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Tájékoztató a képviselő-testületi ülésen történtekről
A Hírmondó legutóbbi száma óta 2 alkalommal ülésezett a Képviselő-testület,
amelyből mindkettő munkaterven felüli, rendkívüli ülés volt.

2013. május 24. – munkaterv szerinti,
rendes ülés
A Képviselő-testületi ülés összehívását több
dolog is indokolta.
Az első napirendi pontban a Képviselő-testület, a Regio-Net Kft-vel kötendő bérleti szerződést tárgyalta. A bérleti szerződés alapján
a Regio-Net Kft bérleti díjat köteles fizetni a
víztornyon elhelyezett antennái után.
A második napirendi pontban a Képviselőtestület, az Önkormányzat és az Alföldvíz
Zrt. víziközmű-szolgáltató között létrejövő
bérleti-üzemeltetési szerződést tárgyalta. A
bérleti-üzemeltetési szerződés megkötése
jogszabályi kötelezettségen alapul.
2013. május 30. – munkaterven felüli,
rendkívüli ülés
A rendkívüli ülés összehívását több halaszthatatlan döntés meghozatala is indokolta.
Az első napirendi pontban Szeged Város Rendőrkapitányának és a Sándorfalvi Rendőrőrs
parancsnoknak a 2012 évi közbiztonsági beszámolóját hallgathatta meg a Képviselő-testület. A beszámoló alapján örvendetes tény,
hogy településünk továbbra sem tartozik a
bűnügyileg fertőzött körzetek közé, és ami
ennél is lényegesebb, hogy az ismertté vált
bűncselekmények száma tovább csökkent.
A második napirendi pontban az önkormányzat vagyonrendeletének módosítására került
sor. A módosítást az indokolta, hogy a hatályos helyi rendelet a vagyon átruházására és a
vagyon hasznosítására különböző értékhatárt
állapított meg, mint amelyet a magasabb
szintű jogszabály – törvény – engedélyez.
A harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület megalkotta a kéményseprő-ipari
közszolgáltatásról szóló új rendeletét. Az új
rendelet megalkotását az indokolta, hogy a
régi rendelet a korábbi – már 2012. decemberében hatályát vesztett – kéményseprő-ipari
közszolgáltatásról szóló törvény rendelkezéseire hivatkozott. Mivel a jogalkotásról szóló
törvény nem ad lehetőséget rendelet bevezető részének a módosítására, ezért szükséges
volt az új rendelet megalkotása.
Ezt követően a Képviselő-testület a közterület

használat rendjéről szóló rendeletét módosította. Az alkalmi és a mozgóárusítás tavalyi
évi tapasztalatai alapján a módosítást több
apropó is indokolta. A módosítás értelmében
a rendeletben meghatározott alkalmi árusítás
fogalma pontosításra került, új meghatározásként az alkalmi zöldség- és gyümölcsárusítás is bevezetésre került. Meghatározta a
Képviselő-testület azt is, hogy az Andrássy
úton, a Radnóti utca és a Mára tér közötti szakaszon, a Béke utca teljes szakaszán, a Móra
Ferenc utcán a Rákosi Jenő utcától a Petőfi
utcáig tartó szakaszán, valamint a Rákosi Jenő
utca Adrássy út és a Móra Ferenc utca közötti
szakaszán tilos az alkalmi árusítás.
A következő napirendi pontban a Képviselőtestület a Zsombó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdasági beszámolóját
fogadta el. A beszámolóból és a 2012. évi
eredménykimutatásból kiderült, hogy a gazdasági társaságnak 127 ezer forint volt a mérleg szerinti eredménye 2012-ben.
Ezt követően a Képviselő-testület a szennyvíz
beruházással kapcsolatos készfizető kezességvállalási szerződését módosította. A Forrás-IV.
Beruházó Víziközmű Társulat 2010. december
21-én a szennyvízberuházás pályázati önrészének biztosítása érdekében hitelszerződést
kötött a Magyarországi Volksbank Zrt.-vel. A
hitelszerződés, amelyet valamennyi érintett
Önkormányzat támogatott, a hitelkeret rendelkezésre tartási határidejét 2013. január
31-ben határozta meg. A Volksbank Zrt. és a
Társulat 2013. április 30-án egységes szerkezetbe foglalt módosított hitelszerződést írt
alá, amelyben a rendelkezésre tartás megszűnésének időpontja – a beruházás várható befejezése után – 2015. június 30-ra módosult.
A következő napirendi pontban a szennyvízprojekthez kapcsolódó önerő módosításáról
döntött a Képviselő-testület. A módosítás
előzménye volt, hogy jelenleg folyik a FIDIC
mérnök és a kivitelező kiválasztására irányuló
közbeszerzési kiírás véleményeztetése.
Ezt követően a Képviselő-testület módosította a Szegedi Kistérség Többcélú Társulásának
Társulási Megállapodását, melyre jogszabályi
kötelezettség miatt került sor.
A következő napirendi pontban a Képviselőtestület a megyei köznevelési-fejlesztési tervet véleményezte.
Ezt követően a Képviselő-testület támogatta
a FAL Egyesület kérelmét. A kérelem alapján

minden évben a májusi hónap egy hétvégéjén megrendezésre kerül a Zsíros Pál Streetball
Emlékverseny, amelyhez az önkormányzat
biztosítja a kosárlabdapályát.
A következő napirendi pontban a Képviselőtestület megalkotta az új Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban SZMSZ).
Az új SZMSZ elfogadására azért volt szükség,
mert a Képviselő-testület korábbi döntése
értelmében településünk 2013. június 1-től
használja a nagyközségi címet. Jogszabályi
kötelezettség alapján a törzskönyvi módosítások elvégzéséhez új SZMSZ megalkotása vált
szükségessé.
Ezt követően a Képviselő-testület módosította a fenntartásában lévő intézmények (Bóbita Bölcsőde, József Attila Közösségi Ház és
Könyvtár, Polgármesteri Hivatal) Alapító Okiratát. Az Alapító Okirat módosítására szintén
az előző napirendi pontban taglaltak – nevezetesen a nagyközségi cím felvétele – miatt
volt szükség.
A következő napirendi pontban a Képviselőtestület döntött a dr. Kiss István Egészségházban található rezsi költségmegosztásáról. A
döntés előzménye volt az a költségtakarékosság miatti Képviselő-testületi kényszerű elhatározás, amely alapján az orvosi praxisoknak
korábban nyújtott rezsitámogatás megszüntetésre került.
Ezt követően döntött a Képviselő-testület,
hogy jogszabályi felhatalmazás alapján létrehozza a települési értéktárat (az erről szóló
lakossági felhívást a beszámoló után találja).
Az utolsó előtti napirendi pontban a Képviselő-testület a riasztórendszer bővítése felől
határozott.
Az utolsó napirendi pontban a Képviselő-testület a víziközmű vagyonértékelését fogadta
el, amelyre a közelgő szolgáltató váltás miatt
volt szükség.

