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A kiadvány a 35/2013. (V.22) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 

LEADER fejezetének végrehajtásához 

2013-ban nyújtandó támogatások jogcím alapján megvalósuló „Királyszéki iskola felújítása” 

c. pályázati program keretében készült.  

 

 

 

Zsombói Ősláp 
Kép forrása: http://www.geocaching.hu/caches.geo?id=3344 
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A település földrajzi elhelyezkedése 

Zsombó nagyközség Csongrád megye középső részén helyezkedik el. A megye 
Duna-Tisza közi homokhátságán, ezen belül a Dorozsma-Majsai homokháton terül 
el, a Szegedet Kiskunmajsával összekötő út mentén, Szegedtől 17 km-re. 
Szomszédos települések: Kiskundorozsma, Forráskút, Bordány és Szatymaz.  
A község megközelítőleg téglalap alakú, területe: 2688 ha. 
 
 
 
Statisztikai térszerkezet 
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A Szeged körüli falvak a város legszűkebb vonzáskörzetébe tartoznak. Röszke, 
Domaszék, és Szatymaz az egykori szegedi, Bordány, Zsombó, Forráskút és Üllés 
az egykori kiskundorozsmai határból önállósult tanyaközségek, amelyek ma is 
jelentős tanyavilággal rendelkeznek. Sándorfalva és Dóc az egykori Pallavicini-
uradalomból szerveződött települések, Tiszasziget, Újszentiván és Deszk pedig a 
XVIII.-XIX. században magyar és szerb lakossággal telepített falvak. 

 

A kistérség az ország napfényben leggazdagabb tája: a napsütéses órák száma eléri 
az évi 2200-at is. A megye agrárgazdaságában kiemelt szerepe van a kertészetnek. 
A termesztésben elfoglalt részaránya megegyezik a szántóföldi növénytermesztés 
súlyával, ugyanakkor az egyes gazdaságok pénzforgalmában, finanszírozásában és 
jövedelem-termelésében betöltött szerepe miatt a jelentősége messze túlhaladja a 
területben, ill. terméstömegben elért hányadát. Külön kiemelendő a homoki területen 
a falusi lakosság megtartásában betöltött szerepe. 
Csongrád megye éghajlati és talaj adottságai kiváló feltételeket biztosítanak a 
kertészeti kultúráknak. A korán fölmelegedő talajok, a sok napsütés az itt élő 
emberek szaktudása, termelési tapasztalata és szorgalma együttvéve eredményezte, 
hogy környékünk az ország egyik legjelentősebb zöldség-, gyümölcstermő területe 
jelenleg. 
A tipikus tanyásközség mezőgazdaságát a szántóföldi növénytermesztés- és 
zöldségtermesztés, a fólia alatti zöldséghajtatás- és virágtermesztés, a 
gyümölcstermesztés jellemzi. A falu infrastrukturális ellátottsága magas színvonalú, 
népesség alakulására a Szegedről való kiköltözés jellemző.  
 
Zsombó nagyközség története igazán egyedi. Az 1200-as évekre magántulajdonosa 
volt a területnek Dorosma. Mindketten testvérével Becse Gergellyel a Csongrád 
királyi vármegye területén hirdette a változást. A mai Zsombó területének nagyobb 
része is ide tartozott. A tatárok előbb óvatosan bántak az itt lakókkal, csak távozásuk 
után éltek a felperzselt föld taktikájukkal. A tatárjárás utánra áldozatul esett a 
lakosság. 
IV. Béla király a Kiskunság területére is telepítette a kunokat a tatárjárás után. A régi 
térképeken a Duna Tisza köze Homok néven szerepel. Valószínű, hogy területe a 
mai Bugac homokterületeihez volt hasonló. Altokhaza (Jó levegő) néven lett belőle 
falu. A mai Zsombó egy része is ide tartozik Forráskút felől. Pontos helyét csak 
sejteni lehet. Mátyás király Szeged városa lakóinak megengedte, hogy a 
kunterületeken is legeltethetnek. A kunok is vérrel adóztak a királynak, csökkent a 
létszámuk a háborúk következményeiként. Ezt a népességcsökkenést  növelték a 
járványos betegségek. Az együtt legeltetés sem volt egyszerű, az ellenségeskedés 
napirenden volt, melynek egyik módja volt a határ árkolása, másrészről ennek 
egyértelmű kinyilvánítása. Kun bábút tettek a határra, ez egyik magyarázata a Bába 
helynévnek. Az árkokat betömték, a kemény bábus figyelmeztetés sem volt mindig 
eredményes. 
1551-ben kísérlet történt Szeged vára magyar kézbe kerülésére a török 
megszállóktól. A város elfoglalása után a rabolt értékek kutatásával foglalkoztak a 
magyar és spanyol katonák. A várban még  törökök voltak. Nem vették észre a budai 
pasa felmentő seregét a zsákmányt gyűjtők és a győzelmet ünneplők. Így 150 évre a 
törököké maradt Szeged. Dorosma is megsemmisült a török bosszút álló felmentő 
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seregtől. A délről felfele terjeszkedő szerbek ellenállás nélkül letelepedtek a törökök 
beleegyezésével a régi kun területekre. 
A török kiűzése után a Német Lovagrend megvásárolta a királytól  a Jászkunságot 
500.000 aranyért. Az ország felszabadítása óriási adóságot eredményezett. A 
töröktől felszabadított területek nemesei a birtok értékének 10% lefizetése mellett 
okmányokkal igazoltan lehettek a tényleges tulajdonosa őseik birtokának. Így járt a 
Szilassy család is, a náluk még kisebb nemesek, akik nem tudták kifizetni a 
fegyverváltságot. Dorosmát is eladta a király. Így lett belőle kun terület. 
Az új tulajdonos a Német Lovagrend 1703-1711-ig a Rákóczi Ferenc féle 
szabadságharc alatt a birtokot alig tudta hasznosítani. Szeged élni akart azzal a 
lehetőséggel, hogy Eszterházy nádor hozzájuk tartozónak ismerte el Dorosmát is az 
1600-as években. A legeltetési jogot és a tulajdon jogot cserélte össze a nádor. A 
Német Lovagrend tisztje a jószágigazgatójukat, Orczy Istvánt kötelezte, hogy jogaikat 
megvédje és telepítsen lakosokat, akik megvédik a magukét a Német Lovagrendnek. 
Jászfényszaruból és Jászapátiból telepített Orczy István jász katolikusokat. Szeged 
városa és annak vezetői   azt diktálták, hogy a terület közvetlen határukhoz tartozik, 
ténylegesen legyen az övék. Városi vezetők előtt az eladást megelőzően adásvételt 
is tettek a szegediek a török kiűzése után, mintha övék lenne Dorosma puszta. Előbb 
az új telepeseket fenyegették, gazdaságukat, terményeiket elvitték, romboltak. 
Máskor „atyafiságos egyezséget” ajánlottak. Ha Majsára elköltöznek, akkor ingyen 
fuvarral segítenek. Ha mindez nem sikerül, akkor perrel szerzik meg Dorosmát. 1 
 
Egy szabad közösség sohasem nyugszik bele, hogy jobbággyá tették őket. A 
Rákóczi szabadságharc nem múlt el nyomtalanul. A régi jogaikért álltak Rákóczi 
mellé. Erről később sem mondtak le, pártfogókat kerestek. A mindenkori nádor volt a 
jászkunok legfelsőbb ura. Ő sem értett egyet a Német Lovagrend vételi jogával. Az 
ország törvényeit megtartották, de közös dolgaik: adó, önkormányzat, bíráskodás, 
katonáskodásuk önálló volt. Mária Terézia királynőnek az úgynevezett örökösödési 
háborúkban pénz- és katona hiánya volt. A bennfenteseknek, különösen a nádornak 
a támogatása meghatározó volt. Így 1745-ben Mária Terézia királynő aláírta a 
redemtiót, miszerint a jászkunok jobbágysorból önmagukat kiválthatják az eladási ár 
és egyéb költségek megfizetése mellett. Valamennyi település vállalta a magas 
költségeket. 
Kölcsönöket vettek fel, többek között Szeged városától is. Az országgyűlés is 
elfogadta a redemptiót. Dorosma lakói szabad királyi városok lakóival egyenlő 
jogokat élveztek. A magyar történelemben ez egyedülálló. 
A török kiűzése után fontos volt az állattartóknak a nagy puszták megszerzése, 
állataik számára jó legelő biztosítása, lehetőleg minél olcsóbban. A marhahajtó utak 
nem változtak évszázadok alatt sem. A mai Zsombó területén volt az egyik fő 
közlekedési út, a mai Kiskundorozsma – Kiskunmajsa út mellett. Hosszú ideig a 
Kiskundorozsma Rózsalapos és azzal szemben lévő terület volt az egyik 
állatpihentető, ahol az állathajtók legeltettek, illetve etették állataikat. Természetesen 
ezért fizettek. Egy nagy állatitató, gémeskút betonozott szegéllyel és betontömb 
fedőlappal ma is megtalálható a Kiskundorozsma Kiskunmajsa út mellett a Kísérleti 
                                                 
1 /Reizner: Szeged 1./ 
/Kiss József: A Jászkun Kerület parasztsága a Német Lovagrend földesúr hatósága idején, 
Budapest, Akadémiai Kiadó, 1979. / 
/ Gyárfás István: A jászkunok története, 1885./ 
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Gazdaság bejáratától mintegy 100 méterre lévő földút jobb oldalán. A szarvasmarha 
kiváló áru volt, amely a maga lábán ment el a fogyasztóig. A távolsági kereskedelem 
jelenti a legnagyobb jövedelmet és a legnagyobb hasznot. Ez idővel változott: a 
kereskedelmet az osztrákok vették kézbe és csökkent a távolsági kereskedelem. 
2 
A török kiűzése után 1719-ben létrejött Dorosma. A mai templom környékére 
építkeztek. Ezekben a házakban a családok laktak. Ettől távolabb épültek ki az 
úgynevezett kertek. Ez volt a gazdaság területe, a férfiak többségének itt volt 
munkája. Sövénnyel bekerítették, hogy az állatok innen ki ne menjenek. Itt tárolták az 
állatok eleségét, sőt a legtöbbször az emberi táplálékok jó részét is. Vermekben a 
gabonát, stb. Később a kertek kiszorultak a Kiskunhalasi és Kiskunmajsai utak 
közötti tanyaföldekre. Többen ott laktak egész nyáron, együtt a család. A régi 
úgynevezett kétbeltelkes település, közös kerti bejárót ma a közök, zsákutcák jelzik. 
A tanyára kitelepülés azt a célt szolgálta, hogy a munkahely és a család együtt 
legyen. Óriási munkatartalék is van benne.  
 
