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„Hernyóm, kiben gyönyörködtem
Pillangóvá vált előttem
S frissebb rózsákra repűlt.”
Csokonai Vitéz Mihály: Impromtu egy cseresznyefa-levelet rágó hernyóra

Tisztelt Zsombói Lakosok!

A Zsombói Hírmondó legutóbbi számában 
megjelent tájékoztatás óta az alábbi kez-
deményezések kerültek benyújtásra a Helyi 
Választási Iroda Vezetőjéhez.

1.) 2011. április 21-én az egyik zsombói 
lakos helyi népszavazás kezdeményezésére 
kérelmet nyújtott be Zsombó Község Helyi 
Választási Irodájához aláírásgyűjtő ív minta-
példányának hitelesítése céljából. A minta-
példányon a következő kérdés szerepelt:

„Egyetért-e Ön az alábbi szándéknyilatko-
zattal?”

„A zsombói gyermekek egészséges szellemi 
nevelésének és gyakorlati oktatásának vé-
delmében, iskolánk fenntartását a Magyar 
Katolikus Egyház kezébe szeretnénk helyezni. 
Célunk, hogy a megváltozott világ egyre erő-
szakosabb kihívásaira, a lelki gyarapodás és 
az erkölcsi nevelés segítségével adjunk felele-
tet. Meggyőződésünk, hogy a nagy hagyomá-
nyokkal és tapasztalatokkal bíró egyház biz-
tosíthatja legjobban az oktatás hosszú távú 
működését. A Zsombó életében meghatározó, 
történelmi felelősséggel járó elhatározásunk-
hoz kérjük a lakosság megértését, támogatá-
sát és a Jóisten áldását!

 Zsombó, 2011. március 23.

Zsombó Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete”
 

2011. május 5-én kelt határozatomban 
az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hi-
telesítését megtagadtam, mivel a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény szerint nem rendelhető el helyi 
népszavazás többek között a költségvetés-
ről szóló döntésre. Ez a törvény elrendeli, 
hogy a települési önkormányzat feladata az 
óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, 
valamint a gyermek- és ifjúsági feladatokról 
való gondoskodás. Zsombó Község Önkor-
mányzata saját költségvetéséből évről-évre 
nehezebben tudja biztosítani ehhez a fel-
adatellátáshoz a szükséges önkormányzati 
hozzájárulást. Álláspontom szerint az álta-
lános iskola és alapfokú művészetoktatási 
intézmény, valamint az óvoda működtetése 
helyi önkormányzati költségvetési rendele-
tet érintő kérdés, ezért azok fenntartásáról 
nem rendelhető el helyi népszavazás. A ké-
relmező döntésem ellen kifogással élt, me-
lyet a Szegedi Városi Bíróság jóváhagyott. A 
Bíróság véleménye szerint a kérelmező által 
előterjesztett „aláírásgyűjtő íven szereplő 
kérdés nem kifejezett és konkrét költség-

vetésről való döntésre vonatkozik”, így kö-
telezte a Helyi Választási Iroda vezetőjét az 
aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesí-
tésére. A hitelesítést május 30-án elvégez-
tem. A helyi népszavazás kezdeményezésére 
ettől a naptól számított egy hónapon belül, 
az aláírásgyűjtő ívek benyújtásával van le-
hetőség. A népszavazási kezdeményezéssel 
kapcsolatosan folyamatosan tájékoztatom 
a Tisztelt Lakosságot. Azonban szeretnék két 
dolgot a kezdeményezéssel kapcsolatban 
leszögezni.
– A Bíróság döntése szerint a Képviselő-tes-

tület szándéknyilatkozatára vonatkozóan 
elrendelhető az aláírásgyűjtés, és megfe-
lelő számú támogató esetén a népszava-
zás. A népszavazás jogintézménye szerint 
a döntés kötelező a Képviselő-testületre 
nézve. Azonban a Képviselő-testületnek 
a 2011. március 23-i szándéknyilatkoza-
ta, egy nyilatkozat volt, nem pedig a vég-
ső döntés. Ezáltal szándéknyilatkozatnak 
egy népszavazás során történő esetleges 
elutasítása, vagy támogatása egyáltalán 
nem befolyásolja a Képviselő-testületnek 
2011. május 26-án hozott azon döntését, 
amelyben az iskola, óvoda fenntartását 
átadta az Egyház részére.

– Egy választás lebonyolítása rengeteg 
feladattal és nem utolsó sorban anyagi 
áldozattal is jár. A központi választások 
(lásd: országgyűlési, helyi önkormányza-
ti, vagy európai parlamenti) költségének 
egy részét központilag fedezik. Azonban 
egy helyi népszavazás költsége kizáró-
lag azt az Önkormányzatot terheli, ahol 
a népszavazást tartják. Egy népszavazás 
költsége meghaladja egy önkormányzati 
választás (anyagi és személyi) kiadásait. 
Ugyanis rengeteg olyan feladat van, amit 
az Önkormányzatnak kell fizetni. Amit 
egy központilag lebonyolított választás 
során eleve rendelkezésre bocsátanak, 
azt most mind az Önkormányzatnak kell 
állnia (pl.: nyomtatványok, szavazólapok 
előállítása, nyomdai költsége stb…). 
Amennyiben a kezdeményezés eljut a 
népszavazásig, akkor a teljes költségeket 
az Önkormányzatnak kell fedeznie. 

2.) 2011. május 9-én az egyik zsombói la-
kos helyi népszavazás kezdeményezésére 
kérelmet nyújtott be Zsombó Község Helyi 
Választási Irodájához aláírásgyűjtő ív minta-
példányának hitelesítése céljából. A minta-
példányon a következő kérdés szerepelt:

„Igényli-e Ön a világnézetileg semleges ok-
tatást és nevelést a zsombói általános iskolá-
ban és óvodában?”

A 2011. május 23-án kelt határozatomban 
az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hite-
lesítését megtagadtam. Az indokolásban 
ismételten hivatkoztam arra, hogy nem ren-
delhető el helyi népszavazás többek között 
a költségvetésről szóló döntésre. Kifejeztem 
azt az álláspontomat, hogy a világnézetileg 
semleges oktatásra és nevelésre vonatkozó 
igényről megfogalmazott kérdés végső soron 
annak eldöntésére irányul, hogy a zsombói 
óvodai és általános iskolai oktatás-neve-
lés maradjon-e meg a helyi önkormányzat 
fenntartásában vagy a Képviselő-testület 
engedje át ezen intézmények működtetését 
a Szeged-Csanádi Egyházmegyének. Újra 
megfogalmaztam azt az álláspontot, misze-
rint a zsombói alapfokú oktatási-nevelési in-
tézmények működtetése helyi önkormány-
zati költségvetési rendeletet érintő kérdés, 
ezért arról nem lehet helyi népszavazást tar-
tani. A kérelmező 2011. május 24-én vette át 
a hitelesítést megtagadó határozatot. A kifo-
gás benyújtására nyitva álló határidő 2011. 
június 8. napján letelt. Mivel a választási 
eljárás során rendelkezésre álló határidők 
jogvesztők és jogorvoslati időn belül kifogás 
a választási irodához nem érkezett, ezért a 
határozat jogerőre emelkedett.

A népszavazási kezdeményezéssel kapcso-
latosan folyamatosan tájékoztatom a Tisztelt 
Lakosságot!

     
     

Dr. Csúcs Áron
jegyző

TájékozTaTó az okTaTási inTézmények fennTarTására irányuló helyi népszavazási 
kezdeményezéssel kapcsolaTban
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 „Szikrázó az égbolt, aranyfüst a lég,
Eltörpül láng-űrben a tarka vidék”

Weöres Sándor: Kánikula

A Hírmondó legutóbbi száma óta a Kép-
viselő-testület három munkaterven felüli, 
rendkívüli ülést tartott.

2011. május 20. – munkaterven felü-
li, rendkívüli ülés

Az ülés összehívását a tervek szerint szep-
temberben nyitó bölcsőde intézményvezetői 
pályázatának elbírálása indokolta. A vonat-
kozó jogszabályoknak megfelelően meghir-
detett – és a Zsombói Hírmondóban is meg-
jelent – pályázatra négy pályamű érkezett. 
A pályázók személyes meghallgatását köve-
tően a Képviselő-testület a Bóbita Bölcsőde 
vezetőjének tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül Maróti Józsefné zsombói lakost vá-
lasztotta meg. 

A második napirendi pontban a Képvise-
lő-testület egyetértett azzal, hogy a Területi 
Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermek-
otthonok Igazgatósága működését a továb-
biakban a Szeged-Csanádi Egyházmegyével 
kötött ellátási szerződés keretében biztosítsa 
a Csongrád Megyei Önkormányzat.

A következő napirendi pontban a Képvise-
lő-testület döntött arról is, hogy útszélesítés 
céljából területet vásárol.

2011. május 26. – munkaterven felü-
li, rendkívüli ülés

A munkaterven felüli ülés összehívását az 
iskola és az óvoda jövőbeni fenntartásának 
kérdése indokolta. Az ülést a szokásosnál 
nagyobb érdeklődés kísérte – a szülők tá-
jékoztatását és többszöri megkérdezését 
követően – az érintett szülők többségének 
támogató véleményének ismeretében.