az ősz végéig fennáll.
A Szegedi Járási Földhivatal tájékoztatása
szerint a külterületen a parlagfű-mentesítést fokozottan ellenőrizni fogják.
A határidő lejártát követően bel- és külterületen egyaránt ellenőriztetni fogom a parlagfű-mentesítés betartását.
A gyommentesítésnek eleget nem tevő
ingatlantulajdonosokkal szemben a

szükséges lépést kezdeményezni fogom!
Kérem a Tisztelt Lakosokat a parlagfű elleni
védekezés szabályainak fokozott betartására, mely saját egészségünk megóvásán
túl embertársaink és környezetünk javát is
szolgálja!

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Képviselő-testület várhatóan 2013. július
hónap elején, a falunapok után tartja soron
következő, munkaterv szerinti ülését.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
dr. Csúcs Áron

jegyző

Ismét csak a parlagfű…
Tisztelt Zsombóiak!

A Hírmondó előző számában felhívtam a
Tisztelt Lakosok figyelmét a parlagfű-mentesítés közelgő határidejére.
A határidő 2013. június 30-án lejár! Fokozottan felhívom a Tisztelt Lakosok
figyelmét a határidő betartására, továbbá arra, hogy a védekezési kötelezettség
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"Gyöngy az idő, vándoroljunk,
nincs szekerünk, bandukoljunk,

lassú folyó ága mellett
járjuk a halk fűzfa-berket."
Weöres Sándor: Barangolók

dr. Csúcs Áron

jegyző
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Települési értéktár készül
Nemzeti örökségünk ápolása és védelme, továbbá széles körű hazai és külföldi bemutatása kiemelkedő jelentőségű, mind az egyedülálló magyar értékek megismertetése, mind
az országmárka erősítése céljából. A magyar
nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló
törvény szerint az összetartozás és a nemzeti
tudat erősítése érdekében össze kell gyűjteni a magyarság őrzendő, sajátos szellemi és
anyagi alkotásait, ember és természet alkotta
értékeit, és azokat a Magyar Értéktárban kell

összesíteni. A Magyar Értéktárba beépülő
megyei értéktár alapját a településeken
fellelhető nemzeti értékek jelentik. Ehhez
kapcsolódóan kezdte meg a Közösségi Ház és
Könyvtár a helyi értékek gyűjtését, feltárását,
melyhez kérjük a zsombóiak segítségét is.
Várjuk a javaslatokat a településhez, tájegységhez köthető sajátosságokra (például helyi
népszokások, népi mesterségek, tájjellegű
mezőgazdasági termékek és élelmiszerek,
gyógyhatású készítmények), a különleges

természeti értékekre, a szellemi örökségre, a
település híres szülötteire, valamint minden
olyan értékre, mely különlegessé teszi a települést.
A javaslatokat elektronikusan a titkarsag@
zsombo.hu e-mail címre, vagy személyesen
a Polgármesteri Hivatal titkárságán Horváth
Ágneshez várjuk.
Gyuris Zsolt

polgármester

Gyógyszertár nyitvatartása
Kedves Zsombóiak!
Köszönöm a véleményeiket, visszajelzéseiket
a helyi gyógyszertár működéséről, amelyek
nagyon segítették a képviselő-testületet álláspontjának kialakításában és tárgyalások
megalapozásában. Véleményükre a továbbiakban is számítunk a gyógyszertár működésével és más helyi közügyekkel kapcsolatban is.
Thurzó Ferenc tulajdonos, főgyógyszerész
a zsombói képviselő-testülettel folytatott

több körös egyeztetés során vállalta, hogy gyógyszerek eljuttatását a zsombói fióka nyitvatartási időt – a lakossági igényeket gyógyszertárba.
figyelembe véve – meghosszabbítja a kör- A gyógyszertár nyitvatartása július 1-jétől:
nyékbeli településeken kialakult szokásokHétfő:
8 – 16 óra
nak megfelelően. Vállalta továbbá, hogy a
Kedd:
8 – 16 óra
sürgős gyógyszereket – a patikán kihelyezett
Szerda: 8 – 17 óra
telefonszámon egyeztetve – nyitvatartási
Csütörtök: 8 – 16 óra
időn kívül is lehetőség szerint kiadják a kolPéntek: 8 – 15 óra
Gyuris Zsolt
légái. Harmadik vállalása, hogy felgyorsítják
polgármester
a patikában kevert úgynevezett magisztrális

Bizonyára már a legtöbb olvasó találkozott
az idei Zsombói Falunapok, Péter-Páli Arató
Ünnep programjával, amelyhez jó időt és jó
szórakozást kívánok!
Egy faluban az egyik legfontosabb ünnep
a falunap, amikor egy kis időre kiszakadva
a mindennapokból találkozunk egymással, szórakozunk, kikapcsolódunk. Emellett
egy valamit is magára adó közösség a saját
ünnepén gondol azokra az eredményekre,
amelyeket elért, gondol azokra az emberekre, akik a közösségért sokat tettek. Ezért szo-

kott a különböző díjak átadása is a Falunapi
program része lenni.
A korábbi években sajnos több olyan embert
is vesztett a közösségünk, akikről érdemes és
kötelességünk is megemlékezni. Közülük is
kiemelkedik Zsombó nemrég elhunyt képviselője, Mészáros Csaba, a József Attila Közösségi Ház korábbi igazgatója. Úgy gondoltuk
tragikus halála után, hogy összegyűjtjük a
zsombói munkásságára jellemző alkotásokat, gondolatokat, élményeket és településünk ünnepén egy emlékest formájában

Rendhagyó falunapi megnyitó

közösen visszagondolunk rá, felelevenítjük a
sokunkban máig hiányzó dolgokat, és méltóképpen megőrizzük emlékét. Erre az alkalomra néhány meglepetéssel is készülünk.
Kérem, hogy akinek lehetősége van eljönni
a június 28-án, pénteken 17 órakor a József
Attila Közösségi Ház és Könyvtárban tartandó emlékestre, tegye meg!
Tisztelettel és köszönettel:

Gyuris Zsolt

polgármester
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A falugazdász tájékoztatója
Tisztelt Termelők!