Az igazi nagy törekvés az 1850-es években jelentkezett a tanyák felszámolására. 
1850-től a növekvő állami bevételeket új módon vezették be. Az egyik volt a 
népszámlálás és a házadó bevezetését megelőző, házösszeírás. Ezt katonai 
feladatnak tekintették. A katona és még magyarul sem értő számára a legnagyobb 
gondot a tanyák összeírása jelentett. Emellett a betyárvilág is elszaporodott. 
Bevezették az osztrák felügyelettel működő zsandárságot, és a statáriumot. 
A tanya-felszámolás, amely legfontosabb gyors közigazgatási biztosítás lenne, 
állandóan napirenden maradt. Egy feladat erősödött meg: a tanyai iskolák létesítése. 
Zsombó központtal létrejött a település magja, majd később a templom. 
3 

 
Aratás a 30-as évek végén 

                                                 
2 / Kiss József: A Pesti Invalidus Ház jászkunság földesurasága 1731-1745, Budapest, 
Akadémiai Kiadó, 1992./ 
 
3 / Agrártörténeti Szemle: Szabó István: Kísérletek az Alföldi tanyarendszer megszüntetésére 
1780. és 1850. években 
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A település adottságai 

(földrajzi adatok, jellemző talajszerkezet, természeti kincsek, éghajlat, 

flóra, fauna) 

Földrajzi koordináták: 
keleti hosszúság: 20 °  

északi szélesség: 46-47 °  

 

Zsombó földtörténeti múltja, jellemző talajösszetétel, kőzetek 

Hazánk alapját a földtörténet ó idejében keletkezett Tiszia masszívum képezi, mely 
az Alföldön DNY-ÉK irányban helyezkedik el. A hegység lepusztulását a Thetis-
tenger hosszantartó uralma követte. A miocénban a mediterrán tenger borította el 
hazánk területét, mely kavics, agyag, márga üledéket rakott le. A tenger feltöltődése 
után a medence ismét megsüllyedt és a Pannon-tenger vette uralma alá. Ennek 
üledéke a homok, homokkő és agyag vastagsága Szeged környékén 3.000 m 
vastagságot is eléri. A Duna a miocéntől fokozatosan alakult ki, ekkor a Vecsés – 
Kecskemét – Szeged irányt tartotta, és hordalékának nagy részét lerakta. Így alakult 
ki a Duna – Tisza közi nagy hordalékkúp. Hazánk homok- és lösztakarója jégkorszaki 
képződésű. Hazánk folyóvizei a Duna vízgyűjtő területéhez tartoznak. Az Alföld vizeit 
a Tisza gyűjti össze. Elhagyott morotváit a tavaszi hóolvadás és belvizek idején a 
felgyűlt vizek rajzolják ki.  
Hazánkban természetes állapotban lévő növénytakaróról és állatvilágról már alig 
beszélhetünk. A XVI-XVII. században a török hódoltság idején kíméletlen erdőirtást 
végeztek, ezzel megindult a talajerózió, ill. a futóhomok mozgása. A 
folyószabályozások következtében vízi madaraink száma nagyon megcsappant. A 
futóhomok pusztítását erdők, szőlősök, gyümölcsösök telepítésével próbálták 
megakadályozni. 
Zsombó területének kialakulása, fejlődése beleillik az Alföld földtörténeti fejlődés 
sorába. A táj a Dorozsma-Majsai homokháton terül el. Felszíne enyhén hullámos 
síkság, ÉNY - DK-i hosszanti elgátolt medencékkel, mésziszapos szikes laposokkal. 
A terület nagy részét futóhomok borította, Ma -  ha bejárjuk Zsombó területét - , 
futóhomokot már nem látunk (legközelebb Bugacpusztán találunk). A terület döntő 
többsége művelt, ezért különösen vigyáznunk kell a természetes növénytársulásokra, 
melyek csak foltokban találhatók. Csak azok a szikfoltok és rétlápok menekültek meg 
a felszántás alól, melyek „rossz minőségűek”, ezért nem volt gazdaságos 
megművelni azokat. 
 Az északnyugati szél a Duna hordalékkúpjából futóhomokot fújt ki, és ez lösszel 
összekeveredve hozta létre a jellemző térszíni formákat. A homokmozgás napjainkra 
erdő és környékükre jellemző gyümölcsfa telepítés következtében lelassult. A 
homokból az északnyugati szél homokdombsorokat hozott létre északnyugatról 
délkelet felé. A köztük húzódó völgyekben szikes tavak, apró erek helyezkednek el, a 
néhány "patakvölgy" mellett.  
Az észak felől jövő csapadékvizet a Dorozsma - Majsai csatorna vezeti a Tiszába. A 
talajvíz záró rétege 6-11 m között van. A tengerszint feletti magasság átlagosan 93 
m. A magasság különbség nem haladja meg a négy métert. Zsombó Szegednél 
magasabban fekszik.  
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Természeti kincsek 

A feltalaj mindenütt finom homok. Egy része barnás, mint Dózsa dűlő és Ménesjárás 
egy részéé, míg nagyobb része az igen világos humuszszegény talaj. 
Termékenysége, vízmegtartó képessége nagyon rossz. A szikes terület jelentős 
része van a Dózsa és Ménesjárás dűlőben. Ez a szikföld képezte az 1970-es évekig 
az építőanyagot. Szikföldből polyvával nagyméretű vályogot vertek, ebből építették a 
házakat és ebből az anyagból tapasztották is be. Napjainkban ezt az építőanyagot 
újra alkalmazzák. Ménesjárás dűlőben és Dózsa dűlőben még egy építőanyag volt, a 
homokkő. Ezt kézzel, vasrudakkal bányászták és nagyobb építkezések, így a 
kiskundorozsmai templom alapjához és a Rózsa Sándor Csárda pincéjéhez is 
felhasználták régen. Az 1950-es években a házakat ebből alapozták. Működő gáz 
vagy olajkút nincs a településünkön.  
 

Éghajlat 

Az Alföld éghajlata a legszélsőségesebb Magyarországon. A feljegyzett legmelegebb 
és leghidegebb hőmérséklet között 72 ° C különbség van. 

Uralkodó szélirány ÉNy-i, DK-i, ami különösen tavasszal jellemző. 
Átlagos éves csapadékmennyiség: 550-600 milliméter. Általában legcsapadékosabb 
hónap június, legszárazabb a január.  
 

Flóra 

A község a Duna-Tiszaközi löszháton helyezkedik el, így a terület nagy részén 
gyenge minoségű fű termett, amit állatok legeltetésére és azt lekaszálva téli 
takarmányozásra használtak. A legelők feltörését követően azonnal meg kellett 
kezdeni a futóhomok megkötését. Így került sor 1793-ban a homoki nyárfaerdő 
telepítésére. Ezen kívül a homok megkötésében segített a gyümölcs- és szőlő 
telepítése is. A csárdai erdő területe: kb. 10 ha, ami 1-1,5 m magas buckavonulatok 
között húzódik. Hossza: 735 m, szélessége: 300 m. Környező rét felszínén néhol 
édesvízi mészkő is található, ami helyi képződésű. 

Zsombó két fontos védett természeti értékkel rendelkezik.  

- Az egyik a Zsombói Nagyerdő, s annak délkeleti részében húzódó ősláp. 
Az eredetileg ligetes gyöngyvirágos, tölgyes  láp köré 1805 után kezdődtek 
meg az erdőtelepítések. 

- A másik érték az alföldi lápok egyik utolsó hírmondója, az erdő délnyugati 
határában elterülő külsőláp, vagy láprét, melynek a mondák szerint, a 
település a nevét köszönheti. Jeles tudósok kutatták a terület növény-, és 
állatvilágát. Közülük is ki kell emelni Dr. Csongor Győző és Csizmazia 
György munkásságát. A területen fellelhető növények közül kiemelésre 
érdemes az alföldi páfrány, kornistárnics, vérehullató fecskefű, hamvas 
szeder, fürtös gyöngyike, kakukk szegfű, Salamon pecsétje, a falu 
címerében is látható mocsári nőszirom, a zsombékoló sás és még folytatni 
lehetne a sort. 
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Fauna 

A község területén intenzív mezőgazdasági termelés folyik,  az erdő aránya kicsi, így 
alacsony az állatfajok száma. Az erdei állatok közül megtalálható az őz, róka, borz, 
fácán, fogoly és nyúl.  
A rét kisemlősei nyújtanak táplálékot a védett ragadozó madaraknak, melyek 
megfelelő táplálék híján eltűnnének a területről.  
Bár a község területén nem találunk sok veszélyeztetett növény- és állatfajt, viszont 
nagy örömünket lelhetjük az erdős részek, és a fel nem szántott területek 
fajgazdagságában. Felfedezhetjük az erdők,  szárazrétek, homokpuszták, 
mocsárrétek, szikes területek élővilága közti különbséget. 
 