A szülők tájékoztatását követően az érin-
tettek többsége anonim véleménynyilvá-

nítással támogatta a Képviselő-testület 
szándéknyilatkozatát a fenntartóváltásról. 
A tervezhetőség és az egyértelműség ér-
dekében a szülők név szerinti nyilatkozatát 
kérte a Képviselő-testület, amelyben arról 
nyilatkoztak az érintetteket, hogy a többség 
által támogatott újonnan létrejövő egyházi 
fenntartás estén melyik intézménybe íratják 
a gyermeküket. Az ülés időpontjáig beérkező 
82 % nyilatkozó 94%-a a helyi egyházi fenn-
tartású óvodába, iskolába íratja a gyerme-
két. (A lapzártáig beérkezett a nyilatkozatok 
92%-a, amely változatlanul 94%-os helyi in-
tézménybe történő beiratkozást tartalmaz.)

Az ülésen a képviselő-testület az óvodai 
nevelést és az általános iskolai oktatást biz-
tosító intézmények (óvoda, általános iskola) 
fenntartását 2011. augusztus 31. napjával a 
Szeged-Csanádi Egyházmegyének adja át. A 
feladatot az Egyházmegye közoktatási meg-
állapodás keretében látja el. A fenntartás 
átadásával egyidejűleg a Képviselő-testület 
a Zsombó–Csólyospálos Községek Közok-
tatási Intézményi Társulása társulási meg-
állapodását felbontja. A csólyospálosi tag-
intézmények az Üllés és Forráskút községek 
által fenntartott hasonló társulásban fognak 
tovább működni.

A nevelési–oktatási intézmények fenn-
tartása kérdésében a jogszabály által előírt 
szervezetek, szakértő véleményének kikéré-

se megtörtént. A diákönkormányzat vélemé-
nyeztetési eljárásáról több panasz érkezett a 
Képviselő-testülethez. 

A panaszok kivizsgálására a Képviselő-
testület a Humánpolitikai Bizottságot és dr. 
Csúcs Áron jegyzőt kérte fel.

A Képviselő-testület ugyanazon intézmény 
keretében, önkormányzati fenntartásban 
továbbra is biztosítja a Kós Károly Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény működését. A 
képviselők egyhangúlag elfogadták az in-
tézmény átalakító okiratát.

A képviselők döntöttek a mezei őrszolgálat 
felállításáról is. A szolgáltatást az önkor-
mányzat ingyenesen biztosítja.

2011. május 31. – munkaterven felü-
li, rendkívüli ülés

Az ülésen a képviselők a Kós Károly Alap-
fokú Művészetoktatási Intézmény alapító 
okiratában a zeneművészeti ág furulya, 
zongora, hegedű, magánének, népi ének, 
valamint a képző-és iparművészeti, táncmű-
vészeti, szín-és bábművészeti ág kerámia és 
kézműves tanszakait kibővítette a néptánc 
tanszakkal.

A Képviselő-testület munkaterv szerinti 
következő ülését 2011. június 29-én tartja, 
melynek fő napirendje az óvoda és az iskola 
2010/2011. nevelési évéről, tanévéről szóló 
beszámoló.

 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

 Dr. Csúcs Áron
 jegyző

Tisztelt zsombói lakosok!

Ezúton szeretném tájékoztatni a beisko-
lázási támogatással kapcsolatban az alábbi 
aktualitásról:

A gyermeket nevelő családok figyelmét hí-
vom fel arra a lehetőségre, melyet Zsombó 
Község Önkormányzata Képviselő-testü-
letének az egyes pénzbeli és természetben 
nyújtott szociális ellátásokról, valamint a 
gyermekek védelme érdekében működte-
tett helyi, személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról szóló 2/2010. (II.15.) számú szo-
ciális rendelete biztosít. A Képviselő-testület 
a tanévkezdéshez kíván segítséget nyújtani 
azon szülők számára, akiknek a gyermekei az 
egy főre eső jövedelmük miatt nem részesül-
hetnek rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben. Amennyiben a szülők általános- 
vagy középiskolai tanulmányokat folytató 
gyermeket nevelnek és a családjukban az 

egy főre jutó havi nettó jövedelem nem ha-
ladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150 %-át (jelenleg 
42.750,- Ft), augusztus és szeptember fo-
lyamán beiskolázási támogatás iránti 
kérelmet nyújthatnak be a Polgármesteri 
Hivatalban, dr. Sziromi Márta ügyintézőnél. 
Ezen ellátás megállapításához a 14. életévét 
betöltött gyermek esetén iskolalátogatási 
igazolás becsatolása szükséges. A támo-
gatás feltétele továbbá, hogy a család ne 
rendelkezzék a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény szerinti vagyonnal. A kérelem mel-
lékleteként – más szociális ellátásokhoz ha-
sonlóan – csatolni kell a család jövedelméről 
szóló igazolásokat és a vagyonnyilatkozatot. 
A támogatás egyéb feltételeiről Dr. Sziromi 
Márta ügyintéző ad felvilágosítást.

 Dr. Csúcs Áron
jegyző

TájékozTaTó a képviselő-TesTüleTi ülésen TörTénTekről      

TájékozTaTó a beiskolázási TámogaTásról        
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„A bozótból ki-kilesve
piroslik a vadcseresznye.
Rigók, szajkók örömére
érik lassan feketére;”

Kányádi Sándor: Vadcseresznye

Az ürömlevelű parlagfű hazánk egyik legve-
szélyesebb és legagresszívebben terjedő, aller-
giát kiváltó hatású gyomnövénye. Az ellene 
történő védekezés nemcsak a növénytermesz-
tők, hanem minden földhasználó és földtulaj-
donos – beleértve a kiskertek tulajdonosait is 
– kötelező feladata!

A kifejlődött növények legintenzívebb nö-
vekedési időszaka júniusra esik. Az allergia 
szempontjából veszélyt jelentő porzós virá-
gok jelennek meg előbb, július első felében, 
majd július végétől megindul a pollenszó-
ródás, mely még ősszel is tart, és amely so-
rán a virágpor a légáramlatokkal akár száz 
kilométerre is eljuthat. Ebből egyértelműen 
következik, hogy a védekezést a virágzás 
előtti időszakra kell időzíteni. A már virágzó 
parlagfű kézi eltávolítása, akár gyomlálással 
vagy kapálással, kaszálással rendkívül koc-
kázatos, ugyanis a nagy tömegű virágpor 
allergiát okozhat a korábban nem érzékeny 
emberek esetében is. A kifejlett növények 
gyomirtó szeres kezelése pedig lehet, hogy 
már nem nyújt kielégítő eredményt, így a 
korai védekezés (pl: kaszálás) hangsúlyozása 
különösen fontos.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügye-
letéről szóló 2008. évi XLVI. tv., valamint a 
parlagfű elleni közérdekű védekezés vég-
rehajtásának, valamint az állami, illetve a 

közérdekű védekezés költségei megállapítá-
sának és igénylésének részletes szabályairól 
szóló 221/2008. (VIII.30.) Korm. rendelet 
szabályozza a parlagfű elleni védekezés rész-
letes szabályait.

A földhasználó köteles az adott év június 
30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virág-
bimbójának kialakulását megakadályozni, 
és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs 
időszak végéig folyamatosan fenntartani. 

A parlagfű elleni védekezéssel kapcsolat-
ban helyszíni ellenőrzést hivatalból vagy be-
jelentés alapján külterületen az ingatlanügyi 
hatóság, belterületen a jegyző végzi. Ameny-
nyiben a földhasználó a gyommentesítési 
kötelezettségének nem tett eleget, külterü-
leten az ingatlanügyi hatóság a bizonyítási 
eszközöket további intézkedésre megküldi a  
Csongrád Megyei Kormányhivatal Földmű-
velésügyi Igazgatóságának.

A parlagfű elleni védekezés elmulasztása 
esetén külterületen a Csongrád Megyei Kor-
mányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság 
területi szerve, belterületen a jegyző ren-
deli el a közérdekű védekezést. A parlagfű 
elleni védekezést elrendelő határozatot hir-
detmény útján is lehet közölni. A határozat 
fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végre-
hajtható.

A közérdekű védekezés elvégzése során a 
hatóság az érintett területre beléphet, ott 
a szükséges cselekményeket elvégezheti. A 
közérdekű védekezést a hatóság az ott tar-
tózkodó személyek akarata ellenére is meg-
tarthatja, illetve elvégezheti. Felhívom a 
Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Csongrád 
Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi 
Igazgatóságának növényvédelmi bírságot 
kell kiszabni azzal szemben, aki a parlagfű 
elleni védekezési kötelezettségét elmulaszt-
ja. A bírság összege 15 ezer forinttól 5 millió 
forintig terjedhet!

Kérem a Tisztelt Lakosokat a parlagfű elleni 
védekezés szabályainak fokozott betartá-
sára, mely saját egészségünk megóvásán 
túl, embertársaink és környezetünk javát is 
szolgálja!

Dr. Csúcs Áron
jegyző

A paradicsommoly ellen eseti engedéllyel 
használható rovarölő szerek

 Tisztelt Termelők, Szakirányítók!

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, 
mint engedélyező hatóság Igazgatóságunk 
kezdeményezésérre ideiglenesen, 2011. 
december 31-ig, engedélyezte a következő 
növényvédőszerek engedélyokirattól eltérő 
felhasználását.

Coragen 20 SC (0,2 l/ha dózisban), 
SpinTor,  Laser (0,04%-os, illetve 0,08%-
os koncentrációban.) 

A fenti rovarölő permetezőszerek eredmé-
nyesen alkalmazhatók a paradicsommoly 
(Tuta absoluta) elleni védekezésben.

A mellékelt eseti felhasználási engedély 
alapján a következőkre hívjuk fel a figyel-
met.