A 2012. évi gázolaj jövedéki adó visszaigénylése:
A 2012. évi jövedéki adó visszaigénylés, valamint az ehhez kapcsolódó
szőlő- gyümölcs gázolaj de minimis igénylés rendje is változott. Művelési áganként egységesen 97 l/ha gázolaj után lehet a jövedéki adóból
visszaigényelni 90,487 Ft-ot.
A jövedéki adó bevalláshoz nem kell hozzá csatolni a számlákat.
A 2013-as Egységes támogatási kérelmekkel kapcsolatos információk
A támogatási kérelmek módosítására, illetve pontosítására az ellenőrzés megkezdéséig van lehetőség . A másodvetésű kultúrákat ezentúl
kötelezően be kell jelenteni, mint adatváltozást.
Az ehhez szükséges adatok megegyeznek a területalapú támogatáshoz
szükséges adatokkal.
A szélsőséges időjárás miatt bekövetkezett elemi károkat (jégverés,
aszály, belvíz…) , amennyiben a kárenyhítési rendszerbe jelentkeztünk, be kell jelenteni. A bejelentési határidő: az esemény bekövetkeztétől számított 15 napon belül, illetve amíg ellenőrizhető az esemény.
Arra kérek mindenkit, hogy lehetőség szerint mihamarabb jelezzék a
káresemény bekövetkeztét, mert a határidő eltelte után a meteorológiai adatok rögzítése miatt nem lesz lehetőség a későbbi bejelentésre.
Az anyatehéntartás termeléshez kötött támogatása még most az idei
évben hasonló lesz, mint a tavalyi, június 1 és július 31 között lehet
igényelni.
Legalább 3 db 8 hónaposnál idősebb nőivarú szarvasmarha szükséges
hozzá, a kérelmezett állatok 30 % -ának ebben az évben elleniük kell, a
kérelmezett állatokra 6 hónapos, a borjakra egy hónapos tartási kötelezettség vonatkozik. Az egyéb részletekről kérem, érdeklődjenek.
A mezőgazdasági termékek jelölése
Az 1243/2007/EK Rendelete szabályozza a mezőgazdasági termékek
forgalmazásával és jelölésével kapcsolatos követelményeket, tudnivalókat. A jogszabály terjedelme miatt csak dióhéjban foglalnám össze a
tudnivalókat:
A, Általános, minden termékre kiterjedő minimumkövetelmények:
A termék legyen: ép, egészséges (nem lehet romló hiba vagy más minőségcsökkenés miatt fogyasztásra alkalmatlan), tiszta, minden látható idegen anyagtól gyakorlatilag mentes, kártevőktől gyakorlatilag
mentes, kártevők által a gyümölcshúson okozott károktól gyakorlatilag
mentes, nem természetes felületi nedvességtől mentes, idegen szagtól
és/vagy íztől mentes.
A terméknek olyan állapotban kell lennie, hogy kibírja a szállítást és
az árukezelést, kielégítő állapotban érkezzen meg rendeltetési helyére.
Az érettségre vonatkozó minimumkövetelmények
A termék legyen kellően fejlett, de ne legyen túlfejlett, a gyümölcsök
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„A tücsök ciregve fölneszel.
Testem hűs álmokat iszik.

pedig legyenek megfelelően érettek, de ne legyenek túlérettek.
A termék fejlettségének és érettségi állapotának olyannak kell lennie,
hogy a termék érési folyamata folytatódhasson, és a termék elérje a
megfelelő érettségi fokot.
A termék eredetének jelölése: minden esetben fel kell tüntetni
legalább a származási országot.
B, Termék specifikus követelmények
10 termék esetében speciális szabályokat kell alkalmazni a forgalmazás (osztályozás, csomagolás, jelölés) során, a jelöléssel (címkézéssel)
kapcsolatos tudnivalókat az alábbi táblázatban foglaljuk össze. (A 10
növény közül a citrusfélékre és a kivire vonatkozó előírásokat nem tüntettem fel.)
A táblázatban szereplő adatokat a címkéknek kötelezően tartalmazniuk kell
Termék neve Azonosító
adatok
Alma
Termelő neve,
címe
Csomagolás
dátuma

Termék megnevezése
„Alma” felirat,
Fajta neve

Termék
eredete
Származási
ország

Salátafélék

Termelő neve,
címe
Csomagolás
dátuma

Származási Osztály,
ország
(Extra,I:, II:o …)és
Méret, vagy darabszám

Őszibarack

Termelő neve,
címe
Csomagolás
dátuma

„Fejes saláta”
felirat
Fajta neve
Termesztés helye
(szabadföldi,
vagy fóliaházi)
„Őszibarack”,
vagy „Nektarin”
felirat
Gyümölcshús
színe)

Körte

Termelő neve,
címe
Csomagolás
dátuma

Szamóca

Termelő neve,
címe
Csomagolás
dátuma
Termelő neve,
címe
Csomagolás
dátuma

Étkezési
paprika

Csemegeszőlő Termelő neve,
címe
Csomagolás
dátuma
Paradicsom Termelő neve,
címe
Csomagolás
dátuma
Egyéb termé- Termelő neve,
kek
címe
Csomagolás
dátuma
Burgonya
Burgonya
regisztrációs
szám
Csomagolás
dátuma

Kereskedelmi
jellemzők
Osztály,
(Extra,I:, II:o …) és
Méret, vagy darabszám
Tömeg,vagy „Nem
egalizált”felirat

Származási Osztály,(I:, II:o …)és
ország
Méret,
(C,D,B,A,AA…)vagy
darabszám
Tömeg,vagy „Nem
egalizált”felirat
„Körte” felirat Származási Osztály,
Fajta neve
ország
(Extra,I:, II:o …)
Méret, vagy darabszám
Tömeg,vagy „Nem
egalizált”felirat
„Szamóca” felirat Származási Osztály,
ország
(Extra,I:, II:o …)
Tömeg,vagy „Nem
egalizált”felirat
„Étkezési
Származási Osztály,
paprika”felirat ország
(Extra,I:, II:o …)
„Édes”, vagy
Méret, adott esetben
„Csípős” felirat
darabszám
Tömeg,vagy „Nem
egalizált”felirat
„Csemegeszőlő” Származási Osztály,
felirat
ország
(Extra,I:, II:o …)
Fajta (fajták)
Tömeg,vagy „Nem
neve
egalizált”felirat
„Paradicsom” Származási Osztály,
felirat
ország
(Extra,I:, II:o …)
Méret,
Tömeg,vagy „Nem
egalizált”felirat
Termék megne- Származási Osztály , tömeg
vezése
ország
„Áruburgonya” Származási Osztály,
felirat
ország
(,I:, II:o …)

