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Zsombó Község Helyi Választási Irodájának vezetőjeként a helyi önkormányzati
képviselők és polgármester 2010. évi választásával kapcsolatban az alábbiakról
tájékoztatom Zsombó Község Tisztelt Választópolgárait:
A helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásáról szóló 2010.
évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 4.
§-a értelmében a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás
választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma 5000 lakosig 6 fő.
A fentiek értelmében 2010. október 3-a
után Zsombó Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a polgármesterből
és 6 képviselőből áll majd. A Képviselőtestület jelenleg a polgármesterből és 11
képviselőből áll.
Az Övjt. 9. § (1) bekezdése értelmében
egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az lehet, akit az adott
választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. Ugyanezen
szakasz (3) bekezdése szerint a 10000
vagy annál kevesebb lakosú településen

A Magyar Vöröskereszt

A Magyar Vöröskereszt elnöke Habsburg György, 2010. augusztus 18-án
személyesen adta át az adományokat a
zsombói belvízkárosultaknak. Zsombói
látogatása alkalmából az árvíz és belvíz okozta katasztrófáról és az újjáépítésben vállalt szerepéről kérdeztük.
Mészáros Csaba: Merre járt a 2010-es
árvíz és belvíz sújtotta települések közül
és mit tapasztalt?
Habsburg György: Elég aktívan utaztam
külön megyékbe, hogy mely formában
tudunk legjobban segíteni. Látogatást
tettem Önkormányzatoknál, próbáltam a
polgármesterekkel megbeszélni, hogy milyen formában tudnánk legjobban segíteni. A legtöbb időt természetesen Borsod
megyében töltöttem, hisz a legtöbb kár
ott keletkezett. Szerencsére segítséget
tudtunk adni. Ez is az a része, amit szívesen teszek. Ilyen formában lehet igazán
látni, hogy nagyon sok volt az adomány,
sokan adományoztak valamit, így a Vöröskereszt is igazi munkát tudott végezni.
M. Cs.: Mennyire erős országszerte az
összefogás a bajba jutott emberek megsegítésére?
H. Gy.: Mivel gazdasági válság van itt is,
és egész Európában, érezni lehetett, hogy
csökkent az adományozási kedv és ezért
nagyon féltem, hogy mi lesz, hogy most
így az árvízkor hogyan tudunk segíteni.

polgármesterjelölt az lehet, akit a település választópolgárainak legalább
3%-a jelöltnek ajánlott.
A választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvénynek (a továbbiakban: Ve.) a
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választásán történő
végrehajtásáról szóló 5/2010. (VII.16.)
KIM rendelet 6. § (1) bekezdés g) pontja a
helyi választási iroda feladataként előírja
a polgármesterjelölt, valamint az egyéni
listás vagy egyéni választókerületi jelölt
állításához szükséges ajánlások számának közzétételét.
A közzétett névjegyzék alapján megállapítom, hogy Zsombó Község választópolgárainak száma 2763 fő.
A képviselőjelöltté váláshoz szükséges
ajánlások száma: 28 darab.
A polgármesterjelöltté váláshoz szükséges ajánlások száma: 83 darab.

Csúcs Áron jegyző) vagy a Helyi Választási Irodában (Zsombó, Alkotmány u. 3.).
Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Ve. 23. § (2) bekezdése alapján Zsombó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 122/2010.
(VIII.12.) KT. határozatával megválasztotta a Helyi Választási Bizottság tagjait és
póttagjait.
A HVB tagjai:
– Bálint Gáborné
– Dr. Bodáné dr. Bártfai Mária
– Dr. Tenke András
A HVB póttagjai:
– Angyalné dr. Kovács Julianna
– Dr. Hajdú Márta
A HVB elérhetősége:
6792 Zsombó,
Alkotmány u. 3.,
Tel.: 62-595-551

Az ajánlószelvényeket 2010. szeptember 3-án (pénteken) 16 óráig adhatják le
a Helyi Választási Iroda Vezetőjénél (dr.
elnöke

Zsombóra

hozta a segítséget!

Szerencsére ennek az ellentettje lett igaz,
nagyon sokan segítettek és ez nagy öröm
volt, hogy a Vöröskereszt ilyen sok támogatást kapott. Így lehetett érezni, hogy a
Vöröskereszt társadalmi elismerés kap a
lakosságtól és ez jó érzés.
M. Cs.: Hogy esett a választás pont
Zsombóra?
H. Gy.: Ez egy helyi döntés, mert mi
az egész országban jelen vagyunk, minden megyében van egy megyei igazgatónk, akik képviselik a megyéjükben a
Vöröskeresztet, tartják a kapcsolatot az
Önkormányzatokkal. A Polgármesterek
igényfelmérést tartanak a településükön

„Kékül az ég, az éjjel haldokol,
pihennek a házak még csendben alva,”
Kosztolányi Dezső: Augusztusi reggel

dr. Csúcs Áron, jegyző
a Helyi Választási Iroda vezetője

és ez alapján tudják, hogy kin és milyen
formában tudnak segíteni a Vöröskereszt
által.
M. Cs.: Miből áll az a segítség, amit
Zsombóra hozott?
H. Gy.: A segítség építőanyag, amit
megvettünk és hat károsult családon tudunk segíteni. Az elkövetkezendő napokban hét településen, negyven családnak
segítünk négymillió forint értékben.
M. Cs.: Milyen forrásból érkezett ez a
segítség Zsombóra?
H. Gy.: A Szent Gellért Klinika nagyon
sok támogatást adott, emellett a nagyobb
cégek is segítették munkánkat. Diszkóban
és koncerteken is volt gyűjtés, magánemberek is segítettek. Hihetetlen aktivitást
lehetett érezni az adományozásban.
M. Cs.: Mit jelent Önnek, hogy a Vöröskereszt elnökének felkérték és elnökeként
dolgozik társadalmi munkában?
H. Gy.: Ez egy óriási feladat. A Vöröskereszt nemzetközi szervezet, amely 187
országban dolgozik. Itt Magyarországon
129 év óta működik, hagyományos szervezet, amely nagyon sok jót tud tenni,
ezért ebben a pillanatban nagy büszkeséggel tölt el, hogy én lehetek az elnöke
a Vöröskeresztnek, amikor is ilyen nagy
katasztrófák vannak.
Mészáros Csaba
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Ismét

változtak a helyi iparűzési adóval kapcsolatos szabályok

A Zsombói Hírmondó 2010. júniusi
számában tájékoztatást kaptak a helyi
iparűzési adózást érintő 2010. évi változásokról.
Az azóta eltelt rövid időben az Országgyűlés 2010. június 21-i ülésnapján elfogadta a helyi iparűzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló
T/284 számú törvényjavaslatot.
Az elfogadott törvényjavaslat (2010.
évi LVII. törvény) alapján a helyi iparűzési
adóban az adóigazgatási hatáskör a törvény hatálybalépésének napjával, azaz
2010. június 29-ével az állami adóhatóságtól (APEH) visszakerül az önkormányzati adóhatóságokhoz. Az előleg-fizetési
időszakra vonatkozó szabályok azonban
nem változnak, az adóelőlege(ke)t a 2010.
évtől kezdődő adóév(ek)re az adózónak
kell megállapítania, bevallania és megfizetnie az önkormányzati adóhatósághoz.

Közoktatási

hatóság feladatkörébe tartozik.
Összefoglalva tehát a korábbi tájékoztatástól eltérően 2010. június 29. napjától
ismét az önkormányzati adóhatósághoz
kell az adózóknak teljesíteniük a helyi
iparűzési adóval kapcsolatos kötelezettségeiket.
Az önkormányzat illetékességi területéhez kapcsolódó adókötelezettség keletkezése, illetve változása (pl. új telephely létesítése/székhelyváltozás esetén
bejelentkezés, társaság/egyéb szervezet
megszűnése, egyéni vállalkozási tevékenység megszüntetése/szüneteltetése
esetén záró adóbevallás, ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység gyakorlásával
járó valamennyi adókötelezettség) adózó
általi bejelentésének befogadása 2010.
június 29-től ismét az önkormányzati adó-

Ezúton szeretném felhívni azon adózók figyelmét, akik a 2009-es évről
szóló bevallási kötelezettségüket nem
teljesítették 2010. május 31-ig, hogy
mulasztásukat mielőbb pótolják. A bevallási nyomtatvány letölthető a www.
zsombo.hu/onkormányzat/polgármesteri hivatal/nyomtatványok oldalon,
vagy személyesen beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási
időben.
Dr. Csúcs Áron
jegyző

intézmények infrastrukturális fejlesztése

munkavégzés ellenére a kivitelezés befejezése szeptember első felében történik
meg. A befejező munkálatok az iskola
működését nem akadályozzák. A kis kellemetlenségért cserébe esztétikus és
funkcionálisan is minden igényt kielégítő
vizesblokkokat kapnak a gyerekek és a
pedagógusok.
Az 1/2010. (I.19.) ÖM rendelet alapján
lehetősége nyílt Zsombó Község Önkormányzatának, hogy közoktatási intézményeinek infrastrukturális fejlesztéséhez
támogatást igényeljen az Önkormányzati
Minisztériumtól.
A pályázat csökkentett műszaki tartalommal (zsombói iskola lapostető szigetelése, emeleti vizesblokk felújítása) kedvező elbírálásban részesült, a tervezett
beruházásokat 14.520.000 Ft-tal támogatta az Önkormányzati Minisztérium, a
szerződéskötésre 2010. április 8-án került
sor.
A megvalósítást Maróti Antalné igazgató kérésére július közepén tudta elkezdeni
a kivitelező Zsombó Kft. A vizesblokkok
megújítása a tervezetthez képest többlet
műszaki tartalommal valósul meg, mert a
bontáskor olyan gépészeti rendszer került
elő, amelynek teljes cseréje indokolt. A
fentiek miatt a folyamatos, összehangolt

A támogatás keretében a következő beruházások valósulnak meg:
Kós Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
Zsombó
– földszinti vizesblokk felújítása, akadálymentesítése

– földszinti lányöltöző vizesblokkjának
felújítása
– földszinti fiúöltöző vizesblokkjának
felújítása
Támogatás: 5.652.400 Ft
Önerő: 1.413.100 Ft
Beruházás összege: 7.065.500 Ft
Csólyospálosi
Általános
Iskola,
Csólyospálos
– nyílászárók cseréje
Támogatás: 8.889.000 Ft
Önerő: 987.667 Ft
Beruházás összege: 9.876.667 Ft
További információ: www.zsombo.hu
Polgármesteri Hivatal

FELHÍVÁS!
A közelgő önkormányzati választásra való tekintettel a Zsombói Hírmondó
a 2010. szeptemberi számában „VOKS
2010.” címmel választási melléklet ös�-

szeállítását tervezi. Az esélyegyenlőség
jegyében Szeretnénk lehetőséget biztosítani valamennyi jelölt számára a megjelenésre. Ehhez várjuk a képviselő-jelöltek
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és polgármester-jelöltek jelentkezését a
hirmondo@zsombo.hu címre 2010. szeptember 10-ig!
Zsombói Hírmondó szerkesztősége

„Szőke búza között pipacsos kis kalap,
Hiába süt a nap, - árnyék van a fa alatt.”
Kaffka Margit: Augusztus

HÍRMONDÓ

ZSOM-BOLYGÓ

A

falugazdász tájékoztatója

Az előttünk álló időszakban a következőkre hívnám fel a figyelmüket.
1. Az Őstermelői igazolványok érvényesítése, valamint az új igazolványok kiváltása továbbra is lehetséges az aktuális
dátumtól, a feltételek az előző számokban
szerepelnek. Az igazolványok érvényesítése betétlaponként 1000 forintba, az új
igazolvány kiváltása 2000 forintba kerül,
melyet postai úton csekken kell befizetni.
A csekk nálam beszerezhető.
2. A 2009. évi gázolaj jövedéki adó vis�szaigénylése:
A feltételek nem változtak, szükséges
hozzá a 30 napnál nem régebbi földhasználati lap szemle, adószám , adóazonosító
jel stb. Művelési áganként egységesen 97
l/ha gázolaj után lehet a jövedéki adóból
visszaigényelni 68 illetve 72,4 Ft-ot.
3. A 2010-es Egységes támogatási kérelmekhez kapcsolódóan meg kell említeni, hogy a másodvetésű kultúrákat ezentúl
kötelezően be kell jelenteni, mint adatváltozást!!!

Az ehhez szükséges adatok megegyeznek a területalapú támogatáshoz szükséges adatokkal.
A vis maior események bejelentése még
mindig lehetséges , a bejelentéshez szükség van a területalapú támogatási kérelemhez felhasznált jelszóra. A bejelentési határidő: az esemény bekövetkeztétől számított
10 napon belül , illetve amíg ellenőrizhető
az esemény, illetve amikorra a termelő
olyan helyzetbe került, hogy a káresemény
bekövetkeztét be tudja jelenteni… Legkésőbb a helyszíni ellenőrzés megkezdéséig
lehet módosítani ilyen okból a kérelmeket.
A helyszíni ellenőrzések folyamatosan zajlanak, az ellenőrzés időpontjáról a termelő
nem kap előzetes értesítést.
Kérek mindenkit, hogy az esetleges hiányosságokat próbálják megszüntetni, mert
az előző évek tapasztalataiból kiindulva:
az MVH az Uniós elvárásokat figyelembe
véve és követve nem alkalmazhat az ellenőrzések során semmiféle elnéző eljárást, a
hiányosságokat a vis maior bejelentés ki-

Tisztelt Építkezők!

Amennyiben bármilyen tervezési munkával, szaktanácsadással segíthetem elképzeléseinek megvalósítását, rövid határidővel, diszkrét árakkal, teljes körű ügyintézéssel állok
szíves rendelkezésükre.

Tarcsi Károly Építésztervező
6792 Zsombó, Radnóti utca 5.
Tel:06/30/218-7686

vételével szankciókkal bünteti.
Folyamatosan zajlik a parlagfüves területek ellenőrzése is, a parlagfűvel borított területek esetében a bírság mértéke 30.000
Ft – tól 5.000.000 Ft-ig terjedhet.
Kérek mindenkit, hogy az esetleges parlagfüves területeket szüntessék meg, mert
a Földhivatal és a Növényvédelmi Hatóság
szakemberei a vis maior bejelentés kivételével semmiféle indokot nem tudnak elfogadni a gyomos területekre.
4. A kárenyhítési támogatásban részt
vevő termelőknek (akik az önkéntes hozzájárulást is befizették és a káreseményüket
bejelentették) be kell nyújtaniuk a támogatás igényléséhez szükséges adatokat.
Az elszámolás alapja az előző három elemi kártól mentes évek termésátlag adatai.
Ezt össze kell vetni az idei év vis maioros
termésátlag adataival. Központilag diktált
forint adatokkal számolva: ha a forintális
kiesés az előző évekhez viszonyítva meghaladja a 30 %-ot, a termelő jogosult lesz
a kárenyhítési támogatás igénylésére. A
részletekről kérem , érdeklődjenek.
5. Az aktuális információk, pályázati lehetőségek a www.fvm.hu, a
www.mvh.gov.hu a www.emva.gov.hu
honlapokon olvashatók, kérem figyeljék
ezeket az oldalakat is.
Tisztelettel:

Gyuris Ferenc
Falugazdász
Telefonszám: 06-30/337-2520

DAOP-2007- 3.2.1-2008-0032
Közösségi közlekedés fejlesztése Zsombón

ilyen most

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Irányító Hatósága a Dél-alföldi Operatív
Program keretében támogatta a Zsombó
Község Önkormányzata által beadott pályázatot, melynek tárgya „Zsombó Község közösségi közlekedésének fejlesztése”.
A megvalósításra nyert összeg:
38.414.147 Ft, melyet több mint 8 mFt
önkormányzat által biztosított önrésszel
kiegészítve a település 12 autóbuszöböllel, 11 autóbuszváróval, 1 gyalogátkelőhellyel gazdagodhat. Azokat a Zsombó
kül- és belterületén lévő buszmegállókat
érinti a fejlesztés, amelyekben egyáltalán
nincs kiépítve az autóbuszok lehúzódását

ilyen lesz
biztosító buszöböl. A többi buszmegálló
felújítása, kiegészítése egy másik már
benyújtott pályázatban fog várhatóan
megvalósulni kedvező elbírálás esetén.
A buszöblök kialakításával megteremtődhetnek a biztonságos közlekedés feltételei, környezetük parkosításával, buszvárók felállításával, padok elhelyezésével,
szemétgyűjtők kihelyezésével megnő a
várakozók, utazók alapvető kényelmi igényeinek kiszolgálása.
A jelenlegi buszvárók néhány helyen elavultak, illetve a legtöbb helyen hiányoznak. Az ilyen helyek kevésbé alkalmasak
arra, hogy menedéket nyújtsanak a buszra váró embereknek akár hó, eső, tűző

„Este. Hűvösödés, fölülről
Egyszerre vannak itt a csillagok.”
Illyés Gyula: Egy nyárvégi nap
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napsütés és szélvihar esetén.
A községben a tervezett megállóhelyek
korszerűsítésével, autóbuszöblök kialakításával a forgalombiztonság növelhető.
A létesítendő kiemelt járdakapcsolatok
akadálymentes közlekedést biztosíthatnak a rászorultak számára. A tervezett
beruházással hatékonyan elősegíthető a
kulturált, biztonságos közösségi közlekedés a településen.
Fontos, hogy a fogyatékkal élő-, megváltozott munkaképességű, valamint
kisgyermekes családok, továbbá idősek
számára esélyegyenlőséget teremtsünk a
beruházással, a fizikális környezet megfelelő átalakításával, élhető, jól használható
várakozási- és utazási körülmények megteremtésével.
A beruházás 2010.szeptember - októberben valósul meg.
További információ: www.zsombo.hu
Polgármesteri Hivatal

ZSOM-BOLYGÓ

Önkormányzati

hírek

Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról
A Képviselő-testület
az elmúlt időszakban
több
munkaterven
felüli ülést is tartott,
elsősorban a pályázatok megvalósításához
szükséges közbeszerzési eljárások miatt.
A 2010. június 4-i ülésen a képviselők
meghallgatták és elfogadták a polgármesteri tájékoztatót a településen kialakult belvízhelyzetről és a védekezési munkálatokról. A belvízzel érintett területek
egy részén megépítendő csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítésére nyertes DAOP
pályázat van folyamatban, mely megvalósításának felgyorsítása érdekében hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési
eljárást indított a Képviselő-testület a
kivitelező kiválasztására. Ezen eljárási
rend alkalmazására közbeszerzésről szóló
törvény ad lehetőséget, és a pályázat kiírójának jóváhagyása után került sor.
A 2010. június 9-i képviselő-testületi
ülés összehívását is ezen közbeszerzési
eljárás lefolytatása indokolta tekintettel
arra, hogy meghatározott eljárási cselekményeket a Képviselő-testület magának
tartott fenn. Az ülésen 1 ajánlat érvénytelenségének kimondására került sor,
mert a hivatalos közbeszerzési szakértő
megállapította és a Közbeszerzési Bíráló
Bizottság is meggyőződött arról, hogy az
ajánlat nem felelt meg az ajánlattételi felhívásban foglalt kritériumoknak.
A Képviselő-testület június 11-i ülésén kiválasztotta a csapadékvíz elvezető
rendszer pályázatának projektmenedzsmentjét, a beruházás műszaki ellenőrét,
és kihirdette a csapadékvíz-elvezető
rendszer kiépítésére kiírt közbeszerzési
eljárás eredményét. Nyertes ajánlattevő
a TMV Tisza-Maros Víziközmű Üzemeltető Kft. lett, aki a munkálatokat azonnal
megkezdte.
A Képviselő-testület döntött arról, hogy
támogatási igényt nyújt be a központi
költségvetéshez a belvíz elleni védekezés
költségeihez való hozzájárulásra. Ebből az
igényelt pénzből valósítja meg az önkormányzat a védekezési költségek részeként - a korábban szakemberek által megtervezett módon - a Gárdonyi utcában
és a Szent Mihály utcában az átereszek
beszerzését, beépítését és a földmedrű
árkok kiásását.
A Képviselő-testület kérelemmel fordult
dr. Kiss Rigó László püspök úrhoz, hogy
a Kisboldogasszony Plébánia területéből
203 m2-t a Római Katolikus Egyház térítésmentesen adjon át az Önkormányzat
részére a településközpont fejlesztésének

megvalósítása érdekében. A Római Katolikus Egyházközség Képviselő-testülete
és az Önkormányzat Képviselő-testülete
előzetesen megállapodott a területátadás
feltételeiben.
A Képviselő-testület döntött arról, hogy
igénybe kívánja venni a rendkívül kedvező
kamatozású MFB Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelt a bölcsőde és a kerékpárút
beruházások önkormányzati saját forrás
biztosítására. A hitelt az önkormányzat
arra az időtartamra még abban az esetben is fenn kívánja tartani, amikor a vis�szafizetés a költségvetéséből biztosított,
ameddig a hitel kamata alacsonyabb,
mint a betéti kamat.
A Képviselő-testület elfogadta azt a polgármesteri javaslatot, miszerint a kerékpárút megépítése után egységes utcakép
kialakítására törekedjen az önkormányzat
egy fasor telepítésével az Andrássy úton.
A megfelelő fafajta kiválasztása érdekében megkeresünk szakembereket és
várjuk a lakosság javaslatait is a Polgármesteri Hivatalba.
Zárt ülés keretében a Képviselő-testület díszpolgári címet adományozott dr.
Faragó-Mészáros Vilmos polgármester
úrnak és Mádi György esperes kanonok
úrnak. Köszönjük a településért végzett
eddigi és jövőbeni tevékenységüket!
A 2010. június 14-i ülésen a bölcsőde
építéshez és a településközpont fejlesztéshez szükséges, a 2010. június 25-i ülésen pedig a kerékpárút építéshez szükséges közbeszerzési eljárás megindításáról
döntött a Képviselő-testület. Támogatta
a Zsombó - Csólyospálosi Iskola „Referencia-intézmények országos hálózatának
kialakítása és felkészítése” támogatására
kiírt pályázatra pályamunka benyújtását.
Döntött a Szegedi út és a Szatymazi út
melletti területek belterületbe vonásáról.
A Képviselő-testület munkaterv szerinti
halasztott ülését 2010. augusztus 6-án
tartotta. Napirend előtt tájékoztatót hallgatott meg a 2010. július 8-i ivóvízellátási
zavar okáról és a hibaelhárítás menetéről. A hibát a vízműtelep néhány hónapja
cserélt fogyasztásmérőjének (villanyóra) leégése okozta. A hiba elhárítása a
DÉMÁSZ szakembereinek körülbelül 3
órájába tellett. A Képviselő-testület a na-

pirendek keretében elsőként meghallgatta
és elfogadta a Kós Károly Általános Iskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
beszámolóját a 2009/2010-es tanévről,
az általános iskolai oktatás helyzetéről,
valamint a Nefelejcs Óvoda beszámolóját
a 2009/2010-es nevelési évről, az óvodai
nevelés helyzetéről. A testület megköszönte az óvoda és az iskola dolgozóinak
– kiemelten Varga Krisztina – munkáját.
Sor került a nevelési – oktatási intézmény Alapító Okiratának módosítására a
tagintézmények szakmai igényének megfelelően, illetve meghatározta a Kós Károly
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. tanévre
vonatkozó órakeretét és álláshelyeit, az
indítható osztályok számát, valamint az
óvodai álláshelyek és indítható csoportok
számát. E fenntartói kötelezettséget jogszabály írja elő.
A Képviselő-testület aktualizálta a települési esélyegyenlőségi tervet, amelynek
megléte több pályázatnak is feltétele.
A Képviselő-testület 30.000,- Ft-tal támogatja Tanács Gergő ifjúsági kick-box
világbajnokságon való részvételét, amelyet Belgrádban rendeznek.
A Rózsa utca kellő szélességének biztosítása érdekében vásárolt területet az önkormányzat, illetve elfogadta Nagy-Biblia
Ferenc települési képviselő földterület
felajánlását e célra. A közösségi cél érdekében történő tulajdonjogról való ingyenes lemondásért ezúton is köszönetemet
fejezem ki.
Ujvári Szilvia a Zsombó Kft. ügyvezető igazgatója bejelentette, hogy 2010.
szeptember közepéig terjedő időszakra
a Kft ügyvezető igazgatójának helyettesítésével megbízta Mihálffy Zsoltot tekintettel arra, hogy a tevékenységet előre láthatóan 2 évig nem tudja ellátni. A
Képviselő-testület az ügyvezető igazgatói
állás betöltésére, határozott időtartamra,

NE LEGYEN A FŰNYÍRÁSRA GONDJA, A ZSOMBÓ KFT. EZT MIND MEGOLDJA!
A ZSOMBÓ Szolgáltató, Kereskedelmi Kft. fűnyírást, gépi kaszálást, parlagfűmentesítést
vállal professzionális gépekkel, kedvező áron, Zsombó kül- és belterületén egyaránt!
Hívjon minket bizalommal hétfőtől péntekig 7-15 óráig a 06-62/595-561-es telefonszámon.
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„Emlékszel még az augusztusi égbolt
Tüzeire? – a cirpelő mezőn
Álltunk, s szemednek mélyén elveszőn”
Tóth Árpád: Augusztusi ég alatt

HÍRMONDÓ

ZSOM-BOLYGÓ

2010. december 31-ig munkavállalót keres. Elsősorban építőipari kivitelezésben,
esetleg tervezésben jártas munkavállalót
keresünk Zsombó Község Önkormányzata beruházásainak lebonyolítására, újabb
beruházások előkészítésére. Az állásra
2010. szeptember 6-ig lehet jelentkezni
Gyuris Zsolt polgármesternél szakmai
önéletrajz eljuttatásával. Várhatóan a
szeptember 13-ára tervezett ülésén dönt
a Képviselő-testület.
Az augusztus 12-én megtartott rendkívüli ülésen a Képviselő-testület kihirdette
a településközpont fejlesztés kivitelezésére kiírt nyílt, hirdetmény közzétételével indult közbeszerzési eljárás nyertes
ajánlattevőjét, amely a TMV Tisza-Maros
Víziközmű Üzemeltető Kft. Szintén kihirdette a kerékpárút építésre kiírt nyílt, hirdetmény közzétételével indult közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjét, amely
a Zsombó 2010 Konzorcium lett.

Falunapi

KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉS

A beruházás a közbeszerzési eljárást követően, a tervek szerint 2010. szeptemberében kezdődik meg.
A kivitelezés az érintett ingatlanok előtt
várhatóan kisebb közlekedési nehézségeket fog okozni. Annak érdekében, hogy
ez a lehető legrövidebb ideig tartson és
a legkisebb mértékben akadályozza az
ingatlanhasználókat, a munkaterületeket
szakaszokra bontjuk, és az érintett ingatlantulajdonosokat előzetesen tájékoztatjuk. A tájékoztatás a szakaszok fizikai
megvalósuláshoz igazítva történik. Az
esetlegesen felmerülő kéréseiket előzetesen, illetve a beruházás alatt folyamatosan
jelezhetik Mihálffy Zsolt építésznek, aki az
önkormányzat részéről követi nyomon a
beruházást. A munkálatok gördülékeny
lebonyolítása érdekében problémáikkal
forduljanak hozzá bizalommal.
Kérem és köszönöm türelmüket, megértésüket és közreműködésüket ahhoz,
hogy a településen élők által régóta várt
kerékpárút megépüljön.

tűzijáték helyett az árvízkárosult

Az Önkormányzat – Nagy B. Ferenc és
Mihálffyné Zakar Andrea képviselők javaslata alapján - csatlakozott ahhoz az
országos kezdeményezéshez, mely során
a különböző rendezvényeken a tűzijátékra
fordítandó pénzösszeget felajánlja olyan
települések számára, ahol a természet
erői nagy károkat okoztak. Ilyen település
az Egertől nem messze fekvő, festői szépségű Novaj is, ahol egyetlen hét alatt kétszer öntötte el a települést és lakóit az ár,
a környező hegyekből lezúduló víz és sár,
mely a ravatalozót sem kímélte. Fodor
Péter – a több mint 100 millió Ft-os kárt
szenvedett település polgármestere - elmondta, hogy a felajánlott pénzösszeget
a ravatalozó felújítására kívánják fordítani, továbbá hozzátette azt is, hogy nagyon

Járdaépítés

a

Béke

meghatotta őt is és a település lakosait
az adomány, mert a Novaj életében arra
még nem volt példa, hogy anyagi segítséget kaptak volna más településtől, pedig
nem először fordult elő velük szerencsétlenség. A polgármester úr megkért, hogy
tolmácsoljam a novaji lakosok köszönetét
és háláját a zsombóiak számára.

Kérdőíves közvélemény kutatást végzett
felkérésemre sok lelkes segítő az utóbbi
hetekben. Több száz kérdőív kitöltésre
került, amellyel a kitöltők az önkormányzat munkáját segítették. Köszönet érte.
Akihez nem jutott el valamelyik kérdezőbiztos, illetve a kérdőív, és szeretné azt
kitölteni, kérem jelezze a Polgármesteri
Hivatalban. A kitöltött kérdőíveket a kérdezőbiztosoknak lehet leadni, vagy a Polgármesteri Hivatalban, valamint a Goods
Marketben kihelyezett urnákba lehet bedobni.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Gyuris Zsolt
polgármester

község támogatása

A zsombói 200.000 Ft-os adományt
Novaj község falunapján 2010. augusztus
20-án Gárdonyi Géza következő gondolatainak tolmácsolása után adtam át .
„Mi a rossz? A jónak az anyja. Minden,
ami jó a világon, valami rosszból születik.”
Ahogy a zsombói belvízkárosultaknak is
jól esetett a Magyar Vöröskereszttől érkezett segítség, úgy Novaji lakosoknak is az,
hogy Zsombó segíteni tudott nekik. Ezek
az emberek és településeink közötti önzetlen gesztusok a tényleges segítségen
túl reményt és a nemzeti összetartozásba
vetett hitet is erősítik.
Gyuris Zsolt
polgármester

utcán

Az élhető épített környezet egyik alapvető eleme, a közlekedésben résztvevők
megfelelő helyen történő közlekedéséhez
a balesetmentes feltételek megteremtése. Ez a komfortérzeten és biztonságon
túl esztétikai célokat is szolgál.
A Képviselő-testület ezért is tartja fontosnak, hogy a korábban megkezdett
járdaépítések folytatódjanak, így fokozatosan szépüljön a településünk.
Az Andrássy út, Móra Ferenc utca után
az egyik legforgalmasabb utca, a Béke
utca válik a forgalom több szereplője számára is biztonságosabbá.
A jelenlegi felbontott utcaszakasz szeptember végére, október elejére – 2,7mes szélességével – egységes járda és
„Hegyek, halmok tája zöldűl
Szőlőfának levelétűl;
Telik szemje drága nedvvel,
Melyet a szív óhajt, kedvel.”

Novaj

Néhány hónapja megújult Zsombó község honlapja, sok új információ várja a
kedves érdeklődőket. Kérem látogassa
meg, akinek lehetősége van!

kerékpárútként szolgál a rajta haladók
számára. Ősszel az Andrássy úton és a
Szegedi út egy részén megépülő kerékpárútról két keréken tovább haladva a
közutat keresztezve megközelíthetővé válik az óvoda, az iskola, a közösségi ház, és
néhány tíz méterre a többi közintézmény
is.
A gépkocsival közlekedők körültekintő
közlekedése természetesen továbbra is
szükséges, azonban ha mindenki betartja
a szabályokat, kevesebb az esélye a balesethelyzet kialakulásának.
A Béke utcai járdaépítési beruházást
újabb fejlesztés követi, amelyre a Településközpont fejlesztése címmel nyert pá6

Tompa Mihály: Nyárban

lyázatot az önkormányzat. Ebből a pályázatból az utca egységes arculatát tudjuk
kialakítani: kandelláberek, fasor telepítés,
parkolók kiépítése. Bővebb információ a
Zsombói Hírmondó következő számban és
a www.zsombo.hu honlapon található.