 
Infrastruktúra és demográfiai adatok 

A területen az infrastruktúra jól kiépített. 

Az alföldi térségen több túra-útvonal halad át. Az egyik az Országos Kék Túra alföldi 
szakasza, mely Bordány felől éri el községünket. Zsombón áthaladva a Ménesjárás-, 
és Bába dűlők tanyái, és gyümölcsösei közt érünk át Szatymazra s haladhatunk 
tovább a Fehér-tó felé.  

A piros jelzés a zsombói Nagy Erdőt érinti. Innen északkeleti irányban Szatymaz felé 
folytathatjuk utunkat, délkelet felé pedig 12 km-es gyalogtúrával érhetjük el a környék 
kedvelt víziparadicsomát, Sziksósfürdőt, ahol a horgászok is kipróbálhatják 
szerencséjüket. A gyalogos túrákon főleg esők után kitűnő gombászhelyek kínálják 
magukat.  

 
Demográfiai adatok 

Zsombó fiatal és fiatalos település, hisz a lakosainak az átlagéletkora a megyei 
átlaghoz képest alacsonyabb: 38 év. Ez köszönhető a ’90-es években megkezdődött 
népességnövekedésnek, a Szegedhez való közelségből adódó kiköltözéseknek. 
Lakosainak száma évenként változó, 3500 és 3550 között mozog. 
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A település természeti- és épített értékeinek bemutatása 

 

Kisboldogasszony templom 

A községben a Mária téren álló római katoli A 1900-s évek elején kb. 1 kat. hold 
területet hagytak ki templomépítés céljára, s a lakosság hozzá is fogott a gyűjtéshez. 
A gyűjtött összegből 100 000 db téglát vettek. A templomépítő bizottság elkészítette 
a templom tervrajzát, de az 1914-ben kitört világháború az építést megakadályozta. 
A gyűjtés azért tovább folyt, azonban a világháború után az addig összegyűjtött pénz 
értéke leromlott s a gyűjtést elölről kellett kezdeni. A templomépítő bizottság elnöke 
ekkor Varga György községi főbíró volt, aki dicséretes buzgósággal fáradozott a 
templom építése érdekében. A templom alapkövét 1923. szeptember 8-án tették le, 
az építkezést pedig 1924-ben kezdték meg. A templom tervrajzát Farkas Antal 
községi mérnök készítette el román stílusban. kus templom  1927-ben 
Kisboldogasszony tiszteletére - Szűz Mária születésének emlékére – (1927. 
szeptember 28-án) szentelték fel, így a templom ünnepe szeptember 8-ra esik. A 
hagyományoknak megfelelően a búcsú megtartására minden év szeptember hónap 
első vasárnapján kerül sor. 
„A templom tiszta román stílusban épült, egyike a környék legszebb templomainak. 
Nagyságra nézve a kistemplomtanyai (bordányi) után következik. Hajójának hossza 
a kórus alatti belső faltól a szentély rácsozatáig 16 méter, szélessége 8.60 méter. 
Egy négyzetméterre 3 férőhelyet számítva, a templom befogadóképessége 573 fő. A 
templomban 20 pad van, 100 ülőhellyel. A templom hossza, a toronnyal együtt 
külméretben 25 méter, szélessége 9.80 méter, a torony magassága 25 méter. A 
templom építéséhez összesen 138.000 db téglát használtak fel. Az építkezés 
költségeit jelentős részben közadakozásból illetve hitelből fedezték. Alapkövét 1923. 
szeptember 8-án tették le, az építkezést 1924-ben kezdték meg. „ 
A templom belső tere, stílusából adódóan, egyszerű, ízlésesen, szerényen díszített. 
Az oltár egyik oldalán Jézus, másik oldalán Szűz Mária szobor helyezkedik el. A 
mennyezeti festmény Jézus csodái közül a bor és kenyér szaporítást ábrázolja. A 
templom hátsó részében egy Szent Antal és Szent József szobor található. 
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Király nyárfája 

Zsombón a Lápastó dűlőben csodálhatjuk meg a katonai térképészeti pontként is 
nyilvántartott „Király nyárfája” néven ismert hatalmas fehér nyárfát. Egyfajta 
zarándokhelye az iskolai csoportoknak. Ha Föld napjára programot kell szervezni, 
egészen biztos,  hogy az egyik út a nyárfához vezet. A kéktúra útvonal része. 
A fa a falu születésével egyidős. Valamikor az ötvenes években ültette a Király 
család egyik tagja. Szokás volt abban az időben, hogy a mezsgyére inkább fát, vagy 
fasort ültettek, tovább megmaradt mintha karóval jelezték volna a föld vagy 
tanyaterület határát. Már nem lehet tudni, hogy volt e fasor és csak ez az egy maradt 
meg, vagy eredetileg is csak a sarokpontra ültették egyedül. A falu legidősebb lakói 
sem emlékeznek, hiszen mindig is ott állt. Tanya már régen nincs körülötte, és a 
Király családról sem tudunk. Elnevezésében azonban még mindig hordozza életre 
hívóját. 
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Lápastavi misézőhely (6792 Zsombó, Lápastó dűlő) 

 

A Lápastó dűlőben találjuk a 2007-ben felújított Lápastavi búcsújáróhelyet, amely 
egy keresztből és haranglábból áll. 
 
„A Lápastótól Szatymaz határáig nyúló terület egy részén erdő volt. Dorosma ezt 
engedéllyel szőlőterületnek nevezte ki. Mintegy 300 négyszögöles parcellákat mértek 
ki, amelyet elsősorban dorosmaiaknak, de szegedieknek is pénzért adtak el. A szőlő 
területre nagy igény volt. Több alkalommal növelték az eladandó területet. Az új 
községháza építéséhez sok pénz kellett. Jól jött a bevétel. 
Szőlőhegyben igazi hegy nincs, csak homokos domb Az erdőt kiirtották. Kimérették a 
parcellákat és az utakat. A terület rendezés az új tulajdonos feladata maradt. A 
területet legalább 60-70 cm mélyen megforgatták, megtrágyázták. Szőlővel, 
gyümölcsfákkal beültették. Az egész szőlőhegyet legalább 1,5 m mély és széles 
árokkal vették körbe. Közös legelőből szakították ki a szőlőhegyet. Az árok az állatok 
és az emberek távoltartására szolgált. A bejáratot kapuval reteszelték el. Az új 
tulajdonosok maguk közül úgynevezett öreggazdát választották, aki magára vállalta a 
szőlőhegy összes gondját.  
Az öreggazda közös összefogással építtetett egy épületet a csősznek, amely egy 
pitvarból, 1 szobából és egy kamrából állt. A csőszt tavasszal Dorosmán valamelyik 
kocsmában választották meg egész évre. A csőszházban lakott. Fizetése gabona, 
vagy pénz, esetleg mindkettő. Emellett kb. 2 kéve szőlővessző. A csősz mellén 
réztábla volt. Fő eszköze volt a nagy bot. Volt időszak az 1900-as években, amikor 
még pisztollyal is rendelkezett. Feladata volt az egész terület őrzése, lopások 
megakadályoztatása. Naponta legalább 2 alkalommal meglátogatta a területet, a 
gazdákkal elbeszélgetett a teendőkről, friss hírekről. 
Emellett nagyon fontos kellék volt a csőszház melletti kereszt és csengettyű. A 
kereszt védte a szőlőhegyet, évenkénti misét is tartottak itt. Aki a kereszt előtt elment 
biztosan levette kalapját, keresztet vetett magára, míg mások le is térdeltek. Az 
évenkénti mise alkalom volt az összes tulajdonosnak arra, hogy találkozzanak és 
részt vegyenek a misén, hogy áldás legyen területükön. A csengettyű funkciója volt a 
napi többszöri csengetés, időtudatosítás. Emellett volt még egy fontos szerepe: a 
jégverés elkerülése. Viharkor, ha jégeső várható volt, akkor addig kellett a csősznek 
húzni a csengettyűt, amíg a vihar el nem múlt. Ezt egy fizikai jelenséggel - a harang 
által keltett rezgésekkel -  magyarázzák. 
Amikor 1927-ben Zsombó központjában elkészült a templom, úgy gondolták,  nincs 
szükség a Lápastói hegygazdaságban a misére. Abban az évben a jégverés tönkre 
verte a lápostói szőlőhegyet. Megfogadták, hogy attól kezdve minden évben lesz 
mise ezen a szőlőhegyen. Ez napjainkban újabb lendületet kapott. 2007-ben 
felújításra került a Lápastavi misézőhely. Ez egy igen szép hagyomány, amelyet az 
ott lakók megmentettek és ma már inkább búcsú jellegűvé vált: nem csak az ott 
lakók, onnan elszármazottak, hanem híre alapján nagyon sokan látogatják 
Szentháromság vasárnapján. „ 
4 
 

                                                 
4 /Kálmán Ferenc saját gyűjtése 
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Rózsa Sándor csárda 

 
A Nagyerdő szélén álló csárdát 1747-ben említik először. Alapja és pinceboltozata a 
környék egyetlen természetes építőanyagából, réti mészkőből épült - a hagyomány 
szerint - a török időkben. Az egykori csárda falai közt a híres betyár Rózsa Sándor is 
megfordult, vendégeskedett. 
„Zsombó mellett terül el a községnek egy kb. 30 holdas szép akác, tölgy, bükk, 
nyárfa és fenyővel beültetett erdeje. Ezen erdő szélén fekszik a zsombói csárda, 
amely majdnem 200 éves múltra tekinthet vissza. Nagy idők tanúja ez a csárda, 
amely valamikor víg, zajos napokat élt, amikor a Majsa-Szeged közötti utasok 
kocsijaikkal ide betértek” – írta Szriha Kálmán. 
 

        
 
Rózsa Sándor nevét Magyarországon mindenki ismeri, a népdalok és mondák 
mellett versek, regények, filmek dolgozták fel életének különböző epizódjait, 
nevezetesebb tetteit. A népi emlékezet és a művészi feldolgozás azonban gyakran 
távol áll a valóságtól, a romantikus kép mögött ridegebb tények húzódnak meg. 
 
Szeged környéki tanyán 1813. július 16-án, katolikus magyar szülők gyermekeként 
jött világra Rózsa Sándor. 23 éves, fiatal pásztor, amikor két társával elköveti élete 
első rablását: ellop két tehenet. A másféléves büntetésből azonban csak tíz hónapot 
töltött ki, a 150 botütésnek is csak a felét kell elszenvednie, mert megszökött Szeged 
börtönéből. Ettől kezdve élete az üldözők előli menekülés, az egyre súlyosabb, 
időnként emberöléssel együtt járó rablások, majd újabb menekülések. 5 
 

                                                 
5 http://mnl.gov.hu/a_het_dokumentuma/rozsa_sandor_nyomaban.html 
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A valamikor szebb napokat látott betyár-gyűlőhely most gazdátlanul hever a fák 
ölelésében a falu határában, de így is misztikus látvány nyújt.  
A dorozsmai zsombó csárda sokszor volt mulató betyárok tanyája s a mögötte 
elterülő erdőség és nádas jó búvóhelye volt a haramiáknak. A pincéből rejtekajtón 
keresztül alagút vezetett a csárda melletti mocsári tölgyfáig, ahova „Rózsa Sándor a 
lovát kötötte”. A csárda a néphit szerint kettős kijárattal rendelkezett. 
 
„A Dorozsma környékén bujkáló haramiák üldözésére és a vidék megtisztítására a 
szegedi katonai parancsnokság zsandárokat küldött ki. A kiküldött zsandárok 1852. 
szept. 12-én a zsombó csárda körül, az ott bujkáló betyárokon rajta ütöttek, közülök 
ötöt elfogtak és megkötözve a zsombói csárdába vitték, itt fogva tartották őket, a 
zsandárok közül pedig 3-an a Majsa felé menekülő betyárok után vetették magukat. 
A zsandárok mindaddig lövöldöztek pisztolyaikból a futó betyárok után, amíg csak 
töltényük volt. Amikor az utolsó lövésüket is leadták, visszafelé fordultak a zsandárok 
a csárda felé, ahol 2 társuk őrizte a megkötözött betyárokat. Az előbb még üldözött 
betyárok azonban észre vették, hogy a zsandároknál nincs több töltény, erre ők is 
visszafordították lovaikat s most már ők kezdték üldözni visszafelé vágtató 
zsandárokat. Őrült, vad hajsza keletkezett a betyárok és zsandárok között. Mikor a 3 
zsandár látta, hogy a zsombói csárdát elérni nem tudják, leszálltak lovaikról s azokat 
az egyik tanya istállójába kötötték, ők pedig ott elrejtőztek, kettő a sövénykerítés 
mellé húzódva leste a betyárokat, egy pedig az istállóban volt a lovaknál. Az üldöző 
betyároknak azonban valaki elárulta a zsandárok rejtekhelyét és ekkor a betyárok 
előbb a sövény mellett rejtőzködő két zsandárt, azután az istállóban lévő harmadikat 
agyonlőtték. Aztán lóra kapva Majsa felé fordultak. (...) A dorozsmai hármas 
zsandárgyilkosság nagyban hozzájárult, hogy most már a legnagyobb eréllyel vegyék 
üldözőbe az Alföldön garázdálkodó haramiákat. Rózsa Sándort később 1857-ben el 
is fogták és életfogytiglani börtönre ítélték, de a koronázás alkalmával 1867-ben 
kegyelmet kapott. Kiszabadulása után ismét bandát alakított, s társaival együtt sok 
rablást követtek el. De amikor 1868-ban Pálmonostora előtt a vasúti síneket 
fölszedték és a vonat utasait kirabolták, ismét üldözőbe vették a hírhedt rablóvezért, 
Szeged környékén elfogták s a híres Ráday Gedeon gróf királyi csendbiztos elé vitték 
Szegedre 1872-ben. A bíróság életfogytiglani fegyházra ítélte az ősz betyárt, akit az 
Erdélyben lévő Szamosújvárra vitték, ahol a híres alföldi lovas betyár testben-
lélekben megtörve 1878-ban meghalt.  
 
S  talán legigazabb része a történetnek: 
Gróf Haller Miklós főkormányzó helyettes véleménye: 
„… nem tagadható, hogy Rózsa Sándor neve a magyar forradalom óta tovább él a 
nép ajkán, és valamelyes - ha rossz szolgálatokkal is elnyert - hírnévre tett szert, 
mint egy fegyveres csapat állítólagos parancsnoka. Ez a bizonyos fokig romantikus 
nimbusz szorosan összeszövődött Rózsa Sándor nevével, továbbra is fennáll, 
tekintet nélkül arra, hogy a Rózsa Sándor ellen lefolytatott vizsgálat alapján mindenki 
kielégítő meggyőződést szerezhetett, hogy az ünnepelt egyén egész mindennapi, 
közönséges, éppoly ravasz, mint elvetemült gonosztevő…. 
Kivégeztetése ennélfogva csak nevének dicsőítését segítené elő, míg viszont, ha 
életfogytiglani börtönre kegyelmeznének neki, s olyan várba zárnának, ahol biztos 
őrizetéről gondoskodás tétetnék, neve és személye lassanként feledésbe merülne.” 
6 

                                                 
6 /Küllős Imola: Betyárok könyve, Budapest, Mezőgazdasági Kiadó, 1988/ 
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Rózsa Sándor csárda napjainkban / Zsombói Ősláp 
 

 
 

                                                                                                                                                         
/Szentesi Zöldi László: Legenda és valóság Somorja: Méry Ratio 1999 / 
/Dömötör Sándor: Betyárromantika Budapest, Egyetemi Nyomda, 1930./ 
/ Kálmán Ferenc saját gyűjtése / 
/Szűcs Sándor: Betyárok, pandúrok és egyéb hírességek, Magvető Kiadó, 1969. 
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Zsombói Ősláp 
 
A zsombói ősláp-erdő, Szegedtől 15 km-re északnyugati irányban a kiskunmajsai 
műút mellett terül el.  Ez az erdő az alföldi táj ősi képét őrzi. Hasonló erdő a 
környéken nem található, így ezzel magyarázható viszonylagos madárgazdagsága. 
Alföldünk nagy kiterjedésű ősi lápvilága ma már a múlté, így sajátos élővilágára, 
tájképi együttesére csak itt-ott bukkanhatunk. A terület élővilágát számos, ismert 
szakember kutatta.  
 
Az őslápos a csárda mögött található. A hajdan nagykiterjedésű alföldi lápok helyén 
szántóföldek alakultak ki. Ezért számít ritkaságnak a Zsombó határában fennmaradt 
zsombéksásos lápterület a maga lápfüzes és pusztai tölgyes maradványaival. Az 
ősláp növényzete főleg gyékényből, sásfélékből és füvekből áll. A zsombéksás 
gyökérzete által kialakított halmok (zsombékok) 80-100 cm magasan emelkednek ki 
a vízzel borított semlyékből. A kékperjés rét smaragdzöld színétől élesen ütnek el a 
buglyos szegfű halványlila virágai. A mély fekvésű lápsemlyéket nagyszerű keretbe 
foglalja a félkörbe rendeződött lápi bokorfüzes. Süppedékes talaján járva bokáig 
süllyedünk a szivacsos tőzegbe. A magasabb térszintű szakaszon a Duna-Tisza 
köze hajdani pusztai tölgyeseinek, a gyöngyvirágos tölgyligeteknek kis 
maradványaival találkozunk. Gyepszintjében tenyészik a sárga virágú 
gyömbérgyökér, salamon pecsétje, a gyöngyvirág, a borzas ibolya és a kék ibolya. A 
már kipusztult égeres erdőcsoport kései hírmondója a kutyabenge és a fákra 
felkúszó vadkomló. 
7 8 

  
 
               Buglyos szegfű    Salamon pecsétje 
 
A zsombói ősláp-maradványt 1974-ben nyilvánította védetté az akkori Országos 
Természetvédelmi Hivatal, mely elsősorban a még fennmaradt zsombék, sásos-láp 
védelmét kívánta szolgálni. A terület nagysága megközelítőleg 35 ha, melybe a 
védett erdőrész (8 ha) a nem védett erdőrész (12 ha), és az erdő mögött húzódó 
láprét tartozik bele. Kiemelkedő jelentőségű a három láp, melyek uralkodó 
növényfaja zsombék sás (Carex elata).  

                                                 
7 http://www.geocaching.hu/caches.geo?id=3344 
8 http://www.csongrad-megye.hu/turizmus/termved.htm 
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A lápok szélein fűzbokrokat (Salix cinerea) találhatunk. Az egykoron kiemelkedő 
növénynevezetessége e területnek, a lápi páfrány (Thelipteris palustris) sajnos mára 
kipusztult.  
A védett erdőrészt, elegyes lomberdő alkotja. Uralkodó faja az akác (Robinia 
pseudacacia), a fehér nyár (Populus alba), a szil (Ulmus campestris, Ulmus glabra) 
és a kőris (Fraximus excelsior). Az erdő mélyebb fekvésű részén viszonylagosan 
nagy kiterjedésű, vízállásos, égeres ligeterdő (Alnus glutinosa) található, mely a 
csapadékosabb években tartósan víznyomottá válik. Öt különböző helyen 
bukkanhatunk kisebb-nagyobb kiterjedésű fenyvesre. Állományuk fekete fenyőből 
(Pinus nigra) és erdei fenyőből (Pinus silvestris) áll. Ezek aljnövényzete szegényes, 
ellentétben az elegyesekkel, melyek bodzával (Sambucus nigra), szederrel (Rubus 
caesius)és vadkomlóval (Humulus lupulus) gazdagon benőttek.  
Az erdő területén két száraz rét jellegű tisztás található, melyek a láp 
elmocsarasodásából, majd feltöltődéséből keletkeztek. Az erdő mögött húzódik a 
kékperjés rét (Molinietum coeruleae), melyben nem ritka a mocsári kosbor (Orchis 
laxiflora subsp. Palustris), melynek gyakorlatilag minden színváltozata fellelhető. A 
rét magasabban fekvő, szárazabb részein gyakori a poloska-szagú kosbor (Orchis 
coriophora) és a hússzínű ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata). 
 

       
 
         mocsári kosbor      poloskaszagú kosbor        hússzínű ujjas kosbor 
 
 
  
A kis területű erdőben jelentős számú madárfaj költ. Az elegyes lomberdőben 
legjellemzőbbek a cinegék. Uralkodó fajok a balkáni gerle, a gerle, a szalakóta, a 
zöldküllő, a nagy tarkaharkály. A fenyőerdőben a vörös vércsék, az erdei 
fülesbaglyok és a szajkók fészkelnek. 
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                          szalakóta                                                          erdei fülesbagoly 
 

    
 
                         zöldküllő            szajkó   
 
Összesen 113 madárfaj fordult elő a területen. Ez a terület nagyságához képest 
kiemelkedő mennyiség. Az erdő és környékének faji diverzitása, számos okkal 
magyarázható.  
Leginkább a helyi adottságokkal, a különböző korú és változatos fafaji összetétellel 
indokolható. Az a tény, hogy a környéken nincs ekkora összefüggő erdő, így 
megfelelő élőhely sem, okozza leginkább azt, hogy ilyen sok faj fészkel, táplálkozik 
és vonul e helyen.  
9, 10 

            
 
                           vörös vércse                                                    nagy tarkaharkály 
                                                 
9 http://www.nimfea.hu/kiadvanyaink/puszta/meszaroscs%20-%20zsomboi%20-%202000.pdf 
10 http://www.csongrad-megye.hu/turizmus/termved.htm 
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Zsombói ősláp 
 

 
 

Képek forrása: http://csodautak.blogspot.hu/2013/03/tura-sziki.html 
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Zsombói ősláp 
Kép forrása: http://www.geocaching.hu/caches.geo?id=3344 

 
Királyszéki iskola (6792 Zsombó, Ménesjárás dűlő 15/1) 
 

Zsombó községtől Forráskút határáig a műút mellett félúton áll a Királyszéki iskola 
klasszicista stílusú épülete, mely 1904-ben épült. Zsombótól Forráskút felé haladva a 
majsai műúttól balra lévő tanyasor a Dózsa dűlő, eredetileg Átokháza volt a neve. Ez 
őrizte meg a hajdani kun, ma ismeretlen helyen álló falu nevet. A török időben az 
elnéptelenedett helyet, Dorosmát 1719-ben újra telepítették jászokkal. A tanyasortól 
Bordány irányában tanyaföldeket jelöltek ki. Az egész terület Dorosma puszta, 
amelynek itteni része később a Ménesjárás nevet kapta. 1745-ben Mária Terézia 
királynő a jászkunoknak megengedte az önmegváltást. A tulajdonszerzésben 
résztvevőket redemptusoknak hívták. A tanyaterület magántulajdon lett, míg a 
Ménesjárás puszta közös tulajdon. A közös tulajdont, a pusztát a redemptusok 
megszüntették és felosztották 1898-99-ben. A népesedés növekedésével 
földművelésre alkalmas, nagyobb jövedelmet biztosító termőföldre lett szükség. A 
pusztából sok verítékkel lett megművelt föld. A tulajdonosok a homokbuckákat 
széthordták, elegyengették többségében kézi munkaerővel. Általában az építendő 
tanyaiház mellett székföldből vályogot vertek, amelyből építették házaik falát. Az új 
honfoglalók és a tanyasoron lévők gyermekeinek 5-6 km kellett az egyébként 
túlnépesedett iskolákba gyalogolni. Az új iskola építése létszükségletté vált. 
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1906/1907. tanévben az újonnan épített iskolában Radó Ferenc okleveles tanító 
kezdte meg a tanévet. Az iskola neve: Kiskundorozsmai külterületi III. királyszéki 
állami elemi vegyes népiskola. 1911/12. tanévben az 1-6. osztályba 70, míg az 
ismétlőbe 31 fő járt. Az 1930-as években Jerney János helybeli születésű ős-
történetkutató nevét vette fel az iskola. Az 1945 után Majsai úti iskola lett, majd ezt 
követte Újhelyi András neve, aki az iskola tanítójaként 1919-ben direktóriumi tag volt 
és a fehér gárdisták megölték. A megszűnt iskola épületében varroda is működött, 
majd magán tulajdon lett. 2008-ban Zsombó Község Önkormányzata visszavásárolta 
közművelődési- és idegenforgalmi célra. 

2010-ben sikerült a homlokzatot eredeti stílusban helyreállítani, az állagmegóvást 
biztosítani, majd 2013/2014-ben belső felújításon esett át az épület, mely során 
sikerült az eredeti kialakításában meghagyva, de új funkciókra alkalmassá tenni a 
helyiségeket. 

Az épületben helyi ifjúsági központ oktatási-, szabadidős-, turisztikai- és közösségi 
céllal 20 fős szálláshely- és kiszolgáló tér került kialakításra, mely alkalmassá 
vált ezáltal a helyi túraútvonalhoz-, valamint a „Kék túra” útvonalhoz való 
kapcsolódásra, a túrákon résztvevők szállásigényeinek kielégítésére, továbbá 
lehetőséget nyújt helyi- és más településről érkező gyermekek számára több napos 
erdei iskolai programokban való részvételre természetközelben. 

Szállásigény jelzése: +36/62/595-555 (Zsombói Polgármesteri Hivatal) 

 

A Királyszéki iskola kertjében  „Hagyományok udvara” épült, mely faépítmények 
felállításával biztosítja a helyszínt kézműves foglalkozások szervezéséhez, népi 
mesterségek bemutatásához. 

 

Kosárfonás kellékei (foglalkozásvezető: Farkas Zoltánné) 
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Királyszéki iskola kívül/belül 
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Királyszéki rét élővilága 

A Királyszéki iskolával szemben, a műút túloldalán terül el a Királyszéki rét, mely 
gazdag növénygyűjtemény fellelhetőségét tárja elénk, melynek egy része a népi 
gyógyászatban is remekül használható. 
 
Flóra 
A réten kora tavasszal megjelennek a réti boglárkák (Ranunculus acris) sárga, 
fényes virágai. Májusban a vizes élőhelyeken a mocsári nőszirom (Iris pseudacorus), 
majd a mocsári kosbor (Archis palustris) lila színben pompázó-, nagy kakascímer 
(Rhinanthus glaber) sárga-, a farkas kutyatej (Euphorbia cyparissias) kis sárgás 
virágzata jelenik meg. A csatornaparton néhol csörege füz (Salix fragilis), 
mandulalevelű fűz (Salix triandra), hamvaslevelű fűz (Salix cinerea) látható, melyek 
barka virágzatukat március – április hónapban hozzák. A nyílt vízhez közeledve nád 
(Phragmites communis), keskenylevelű gyékény (Typha angustifolia), sásfélék 
(Carex) találhatók.  
A víz fölött szitakötők röpködnek keresve a helyet petéik lerakásához. A vízben 
többek közözz ebihalak, halivadékok, békák, siklók, gyíkok találhatók. A víztől 
távolodva a réten az alábbi virágos növények figyelhetők meg: ligeti zsálya (Salvia 
nemorosa), szarvas kerep (Lotus corniculatus), házi len (Linum usitatissimum), réti 
füzény (Lythrum salicaria), katángkóró (Cichorium intybus), közönséges aszat 
(Cirsium vulgare), foltos bürök (Conium maculatum), tarka koronafürt (Coronilla 
varia). 
Az utak mentén közönséges cickafark (Achillea collina), fehér mécsvirág 
(Melandrium album), lila ökörfarkkóró (Verbascum phoeniceum), közönséges 
oroszlánfog (Leontodon hispidus), orvosi somkóró (Melilotus officinális), mezei 
szarkaláb (Consolida ragelis), útszéli imola (Centaurea micranthos), homoki utifű 
(Plantago arenaria), pongyola pitypang (Taraxacum officinale), hólyagos habszegfű 
(Silene vulgaris), osztrák ökörfarkkóró (Verbascum austriacum). A fák közül itt a 
tövises ezüstfa (Elaeagnus angustifolia) csoportja elegyedik fehérnyár (populus alba) 
csemetékkel. 
 

       
 
     mezei szarkaláb       mocsári nőszirom   nagy kakascímer 
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                 katángkóró                   ligeti zsálya                                      házi len 
  
Fauna 
 
Gyakoriak a mezei tücskök, sáskák, szöcskék, lepkék, bogarak, férgek, pókok. Az 
emlősök közül a mezei pocok (Micritus alvaris), a vakond (Talpa europaea), néha 
mezei nyúl (Lepus europaeus) fut át cikázva a réten, valamint őzek kisebb-nagyobb 
csoportja figyeli a tájat. A réti héják, ölyvek köröznek a magasban táplálék után 
kutatva. 
 

  

                mezei pocok                                              barna réti héja 

   
                         
        őz      mezei nyúl 
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Wesselényi Népfőiskola (6792 Zsombó, Szatymazi út 105) 
 

„Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszteri népiskola-politikáját, a nagy 
arányú analfabetizmus elleni tevékenységet és a népiskolák sorának építését az az 
eszme vezérelte, hogy ezzel megteremtse a társadalom piramisának széles és biztos 
talapzatát, melyre aztán bátrabban lehet építeni, számítani mind a társadalmi-, mind 
a gazdasági fejlődés tekintetében. Klebelsberg még a világháború ideje alatt 
kidolgozta országunk népiskolai hálózatának kiépítési programját. Ennek 
megvalósítására 1925-ben kapott engedélyt és anyagi segítséget. Az 1926. évi VII. 
törvénycikk rendelkezett az elemi iskolák egy új típusáról, az érdekeltségi népiskola 
megteremtéséről. A törvény szerint ún. körzetek kialakításával - melyek három, illetve 
öt kilométer sugarú körben helyezkednek el - meg kell teremteni az elemi iskolák 
létrejöttének lehetőségét. A törvény kötelezte a törvényhatóságokat és a birtokosokat 
a népiskolák létrehozására, akár önnön fizikai és anyagi áldozatuk árán is. Létrejött 
az Országos Népiskolai Építési Alap az iskolaállítási és fenntartási kötelezettségek 
biztosítására.  

3 év alatt 5000 tanyai tanterem épült Magyarországon. A modern épületek fala már 
nem vályogból készült, hanem téglából, padlózatuk vörösfenyőből, hatalmas ablakaik 
voltak és palatetőjük. Háromszobás tanítói lakás is tartozott hozzájuk, az udvaron 
téglából épült WC-vel. Ezek az új tanyasi iskolák lettek a tanyavilág kultúrközpontjai, 
ahol könyvtár is volt, valamint gramofonnal és filmvetítő gépekkel voltak felszerelve. 
Gazda-, iparos- és olvasókörök tarthatták itt összejöveteleiket.  

Ebben az időszakban, 1930-ban épült a Szatymazi út mentén a Wesselényi iskola. 
Egyik tanítója Kovács Álmos hívta fel a néprajzkutató Bálint Sándor figyelmét a 
közelben élő zsombói gazda: Tombácz János (1901-1974) mesemondó tehetségére.  

Ez az épület a székhelye a Wesselényi Népfőiskola és Tájvédelmi Egyesületnek, 
mely az ország legrégebben folyamatosan működő Népfőiskolája. A korábban ide 
járó általános iskolai diákok téli estéken szorgalmasan bővítették tudásukat 
kezdetben mezőgazdasági ismertekkel, később az előadások témaköre bővült más 
ismeretterjesztő előadásokkal is. Ekkor még Kertbarát kör elnevezés volt az 
elfogadott, támogatott szervezeti forma, melyben ez megvalósulhatott. 
Azóta is minden évben a késő őszi, téli hónapokban előadássorozatot szerveznek. 
Neves, - elsősorban szegedi - tudósok, egyetemi oktatók, művészek különféle 
témákban tartanak előadásokat a főleg tanyán élő érdeklődők számára. Mára már a 
szomszédos települések lakói között is népszerűek lettek a népfőiskolai esték,  
hallgatóság körében bordányi, forráskúti, szatymazi, zákányszéki és zsombói 
lakosokat is tisztelhetünk a helyi illetőségű hallgatóság mellett.  
Az előadókkal való egyeztetés feladatát Horváth Dezső újságíró vállalta magára 30 
évvel ezelőtt, a közönség szervezését, az iskola karbantartását, környékének 
rendezését Sípos Mihály (a Népfőiskola "rektora") és Kálmán Ferenc nyugalmazott 
iskolaigazgató végzi nagy odaadással. 
Talán a televízióban nagy sikerrel szereplő "Mindentudás Egyeteme" című műsorhoz 
lehetne hasonlítani ezeket az estéket, melyeket díjmentesen látogathatnak az 
érdeklődők novembertől februárig hetente. 
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Wesselényi Iskola régen és ma 
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             Ki is volt Tombácz János? 
 
 
Tombácz János (1901-1974) a szegedi táj mesemondója volt. Életét pásztorként 
kezdte, majd napszámos, később tanyás gazda, szőlő- és gyümölcstermelő lett. 
Napszámba járva, később piacozásai közben, betegsége idején a kórtermekben 
mesével szórakoztatta a körülötte lévőket. Olvasott ember volt. Olvasmányai között 
megtalálhatjuk a Benedek Elek-mesekönyveket, az Ezeregyéjszaka meséit, illetve 
ponyvanyomtatványokat. Mégis meséi (ha irodalmi eredetűek is) nem személyes 
olvasmányaiból, hanem többnyire a néphagyományból erednek. A ponyvából 
merített történeteket a népmesei hagyományokhoz igazítva mesélte el. Bálint Sándor 
által felgyűjtött repertoárjának nagy része hosszú tündérmesékből és rövid trufákból, 
valamint ponyvából merített,  tipológiailag meghatározatlan történetekből áll. 
Meséihez saját meseillusztrációkat is készített. Mesemondását 1962-ben filmen is 
rögzítették. 1964-ben kapta meg a Népművészet Mestere címet. 
 
Az újjászületett magyar népmesekutatás nagy eseménye volt Tombácz János tanyai 
szegényparaszt meséinek megjelenése. A mesemondó ösztönös 
szerkesztőkészségével, előadói biztonságával, szemléletességével a legnagyobb 
magyar mesemondók közé tartozik.  
Mesekészlete felöleli és összeötvözi az ősi magyar mesevilágot és az európai 
ponyvairodalmat, a templomi példázatot és a csintalan történetet. Otthonosan 
szövögeti tovább a népi epika jellegzetes szegedi témáit: a boszorkányhistóriákat és 
Rózsa Sándor viselt dolgait. Fölfrissíti a mesélés hagyományait, és újjákölti az 
élőszavas tradíciót és az olvasott mesekiadványokat. Ritkaságszámba megy az, 
hogy Tombácz meséit betegágyán naiv, jó képzelőerőről valló rajzokkal illusztrálta. A 
gyűjtés és szöveggondozás munkáját Bálint Sándor, a szegedi múlt és népélet nagy 
ismerője végezte. Gondja volt arra, hogy a gyűjtemény minél hitelesebben 
megörökítse a mesemondó ízes stílusát. 
 
„Hát tisztölt hallgatóim, majd most arrú az embörrű beszélök, akit ittan a Bálint tanár 
úr érdeklődött. Mondhassuk úgy is, hogy éggy ideig nagyon boldog embör vót, közbe 
nagyon boldogtalan. Hát ez vót az az embör, vagy legényembör vót, aki nem akart 
möghalni.”  
 
(részlet Bálint Sándor: Tombácz János meséi c. könyvéből) 
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Rendszeresen ismétlődő hagyományőrző zsombói rendezvények, melyeken 
szívesen látunk minden településünkre érkező vendéget: 
 
Farsang és Szomszédoló (február) 
 
A község hagyományőrző rendezvényeinek sorában minden évben az első a Zsombói 
Farsang, melyet megyei programmal, a Szomszédolóval tartunk egy időpontban minden 
évben más települést látva vendégül. 
Évente ezeken a programokon nyílik mód a szomszédos községek részéről egymás 
megismerésére. Ez jó alkalom arra, hogy a községünkben tevékenykedő csoportok  
bemutatkozhassanak és erősítsék a nálunk folyó kulturális élet gazdagságáról kialakult képet 
szomszédainkban. A program része a felvonulás, ahol síppal-dobbal körbehordozzák a 
kiszebábot, amelyet aztán hatalmas máglyarakáson égetnek el, s ezzel jelképesen véget 
vetnek a rossz időnek. Ha farsang, akkor fánk: ezt minden évben lelkes önkéntes fánksütők 
biztosítják a közönségnek, és mindig az utolsó morzsáig el is fogy a zenés színpadi 
produkciók és az esti táncmulatság ideje alatt. 
 
 

   
 
 
Dalostalálkozó és borverseny (április) 
 
Alföldi, homokháti település létére Zsombó jeleskedik a bortermelésben is; ha nem is nagy 
mennyiségben, de több gazda is készít különböző borokat az év során. Ezek vehetnek részt 
az áprilisban rendezett borversenyen, ahol több kategóriában indulhatnak a termelők az „Év 
bora” címért. Az eseményt énekszó is kíséri, hiszen a dalostalálkozó keretében a zsombói 
Bokréta népdalkör látja vendégül a környező és távolabbi településekről érkező 
népdalköröket, akik műsorral is készülnek a találkozóra. A jó bor és az ének együtt már 
garantálja a kellemes délutánt. 
 
Majális (május) 
 
Május első napja tradicionális ünnep hazánkban, Európa sok országához hasonlóan. Nincs 
ez másképp Zsombón sem, ahol zenés felvonulás, foci, versenyek és egyéb sportolási 
lehetőségek, valamint különböző árusok várták a Nagyerdő tisztására érkező embereket. A 
gyönyörű, erdővel körülvett, mégis teljesen „civilizált” helyszín kiválóan alkalmas az 
elmaradhatatlan bográcsozásra, pihenésre és kikapcsolódásra. A hagyományoknak 
megfelelően színes szalagokkal feldíszített májusfát is állítanak a résztvevők, amely a 
természet újjászületésének szimbóluma. 
 



 29

 
Falunap és Péter Páli Arató ünnep (június) 
 
Június végén rendezzük meg (Péter-Pál napjához legközelebbi hétvégén) az Arató ünnepet. 
Mára a rendezvény 3 napos Falunappá nőtte ki magát, mely nemcsak a helyieket, de a 
környékbelieket, sőt a közeli városlakókat is településünkre vonzza. Évről évre bemutatjuk a 
kézi aratást és - eredeti, múzeális értékű, magántulajdonban lévő – géppel a cséplést is a 
nagyszámú közönségnek. Emellett természetesen számos más program is fogadja az 
idelátogatókat: pörköltfőző verseny, önkormányzatok football-kupája, Zsombó Parádé, 
válogatás az év zsombói kulturális műsoraiból. Esténként egy-egy népszerű előadó 
szórakoztatja a közönséget, majd utcabál zárja a napot. 
 

  
 
Szabadtéri színházi esték (július-augusztus) 
 
A megújult közösségi ház és a szomszédságában lévő új piactér adottságai kiválóan 
alkalmasak arra, hogy szabad- és zárttéri produkcióknak adjanak helyet. 
Így kerülhet sor nyaranta neves közreműködők fellépésével (többek között Szegedi 
Nemzeti Színház, Kassai Thália Színház színművészei) zenés- és prózai darabok 
bemutatására a helyi- és a szomszédos települések lakóinak nagy örömére. 
 

  
 
Szüreti mulatság (szeptember) 
 
Az őszi időszak egyik legmeghatározóbb eseménye a szüret. A szőlő „betakarításának” 
megünneplésére remek alkalom a szüreti mulatság, amit Szent Mihály napja körül tartanak 
Zsombón, összekötve a két ünnepkört. A rendezvényen hagyományosan borbemutató és -
kóstoló, néptáncműsor, koncert és táncház, valamint gazdag lakoma várja betérőket; 
legutóbb húslevest, kemencében sült kacsát és káposztát, valamint friss kalácsot szolgáltak 
fel. Az este része a Szent Mihály napi tűz meggyújtása és körbetáncolása. 
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Katalini táncház (november) 
 
Novemberben a Katalini táncházon az iskola népi énekeseinek és 
néptánccsoportjának is módja nyílik a bemutatkozásra. E rendezvényünkön már több 
országos hírű előadó és zenekar fellépett, élő zenés háttér mellett különböző 
tájegységről származó-, illetve nemzetiségi táncokat is tanulhatnak a résztvevők. 
 

   
 
 
Nagy B. Ferenc kolbász- és hurkatöltő verseny (november) 
 
A kolbász- és hurkatöltés kedvelt program a legtöbb család életében. Mindenki úgy 
gondolja, hogy a sajátja a legjobb, de a Nagy B. Ferenc kolbász- és hurkatöltő 
versenyen bárkinek lehetősége nyílik bizonyítani igazát. Délelőtt a Piactéren gyűlnek 
össze a csapatok, megkapják a húst és a belet, majd három kategóriában 
készíthetnek versenyterméket: „Zsombó kolbásza” (megadott recept alapján), „Év 
kolbásza” és „Év hurkája (saját recept alapján). A zsűrizés ideje alatt a Közösségi 
Házban mindenki megsütheti a saját kolbászát és hurkáját, majd terített asztaloknál 
közös vacsorára kerül sor, műsorral és zenével.  
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Falukarácsony, Adventi gyertyagyújtás (december) 
 

„…Mintha itt lenn  
A nagy Isten  

Szent kegyelme súgna, szállna,  
Az én kedves kis falumban  

Minden szívben  
Csak szeretet lakik máma…” 

 
(Ady Endre: Karácsony…) 

 
Advent első vasárnapján ünnepeljük a közös Falukarácsonyt, ahol a falu 
karácsonyfájának feldíszítése és a családi kézműves foglalkozás után a helyi 
előadók által teremtett meghitt pillanatok évről évre sok érdeklődőt vonzanak a 
közösségi házba. A falukarácsonyi műsor után együtt megyünk ki a Piactérre – az 
Adventi gyertyagyújtás helyszínére -, hogy köszöntsük a várakozás időszakát. 
Advent minden vasárnapján összegyűlnek a közösségben ünnepelni vágyók, hogy 
az egyre közeledő karácsony varázsában osztozzanak. Az oda érkezőket forralt 
borral, teával és kürtős kaláccsal várjuk. 
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Zsombói szálláshelyek 

 
Jegenyés birtok - Zsombó, Bába dülő 25 
 
http://www.jegenyesbirtok.hu/index.php?lan=hu&pg=home 
E-mail: ecseki.erzsebet@gmail.com 
Telefonszám: +36-30-565-7275 
 
 

    
 
A vendégház 2000-ben nyitotta meg kapuit a vendégek előtt, s azóta igen kedvelt 
találkozó- és pihenőhellyé vált, mivel a hatalmas parkosított területen minden 
megtalálható, ami a kellemes kikapcsolódást szolgálja. Egy négyágyas és egy 
kétágyas konyhával, étkezővel, fürdőszobával felszerelt appartman, valamint egy 
különbejáratú fürdőszobával rendelkező kétágyas szoba, 8 főnél több foglalás esetén 
még rendelkezésre áll egy kétágyas, konyhával, étkezővel, fürdőszobával felszerelt 
apartman. A szobákat hangulatos, rusztikus stílusban rendeztük be. Telente nincs is 
annál jobb, mint amikor befűtenek a kemencébe, s belengi a szobát a sülő lángos 
illata. A vendégház legnagyobb előnye talán az érintetlen idilli környezet: a területen 
található tavak, az erdő és a hangulatos patak idevonzzák az erdei állatokat, őzeket, 
fácánokat, nyulakat, mókusokat, legkülönfélébb madarakat. Az egyik tavat 
horgásztónak alakítottuk ki, így a halak etetése még azok számára is élményt nyújt, 
akik nem hódolnak a horgászás szenvedélyének. A másik tavon pedig kedvünkre 
csónakázhatunk, fürödhetünk, a közepén található szigeten pedig hűsölhetünk, 
valamint esténként gyertyafénynél egy pohár bor mellett hallgathatjuk a természet 
hangjait. A kertben míg a kisebb gyerekek a játékváron - a hintán mászókán, 
csúszdán - játszanak, addig szüleik, nagyobb testvéreik számos sportágban 
próbálhatják ki tudásukat. A sportpálya számos labdajátékra alkalmas, emellett van 
lengőteke, csocsó- és pingpong asztal, sőt biliárdozni is lehet, és nyáron kis wellnes, 
jacuzzi, valamint műanyag felnőtt és gyermek medence nyújt felfrissülést, 
kényeztetést. 
 
A horgásztó partján lévő kerti pavilonban jól esik a vacsora, melyet a szabadtéri 
kőgrillen vagy bográcsozón a vendégek maguknak készíthetnek el, hozzá pedig   
előre jelzett   igény szerint a vendéglátók házi pálinkáját, a táj borait, és friss 
gyümölcseit fogyaszthatják. 
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Kardos Vendégház -  Zsombó, Móricz Zsigmond u. 11. 
 
E-mail: kardos.imre.67@gmail.com, kardoshaz@gmail.com 

Web: www.kardoshaz.hu 

Telefon: +3630/269-49-55 

 

A ház földszintjén 1 szoba franciaággyal, emeleti részén pedig 3 szoba 2-2 db 

egyszemélyes ággyal áll rendelkezésre. Minden szobához külön fürdőszoba 

tartozik, illetve TV-vel és hűtőszekrénnyel felszereltek. A házban ingyenes WIFI 

elérhető. A földszint központi részén foglal helyet a felszerelt konyha, tágas 

étkező és társalgó. A parkosított kertben szaletli és bográcsozó hely található. A 

gépkocsik elhelyezésére a telken kialakított parkoló szolgál. 
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Nyírfás Vendégház -  Zsombó, Gárdonyi Géza u. 27. 

Telefon: +36-20/398-07-66 

E-mail: nyirfasvendeghaz@gmail.com 

http://www.nyirfasvendeghaz.hu/hu 

A Nyírfás Vendégház egész évben várja kikapcsolódásra, pihenésre vágyó 
vendégeit a Szegedtől 15km-re található Zsombó településen. Vendégházunk nem 
apartman jelleggel működik, ami azt jelenti, hogy nem adunk ki szobákat, a ház csak 
egyben bérelhető. Így biztosítjuk, hogy Ön és családja, vagy baráti köre zavartalanul 
élvezhesse szabadságát. A Vendégházat a vendégek önállóan használhatják, a 
tulajdonosok nem laknak az ingatlanban. 

A vendégház – mely a bejárat előtt álló, és a kertben hűsítő árnyékot adó fákról 
kapta nevét – Zsombó csendes mellékutcájában található. Innen a közelben található 
rengeteg látnivaló és kirándulóhely könnyen elérhető akár autóval, kerékpárral vagy 
tömegközlekedéssel is. 

A kevésbé aktív pihenésre vágyók a gyümölcsfákkal, virágokkal díszített kertre néző, 
esőtől védett teraszon, vagy a kertben található medencében, ill. annak partján 
kapcsolódhatnak ki. 

Alaposan felszerelt konyha és grillező lehetőség segítségével lakhatnak jól 
vendégeink, de ha nem szeretnék idejüket főzéssel tölteni, akkor a közelben 
található Jóbarát Vendéglőben akár menüt is rendelhetnek. 
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A környék látnivalói 

 

Szeged: Csongrád megye székhelye, Dél-kelet-Magyarország legnagyobb városa. A 
Tisza és a Maros torkolatánál fekszik, 170 km-re Budapesttől, 17 km-re Zsombótól,  
a szerb és a román határ közelében. A "napfény városa" egész évben számos 
kulturális (Szegedi Szabadtéri Játékok, Tavaszi Kulturális Fesztivál, Muzsikáló Udvar, 
Szegedi Várjátékok...), gasztronómiai (Nemzetközi Tiszai Halfesztivál, Borfesztivál, 
Nemzetközi grillfesztivál...), sportrendezvénnyel (kajak-kenu versenyek, Sárkányhajó 
fesztivál...), fesztiválokkal, vásárokkal (Hídi vásár, Nemzetközi Néptáncfesztivál, 
Szegedi Ifjúsági Napok (SZIN), Szegedi őszi Zsidó Kulturális Fesztivál...) várja a 
látogatókat.  

Szeged  látnivalói: a Tisza, Szegedi Dóm templom, Városháza, Zsinagóga, Szegedi 
Nemzeti Színház, Móra Ferenc Múzeum, Fekete-ház, Anna gyógy- és termálfürdő, 
Reök-palota a Széchenyi tér, Pick Szalámi és Szegedi Paprika Múzeum, Füvészkert, 
Vadaspark.  
Bővebben: www.szegedvaros.hu  

Ópusztaszer: A település, ahol Magyarország "megszületett". Az Ópusztaszeri 
Nemzeti Történeti Emlékpark látványosan mutatja be a magyar történelem kezdetét, 
a Feszty Körkép méltán szerzett orzságon átívelő hírnevet magának, bővebben: 
www.opusztaszer.hu  

Fehér-tó: Páratlan madárvilágnak ad háborítatlan élőhelyet. A lesről Európa 
legnagyobb dankasirálytelepét látható a Korom-szigeten, bővebben: www.knp.hu 

Hódmezővásárhely: A térség kulturális vonzerejét elsősorban a képző- és 
iparművészeti hagyományoknak köszönheti. A néprajzi hagyományok terén 
kiemelkedik a fazekasság és ugyancsak gazdag tradíciójával a népi hímzés is. 
Hódmezővásárhely a mai napig az alföldi kerámia, ezen belül a népi fazekasság 
egyik központja. További látnivalók: Tornyai János Múzeum, Alföldi Galéria, 
Emlékpont /a II. világháború utáni fél évszázadot mutatja be a kiállítóhely/, 
Népművészeti Tájház, Kopáncsi Tanyamúzeum, Paraszti eszközök Pincemúzeuma, 
a teljesen felújított, sétáló utcává átalakított belvárosa, bővebben: 
www.hodmezovasarhely.hu / 

Mórahalom: Elsősorban azoknak ajánljuk a várost, akik szívesen töltenének el egy 
kellemes napot az Erzsébet gyógy- és termálfürdőben.  A Szent Erzsébet Mórahalmi 
Gyógyfürdő széleskörű gyógy- és wellness szolgáltatásaival, fedett és szabadtéri 
élménymedencéivel, 15.000 m2-es parkosított zöldfelületével nem csupán a 
gyógyulni, hanem a kikapcsolódni, pihenni, valamint a sportolni vágyok igényeit is 
maximálisan kielégíti. Ásványi anyagokban gazdag, jódos jellegű vize betegek 
ezreinek segít a gyógyulásban. Fürdőkúrában kopásos és gyulladásos izületi, illetve 
gerincbetegségek, izomreuma valamint nőgyógyászati megbetegedések kezelésére 
szolgál. Bővebben: www.morahalom.hu  
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Kiskundorozsma: Elsősorban a Szélmalmot ajánljuk meglátogatni, valamint a falu 
melletti Sziksósfürdőt, mely szikes fürdőtavával népszerű turisztikai célpont, ahol 
naturista strand is található. A fürdő különlegessége a 75x75 m-es hideg vizes 
fürdőtó, melynek szikes-homokos altalaja gyógyhatású. Bővebben: 
http://www.szeged.szallasjegyzek.hu/hu/szallas/sziksosfurdo_strand_es_kemping.ht
ml 

Makó: A makói Hagymatikum Fürdő a termálvíz és a marosi gyógyiszap erejével ad 
enyhet a gyógyulni vágyóknak, egyedülállóan szép wellness részlegével pedig a 
kikapcsolódás élményét nyújtja a családoknak és a baráti társaságoknak. A fürdő 
közelében megtekinthető a Hagymaház Makó város színháztermét is magába foglaló 
kulturális központja. Az organikus, négytornyú épület nemzetközileg is jegyzett, a 
város és a szűkebb régió legismertebb látványossága., A fák napján nyílt meg a 
látogatók előtt a lombkoronasétány a Maros-parton, mely a folyópart élővilágát 
mutatja be egészen egyedi módon. A sétány végén álló, 18 méter magas toronyból 
induló negyvenméteres csúszda a Kárpát-medence leghosszabb szárazföldi 
csúszdája.  A 29 feladatból álló kötélpálya, mely a festői Maros folyó mellett húzódik, 
igazán nagy izgalmakat nyújt azoknak, akik próbára akarják tenni ügyességüket, 
kitartásukat és erejüket. Bővebben: www.mako.hu  

Algyő: Az algyői Borbála Fürdő gyógyvize kedvezően hat a térd és a gerinc 
degeneratív megbetegedéseinél, valamint eredményesen alkalmazható sérülések és 
sportsérülések kezelésénél is. Bővebben: http://www.borbalafurdo.hu 

Sándorfalva: Nádastó Szabadidőpark – természetese élővizi strand. A több tóból 
álló tórendszer a horgászat szerelmeseit egész évben várja, a strandolni vágyók 
pedig május 15 - szeptember 30-ig élvezhetik a táj szépségit és a hűsítő vizet. 
http://www.sandorfalva.hu 

Kiskunmajsa: Jonathermál gyógyfürdő, élményfürdő, wellness fürdő és csúszdapark 
Egész évben folyamatosan működő háromgenerációs fürdő, ahol a család minden 
tagja felüdülhet a parkosított, sportolási lehetőségekkel is ellátott környezetben, a 
kül- és beltéri gyógy-, csúszdás-, hullám- és élménymedencékben. Degeneratív 
mozgásszervi elváltozások, különféle gyulladásos betegségek, reuma és műtétek, 
törések utáni utókezelés esetén segíti elő a gyógyulást a kiskunmajsai víz 
nátriumhidrogén-karbonát tartalma. Bővebben:http://www.jonathermal.hu/ 
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Étkezési lehetőség Zsombón: 

 

Zsombó Jóbarát Vendéglő – 6792 Zsombó, Andrássy út 71. 

Web: http://jobarat.zsombo.hu/ 

Telefonszám: 06 62/255-302 

Az étterem házias ízekkel, és helyi specialitásokkal várja a betévedt éhes 
vándorokat. Lehetőség van menü rendelésére is. A honlapon megtalálható 
mindkét étkezésre vonatkozó választék. Kisebb családi rendezvények 
lebonyolítását is vállalja az étterem, helyben kb. 120 főig, kitelepülve akár 400 
főig. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Jóbarát Vendéglő, Zsombó 
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Emlékek a  múltból… 

 

 
 KALOT fiúk – 1930-as évekből 

 

 
Kisboldogasszony ünnepi körmenet – 1930-as évekből 
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A kiadványt összeállította: 
 

Csányiné Barna Klára 
Homokháti Kistérségi túravezető 

 
 
 
 

A kiadvány összeállításához segítséget nyújtottak: 
 

Horváth Ágnes 
Kálmán Ferenc 
Monori Gyula 

Zsirosné Vass Judit 
 

Köszönet a segítőknek! 
 

Nyomdai kivitelezés: 
s-Paw Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Üllés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Felelős kiadó:  
Zsombó Nagyközség Önkormányzata 

6792 Zsombó, Alkotmány u. 3. 
Telefon: +36/62/595-555, Fax: 62/595-556 

E-mail: polghiv@zsombo.hu 
Web: www.zsombo.hu 

 