A felhasználók saját felelősségükre al-
kalmazhatják a növényvédő szereket.

 
Mindhárom készítmény eseti engedély-

ben szereplő felhasználása esetén a termelő 
köteles minden kijuttatást megelőzően 
a kijuttatás tervezett időpontjáról tá-
jékoztatni a területileg illetékes hatóságot. 
Csongrád megye esetében a bejelentés a 

62/535-740-es telefonszámon vagy a 62/ 
246-036-os fax számon tehető meg. 

A készítményeket más, engedélyezett, el-
térő hatásmechanizmusú szerekkel kell rotá-
cióban alkalmazni (indoxakarb,abamectin, 
emamektin benzoát).

A SpinTor és a Laser készítmények egy 
termesztési ciklusban 3 alkalommal hasz-

nálhatók fel, élelmezés-egészségügyi vára-
kozási idejük 3 nap.

A Coragen 20 SP rovarölő permetezőszer 
termesztési ciklusonként kettő alkalommal 
használható fel, élelmezés-egészségügyi 
várakozási ideje 3 nap. A készítményt ter-
mésérés, betakarítás időszakában használva 
az élelmezés-egészségügyi várakozási idő 

leteltekor a termelő köteles legalább egy 
kezelt területről a termék szermaradék 
vizsgálatát saját költségére elvégez-
tetni. A mintavétel a hatóság növény-
védelmi felügyelője végzi, aki a vizsgá-
lati eredmény megérkezéséig a kezelt 
termésre szállítási, felhasználási és 
forgalomba hozatali tilalmat rendel el, 
melyet a kedvező vizsgálati eredmény 
megérkezésekor old fel. 

A laboratóriumi vizsgálat díja: bruttó 
37.000 Ft hatósági mintavételi díj. 

Optimális esetben a vizsgálat akár a 
minta laboratóriumba érkezésétől számí-
tott egy nap alatt befejeződik. Azaz az 
élelmezés-egészségügyi várakozási időt 
követően akár egy nappal megkezdhető a 
termés szedése, amennyiben a szermara-
dék a megengedett határérték alatt van, és 
a hatóság a korlátozást feloldja.

 
Felhívjuk a figyelmet a tájékoztatásban és 

az engedélyokiratban foglaltak szigorú be-
tartására!

 Dr. Hódi László
Csongrád Megyei Kormányhivatal 

Növény- és Talajvédelmi Igazgatója

parlagfŰ       

növény és Talajvédelmi igazgaTóság TájékozTaTója      



5

ZSOM-BOLYGÓ

„Drága Tanítóm! Mit nyujtsak végtére jutalmúl,
Hogy meghálájam teljesen amit adál.”

Vörösmarty Mihály: Drága tanítóm!

Tisztelt Termelők!
 
 2011. júniusra a következőkre hívnám fel 

a figyelmüket.

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

2.  A 2010. évi gázolaj jövedéki adó 
visszaigénylése:

A feltételek nem változtak, szükséges hoz-
zá a  földhasználati lap szemle, adószám, 
adóazonosító jel stb. Művelési áganként 

egységesen 97 l/ha gázolaj után lehet a jö-
vedéki adóból visszaigényelni 77,88 Ft-ot.

3. A mezőgazdasági termékek csoma-
golásához használt anyagok, göngyölegek 
után környezetvédelmi termékdíjat kell 
majd fizetni illetve bevallást teljesíteni. A 
részletekről az 1995. évi LVI. törvény rendel-
kezik. Az ellenőrző szervezet a Vámhivatal 
lesz. Bővebb információ a 06-76/486-296 
telefonszámon, vagy az irodában kihelyezett 
telefonszámon kérhető.

4.  A 2011–es Egységes támogatási kérel-
mek benyújtása: napi egy százalékos szank-
cióval június 9–ig még be lehet nyújtani az 
egységes kérelmet.

  A feltételek részletesen az előző számok-
ban szerepelnek.

Nagyon fontos, hogy a másodvetésű 
kultúrákat ezentúl kötelezően be kell 
jelenteni, mint adatváltozást !!! 

Az ehhez szükséges adatok megegyeznek 
a területalapú támogatáshoz szükséges ada-
tokkal.

A tavalyi csapadékos időjárása miatt a 
kultúrákat nem biztos, hogy a szándéknak 
megfelelően bírtuk elültetni, illetve a már 
elvetett növényeket belvízkár is érhette. Eb-
ben az esetben az MVH csak akkor fogad-
ja el a területalapú támogatásban be-
jelentett adatokat, ha a káreseményről 
vis maior bejelentést teszünk (rajtunk 

kívül álló okok miatt bekövetkezett előre 
nem látható esemény). Ha ez nem történik 
meg, az MVH az ebből adódó eltérések miatt 
szankciót fog alkalmazni. 

Arra kérek mindenkit, ha a növénykultúra 
egy részét a belvíz kipusztította, vagy emiatt 
módosult a vetésszerkezet, a vis maior beje-
lentésére keressenek fel. A bejelentési határ-
idő: az esemény bekövetkeztétől számított 
10 napon belül, illetve amíg ellenőrizhető az 
esemény. Legkésőbb a helyszíni ellenőrzés 
megkezdéséig lehet módosítani ilyen okból 
a kérelmeket.

5. Az anyatehén tartás támogatásának az 
igénylése 2011. június 1. és július 31. között 
lehetséges, a feltételek a tavalyihoz hason-
lóak. Legalább 3 db 8 hónaposnál idősebb 
nőivarú szarvasmarha szükséges hozzá, a 
kérelmezett állatok 30%-ának ebben az év-
ben elleniük kell, a kérelmezett állatokra 6 
hónapos, a borjakra egy hónapos tartási kö-
telezettség vonatkozik. Az egyéb részletekről 
kérem, érdeklődjenek.

6. Az aktuális információk, pályázati lehe-
tőségek 

a www.fvm.hu, a www.mvh.gov.hu, a 
www.emva.gov.hu honlapokon olvashatók, 
kérem figyeljék ezeket az oldalakat.

Tisztelettel: Gyuris Ferenc
Falugazdász

Telefonszám :  06-30/337-2520

a falugazdász TájékozTaTója     

VEGYES ÉLELMISZERÜZLET
ZSOMBÓ, KÖLCSEY F. U. 2.

KIEMELT AKCIÓINK:

TCHIBO KÁVÉ, 250G ...............................................390.-
BRAVOS KÁVÉ 250G ................................................. 335.-
REÁL (4 TOJÁSOS) TÉSZTÁK 500G .........................205.-
CSALÁDI TÉSZTÁK TOJÁS NÉLKÜLI 1KG  ...............305.-
HAB-SPRAY 250G .................................................... 240.-
KÉSZ KONZERVEK 400G .........................................260.-
MOGYORÓKRÉM (REÁL) 350G ................................ 399.-
REÁL OMLÓS KEKSZEK 180G .................................. 150.-
VITALIS (MULTIVITAMIN, ÁFONYÁS) 50%-OS 1L ....260.-
PEPSI COLA 2, 5L  ....................................................290.-
KŐBÁNYAI SÖR 2L ................................................... 439.-
PRINCE SÖR ÜVEGES .........................................95.- +ü.
ARANY ÁSZOK SÖR ÜVEGES ............................. 159.-+ü.
DEX MOSÓGÉL COLOR 4,5L...................................850.-
QUICK STAR 9KG MOSÓPOR COLOR  ...................1375.-

GÁZPALACKOT ÁRUSÍTUNK!

NYITVA TARTÁS: Hétfő- Péntek: 6:00-19:00-ig
Szombat- Vasárnap: 6:00- 13:00-ig

AZ AKCIÓ IDŐTARTAMA: JÚNIUS 15-JÚLIUS 15-ig vagy a kész-
let erejéig.

Meleg és hideg étkezési jegyeket elfogadunk!

A Déli-Farm Kft. kínálata:

 Kukoricadara, CGF (kukorica 
alapú melléktermék - fehérjetarta-
lom 18%), indító és nevelő komplett 
borjútápok, tejpótló borjútápszer, 
háztáji, tejelő és hízó ásványi és vi-
tamin kiegészítő premixek, tejelő 
koncentrátumok, Salvana problé-
mamegoldó készítmények (ellési 
bénulás, ketózis, hasmenés) helyszí-
nen ingyenes teljes körű takarmá-
nyozási és problémamegoldó szak-
tanácsadás várja vásárlóinkat.

  Déli-Farm Kft.

Szeged-Kiskundorozsma, 
Kettőshatári út 6.

(nagybani zöldségpiac 
mellett)

Szaktanácsadó: 
(20) 479 8373

Telefon: 
62-556-120, 556-130

e-mail: 
rendeles@delifarm.hu

KIEMELT AKCIÓINK:
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„Mint asztalon a sárga tál,
itt van a nyár, itt van a nyár.”

Gyurkovics Tibor: Nyár

Május 21-én, szombaton délután a zsombóiak „Szomszédoltak” az 
Algyői Faluházban.

Mészáros Csaba a zsombói  József Attila Közösségi Ház és Könyvtár 
igazgatója felélesztve a nagy múlttal és szép emlékekkel bíró, hagyo-
mányos szomszédjárást, elhozta falujának apraját-nagyját egy kelle-
mes, baráti összejövetelre, ismerkedésre, műsoros délutánra.

Több mint százan érkeztek, nagy örömmel és lelkesedéssel, hogy 
bemutassák településükön folyó alkotó, művészeti, kulturális cso-
portjaik, közösségeik tevékenységét.

