
Tisztelt Zsombóiak! 

             

Örömmel értesítjük Önöket, hogy Zsombó Nagyközség honlapján és a Sulinet Örökségtár E-Tudásbázisában már több mint egy tucat 
zsombói vonatkozású kulturális tartalom (kötet, szakdolgozat, tanulmány, videófilm, stb.) vált szabadon hozzáférhetővé. 

Elérhetőség:  
www.zsombo.hu/telepulesunk/oroksegtar  
www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei.php#zsombo 

Önkormányzatunk 2014-ben kérte fel az „Örökség-Kultúra” Oktatási E-Tudásbázis Szerkesztőségét, hogy segítsen felkutatni azokat a 
Zsombóról létező nyomtatott és multimédiás kulturális tartalmakat, amelyek az elmúlt évtizedekben keletkeztek. Képviselőtestületünk 
szándéka volt, hogy ezek a Zsombóról elérhető ismeretanyagok a magyar közoktatás tananyagrendszerének részévé is válhassanak, saját 
honlapunkon való megjelenésük mellett. A gyűjtésbe több helyi oktatási-kulturális szakember is bekapcsolódott. Tombácz János 
mesemondóra, ill. a Wesselényi Népfőiskolára mi, zsombóiak nagyon büszkék vagyunk, így a róluk megjelent kiadványokat szintén átadtuk 
a Szerkesztőségnek beszerkesztésre. Öt szakdolgozat is előkerült, amelyeket helyi pedagógusok készítettek tanulmányaik során. 
Mindezeken kívül, videófilmek, de még a Magyar Tudományos Akadémia Zsombót érintő néprajzi kiadványai is előkerültek.  

2015-ben a Szerkesztőség szakemberei felkérésünkre elkészítették a „Zsombó gazdaságtörténete 1945 és 1990 között” című tanulmányt. 
A Szerkesztőséggel való négy évnyi kapcsolatunk eredményeként a magyar közoktatásban Zsombóról elérhető tartalmak száma elérte a 15 
tételt. 

A jövőre vonatkozóan is optimisták vagyunk. Nemrégen azt a célt tűztük ki, hogy az előbb említett törzsanyagot helyi fiatalok 
helyismereti/helytörténeti gyűjtései, kutatásai, interjúi egészítsék ki. Stratégiai jelszavunk a fiataljainknak, mint erőforrásunknak a 

bevonása, érintetté tétele. Mint önkéntes „adatgyűjtők” olyan lényegi információkat hozhatnak felszínre vagy örökíthetnek meg azok 
eltűnése előtt, amire csak ők lehetnek képesek friss szemlélettel, érdeklődéssel, nyitottsággal. Elsősorban őket akarjuk ösztönözni, hogy az 
általuk már magabiztosan kezelt digitális eszközök használatával rögzítsenek, dolgozzanak fel minél több (mozgó)képi, hangzó és írásos 

anyagot, amelyek közzétételével fontos tudományos-kulturális ismeretterjesztés valósulhat meg településünkről és lakosairól önmagunk és 
a világ számára. A tizen-huszonévesek dokumentáló munkájuk során át- és megélhető történetekkel, hagyományokkal, belső válaszra 
késztető személyes élményekkel fognak találkozni. Érzékenyebbé, nyitottabbá válnak a közösségük és az egyéni sorsok iránt is. Kialakul 
bennük a megalapozott hiteles emlékezetkultúra, valamint az érzelmi azonosulás a nemzedéki kapcsolatokban. Tevékenységük révén 
valósítható meg a közösség kultúrájának fenntartható fejlődése, valamint közelebb kerül hozzájuk a felelős közéletiség vállalása is. 

Az „Örökségtár” Szerkesztőség és a Szegedi Tudományegyetem által a fenti célok érdekében országosan elindított helytörténeti-
helyismereti témájú, folyamatos gyűjtő/dokumentáló mozgalom a „Kincskereső” nevet kapta. Zsombó képviselőtestülete ebbe az 
egyedülálló mozgalomba elsőként való csatlakozásával – amely várhatóan komoly lendületet adhat a helyi közösség kulturális önismereti 
fejlődésének – nem csak Csongrád megye, hanem az ország minden településének különleges mintát kíván felmutatni. 

 

 

 

2016. novemberében megszerveztünk egy komolyabb tájékoztató megbeszélést a „Kincskereső” program kapcsán életre hívott „Zsombói 

Helyismereti Kör” résztvevői számára. Zsombó Nagyközség Önkormányzata,  a József Attila Közösségi Ház munkatársai és a Szent Imre 
Katolikus Iskola pedagógusai mellett zsombói díszpolgárok is jelezték, hogy szívesen segítik a program elindulását és későbbi 
eredményességét. A rendezvényen természetesen részt vettek a Szegedi Tudományegyetem és az „Örökségtár” Szerkesztőség szakemberei 
is, akik az eddigi együttműködés folytatásaként vállalták, hogy havonta tartanak Zsombón személyes konzultációt az érdeklődő fiatalok és a 
várhatóan szívesen bekapcsolódó közép és idősebb nemzedék számára, valamint elektronikus csatornákon még közvetlenebb 
kapcsolattartást is kínálnak. 

A „Kincskereső” mozgalom felhívását és gyűjtésre ajánlott „témajegyzékét” plakátokon, ill. a helyi újságunk segítségével fogjuk a 
helyiekhez eljuttatni. A helyi általános iskola tanórai keretek között fogja megszólítani a 7 és 14 év közötti korosztályt. A középiskolás 
korosztályt akár az „50 órás közösségi munka” keretein belül, ill. direkt megkeresésekkel fogjuk tudni elérni. A 25 és 45 és közötti 
korosztályon belül sokakat mint általános iskolások szüleit fogjuk megszólítani a gyerekek szülői értekezletein. 

A zsombói önkormányzat a legértékesebb munkákat természetesen évről-évre díjazni kívánja, ill. elhelyezteti az E-Tudásbázis 
Zsombóról közölt állományában, gyakorlatilag tananyaggá téve azokat. 

 

 Gyuris Zsolt polgármester 

 Zsombó Nagyközség Önkormányzata 

 

Zsombó, 2018. február 

 

 

Megjelenik a Zsombói Hírmondó 2018. tavaszi számában 


