkozik íjászkodással?
– Már gyerekkoromban is készítettünk
a barátokkal házi barkács íjakat, amikkel
sokat játszottunk. Sportformát 12 évvel
ezelőtt öltött nálam az íjászat, amikor is
egy őrségi túránk alkalmával a pityerszeri
skanzenben szerelembe estem első ránézésre az első „komoly” íjammal. Megvettem és a következő héten már elkezdtem
keresni, hogy Szegeden hol van íjász klub.
Hol lehet megtanulni az alapokat. Ekkor
kerültem kapcsolatba a Legolas Íjász
Klubbal.
– Mit érdemes tudni a Legolasz Íjász
Egyesületről?
– Az idő tájt ez egy baráti körnek volt
mondható, ami egyébként ma is jellemzi az íjász társadalmat. Kezdetben nem
voltunk sokan, de annál nagyobb lendülettel népszerűsítettük a sportot: versenyeztünk, bemutatóztunk, programokat
szerveztünk. Szerencsére azóta az íjászat
iránt érdeklődők tábora rohamos növekedésnek indult. Egyre többen ismerik meg
és érdeklődnek ezen ősi hagyományunk
iránt. Idő közben a versenyzés után nálam
a sportoktatás került előtérbe, sportoktatói oklevelet szereztem, hogy a lelkesedés
mellett azért a szakmaiság is meglegyen.
A Legolas Íjász Klub szívesen lát minden
íjászat iránt érdeklődőt. Többféle lehetőség kínálkozik a számukra a hobbi, örömíjászattól a versenysportig. Bővebben a
http://legolasik.extra.hu oldalon lehet tájékozódni, avagy nálam is.

több a „sétálós” testnevelési óra, avagy
el is marad! A sok ücsörgésben romlik
a fiatalok gerince, testtartása. A szertárakban meg állnak a drága, nem használt
sporteszközök (gerenda, ugró zsámoly...)
Az íjászat minden ilyen gondot megoldhatna. Nem izzaszt, mégis megmozgat
szinte minden izmot, különösen a hátat.
Javítja a testtartást! Egy gerendához képest olcsó eszköz és szeretik csinálni a
fiatalok... Ha az iskolákban lenne íjászat a
tornaórán, akkor mindenki jól járna! Rejtett, elfeledett ősi tartalék! Mert a jövő a
múltban gyökerezik a jelenen keresztül!
Régen ezt tudtuk, erről szólt az ősi életfa
szimbolika. Ma sokaknál fedi mindezt a
feledés homálya… Pedig ami igazán értékes az mind régi, ősi! Ezen kötődésekre,
ősi elvekre, értékekre bizony az íjászok és
különösen a hagyományőrző íjászok körében gyakran terelődik a szó.

– Íjászkodás és magyar történelem elválaszthatatlan fogalmak?
– „A magyarok nyilaitól ments meg uram
minket!” szólás egyértelműsíti az igen
választ. Őseink történelme az íjainktól elválaszthatatlan volt. Hiszen egy íjjal több
száz méterről le lehetett küzdeni az ellenséget, ami igen igen jelentős fegyvertény.
Éltünk is vele... Mondhatnánk, hogy a
honfoglalás, és így a magyar történelem
sem jöhetett volna létre nélküle. Megérdemli a tiszteletet, megbecsülést és így
az ismerkedést is az íj. Ezért talán még
az iskolai tananyagban is néhány mondat
erejéig ott lenne a helye... Sőt tovább megyek. Ma is jó szolgálatot tehetne…

– Egyik kezdeményezője, és szervezője
voltál az immár harmadik évét megélő
ópusztaszeri íjásztalálkozónak? Hogyan
lehet a rendezvény mérlegét megvonni?
– A kezdeményezés helytálló, ám a szervezésben csak az első évben vettem részt
aktívan. Alapvetően 2007-ben Árpád halálának 1100-adik évfordulóját kívántuk
méltó módon ünnepelni. Tekintve, hogy
állami „érdeklődés”, indíttatás nem volt
erre, ezért mint civil kezdeményezés.
Józsa Gábor barátommal találtuk ki közösen és Faragó Csabával szerveztük meg,
az én kezdeményezésemre. Utána egyre
többen csatlakoztak természetesen és
mára az ami – igazi íjász ünnep, mindannyiunk örömére. Első évben épp az
1100 éves évforduló miatt hirdettük meg
az 1100-as létszámot. Ennyien akartunk
együtt lőni, ami akkor 760 főre sikeredett.
Második évben ez már 1200 körül alakult,
idén pedig 1800 fő lőtt együtt, egyszerre.
Ez önmagáért beszél! Ami leginkább úgy
is értelmezhető, hogy egyszer ki kell próbálni, benne kell lenni a sűrűjében. Megtapasztalni milyen az, mikor ennyi ember
cselekszik egyszerre. Ennyien akarnak
egy célt legyőzni! Milyen ereje van az
együttes cselekedetnek, akaratnak! Ennyi
nyílvesszőnek. Természetesen ez szó szerint és szimbolikusan is helytálló. Talán
épp ez hiányzik sokunknak manapság…
Együtt gondolkozni, együtt cselekedni...
Persze ehhez egy igaz és jó ügyet kell
célként kitűzni! És ekkor minden nógatás,
avagy előírás nélkül cselekednek az ügy
érdekében az emberek, a legjobb tudásuk
szerint előmozdítva azt. Ötletgazda és
szervező odalról ez a rendezvény legfontosabb summázata.

- mcs -

– Hol lehet a helye az íjászatnak a mai
sportok között?
Az iskolákban egyre csökken a testnevelés szerepe. 45 perc kevés a kiadós sportolásra, hiszen egy szakszerű bemelegítés,
majd egy izzasztó sportolás után tusolni is
kellene… Igyekeznek is a gyerekek kimaradni belőle! Keveset mozognak. Egyre
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„Rászáll a nyár a
legelső sárga
levélre, s elrepül.”

Kányádi Sándor: Szeptember

HÍRMONDÓ

Téka

Foglaljon helyet!
– Interjú Gyüdi Sándor főigazgatóval
2009. szeptember 25-én Offenbach Orpheus az alvilágban című darabjával veszi kezdetét a Szegedi Nemzeti Színház 2009/2010-es évadja. Az elmúlt szezon tapasztalatairól
és az előttünk álló műsorsorozat érdekességeiről a zsombóiakkal is megosztotta gondolatait Gyüdi Sándor főigazgató.
– Főigazgató úr, milyen újdonságokkal szolgál a Szegedi Nemzeti Színház
2009/2010-es évadja?
– Szándékaim szerint a most induló évad
populárisabb lesz az előzőnél. A várhatóan nagy közönséget vonzó előadások
mellett izgalmasnak ígérkező újdonságokkal is meglepjük a publikumot. Opera- és drámatagozatunk egyaránt készül
klasszikusként számon tartott művek,
illetve könnyed szórakozással kecsegtető
darabok bemutatására. Természetesen
gyermek-közönségünknek is tartogatunk
meglepetést.
– Mivel várják az operakedvelőket?
– A Nagyszínházban két opera-örökzöldet állítunk színpadra, remélhetőleg
sokak tetszésére. Puccini Bohémélet,
valamint Verdi Álarcosbál című operáját
adjuk elő. Művészeink mindkettőt eredeti
nyelven éneklik, a magyar fordítást a már
megszokott szövegkivetítőn követheti a
publikum. A Kisszínházban, a teátrum kamarajellegének jobban megfelelő műfajú
vígoperát, Rossini ritkaságszámba menő
kétfelvonásosát, az Ory grófját mutatjuk
be - magyarul. A szerzőtől megszokott
üde, szellemes, kettősökkel és bravúráriákkal tűzdelt muzsika bizonyára elnyeri
majd nézőink tetszését. Külön öröm számunkra, hogy előadásunkat műsorára tűzi
a Budapesti Tavaszi Fesztivál, így a Thália
Színházban előadásra kerülő Figaro házasságával együtt két darabunkat is láthatja
a fővárosi közönség. Folytatva a sort: műsoron tartjuk Berlioz tavasszal bemutatott
operáját, a Faust elkárhozását, valamint a
Figaro házasságát is.
– Kik lesznek az idei évad szegedi operacsillagai?
– A tavaly nálunk vendégszerepelt José
Cura után idén is olyan művészeket hívunk Szegedre, akiknek már puszta neve
is közönségcsalogató. A fiatal magyar
operaénekes generáció egyik legnagyobb
tehetségét, az Operaházban minden idők
legfiatalabb magánénekeseként debütáló szopránt, Miklósa Erikát hallhatja a
közönség a Kisszínházban, Rossini vígoperájában. Előrehaladott tárgyalásokat
folytatunk Rost Andreával, aki reményeink szerint a Bohémélet női főszerepét
énekli majd. A két nagyszínházi operabemutató érdekessége, hogy az Álarcosbált
drámatagozatunk vezetője, Bodolay Géza,
a Bohéméletet pedig Pál Tamás első karmester rendezi.