Vendégeink éppen tizenhárom produkcióval készültek, amik nem-
csak szerencsét, de sikert, elismerést is hoztak számukra. A közön-
ség ugyan nem pontozott, de biztosan mindegyik fellépő maximális 
pontot kapott volna, ha erre sor kerül. Az általános iskolások balet-
tosai, a sportgimnasztikás lányok, a kis néptáncosok, a Tűztánc pro-

dukció rendkívül látványos, jól sikerült műsorszámnak bizonyult. A 
mesemondó kisdiák, a népdalénekes leányzó már most bizonyította 
tehetségét, szorgalmát és rátermettségét, amit a közönség sok-sok 
tapssal jutalmazott. Természetesen a felnőttek előadása a Népdalkör, 
a Nagycsaládos Egyesület jelmezes táncprodukciói, a pikáns, humo-
ros „Házaspárbaj” is osztatlan sikert aratott.

Mindannyiunk nevében köszönjük a zsombói ”nagycsapatnak”, 
hogy ellátogattak hozzánk és örömteli, kellemes másfél órát, felhőt-
len szórakozást nyújtottak számunkra!

További sikeres, élményekkel teli, sok-sok munkás hétköznapot kí-
vánunk Nekik!

Az Algyői Faluház nevében: Leléné Erika

szomszédoló 2011.           
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„Jöjj Szentlélek Isten, jöjj
s áraszd ki a mennyekből
fényességed sugarát!”

Veni sancte spiritus

Hurrá!! Végre ez a nap is elérkezett! A sok 
napon át töprengő felnőttek fellélegezhet-
nek. Ragyogó napsütésre ébredtünk, és nem 
kellett azon izgulni, mi lesz a gyereksereg-
gel, ha elered az eső? A sportpálya megtelt 
hancúrozó, játszadozó gyerekekkel, akik már 
a nyári szünet előszelét érezték a szép május 
végi napon. Az óvónők rajzolták a szebbnél 
szebb arcokat, volt ott vasember, pókember, 
pillangó, oroszlány és oroszfiú meg, amit 

csak ki tudtak találni maguknak a nebulók. 
Némelyik, olyan cifrán ki volt maszkírozva, 
hogy azt sem tudtuk fiú-é vagy leány. De 
ŐK így érezték jól magukat és ez így volt jó, 
mert ez a nap róluk szólt. A délelőtt eltelt 
a készülődéssel, hogy mit is játszunk ebéd 
után? Csaba bácsi igazgatta a sok kérdező, 
rohangáló gyereket, mit merre találnak, a 
hangos bemondónak nagy hasznát vette! 
Az erdőszélen gyülekeztek a lovas kocsik, 

Maróti Dezső összefogásának köszönhetően, 
akik elvitték a gyerekeket egy kis kocsikázás-
ra, lovagolni is lehetett, és a bátrabbak éltek 
is a lehetőséggel. A nagysátor takarásába 
ott lapult egy kisebb sátor, ahol is készült a 
„titok”, ami még nem volt Zsombón.  Csaba 
Atya csapata sütötte a palacsintát, az éhes, 
ebédre váró ünneplő csoportnak. Magam 
sem hittem volna, ha nem látom, milyen 
ügyesen forgatják a palacsintát olyan em-
berek, akiknek nem ez a szakmájuk, hanem 
történetesen polgármester, vagy egyetemi 
tanuló. Készült a palacsinta, várták a gye-
rekek, elkészült a virsli, kezdődött az ebéd 
kiosztás. Jóllakott elégedett társaság várta a 
délutáni versenyeket, ami fánkevő, lufi fújó, 
tojásdobáló, aszfaltrajz, számháború, és még 
sok egyéb játékból állt, és nagy ováció kísér-
te a nyertesek  díjazását. A felnőttek sem 
unatkoztak, mert aki egy kicsit is szereti a 
gyerekeket, az elgyönyörködött a sok kipirult 
arcú szép egészséges, okos gyermek játéká-
ba. Azon kívül  a Szivárvány Nagycsaládos 
Egyesület hozatott egy kis hordó sört, és aki 
nagyon szomjas volt, az nem csak szörppel 
mulaszthatta szomját. Igazi családias han-
gulatba telt a nap délutánra, nem csak a 
gyerekek fáradtak el, hanem mindenki, aki 
kivette részét a program összeállításába, és 
a nap rendezett lebonyolításába. Köszönjük 
mindenkinek, aki tett azért, hogy ez a nap a 
gyerekeknek szóljon, és a gyerekek érdekét 
tartották szem előtt. Mert ŐK a mieink, nekik 
élünk, nekik akarunk utat mutatni, az ösz-
szetartozásról, és a jövő családját nekik kell 
nevelni. Ha mi nem mutatunk nekik utat az 
összetartozásról, egymás segítéséről, akkor 
nem biztos, hogy a jövő nemzedékébe kell 
keresni a hibát. Ilyen napok kellenek, ahol 
mindenki egyetért azzal, hogy együtt köny-
nyebb.

Szalmáné Vali

zsombói gyermeknap 2011.          

Rendelésfelvétel: 
06-62/255-715
06-20/4045-045

SZILVÁNIA PIZZÉRIA ÉS FAGYIZÓ

Nyitva tartás: 
Hétfőtől vasárnapig 8-21

Látogasson el a magyar tengerhez! 
Balaton északi partján 

vízközeli, 3 szobás, felújított, 
mindennel felszerelt nyaraló 
zárt parkolóval, 6-7 fő részére 
kiadó. 

Napi bérleti díja: 12 ezer Ft 
(idegenforgalmi adóval).

Időpont egyeztetés: 
06-20/925-83-83 számon
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„Jön a darázs, jön, megszagol,
dörmög s a vadrózsára száll.
A mérges rózsa meghajol –
vörös, de karcsú még a nyár.”

József Attila: Nyár

A szegedi Deák Ferenc Gimnázium 10. 
osztályos tanulója, ifj. Tisóczki Péter a közel-
múltban jelentkezett egy országos pályázat-
ra, amelyre az általa írt tartalmas versekkel 
benevezett. 

A szakértő zsűri Péternek a verseit a be-
nevezett versenyzők közül az elsők közé 
értékelte, s helyezte. Ennek eredményeként 
meghívták díjkiosztásra, Budapestre, a Sza-
bó Ervin Könyvtárba, ahol átadtak részére 
egy verses kiskönyvet, amelybe a versét ki-
nyomtatták, és a könyvet a versenybizottság 
részéről Lackfi János dedikálta.

Az iskola is elismerte, az iskola könyvtárosa 
pedig Péter kiemelkedő munkájáról az aláb-
biakat írta:

Szép eredményt ért el Tisóczki Péter, 
a suli 10. f. osztályos tanulója a Családi 
Olvasás Éve programsorozat részeként 
meghirdetett, Közös költemény névre 
keresztelt internetes játékon. A Pé-
ter által beküldött 3 saját költemény 
megjelent könyv alakban is, a  záróese-
ményre készült kis verseskötetben.

Az Országos Széchényi Könyvtár 2011. feb-
ruár 9-én indította el versjátékát, amelynek 
keretében arra kérték az érdeklődőket, hogy 
küldjenek be fejenként tíz általuk kiválasz-
tott, számukra kedves vagy érdekes szót. 
Ezek aztán megjelentek a Kozoskoltemeny.
hu oldalon, Lackfi János költő pedig azt 
a feladatot kapta, hogy tíz véletlen-
szerűen kiválasztott szóból írjon 
verset. Lelkesedésének kö-
szönhetően végül négy kü-
lönböző stílusú mű készült. 
De a honlapon található 
szavakból az olvasóknak is 
lehetőségük volt saját köl-
teményeket alkotni, ame-
lyek szintén felkerültek az 

oldalra.
A Közös költemény eredményei számok-

ban: alig több mint két hét alatt 1167 szó 
gyűlt össze, 

29 verset küldtek az olvasók. A beküldött 
versekből megszületett a Közös költemény 
verseskötet, amelyet a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtárban (FSZEK) mutattak be. A legjob-
bak oklevelet kaptak, (így a „mi” diákunk is 
:-), alkotásaik közül pedig Lackfi János sza-
valt el néhányat.

Péter versei itt elérhetők:
www.kozoskoltemeny.hu/vers/dichter/

remeny-vaggyal-olykor-hiabavalo 
www.kozoskoltemeny.hu/vers/dichter/

boldogsag-vagy-szenvedely 
www.kozoskoltemeny.hu/vers/dichter/

legy-az-elet-mert-az-elet-te-vagy
Mindez mellett Pétert szaktanári dicséret-

ben részesítették.
A fenti újságcikket két okból írtam meg, 

egyrészt szeretném, ha Péter versét szűkebb 
környezete is elolvashatná, másrészt Péter 
unokámnak ily módon is szeretném elisme-
résem és dicséretem kifejezni.

Dr. Tűhegyi Sándor

Mozgalmas két héten vannak túl a kajak-
kenu utánpótlás legfiatalabbjai.

2011. május 27-29-e között Győrben ren-
dezték meg a kajak-kenusok Maraton Ma-
gyar Bajnokságát.

63 egyesület közel 1800 nevezést adott le.
Népes mezőnyök vágtak neki a maraton 

távoknak.
A fiatalabb utánpótlás korosztályoknak ez 

volt az évad első komoly megmérettetése.

Az EDF Démász Szeged színeiben MK-2 fér-
fi gyermek II. 5 km-en Törköly Zoltán – Sipos 
Dávid páros (24 induló hajóból) a II. helyet 
szerezte meg.

A következő héten Szolnokon zajlott  az 
Országos Diákolimpia, melyen 2000 m-es 
távon TörkölyZoltán – 

Sipos Dávid – Szekeres Bence – Szél Balázs 
kajaknégyese, és a TörkölyZoltán –  Sipos Dá-
vid páros is bronzérmet szerzett.

egy zsombói fiaTal kölTőpalánTa sikere budapesTen 

maraTon magyar bajnokság és országos diákolimpia:  egy ezüsT-  és kéT bronzérem

Kinek sír, kinek nevet egyben;

ismerj hát magadra e versben!

Életét méltán félvállról veszi,

ki az idő versenyében örömét leli.

 

Ne nézz soha elméd bugyraiba;

lépj a gázra: szíved szavaiba.

Ha nem találod, ne is keresd:

ha rád talál, biztos helyre tehesd.

 

Előre meg hátra is mindig néz;

ő az, aki tőled sose fél,

de ami édes, az nem mindig méz;

csak az képes, aki tesz is meg remél.

 

Ülj csak ölbe tett kézzel, s várj:

sorsod majd úgyis rád talál.

S akkor mindent felhánytorgat:

számodra is van rossz, mit tartogat.

 

Bár a bú bárkit bohón felemészt:

önfeledten, vakon ne keresd a szemészt,

mely látásod csak a túlvilágon adja vissza;

annak levét nem is vakságod issza.

 

Tántorog a sors gyermeki esze:

csók, s naplemente holnap lesz-e?

Álságos az álom, bizarr a bátorság:

Élet és Te legyetek örök barátság!

Légy az éLet, mert az 
éLet te vagy!

TiszTelT ÉpíTkezők!

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

szíves rendelkezésükre.

Tarcsi Károly Építésztervező
 6792 Zsombó, Radnóti utca 5.

Tel:06/30/218-7686
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„Éhes vagy, etetlek, agyam,
egyél, egyél:
étel és ital van a könyvben,
rokoni hús, rokoni vér.”

Szabó Lőrinc: Könyv és álom

Pünkösdről a Szentírásban azt olvassuk: 
– Az apostolokat eltöltötte a Szentlélek és 
nyelveken kezdtek beszélni. Vagyis Isten 
mindannyijukhoz a saját nyelvén szólt és a 
későbbiekben ezért fogalmazták meg mind-
azt, amit átéltek és ez 2000 év óta fenn is 
maradt. Azonban, ha a magyarázkodás, ki-
fogás keresés nyelve uralkodik a lelkemben, 
akkor Isten lemarad bennem erről a lehető-
ségről, mert hiába kezd szólni hozzám 
újra és újra, én addigra már más nyelven 
értek, más nyelven beszélek. Ezért érzem 
azt, hogy Isten nem szól hozzám, nem is 
létezik.

„Pedig minden emberi lélekben van 
egy isteni eredetű ősi szikra, ami oltha-
tatlan ebben a világban s halhatatlan a 
túlvilágban, amely a jó hatására fejlőd-
het, éledhet, fellángolhat, tündökölhet, s 
amelyet a rossz sohasem képes teljesen 
kioltani”- írja Victor Hugo.

Ez az Isteni szikra az, ami képesít arra a 
halhatatlan szeretetre, amely azt mond-
ja: szeretetből megteszem érted, amit 
eddig sohasem tettem meg, szeretetből 
megtanulom a számomra ismeretlent, 
hogy a kedvedben járjak, szeretetből 
megtanulom azt az újat, amivel Isten 
mosolyát mutatom meg neked. Ehhez kell 
az a béke, amit Jézus kíván az apostolainak 
és nekünk. De mi is a békétlenségünknek az 
oka, ami hátráltat bennünket. Bármennyire 
is jó Istennel és a világgal a kapcsolatom, 
mégis a lelkem Istenen kívül akar lépten-
nyomon feloldódni és megnyugvást találni. 

Hermann Hesse ezzel kapcsolatban a kö-
vetkezőket írja: „Mindenkinek saját lelke 
van, amelyet nem egyesíthet máséval. Egyik 

ember közelíthet a másikhoz, szót érthet 
vele, ketten egymásra találhatnak. De a lé-
lek olyan, mint a virág, a gyökere egy hely-
hez köti, nem mehet oda a másik virághoz, 
mert nem hagyhatja el a földjét.”

Ez a benső magány az, amit nem akarok 
elfogadni, hanem szüntelenül oldani, sze-
retném, hogy ne kelljen találkoznom önma-
gammal, ne kelljen cipelni magam. Azonban 

Isten ilyennek teremtett, mert ebben a ma-
gányban kér helyet saját Magának, Ő ott van 
bennem, ha nyer, akkor is, ha néma marad és 
veszít átmenetileg, akkor is. S az állandó ol-
dódási, beleolvadási kísérleteimmel ponto-
san a Szentlélek rajtam keresztüli működé-
sét akadályozom meg. Sokszor bekapcsolok, 
működtetek valamit, zajt teremtek a csönd 
helyett.

Hermann Hesse így folytatja gondolatát: 
„a virágok az illatukat és a magvaikat küldik 
szét, hogy eljussanak egymáshoz, de hogy a 
mag hová érkezik, azt nem a virág, hanem a 
szél dönti el”.

Ha menekülök önmagam elől akkor, meg-
szűnöm LÉTEZNI, csak funkcionálok, vegetá-
lok. 

S a virág sem tudná szétszórni a magvait és 
illatát, ha teljesen beleolvadna egy másik 
növénybe. Akkor már nem úgy létezne, 
mint eddig, elhalványulna szépsége és 
illata. A lelkem egyesíthetetlen, mert ez 
az, ami abszolút személyes bennünk és 
nem zárható ketrecbe sem. Nekem kell 
a kezemben tartanom, akkor is, ha nem 
akarok magammal megbirkózni.

Auguste Renoir élete utolsó szakaszá-
ban, a kezében lévő súlyos ízületi gyulla-
dása ellenére is folyamatosan festett. Az 
egyik barátja megkérdezte tőle: - Miért 
festesz még mindig, hiszen már mindent 
elértél és nézni is rossz a szenvedésedet.

Renoir a következőket válaszolta: - „A 
fájdalom elmúlik, a szépség megmarad”.

Ő egy érthetetlen fájdalmat vállalt 
be, viszont akiben ott a Szentlélek, akár 
tud róla, akár nem, akár érzi, akár nem, 

annak számára csak a maradandó létezik, 
csak a maradandóra szán figyelmet, másra 
nem. S pontosan ez a boldogságom alapja, 
hiszen a belső gazdagságom mindig jóval 
értékesebb és magasabb rendű, mint az ezt 
hátérbe szorító tényezők.

Gyenes Csaba 
plébános

2011. június 19-én lesz a Lápastói bú-
csú, a szentmise 10,30-kor kezdődik a 
misézőhelyen. Gyalogos zarándoklatra gyü-
lekező 9-kor a templom előtt.

kedves zsombói lakosok!          

mise     



kuL-tuRi

H
ÍR

M
O

N
D

Ó

 10

„Februárban föl szokott
ébredni a medve,
s elindul a barlangból,
lassan lépegetve.”

Kányádi Sándor: Jámbor medve
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„Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed’
Ma is minden bánkodó szivének,”

Reviczky Gyula: Pünkösd

Második rész
Reykjavik - 2010.06.15-17.

Fázós alvás, kipihent ébredés; mozgásmen-
tes övezet. Azért reggel fél hét körül megle-
pett minket Gergővel e lustaság. Gőzölgő 
zuhany, termálvíz. Itt inkább hűtik a meleg-
vizet, mintsem a hideget melegítik, elmé-
letünket a megannyi geotermikus erőműre, 
melegvizű tóra és termálfürdőre alapoztuk. 
Részletkérdés. Csak egy gondnok srác takarít 
a kempingben, reggeli fények és tiszta idő. 
Mire a városban mászkálunk és az emberek 
utolsó álmukból evilágra keverednek, már 
tudtuk az anomália okát. Két órányival nyu-
gatra van Magyarországtól Izland, és óráink 
nem ezt mutatják. Öt körül nem is lehetett 
nagy élet.

Francia pár tanácsait, élményeit hallgat-
juk, szintén a kempingben, reggeli közben-
után. Tejtermékek hazai árszinten, talán ol-
csóbbak, húsok, kenyerek drágábbak. Főleg 
a zöldség és a gyümölcs. A pártól elkapjuk 
használt, turistáknak szánt gázpalackjukat, 
és mi is veszünk egyet a kempingben. A gáz-
rózsából szökő lángnyelvek nyaldossák edé-
nyeinket. Feltöltődve indulunk Atesszal és 
Vikkével körbejárni a várost. Hallgrimskirkja 
modern, bazaltorgonák ihlette temploma, 
Laugavegur utcája 101 Reykjavikban, Tjömin 
tavacskája kacsákkal. Fényképek. Vissza a 
kempingbe, sátorbontás, patracolás, irány 

- a helyi ismerős - Hjörtur lakása. Nála és 
Cornelius papagájánál töltjük a csütörtök és 
péntek estéket, cserébe közös vacsorákat fő-
zünk, sütünk. Például rakott krumplit skyrrel, 
ami egy helyi joghurtféle. Este, korzózás. És 
másnap is. 

A bárokban elég sokba van egy sör. 6-800 
isk (1000-1400ft) átlagosan, olcsóbban 
csak boltokban kapni. Vannak szupermar-
ketek, ahol potom pénzért vehetsz sört, de 
alacsony alkoholtartalmú, valamint találni 
kifejezetten szeszes italokat árusító üzlete-
ket, korlátozott nyitva tartással. A helyiek 
beszámolója alapján erre azért van szükség, 
mert a skandinávok nehezen ismerik fel ha-
táraikat. Történt, hogy mikor az alkoholfo-
gyasztást nem korlátozták, szinte senki sem 
ment dolgozni. Nem kedv kérdés, fizikailag 
képtelenek voltak rá. 

Erős szél, csodás mélykék tengerszín, hul-
lámzó algákkal a parton. A kikötő, a mólók, 
folyamatosan épülő lakások és toronyházak 
és félbehagyott társaik jobbról és balról. És 
még délután is olyan érzésem van, mintha 
délelőtt lenne. Azok a fények. És péntek késő 
délután reggae koncert, ami már csak azért 
is érdekes, mert izlandi bandáról van szó. 
Megjegyzem, nagyon sok csapat, formáció 
zenél e kis lakosságú szigeten, elég csak az 
elektronikába szőtt Björkre gondolni, vagy 
ott vannak Sigúr Rós és Múm post rock és 
elektronikus együttesei. A téren az egész vá-
ros családostul, mindenestül. Estébe nyúlik 
mire véget ér és mindig süt a Nap. Belevet-
jük magunkat 101 Reykjavikba, a belváros 
nyüzsgő, modern partynegyedébe. Éjjel 
egy után, a Nap mint ha ereszkedne a távoli 
horizonton, majd egy órával később szinte 
világosabb úton sétálunk a szállásunkra. 
Vöröses, szürkés félhomály, de esti-éjszakai 
sötétségtől mentes rengeteg. 

Pakolás, takarítás, bevásárlás. A cuccok 
egy része a lakásban marad, ugyanakkor sok 
tartós élelemmel felszerelkezünk, amitől 
nehezek a csomagok. A Bónus a mi helyünk, 

egy filléres market, gyakorlatilag a magyar-
ral analóg árakkal. Ahogyan azt írtam, azért 
a zöldség-gyümölcs és egyes hústermékek 
itt is elég drágák, viszont találtunk olyan 
kenyeret és felvágottakat, virslit, ami ár-
érték viszonylatban egészen barátságosnak 
bizonyult. Megpakolva indulunk neki a busz-
állomásnak, helyi járattal készülünk a város 
peremére érni, az 1-es útra, hogy megkezd-
jük stoppolásos utazásunkat. 

Nem mondanám, hogy operatív program-
mal készültünk Izlandra, tulajdonképpen 
Reykjavikban dolgoztunk ki egy stratégiát 
a szigeten töltendő időnkről. Reykjaviktól 
a Skaftafell Nemzeti Parkba, majd on-
nan vissza Skógarig, át a tavasszal kitört 
Ejyafjallajökullon át a belső országrész fele 
Akureyriig, és vissza néhány nevezetes hely-
színen keresztül a fővárosba. Tehát az ország 
nyugati felét gondoltuk bejárni. Szombaton 
indultunk neki a nagy kirándulásunknak és 
hétfőn már át is írtuk a menetét. Egyrészt, 
mert autó nélkül szinte lehetetlen közle-
kedni a nagy távolságok miatt, tehát a belső 
országrész kietlen vidékein történő bandu-
kolás embert próbáló kihívásokat jelentett 
volna számunkra, másrészt meg a stoppolás 
jobban működött, mint azt előzetesen re-
méltük. 

Állunk két csoportban, Atesz és Vikke, Ger-
gő és én, jelezve az autósoknak utazási szán-
dékunk. Talán egy percet sem vesz igénybe, 
lassít egy kis kocsi, jelez egy idősebb hölgy, 
hogy szívesen elvisz minket, valamivel odébb, 
egy nem túl távoli kisvárosig. És beszélge-
tünk, a hölgy remek angolsággal - akárcsak 
a helyiek többsége -, Budapestről, az izlandi 
gazdaságról, terveinkről. Megkezdjük utazá-
sunkat az 1-es úton, távolodunk a fővárostól, 
a vadonban kanyargunk az ismeretlenbe. És 
hogy mennyi autóval utazunk aznap, erre 
fogadni sem mertünk volna…

Radvánszky János

Zsombó Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Társadalmi Infrastruktúra 
Operatív Program keretében meghirdetett „A pedagógiai, módszertani reformot tá-

mogató informatikai infrastruktúra fejleszté-
se” kiírásra. 

Cél a Csólyospálosi Általános Iskola informatikai infrastruktúrájának fejlesztése volt.
A Közreműködő Szervezet döntése alapján 3.025.800 Ft támogatást nyertünk a kitűzött cél meg-

valósítására.
A kapott támogatás segítségével 12 db iskolai PC, 1 db szavazó csomag (30 főre) és 1 db SNI cso-
mag beszerzése vált lehetővé.

A program alapvető célja az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése, mely nem-
csak az informatikai készségek fejlesztését, hanem a különböző tantárgyakba beépülő IKT 
támogatású pedagógiai módszertan által a kulcskompetenciák fejlesztéséhez szükséges 
infrastruktúrát is jelentős részben biztosítja.

A megvalósítási időszak: 2011.január 31 – 2011.július 30.

sToppal az 1-es úTon - Túrabeszámoló izlandról    

Tiop-1.1.1-07/1-2008-0056 
informaTikai fejleszTés a csólyospálosi álTalános iskolában     
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„Cirrog a tücsök este,
kinyílnak az estikék.
Ülök tömör ég alatt,
mint a vízben buborék.”

Csukás István: Esti dal

CSALÁD. Mindenkinek konkrét elképzelése 
van e szó hallatán, talán annyira kézenfekvő, 
hogy pont ezért nem is foglalkozunk vele. De 
mai, rohanó világunkban sajnos egyre 
kevesebb időnk van arra, hogy szeret-
teinkkel foglalkozzunk, vagy megkér-
dezzük tőlük: „Milyen napod volt ma?”

A család az élet szerves része, mely-
nek alapja a férfi és a nő szerelmé-
nek szövetsége. Ma mégis azt látjuk, 
hogy gyakran hiányzik a fiatalokból 
a nyitottság a házasságra és család-
alapításra. Mintha félnénk attól, hogy 
igent mondjunk az életre. Tudom, 
nehéz meghozni életünk nagy dönté-
sét, elkötelezni magunkat a sírig tartó 
hűségre egy jó házasságban. Minden-
nek ellenére településünkön az elmúlt 
években szépen gyarapodott a né-
pesség, ami köszönhető az itt élő és 
ide települő lelkes fiataloknak. Bízom 

benne, hogy a mindennapok problémái elle-
nére ez a tendencia továbbra is tartani fogja 
magát, hiszen a jelenlegi gyermekvállalások 

száma és a nevelésük minősége határozza 
meg a későbbi társadalmunkat is.

Azzal tisztában vagyok, hogy az életben 
nagy nehézséget jelent népes családot 
fenntartani. Az anyaságot a társada-
lom nem mindig becsüli meg kellően, 
és mint tudjuk, társadalmunk változá-
sának kézzel fogható jele a népesség 
fogyása, ám Zsombón évek óta emel-
kedik a népességszám. A védőnők 
segítenek abban, hogy a családok egy 
egészségesebb és boldogabb élet útjá-
ra léphessenek. 

Ne feledjék, mindannyian olyan lé-
nyek vagyunk, akiknek a fejlődéséhez, 
a fizikai, szellemi gyarapodásához 
szüksége van a család biztonságára!

Farkas Krisztina
Védőnő

2009-ben az Országos 
Tisztifőorvosi Hivatal útjára bo-
csátotta a Védőnői Méhnyakszűrő 
Programot, melynek keretében 
2 éven keresztül több száz vé-
dőnőt képeztek ki a nőgyógy-
ászati kenetvételek elvégzésére. 
A statisztikai adatok alapján 
évente 500 nő hal meg Magyar-
országon, mert nem jelenik meg 
az ingyenes, fájdalommentes 
méhnyakszűrő vizsgálaton. Egy 
ilyen banális mulasztás miatt 
nem lenne szabad életeket ve-
szítenünk! Nagyon megtisztelő 
számomra, hogy részt vehettem 
a programban, és hogy második 
éve tartó tevékenységemmel 

hozzájárulhatok a település nő-
lakosainak egészségmegőrzé-
séhez. Ez évben június 9-ig állt 
módjában a hölgyeknek részt 
venni a védőnői mintavételen, 

azonban a rövid határidő elle-
nére szép számmal jelentek meg 
nálam. Akik elmulasztották a 
lehetőséget, de szeretnék igény-
be venni a szűrővizsgálatot, ne 

csüggedjenek, hiszen minden 
év októberében alkalmat bizto-
sítunk számukra!

 
Ezúton is köszönöm a védő-

nőkbe vetett bizalmukat, és 
hogy éltek a lehetőséggel! Bí-
zom benne, hogy felhívásomra 
a későbbiekben egyre többen 
jelennek meg ezen a vizsgálaton 
akár a védőnőnél, akár a nő-
gyógyásznál, vagy az évenként 
helyben megrendezett egész-
séghéten!

Farkas Krisztina
Védőnő

Csamangó Gábornak és Nacsa Kittinek:  Írisz Zsófia
Molnár Mihálynak és Hoffmann Zitának:  Gergő Mihály
Baranyi Zsoltnak és Újvári Szilviának:  Zsolt
Váradi Ferencnek és Tokodi Mariannak:  Jázmin
Újvári Tamásnak és Bárkányi Katalinnak:  Péter
Szécsi Norbertnek és Márton Melindának:  Lilla
Tóth Lászlónak és Varga Györgyinek:  Gergely
Czellár Tamásnak és Debreceni Mónikának:  Villő
Sasvári Jánosnak és Hegedűs Évának:  Éva
Demeter Lajosnak és Kiss Ildikónak:  Blanka Ramóna
Szilágyi Tamásnak és Jani Eszternek:  Emma
Lippai Tibornak és Monostori Edinának:  Bence
Szűcs Lászlónak és Busa Annamáriának:  Lilla
Lukács Zoltánnak és Bába Angélának:  Zoltán István
Domány Zoltánnak és Fekete Angélának:  Zalán Noel
Zellei Rolandnak és Székesi Erikának:  Olivér Viktor
Paragi Józsefnek és Gál Mónikának:  Bence József
Kertész Péternek és Földi Anitának:  Dorina
 
Sok boldogságot és jó egészséget kívánunk a családoknak!

2011. a család éve           

beszámoló az új Típusú védőnői szŰrővizsgálaTról      

az elmúlT hónapok szüleTései:          
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„Kék fák közé most jer velem,
Hol minden árny és rejtelem,
És minden mély törzs mély csoda,
Nézd! gesztenyefa-pagoda!”

Tóth Árpád: Gesztenyefa-pagoda

Fehérné Patik angéla

MeSterSZaBÓ

VállaloM:
–  női és gyermek 
  alkalmi,
–  báli ruhák,
–  kosztümök minőség
  készítését, alakítását.
–  függönyvarrást,
–  bevont gomb 
  készítést, stb.

Érdeklődni:
Tel.: +3630/8298185

Zsombó, Szegedi út 135.
Szatymaz, rózsa u. 46.

(…) Amióta föltalálta az emberiség a szót, 
és összerakva beszélni kezdett, azt hiszem, 
azóta mindent ki is tud figurázni. Ki ne is-
merné azt a bölcsességnek látszó fordulatot, 
hogy könnyű a szobrásznak. Eleve benne van 
a kőben vagy fában, amit ki akar faragni, 
csak a fölösleget kell lehántania róla. Akár 
művészi madárijesztőt vár tőle a műkeres-
kedelem, akár hamvas bőrű szűzi leánkát. 
Szoborra még csak elmegy az ilyen beszéd, 
de mi legyen a festészettel, vagy a legegy-
szerűbb rajzzal? Mondjuk, a grafikával. A 
ceruzarajzzal, a szénrajzzal, a rézkarccal, 
fametszettel, linómetszettel, vagy akárme-
lyik más változattal? Benne lenne a lényeg a 
rajzlapban is, vagy a rézlemezben is? (…)

(…) Szegény Pancza Pista, ezen az úton 
bukdácsolva még kifigurázni se tudlak. Elő-
rebocsátom inkább, mindjárt a legelején, 
szépek a rajzaid. 

Kiköpött vásárhelyi vagy, és Zsombón élsz. 
A piaci löketek ugyan vagy a mennyekbe 
emelnek – Istenem, de ritkán teszik! –, vagy 
a pokolba vernek, de ez nem függ össze a ké-
pek piacával. Leginkább a gyümölcsplaccon 
vagy érdekelt, iszonyatos küzdelmek árán, 
azért tudsz olyan szép őszibarackot termelni, 
mintha mindegyiket külön-külön fölpum-
páltad volna. Rajzaidat viszont magadnak 
vagy rokonaidnak készíted. Gusztusod és 
képességed szerint. (…)

(…) Életre szólt azonban az a „fertőzet” is, 
amit a vásárhelyi művészvilág oltott beléje. 
Kérdezhetnénk, mit nyer összes erőfeszíté-
sével, aki például kórusban énekel? Az igaz, 
nem lesz belőle talán soha dobogós énekes, 

nem drukkol neki az ország, mint a közel-
múltban Wolf Katinak – és le se ejti olyan 
könnyen –, és Simándi Józsefet se hajazza. 
Aki zongora elé ül, ne vegyünk mérget rá, 
hogy Liszt Ferenc vagy Bartók Béla méltó 
párjaként járja körbe majd a világot. Aki 
háromnegyedes hegedűjét kezdi cincogtat-
ni, abból se biztos, hogy Yehudi Menuhin 
lesz, de jobban szól hozzá a taktus, mert 
idegrendszerébe ivódik bele minden hang. 
A nyihogó paripák szökése is szívében dö-
römböl, ha a Forr a világ bús tengerét hallja. 
Vannak emberek, akik meglátnak egy fekete 
felleget, akárcsak foltnyit is az égen, máris 
jajveszékelnek, és fogják az ernyőjüket, de 
van olyan is, aki ugyanazt látja, és rá se ránt. 
Kalapját is hetykén félrevágja, úgy dúdolja a 
népdalt: majd szaladok, ha akarok, és mel-
lé rántja ezt is a kalahüttyösebb fajtából: 
helyretyutyutyu! Olyan is van, aki nemcsak 
a felhőt látja, de meg is érzi az esőt. Ahogy 
egyesek szerint a jó szamár is. Az egyikből 
katasztrófával fenyegető újságíró is lehet, 
szédítve bennünket a mikrofon vagy a kép-
ernyő mellől, a másikból esetleg megbízható 
meteorológus. Aki mindent tud, amit tudnia 
lehet, de egy kanállal annál is többet. A raj-
szakkör vagy képzőművészeti kör tagja leg-
többször látja a képet, ahogy akárki látja, és 
érzi is, ami benne van. A házi mécsem szelíd 
fénye – ezt is Arany Jánostól veszem – máig 
dolgozik Pistánkban.  (…)

(…) Az egészen kicsi kölök tehát mindent 
lerajzol. Összefirkál. Rajzolja az utcai fákat 
toronymagas törzzsel, mert onnan alulról 
olyannak látszanak. Lerajzolja a családot is, 

pszichológusok is fölhasználják ebbéli buz-
galmát, a família tagjainak rangsorát tér-
képezik föl belőle. Ha nem tud tovább lépni, 
fújó lesz belőle, és összefújkálja krixkraxaival 
a fél világot. Levakarni se lehet. Álljunk meg 
azonban Pistánk akármelyik rajza előtt, és 
próbáljuk meg nem csak látni, de érezni is. 
Föltétlenül benne van a modell lelkülete – 
azt hiszem, kölcsön vehetem ezt a kifejezést 
is a nagy művészektől –, de kitapinthatóan 
benne van a rajzolóé is. Akár oda biggyesz-
tett szája szögletében, akár a szeme zugában 
bújik meg, de ott van. Igéző szemek – ezt a 
címet adta tárlatának. Füstös Zoli bácsi le-
nyomata is elfér bennük, Csikós Miklósé is, és 
mindazoké, akiket az élet közel sodort hozzá. 
A lényeget akarván kifejezni, hadd ferdítsem 
ide egykori magyartanárom rám vonatkozó 
ítéletét: egy kicsit Pistás is valamennyi. Saját 
ujjlenyomatát is hordozza mindegyik. 

Jó szívvel testvéremmé fogadom. 
Hogy az őszibarackozás mesterfokon való 

művelésével hogyan függ mindez össze, 
beleértve az élet kanyarjait is, külön föl-
dolgozások tárgya lehetne. Most nem ez a 
föladatunk. Az Arany János által említett 
házi mécses szelíd fénye kiszabadult néhány 
napra, nekünk is világol. Jól tette a művelő-
dési ház, hogy kaput nyitott előtte, neked 
pedig, Pista komám, teljes szívvel csak gra-
tulálhatunk. Áldjon meg az Isten, mind a két 
kezével! 

Köszönjük szépen. Ne hagyd abba! 

pancza isTván házi mécsese           
Pancza István településünk megbecsült lakója, de azt kevesen tudják, hogy szabadidejében 
szívesen foglalkozik képzőművészettel. 2011. május 24-én nyílt tárlatunkon az ő rajzaiból állí-
tottunk össze kiállítást, „Igéző Szemek” címmel. A megnyitón köszöntőt mondott Horváth Dezső 
újságíró, közreműködött Bátki Fazekas Zoltán operaénekes. Most Horváth Dezső köszöntő 
gondolatait adjuk közre szerkesztett változatban.
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„Az ifju nyár
könnyű szellője, mint egy kedves
vacsora melege, száll.”

József Attila: Óda

– Mi jellemezte a szülői házat amiben fel-
nőtt?

– Csodálatos, szerető szülők első gyerme-
keként születtem, és azóta is zsombóiként 
élek.

A rajkai erdőben állt az a szolgáló ház, 
ahol 8 éves koromig éltünk szüleimmel és 
húgommal, Terikével. Itt szereztük életünk 
első ismereteit, útravalóink zömét szüleink-
től. Édesapám fásítási felelősként Zsombó 
erdősítéseit irányította. Édesanyám neve-
lésünk mellett tucatnyi házi és ház körüli 
munkát végzett, ami a tanyai élethez az 
1950-es évek elején szükséges volt. Ők taní-
tottak meg az emberi és természeti értékek 
szeretésére, megbecsülésére, a munka tisz-
telésére. – „Kislányom a munka nemesít.” – 
Így biztatott olykor apukám, ha már untam 
„nemesedni”. Anyukám az odaadás, kitar-
tás, fáradhatatlanság mintáját sugározta a 
családra mérhetetlen szeretetével, nemes 
alázattal.