További információk a www.nebih.gov.hu honlapon elérhetők, vagy a
62/535-740-es telefonszámon a CsMKH Növény és Talajvédelmi Igazgatóságához fordulhatnak.
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.
A piacokon a hatóságok fokozott ellenőrzésére ismét lehet számolni, ezért
arra kérek mindenkit, hogy a különféle regisztrációs számok, permetezési
napló, címkék, őstermelői igazolvány stb. mindenkinél legyenek ott a piacon, illetve az áru megfelelő jelöléséről gondoskodjanak, mert komoly
bírságok kiszabása lehetséges.
Gyuris Ferenc
falugazdász

Telefonszám: 06-30/337-2520
Apró, csillagos éjtündérek
a szívemet hozzád viszik.”
Dsida Jenő: Tündérmenet

ZSOM-BOLYGÓ

Tájékoztatás az aratás tűzvédelemi szabályairól
A nyári betakarítási munkák amellett, hogy
nagy igénybevételt jelentenek a mezőgazdaságban dolgozóknak, igen tűzveszélyes
is. Arra kellő körültekintéssel kell felkészülni,
különösen fontos a betakarítási munkálatokban résztvevő erőgépek tűzvédelme, az
aratásra, illetve a tarló és növényi hulladékok égetésére vonatkozó szabályok ismerete, betartása. Ezeket az Országos Tűzvédelmi
Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet tartalmazza.
A szabályok betartása különösen fontos,
évente több száz mezőgazdasági tüzet –
gabonatábla-tüzet, valamint kazal-, illetve
boglyatüzet – kell eloltaniuk a tűzoltóknak.
A kalászos termény betakarítási munkáiban
csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, tűzoltó készülékkel is ellátott erő- és
munkagép, valamint egyéb jármű vehet
részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát
a betakarítást megelőzően az üzemeltető
elvégezte. A jármű megfelelőségéről szemle során kell meggyőződni. Ennek tervezett
időpontját nyolc nappal előbb írásban az
illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségre
be kell jelenteni. A szemléről jegyzőkönyvet
kell készíteni, amelynek egy példányát a járművön el kell helyezni és a szemlét követő
nyolc napon belül a katasztrófavédelmi kirendeltségnek meg kell küldeni.
Kötelező az akkumulátorok megfelelő védőburkolása, illetve kipufogó és a szikratörő éghető anyagoktól való megtisztítása
legalább naponta egyszer. Figyelni kell arra

is, hogy sehol se csepegjen az üzemanyag
vagy hidraulika-folyadék, mert ez nagyban
segítheti egy esetleges tűz terjedését. Fontos, hogy a munkagépet tilos a gabonatáblán, illetve tarlón üzemanyaggal feltölteni.
A járműveken nyílt láng használatával járó
karbantartást, javítást nem szabad végezni
gabonatáblán, szérűn és a rostnövénytároló
területén, hiszen e munka során üzemanyag
folyhat el, amelyet a nyílt láng lángra lobbanthat.
Az aratást lehetőleg közút, illetőleg vasútvonal mentén kell először elvégezni,
ezek mellett legalább három méter széles
védőszántást kell kialakítani. Ugyanilyen
védőszántást kell készíteni akkor, ha a munkaszünet idejére a kombájnt nem tudják a
gabonatáblától, kazaltól legalább 15 méter
távolságban leállítani. A munkálatok közbeni dohányzás veszélyeit is fontos szem
előtt tartani, gabonatáblán még a járművek, erő- és munkagépek vezetőfülkéiben
sem szabad dohányozni. Az aratás idejére a
gabonatáblától 15 méterre kell dohányzóhelyet kijelölni, ott vizet tartalmazó edényt
kell elhelyezni.
A szalmaösszehúzást és kazalozást végző
erőgépek csak olyan távolságra közelíthetik
meg a szalmát és a kazlat, hogy az ne jelentsen gyújtási veszélyt, ugyanis az erőgépek
kipufogócsöve könnyen lángra lobbanthatja a száraz szalmát. Az összehúzott szalma
alapterülete nem haladhatja meg az ezer
négyzetmétert, és a szabadban összerakott

kazlak között legalább húsz méter távolságot kell tartani, vasúti vágánytól legalább
száz, közúttól és erdőtől legalább huszonöt
méterre kell elhelyezni ezeket.
A tarló- és a növényi hulladék égetése:
A gombabetegségek elleni védekezés jelentős mennyiségű növényvédőszer alkalmazásával jár. Ennek kiváltására alkalmazott
olcsóbb módszer a tarlóégetés. A levegő
védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) kormányrendelet azonban egyértelműen tiltja
a lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetését. A kormányrendelet
megsértése esetén a tarlóégetés környezetvédelmi bírsággal sújtható.
A fenti szabályok azért vannak, hogy meggondolatlanság, felelőtlenség miatt ne
vesszen kárba az egész éves mezőgazdasági
munka, a termés.
A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Csongrád Megyei Tűzmegelőzési Bizottság ezért fokozott odafigyelést kér a
munkavégzőktől!
A érvényben lévő tűzvédelmi szabályokat
minden esetben be kell tartani.
(28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel hatályba
lépett ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT)
Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Válaszutak… TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0058
Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében lehetőség
nyílt az „Építő közösségek” 3.ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral
kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését
elősegítő új tanulási formák szolgálatában
c. pályázat keretében kidolgozott, két évet
felölelő program megvalósítására.
A konstrukció közvetlen célja a közösségi
intézmény alkalmassá tétele a kreatív iparral összefüggő tevékenységek, közösségek
fenntartható működtetésére, az új tanulási
formák alkalmazására, a környezeti nevelés
elősegítésére a gyermek- és ifjúsági korosztály számára, a helyi értékeket hordozó
területekhez kapcsolódóan előállított, a
kompetenciafejlesztés végeredményét képző produktumok létrehozására.
József Attila Közösségi Ház és Könyvtár
által 2012-ben benyújtott „Válaszutak…” c.
pályázat tartalma pozitív elbírálásban részesült, melynek következtében a tervezett
program megvalósítására 19.482.293 Ft-ot
nyert az intézmény, 100 %-os támogatási
intenzitással.
A program kiemelten az általános iskolás
korosztály számára valósít meg nem iskolarendszerű, az oktatást kiegészítő, használha-