– Mi szerepel a prózai előadások színlapján?
– A klasszikusok sorát az idei szezonban
Vörösmarty Csongor és Tündéjével folytatjuk. Az orosz irodalmat Gogol Háztűznézője képviseli. Érdekesség, hogy Offenbach
Orfeusz az alvilágban című operettjének
előadása - rendező: Iglódi István - főként
a drámatagozat művészeire épül. A tavalyi szezonból tovább játsszuk a Tévedések
komédiáját. Újdonság Feydeau klasszikus
vígjátéka, a Bolha a fülbe bemutatója. A
Nagyszínház balett-termében kialakított
Stúdiószínház adja elő a Szögedi repülő
tyúk című darabot, amely a szegedi egyetem drámapályázatára íródott, s tavas�szal fölolvasóesten mutatták be. A Hal a
zacskóban című darab színpadra állítása
tavasszal igazi kísérleti előadásnak számított, a nagy sikerre való tekintettel műsoron tartjuk.
– Szemezgetve a műsortervből: az
Aranycsapat című produkciót bizonyára
szívesen fogadják majd a focikedvelők...
– Meglepő fogadalommal ajánljuk közönségünknek Fenyő Miklós és Tasnádi
István új zenés darabját, amelyet a József
Attila színház májusi bemutatója után „kis
magyar foci- és rock and roll történelem”ként is emlegettek. A hazai futballvilág elé
görbe tükröt tartó darabot ígéretünk szerint levesszük a műsorról - ha a magyar
válogatott kiharcolja szereplését a következő labdarúgó-világbajnokságon...
– A gyerekeket milyen előadásokkal csábítják a színházba?
Jékely Zoltán Az aranyszőrű bárány című
mesejátékával és Csajkovszkij Hattyúk
tava balettjének gyermekváltozatával
szeretnénk legfiatalabb nézőink kedvében
járni. A Jékely-darab a több változatban
ismert, Mátyás király és az igazmondó juhász történetének földolgozása. A Hattyúk
tava humoros, kedves átirata tavasszal
már sikert aratott a Művészetek Palotájában, hasonló fogadtatásra számítunk Szegeden is. A kiskacsák, halak és hattyúk
által megtestesített történet óvodások
számára is könnyen követhető.
– Milyen meglepetést tartogat a Szegedi
Kortárs Balett?
– Juronics Tamás vezető koreográfus két
bemutatóval készül. A Nagyszínházban A
Tiszánál, a Kisszínházban pedig a Homo
Hungaricus című balettet adják elő.
– Személyi változások a társulatban?
– Újonnan érkezett Balogh Erika és Gidró
Katalin. Visszatért hozzánk Flórián Antal,

„Beszélgetünk szobánkban még a csacska
nyár hancuzásáról s te, csöndes ősz,
oly észrevétlen-lopva, mint a macska,
bejössz.”
Kosztolányi Denyő: Negyven pillanatkép/ 9. Váratlan vendég
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Lazók Mátyás személyében pedig egy
fiatal színművészt üdvözölhetünk. Operatársulatunk új taggal nem bővült ugyan,
de több fiatal énekes is lehetőséget kap
majd. Emellett az operarajongók természetesen találkozhatnak régi szegedi kedvenceikkel is.
– Bérletek, jegyek, árak?
– A mai nehéz gazdasági helyzetben az
eddigieknél is fontosabbnak tartjuk, hogy
a műsorterv mellett bérlet- és jegyárainkkal is alkalmazkodjunk nézőink igényeihez
és lehetőségeihez. Azaz: a szűkösebb
viszonyok között is maradjon elérhető
és megfizethető a színház, amelynek
közönsége legalább az előadás óráiban
maguk mögött hagyhatja gondjait. Több
újdonsággal színesítjük a hagyományos
bérletszerkezet palettáját. Ízelítő a teljesség igénye nélkül. Nézőközönségünk jelzései nyomán, „közkívánatra” megújított
Nemzeti premierbérletünkkel valamennyi
saját bemutató-előadásunk megtekinthető. Idén is ajánlunk gyermekbérletet, a
nagyobb diákoknak többféle bérletfajtát
is kínálunk. „Testre szabott” szabad-bérletünkkel három nagyszínházi, vagy ugyancsak három kisszínházi előadást választhat ki magának a néző. Természetesen az
új évadban is megtartjuk hagyományos,
tematikus jellegű bérleteinket. Fontos újítás, hogy az eddigi négy bérlet-árkategória mellett egy ötödiket is kialakítottunk,
amely kevesebbe kerül, mint az eddigi
legolcsóbb bérletünk. Ezzel remélhetőleg
azok az érdeklődők is rendszeres látogatóinkká válnak, akik szűkösebb körülményeik miatt eddig nem engedhették meg
maguknak a színházba járást. Jegy- és
bérletárainkat a lehető legkisebb mértékben emeltük: az átlagos drágulás nem éri
el a forgalmiadó-növekedésnek megfelelő
5 százalékot sem. A legjobb nézőtéri helyekért mintegy 10 százalékkal kell majd
többet fizetni; ez a drágulás is csupán
az infláció és az ÁFA-emelés összege.
Ugyanakkor a bérleteknél is bevezettük a
szóló-jegyeknél korábban is létezett ötödik árkategóriát, így a legkevésbé értékes
helyekre a tavalyinál nominálisan is kisebb összegért lehet bérletet váltani. Kedvezményeink sem szűkültek. A bérletezés
időszakában minden vásárlónknak 10 %
kedvezményt biztosítunk bérlete árából.
Nyugdíjasoknak, diákoknak és pedagógusoknak pedig további 20 %-ot, több
kedvezmény továbbra is összevonható.
Az évad során meglepjük nézőinket rendszeres jegyár-akciókkal is. Ezeket nem
hirdetjük meg előre, csupán kevéssel a
kedvezménnyel látogatható előadások
előtt. Várunk tehát minden színházbarátot
a következő évadban is!
Ny. P.

kul-turi

re növekedett a borimport, majd a 2004es borpiaci évben már elérte a 10 millió
hl-t. Az EU-ban a két legnagyobb importőr
Németország és az Egyesült Királyság,
mely hazánk szempontjából is meghatározó célpiac.
Magyarország bortermeléséről

Borús borkép
A világ és Európa szőlő- és
bortermeléséről

A Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Hivatal összesen 71 bortermelő országot
tart számon, de számottevő bortermelés csak 26, döntően európai országban
folyik. (OIV, 2002.) Mind a szőlő terület (57%) megoszlását illetően Európa
megőrizte vezető szerepét a 2007-es
OIV előrejelzések szerint. A 2007-es OIV
becslés szerint 7,87 millió hektár a világ
szőlő területe, bortermelése az időjárástól
függően 260-280 millió hl között változik,
ez jelenleg 270 millió hl. Ahogy a világgazdaság egészében, így a szőlő - és borágazatban is érvényesül a globalizációs
tendencia. A hatékonyság és a megfelelő
mennyiség előállítása érdekében, de a
minőségi szempontokat szem előtt tartva
átalakulni látszik a borpiac: a klasszikus
európai bortermelő országok lassan, de
folyamatosan veszítenek világpiaci részesedésükből mind a termelés, mind a
fogyasztás tekintetében. Fokozatosan tör
előőre a borpiacon az „Újvilág”, amelyhez
Ausztráliát és Új-Zélandot, az USA (főként
Kalifornia) államait, a Dél-Afrikai Köztársaságot, Chile-t, és Argentínát sorolhatjuk.
Az Európai Unió, mint a világ vezető bortermelője és fogyasztója a világ bortermelésének átlagosan 60, fogyasztásának
55%-át adja és a borfelesleg megközelítően 25%-áért felelős. Legnagyobb bortermelők és borexportörök: Olaszország,
Franciaország és Spanyolország. Az Unió
szőlőtermő területe ma kb. 3,3 millió
hektár (25 évvel ezelőtt még 4,6 millió)
hektár volt). Az EU borexportja a 2000ben tapasztalt visszaesés után 2001 óta
növekszik, de ez lényegesen alatta marad
a harmadik országokban tapasztalható
borexport bővülés ütemének. Ugyanakkor értékben az EU borexport növekedése
33%-kal meghaladja az EU-n kívüli országokét. Míg az EU borimportja az 1990-es
évek második feléig 3 és 4 millió hektoliter között változott, a WTO-egyezmény
következményeként a világkereskedelem
liberalizációjának hatására a termelését
korlátozó, különlegességekre amúgy is
fogékony európai piacon erőteljes invázióba kezdtek a tengerentúli országok. A
1990-es évek második felében 7 millió hl-