– A diákévet is Zsombón töltötte?
– A Petőfi iskolában töltött két iskolás 

év után költöztünk új iskolánkba, a Rákosi 
Jenő utcába. Harmadiktól a Központi Álta-
lános iskolában tanultam kiváló és általam 
tisztelt pedagógusok tanítványaként. Név 
szerint: Dr. Seres Istvánné, Kiss Piroska, Veres 
Katalin és sorolhatnám. Az ő példájuk hatá-
sára fogalmazódott meg bennem 12 évesen, 
hogy tanár leszek, ha megnövök. A húgom 
kijelentette; ő „ANYUKA lesz nagykorában!” 
Érettségi után, – amit a szegedi Tisza-parti 

Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskolában 
tettem le 1970-ben –, nem mentem el 
Szarvasra a Mezőgazdasági Főiskola felvételi 
vizsgájára. Nem tudtam elképzelni a min-
denapjaimat családom és akkorra 7 évesre 
cseperedett kisebb húgom, Icuka nélkül.

– Melyek voltak első munkahelyei?
– Algyőn a Nagyalföldi Kőolaj és Föld-

gáztermelő Vállalat olajlaboratóriumában, 
majd 3 hónap múlva a Budapesti Geodéziai 
és Térképészeti Vállalat szegedi kirendeltsé-
gén figuránként pénzkereső felnőtt lettem. 
Itt tanultam meg a térképészet alapjait, 
mivel vállalatunk végezte az algyői olajme-
ző térképészeti munkáit. Terep helyett egyre 
több időt kellett rajzolással töltenem, amit 
megszerettem. Inspirált a befejezett rajzok 
azonnali értékelése, a munkahely családias 
légköre.

– Következő nagy korszaka az embernek a 
családalapítás időszaka.

– Középiskolás éveim végén ismertem 
meg leendő férjemet, akivel 1971-ben kö-
töttünk házasságot. Ezután én, és nem Te-
rike húgom lett „ANYUKA”: Vilmos az 1972., 
Irén az 1975. év szülötte. Két évig szüleimnél 
laktunk, majd az első zsombói társasházak 
55/3. számú lakásunkba költöztünk sok-sok 
családi segítség és saját munka eredménye-
ként.

Gyermekeink Zsombón élnek és kiváló 
szülőkként öt, csodálatos, jól nevelt, szere-
tő szívű unokával ajándékoztak meg, akiket 
szívből köszönök nekik.

A GYES nehéz, de mégis oly csodálatos, 
mert annak idején Kálmán Ferenc iskola-
igazgató egyik előadásán figyeltem fel né-
hány statisztikai adatra a helyi iskolázottság 
területében. 

A felsőfokú végzettségűekhez érve el-
mondta, hogy ketten vannak, akik itt szület-
tek és jelenleg is itt dolgoznak diplomásként: 
Zeleiné Nagymihály Anna és Maróti Antal. 

Én akartam lenni akkor a harmadik és 1977. 
augusztus 1-én valami csoda folytán, csodá-

latos emberek közreműködésével képesítés 
nélküli óvónőként munkába álltam. Abban 
a Napközi Otthonban Zsombón, ahol Kemesi 
Károlyné, Patik Marianna óvónők, valamint 
Nagymihály Sándorné és Kreinicker Margit 
dajkák fogadtak segítőkész szeretetükkel.

A Szarvasi Óvónőképző Intézet levelező ta-
gozatán 1980-ban végeztem.

Az álom beteljesedett, pedagógus lettem! 
Igaz, nem tanár, de óvodapedagógus!

– Munkáját, a zsombóiak folyamatos el-
ismerésén túl most minisztériumi szinten is 
elismerték.

– Hálás szívvel megköszönöm Atyámnak 
és mindenkinek, akik e hosszú, itt-ott rögös, 
de mégis oly szép úton, velem és mellettem 
álltak; családomnak, az itt élő családoknak, 
szülőknek, akik rám bízták legdrágább kin-
csüket, gyereküket két nemzedéken át.

Elismerésemben velük osztozom, mivel 
életpályám nem jöhetett volna létre, ha nin-
csenek mindazok és még sokan mások. Nem 
utolsó sorban említem Fogasné Matula Zsu-

zsannát és az elmúlt több mint 30 évben ál-
talam megismert minden óvodai dolgozót.

Miniszteri dicséretben 1985-ben részesül-
tem, nyugdíjam küszöbén, 2011. június 3-án 
Pedagógus Szolgálati érdemérem és Arany 
Katedra Emlékplakett tulajdonos lettem köz-
ségem és munkahelyi vezetőim felterjeszté-
se révén. A legméltóbb helyen és időben 
vehettem át Gyuris Zsolt polgármester úrtól 
kitüntetésemet az óvodai ballagáson.

Így jelen voltak sokan azok közül, akikkel és 
akikért megélhettem e meglepő és kimond-
hatatlan szépségű alkalmat.

Mészáros Csaba

„Az álom beteljesedett, pedAgógus lettem!” – beszélgetés Dr. Faragó-M. Vilmosnéval    

Incike 1977. óta neveli a legkisebb zsombóiakat azokra az értékekre, melyeket még szüleitől 
kapott. Szeretete, türelme és kitartása példaértékű mindannyiunk számára. A közelmúltban 
magas állami elismerésekben részesült, mellyel több évtizedes Zsombóért végzett munkáját a 
legmagasabb szinten is elismerték. A következő nevelési évtől nyugdíjba vonul, így már csak öt 
unokája élvezheti szerető gondoskodását.
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„Nyílj ki, nyájasan mosolygó
Rózsabimbó! nyílj ki már,
Nyílj ki; a bokorba bolygó
Gyenge szellők csókja vár.”

Csokonai Vitéz Mihály: A rózsabimbóhoz

Kettős betű 
 

Szentel Német műszaki cikk gyártó 
cég  Vágtat 

Integritás-
tartomány 

Régi 
űrmérték 

 
Processzor 
rövidítése  

Megfejtés 
(1) Ország Előfordul Árpaszélek! Megfejtés (3) Védelem 

              
Fejsze  

Vasipari 
munkás 

 

      
Bormerítő 

eszköz 
   Megfejtés 

(2) 
Nem enged 

meg 
     

Régi 
   

Nemes 
 

 Relikvia Nátrium 

A Dél-afrikai 
Közt. Intern. 
rövidítése   

Ellenben 
 

Madárszerű 
angolul    

 

Átmérő  
Arkusz 
tangens Önkívület 

 

  
A 

hosszúság 
jele 

… Miklós 
(humorista)     

Dehogy!  
Egészségügyi 
hozzájárulás

Rádiusz  Nyakkendő 
angolul 

  

Palindrom 
férfinév    

Európa 
Bajnokság 

 

 Halfajta Keresztül Túloldalon 

Miértje   

 
Díszünnepély    

Telepes 
növény 

 

  Csengőt 
megnyomja Táblajáték 1. jemeni 

államfő-h. al-...
 

      

Nagy-
Britannia  Orosz folyó 

 

  Első helyen 

Az abc 
vége   Cin 

 

 
Kutyája   Határozott 

névelő 

 

Joule  
Össze-

vissza aláz Argon 

    
… Láma 

   
Ák!    Madár 

angolul 
Kezével 

átfog 

Páratlanul 
mondja rá az 

áment!   
Koffert 

 

       Keveredett 
köd!  Teller … Férfiruhái 

 

   Egészségügy Lőfegyver  Oda-vissza 
irányt mutat 

A gyorsulás 
jele  

Maga   Indulatszó 

Ejtsd:  Három 
németül  Szertartás-

könyv  
 

  
         Fénymáz    

 
 

1. Hol rendezik az idei Falunapokat?
A, Sportpálya B, Közösségi Ház
C, Jóbarát Vendéglő D, Láperdő

2. Milyen sportágban rendezik az Ambrosia 
Boulder Cup-ot?

A, horgászat B, búvárúszás
C, falmászás D, poker

3. Melyik tehetségkutató versenyen futott be 
Vastag Csaba?

A, Megasztár B, Társulat
C, Csillag születik D, X-Faktor

4. Melyik zenekar dala eredetileg a „Most 
múlik pontosan”?

A, Janicsák Veca Band B, Z’Zi Labor
C, Csík Zenekar D, Quimby

5. Hányadik motoros találkozó lesz az idei?
A, 3  B, 4
C, 5  D, 6

6. Milyen tevékenység kötődik hagyományo-
san Péter Pál napjához?

A, szántás B, vetés
C, aratás D, öntözés

7. Melyik település Zsombó testvértelepülése?
A, Kalotaszeg B, Orotva
C, Csíkszentkirály D, Torockó

8. Honnan származik a Parlando énekegyüttes?
A, Algyő B, Balatonlelle
C, Cibakháza D, Diósgyőr

9. Milyen húsból főzik a pörkölfőző versenyen 
az ételt?

A, disznó B, marha
C, szárnyas D, vaddisznó

10. Milyen járművel lehet rajthoz állni a 
Zsombó Parádén?

A, bicikli B, motor
D, autó D, bármilyen

falunapok  ToTó

A GOODS MARKET 1000Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Farkas Krisztina.
A Szilvánia Pizzéria 1 db családi pizzáját nyerte: Kádárné Kálló Edit.
Gratulálunk! A nyeremény igazolását átveheti a Közösségi Házban.
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