tó és alkalmazható tudást megalapozó kompetenciafejlesztő műhelyfoglalkozásokat.
A projekt célja, hogy a közművelődés a helyi
közösségek hagyományaira és igényeire, továbbá a mindenkiben fellelhető tehetségre
alapozva korszerű, alkalmazható informális
és nonformális úton megszerezhető, korlátlanul továbbfejleszthető tudást nyújtson az
érdeklődők számára.
A tanórán kívüli műhelyek keretében a
gyermekek nemcsak megismerkedtek a hagyományokkal, lehetőségekkel, de sikerült
azok mestereivel is találkozniuk, érdeklődést
ébreszteni bennük a tárgyalkotás, a kézművesség mesterfogásainak elsajátítása iránt,
képessé válniuk a megtanult ismeretek gyakorlati alkalmazására, s így részesévé váltak
a falu mai kor igényeinek is megfelelő értékmentő és értékteremtő munkájának.
A tervezett projekt megvalósítási ideje 2012
szeptemberében kezdődött, az első szakasza
2013. június 17-én megrendezendő – kiállítással egybekötött – záró rendezvénnyel ér
véget, melyen szívesen látjuk az érdeklődőket.
Megvalósult programok:
2 kreatív területen (kézműves, elektronikus
sajtó) 3 foglalkozás-sorozat (kosárfonás,

gyöngyfűzés, elektronikus sajtó) zajlottak
kreatív műhelyfoglalkozások.
Foglalkozásonként a csoportvezetők:
„Fűz-de” kosárfonó műhely: Farkas Zoltánné játszóházvezető/tanító
„Igazgyöngy” gyöngyfűző műhely:
Tóth-Kelemen Erzsébet gyöngyfűző mester
„Firk-ÁSZ” elektronikus sajtó műhely: Csányi Mónika médiakommunikátor,
Tarczal-Márta Edit informatika tanár.
A foglalkozások a résztvevők számára ingyenesek voltak, az eszközöket, felhasználandó
anyagokat a pályázati támogatásból biztosítottuk a gyermekek számára.
Szeptembertől újra indul a foglalkozássorozat – kiegészülve az építészet műhely
foglalkozásaival – jelentkezni a Közösségi
Házban, illetve a projekt koordinátoránál –
Csányiné Barna Kláránál – vagy a foglalkozásvezetőknél lehet.
A foglalkozások menete, eseményei, élménybeszámolói, a résztvevők bemutatkozása nyomon követhető a www.zsombo.hu
és a www.szikai.hu honlapokon.

„Parányi szekérre fektetik,
pihék, mohák közé, puhán,

Csányiné Barna Klára

pályázati ügyintéző

befödik zsenge nefelejccsel,
s lehelnek rá éjfél után.”
Dsida Jenő: Tündérmenet
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Bóbitás Gyereknap

Köszönet
2013. 05. 24-én pénteken gyermeknap volt
bölcsődénkben. Reggel ugráló vár várta a
szülőket és a gyermekeket, majd Gyurisné
Mariann kisgyermeknevelő szülei jóvoltából póni-lovaskocsikázáson vehettek részt a
családok. 11:30-tól a Truffaldino Bábszínház
családi játékos, zenés délelőttje következett.
A tartalmas előadás után közös ebéddel zár-

tuk a napot! Mindez nem jöhetett volna létre
támogatóink nélkül. Köszönet mindezért:
Maróti Ferencnek
A Jóbarát Vendéglőnek (Nagyapáti Roland)
Fenyves Sörözőnek (Juhász Antal)
A zsombói benzinkutat üzemeltető Simon
családnak
Rácz Józsefnek
Csordás Istvánnak

A bölcsiben szinte minden nap gyereknap,
mégis megpróbálták a gondozónők május
utolsó péntekét különlegessé és emlékezetessé tenni a gyerekeknek és szüleiknek. Az
időjárás is kegyes volt, legalábbis annyiban,
hogy nem esett az eső, így a kicsik nagynagy örörmére lehetett pónifogatozni, vagy

a teremben felállított ugrálóvárban önfeledten bohóckodni. A délelőtt végén pedig egy
bábszínházi előadással próbálták lekötni –
kisebb-nagyobb sikerrel – a csöppségek figyelmét. A bölcsisek nagyon élvezték, hogy
„anyu-és apu”, ha csak egyetlen napra is, de
ellátogatott az ő birodalmukba. Mi, szülők

Ahol minden nap gyereknap

Csernok Árpádnak
Bálint Gábornénak
Bálint Vilmosnak
A Fólia Cargonak
Szalmáné Valikának
A zsombói CBA-nak (Rácz Gyula)
Masáné Marikának

Maróti Józsefné

bölcsődevezető

pedig ismét láthattuk gyerekeink szeretetét
és ragaszkodását gondozónőik felé.
A már hagyománnyá váló bölcsis családi napokhoz hasonlóan a gyereknap is tartalmas
és emlékezetes volt mind a gyerekeknek,
mind a szüleiknek. Köszönjük a gondozónőknek az odafigyelést és a szerevezést!
Tóth- Varga Györgyi

szülő

Anyák napja és évzáró 2013.
A Nefelejcs Katolikus Óvoda évzáróval egybekötött anyák napi műsorait május közepén tartotta. A gyerekek már hetek óta, nagy
izgalommal készültek, kis meglepetéseiket
titokban tartották. A mindennapos próbák
alkalmával szorgalmasan gyakoroltak, és
egyre ügyesebbek lettek.
A Hóvirág csoport az egész évben megismert
versekből, dalokból és körjátékokból állított
össze egy csokorra valót. A gyerekek kedvenc
meséjüket, Az igazmondó juhászt választották dramatizálásra, melyben kedvük szerint
bújhattak a szereplők ruhájába. A Margaré-

ta csoport műsora egy színes, tavaszi mese
köré épült fel, melyben a gyerekek vidám
szalmakalapban szerepelhettek. A Százszorszép csoport vidám, tavaszváró meséjével köszöntötte az anyukákat. A gyerekek
nagy izgalommal készítették saját rajzaikkal
díszített, ajándék táskájukat. A Tulipán csoport műsora a Vajaspánkó című mese köré
épült. A gyerekek lakodalmas játékokat is
játszottak, és nagy szeretettel készítették
agyagból az ajándékaikat. A Napraforgó csoport műsora vidám, népi énekekkel tűzdelt
Holdmese című előadás köré szerveződött.

A gyerekek nagy örömmel készültek, és izgatottan adták át ajándékaikat is, melyeket
titokban tartottak otthon. Az Ibolya csoport
zenés macska-egér fogócskát adott elő. A
gyerekek nagyon élvezték a kergetőzést, és
átélték szerepüket.
Minden csoport műsora előtt kedveskedtünk
az anyukáknak és a vendégeknek egy megható, zenés vetítéssel, az angyali gyermek
születéséről. Szem nem maradhatott szárazon!
Kotroczó Edit

óvodapedagógus

Százszorszépek a Sári tanyán
A tavaszi kirándulást évek óta a Sári tanyára
szervezzük, mert ez a gyerekek egyik kedvenc kirándulóhelye.
Május 14-én kegyes volt hozzánk az idő. Nagyon várták a gyerekek ezt a napot, az anyák
napi feladatok és felkészülés után jól esett a
kikapcsolódás a természetben. Szabadon játszottunk a tanya melletti nagy gyepes területen. Van egy hatalmas fa emelvény, ahonnan
jó a kilátás a tanyát körülvevő semlyékre, a kis
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„Húzzák lassú, nyüzsgő menetben
-szemükben harmat, áhitat -

tóra, annak vízi növényzetére és az istállóra,
ahol a lovak várják, hogy az illatos, ropogós
füves legelőre kiengedje őket a gazda. Innen
egy nagy csúszdával lehet lejutni a többi
játékhoz. A gyerekek többször is falatoztak
az anyukák által csomagolt elemózsiákból,
étvágyuk megnőtt a friss levegőn. Nagyon
vártuk, hogy Éva néni kivezesse kedvenc
lovunkat, Lucát a karámba. Sokan többször
is felültek a ló hátára. Lehetőség volt még

csigák s iszonyú nagy füvek közt,
a sárga holdvilág alatt.”
Dsida Jenő: Tündérmenet

csocsózásra, pingpongozásra, nagy sikere
volt az óriás kötélpályának, és a trambulinnak. Ádám a nap folyamán számtalanszor
elmondta: „ez életem legjobb napja”.
Reméljük, minden nagycsoportosnak, akiknek ez volt az utolsó Százszorszép csoportos
kirándulása, szép emlék marad, mi pedig jövőre rátok gondolunk, ha itt járunk.
Tokodi Jánosné

óvodapedagógus

ap-rókák

Vadasparki kirándulás Szegedre
Hagyományos májusi kirándulásunkat a Szegedi Vadasparkba terveztük az idén május
15-én. Hóvirág, Margaréta, Napraforgó, és
Tulipán csoportosok élvezhették ezt a szép
májusi napot.
Reggel 8 órakor gyülekeztünk, a hátizsákból
reggeliztünk, majd felszálltunk a buszra.
A gyerekek ezer féle kérdéssel bombáztak
bennünket, milyen állatok lesznek, mikor
eszünk, mikor érünk oda, meddig maradunk, kell-e aludni, stb.
Néhány megállónyi villamosozás után végre
célba érkeztünk. Itt szeretném megdicsérni nagycsoportos óvodásainkat, akik féltő
gonddal óvták, szinte barikádot építettek a
kicsik köré a villamoson, hogy még véletlenül se essenek el, és köztünk maradjanak.
A vadasparki sétánk során volt néhány kisgyermek, aki szinte otthon érezte magát, a
többieket tájékoztatta, hogy mi merre található, és a táblákon lévő jeleket is ügyesen

Kistérségi gyereknap

Június 16-án 42 ballagó és 6 óvónéni felkerekedett, hogy részt vegyen Üllésen az
Óvodák Kistérségi Egyesületének gyereknapi
rendezvényén, melyre minden évben sor kerül – a nagycsoportosok örömére.
Az idei OKE gyereknap fő témája a hagyományőrzés volt. Mozgalmas délelőttünk
finom reggelivel indult, majd felsorakozott
a több száz óvodás, ki-ki elharsogta saját
csatakiáltását, s útnak indult vezetőjével.
A zsombói nagycsoportosok olyan sokan
voltak, hogy két csapatban fogtak hozzá a
feladatok teljesítéséhez; öt helyszínen ös�szesen tizenöt állomást jártunk végig.
A Csigabiga oviban pünkösdi királyt és királynét rajzoltunk, majd elkószált kisbárányokat
kerestünk a fűben, pulifuttató versenyen
vettünk részt, végül körjátékot játszottunk.
A Közösségi Házban táncház várt minket,
amelyhez a zenét citerás gyerekek szolgáltatták. A könyvtárban mesét hallgattunk,
közben népi hangszerekkel és ruhákkal
ismerkedtünk. A csapatokról fotó készült,
ehhez a gyerekek készítettek képkeretet PET
palack-nyomdával. A piactéren akadálypálya, lovaskocsizás, és a gyerekek kedvence –
ugrálóvár várt minket! Innen utunk a templomkertbe vezetett, ahol találós kérdésekre
feleltünk, óriás puzzle-t raktunk ki, és két
babát (Zsuzsit és Bandit) is felöltöztettünk
réges-régi ruhába. A ruhadarabok a templomkertben voltak elrejtve, s bizony volt köztük olyan, aminek mi felnőttek sem tudtuk a
nevét… Az alkotóházban megnéztük az ott
készült munkákból összeállított tárlatot és a
régi paraszti életmódhoz kapcsolódó eszközök kiállítását. Pogácsát szaggattunk, s végül
csuhévirágot készítettünk.
Visszaérkezve a Közösségi Házba terített
asztal várta a fáradt csapatokat. Miután jóllaktunk, a Csiga duó koncertjén csápoltunk.
Átvettük ajándékainkat, melyeket az állo-

elmagyarázta. A zsiráfok és a fókák, valamint a szurikáták lenyűgöztek bennünket
szépségükkel és barátságosan mutogatták
magukat.
Sajnos a kicsiktől dél tájban elbúcsúztunk,
ők visszajöttek az oviba, hogy folytassák
megszokott napirendjüket. A többiekkel a
szendvics ebédünket követően elindultunk
egy hosszabb sétára, minden csoport a saját
tempójában és a maga választotta útvonalon.
Délután 3 órakor találkoztunk és élményekkel tele, fáradtan indultunk haza otthonunkba, az óvodába.
Sok kisgyermektől hallottam, hogy Ópusztaszer után ez volt a legeslegjobb kirándulás. A
Szegedi Vadaspark méltó hírnevéhez lenyűgöző környezetével és állatparkjával.
Dékányné Vass Anikó
óvodapedagógus

másokon készítettünk, s mivel megérkezett
a buszunk, elbúcsúztunk. Talán emlékeznek,
Zsombó is volt már házigazdája ilyen rendezvénynek, ezért jól tudjuk, milyen nagy

"Félre irka, sutba táska,
vidám szemünk ne is lássa,

szervezéssel jár a kistérségi gyereknap.
Köszönjük Üllésnek a vendéglátást!

Táborosi Renáta

óvodapedagógus

vigyük gyorsan a padlásra,
őszig legyen ott lakása."
Csukás István: Tanévzáró
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„Mozdulj!”

„Mozdulj!” innovációs hetünk napjai mind az
egészséges életmódra nevelés köré szerveződnek. Óvodánkban ezt a mindennapokban
is fontosnak tartjuk, de néhány napon ősszel
illetve tavasszal külön ki is hangsúlyozzuk,
előtérbe helyezzük az ezzel kapcsolatos tudnivalókat, szokásokat. Idén ezeket a napokat
május 22-23-24-re terveztük.
Egyik fő eleme az egészséges életmódnak
a megfelelő táplálkozás. A gyerekek többsége nagyon szeret mindenféle zöldséget,
gyümölcsöt fogyasztani, a Jóbarát vendéglő
is belátta ennek fontosságát, és az utóbbi
időben növelték a gyerekek számára küldött
zöldség és gyümölcs mennyiségét, gyakoriságát. Emellett a szülőktől is rendszeresen
kapunk a mindennapi vitaminpótláshoz kiegészítésként sok mindent, köszönjük mindenkinek! Az innovációs hét egyik napja –
idén a csütörtöki – a salátanap volt. Nagyon
sok egészséges harapnivaló gyűlt össze,
hiszen mindenki hozott valamit, és közösen,
nagy ügyességgel és szorgalommal készítettük el a finom salátákat! Ennél lelkesebben
már csak az elfogyasztásuk sikerült.
Az egészséges életmód másik fontos eleme
a mozgás. Ezt egy biciklis nappal is szoktuk

Múzeumlátogatás

Az Ibolya csoport tavaszi kirándulására június 4-én került sor. Úti célunk a Móra Ferenc
Múzeum volt. Köszönjük az Önkormányzatnak, hogy az utazáshoz a kisbuszt biztosította számunkra! Megérkezve Szegedre először
is játszottunk egy jót a Roosevelt téri játszótéren, majd bementünk a múzeumba, ahol
már várt minket Ildikó néni, aki végigkalauzolt minket az „Egyszer volt…az ősember” című kiállításon. Először is kipróbáltuk
a Frédi és Béni meséjét felidéző kőkorszaki
járgányt, mindenki „vezethette” kicsit. Aztán megnéztük az ősemberek fegyvereit,
megbeszéltük, hogyan készítették azokat,
különböző korokból ránk maradt koponyaés egyéb csontokat láttunk, mamutfogat
tapogattunk, bekukkantottunk egy olyan
„házba” is, amilyet az ősemberek készíthettek maguknak. A kiállítás idejére kialakított
barlang falain különböző ábrákat fedeztünk
fel, azt is megmutatta Ildikó néni, hogyan,
mivel készülhettek ezeknek az őskori vál-
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"Elő sárkány, elő labda
szállj az égnél magasabbra.

hangsúlyozni, amit idén alig sikerült megvalósítani, hiszen az időjárás egyáltalán nem
kedvezett a kinti programoknak. A tervezett
szerdai karikázás végül a pénteki gyereknap
keretei közt valósult meg, ami szintén az innovációs hét egyik napja. Már korán reggel
indul a mozgás ilyenkor, méghozzá az udvaron, a Zsuzsika néni által vezetett reggeli
tornával. A tízórait követően is csupa érdekes
program várja ilyenkor a gyerekeket, többnyire az udvaron: kötélhúzás, birkózás, homokvárépítés, stb. Idén a biciklizés is. A nagyobb gyerekekkel az Andrássy út mentén, a
kerékpárúton tettünk egy kis túrát, a kisebbek az óvoda előtti szakaszon tekerhettek,
illetve az udvaron körözhettek a bóják jelölte
pályán. A barkácsolás is mindig szerepel a
programok közt, az alkotni vágyó gyerekek
sodorhattak maguknak karkötőt.
A Hóvirág és az Ibolya csoport tagjai még
egy nagy élményben részesültek idén Hajlik
György és Hajlik-Huszta Marianna jóvoltából. Felülhettünk a lovaskocsira, amit Lenke
húzott kitartóan utcáról utcára, így barangoltuk be a települést. Közben beszélgettünk, nézelődtünk, felfedeztünk már gyalogosan, vagy éppen autóval bejárt utcákat,
integettünk az ismerősöknek. Az óvodához
visszaérve pedig a bátrak meg is simogathatták Lenkét. Köszönjük a lehetőséget!
A délelőtt igen sokszínű és változatos programjának zárásaként következett a várva
várt meglepetés. Meg is érkezett Nokta Gábor, aki ezúttal rendhagyó, gyereknapi néptánc foglalkozást tartott – kint az udvaron,
így mindenki bekapcsolódhatott. Járták is
együtt kicsik-nagyok, amikor pedig épp nem
táncoltak, akkor énekeltek, játszottak fáradhatatlanul. Nagyon élvezte minden résztvevő. Hiába, ha valaki, hát Gábor biztosan ízig
vérig táncos, és ízig vérig pedagógus, aki re-

mekül végzi a munkáját. Köszönjük, hogy a
mi gyerekeinkkel is megismerteti a néptánc,
népzene csodálatos világát! Bizonyára sokan
kedvet kaptak a táncoláshoz, jövőre lehet
jelentkezni!
Mindenkinek jól esett délben az ebéd, aztán
a pihenés. Ébredés után pedig lehetett folytatni a délelőtti játékokat, illetve a lovaglást is ki lehetett próbálni az óvoda mögött
Schreck Gabriella és Fekete Mónika jóvoltából. Köszönjük, hogy Ramónával eljöttek a
gyerekekhez!
Mire elérkezett a hazaindulás ideje, az érkező szülők szinte fel sem ismerték csemetéjüket, hiszen az arcfestő óvónénik mindenféle
állattá, mesehőssé változtatták őket, e nélkül sem múlhat el gyereknap.
A programok sorozata csak június 5-én fejeződött be, amikor is a délutáni álmukból
ébredő gyerekeket várta néhány meglepetés
az udvaron: a Huncutka Alapítvány hozott
ugrálóvárat, pónicikliket, és újabb szebbnél
szebb arcfestési megoldásokkal varázsolták
még szebbé ezt a délutánt.