Magyarország Európa tradicionális bortermelő országai közé tartozik. Szőlőterülete alapján világviszonylatban a tízedik,
bortermelésével a 14. míg borexportjával
a 11. helyet foglalja el. Hazánk a világ
össztermeléséből 1,5%-kal, borexportjából 2%-kal részesedik. A szőlő termőterület a rendszerváltás óta jelentősen,
138 ezer hektárról 84 000 ha-ra csökkent,
amelyből 76 000 ha-on termelnek borszőlőt. (KSH, 2007.) Ha a kivágások üteme
nem csökken, néhány éven belül 50 000
ha alá mehet. Agrárgazdasági szempontból fontos szerepet tölt be a szőlő- és
borágazat, mivel közel 120-130 000 termelő foglalkozik szőlő- és bortermeléssel.
(KSH-HNT, 2007)
A magyar szőlészet és borászat több mint
1100 éves történelmének sokadik átalakulását éli. Az 1970-80-as évek mennyiségi orientációjú termelési stratégiáján
átlépve, az egyedi ökológiai adottságokra, korszerű technológiára és a garantált
eredetre alapozott termék előállítás és
professzionális forgalmazás került a figyelem homlokterébe. A rendszerváltás
óta az ágazat minden borvidéken –, eltérő
mértékben ugyan,– de megújult technikailag, technológiailag, szemléletben és
tudásban is. Lemaradó marketingjének
fejlesztése végre középpontba került.
1994-től újra működik a termelők és forgalmazók szakmai önigazgatására hivatott hegyközségi szervezet, az 1997. évi
Bortörvény elfogadása óta a magasabb
szinten szabályozott a termékpálya. Napjainkig az uniós jogharmonizáció pedig
átírta újra a szőlő- és bortermelés, forgalmazás feltételeit. Kis országunk 22 borvidéke elsősorban piaci szempontok miatt
6 régióra szerveződött meg.
A globalizáció miatt óriási a verseny a
világ borpiacán, feljöttek az újvilági országok, ennek a harcnak elsősorban a
közép-kelet európai bortermelő országok
a vesztesei, mert a nagy európai bortermelők minket árasztanak el. Az egy főre
jutó éves borfogyasztás Magyarországon
32-34 liter, ezzel az európai középmezőnyhöz tartozunk. A hazai borfogyasztás egy
főre jutó mennyisége 1992 és 2004 között 10,1%-kal nőtt.
A szőlőt felvásárló pincészetek financiális
gondjai, a magas átmenő készletek és a
behozott olcsó borok miatt a szőlő átvételi ára 2007-től minden évben drasztikusan csökkent. Tavaly óta veszteségessé
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vált a szőlőtermesztés, nem tartható
fenn. Az átvételi árakat jó esetben egy év
alatt fizetik ki, ebben az évben a termés
egy részére több borvidéken felvásárló
sincs. Kerekítve a 2007-es, a 2008-as és
a 2009-es árakat, amely szőlőért két éve
kg-onként 60 Ft-ot, egy éve 50 Ft-ot fizettek, ma 40 Ft-ot ajánlanak. Ma még nem
lehet megmondani, hogy a szőlőtermelők
mellett mennyi kis és közepes borászat
fogja becsukni a kaput.
A Csongrádi Borvidékről
Az országban működő 22 Borvidék sorrendjében a 12. helyet foglalja el Szőlő
területe 2009. augusztus 1-én 1503 ha.
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 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 növelése,a további területcsökkenés megállítása, a támogatott
szőlőtelepítés népszerűsítése, korszerű
kis- és közepes borászatok fejlesztése,
létesítése, a borturizmus és a marketing
eszközeivel segíteni az ágazat jövedelemtermelését.
A borvidék három részre koncentrálódik.
A megye északi részén a Csongrádi körzet
a legnagyobb. Itt döntő részben kékszőlő
termesztésével foglalkozik 695 termelő.
A borvidék déli területein Pusztamérges
körzetében 220 termelő, valamint a termőtáj középső részén a Mórahalmi körzetben 280 gazdálkodó minőségi fehér
szőlőt termeszt. Az idei évre a borvidék
szakemberei 84.617 mázsa, azaz 56 q/ha
átlagtermést becsültek, a jobb ültetvényeken 80-100 mázsát. A szüret a korai
fajtákkal (Cserszegi fűszeres) szeptember
első napjaiban beindult, majd folytatódott a Zala gyöngyével, szedik a Rajnai
rizlinget, elkezdték a kék szőlők szüretét.

„A tisztáson a Nyár fekszik holtan, hanyatt,
Fejéről elgurult a víg szalmakalap,”
Tóth Árpád: Szeptember

HÍRMONDÓ
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A minőség kiváló. A borvidéken megtermett szőlő elhelyezése technikailag megoldható lenne, vagyis rendelkezünk olyan
nagyságrendű feldolgozó és tároló kapacitással, hogy a termés gond nélkül elhelyezhető. A pincészetek forgóalapja nem
elegendő a felvásárlás lebonyolítására,
hitelt nem kapnak, ill. vállalhatatlan feltételek mellett igen. Amennyiben rövid időn
belül állami beavatkozás nem történik az
ágazat helyzetének javítása érdekében, a
szakma nem tudja azt önerőből megoldani. Reális veszélye van, hogy a szőlő- és
bortermelés a nagy múltú hagyományok
ellenére, nemcsak a mi borvidékünkön
több évtizedre kiható csökkenést szenved
el.
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa és a magyarországi borvidékek honlapjain szívesen látjuk.

tapsot kapunk és utána sokan jönnek elkérni tőlünk a dalcsokrunk szövegét és
kottáját. Következő években visszahalljuk
az általunk énekelt nótát, ami bizonyítja,
hogy sokaknak tetszik, amit csinálunk.
Reméljük még sok éven át vihetjük hírét
Zsombónak az ország különböző pontjaira, mint például október 23-án Kőszegre,
ahová várjuk a kirándulást szerető emberek jelentkezését.

Géczi Lajos,
elnök Csongrádi Borvidék Hegyközségi Tanácsa

A József Attila Közösségi Ház Vasárnapi
Pódium sorozatának októberi előadásában (ezúttal kivételesen szombaton) az
algyői Móra Ferenc Népszínház vendégszerepel. Október 3-án este 19 órától kezdődő bemutató Damjanich János utolsó
napjait dolgozza fel. Várunk mindenkit
szeretettel: emlékezzünk közösen a vértanukra!

Felhívás!

A Bokréta Dalkör kirándulást szervez
2009. október 23-24-25-re Kőszegre, az
Orsolya-napi vásárra.
A program:
október 23. utazás, kirándulás Sopron
környékére.
október 24. Kőszeg – Orsolya-napi vásár
és gasztronómiai fesztivál – népi hagyományőrző produkciók, kulturális műsor –
A Várban szabad program
október 25. kirándulás és hazautazás
Várjuk a kedves kiránduló kedvű jelentkezőket!
Érdeklődni lehet
Bánfiné Gyöngyinél
és a Közösségi Házban.

Országos dalostalálkozó
Szolnokon
Országos találkozót rendeztek a nyugdíjas dalkörök részére Szolnokon. Élvezhetősége viszont minden korosztályt elért.
Nem beszélve arról, hogy a Tisza strandon rendezték és a belépőjegy a strandra
is érvényes volt. Árnyas fák, gondozott
park, jól kiépített medencék, élményfürdő
fogadta az odalátogató csapatokat. Az ország minden részéről érkeztek nótát, dalt
szerető emberek. Lehet ismerkedni, beszélgetni, nézni a műsort vagy az élményfürdő vizébe múlatni az időt. A zsombói
Bokréta Dalkör már sokadszorra vett részt
ezen az országot megmozgató rendezvényen, mindig kimagasló eredményt érve
el. Érezhető ez abból, hogy mindig nagy

Szalmáné Vali

ISTENNÉL
a kegyelem
– Damjanich János

utolsó napjait feldolgozó dráma előadása
Zsombón

A Magyar Hírlap 2008. október 5-i száma
adta hírül, hogy „Damjanich Jánosról szóló új történelmi dráma bemutatójával emlékezik az aradi vértanúkra az algyői Móra
Ferenc Népszínház Istennél a kegyelem
– Történelmi játék 13 képben, Damjanich
János leveleinek felhasználásával című
történelmi játékát a tábornok episztolái
alapján Bene Zoltán írta. A díszlet helybeliek munkája, a szereplők között van tanítónő, rendőr, asztalos, a pópa szerepét
azonban valódi pópa alakítja.
Nem tanítják a történelemórákon, hogy
Damjanich János tábornok, az 1848–49-es
szabadságharc hőse – aki sohasem veszített csatát – fiatal tiszt korában későbbi hóhéra, Haynau beosztottja volt. Ami
Bene Zoltán drámájának elején kiderül, az
nem „hozzáköltés”, hanem a döbbenetes
valóság: Haynau többször is járt vendégségben Damjanichéknál, és szerette
Damjanichné Csernovics Emília főztjét.
Aztán összekaptak a magyarokon, és a
fiatal tisztet parancsnoka Olaszországba
vezényelte, büntetésből. (…)
Damjanich János levelei alapján dolgozott
Bene Zoltán. (…) Az előadást Kátó Sándor színművész rendezi, ő alakítja Damjanich Jánost. A szereplők ismert tagjai
a népszínháznak. Leiningen-Westerburg
Károlyt például Cseszkó Mihály játssza,
ő civilben rendőr. Bott Franzot, a brünni
hóhért Dubecz György, ő volt a falu és a
szomszédos Hódmezővásárhely jegyzője.
A pópa szerepét Kothencz Tibor mellett

„Ó, ez a kert is aludni s halni készül,
gyümölcsöt rak a súlyos ősz elé.
Sötétedik. Halálos kört röpül
köröttem egy elkésett, szőke méh.”
Radnóti Miklós: Istenhegyi kert
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Becan Aurel játssza, a magyarcsanádi
pópa. A díszlet Kiss Róbert és Oláh Ernő
munkája. Az előadásban Gaetano Donizetti és Liszt Ferenc műveiből hangzanak
el részletek.”
A színművet nem csak Algyőn, de Szegeden (kétszer), Deszken és Kerepesen
is láthatták az érdeklődők 2008. októberének első felében. Az idei esztendőben,
az aradi vértanúk kivégzésének 160.
évfordulóján pedig újabb 5 előadáson
tekinthetik majd meg – ezúttal Zsombón
(október 3-án), Pécskán (Temes megye,
Románia, október 4.), Hódmezővásárhelyen (október 5.), Újszentesen (Temes
megye, Románia, október 6.) és Aradon
(október 8.).
Bene Zoltán,
író

Európa Zsombón járt

A Közösségi Ház Vasárnapi Pódium című
sorozatának augusztusi programjában külföldi néptánccsoportok érkeztek településünkre, és mutatták meg kulturális értékeiket. Zsombón a Tanec Néptánc Együttes
(Bulgária), a Beskid Néptánc Együttes
(Lengyelország) és a Melissohori Ifjúsági
Néptánc Együttes (Görögország) vendégszerepelt. A Nemzetközi Megyejáró Fesztivál első alkalommal érkezett Zsombóra,
és mindjárt hatalmas sikert könyvelhetett
el. Miklós Károly a fesztivál főszervezője
mutatja be, az immár nyolc éves múltra
visszatekintő rendezvényt.
A Nemzetközi Megyejáró Fesztivál – külföldön ismert nevén International CountyWandering Festival – 2002-ben alakult,
Szegeden. Az elmúlt 8 év alatt évről
évre bővülő létszámmal 268 együttes
11.000 fővel látogatott el a fesztiválra.
Az együttesek, zenekarok főként európai
országokból érkeznek, így jelenleg a világ
legnagyobb, legnépesebb néptánc fesztiváljai közt tartják számon.
A nyári hónapokban a fesztiválokra érkező
csoportok négy megye kisebb-nagyobb
településeit ismerhetik meg, hiszen fellépéseikkel a szegedi és Szeged környéki
szállásokról indulva Csongrád megyén kívül Bács-Kiskun, Békés és Jász-nagykun
Szolnok megye városait, kistelepüléseit
látogatják meg. Előadásaikon keresztül
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megismertetik Európa kultúráját, gyerekek, fiatalok, és felnőttek mutatják be
évek alatt megszerzett tudásukat, amikor
helyi rendezvények keretében lépnek fel
műsorukkal.
A tánc, a zene nyelve mindenki által érthető, szerethető szórakozást nyújt, ebben
látják a szervezők a fesztivál küldetését:
elérhető közelségbe hozni, megismertetni
minél szélesebb rétegekkel különböző országok néptánc, népzenei hagyományát.
A színes, viseletbe öltözött táncosok forgataga mindenhol szép látvány, sokaknak
örök élmény, hiszen itthon élvezhetik külföldiek produkcióit.
A fesztivál jó hírnevét, és a magyaros
vendégszeretetet sok ország határain
túlra elviszik a rendezvény résztvevői,
öregbítve ezzel a Nemzetközi Megyejáró Fesztivál és Magyarország hírnevét a
nagyvilágban.
Miklós Károly,
fesztiváligazgató

Köszönet
A József Attila Közösségi Ház ezúton köszöni meg „Országok, népek, táncok”
című előadása alkalmából rendezett vendéglátáshoz való aktív hozzájárulását:
Ráczné Marikának, Ámondné Editkének,
Szalmáné Valikának, Parragi Erikának,
Öszterlingné Marikának, Székesiné Évikének, Fodorné Áginak, Dékány Jánosnak,
Pancza Istvánnak, Gábor Kálmánnak, Gábor Miklósnak, Rácz Gyulának, Maróti Józsefnek, Gyuris Lászlónak, Tollár Imrének,
Nagy Istvánnak, Bálint Bélának

A „Jelöletlen tömegsírok”
– dokumentum-játékfilm az 1944-es
délvidéki magyarírtásról

2009. szeptember 29-én kedden 18 órától
a József Attila Közösségi Házban kerül sor
Forró Lajos szegedi történész „Jelöletlen
tömegsírok” című filmje bemutatására.
Vendégünk lesz az alkotó, aki előadásával
felvezeti a filmet. A belépés díjtalan!
1944 őszén, illetve a következő év elején
a Délvidéken a
partizánok Tito
tudtával egyes
kutatások szerint 20 ezer,
mások szerint
40 ezer magyart végeztek
ki. A közelmúlt
véres eseményeiről a vajdasági magyar
családokban

hallgattak és hallgatott a hatalom is. Az
utóbbi 15-20 évben azonban egyre több
tényfeltáró munka lát napvilágot.
Az
egyórás
dokumentumfilm
a
magyarkanizsai, adorjáni és martonosi
megtorlásokkal foglalkozik. A film játékfilmes elemekkel tűzdelve számol be a
borzalmakról. Forró Lajos a kilencvenes
évek közepén kezdett foglalkozni a témával. „1994-ben mentem Adorjánra. Éppen
egy olyan nénihez, aki a padlásról végignézte az adorjáni kivégzéseket. Leállított
a rendőrség. Igazoltattak és elvették minden iratomat. Este nyolc órára behívtak
beszélgetésre. Én akkor Magyarországra
távoztam, de később egy ügyvéddel próbáltam utánajárni, mi is van az irataimmal. Az ügyvédnek sem adták vissza. A
Milosevics rezsimben nem volt könnyű
kutatni. Én nem titkoltam, hogy mivel foglalkozom, meséltem mindenkinek. Később
tudtam meg, hogy a zentai levéltár igazgatóját is felelősségre vonták, mert ott kutattam” – emlékezett vissza Forró Lajos.
Az alacsony költségvetésű filmmel az
alkotók emléket szerettek volna állítani a
magyar áldozatoknak. ”Reményeink szerint a film DVD változata eljut minden magyar iskolába, minden magyar könyvtárba. Reményeink szerint a szerb változata
a szerb iskolákba és a szerb könyvtárakba. De nem adtuk fel azt a szándékunkat,
hogy az itteni magyar televízióban és az
anyaországi televíziókban is műsorra tűzzék, de felajánlottuk a világban működő
bármely magyar televíziónak a vetítés
jogát!”
Az 1944-es megtorlások kérdése Szerbiában még mindig tisztázatlan. A vajdasági
kormány 2000-ben eltörölte ugyan a magyarok kollektív bűnösségét, de ugyanezt
nem tette meg a köztársasági kormány,
s ezért máig érvényben van a magyarok
kollektív bűnösségét kimondó határozat.

Templombúcsú égi Édesanyánk születése napján
Ez évben szeptember 6-án vasárnap 10
óra 30 perckor kezdődött Zsombón a búcsúi szentmise. Kisboldogasszony ünnepe. Mit is ünneplünk ezen a napon, ami
egyébként szeptember 8-án van. Több
embert megkérdeztem, és szomorúan tapasztaltam, hogy nagyon kevesen tudták
a helyes választ. Kisboldogasszony napján, égi édesanyánknak Szüz Máriának a
születésnapját ünnepeljük. Számos keleti
egyházban a liturgikus év kezdetét jelentette, így természetes, hogy a keleti egyházból ered. A nyugati egyházba I. Sergius
pápa vezette be a VII. század végén. A
boldogságos Szűz Mária Júda törzséből,
Dávid király nemzetségéből származott.
Szüleit Joachimnak és Annának hívták, és
Názáretben éltek. Itt kapta Isten üzenetét
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Gábor arkangyal révén, hogy gyermeket
fogant és fiút szül, akit Jézus Krisztusnak
fognak hívni. Kisboldogasszony ünnepén
kívül van Nagyboldogasszony ünnepe, ez
augusztus 15-én van, és van október 8-án
Magyarok Nagyasszonya ünnep, ami
nekünk magyaroknak különösen kedves.
Nagyboldogasszony ünnepén a boldogságos Szűz Mária mennybemenetelét
ünnepeljük, amikor is az apostolok szeme
láttára Szűz Mária a mennybe emelkedett. XII. Piusz pápa így fogalmazza meg
rendelkezésében: „Szűz Mária végül is
mintegy kiváltságainak legfőbb koronájaként elnyerte a mentességet a sírban való
romlástól, és szent Fiához hasonlóan legyőzve a halált, testével és lelkével felvétetett a mennyei dicsőségbe, ahol szent
Fiának az örökkévalóság halhatatlan Királyának a jobbján, mint Királynő tündököl.”
Nekünk magyaroknak azért mégis csak a
Magyarok Nagyasszonya ünnep (október
8-án) áll közel a szívünkhöz, hiszen ez kapcsolódik Magyarország történelméhez.
Amikor Szent István halála előtt – mivel
utód nélkül hal meg, Szent Imre vadászaton veszíti életét – Szűz Máriának ajánlja
fel országát és annak népét. Szűz Mária
oltalmába ajánlja királyunk az egész magyarságot, és így lesz Magyarország
„REGNUM MÁRIÁNUM” azaz Mária országa. Vaszary Kolos magyar bíboros és
hercegprímás kérésére 1896-ban XIII. Leó
pápa engedélyezi a magyaroknak ezt az
ünnepet. Szent X. Piusz pápa pedig október 8-ára helyezte ezt az ünnepet. Érdekesség továbbá, hogy 1980-ban II. János
Pál pápa ezen a napon szentelte fel Rómában a Szent Péter bazilika altemplomában
lévő Magyarok Nagyasszonya kápolnát.
Azt hiszem, ma is olyan történelmi időket élünk, amikor is a boldogságos Szűz
Máriához – mint a magyarok legfőbb pártfogójához – kell fordulnunk, és imáinkkal
kérni Őt, segítsen Magyarországon, segítsen a magyar népen, mert nagy bajban
vagyunk!
Boldogasszony Anyánk, Régi nagy
Patrónánk!
Nagy ínségben lévén, Így szólit meg
Hazánk:
Magyarországról, Édes hazánkról,
Ne feledkezzél el, Szegény magyarokról!
Pancza István,
egyházközség elnöke

A könyvtár selejtezés utáni kiárusítást tart
az állományból kivont könyvekből 2009.
október 6-9-ig, a könyvtár nyitva tartási
idejében: Kedd, Péntek: 9-14; Szerda,
Csütörtök: 13-18.

„A hold bőség-szarujában
Szeptember aranya van.”

Nagy Beatrix
könyvtáros

Juhász Gyula: Szeptember aranya
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„A legfontosabb megismertetni és megszerettetni ezt a
sportágat a gyerekekkel!”
– portrébeszélgetés Jákó Csaba, sportlövővel
Jákó Csaba és családja, egy, a Szegedről kiköltözők közül. Zsombói szerepvállalása
azonban egy új sportágat honosíthat meg településünkön: a sportlövészetet! A most
induló tanévben a gyermekeknek tömegsport formájában, iskolai keretek között van lehetőségük kipróbálni magukat ebben a műfajban. Reméljük a kezdeti sikerélményeket,
kitartó munkával számos „világraszóló” eredmény követi majd.
– Édesapád katonatiszt volt, hogyan befolyásolta ez a neveltetésedet?
– Nem keveset költöztünk apám hivatása miatt. 6 általános iskola 8 osztály:
(Moszkva 1-2, Budapest 2, Marcali 2-5,
Székesfehérvár 6-7, Szeged 7-8 osztály).
Szerintem jót tett nekem a levegőváltozás sok szempontból. Nagyon büszke
vagyok a családomra, mert mindig a
saját erőnkből és főleg banki hitelekből
mentünk előrébb. Annak idején anyámék
23 m²-es lakásban kezdték az albérletek
után, és most egy szép házunk van. Sokat
köszönhetek mindkettőjüknek. Hatalmas
erőt jelent egy gyermek számára a stabil
családi háttér. Szerencsére a feleségem
is hasonló összetartó családban cseperedett és talán ez is segített bennünket,
amikor külföldön kellett helytállnunk.

– Következménye ennek a lövészet, mint
sportágnak a választása?
– A lövészet választásában természetesen fontos szerepet játszott az, hogy
apám is űzte a sportot, Szentendrén katonai főiskolás korában. Nem is rosszul hadseregbajnokság és más hazai versenyek
eredményes szereplője volt. Ő is un. „puskás” mint én. Ez azt jelenti, hogy mind az
a pontlövő szám, amit puskával lőnek az
neki is versenyformája volt. Szóval volt kitől tanulni. Az viszont érdekes, hogy nem
vitt lőtérre, magamtól keveredtem le egyszer. Volt egy osztálytársam Marcaliban
és Ő kérdezte, van-e kedve valakinek vele
menni. Nekem volt, és akkor 10 éves voltam 1982 őszén. Ugyanezt látom ma az
iskolában az edzések alkalmával, hiszen a
gyerekek szeretik a kihívást, és szeretik,
ha képesek olyan dolgokra, amit a felnőttek játszhatnak főleg.