Gyuris Zsolt
polgármester

ZSOM-BOLYGÓ

Kerékpárút építés ünnepélyes alapkőletétel

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívom Zsombó község lakosságát a zsombói kerékpárút ünnepélyes alapkőletételére!
Az ünnepélyes alapkőletétel
helye: Zsombó, Andrássy út - Rákosi Jenő utca kereszteződése
ideje: 2010. szeptember 2. (csütörök) 10:15 óra
Az alapkövet dr. Bohács Zsolt Zsombó országgyűlési képviselője helyezi el.
Jöjjön el! Ünnepeljük együtt Zsombó régen várt kerékpárút építésének kezdetét!
Az ünnepséget megelőzően 8:00 órától kerékpártúrára mennek a zsombói Kós Károly Általános Iskola felső tagozatos diákjai Zsombó - Bordány - Üllés - Forráskút - Zsombó útvonalon a bordányi, üllési, forráskúti diákok, az országgyűlési képvselő úr és a négy település polgármesterének csatlakozásával. A túraútvonalon bejárják a résztvevők a
környékben már meglévő kerékpárút szakaszokat. Ezzel is felhívják a résztvevők a figyelmet az összefüggő kerékpárút
hálózat szükségességére.
Várjuk a kerékpározáshoz kedvet érzőket, hogy csatlakozzanak kerékpártúrához vagy annak tetszőleges részéhez.
Tisztelettel:
Gyuris Zsolt
polgármester

Királyszéki iskola
Sok helyi természeti, épített értékünk, kulturális
kincsünk van, ami egyedi, megismételhetetlen,
és méltán lehetünk büszkék különlegességeinkre. Néhány ilyen gyöngyszem: az ősláperdő, a
83 éves Kisboldogasszony templom, a Lápastói
búcsú, az országban egyedülálló Wesselényi
Népfőiskola.
A Magyar Országgyűléssel egyidőben, 1904ben épült a Királyszéki Iskola, mely Zsombó községtől Forráskút felé haladva a műút mellett a
jobb oldalon áll.
1906/7. 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. 1921-ben az 1-6.
osztályos elemisek száma 115 főre nőtt. Ekkor
már két tanító látta el feladatát. Az 1974/75. tanévben az utolsó évfolyam már csak 10 fős volt, az
összevont 1-4. osztályosokból.
A megszűnt iskola épületét sokféle célra hasznosították, varroda is működött, majd magántu-

lajdon lett. Eredeti építési stílusát figyelmen kívül
hagyva átalakították.
2008-ban Zsombó Község Önkormányzata vis�szavásárolta az építészeti örökség megőrzése
érdekében, és a későbbi tartalommal való megtöltésre oktatási-, nevelési-, közművelődési és
turisztikai célú hasznosításra.
A 2009-ben benyújtott, és az idén megvalósuló
épített örökség megőrzését szolgáló pályázattal
sikerült a helyileg védett épület állagmegóvását
célzó munkákat elvégeztetni, a külső homlokzatot
helyreállíttatni és a nyílászáróit kicseréltetni.
Az épület hosszú távú hasznosítása a cél,
amely további beruházásokat igényel. A tervek
között szerepel erdei iskola, ifjúsági szálláshely,
nyári táborozás, helyi turisztikai látványosság bemutatására, előadások, rendezvények lebonyolítására alkalmas kulturális központ kialakítása,
működtetése.
A fejlesztésekhez szükséges anyagi forrást a
jelenleg elbírálás alatt álló és további előkészítés
alatt álló pályázatok biztosítanák.
További információ: www.zsombo.hu
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„Lassan véget ér a nyár.
Rézsút a napfény a kertet, hónalj-árnyékot
növeszt a leveleknek, a mézarany parkettán elömlik
a nagyszoba hátsó faláig,”
Csukás István: Nyárutó

HÍRMONDÓ

nagyító

Épül a csapadékZsombón

és belvízelvezető rendszer

2010. tavaszán az országos nagy mennyiségű esőzés településünket is elérte. A lehullott víz nem tudott lefolyni hatalmas károkat okozva ezzel. Talán így még inkább
érezhető annak a beruházásnak a szükségessége, melyben Zsombón kiépül a csapadék és belvízelvezető rendszer. A munkálatok a nyár folyamán kezdődtek. Az érintetteket kérdezzük

Mekkora a jelentősége a település
fejlődése szempontjából a csapadék
elvezető rendszer építésének?
Az utóbbi 10 évben háromszor okozott
a sok eső belvizes elöntést Zsombón, komoly károkat okozva az embereknek. A
csapadékvíz elvezető rendszer jelentősége óriási. Nemcsak a vagyontárgyakban
bekövetkező károkat előzi meg, amelyre
a biztosítók egyébként nem fizetnek, hanem a mindennapi élet feltételeit is biztosítja, hiszen a belvízzel elöntött házunkból
nehezen juthatunk el a munkahelyünkre,
az iskolába, és nehéz szívvel hagyjuk magunk mögött a veszélyeztetett értékeinket. A most megépülő csatornák biztosítják a belterületen a vízelvezetés gerincét.
A keresztutcákban korábban megépült
csatornák ezután mélyíthetők az elkészült
tervek szerint a szükséges mértékig, és a
még ki nem épült utcákban szükség esetén kiáshatók a vízelvezetők, mert a befogadó gerinc csatornák adottak.
Gyuris László képviselő, a Településfejlesztési
Bizottság elnöke

Milyen forrásból valósul meg a beruházás, és mikortól fog maradéktalanul
működni a megépült csatornarendszer?
A településünk egyik legfontosabb beruházását, a belterületi csapadék- és belvízelvezető rendszer kiépítésének I. ütemét az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Dél-Alföldi Regionális Operatív Program
DAOP-5.2.1/A-09-2009 kódszámú, megnyert pályázatból valósítjuk meg. A pályázattal a beruházás 90%-ának pénzügyi
„Megöldököltük a nyarat,
mint egy széptollú madarat,
belőle más nem is maradt,
egy-két piros toll-pillanat.”

fedezetét 71.820.000 Ft-ot teremtjük elő.
A megépülő burkolt csatorna várhatóan
idén szeptember végétől látja el teljesen
feladatát.
Másik pénzügyi forrásunk a belvízvédekezés költségeire rendelkezésre álló állami
vis maior alap, amelyből a szivattyúzási
költségeken felül a védekezéshez szükséges árokásást és átereszek megvásárlását elhelyezését tudjuk részben fedezni. A
vis maior alapból igényeltünk a DAOP-os
pályázatban nem szereplő Gárdonyi Géza
utcai csatorna mélyítésére és egységes
átereszeinek beszerzésére, beépítésére.
Az utcában korábban volt ideiglenesen
megépült, funkcióját csak részben ellátó csatorna, de az átereszek szintezése
és keresztmetszete sem tette lehetővé
a keresztutcák mélyebb pontjairól a víz
elvezetését. A Szent Mihály utcán pedig
teljesen új csatornát kellett kiépíteni. A
vis maior alapból a 6 millió Ft-ot meghaladó védekezési költség nagyobb részét
igényeltük.
Gyuris Zsolt, polgármester

Milyen szempontok érvényesülnek a
megvalósítás folyamán?
A TMV Tisza- Maros Víziközmű Üzemeltető Kft. végzi Zsombó község csapadékvíz-elvezető rendszerének kiépítésének
kivitelezési munkáit. Az I. ütemben megépülő, a befogadótól induló hálózat adja a
település csapadékvíz-elvezető rendszer
gerincét, biztosítva a későbbi biztonságos
csapadékvízelvezetést. Az érintett utcákban a lakossággal egyeztetve folynak a
munkálatok. A megépülő csapadékcsatorna hálózaton történő gépkocsi áthajtók
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pontos helyét az érintett ingatlantulajdonosokkal egyeztetjük, és amennyiben a
közművek védőtávolsága engedi az ingatlanra történő behajtás ott valósul meg. A
kiszoruló talaj helyszínről történő elszállítása, valamint a terület finom tereprendezését a csatorna építését követően
azonnal megkezdjük. A beruházás során
a Szent Mihály utcában az Andrássy úttól a régi elavult azbesztcement vízvezetéket kiváltottuk korszerű műanyag KPE
vezetékre, javítva ezzel a település vízellátásának biztonságát és minőségét. Az
Andrássy úti csomópontnál a föld alatti
tűzcsap helyett föld felettit építettünk ki.
Szükségessé vált még az Andrássy úton
a gázvezeték átépítése, amely a kötelező
adminisztrációt követően valósulhat meg.
A kivitelezés során törekszünk arra, hogy
a településen élők a lehető legkevesebb
kellemetlenséget érezzék az építés kellemetlen folyamatából, bízunk abban, hogy
a megvalósuló létesítmény és annak
biztonságot nyújtó funkciója feledteti az
építés során esetlegesen felmerült kellemetlenségeket.
Terhes Csaba, a kivitelező TMV Tisza- Maros
Víziközmű Üzemeltető Kft. ügyvezetője

Mit vár a beruházástól a jövőre nézve?
Sokkal jobb lesz, mint volt, hiszen nem
fog állni a házamnál a víz. Nem lesz szükség gumicsizmára, nem lesz kellemetlen
helyzetem, mivel én mozgáskorlátozott
vagyok. Bár most is lenne még rendezni
való, mert göröngyös az út, nehéz a füvet
levágni.
Székesi Kálmánné, Szent Mihály utca

Jobb lesz a beruházás után, mert legalább eső után elmegy a víz. Bár jobb
lenne, ha nagyobb lejtése lenne az ároknak az utcánkban, mert a nagy eső után
a kertünkbe kellett elvezetni a vizet még a
beruházás előtt.
Rácz Vencelné, Móra Ferenc utca

kul-turi

Zsombói

nyári táborok

2010.

A Zsombói Hírmondó nyárvégi számában arra teszünk kísérletet, hogy bemutassuk azokat nyári élményeket, melyeket gyermekeink
a mögöttünk hagyott szünidőben élhettek át. A számos lehetőség között találunk hittanos- kerékpáros- túlélő- sport- környezetvédelmi- hagyományőrző táborokat. Bepillantást kapunk egy-egy tábor hangulatába, hol szervezők, hol pedig a résztvevő gyerekek veszik
számba mire is érdemes emlékezniük. Jó szórakozást kívánunk az olvasáshoz!

Kiskunmajsai tábor
Tábori élmények

A Közösségi Ház szervezésében – a
TÁMOP 3. 2. 3. - 2008/2-2009-0012 project keretén belül – került megrendezésre
július első hetében kiskunmajsai kézműves és hagyományőrző táborunk melyen
22 többségében kisiskolás vett részt. A
tábor ingyenes volt a gyerekek számára!
(…) Tegnapelőtt, azaz csütörtökön
jöttünkebbe a táborba. Ebédre ide is értünk és jóllaktunk, éppen a kedvünkre volt
a kaja. Teli hassal elindultunk berendezni
a szobákat. Miután berendezkedtünk Csaba bácsi történelem órát tartott az 56-os
forradalomról. Utána átmentünk az 56-os
Múzeumba és megnéztünk mindent, és
minden képről elmesélt egy regényt. (…)
(Újhold csapat)

(…) Amikor megérkeztünk a művelődési házhoz még nem voltunk csapatokban.
A busz gyorsan ideért Majsára. Már este
kiválasztottuk a csapatokat. Az első nap

Csaba bácsi történelem órát tartott nekünk az 56-os Múzeumban. Aki ügyesen
válaszolt a kérdésekre, könyvet kapott.
Második nap ügyességi vetélkedőn vettünk részt. Mindenki kifulladva ment a
táncházba. Amikor odaértünk sok ismerőssel találkoztunk. Hazaérve nagyon
fáradtak voltak a csapatok. Mindenki elaludt. Ma reggel szellemi vetélkedőn vettünk részt. Estére tábortüzet fogunk gyújtani és népdalokat fogunk tanulni.(…)
(Napsugár csapat)

(…) Most jöttem elsőnek táborba és
tetszett máskor is akarok jönni. Finom
volt az ebéd és a reggeli is, a vacsora is.
Csináltunk mézeskalácsot is és ki is díszítetem és összelapult, így megettem. (…)
(Farkas Nikolett 7. o)

(…) Jó volt, hogy sok emberrel összebarátkoztam. Az idő kedvező volt mindig.
Az ételek nagyon finomak voltak. Érdekesek voltak a kézműves foglalkozások,
mert különbözőek voltak. Tetszettek a
csoportos vetélkedők és a számháború.
Jó volt a csipkeházban, mert megismertük a híres halasi csipkét. Az nem is kérdés, hogy a legjobb a strand volt. Jó volt
a tábortűz. Jók voltak a programok, és
hogy este beszélgettünk. A locsolást nem
fogom elfelejteni. Rossz volt, hogy este
nem lehetett beszélgetni. (…)

Dudás Zoltán 3. o

(Rác Szabó Emese 6. o)

Minden nap kézműveskedhettünk és
az ennivaló is nagyon finom volt. Az is jó
volt, amikor délután le lehetett egymást
slaggal locsolni. Amikor strandon voltunk,
akkor a vízbe ugrálás volt a legjobb. A tábortűznél az volt a legjobb, amikor Csaba bácsi tanított nekünk dalokat. Amikor
Activityztünk, akkor mindenki nagyon
ügyes volt és jót mulatott.
(Pálinkó Viktória 7. o)

(…) Az éjszakákon nem tudtunk rögtön
elaludni, ezért beszélgettünk, de Csaba
bácsi néha meghallotta és bejött csendre inteni. És a számháború is jó volt. A
strand és a múzeum nagyon tetszett, de
most sajnos haza kell menni. (…)
(Táborosi Boglárka 6. o)

(…) Nekem a legjobban tetszett a kutyák simogatása meg a játékok, meg a
kézműves foglakozások, meg a felnőttek
kedvessége. Jó volt a kaja meg a szállás,
de azért ne felejtsük el Csaba bácsi meséjét éjszaka! (…)
(Bacsa Gergő 4. o)

(Bacsa Janka 5. o)

Wesselényi Népfőiskola Hagyományőrző Tábora
Tábori élmények
A Szivárvány Nagycsaládos Egyesület
és a József Attila Közösség Ház szakmai
együttműködésében hagyományőrző tábor valósult meg július 9. és 14. között a
zsombói Wesselényi Népfőiskolán. Ös�szességében 36, többségében zsombói
iskolás vett részt a programokon, de csatlakoztak Szegedről, Forráskútról, Pusztamérgesről, Kistelekről is gyerekek.
(…) Nagyon jó volt bográcsban főzni és
a vetélkedő. Második nap csuhékészítés
volt, de még mézeskalácsot is csináltunk. Harmadik nap volt a számháború,
másnap nagyon vártam, hogy elmenjünk
falat mászni és a sportlövészet is jó volt.
Este elmentünk a Kultúrházba és ettünk
buktát és még akkor volt a táncház is.
A strandolás volt a legjobb, de az volt a
legrosszabb, amikor leégett a hátam. De
utolsó előtti nap is jó volt, mert tűzzománcoztunk. De az utolsó nap volt a legjobb,
mert hazamehettünk. (…)

(…) A számháború nagyon jó volt, mert
ismeretlen erdő volt és megijedtem egy
madárijesztőtől. Meg alig találtunk ki csapattal az erdőből. A reggeli torna jó volt,
mert Csaba bácsi tartotta és látszólag
neki sem volt kedve tornázni. (…)

(…) Nagyon tetszett a strand. Nagyon
tetszett a lovas kocsizás. Nagyon tetszett
a szalonna. Mindig jutott meleg víz! Nagyon tetszett a FOCI VB! Nagyon tetszett
a táncház! Kicsit sok volt a sétatúra! Minden nap kaptunk szörpöt! 1:0-ra nyertek
a németek. Nagyon jó volt ez az egész
tábor! (…)

Csáki Eszter 2. o

(…) Megérkeztünk pénteken, elhelyezkedtünk, utána a vacsora bográcsban készült. Este szellemi vetélkedőt tartottunk.
9

Egyik nap elmentünk az erdőbe számháborúzni és sportos versenyeket tartottunk.
A VB- meccseket meg tudtuk nézni. Sok
tárgyat készítettem: mézeskalács, tűzzománc, gyékénypillangó, csuhévirág, nemezlabda, és még sok minden mást. Mivel
én vegetáriánus vagyok, kaptam külön
ételt. A szülők sütöttek palacsintát, és az
egyik napon a Közösségi Ház kemencéjében sütöttek nekünk buktát. Hétfőn elmentünk Mórahalomra fürdeni, sok medencében úsztunk. Elmentük még falat mászni
és a sportlövészetet is kipróbáltuk. A falun
lovas kocsival is átmentünk. Volt hangszer
bemutató, sok új hangszert ismertem meg.
Sokat Activityztünk és fociztunk.(…)
Réthi Barnabás 7. o

(…) Az első napon, csütörtökön nagyon
izgultam. Annyira vártam Csaba bácsi vetélkedőjét. Az volt az egyik kedvencem.
Este a vacsora paprikás krumpli volt, ami
istenire sikerült. Volt falmászás, ami nagyon jó volt. 3-szor is neki csapódtam a
falnak. Lőttünk is. Én rosszat lőttem, de
azért érdekes volt. Jah és még nem is
mondtam, hogy lovas kocsival mentünk

„Ne menj le, szép nap! Igazi nagy nyarunk
úgyis csak emlék, és ha kihúnysz, a gyors
esték már rögtön őt idézik,
az öregen születő, irígy őszt.”
Szabó Lőrinc: A nyárvégi naphoz

HÍRMONDÓ
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falat mászni. Remélem jövőre is elengednek a szüleim. (…)
Adai-Simon Annabella 7. o

(…) Lovas kocsiztunk, én szegény lovakat nagyon sajnáltam. Odaértünk a falmászóhoz, és nagyon jó volt a verseny.
Én lettem a negyedik. Sorversenyeztünk,
nagy élményünkre utolsó előttiek lettünk.
Nagyon finomak voltak a kaják. Csaba
bácsi nem engedte, hogy zenét hallgas-

Köszönet

A József Attila Közösségi Ház és Könyvtár ezúton köszöni meg a Wesselényi
Népfőiskolán 2010. július 9-14. között
lezajlott hagyományőrző tábor segítőinek,
hogy szerepvállalásukkal hozzájárultak a
gyerekek tartalmas kikapcsolódásához!

Lakitelki tábor
Tábori élmények

A József Attila Közösségi Ház harmadik
nyári táborát a Lakiteleki Népfőiskolán
szerveztük. A félnomád táborban (jurtákban aludtunk és a szabadban zuhanyoztunk) szintén kompetencia fejlesztő kézműves, táncos és énekes foglalkozásokat
tartottunk. Ezt a hetünket is a TÁMOP 3. 2.
3. - 2008/2-2009-0012 project keretén belül tudtuk ingyenessé tenni a 30 résztvevő
zsombói gyermek részére.
(…) A táncház is nagyon izgalmas volt,
jártunk csárdást, és még sok mindent,
de még játszottunk pecsenyét és nagyon
jó volt. Egyébként nekem minden nagyon
tetszett. Amikor délután csendes pihenő
volt, abban UNOztunk és nagyon tetszett!
Örülök, hogy itt lehettem. Nagyon jók voltak az éjszakai tornák! (…)
Nagy Jázmin 5. o

(…) Nagyon jó volt az első nap, amikor
megérkeztünk és elfoglaltuk a jurtákat. Tetszett a szellemi vetélkedő és az ACTIVITY.
Finomak voltak a Tisza Vendéglőben az ételek. A legjobb a strandolás volt az uszodában. Tetszettek a kézműves foglakozások,
volt agyagozás karkötőkészítés, batikolás,
mézeskalácsozás, rongybabakészítés, terménykép készítés és még sok más minden
is. Jó volt az éjszakai és a reggeli torna.
Izgalmas volt a biciklitúra Szentkirályra
is. Voltunk Tiszaalpáron a Czinege Manufaktúra Kft-nél., és az nagyon érdekes és
izgalmas volt, mert láttuk, hogy hogyan
csinálják kézzel a kosarakat. (…)

sunk, de a VB-t néztük akkor nem szolt
ránk, aztán ő meg egész héten a VB dalt
dudorászta. A végén a sütögetés volt a
legjobb. (…)
Mihálffy Gergely Béla 5. o.

(…) Megérkeztünk pénteken. A vacsorát bográcsban főztük, vetélkedők voltak.
Gyalogtúráztunk, jó meleg volt. A VB
meccseket Meg bírtuk nézni, agygoztunk,
kézműves foglalkozások voltak, hangszer-

gedűs Bernadett, Kovácsné Éva, Kispéter
Gábor, Csáki Antal, Mangó Csabáné,
Adai-Simon Tiborné, Gyuris László, Maróti
József, valamint az önkormányzat közcélú
foglalkoztatott munkatársai

gatottan vártuk, hogy ki melyik jurtába lesz
beosztva. Hála istenek a barátnőimmel kerültem a 7. jurtába. Csaba bácsi körbevezetett minket, 9 órakor már az ágyban kellett lenni. Nagyon tetszettek a kézműves
foglakozások pl.: a batikolás, agyagozás,
fonás, de, hogy ne soroljam az összeset,
ezért az összes tetszett. Jó volt az éjszakai
torna. A biciklitúra szuper volt. A szellemi
vetélkedőbe mi lettünk az elsők. Nagyon
szépek voltak a jurták mintái.

ba bácsi körbevezetett minket a Népfőiskola területén. Este 21 órakor volt takarodó
és a mi jurtánk minden másnap este kiment
éjszakai tornázni. Mindig a vacsora ízlett a
legjobban. Voltunk biciklitúrázni, de sajnos
én nem mehettem, mert nagyon fájt a térdem. 3 féle csapat volt: lila, narancssárga
és bordó. Én a bordó csapatba kerültem.
(…) Nagyon sok szép dolgot készítettünk.
Utolsó este tábortűz volt, ahol szalonnát
sütögettünk, vagy aki akart virslit sütött.
Majd a sütögetés után énekeltünk a tűz
körül, s kaptunk még palacsintát.

Bakó Luca 6. o

Csütörtök délelőtt fürödtünk, délután
pedig kézműveskedtünk. Agyagoztam,
gyöngyöt fűztem és batikoltam. Este pedig
számháború és tábortűz is volt. Mindennap
nagyon finom ételeket kaptunk. Voltunk
kint 1-2-szer tornázni is esténkén, reggeli
torna viszont sosem maradt el. A jurták is
elviselhető alvóhelynek bizonyultak. A tusoló és a WC is használható állapotú volt.
Török Anett 7. o

A strandolás remek volt. Az úszóversenyen Kiss Lilla nyert, 80 cm-140 cm-ig
mélyült a medence. A táncház is jó volt.
A számháborúban mindenkinek leizzadt a
száma, ezért nem volt olyan jó. A sorversenynél a térdem lehorzsolódott, de az is
jó volt. Az éjszakai torna nekem tetszett.
Meglátogattuk a nyomdát, ami a népfőiskola területén található. A szalonnasütés
és az éneklés jó volt, csak az volt a baj,
hogy csíptek a szúnyogok.
Zakar Barbara 6. o

Az étel nagyon finom volt. A korai takarodó az annyira nem tetszett. De ezekben a
fantasztikus jurtákban a szivacsokon nem
volt gond a csicsikálással. Csak néha…
De ha mégis elfordult, akkor Csaba bával
esti tornáztunk egy „kicsit”.
Megérkeztünk a lakiteleki népfőiskolába.
Letettük a jurta elé a cuccainkat, majd iz-

Vasárnap megérkeztünk a szállásra. Jurtákba aludtunk, ami 8 személyes volt. Csa-

Vajda Zsolt 7. o

„Az ősz fuvalma meglegyintget
Bennünket újra, újra már
És útra kelt a népdalokból
Jól ismert költöző madár.”

Zádori Márkó 7. o

Maróti Dezső, Török János, Vőneki József, Pancza István, Táborosi Gábor, Jákó
Csaba, Börcsökné Kati, Szalma Imréné,
Dékány János, Rácz Vencelné, Kissné
Madarász Edit, Zeleiné Székesi Erika,
Szunyogné Székesi Beáta, Kovács Mónika, Mihállyné Zakar Andrea, Vérné He-

Kecskeméten láttuk a Cifrapalotát, és
ahogy a dal írja, tényleg zöld volt az ablaka.
A Szórakaténusz játékmúzeum nagyon tetszett, mert lehetett szőni, amit én egyébként is tudok és imádom, aztán egy kiállítást is megnéztünk, és volt az egyik részen
egy olyan kicsi baba, mint a fél kisujjam.
Az éjszakák nagyon kalandosak voltak, főleg az első kettő éjszaka. Nagyon örültem,
hogy narancssárga lehettem.

Gábor Reni 5. o

bemutató, a búcsú estén szalonnát sütöttünk. Aki beszélt este, azok tornáztak,
elmentünk a fürdőbe, jót fürödtünk, fagyit
kaptunk. Kemencében sütöttünk buktát,
finomak voltak, aztán táncház volt, jót
mulattunk, volt hangszerbemutató. Sokat
fociztunk. Nagyon jó dolgokat csináltunk.
Megtanultak a fiúk is fonni. Jó barátokat
szereztem. (…)

Hajda Csenge 5. o.
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Ady Endre: Nyárvégi strófák

Mészáros Csaba, táborvezető

Szunyog Zsanett 6. o

Az első élményem a pincében lévő vetélkedő volt. Az szerintem tök izgi volt. Nem
izgultam, hogy kivel leszek együtt, mert
tudtam, hogy Csaba bácsi beleegyezik
abba, hogy barátnőmmel legyek. A biciklitúra is jó volt, csak egy kicsit a végére fájt
a „popsim” az üléstől. De ez a legkevesebb.
(…) Egyedül az éjjeli torna, a sok bogár és
a takarodó ideje nem tetszett, mert szerintem lehetett volna, mondjuk fél órácskával
később. A lila pólónak kifejezetten örültem,
mert az a kedvenc színem. Az uszodában
úszóversenyeztünk, aminek én az elején
ki is estem. A tusolóból hideg víz jött, de
az tök jó volt, mert attól frissültünk föl. A
mézeskalács, amit csináltunk, fini volt.
Számháborúztunk is, és abba az egyetlen
rossz az volt, hogy a szúnyogok imádják
a véremet, és totál összecsipkedtek. (…)
Legjobban a szalonnasütés és a karkötőkészítés tetszett. De összességében az egész
tábor úgy volt jó, ahogy volt. (Főleg, hogy
ez volt az első tábor, ahol kaptam pólót.)
Harcsa - Pintér Noémi 5.o
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A II. Zsombói Szentjánosbogár

Az idei éve Bogártáborát még a tavalyinál is jobban vártam. Lehet, hogy azért,
mert tudtam ez egy nagyon jó hely tele
remek emberekkel. Mégis a várakozásom
mellett volt egy kis kíváncsiság is, hogy
a tavalyi tábort mivel lehet még fokozni.

Falmászó

tábor

Úgy látom a tábor befejeztével sikerül t a
mércét ismét feljebb tenni. Idén még jobban megismerhettük a zsombói emberek
közelségét, önzetlen szeretetét. Ha engem
kérdeznének melyik volt a legjobb táborom én azt válaszolom a 2009-es Zsombói.
Hozzá kell tennem, jó pár évet eltöltöttem
már a Szentjánosbogarak között. Ha már
az a megtiszteltetés ért engem, hogy írhatok a táborról, engedjék meg, hogy én
közölhessem azt a hírt, hogy jövőre ismét
lesz Zsombón Szentjánosbogár tábor.
Tóth Péter felvállalta, hogy ismét megszervezi. Ez már a III. lesz egymás után.

és környezetvédő tábor

Idén nyáron a falmászás népszerűsítéséhez nagy segítséget kaptunk: sikeresnek
bizonyult az általunk benyújtott LEADER
pályázat, így három héten keresztül vártuk a kalandvágyó gyerekeket „Falmászó
és környezetvédő” táborunkba.
A pályázat lehetővé tette, hogy a résztvevő gyerekek ingyenesen ismerkedjenek
a sportág szépségeivel és nehézségeivel,
ugyanis csak a napi háromszori étkezést
és az esetleges fakultatív programok díját
kellett befizetniük. A mindennapos edzéseket bicikli- és gyalogtúra, számháború
(az óvodásoknak jelháború), strandolás,
kézműves foglalkozások, valamint egy kis
parlagfű szedés tarkította. A hetet mindig

mászóverseny zárta, ahol óvodás, alsó és
felső tagozatos, középiskolás, kezdő és

Kincskereső tábor
„ÉLŐ KÖVEK”

le őszinte gondolatot és érzést fogalmaztak meg, s osztottak meg egymással.
Mindezek mellett nem maradt el az
esővel áztatott gyalogtúra Forráskútra, a kézműves foglalkozás és a méta
sem. Az utolsó napon pedig az eddig
tanultakat felhasználva papírból, kőből,
sólisztgyurmából és a saját testünkből is
templomokat építettünk.
Nagy örömünkre szolgált, hogy Biacsi
József káplán atya két napot velünk
töltött. Az ő jelenléte, a Forráskúton bemutatott szentmise és a szentgyónási
lehetőség minden résztvevőt szép és igaz
lelki élményekkel gazdagított. S mindezt
megkoronázta a záró szentmise, melyet
Mádi György plébánosunk mutatott be,
s a zenei szolgálatot pedig Sillye Jenő
végezte templomunk gitáros énekkarával
kiegészülve.
Mivel a táborunk már többéves hagyományra tekint vissza, az első táborozók
idén már nem résztvevőként, hanem segítőként, illetve csoportvezetőként segítették a program megvalósulását. Örömmel
láttuk, hogy sokszor kérés nélkül is meglátták a feladatokat és tették a dolgukat, s
ezzel sok örömet okoztak a kisebbeknek,
akik felnéztek rájuk.

Idén immár negyedik alkalommal rendeztük meg a Kincskereső névre hallgató
napközis tábort. Az egyhetes program
mottóját Szent Péter apostol leveléből
vettük: „Mint élő kövek, épüljetek lelki házzá, szent papsággá!” Ahogyan a
templom épülete különféle kövekből áll,
úgy bármilyen emberi közösség is különféle vérmérsékletű, más és más talentumokkal megáldott emberekből tevődik
össze, s alkot egy egészet.
A tábor résztvevőivel összegyűjtöttük,
hogy milyen köveket ismerünk, azok milyen tulajdonságokkal bírnak, s ezeket
a tulajdonságokat mi emberek milyen
célokra használhatjuk fel. Különféle kőzetekben saját magunk tulajdonságára is
ráismerhettünk.
A Bibliában is megkerestük azokat a
részleteket, ahol a kő valamilyen szerepet
kapott. Ezeket a történeteket dramatikus
eszközökkel megjelenítettük, vagyis a
gyermekek megkeresték a helyüket a szerepek között, s elképzelték azt, hogy egyik
-másik személy vagy tárgy hogyan érezhette magát az adott szituációban. Sokfé-

A 20 éves bogártörténelemben ilyen még
nem volt, hogy ugyanazon településen
egymás után 3-szor legyen tábor. Látszik,
hogy Zsombó egy különleges falu és tele
van szeretettel. Arra kérném Önöket úgy,
ahogy eddig is tették, segítsék Tóth Péter barátom munkáját, hogy jövőre ismét
találkozhassunk és lámpást gyújthassunk
Zsombón.
Szentjánosbogaras üdvözlettel:

Stív
Budapestről

profi kategóriában mutathatták meg tudásukat a fiatalok. Sikerként könyvelhetjük el, hogy a gyerekek létszáma minden
héten 25 és 30 fő között volt, illetve azt is,
hogy mindegyikük kipróbálta a falmászást
(azok is, akik eleinte féltek az „ismeretlentől”). Sokan megígérték, hogy jövőre is
eljönnek, ennél nagyobb dicséret pedig
nem is kell.
Végül szeretném megköszönni a segítőink, Fogasné Matula Zsuzsanna és
a mászócsapatunk éppen csak felnőtt
tagjainak munkáját. Remélem, jövőre is
találkozunk!
Táborosi Renáta
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Köszönjük mindazoknak, akik ebédkészítéssel gondoskodtak rólunk: a Szilvánia
Pizzéria, a Borostyán Étterem, Tóthné
Erika, Móra Csaba és Marcsi, valamint
Pancza István. Továbbá köszönet illeti
azokat a szülőket, akik különféle gyümölccsel, süteménnyel vagy éppen nagy
mennyiségű kakaóval örvendeztették
meg a táborozókat.
Idén újra bebizonyítottuk magunknak,
hogy a hideg, a szél és az eső sem szabhat akadályt a jó hangulatnak, a számtalan élménynek, az egymással és Istennel
való találkozásnak.

„A nyár bedobta rózsakoszorúját
múlt este a nyílt ablakon.”

Kneip Rita és Gábor Tamás

Kosztolányi Dezső: A vendég

HÍRMONDÓ
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Gyula

senyt, az utolsó napi számháborút, meg
a négy visszavágót. Tetszett a kemencében sütés, és büszke vagyok arra is, hogy
megint túléltem a Sziki túrát, ami után
nagyot csobbantunk a fürdőben! Csak azt
sajnálom, hogy gyorsan eltelt az az egy
hét, hogy az érkezés után szinte hipphopp búcsúzni kellett a többiektől!

bácsi túlélő táborában

Régi táborozóként is izgalmas volt éjszaka a szabad ég alatt aludni a sátorban.
Sok népdalt és táncot tanultunk, amit a
tábortűznél is elővettünk. Megmutatták
hogyan kell légpuskával és íjjal helyesen
célra tartani és lőni. Sokat nevettünk a
tréfás feladatos napon, és bár nem mi lettünk az elsők, mégis élveztük a pontver-

Zsombóiak

Kis Bogi

a nemzetközi karate táborban

A júniusi, zsombói egyesületi tábort
követően többen részt vettek az országos szövetség által rendezett nemzetközi
táborban is július 5-10. között. Helyszínt
a sátoraljaújhelyi Várhegy üdülő biztosította. A tábor vezetője a 8. danos Shihan
Seiji Kanamura volt, a világszervezet rangidős japán mestere. A zsombói résztve-

vők: Táborosi Zsombor Koppány, Herman
Krisztofer, Kardos Botond, Maróti Gergő,
R. Nagy Ferenc, Sáringer Szilárd, Tóth
Bettina, Bajusz tamás, Hortobágyi Viktor,
Kardos Imre. Kicsik és nagyok egyaránt
napi három edzésen vettek részt, melyből az első reggeli fél hatkor kezdődött.
Szabadidőben jutott idő a helyi neveze-

Dunamenti kerékpártúra (Passau-Bécs)
2010.07.19-27.