tozatai. Kaptunk nagy papírokat, amikre a
gyerekek maguk is készíthettek „barlangrajzokat”, igaz ma már zsírkrétával. Mintaként
a falakra festett őslények képei is szolgáltak.
Közben, aki már úgy érezte, eleget rajzolt,
kipróbálhatta, milyen bebújni egy őskori
kunyhóba, ami ágakból és állatbőrökből
készült. Egy nagy láda homokban csontok
után kutathattak a kis régészek, majd miután megtalálták, volt, aki gondosan vissza is
temette a leleteket, hogy mások is újra felfedezhessék azokat. A kiállítást még interaktívabbá tette egy játék, amelyet egyenként
lehetett játszani. Aki akart, igazi ősemberré
válhatott, kapott bőrruhát, és a vadak elejtéséhez fegyvert is. A leendő zsákmányok egy
kivetítőn érkeztek, köztük láthatta magát a
vadász is, és igyekezett is mindenki elejteni,
ahányat csak tudott. Ezt is, illetve az egész
délelőttöt nagyon élvezték kicsik és nagyok
egyaránt! Remélhetőleg az ilyen és hasonló
programoknak köszönhetően később sem

unalmas helynek fogják tartani a múzeumokat, hanem olyanoknak, ahová érdemes
járni, hisz érdekes ismereteket, látnivalókat,
élményeket nyújt mindenkinek!

Gyere, állj be a csapatba,
estig ne is hagyjuk abba."
Csukás István: Tanévzáró

Baló Éva

óvodapedagógus

Baló Éva

óvodapedagógus

ap-rókák

„Elmentek, már elmentek…”
Örömteli várakozás jellemezte az elmúlt hetek mindennapjait. Izgultunk, vajon az idő
jó lesz-e, gyermekeink figyeltek-e, mikor az
utolsó óvodás verseket kellet tanulni. Biztos
elég érettek-e már az iskolára, hisz nem túl
rég még az óvodakezdés is nehezen ment.
Sok minden megfordul a szülők fejében, mikor a gyermekeik újabb mérföldkőhöz érnek
életük során.
Igen, az idő kegyes volt, még a nap is rámosolygott a ballagókat váró rokonok népes
táborára. Figyeltek, de még mennyire, hisz
minden ballagó és őket búcsúztató ovistárs

Szenilla úszótanfolyam

gyönyörűen mondta a verseket, énekeket.
Megértek, valahogy észrevétlenül az oviba
hozott picikből kisiskolások cseperedtek,
akik immár elbúcsúztak az óvónéniktől,
óvodavezetőtől, dajkanéniktől, óvodától.
Szeptembertől belevetik magukat a tanulás
rejtelmeibe.

(Ne felejts el jelentkezni!)

Sok sikert kívánunk minden leendő kisiskolásnak és hálás köszönetünk az óvoda minden dolgozójának.

a Napraforgó csoportból ballagó Gál Ábel Jenő
(Csibi) anyukája.

2013. június 4.
„Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá!”
Írja Trianon című versében Juhász Gyula.
A nemzeti összetartozás napján tanítás nélküli munkanap volt iskolánkban, és egész
sokat beszéltünk a 93 évvel ezelőtt történt
gyászos eseményről, hiszen a kisebbek most
ismerkedtek azokkal a fogalmakkal, amit
már a nagyobbak tanulmányaik során több
tantárgyból is elsajátíthattak.
Délelőtt a tanulók 14 állomáson mérhették
össze tudásukat az e témakörből összeállított vetélkedőn.
Szép példája volt a napnak, hogy a csapatokat elsőstől nyolcadikosig minden korosztályból vegyesen válogattuk össze, és mégis
tudtak egymásra figyelni, fegyelmezetten
közlekedtek az iskola egyik terméből a másikba, bíztatták, lelkesítették egymást.
A nap méltó befejezéseként megemlékezést
tartottunk a Közösségi Házban.
A 8. a osztály előadásában szívszorító pillanatokat élhettünk át.
A versek, a dalok, a gyerekek meggyőző szavalatai mellett átérezhettük mi, szervezők

azt is, hogy milyen felemelő érzés, ha egy
célért közösen dolgozunk.
A színpadkép, a zenék, a virágok, gyertyák,
zászlók mind egy-egy ember szeretetéről és
arról tett tanúbizonyságot, hogy összetartozunk.
Az iskola valamennyi dolgozója mellett külső segítséget is kaptunk.
Köszönjük a virágokat az Anikó virágüzletnek és Gyuris Attilának.
A Közösségi Ház dolgozóinak pedig a technikai hátteret.
Reméljük, mindenkinek értékes nap volt, hiszen tanulhatott, emlékezhetett, búcsúzott
vagy csak gyönyörködött és hagyta, hogy
átjárja az érzés, hogy jó együtt lenni.
Gróf Széchenyi István szerint:
„Kit magyarnak teremtett az Úristen és nem
fogja pártját nemzetének – nem derék ember!”
Ez a nap számomra azt bizonyította, hogy
nagyon sok derék ember vesz minket körül.
Földiné Fülöp Katalin

			

pedagógus

Kedves szülők és gyerekek!
Az elmúlt nyár sikeréhez hasonlóan
Úszótanfolyamot szervezünk:
– Mórahalomra
– 4-8 éves korú gyerekek számára
– 10 alkalommal
– Honti Tamás oktató szervezésével
Időpontja: 2013. július 15-26-ig
– indulás 8:00-kor
Nefelejcs Katolikus Óvoda
Zsombó Mária tér 1-2.
– visszaérkezés: 13:15-kor
Költsége:
10 alkalom 20 000Ft
5 alkalom 12 000Ft
– mely tartalmazza
– a buszköltséget
– a belépő árát
- az oktatói díjat
Rossz idő esetén fedett helyet biztosítunk!
Jelentkezni lehet 2013. június 21-ig
Fogasné Matula Zsuzsanna óvodavezetőnél
Kormányos Szilvia óvodapedagógusnál
(Nefelejcs Katolikus Óvoda, