Felhívás!

Kedves zsombói fiatalok!

Zsombó Nagyközség Önkormányzata, a Szegedi Tudományegyetem és az „Örökségtár” Közoktatási
E-Tudásbázis Szerkesztősége helytörténeti-helyismereti témájú folyamatos gyűjtő/dokumentáló mozgalmat hirdet
„KINCSKERESŐ” néven!
Képviselőtestületünk az elmúlt években fontos zsombói vonatkozású dokumentumokat, kutatási anyagokat tett
elektronikusan elérhetővé Magyarország egyetlen közoktatási E-Tudásbázisában.
Okvetlenül nézzétek meg:

www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei.php#zsombo

A továbbiakban olyan értékmentésre, adat- és emlékgyűjtésre van szükségünk, amely révén (lásd a lenti témajegyzéket)
valódi érzelmi-értelmi alapú közösséggé válhat Zsombó mindenkori lakossága.
Ebben számítunk rátok, fiatalokra!
Mint önkéntes „adatgyűjtők” olyan lényegi információkat hozhattok felszínre vagy örökíthettek meg azok eltűnése
előtt, amire csak ti lehettek képesek friss szemlélettel, érdeklődéssel, nyitottsággal. A napjainkban összegyűjtött/készített
fotóknak, interjúknak, szövegeknek már a nagyon közeli jövőben pótolhatatlan kulturális értéke lesz.
Bíztatunk benneteket, hogy az általatok már magabiztosan kezelt digitális eszközök használatával rögzítsetek,
dolgozzatok fel minél több (mozgó)képi, hangzó és írásos anyagot, amelyek közzétételével fontos tudományoskulturális ismeretterjesztés valósulhat meg településünkről és lakosairól önmagunk és a világ számára.
Ti, tizen-huszonévesek dokumentáló munkátok során át- és megélhető történetekkel, hagyományokkal, belső válaszra
késztető személyes élményekkel fogtok találkozni. Érzékenyebbé, nyitottabbá váltok a közösségünk és az egyéni sorsok
iránt is. Csak a ti tevékenységetek révén valósítható meg a közösségünk kultúrájának fenntartható fejlődése. Hasznos
értékmentő, értékfelmutató tevékenységetekkel ki fogjátok vívni a családotok, a lakóközösségetek, a társaitok és a
felnőttek jogos tiszteletét is.
Az önkormányzat a legértékesebb munkákat természetesen évről-évre díjazni kívánja, ill. elhelyezteti az E-Tudásbázis
Zsombóról közölt állományában, gyakorlatilag tananyaggá téve azokat. A legnagyobb érdeklődésre számot tartó
összeállításaitokat a község rendszeresen megtartott „Kincskereső” rendezvényén személyesen is bemutathatjátok.
Zsombó képviselőtestülete ennek az egyedülálló mozgalomnak az elindításával nem csak Csongrád megye, hanem az
ország minden településének különleges mintát kíván felmutatni.
Az SZTE oktatói, hallgatói és a Szerkesztőség szakemberei az eddigi együttműködés folytatásaként vállalták, hogy
többször tartanak Zsombón személyes konzultációt az érdeklődő fiatalok és a várhatóan szívesen bekapcsolódó közép és
idősebb nemzedék számára, valamint elektronikus csatornákon (Skype, Viber, Facebook) még közvetlenebb
kapcsolattartást is kínálnak.
Hívunk, várunk benneteket a „Zsombói Kincskeresők” nevű Facebook csoportban!
Gyuris Zsolt
polgármester

Zsombó, 2018. február
Egyéb kapcsolattartás: - info@heraldicart.hu Örökségtár E-Tudásbázis, 20/2269-661 Hegedűs Roland
Megtekintésre okvetlenül ajánlott felület: www.sulinet.hu/oroksegtar

Ajánlott helyi témák feldolgozásra, kutatásra, megjelenítésre (szöveg, fotó, multimédia)
TÖRTÉNELMI DOKUMENTUMOK
EGYÉB KUTATÁSI TERÜLETEK
Családi történetek, fotógyűjtemények, levelezések
Fontos más (pl. peres) iratok
Élő történelem (személyes visszaemlékezések)
Párbeszédek rögzítése
Iskolatörténet, közművelődés, sportkörök
Egyháztörténet, vallások, gyülekezetek
Mezőgazdasági kultúra
Utcák, terek elnevezése, Településrészek, Temetők
HAGYOMÁNYOK EREJE
Eljegyzés, esküvő, keresztelés, temetés
Farsang, húsvét, aratás, szüret, búcsú
Ének, tánc, gyermekjátékok
Népviselet, népművészet, népi mesterségek
Helyi szólások, babonák, időjóslás
Egykori és mai szokások
Teremthető hagyományok (friss ötletek alapján)
Helyi (települési, ill. más közösségi jelképek)
TERMÉSZETI ÉRTÉKEK - Flóra, fauna
VIDEÓKLIPEK, FOTÓGALÉRIÁK, INTERJÚK, STB.

ISMERŐS ARCOK (Velünk élnek)
DÍSZPOLGÁROK, ÉRTÉKTEREMTŐK
Híressé, ismertté vált személyek - itt élők,
ill. elszármazottak - az élet bármely területén
VILÁGHÁBORÚKKAL KAPCSOLATOS
ESEMÉNYEK, TÖRTÉNETEK, HADIFOGLYOK
TÖRTÉNELMI ÉPÜLETEK, EMLÉKHELYEK
NAPJAINK VÁLLALKOZÓI, VÁLLALKOZÁSAI
Gazdasági szervezetek
Megújult munkakultúra
Önkormányzatiság
Fiatalokat helyben tartó lehetőségek
TESTVÉRTELEPÜLÉSEK
MESTERSÉGEK, ÉLETUTAK, PÁLYAKÉPEK
Orvosok, állatorvosok, boltosok, kereskedők, iparosok
Erdészek, erdőmesterek...
Iskolamesterek, tanítók, könyvtárosok
Községi vezetők; Kultúrotthon igazgató
Lelkészek, papok, postamesterek; rendőrök
Tiszttartók, intézők; Tsz-elnökök