A hazai tavaink körbekerekezése után
úgy döntöttünk, hogy ezen a nyáron a már
összeszokott kis csapattal átlépjük a határt és végig kerekezünk a Duna mentén
Passautól –Bécsig. A túra sikeréhez hozzájárult egy MÁV-os Anyuka, Marótiné
Gál Anikó segítsége, egy kísérő autó
sátrakkal, hálózsákokkal és két kerékpárral, melyet iskolánk igazgatója Maróti
Antalné, Pannika vezetett, és a gyakorlott,
többnyire fegyelmezett csapat, akikkel fél
szavakból is értjük egymást.
A kerekezést egy közel 9 órás vonatozás
előzte meg, mely idő alatt érzékelhettük az
óriási különbséget a Magyarországon és
Ausztrián keresztül haladó vonatok színvonala között. Passauba érve a gyönyörű
kis várost napközben is és esti fényeiben
is megnéztük, majd egy pici kis Duna
menti kempingben éjszakáztunk. Másnap
izgatottan vártuk a kerekezést, vajon milyen lesz a kerékpárút, a táj, az időjárás,
tudjuk-e teljesíteni a betervezett távokat,
a szállásaink rendben lesznek-e? Szerencsére minden a tervek szerint zajlott a 440
km-es kerékpárút során. Az útvonal nagy-

részt a Duna partján visz, gyönyörű környezetben, a kerékpárutak szélesek és jó
minőségűek, az osztrákok kerékpáros kultúrája példaértékű volt számunkra. A napi
50-60 km-es távot alig vettük észre, mivel
a nevezetességek megtekintése oldotta a
kerekezés monotonságát. Láttuk a világ
leghatalmasabb orgonáját Passauban; az
Engehartszell-apátságot, ahol a szerzetesek nagyon szigorú napirend szerint élnek,
az itt gyártott engelhartszelli likőr megbecsült gyógyszer Ausztriában; Lincben a
Nauer Dóm– kriptájában lévő 12 m hos�szú Betlehemet, mely a legnagyobb a világon; Mauthausent, ahol II. világháborús
koncentrációs tábor működött és 123 000
embert öltek meg; Mitterkirchenben az
őstörténeti szabadtéri múzeumot; a kelta
falut; a festői Strudengaut, ahol Grein és
Ybbs között a völgy összeszűkűl, ez volt
a régi hajósok rettegett helye, a „tűfok”;
a Miniatűr rokokó színházat, mely Európa
legkisebb színháza, az Oskar Kokoscha
emlékmúzeumot; Melk városát és az apátságot, mely a legjelentősebb barokk egyházi építmény Európában; Willendorfot, a
Willendorfi Vénusz lelőhelyét; Wachaut,
erről a környékről származik a rizling,
melynek teraszos művelésében gyönyörködhettünk. Ezek mellett még számtalan
természeti és építészeti csodát láthattunk.
A kempingek többnyire kicsik, elsősorban
a lakókocsik számára kialakítottak, főzési
lehetőség alig található, viszont tiszták,
rendezettek és 22 óra után egy hangot
nem lehetett hallani. Valóban a pihenésről
és a természet közelségéről szóltak, mivel mindegyik kempingünk a Duna partján helyezkedett el. Étkezésünket részben
konzervekkel és a túra során vásárolt
élelmiszerekkel oldottuk meg. Néhány

„Ez már: az első őszi szín… ez! A nyárvég halk sárgával színez
virágot, levelet.”
Somlyó Zoltán: Nyugodj meg, hogyha tudsz…
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tességekre is. Legnagyobb sikere a bob
pályának és sárospataki várnak volt.
Kardos Imre

kempingben az itthonról vitt elektromos
főzőlap segítségével tudtunk tojást, illetve palacsintát sütni, melynek igen nagy
sikere volt. Diákjaink mind a német, mind
az angol nyelvet gyakorolhatták és gyakorolták is a túra során. Az időjárás szélsőséges volt, a 43 foktól a 16 fokig, volt
eső is rendesen,de szembe szelünk nem
volt, aminek nagyon örültünk. Megfelelő
felszereléssel, jó esőkabáttal, vízhatlan
csomagolással az eső nem probléma. A
résztvevőket dicséret illeti a kulturált viselkedésükért, a szinte kifogástalan felszerelésükért /akinek hiányzott valami, az
megvette Ausztriában/, a kitartó teljesítményükért, a segítőkészségükért. A tábor
résztvevői, a zsombói iskola jelenlegi és
volt diákjai közül: Hegedűs Anna, Babos
Nikolett, Maróti Gábor, Harcsa- Pintér
Bálint, Vígh Réka, Lajkó Nóra, Hegedűs
Zsófia, Rácz Brigitta, Zsiros Vanda, Veszprémi Flóra, Szántó Attila, Zádori Izabella,
felnőttek: Maróti Antalné, aki autójával
szállította a sátrakat és két csere kerékpárt, Farkas Zoltánné, aki szinte a semmiből is képes volt finom reggelit vagy
vacsorát varázsolni, Barta Mária, aki angol nyelvtudását kamatoztatta szükség
esetén, Babos Ildikó, aki a német nyelv
ismeretével segített nekünk, Farkas Zoltán és Podolcsák Ádám, akiknek az önzetlen segítségére bármikor számíthattunk,
Zsirosné Vass Judit, aki megtervezte és
megszervezte a kerékpártúrát, Zsiros Pál,
aki vezette a csoportot a túra során. A
következő nyár kerékpártúrája is körvonalazódik már, a Dráva-Mura vidéke keltette
fel az érdeklődésünket.
Zsirosné Vass Judit
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Néptáncfesztivál Zsombón

török, észt és cseh vendégekkel

Zsombó – Színes viseletbe öltözött
néptáncosok szórakoztatták az érdeklődőket Zsombón, a fellépők Észt-, Török- és Csehországból érkeztek a megyejáró fesztiválra.

„Muzika!” – Csehország táncosai léptek először színpadra. A Lipina Néptánc
Együttes végigénekelte a produkciót,
csujogattak és sikítoztak tánc közben. A
rövid, kék szoknyás lányok és kalapos
legények bemutatója a szerelemről és a
katonaságról szólt, jókedvűen viccelődtek
egymással a közösségi ház színpadán.

Kék és zöld pántlikák, piros és sárga
bokréták, hímzett ingek, pörgős szoknyák,
kendők és kalapok – a színes viseletbe
öltözött táncosok forgatagában mindig
van mire rácsodálkozni. A IX. Nemzetközi
Megyejáró Fesztivál néptáncosai remek
hangulatot varázsoltak a zsombói József
Attila Közösségi Házba szombat délután.
Az utóbbi években színesedett a közösségi ház programkínálata, a falu lakói szívesen segítenek a szervezésben és lelkesen látogatják a rendezvényeket. Tavaly
nagy sikere volt a néptánc fesztiválnak,
ezért boldogan mondott igent Mészáros
Csaba igazgató az idei felkérésnek.

Mégis

Vegyeskórussal és két néptáncegyüttessel érkeztek az észtek. Dorombbal
és harmónikával zenéltek a színpadon a
Tuhkapusijad Néptánc Együttes tagjai, a
zömmel hölgyekből álló társaság pletykálkodást és más (nőkre jellemző?) életképet varázsolt elénk, miközben egyre ínycsiklandóbban férkőzött a nagyterembe
a kint készülő gulyásleves illata. Mellé
isteni lekváros és túrós buktát sütöttek a
falu kemencéjében a zsombói asszonyok
- ezekkel a magyaros finomságokkal kedveskedtek a messziről jött vendégeknek a
helyiek a produkciók végén.

lesz orgonája a zsombói

Júniusban kaptuk a hírt, hogy Kiskunhalason a Római Katolikus Főplébánia Templom orgonája eladó, ugyanis nagyobb
orgonát vásároltak. A Zsombói Egyházközség Képviselő-testület négy képviselője azonnal elment és megtekintette,
illetve meghallgatta az orgonát. Gyönyörű hangja volt a 12 regiszteres, három
manuálos nagy orgonának, amely csak
úgy férne el a zsombói templom kórusán,
ha azt átalakítanánk, bővítenénk. Ez nem
lehet akadály, hiszen csak 1,4-1,5 méterről van szó. Meg is vásároltuk az orgonát
1.625.000, Ft-ért, amit kedvező árnak
tartottunk. Ezzel egyidőben dr. Kispéter
Gábor, egyházközségünk gondnoka hét
orgonaépítővel vette fel a kapcsolatot, a
kiskunhalasi orgona elbontási, szállítási
és felépítési munkáinak elvégzésére. Sajnos azután jött a csalódás! Az orgonaépítők egyhangúlag kijelentették, hogy nem

Kisboldogasszony

De előbb még igazi keleti hangulat költözött a közösségi ház nagytermébe, amikor
megszólalt a jellegzetes török muzsika. A
Manisa Saruhanlı Cumhuriyet İlköğretim
Okulu együttes 9-10 éves általános
iskolásoból áll, ők mutatták be a népükre
jellemző szokásokat, mint például a hastáncot.
FORRÁS: DELMAGYAR.HU
KOVÁCS KRISZTA

templomnak

vállalják ez a munkát, mert ez az orgona mechanikája olyan, hogy ha egyszer
megbontják és áttelepítik máshová, nem
fog jól működni, problémák adódnak. Egy
orgonaépítő vállalta volna el, több mint 3
millió Ft-ért, de Ő is azt állította, nem lesz
tökéletes, csak egy év garanciát vállalt.
Ezek után az egyházközség Képviselő-testülete úgy döntött, hogy visszamondja a
kiskunhalasi orgona vásárlását, az előbb
említett okok miatt. A már említett orgonaépítő viszont előállt egy javaslattal,
miszerint Ő éppen vásárlásban van egy
Németországban lévő orgonáért, amelyet
szívesen átadna nekünk. Máris indultunk
Németországba, orgonanézőbe. Münchentől 150 km-re Eislingen nevű kisváros
orgonáját tekintettük meg, amely sokkal
kisebb, mint a kiskunhalasi, 9 regiszteres,
de hangzásban talán még szebb, és ami
fő, hogy elfér a zsombói templom kórusán. Azt nem kell megbontani.
Az orgonaépítővel megállapodtunk,
hogy maga az orgona, annak elbontása,
hazaszállítása és Zsombón történő felépítése összesen 5.400.000 Ft-ba kerülne,
járulékokkal együtt. Ezt az összeget részletekben kell kifizetni. Az építést novemberben kezdené el, és karácsony előtt

szeretné befejezni, hogy az ünnepre már
az új hangszer szólaljon meg.
A Képviselő-testület úgy döntött, megvásároljuk a német orgonát. A szerződés
aláírása a napokban fog megtörténni. Az
egyházközségnek, illetve az „Élő Kövek”
Közhasznú Alapítványnak 3 millió Ft-ja
van orgona vásárlásra. 2 millió 400 ezer
Ft-ot kell gyűjteni. Az egyházközség úgynevezett „sípjegyeket” fog kiadni, 1000-,
3000-, és 10.000-, Ft-os címletekben.
Ezeket lehet megvásárolni és így támogatni az orgona vásárlását.
A Zsombói Római Katolikus Egyházközség Képviselő-testülete nevében, kérem
Zsombó község valamennyi családját, lakosát, hogy támogassa e nemes célt. Hiszen ez a hangszer nemcsak az egyházé,
hanem az egész falué lesz!
Nagylelkű adományaikat előre is köszönjük. Az építéssel kapcsolatos fejleményekről folyamatos tájékoztatást adunk.
Pancza István
egyházközség világi elnöke

„Könnycseppek”
A Zsombói Hírmondó szerkesztősége
szeretettel üdvözli Bátki Fazekas Zoltán
„Könnycseppek” – címmel megjelent harmadik verseskötetét. Az első „Eladott országban” – címmel 1996-ban, a második

„Fényben születő” – címmel 2000-ben látott napvilágot. A József Attila Közösségi
Házban nemsokára a szerző jelenlétében
ismerkedhetnek majd meg az új kötettel.
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„Csak hallanád, be szomorún, be szépen
szól a tücsök! Valamiben csalódott?”
Jékely Zoltán: Tücsök
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Tanévkezdő tájékoztatás
Kós Károly Általános Iskola

Tankönyvosztás: 2010. augusztus
24-szeptember 1-ig az iskola bejárati ajtaján található ütemezés szerint.
Ünnepélyes tanévnyitó: 2010. szeptember 1-én ¾ 8-kor az iskola melletti
sportudvaron. Ezen a napon a második,
harmadik órán az osztályfőnökökkel évi
programegyeztetés, a negyedik órától
órarend szerinti tanítás lesz.
Délután megszerveződnek a napközis
csoportok a következők szerint: I-es
csoport 1.évfolyam ; II-es csoport 2.évfolyam; III-as csoport 3.évfolyam; IV-es
csoport 4-6.évfolyam ( tanulószoba ).

NCA

és

AMI

Igény szerint térítési díj ellenében családi
napközit szervezünk.
Az étkezést igénybe vevő tanulók már
ezen a napon étkezhetnek, amennyiben
szándékukat bejelentették az iskola irodájában vagy a Polgármesteri Hivatal
pénztárában. A befizetés időpontjáról
szóló tájékoztatót az iskola bejáratánál és
a Polgármesteri Hivatal pénztáránál lehet
elolvasni.
Alapfokú művészetoktatás: a jelentkezések júniusban megtörténtek. Szeptember 1-2-án csak rendkívüli kérelem esetén
tudunk még jelentkezéseket elfogadni.

A művészeti iskolába jelentkezett tanulók szüleit szeptember 8-ig értesítjük a térítési díj összegéről. Ezzel a tájékoztatóval
kapja meg mindenki, hogy melyek a díj
csökkentését elősegítő feltételek. A foglalkozások megkezdéséről és időpontjáról
a tanszakot vezető pedagógus ad egyéni
vagy csoportos tájékoztatást a tanulóknak.
Szülői értekezletek: 1-4. osztály 2010.
szeptember 6. 17 óra; 5-8.osztály 7. 17
óra. Helyszínek: az iskola erre kijelölt termei.
					
Maróti Antalné intézmény vezető

működési költségek támogatása

2010.tavaszán az NCA Dél-alföldi Regionális Kollégiuma megbízásából az ESZA
Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. pályázatot hirdetett civil szervezetek működésének támogatására.
A pályázat a civil társadalom erősítését,
a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálta, célja a civil
szervezetek működéséhez való hozzájárulás, a projekteket- és szervezeteket
megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő és a szervezet cél szerinti tevékenységek érdekében felmerült kiadások
támogatása.

Köszönet a
FALUNAPOK

A pályázat keretén belül támogatást
nyertek:
Egészséges Zsombóért Alapítvány
		
300.000 Ft
A támogatást az alapítvány a birtokában lévő eszközök karbantartási-, javítási
költségeire, a könyvelő díjára, a szervezet
rendezvényei (egészséghét) reprezentációs költségeinek egy részére, s eszközbeszerzésre (projektor és vetítővászon)
fordítja.
Zsombói Diákokért Alapítvány
		
200.000 Ft
A támogatást az alapítvány irodaszerköltségekre, könyvelői díjra, iskolai
rendezvények dekorációs anyagainak
vásárlására, rendezvények vendéglátási
költségeire és eszközbeszerzésre (white
board tábla, mikrofon) fordítja.

Szivárvány Zsombói Nagycsaládosok
Egyesülete
200.000 Ft
A támogatást az egyesület eszközbeszerzésre (laptop, multifunkciós készülék)
fordítja.
Fiatalok a Falu Lapjáért Egyesület		
		
400.000 Ft
A támogatást az egyesület irodaszer
beszerzésére, rendezvényeinek vendéglátási költségeire, modellező szakkörének
alapanyagaira és kisértékű eszközeire,
valamint az egyesület eszközkészletének
gyarapítására (digitális fényképezőgép,
laptop), továbbá könyvelő szoftver vásárlására fordítja.
Csányiné Barna Klára pályázati ügyintéző

segítőinek!

A szervező Zsombó Község Önkormányzata nevében ezúton is megköszönöm
a Zsombói Falunapok 2010. elnevezésű
rendezvénysorozatunk valamennyi támogatójának anyagi és emberi segítségét.
Köszönettel: Gyuris Zsolt, polgármester

A József Attila Közösségi Ház klub és tanfolyam
2010/2011-es tanévre

Pilates

Néptánc

A módszer lényege, hogy olyan egyenletes, fokozatosan felépített gyakorlatokból áll, amelyek elősegítik
izomzatunk harmonikus egységként történő működését.
Magába foglal olyan speciális légzéstechnikát, melynek
segítségével növelhető a szervezet oxigénellátása és a
fizikai teljesítmény is fokozható. Foglalkozások október
elejétől, Várjuk a jelentkezésüket!

„Egyszer volt egy nagy csoda,
Neve: birka-iskola.
Ki nem szólt, csak bégetett,
Az kapott dicséretet.”

Illyés Gyula Olvasókör

A magyar népzene és néptánc szeretete köti össze
az előző évben létrejött közösséget. A tanfolyamot
elsősorban általános iskoláskorú gyermekek részére
ajánljuk! A csoport rendszeres fellépője kíván lenni
településünk kulturális rendezvényeinek. Vezeti: Nokta
Gábor.Várjuk a jelentkezésüket!
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Weöres Sándor: A birka iskola

ajánlata a

A havi rendszerességgel szervezett összejöveteleken
a magyar irodalom klasszikus kisregényeit, novelláit
olvassuk fel. A szerzőkről rövid pályaképet adunk, lehetőség szerint időről időre kortárs költőket, írókat hívunk
beszélgetésre. Vezeti: Nagy Beatrix és Mészáros Csaba, havi rendszerességgel. Várjuk a jelentkezésüket!

kul-turi

Zöld Klub
"A természetet csak az védheti eredményesen, aki
ismeri." Szemléletformálás nélkül a természetvédelmi
tevékenység semmit sem ér. Klubunk célja, hogy elősegítse a gyermekek környezettudatos nevelését. Összejöveteleinken dia és filmvetítések, az iskolás korosztály
számára tartott előadások segítségével mutatjuk be
szűkebb és tágabb természeti környezetünket.
Vezeti: Csehó Gábor, havi rendszerességgel. Várjuk
a jelentkezésüket!
Egészségmegőrző torna – ETKA JÓGA
Ne feledd, ami igaz az egyszerű, logikus és könnyen
érthető!! Olyan tornára hívunk, amely a természetes
erőfelszabadító légzés és mozgás alkalmazását teszi
tudatossá a mindennapjainkban is, a testi, lelki és
szellemi egyensúly kialakítására törekedve. Ne késlekedj, gyere el közénk és tornázz Velünk! Foglalkozások
minden szerda 18 óra szept. 16-tól! Vezeti: Gulyásné
Katona Ágota.
Várjuk a jelentkezésüket!
Callanetics
Ha hajlékony testre és gerincre vágysz, ha problémás
testrészekről fogyni szeretnél, ha berozsdásodott izmaidat újból formába szeretnéd hozni, akkor gyere, és újból
tornáz velünk.
Vezeti: Kármánné Noémi. Foglalkozások: Kedden és
Csütörtökön 19-20 óráig. Foglakozások: szeptember
közepétől. Várjuk a jelentkezésüket!