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
„Kora reggel rohanás,
rontom-bontom,
nem könnyű a tanulás,
csak aszondom.”
Weöres Sándor: Kezdődik az iskola
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– Mikor dőlt el, hogy a legkomolyabb
szinten fogod „mívelni” a sportlövészetet?
– Már serdülő korosztályban országos
bajnok lettem. Junior korosztálytól (17
éves kor) pedig folyamatosan a magyar
sportlövő válogatott tagjaként képviselem hazánk színeit a különböző világversenyeken. Még fehérváriként (Alba Volán
színekben) lettem serdülő országos bajnoki ezüstérmes (Szeged OB 1986). Aki
akkor meg tudott verni, az, az a Gáspár
Olivér volt aki, 1988-ban 15 évesen olimpiára is utazott és a nagyszerű 9. helyet
szerezte meg.
Szóval akkor volt először az az érzésem,
hogy lehet még akár válogatott is belőlem.
Nagyon jó, és eredményes versenyzők
voltak akkor a magyar csapatban: Fórián
Éva, Záhonyi Attila, Bereczki Sándor, Joó
Éva, Gombos László, sorolhatnám a jobbnál jobb neveket. Közöttük akartam lenni
és velük utazni a külföldi versenyekre. A
külföldre jutási lehetőség nem is vonzott
annyira, mint az eredmény, amit ők lőttek és nekem csak álom volt akkoriban.
Aztán jött egy nagyon szerencsés váltás.
Szegedre kerültünk. Árva János, Erdész
Ida lettek az edzőim. Szegediként lettem
először országos bajnok, és sikerült legyőznöm Gáspár Olivért. Kaptam központi
támogatást, új puskát stb. Beindult a szekér...
– Hogyan tudnád megfogalmazni a sportlövészet szépségét?
– Amióta az ember vadászik és eszközt
használ hozzá azóta a pontos célzás és
precíz eszközök kitalálása örök folyamat,
hozzá tartozik a mindennapjainkhoz. A
lövészet szépségét nehéz szavakba önteni, hiszen az írást, olvasást, Tv nézést,
kerékpározást, hegymászást se szoktuk
fogalmazgatni magunknak. Simán jó érzés tudni egy emberi cselekvést, ami
elválaszt bennünket civilizáltakat a fejletlenebb fajoktól. Olyan érzés, hogy meg
tudok csinálni valamit, amit nem akármi
tud, hanem maga az EMBER. A cirkuszban persze ügyesebb állatok kerékpároznak, sokszor egy kötélen is akár, de az
már olyan mint sportlövészetben a olimpikonság. . A sportlövészet is olyan,
mint a többi sportág, de egy kicsit mégis
más. Itt is rendkívül fontos a sok gyakorlás. Olyan mértékű mozgáskoordinációs
precizitásra, kitartásra, önfegyelemre és
összpontosításra tanít, amit utána az élet
minden területén hasznosítani tud a sportág művelője. Erre a feleségem az egyik jó
példa. Az első munkahelyén egyszer megkérdezte a főnökét miért esett pont rá a
választás, hiszen egy állásra rendszerint
többen jelentkeznek. A főnöke azt mondta: láttam az önéletrajzát amiből, úgymond 12 egy tucat, de amikor olvastam,

zsombói PORtrék

sága Szegeden és ezért be kell járni oda,
de egyre több dolog intézhető Zsombón
is. Mindig összehangoljuk a közlekedést
a családban, hogy spóroljunk, amennyire
lehet. Általában igaz azért, hogy autó nélkül nehéz lenne.

hogy sportlövész, úgy gondoltam, akkor a
munkájában is megfelelően összeszedett,
pontos és nekem erre volt szükségem. A
sportlövészet emellett egy kortalan sportág. Bármikor el lehet kezdeni, és hosszú
évekig, akár még nyugdíjas életkorban
is versenyszerűen lehet űzni. Több olyan
szakág működik ma Magyarországon,
ahol kipróbálhatja a tudását az ember.
Ha valakinek nem tetszik a pontlövészet,
mert unalmasnak találja, ott van a futócél
vagy a vadász versenyszámok. De lehet,
hogy valaki a számszeríjászat mellett teszi le a voksot. Ha nehéz a puska, nyűgös
a sok csomag, lehet helyette pisztolyozni.
És sorolhatnám még tovább.
– Mit jelent számodra egy világversenyen a hazádat képviselni?
– A legnagyszerűbb élmény egy sportolónak, amikor eredményes és föláll a dobogó legfelsőbb fokára! Gratulálnak hazai
és külföldi sportolók, edzők, sportvezetők
elismerik azt, hogy aznap Ő volt valamiben a legjobb. Mámorító, felemelő érzés
a himnuszt hallgatni és érezni, hogy az a
Magyarnak szól. Nem vagyunk túl nagy
ország, de mégis akkora sportteljesítményeink vannak, amik csak a leghatalmasabb országok versenyzőinek lehetnek. Pl
nekünk már hét olimpiai bajnokunk van
sportlövészetben, míg a hatalmas indiának egy. Mondjuk őt jobban és többen is
ismerik . Nagyon fontosak számomra a
világversenyek. Volt olyan eset is, amikor
a Sportlövő Szövetség nem tudta teljesen
fedezni a kiutazásomat egy-egy világversenyre. Ekkor bizony előfordult, hogy családi, baráti támogatással utaztam el. Jó
példa erre a 2008-as svájci számszeríjász
világbajnokság, ahol csapatunk 3. helyezést ért el.

– Mi a rövidebb, és hosszabbtávú terved
a helyi sportlövészet beindításával: mi lehet a minimum és mi a maximum?
– Nehéz kérdés, hisz jósolni még nem
tudok… De szerintem a zsombói gyerekek vannak olyan ügyesek, mint más
településeken élők. Azt mondom, hogy
ügyesebbek a vidéki gyerekek, mint a
városiak. Nagyobb a motiváció, fegyelmezettebbek és jobban munkára foghatóak. Remélem lesz egy fix bázisunk, ahol
a sporttal komolyan tudunk majd foglalkozni, és akkor meglátjuk mire képes a
csapatunk. Most az iskolában kezdtük
meg a lövésszakkört, ahová hetente egy
alkalommal csütörtökön 14-16-ig várunk
minden érdeklődőt. Ha lesz egy állandó
lőterünk, ott már naponta edzéseket lehet
majd tartani, és úgy biztos, hogy gyorsan
fognak fejlődni a gyerekek. Számomra pillanatnyilag a legfontosabb megismertetni
és megszerettetni ezt a sportágat a gyerekekkel. A sport, közte a sportlövészet is
jelenleg utánpótlás gondokkal küzd. Sok
tehetséges gyerek van, de kevesebben
jutnak el a sportpályákra, mert sokkal
több egyéb kikapcsolódási lehetőség kínálkozik napjainkban.

A másik fontos célkitűzésem, hogy az általános iskolások számára megrendezett
bajnokságra a legtehetségesebb tanulókból egy csapatot tudjunk kiállítani és kép-

viseljük Zsombót. Mivel a sportlövészet
technikai sportág, illetve a versenyekre el
is kell jutni, az anyagi támogatás elengedhetetlen. A lövészetre azt szoktam mondani, hogy se hegyet, se jégpályát nem
igényel mégis olimpiai sportág. Elérhető
szórakozást nyújt kicsiknek és nagyoknak
nőknek és férfiaknak egyaránt. Minimum,
megismertetni a lövészettel iskolai keretek tömegsport, vagy szakkör formájában
a fiatalokat. Folytatás más szegedi, akármilyen egyesületben ahol ma megvannak a majdnem megfelelő körülmények.
Maximum: Zsombó, mint lövész világverseny helyszíne, ahol a hazai pályán 5000
néző előtt győz a zsombói olimpikon. Hajrá Zsombó!
-mészáros-

– Családoddal most már Zsombón éltek,
miért pont a mi településünkre esett a választás? Hogyan érzitek itt magatokat?
– Újszegeden laktunk a Magdolna utcában, és bizony kicsit kinőttük a házunkat
1999-re. Olyan megoldás kellett választani a családnak, ami a legmegfelelőbb méretben, kényelemben és árában is. Nagyszerű érzés „tanyasinak” lenni. Biztonság,
nyugalom, csend, tiszta levegő madárcsicsergés, hatalmas tér, mintha mindig
„nyaralnánk”. Mindenkinek van elfoglalt-
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„Iskola, iskola,
ki a csoda
jár oda?
A takács, a kovács,
a kőműves meg az ács,”

Gyurkovics Tibor: Iskola nyitogató

HÍRMONDÓ

tűsarok

Megérkeztünk!

Török Attilának és Király Annamáriának
Márton
Mészáros Csabának és Szilcz Eszternek
Adél
Simon Lászlónak és Lippai Csillának
Roland
Bozsó Péternek és Patik Bernadettnek
Roland
Tóth Andrásnak és Kelemen Erzsébetnek
Regő Árpád

Kedves Zsombóiak!
Bizonyára többen értesültek arról, hogy
Renkóné Isaszegi Andrea védőnő határozott ideig távol lesz védőnői körzetétől.
Ezen időtartam alatt lehetőséget kaptam
arra, hogy e számomra kedves településen gyakorolhassam hivatásomat. A
Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Karán
végeztem védőnőként az idén, és gyakorlóhelyem színtere éppen az a körzet
volt, ahová most kerültem. A diploma
megszerzését követően elvégeztem egy
nemzetközi babamasszázs tanfolyamot,

mellyel a település legapróbb tagjainak és
persze szüleiknek szeretnék a közel jövőben kedveskedni. Több gondozottammal
való előzetes kapcsolatomnak köszönhetően nagyon sok kedves kismamával és
anyukával ismerkedtem meg, és remélhetően még többel fogok. Kérem Önöket,
bármikor forduljanak bizalommal hozzám!

„Csak az a baj, hogy már hívesek a szelek,
Néha egy kis hideg és dér is jár velek.”
Csokonai Vitéz Mihály: Az ősz

Farkas Krisztina,
védőnő
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Kovács Albertnek és Kovács Mónikának
Dorina
Soós Tamásnak és Vőneki Edinának
Lilla

Jó egészséget kívánunk
mindannyiuknak!

Dorkó

– Magyar foci? – Jelen!
Van magyar foci. Újra van labdarúgásunk!
Nemcsak volt, és mondjuk, reméljük,
hogy majd egyszer megint lesz. Nagy különbség: most van. És ha Magyarországon foci van, akkor rögtön van futball-láz
is. Mert Magyarország igenis futballnemzet. Csak ahhoz kell futball is! Ami most
végre van.
Tehetséges magyar futballistákból persze
eddig sem volt hiány, hiszen azt hiszem,
különösebb kockázat nélkül lehet állítani,
hogy a magyarokba mintegy genetikailag
bele van kódolva a futballtehetség, legalábbis a játékosság iránti fogékonyság
és a kreativitás. Nem véletlen, hogy a magyar labdarúgás éppen akkor élte fénykorát, amikor még valóban játék volt a foci,
amikor még mindegyik csapat támadni,
nyerni akart, és nem pedig azt elkerülni,
hogy az ellenfél nyerjen. Az Aranycsapat
idejében még a tehetség döntött, ma
már sokkal inkább a taktika és az erőnlét.
Azaz, minden, ami tanulható.
Ami pedig tanulható, azt értelemszerűen
valakinek tanítania is kellenék, ebben pedig mi, magyarok bizony lemaradásban
vagyunk a nyugat-európai országokkal
szemben. Ezért is jó, hogy most van egy
holland szakvezetőnk a válogatott élén.
Ami tanulható, azt ő megtanítja, a többi
meg elvileg ott van a génjeinkben – ezt
kéne valahogy a felszínre hozni.
Gera Zoltán, Hajnal Tamás, Huszti Szabolcs, Dzsudzsák Balázs, Buzsáky Ákos,
Priskin Tamás – és még folytathatnám a
sort – egyenként mind-mind európai szinten jegyzett, kreatív játékosok.
A foci viszont csapatjáték, és hiába, tizenegy jó játékos még nem egyenlő egy jó
csapattal. Most viszont hosszú idő után
végre nemcsak jó, tehetséges játékosaink, de jó csapataink is vannak. Van egy
jó válogatottunk és van egy remek Debrecenünk, amiért szoríthatunk.
A Debrecen tipikus kiváló példázata
annak, hogy a foci csapatjáték. A Loki
ugyanis nem hemzseg a világsztár labdarúgóktól, sőt továbbmegyek, talán még
a magyar szinten kiemelkedő képességű labdarúgóktól sem hemzseg, viszont
CSAPAT. Így, csupa nagybetűvel szedve.

Egy igazi, egységes CSAPAT, amelyben
mindenegyes játékosnak megvan a maga
helye és feladata, amelyet mindegyes játékos a legjobb tudása szerint el is végez.
Becsülettel, lelkiismerettel, egymásért,
a csapatért és a hazáért küzdve – ettől
olyan szerethető ez a CSAPAT. És ettől
olyan szerethető a válogatottunk is, mert
lehet vele azonosulni. Lehet érezni, hogy
a miénk. A miénk a válogatott, a miénk
a Debrecen, mert értünk és a mi buzdításunk segítségével küzdenek meg az aktuális ellenfelekkel.
Mondanám, hogy innentől kezdve pedig
az eredmény másodlagossá is válik, de ez
a valóságban azért nem teljesen így működik. Mindent az eredmény, a siker határoz meg. Na de újra van magyar foci, és
Magyarország futball-lázban ég! Mégis,
mi lehet ennél nagyobb eredmény vagy
siker?!
Szurkoljunk tovább együtt a magyar válogatottnak a világbajnoki selejtezőkön,
valamint a Debrecennek a Bajnokok Ligájában! Szurkoljunk nekik önzetlenül,
elvárások nélkül, hiszen a számunkra,
szurkolók számára legörömtelibb sikert
már elérték – visszaadták nekünk az igazi
futballélményt, amikor hazai CSAPATÉRT
szoríthatunk a legjobbak között.
Bodnár László bekerült a BL első fordulójának válogatottjába az Eurosport szavazásán. Fiatalok, itt az ideje, hogy a Messi,
Drogba, C. Ronaldo stb. mezeket Bodnár,
Rudolf vagy Gera mezekre cseréljük!
Borbás Bálint

Lábáztatás helyett
A Meteora Mászócsapat ifjú sportolói nem
kizárólag vízparti lábáztatással töltötték a
nyári vakációt. Az iskolai tanévzáró után
hazai pályán gyorsan megmérkőztünk
egy viszonylag komoly erejű nemzetközi
mezőnnyel, és már is nyakunkba szakadt
a július. Sok kánikula és sok vihar, ami
így együtt igazán nem sokat kedvezett a
szabadtéri mászóedzéseknek. Ráadásul
Kovács-Deák Dani megsérült a zsombói
versenyen, de azért természetesen ő is
ott volt Karintiában, a Petzen Trophy indulói között. Itt mindhárom versenyszámban küzdenek a fiatalok, és ezt tettük mi
is. Az időjárás nem volt annyira barátságos, mint ami elvárható lenne egy tóparti
versenytől. A fürdőzés kimaradt idén, a
program zsúfolt volt, de érmeket azért
szállítottunk haza. Először Táborosi Zsombor Koppány keménykedte föl magát a
boulder verseny dobogójára, és kapott
egy szép bronzérmet. A nehézségi mászásban, a még enyhén sántikáló KovácsDeák Dániel egész Európát maga mögé
utasítva saját korcsoportjában, az első
helyen végzett! Nem állítjuk, hogy ez volt
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„Áll a diófa, és érett
kincsei válnak tőle”

a papírforma, de ez ma már nem is számít
túl nagy csodának. A legváratlanabb (és
nagyon örömteli) meglepetés számunkra
mégis az volt, hogy Kis András Ádám is
döntőbe jutott egy kategóriával lejjebb,
ahol aztán az 5. helyet csípte el. Itt ös�szetett eredményt is hirdetnek, ebben a
versenyben Dani a 3. helyre érkezett, míg
Kópé 7. lett. Lánycsapatunk tagjai (Kis
Alexandra Éva, Táborosi Ajnácska Réka
és Táborosi Boglárka Luca) kicsit álmatagon versenyeztek ezen a hétvégén, és
nem kerültek az első 10-be.
Egy héttel később, július 17.-én magyar
bajnoki forduló zajlott Veszprémben. A
Táborosi család apraja inkább nemezelni és íjászkodni tanult a Csillagösvény
táborban, ezért csökkentett létszámmal
indultunk ezen a meccsen. A jelenlévők
ellenben kitettek magukért. Kis Andris
4. helye igencsak dícsérhető, Kis Szandi
bronzérméről nem is beszélve. Amit pedig
borítékolni lehetett volna előre: KovácsDeák Dani és Táborosi Ajnácska fölényesen nyerte a saját versenyét! Sajnos az
égből hulló eső elmosta a nagyobbak futamait, ezért a bizton elvárt további éremeső nem szóródott a nyakunkba. Ezt majd
szeptember első szombatján, Tatabányán
kell pótolnunk!
Innen a Sikter testvérek, Barbara és Farkas egyenesen Franciaországba vették
az irányt, ahol az Argentiére-la-Bessée-i
gigantikus boulder versenyen kitűnően
helytálltak, és a sokszáz felnőtt induló között a mezőny derekánál végeztek.
Augusztus elején ugyancsak a Sikter testvérek küzdöttek meg a labancokkal egy
pénzdíjas versenyen, Alsó-Ausztriában.
Farkas 7., Barbara 8. helyezése ugyan
lehetett volna még egy picivel jobb is, de
minden elismerést megérdemel.
Két héttel később a Meteora Mászócsapat
saját nevelései, a jelenleg is Zsombón készülő, de pillanatnyilag kiskunfélegyházi
licensszel versenyző Széll hármasikrek
két tagja látogatta meg a kies Höllental
bejáratánál épült Reichenau városkát. Boróka a profi felnőtt nők között az igen előkelő 4. helyet szerezte meg, míg Dömötör
a férfiak nagyon szigorú mezőnyében lett
5.
A nyár Aggteleken búcsúzott a magyar
mászótársadalomtól, mint 35 éve mindig. Elég keservesen ugyan, de sikerült
idén is megszervezni a gyermekversenyt,
és ez bizony nagy szerencse. Ugyanis a
mászóutánpótlás legjobbjai ádáz csatát
vívtak, és sokat ígérően kiváló teljesítményekkel rukkoltak elő. A legeslegkisebb fiúknál miskolci barátunk megint megelőzte ugyan Táborosi Kópét, de 3 hibátlan
gyakorlat után, csak a szuperfináléban.
És úgy, hogy Kópé a szintidőből futott ki,
s mivel a rendezők továbbengedték, ő jutott legmagasabbra! Maradt hát az ezüst,

Nagy László: Dióverés

HÍRMONDÓ

dorkó

míg Kis Andris nyakába a jól
megérdemelt bronzot akasztották! Neki is csak az időmérő szabott határt, nem a szikla
nehézsége. Pedig életében
először csimpaszkodott ilyen
képződményre. Csakúgy, mint
egy kategóriával följebb nővére, Szandi. Aki viszont 1. helyen jutott döntőbe, de ott a tét
kicsit nagyobbnak bizonyult,
mint kellett volna, és neki is
maradt az ezüst! Idei nyerő
emberünk, az Újszentivánból
átjárkáló Kovács-Deák Dani
megint 100%-os teljesítmén�nyel diadalmaskodott a szintén pompásan dolgozó veszprémi örök vetélytárs fölött. A Széll triász a
felnőttek között aratott: Boróka 2., Csaba
is 2., Dömötör 5. helyet szerzett.
Táborosi Gábor

Tisztelt Futballbarátok!
A Sprint Zsombó SE rövid nyári szünet
után július 21-én megkezdte a felkészülést a 2009/2010-es bajnokság őszi szezonjára. A felnőttek és az ifi csapat közösen, heti két alkalommal edz, illetve a
felkészülési időszakban minden hétvégén
egy edzőmeccset játszik.
A felnőtt csapatban bekövetkezett némi
változás, de összességében a játékosállomány erőssége nem változott.
Érkező játékosok:
– Dr. Csúcs Áron (IKV-Alsóváros)
– Pálinkó Attila (Balástya II.)
– Kertész Norbert (Forráskút)
– Stetakovity Márió (Deszk)
– Kovács Norbert (Zsombó ifi)
Távozó játékosok:
– Dr. Nagy Péter (Kistelek)
– Túri Bálint (Kecskemét II.)
– Zetkó Norbert (Forráskút)

„Ó pinceszáj, illatos kripta!
Igy leng e bús présház felett
a Feltámadás drága titka.”

– Dudás Péter (Forráskút)
Az idei megye II. osztályú bajnokságra 20
csapat nevezett, így a szövetség két 10es csoportot alakított ki. Mi a Homokháti
csoportba kerültünk, ahol minden csapattal három alkalommal mérkőzünk meg.
Célkitűzésünk a 3-5. hely megszerzése,
melynek elérésében feltétlenül számítunk
szurkolóink támogatására is!
Az őszi szezon mérkőzései :
Megye II. osztály Homokháti csoport
2009.09.27. vasárnap
15:30 Forráskút SE - Zsombó SE
2009.10.04. vasárnap
15:00 Zsombó SE – Bordány SK
2009.10.10. szombat
15:00 Tömörkény KSE - Zsombó SE
2009.10.18. vasárnap
14:30 Zsombó SE – Szatymaz SE
2009.10.24. szombat
14:30 FK 1899 Szeged – Zsombó SE
2009.11.01. vasárnap
14:00 Zsombó SE - Csanytelek SC
2009.11.08. vasárnap
13:30 Zsombó SE – Üllés LC
2009.11.15. vasárnap
13:30 Zsombó SE – Baks KSE
Hagyományainkhoz híven idén is megren-

dezésre került, immár harmadik alkalommal a Zetkó
József Emléktorna.
Az első napon 35°C fokos
hőségben csapott össze a
hazai és a bordányi csapat.
A Zsombó kissé tartalékosan, még a Bordány teljes
csapattal tudott kiállni, de
így is 1-1-es döntetlent játszottunk a rendes játékidőben. A 11-es párbajt végül
elveszítettük, így másnap a
harmadik helyért játszhattunk. A nap másik meccsén
a Zákányszék 2-1-re győzte
le Forráskút csapatát.
A második napon Zsombó
így Forráskúttal küzdött meg a harmadik
helyért, a mérkőzést könnyedén 3-1-re
megnyertük. A döntőt Bordány csapata
nyerte 1-0-ra.
Végeredmény:
1. hely: Bordány
2. hely: Zákányszék
3. hely: Zsombó
4. hely: Forráskút
A torna gólkirálya:
Németh Tamás (Zsombó)
A torna legjobb kapusa:
Lippai Péter (Bordány)
A torna legjobb játékosa:
Oláh Péter (Zákányszék)
A tornán résztvevő négy csapat egy közös vacsorával zárta le a futball hétvégét,
melynek megrendezését, előkészítését
minden támogatónak, segítőnek nagyon
köszönjük!

Szűcs László,
játékos edző

Megkezdődnek a Zsombói
Kézilabda Klub edzései!
Hétfőn:

15,30-16,30
kezdők részére
(2000-ben és utána születettek)
16,30-17,30
haladók részére
(1996-1997-1998-1999-eseknek)
Kedden:
14,30-15,30
kezdők részére
Pénteken: 17,30-18,30
haladók részére
18,30-19,30
felnőttek részére
Helyszín: az iskola tornaterme.
A felnőtteknek lesz még egy edzéslehetőség a bordányi csarnokban. (egyeztetés
alatt)
Mindenkit szeretettel várunk!
Polyákné Éva edző
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Babits Mihály: Őszi pincézés
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Az előző szám KERESZTREJTVÉNY megfejtése: „Ha jószívű szép erény, de nézd meg előbb, kivel vagy az.”
A nyertes a GOODS MARKET 1000Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Farkas Ernőné. Gratulálunk!
Nyereménye a Közösségi Házban vehető át!

NE LEGYEN A FŰNYÍRÁSRA GONDJA, A ZSOMBÓ KFT. EZT MIND MEGOLDJA!
A ZSOMBÓ Szolgáltató, Kereskedelmi Kft. fűnyírást, gépi kaszálást, parlagfűmentesítést
vállal professzionális gépekkel, kedvező áron, Zsombó kül- és belterületén egyaránt!
Hívjon minket bizalommal hétfőtől péntekig 7-15 óráig a 06-62/595-561-es telefonszámon.
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„Picur!
Megvárhatlak?”

Pom-Pom meséi

2009. nyári rendezvényeink
Csillagösvény tábor: 56-os

Ifjúsági tábornál

Kincskereső tábor 2009.

Zöld Klub: A buga

ci pusztában

jobban –
Húzzd mecgsi Túlélő tábora
Gyula bá

Országok, népek, tán :
Tanec Néptánc Együttcok
es – Bu

lgáriából

Vaárnapi Pódium:
Beskid Néptánc Együttes
– Lengyelországból

Közösségi Házban
tánc Együttes –
Nép
ági
a Melissohori Ifjús
Görögországból

Csillagö
számhábsvény tábor:
orú a zso
mbói láp
erd

őben

Fertő-tavi kerékpártúra

Szentjánosbogár tábor Zsombón

Szkóla tábor Nagybörzsön

yben

Zöld Klub:

Bugaci be

tyárbemuta

tó

Kyokushin Karate tá

bor Zsombón

ségi Házban

Citerakiállítás a Közö

Hajrá Magyarország!

ai

– szurkolói busz utas

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