Társastánc
Társastánc gyerekektől a felnőttekig, kezdőktől a
haladóig. A gyermekek a társastáncok, standard és
latin- amerikai táncok alapmotívumait sajátíthatják el,
melyek fejlesztik zenei, és mozgási készségüket, valamint fizikai állóképességüket.
A felnőtteknek különböző táncok (angol és bécsi keringő, foxtrott, tangó, samba, cha-cha-cha, rock”n roll,
rumba, salsa) alaplépéseivel, és összetettebb koreográfiával ismerkedhetnek meg. Vezeti: Kunhalmi István.
Foglakozások: szeptember közepétől.Várjuk jelentkezésüket!
Kézműves (népi kismesterségek) szakkör
Kézműves szakkör kicsiknek és nagyoknak. Kicsik
és nagyok megismerkedhetnek a régi idők kismesterségeinek alapjaival, kipróbálhatják ügyességüket, kreativitásukat és átélhetik a közösségben végzet munka
örömét. Különböző népi díszítő hímzéseket és egyéb
természetes anyagok (gyékény, kukoricacsuhé, fűzvesző...) felhasználásával készíthetnek a mai kor igényeinek is megfelelő használati és ajándéktárgyakat. Vezeti:
Korpa Katalin. Várjuk a jelentkezésüket!
Modern tánc:
Moderntánc tanfolyam. A tanfolyam célja, hogy általános iskolás gyermekek számára átfogó, alapozó
táncművészeti oktatást nyújtson, mely a későbbiekben
alapja lehet a modern- és kortárs tánctechnikáknak épp
úgy, mint a klasszikus balett alapjainak vagy éppen a
színpadi és karakter táncoknak! Vezeti: Füge Ildikó
Foglakozások: szeptember közepétől.Várjuk a jelentkezésüket!
Nyugdíjas Klub
A klub tagjai rendszeresen szerveznek kirándulásokat, évente több alkalommal tartanak zenés-táncos
összejöveteleket. A Nyugdíjas Klub tagjai intenzíven
kiveszik a részüket településünk, és a környező falvak
kulturális életéből.
Vezeti: Kálmán Ferenc

Ovis néptánc

Túrakör

A 4-7 éves gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő foglalkozások célja a mozgáskultúra fejlesztése
népi gyermekjátékokkal, tánccal, valamint éneklési
készség, ritmusérzék és hallás fejlesztése játékos formában. Ez a foglalkozás megalapozása lehet a későbbi
művészeti iskolai foglalkozásoknak, mint a néptánc,
népiének, magánének. Vezeti: Bánfiné Kopasz Gyöngyi.
Foglalkozások: október elejétől,Várjuk a jelentkezésüket!
Gombfoci

Azoknak a családoknak a jelentkezését várjuk, akik
félévente egyszer szívesen kirándulnak a hegyekbe.
Egy-egy hétvégét töltünk együtt kirándulással a természetben. Vezeti: Mészáros Csaba.
Várjuk a jelentkezésüket!

Számítógép kezelő tanfolyam

A szektorlabda egy magyar eredetű játéknak, a
gombfocinak a versenysport változata. A versenyszerű gombfocizás fejleszti a térlátást, a kombinációs és
a szem-kéz koordinációs készséget, valamint a koncentráló képességet, amely számos sportág kiegészítő
sportja lehet. Vezeti: Mészáros Csaba. Foglalkozások
minden kedden 15 órától. Várjuk a jelentkezésüket!

Csiribiri Klub

A tanfolyam elsősorban azoknak a nagymamáknak,
nagypapáknak szól, akik szívesen ismerkednek a számítástechnika világával. Összejöveteleinken a szövegszerkesztést és az Internet használatát ismertetjük meg
az érdeklődőkkel. Vezeti: Nagy Beatrix Foglalkozások
megbeszélés alapján Várjuk a jelentkezésüket!

Tűzzománc tanfolyam

Játékos, mozgásfejlesztő torna 1-3 éves gyerekeknek, ahol szerepet kapnak a dalok, mondókák, speciális mozgásfejlesztő eszközök, melyek segítségével a
tapintás az érintés, a térérzékelés, a szem-kéz, szem–
lábmozgás összehangolás nagymértékben fejlődik.
Vezeti: Földiné Fülöp Katalin. Foglalkozások minden
kedden 15.30-16.30 óráig! Várjuk a jelentkezésüket!

Citera kőr

A tűzzománc készítésének technikája az ókorba nyúlik vissza, amikor üvegpasztával, majd tűzzománccal
díszítettek ékszereket. Hatalmi jelvények, nemzeti szimbólumok éke volt a tűzzománc évszázadokon keresztül,
napjainkban pedig életünk szinte minden területén találkozunk vele. A tanfolyamot kortól függetlenül, bármely
korosztály számára ajánljuk. Vezeti: Simon Miklós és
Barkos Beáta. Foglalkozások szeptember16-tól csütörtökön 16-19 óráig Várjuk a jelentkezésüket!
Fonó szakkör

A citera magyar népi húros hangszer, melyen a tanyai
emberek előszeretettel játszottak. Várjuk mindazokat,
akik réges-régen nem játszottak már a hangszeren,
vagy szívesen megismerkednének a citera hangzásvilágával! Vezeti: Radics Bálint
Foglakozások: szeptember közepétől. Várjuk jelentkezésüket!

Fotó szakkör

A gyerekeknek szóló foglalkozáson a gyerekek elsajátíthatnak különböző szövési és fonási technikákat. Az
elkészített eszközöket, dísztárgyakat haza lehet vinni.
Vezeti: Lajkó Nikolett Várjuk a jelentkezésüket!

Szamóca színjátszó kör

Fotó szakkör a fényképezés szerelmeseinek. Az öntevékeny csoport tagjai önállóan határozzák meg tematikájukat. Várjuk mindazokat, akik a tavalyi évben
megszerzett tudásukat, tapasztalataikat közösségben
fejlesztenék tovább. Vezeti: Hajda Tamás.Várjuk a jelentkezésüket!

Aerobic

Az általános iskolás korosztály részére tartott összejöveteleken a gyermekek helyzetgyakorlatok segítségével
sajátíthatják el a színjátszás alapjait. Színdarabjaikkal
rendszeres fellépői községünk kulturális rendezvényeinek. Számos alkalommal vettek részt sikerrel színjátszóversenyeken, fesztiválokon. Vezeti: Firbás Melinda.
Foglakozások: szeptember közepétől Várjuk a jelentkezésüket!
Bokréta Dalkör

Intenzív mozgássorozatok végzése zenével, esetenként sztepp-pad használatával, lányoknak, asszonyoknak. Vezeti: Veszelka Rita. Foglalkozások minden szerdán 18 órától! Várjuk a jelentkezésüket!

Szivárvány nagycsaládos egyesület
1997-ben alakult. Legfontosabb céljaink az élet, anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért, a családért és
a jövő nemzedékért érzett felelősség erősítése, a nagycsaládosok által képviselt értékek közvetítése, érdekeink megjelenítése, képviselete.

A Dalkör 2001-ben alakult a nyugdíjas klub tagjaiból.
Repertoárjukban főleg népdalok szerepelnek, de szívesen énekelnek műdalokat, nótákat is. Rendszeres fellépői a helyi és környékbeli kulturális rendezvényeknek.
Vezeti: Bánfiné Kopasz Gyöngyi. Minden szerdán 18
órától! Várjuk a jelentkezésüket!

PC Foci Klub
A foci (fiatal) szerelmesei havi egy alkalommal
projektoros kivetítőn mérhetik össze tudásukat a virtuális football pályán. Várunk mindenkit, akinek kedvenc
szabadidős tevékenységei közé tartozik a számítógépes
foci. Vezeti: Mészáros Csaba.

AMENNYIBEN FOGLALKOZÁSAINK FELKELTETTÉK ÉRDEKLŐDÉSÉT, KÉREM ÉRDEKLŐDJÖN SZEMÉLYESEN A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN, E-MAILEN A kultura@zsombo.hu
CÍMEN, VAGY A 62/595-560 TELEFONSZÁMON!
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„A hírlapok sötét dolgokról írnak:
maholnap tán reszket is a Teremtés.”
Jékely Zoltán: Őszi készülődés
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Falunapok 2010

Lehet akár milyen idő, eshet az eső, az
élet nem áll meg Zsombón. Az a kis kemény mag, aki igazán szereti a faluját, éjt
nappallá téve dolgozik, töri a fejét, mivel
lehetne pár órára elfeledtetni az emberekkel a hétköznapok nyomorúságát, mert abból most kijutott szegénynek, gazdagnak
egyaránt! Egyik héten a vizet vezettük, a
másik héten árkoltunk, hogy a következő
víznek is legyen hely, de közben meg a
falunapi programokért is aggódhattunk,
hogy meg tudjuk-e tartani, elmossa-e az
eső, vagy sikerül egy csendesebb napot
kifogni, és mégis lesz belőle valami. Aztán
eljött a nagy nap! Reggeli nyálkás, nyúlós
idő ellenére, elkezdődött a bográcsosok
kipakolása, mert enni kell! Nyolc órakor
már az ügyesebbek forgatták a nagy bográcsokat, benne sistergett a hagyma, várta, hogy rátegyék a marha vagy éppen a
birkahúst. A nagysátorban is elkezdődött
az élet! Aki nem akart festetlenül megjelenni, mind ott tolongott az arcfestő asztaloknál, mert a Zsombó Parádén úgy illik
megjelenni: igazán kifestve, hamár a járgány fel van cicomázva, akkor a vezetői
sem maradhatnak el tőlük. Nem hiszem,
hogy van olyan zsombói, aki ne arra figyelt volna, most mi következik? Minden
megmozdulást erős hangeffektus ováció
adott hírül azoknak, akik valamilyen okból
nem tudtak kint lenni, mert éppen otthon
sütöttek, főztek ebédvendégeiknek, mert
ez jellemzi a mi kis falunapunkat, hogy
mint egy búcsúra, kijönnek a rokonok,
barátok Szegedről és más községekből,
hírt vinni, hogy ezek a Zsombóiak aztán
megadják a módját! Az eső nem akarta,
hogy kimaradjon ebből a fergeteges buliból, ezért állandó őrjáratot tartva, kis
szüneteket közbeiktatva kísérőül szegődött a rendezvénynek. De mi nem abból
a nebáncsvirág fajtából valók vagyunk,
hogy meghátráljunk!! Csak azért is vártuk a reggeli zenés ébresztőt, előkészített
lélekmelegítőkkel, kaláccsal, ki-mivel,

Köszönet

A József Attila Közösségi Ház és Könyvtár
nevében köszönjük a 2010. évi Falunapok Kemencés programján és a Kulturális műsorán
való közreműködést, részvételt:
Némethné Glasza Melinda, Börcsökné Nagy
Katalin, Fogasné Matula Zsuzsanna, Szunyogné
Székesi Beáta, Zeleiné Székesi Erika, Patik
Szilvia, Vassné Szakala Klári, Baranyiné Szabó
Mária, Táborosi Renáta, Baló Éva, Bakó Luca,
Gyuris Gabriella, Pálinkó Viktória, Rác-Szabó
Emese, Adai-Simon Annabella, Adai-Simon Sarolta, Horváth Tímea, Zakar Barbara, Geringer
Vivien, Szemenyei Zita, Vajda Zsolt, Masír Gitta, Maróti Enikő, Márta Fanni, Szunyog Zsanett,
Vígh Réka, Csóti Franciska, Füge Ildikó, Hevesi
Lili, Nagy Boglárka, Kiss Lilla, Török Anett, Papp

mert tudjuk, az nekünk jár, és megtiszteltetés, akinek a háza előtt megállnak.
Szegény zenészek úgy elfáradtak a sok
poháremelésbe, de nem tudtam mégse
kilesni, hová folyt a pohár tartalma, mert
a józanságra nagy volt bennük az akarat,
és nem keverték össze a kottát. A parádé idejére aztán előjöttek a félénkebbek
is, mert ilyen csudát ritkán látni, hogy
nyitott tetejű Trabantba hófehér ruhás
bajszos menyasszonyok készüljenek menyegzőre! Remélem, azóta megtalálták
méltó társukat, és jövőre már családostól vonulnak fel! A focipályán nagy volt
az érdeklődés, csúszkálás! A zöld gyep
szerelmesei adogatták egymásnak a labdát, tréningezve a naaaaaagy fociderbire.
Közben szállingóztak a csodamasinák,
némelyik olyan volt, hogy az ember első
látásra beleszeretett. Minden perc ki
volt használva, nem unatkozhatott még
a legéletuntabb ember sem. A nagysátorban egymást követték a jobbnál-jobb
műsorok, ami az aprónépet volt hivatott lekötni, kint a pályán meg egymásután változott a látnivaló. Ha valaki erre
az eseménydús két napra gondol, jövő
ilyenkorig biztosítva van neki az álmodozás! Délig eltelt az idő, kisebb eső kíséretében érkezett meg a motoros gömb, amit
nagyon várt a falu apraja-nagyja, mert
ilyen látványosságban ritkán van részünk.
Valami fantasztikus összehangoltság, lélekerő kell ennek a betanulásához! Nem
is maradt el az elismerő taps, ováció, ami
a bemutatót követte. Csodálatos motoros
bemutatót követően kezdett összeállni az
aratást imitáló csapat! Vagy húsz fogat
várta az aratásban résztvevő nézősereget, hogy egy kis kitérővel, meg némi zeneszóval kivigye az árpaföldre, ahol is hat
mindenre elszánt kaszáspár marokszedő
társa segítségével belekezdjen az aratást
imitálni. Nem hagytunk az esőnek választási lehetőséget, mi megmutattuk, igenis
lehet aratni esőben is, csak nem érdeEszter, Kiss Renáta, Nagy Jázmin, Gábor Renáta,
Mihálffy Adrienn, Forgó Katalin, Barna Jázmin,
Bátki Fazekas Ilona, Erhardt Zsófia, Csáki Eszter, Mihálffy Kincső, Kis Alexandra Éva, Takács
Adrienn, Kapás Nóra, Kálmán Felícia, Szűcs
Eszter, Hegedűs Anna, Babos Nikolett, Farkas Éva, Zádori Anita, Kerekes Beáta, Kakuszi
Vanda, Bakó Nóra, Hódi Dorottya, Földi Sarolt
Csenge, Rekőttye Vivien, Csenteri Zsuzsánna,
Gábor Gréta, Szilágyi Eszter, Kádár-Német
Jázmin, Kádár-Német Ákos, Kádár-Német Gergő, Kiss Virág, Szabó Vanessza, Galzó Dorka,
Galzó Kata, Bernáth Erika, Bátki Fazekas Zoltán,
Elekné Sándor Szilvia, Csikós Dávid, Oltványi
Petronella, Soós Andrea, Nagy Martina, Lippai
Máté, Bánfi Lajosné, Papdi Istvánné, Szőke
Györgyné, Farkas Ernőné, Papdi Imréné, Papp

„Búzát vittem a malomba,
hej, de régen volt,
amikor még a Küküllőn
malom duruzsolt.”
Kányádi Sándor: Nagyanyó-kenyér
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mes. Testvérfalunk, Orotva is képviselte
magát, mert a két falu közötti együttműködés megpecsételéseként most volt a
zászlóátadás, ami azt hívatott jelképezni,
számíthatunk egymásra, testvérek vagyunk. Este fergeteges bulit csaptak, akik
még járóképesek voltak, egy része a népnek hazament, mert tudta, hogy másnap
is van sok látnivaló. Az idő is elszégyellte
magát, vasárnap már nem mert esni, tudta, hogy leverjük az esőfelhőket az égről,
így aztán szép napos időben folytatódott
az ünnepség. Ha szombaton sok vendég
volt, akkor vasárnap rengeteg! Mindenütt tele volt a pálya nézelődő, szemlélődő emberekkel, a sátorban ettek, ittak,
nézték a jó műsorokat, a Közösségi Ház
kemencéjébe sült az ínycsiklandó illatú
kalács, bent a házban véradás folyt, talán
ennyi ember még sosem ajánlotta fel önként vérét a rászorulóknak. Délután a falu
díszpolgárait köszöntötték, kiknek ezúton
is gratulálunk e nemes cím elnyeréséhez.
A kulturális műsor bemutatásánál látszott meg igazán az az összefogás, amire
érdemes odafigyelni. A falu apraja-nagyja
mutatta be igazán színvonalas műsorát,
ami bármely televíziós főzőműsort kiütne a nézettségi sorból, ha egyszer venné
valaki a fáradtságot, és be merné vállalni
az ilyen kezdeményezéseket. Bennünket
még sztárolni sem kellene, mi meg vagyunk anélkül, hogy celebnek nevezzenek!
A meghívott sztárvendégek emelték e két
nap színvonalát, de ami igazán elismerésre méltó, az a falu lakosaiból verbuválódott őrző-védő egyesület munkája, mert
mindenütt ott voltak, ahol szükség volt
segítségre. Köszönet mindenkinek, aki
bármely segítséggel hozzájárult a falunap
sikeréhez. Nagyon bízom abban, hogy ez
az összefogás megmarad, és még sokáig
élvezhessük a közösségi erőt, mely hírül
adja a világnak, hogy vagyunk, és merünk
tenni azért, hogy ápoljuk a közösséget.
Szalma Imréné

Sándorné, Bozsák Györgyné, Szalma Imréné,
Polyák Pálné, Rácz Vencelné, Ámond Lászlóné,
Hajagos Istvánné, Székesi Kálmánné, Dékány
János, Polyák Pál, Kerecseny Attila, Szvoboda
Vilmos, Tollár Imre, Szokolai József, Bacsa Flóra, Harcsa-Pintér Noémi, Erhardt Zsófia, Kiss
Zoltán, Ifj. Sztarek Sándor, Id. Sztarek Sándor,
Táborosi Koppány, Zádori Alíz, Radics Bálint,
Fekete Istvánné, Lippainé Bálint Mónika, Maróti
Katalin, Börcsök Anna, Tapodi Ágnes, Maróti
Dezsőné, Heidt István, Börcsök József, Tóbiás
József, Gyuris Csaba, Kissné Madarász Edit,
Szabó Edit, Gárgyánné Veres Gabriella, Lajkó
Nikolett, Törökné Balázs Anita, Lippai Zoltán,
Csáki Antal, Rácz Tibor
Köszönettel: Mészáros Csaba, igazgató
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TÁMOP-3.1.5-09/A/2-2010-0348

A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a pedagógiai kultúra korszerűsítése érdekében pedagógusok továbbképzését támogató pályázat jelent
meg, melyen a Zsombó-Csólyospálos
Községek Általános Iskolája, Óvodája
és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye 10.679.527 Ft támogatást nyert.
A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulhat meg.
Az új tanítási és tanulási módszerek
megjelenése, a hagyományos pedagógusszerepek megváltozása nagy kihívást
jelentenek a pedagógusok számára. Az
új körülményekhez való gyors alkalmazkodáshoz, az oktatás színvonalának
emeléséhez, az oktatási szolgáltatások
széleskörű bevezetéséhez a pedagógusok
kiterjedt és intenzív módszertani és szakmai fejlesztésére van szükség.

kódszámú pályázat

A konstrukció célja a pedagógiai kultúra
népszerűsítése, mely egyrészt az intézményi implementációhoz is elengedhetetlenül
szükséges új módszerek, (tanulóközpontú,
differenciált módszertan, változatos tanulásszervezési megoldások, kooperatív
tanulási technikák, projektmódszer, stb.)
eszközök (pl. IKT) használatának széleskörű megismertetésével és elterjesztésével,
másrészt az intézmények bevonásával, a
szolgáltatások és intézményi fejlesztések
korszerűsítésével történik.
Jelen projektben az osztálytermi gyakorlaton túl a fejlesztéseket megerősítő,
támogató, oklevéllel vagy oklevél-betétlappal záruló képzések támogathatók a
felsőoktatás rendszerében, melyek olyan
szakmai, szakértői területre készítik fel
a közoktatási intézményekben dolgozó
pedagógusokat, melyek a fejlesztések
implementációs folyamatait támogatják,
illetve a már módosított pedagógiai prog-

TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0212
Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés
innovatív intézményekben „Hárman kooperálunk”
„Nem mindegy, milyen világot
hagyunk gyermekeinkre,
de az sem mindegy, hogy milyen
gyermekeket hagyunk a világra.”
(Unesco)

Zsombó Község Önkormányzata a Társadalmi Megújulás Operatív Program
keretében a „Kompetencia alapú oktatás,
egyenlő hozzáférés” c. kiírásra pályázatot
adott be, mely kedvező elbírálásban részesült, s a közoktatási társulás intézményei számára (Kós Károly Általános Iskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
(Zsombó), Nefelejcs Óvoda (Zsombó),
Csólyospálosi Napköziotthonos Óvoda
(Csólyospálos)) 38.139.400 Ft-ot nyert.
2009.május 27-én elindította a nyertes pályázat szakmai megvalósítását. A
zsombói Nefelejcs Óvoda négy csoportja
és hat óvodapedagógusa, a csólyospálosi
óvoda két csoportja és négy óvodapedagógusa, a Kós Károly Általános Iskola és
AMI tizenegy pedagógusa és hét tanulócsoportja teljesítette a pályázatban vállalt
feltételeket.
A pályázat célja volt:
– A gyerekek/tanulók egyéni képességeinek fejlesztése,
– IKT (információs és kommunikációs
technológia) kompetencia fejlesztése a
beszerzett eszközök segítségével (tanulók, pedagógusok),
– Tanulás-tanítási folyamat megújítása,
– Kompetencia alapú oktatás kiterjesztése,
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A program 2010. július 01-től 2012. július 31-ig valósul meg.
További információ: www.zsombo.hu
Polgármesteri Hivatal

című projekt zárása

– Oktatási programok óvodában, iskolában (programcsomagok bevezetése),
– Új tanulás- és oktatásszervezési eljárások bevezetése (műveltségterületi oktatás, tömbösített oktatás, projektmódszer,
moduláris oktatás, stb.),
– A digitális írásbeliség elterjesztése,
digitális készségek fejlesztése,
– Esélyegyenlőség javítása (szegregáció-mentesség, oktatási integráció,
egyenlő hozzáférés),
– Az eltérő oktatási igényű csoportok
oktatásának és a sajátos nevelési igényű
tanulók integrációjának támogatása, az
interkulturális oktatás,
– Gyermekközpontú, cselekvésközpontú tanítás (óvoda, iskola),
– Életszerű tartalmak, mélységelvű tanítás („a kevesebb több”),
– Megváltozott tanulásszervezés / differenciálás, kooperáció,
– Árnyalt értékelés,
– Tanári szerepváltozás óvodapedagógusok, tanárok ),
– Befogadó környezet.
Hogy a célok megvalósulhassanak, a pedagógusok kilencven vagy százhúsz órás
módszertani képzéseken vehettek részt.
A képzéseken túl a pályázat segítségével
új digitális eszközökkel, komplex óvodai
csomagokkal, játékokkal, taneszközökkel
lettek gazdagabbak a tagintézmények.
A pályázat szakmailag is mérhető eredményét még egy év után teljesen tisztán nem lehet felfedezni, de az öt éves
fenntarthatóság eredményeként a két

„Könyv, toll, tinta, ceruza,
rontom-bontom,
kezdődik az iskola,
csak aszondom.”
Weöres Sándor: Kezdődik az iskola

ramok hatékony, minőségi megvalósítását garantálják.
A projekt keretében a Kós Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény 2 pedagógusa (egy fő testnevelő tanár és egy fő igazgató helyettes),
és a Csólyospálosi Általános Iskola 1 pedagógusa vesz részt továbbképzésben.
Továbbképzésük költségeit (regisztrációs költség, képzési költség, tankönyvek,
jegyzetek, vizsgadíjak, utazási- és szállásköltség, eszközköltség, felkészülésükhöz
szükséges technikai felszerelés) a támogatás biztosítja, mely 100 %-os intenzitású, önerőt nem igényel.

település intézményei biztosan befogadó
intézményi környezetet, pedagógiailag és
módszertanilag folyamatosan megújulni
képes pedagógusokat biztosít a gyerekeknek, ahol vezérelv lesz a cselekvésközpontú, egyéni képességekre szabott
oktató-nevelő munka, amely nyitottá válik minden újszerű technikai, technológiai
tudásanyagra.
A projekt pénzügyileg 2010. augusztus
31-én , szakmailag 2015. augusztus 31én zárul.
A három tagintézmény nevelőtestülete
szülői támogatás nélkül nehezen tudta
volna a kitűzött projektcélokat elérni,
ezért köszönettel tartozik nekik, és bíznak
abban, hogy ez a támogatás a fenntarthatóság ideje alatt sem szűnik meg.
„Mondd el és elfelejtik,
mutasd meg és emlékeznek,
vond be őket és megtanulják!”
(Ciceró)
Maróti Antalné igazgató
projektmenedzser

zsombói PORtrék

„A

keresztény hit egész életemet meghatározta”

Pancza István önállóan gazdálkodik zsombói földjein, pedig közösségi ember. Hosszú éveken át fontos szerepet töltött be a falu
közéletében, hiszen 1994. és 2002. között a térség országgyűlési képviselője volt. Ma a helyi egyháztanács világi elnöke. Számos,
– a település fejlődését szolgáló – ügy érdekében történő összefogás kezdeményezője, aktív támogatója.

– Milyen családi körülmények között
nőtt fel?
– Polgári családban születtem 1943ban, Hódmezővásárhelyen. Édesapám és
nagyapám kereskedők voltak. Vásárhelyen a főutcán divatáru és rövidáru üzlete volt nagyapámnak és mint családtag
apám is ott dolgozott. Nem voltunk egy
nagyon gazdag család, de meg volt mindenünk. Nagyapám 1900-ban alapította
üzletét és 38 évesen keresztül törlesztette
a hitelt. Apám szerette a mezőgazdaságot, földet vásárolt megtakarított pénzén,
tanyát épített rá, állatokat tartott. Volt egy
nővérem, aki nyolc évvel volt idősebb
nálam. 1948-ban a Rákosi-korszak első
lépése volt az államosítás. Nagyapám az
újságból tudta meg, hogy az ő üzletét is
államosítani fogják. Lebukott a székről és
azonnal meghalt. Mindenünket elvették:
házat, boltot, földet, tanyát, szóval semmink sem maradt. Én az 1950-es években
nőttem fel nagyon nehéz körülmények
között. Hamar megtanultam mi a munka.
Már nyolcéves koromban anyámmal napszámba jártunk dinnyét és kukoricát kapálni. Nagyon vallásos keresztény család
voltunk. Apám mindig azt mondta, bízni
kell Istenben és csak arra vigyázz fiam,
hogy a lelkiismereted és a becsületed
tiszta maradjon.
– Melyek azok az iskolai élmények, melyek meghatározóak voltak személyiségének fejlődésében?
– Általános és középiskolámat Vásárhelyen végeztem. Négyes és jeles tanuló
voltam, tanáraim azt mondták, hogy ha
egy kicsit többet tanulna, kitűnő lehetne.
Nem akartam kitűnő lenni! A zene és a
rajz iránti tehetségem korán megmutatkozott, tanáraim hiába mondták szüleimnek,
hogy képezni kellene a gyereket, de nem
volt pénz. Egyébként is baj volt a tovább-

tanulásommal. Már középiskolában nem
akartak felvenni származásomnál fogva.
Az ötvenes években a káder beosztások
így működtek: munkás, dolgozó paraszt,
értelmiségi és egyéb. Én az egyébbe tartoztam, mint osztályidegen. Ezt a szót ma
már nem ismerik. Akkor bizony, ha valakit ezzel illettek, elásta magát egy életre.
Engem is ezzel bélyegeztek meg és csak
nagy nehezen vettek fel középiskolába.
Ugyanez ismétlődött meg az érettségi
után. Az egész országba nem vettek fel
egyetemre. El voltam keseredve teljesen.
Mi lesz velem? 1962-ben érettségi után
beálltam a postához, annak a műszaki részéhez, távközlési hálózatokat építettünk.
Szóval ide mentem dolgozni segédmunkásnak. Akkor a káderlapomra ezt írták
be: „eredeti foglalkozása: munkás!” Az
én majdani gyermekeim ne szenvedjenek
azért, mert apjuk származása nem megfelelő. A következő években mindig beadtam a jelentkezésemet az egyetemre,
de a munkahelyi párttitkár soha nem írta
alá, így nem vettek fel. Majd csak 1972ben, tíz év múlva! Levelezőn végeztem el
a főiskolát, ahol üzemmérnöki diplomát
szereztem.
– Hogyan kezdődött az önálló élet?
– Katonának nem vittek el, mert 1964ben 21 éves koromban édesapám meghalt és én voltam a családfenntartó. Édesapámat, apám anyját és a sógornőjét (két
idős nénit) én tartottam el. Három évig
fizettem a katonai adót, fizetésem 8%-át.
Továbbra is a postánál dolgoztam. Miután szakmunkás vizsgát tettem, munkavezetőnek neveztek ki, majd 1972-től a
főiskolai felvételi után építésvezetőként
dolgoztam. Csak egy munkahelyem volt,
ahol 1962-től 1990-ig dolgoztam. 1970ben megnősültem, feleségem Andrássy
Ágota. Ő is a postánál dolgozott sokáig,
Szegeden laktunk. Három gyermekünk
született: Péter, Ágota és István. Mind felnőttek már, önálló életet élnek. 1979-ben
költöztem Zsombóra, azóta itt élek. Egy
tanyát vettem a Bába dűlőben, ma már a
falu belterületén lakom, pedig nem költöztem el. Nagyon megszerettem Zsombót,
az itt élő embereket, akik nagyon sokat
dolgoznak. Tőlük tanultam meg a mezőgazdasági munkákat, mert mindig szerettem a földben dolgozni. Eleinte bérelt
földeken dolgoztam és már el kellett
dönteni, hogy az eredeti szakmámat folytatom vagy hazajövök gazdálkodni. Én az
utóbbit választottam. 1990-ben otthagytam az állásomat és Zsombón kezdtem
gazdálkodni. Örömmel csináltam!
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– Miért érezte, hogy a rendszerváltás
idején Önnek is aktívan ki kell venni a részét a közélet alakításából?
– A rendszerváltás idején már „parasztember” voltam. Mindig is bennem volt
az a vágy, hogy valamit tenni kellene a
kommunista diktatúra megváltoztatása
érdekében. Az eddig elmondottakból világosan látható, hogy családom nagyon
sokat szenvedett ez idő alatt. Elsők között jelentkeztem a Független Kisgazda-,

Dorozsmai Állatgyógyászati Centrum
Szeged,
Negyvennyolcas utca 11.
Dr. Farkas Attila
Rendelés:
Hétfő, szerda, csütörtök:
8.30-10.00
Kedd, péntek:
8.30-10.00; 16.30-17.30
Szombat: 10-11
Tel.: 06-30-972-3016;
06-62-314-662
(rendelési időben)
Kutya, macska, egyéb társállatok,
haszonállatok kivizsgálása, gyógykezelése, védőoltások, műtétek,
mikrochip, útlevél, hatósági igazolások, röntgen, ultrahangvizsgálat.
Állatgyógyszerek, vitaminok,
tápok forgalmazása.

„Még élni sem érte az életet,
egy bátor pillantást ha vetett
s az ég, a föld mind ránevetett –
de nem lesz birtoka semmi:”
Babits Mihály: Fiatal katona
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zsombói PORtrék

Földmunkás és Polgári Párt soraiba. Úgy
éreztem, hogyha mi gazdák összefogunk,
sok mindent meg tudunk oldani, amit évszázadok óta nem sikerült. Sajnos ez a
mai napig nem sikerült teljesen.
– Melyek voltak, azok a Kisgazda értékek, ami miatt erre a pártra esett a választása?
– Hogy miért a Kisgazda Pártot választottam? Mert ez a párt volt az egyedüli,
akinek a jelszava ez volt: „Isten, Haza,
Család.” Első helyre tette az Istent. Ez a
párt 1908-ban történt megalakulása óta
az egyszerű kisemberek pártja volt és az
ő érdekeiket kívánta mindig képviselni.
Ezért buktatták meg mindig erőszakkal,
mert az egyszerű emberek pártja volt és
az egyszerű embereket egyik hatalom sem
szereti. Azután a Kisgazdapárt történelmi
párt volt, rendelkezik több mint százéves
múlttal. Ez idő alatt bebizonyította, hogy a
vidéken élő egyszerű emberek vágyának
a megvalósításáért küzd.
– Hogyan emlékezik vissza a parlamenti munkára?
– 1989-ben Zsombón megalakult a
Kisgazdapárt, amelynek alapszervezeti
titkárának választottak meg. 1993-ban
Csongrád megye főtitkára lettem, majd
1995-ben megválasztottak az FKGP

„Nem volt ősze, tele,
se tavasza,
csak nyara volt, heves,
forró nyara.”

Csongrád megyei elnökévé. Közben 1994ben a képviselői választáson pártom a
megyei lista első helyére tett és így bejutottam a Magyar Országgyűlésbe, ahol
nyolc évig (két cikluson keresztül) képviselő voltam. Nagyon sokat dolgoztam, így
az egészségem is kárát szenvedte, azóta
is együtt kell élnem ezzel a betegséggel.
1998-ban az országos nagyválasztmány a
Kisgazdapárt első alelnökének választott
meg úgy, hogy megmaradtam Csongrád
megyei elnök is. 2001-ben megindult a
Kisgazdapárt szétverése, mert pártom
kedvező pozíciókat harcolt ki az Európai
Uniós csatlakozási tárgyalásokon. Erről
sokat tudnék mondani, de itt most erre
nincs lehetőségem. Azok ellen, akik nem
voltak hajlandók elárulni a Kisgazdapártot,
hajtóvadászatot rendeztek. Így ellenem is
megindult a támadási sorozat. Koncepciós perek indultak, egyes FKGP képviselők
ellen, amely még a mai napig nincs lezárva. Sajnos sikerült az FKGP-t megbuktatni
koholt vádak és praktikák alapján.
– Ma visszavonultan él, elsősorban
gazdálkodik. Milyenek a tapasztalatai a
mai magyar mezőgazdasággal kapcsolatban?
– Igen, ma már visszavonultabban élek.
Gazdálkodom, kisebbik fiam a nagy támaszom és segítségem. Örülök, hogy ő lép
majd a nyomdokaimba. Húsz hektáron

gazdálkodunk. Nagyon sokat dolgozunk,
küszködünk. Nap, mint nap szembe kell
néznünk azzal a ténnyel, hogy a magyar
mezőgazdaságot teljesen tönkre tették.
Az EU csatlakozás nem úgy történt, ahogy
azt a Független Kisgazdapárt előkészítette és akarta. Soha ilyen mélyen nem volt
még a mezőgazdaság, mint most. Pedig
ez az ágazat tudná ezt az országot ebből
a szörnyű helyzetből kihúzni. Magyarország mindig agrár ország volt és ebből élt
évszázadokon keresztül. Ma is ezt kellene
erősíteni, hiszen a világon a legkeresettebb áru az élelmiszer. De sajnos ezt a
mostani hatalom sem ismerte fel, hiába
mondtuk nekik 1998-tól 2002-ig.
– A helyi közéletben azonban továbbra
is aktív, hiszen a zsombói Katolikus Egyházközség világi elnöke. Milyen jellegű ez
a tevékenysége?
– Már mondtam: szeretem Zsombót,
szeretem az itt élő embereket és kész
vagyok értük minden segítséget megtenni. A keresztény hit egész életemet
meghatározta. 24 évvel ezelőtt 1986-ban
megválasztottak a Zsombó Római Katolikus Egyházközség Képviselő Testületének
tagjává, aminek azóta is tagja vagyok.
2007-ben a testület megválasztott az egyházközség világi elnökének. Ez igen nagy
megtiszteltetés számomra. Igyekszem
ennek a feladatnak minden szempontból
megfelelni. A testület elnöke a mindenkori plébános, jelenleg – és még reméljük
nagyon sokáig – Mádi György kanonok
úr. Nagyon sok mindent megoldottunk
az utóbbi időben közösen. A testület 15
képviselőből áll és mondhatom, öröm volt
velük együtt dolgozni. Most éppen az orgona beszerzésével foglalkozunk, reméljük sikerülni fog.
– Figyeli, értékeli, alakítja a helyi közösséget. Milyen folyamatokat lát az utóbbi
években Zsombó fejlődésében?
– Mindig nagy figyelemmel voltam a
helyi közösségi élet iránt. Mindenben aktívan részt veszek, segítek. Fontosnak tartom, hogy az itt élő emberek sorsa kedvezően alakuljon. Nagyon örülök, hogy 2006
óta a község fejlődésében ugrásszerű változás történt. A jelenlegi önkormányzati
képviselőtestület Gyuris Zsolt polgármester úr irányításával nagyon sok mindent
megoldott és fejlesztett. Ezek a projektek
most lesznek látványosak. Remélem a
mostani, október 3-i választásokon ismét az Összefogás Zsombóért Egyesület
jelöltjeire fognak a legtöbben szavazni,
hogy ugyanaz a testület tudja továbbvinni
azokat az elképzeléseket, amelyekre már
megvannak a konkrét tervek. Adja Isten,
hogy ez sikerüljön!
Mészáros Csaba
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Tisztelt Futballbarátok!
Legutóbbi jelentkezésemkor még az
előző évi bajnokság zárásáról olvashattak – melyet a 8. helyen fejeztünk be – ,
most pedig már ismét egy új bajnokság
beharangozóját írhatom. Ezúttal is nagyon gyorsan elrepült a nyári szünet és
vele együtt a nyár is… Megkezdődött a
2010/2011-es szezon a Megye II. osztályban.
A csapat háza táján jelentős változások
történtek: ezek közül a legjelentősebb a
kispadon következett be, ahol a felnőtt
csapat edzőjeként az idei szezonban Daru
Sándor foglal helyet. Nevéhez több jelentős siker is kapcsolódik, melyeket pl.
Bordány, Üllés és Mórahalom színeiben ért
el. Tőle várjuk mi is, hogy a 8. helynél mindenképpen előrébb végezzen a csapat.
A játékosállomány is változott kissé:
távozott Beleznai Gábor (SZVSE), Dr.
Csúcs Áron (IKV-Alsóváros), Zetkó Zoltán
(külföldi munkavállalás miatt); érkezett
Tari Tamás (Forráskút), Kohlrusz Oszkár
(Röszke), Tanács Zsolt (Röszke), Mihálffy
Gábor (újrakezdte).
A csapat gerince tehát maradt és az érkezőkkel kiegészülve próbál Daru Sándor
edző hatékony együttest kovácsolni.

Nyár

A bajnokság kezdete előtt egy héttel,
immár negyedik alkalommal rendeztük
meg a már hagyományos Zetkó József
Emléktornát, melynek egyre nagyobb a
presztizse, mind a négy meghívott csapat
egyre komolyabban veszi. Csapatunk idén
a II. helyet szerezte meg.
A torna eredményei:
Szatymaz – Bordány 1-1
		
(büntetőkkel 9-8)
Zsombó – Zákányszék 3-1
3. helyért
Bordány – Zákányszék 5-0
Döntő
Szatymaz – Zsombó 4-2
Az emléktornát követően megkezdődött
a bajnokság, melyet sajnos két vereséggel indítottunk, így elmondható, hogy
Daru edzőnek lesz még dolga bőven a
csapattal, de lesz ez még jobb is! A Magyar Kupában viszont sikerrel vettük az
első akadályt.
Eddigi eredmények:
Szatymaz – Zsombó 6-3 (bajnoki)
Forráskút – Zsombó 2-4 (Magyar Kupa)
Zsombó – Baks 2-3

További mérkőzéseink:
08.29. vasárnap 17:00
Zákányszék – Zsombó
09.04. szombat 16:30
Zsombó – FK Szeged
09.08. szerda
16:30
Zsombó – KITE Szeged

(NB.III-as csapat / Magyar Kupa)

09.11. szombat 11:00
Tanárképző – Zsombó
09.19. vasárnap 16:00
Zsombó – Tömörkény
09.26. vasárnap 16:00
Csanytelek – Zsombó
10.03. vasárnap 15:00
Zsombó – Bordány
10.17. vasárnap 14:30
Zsombó – Szatymaz
10.23. szombat 14:30
Baks – Zsombó
10.31. vasárnap 14:30
Zsombó – Zákányszék
11.06. szombat 13:30
FK Szeged – Zsombó
Hajrá Zsombó!

Szűcs László

a meteorán, vagy inkább: a meteora nyáron

Imádjuk a Meteorát, nem ok nélkül választottuk névadóul. De nyár közepén
annyira meleg van arrafelé, hogy semmi
pénzért nem utaznánk oda. (Az igazsághoz
tartozik, hogy mióta Zsombóra költöztünk
és építettünk itt egy Meteora utánzatot,
az addig kötelező húsvéti Meteora-túrák
is elmaradnak, anyagi okok miatt.)
Na mindegy is, elég az hozzá, hogy a
minap odakeveredtem a környék (sajnos
konkurencia nélküli) napilapjának internetes változatára, és megláttam 3 és fél éves
cikkeket, amelyek épp olyankor készültek,
amikor magam még a közeli Porlód (plágium, tudom) szűk levegőjétől fulladoztam,
de már bontottam szét a berendezést az
albérletünkben, hogy 40 fuvarral, a kocsink tetőcsomagtartóján kiköltöztessem
ide, a mi falucskánkba… Nos, egy helyen
szó esett az itteni pezsgő sportéletről, én
pedig könnyesre hevült, büszke szívvel
dőltem hátra: az mind semmi, de azóta mi
minden történt itt!

Például idén egész tavasszal! A kikeleti
napéjegyenlőségtől a nyári napfordulóig,
szent Iván ünnepéig tartott az a 7 fordulós pontgyűjtő mászóverseny, amire
eljárt a megye apraja-nagyja, a legkisebbek között még néhány vállalkozó kedvű
falunkbéli is tiszteletét tette.
Nem vagyok nagy híve a percek alatt
szemetesvödör-tapétává degradálódó,
papír formájú információhordozóknak, de
mivel Zsombó honlapját mindhiába bombázom öntömjénező dicsőséglistánkkal,
böcsületből álljon hát itt a végeredmény:
(Nagyjából) Alsó tagozatosok
1. Táborosi Zsombor Koppány
2. Kis András Ádám
3. Kis Alexandra Éva
4. Harcsa-Pintér András
5. Táborosi Boglárka Luca
6. Bakó András Hunor
(Életkor szerint) Felső tagozatosok
1. Kovács-Deák Dániel
2. Harcsa-Pintér Bálint
3. Riesing József
4. Dékány Dóra
5. Ábrahám Márk
6. Kapás Dávid
Középiskolások (és idősebbek)
1. Széll Csaba
2. Széll Dömötör
3. Széll Boróka
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4. Puskás Endre
5. Táborosi Ajnácska Réka
6. Deák Orsolya
A sorozat végső összecsapása a III.
Ambrosia Kupa keretében zajlott. Nos,
immáron hagyománnyá érett a parlagfű
elűzésére kitalált szertartás, amelynek
keretében, nem mellesleg Közép-Európa sportmászó elitje is összeméri erejét.
Idén 182 eredményt kellett kiszámolnunk
a meccs végén. Az időjárás, szintúgy
hagyományosan, az elviselhetetlenség
határát átlépően ocsmányra sikeredett,
de a szakadó esőben nem csak a pályabírók, útépítők és egyéb segítők végeztek
heroikus munkát, hanem, megdöbbentő
módon, a versenyzők is alig méltatlankodtak, szidták ugyan egy kicsit a természet
elemeit, de fogcsikorgatva csúszkáltak a
sártengerben. A megjelentek mindegyike
óriási elismerést érdemel!
(Azt csak zárójelben jegyzem meg, hogy
a méregdrágán bérelt megannyi mobil WC
és zuhanyzó eléggé diszfunkcionálisnak
bizonyult, volt, aki a nagydolgát is a rendezvénysátor sarkánál, az ott alvók fejétől
fél méterre végezte el. Azért egy pillanatra
elgondolkodtam, érdemes-e még egyszer
ezt a populációt beengedni a kertembe!)
Szintúgy elismerés illeti a helyi
előljáróság fejét, aki sátrat intézett a mi
fejünk fölé! Ha nem lett volna hová behúzódnunk, lefújhattuk volna az egész prog-

„Oda lett hát ez a nyár is.
Rövidül a nap megint.
Hull a csillag – úgy zuhan le,
ahogy csüggedt kéz legyint.”

Illyés Gyula: Csillaghullás
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ramot. Alighanem a továbbiakban marad
ez az időpont, még ha egybe is esik a
falunappal. Az eső úgyis mindig ömleni
fog, ezért a focipályán is behúzott oldalú
sátorban szól majd a zene, így, aki akarja,
nyugodtan végigaludhatja az éjszakát.
A végén volt eredményhirdetés, mert
ilyenkor az a szokás. A mieink közül Kis
András, Széll Boróka és Széll Csaba állt
a dobogó legmagasabb fokán, és ők ezzel
már meg is nyerték a versenyszám 2010.
évi magyar bajnokságát, csakúgy, mint
Sikter Barbi.
Az előző években csak tervezgettünkpróbálkoztunk, most végre elhatároztuk
magunkat, és szinte az egész nyarat
mászótáborokkal töltöttük ki. Három
turnusban, több, mint 80 gyermek és fiatal, ovistól egyetemistáig, vett részt a
számháborúkkal, biciklitúrákkal, sok-sok
kézműveskedéssel, no és természetesen
parlagfű irtással fűszerezett falmászó
edzőtáborokban. Biztosan nem mindenki,
de azért sokan nagyon jól érezték magukat. Beetetésnek jó volt ez a nyár, hiszen
pályázati támogatás mellett a saját kapacitásunkat most ingyen adtuk hozzá.
Majd, ha fizetni kell érte, nyilván kevesebben jönnek, de az már a jövő esztendő
története lesz. Azért kár, hogy a helybéli
iskolások szülei csak szájhagyomány útján értesültek a lehetőségről! Senki nem

fedezte föl a plakátot, amit pedig időben
eljuttattunk a Kós Károlyról elnevezett
tanintézménybe is.
A nyár közepén azért kiugrottunk még
Franciaországba, a sportmászó válogatott
edzőtáborába. A hely és időpont nem véletlen már időtlen idők óta. Most is megrendezték azt a mászóversenyt, amiért
július második fele a kötelező terminus,
Briancon környéke pedig a helyszín. Ha
már befizettük a nem kevés nevezési díjat, gondoltuk, valamit érdemes dolgoznunk is. Hát a vége az lett, hogy KovácsDeák Dani, saját korosztályában Európa
legjobbjának bizonyult! Táborosi Kópé 9.
helye érdemel még említést, de a többiek
(Farkas Tamás, Széll Boróka, Széll Csaba,
Táborosi Ajni) is odatették magukat a
borzalmasan erős mezőnyben.
Jártunk még Bécsben is, ahol az ifjúsági
Európa Kupán (nehézségi mászás) szereplő magyar válogatott felét a mi versenyzőink adták. Az eredmények szerények lettek, köszönhetően annak, hogy mi ebben
az évben egy percet sem gyúrtunk még
erre a versenyszámra. Sebaj, most kezdődik annak a szezonja, először Aggtelek
Kupa, aztán szeptembertől jönnek sorra a
bajnoki fordulók és a világversenyek. Mi
igyekezni fogunk!

Az ELEKTROGLOB KFT.
képviseletében
vállalom:
• földkábeles vagy légvezetékes
csatlakozással fogyasztásmérő szekrény
telepítését,
• meglévő csatlakozó vezeték és mérőhely felújítását, teljesítmény növelését,
• éjszakai villanybojler áramkör
kiépítését.

Márta Tibor
6792 Zsombó,
Gárdonyi G. u. 43.
(30) 972-2996
(62) 255-099

Táborosi Gábor

Ambrosia Boulder Cup 2010.
Zsombó 2010. június 26-27.

„Az égbolt lassan elfordul nyugatnak
a Göncöl rúdja átkaszál fölöttem
Kihunynak a fényszóró ablakok”
Csorba Győző: Augusztusi éj

VILLANYSZERELÉS

Kombinált
ifjúsági

gyermekbútor:
emeletes ágy, alul kétajtós
szekrénnyel, könyvespolccal,
három fiókkal, bükk színben,
újszerű állapotban

sürgősen
eladó.
Irányár: 30.000Ft
Telefon:

20/344-5514
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BÉLÁIM

Légmozgás

Nagyon
nagy

Megfejtés (1)

Clint
Eastwood
filmje (1977)

… Troll
(H. Heine)

Orsót

Ábel
testvére

Eric …
(színész)

Operációs
rendszer

Némaság!

…-kér
(esd)

Ijed

RIE
Matúra
Hibáztat
Berendezési
tárgy

Lajstrom

Feltétlen

Végtelenül
ásít!

Fizetés

Megfejtés (2)

Lehel
névváltozata

Spanyol
kerekező
Kozmetikai
lánc

Fáradt szem

Injekciót
ad

Túlságosan
angolul

Ok!

Üveget
zárunk le vele
Írásszakértő

Betakarítás

A nap
szerelmese
írója
Gyomos

Keserű csoki

Tartó
Hajít
Szovjet
katonai
titkosszolgálat

Sugár

Silány

Tapad

Toalett

Ősteknős a
mitológiában

Lány
angolul
Sír
Szén

Mag földbe
juttatása
Határtalan
határ!

Védő

… Van
Canobi

Lejjebb

Miatta

Kevert őre!

Pépes étel

Tetejére
Zuhanás

Mg-i
eszköz

… poetica
Élet
A szobába
Határozott
névelő

Szomorúság

Kerül

Páratlan
relé!

Lobog

Erény

Helyrag

Az előző szám keresztrejtvényének megfejtése: „Nagyon sokat kell elvenni egy képből, hogy ne legyen üres.”
A GOODS MARKET 1000Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Tisóczki Péterné.
Az előző szám TOTO megfejtése: CCADACBBDD.
A Szilvánia Pizzéria 1 db családi pizzáját nyerte: Gárgyánné Veres Gabriella.
Gratulálunk! A nyeremény igazolását átveheti a Közösségi Házban.

1. Ki volt Szent István édesapja?
A, Taksony
B, Koppány
C, Géza		
D, Orseolo Ottó
2. Mi volt Szent István eredeti neve?
A, Kende 		
B, Gyula
C, Vajk		
D, Ajtony
3. Hogy hívták Szent István tanítóját?
A, Aba Sámuel
B, Orseolo Péter
C, II. Henrik
D, Szent Adalbert

Totókérdések I. Szent Istvánról
4. Milyen származású volt Szent István felesége?
A, bajor		
B, lengyel
C, olasz		
D, magyar
5. Kitől kapta Szent István a koronát?
A, I. Benedek pápa, B, II. Szilveszter pápa,
C, III. János pápa,
D, IV. Pál pápa
6. Kinek a kegyébe ajánlotta Szent István Magyarországot mielőtt meghalt?
A, Szent Pál
B, Szent József
C, Szűz Mária
D, Boldog Özséb

8. Mikor avatták szentté Istvánt?
A, 1083. 			
B, 1135.
C, 1053. 			
D, 1081.
9. Hány egyházmegyét alapított Szent István?
A, 12		
B, 8
C, 15		
D, 10

10. Első királyunk melyik épen maradt testrészét
tiszteljük ereklyeként?
A, jobb kézfeje
B, bal kézfeje
C, szegcsontja
D, koponyája

7. Hol koronázták meg Istvánt?
A, Székesfehérvár
B, Veszprém
C, Esztergom
D, Visegrád
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„Ne ezt nagyítsd meg, hanem a… Hová lett
a havasi?
Az, ahol… Itt van!… Bokor tetején át
ragad a sí!”
Illyés Gyula: Fénykép

Palánkai Tibor, Ybl Miklós díjas tervező, megyei főépítész által megálmodott Zsombó megújuló településközpontjának látványterve
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és
fejlesztésre benyújtott Zsombó településközpontjának fejlesztése
pályázat 22.144.000 Ft támogatásban részesült.
Bővebb információ a következő számban.
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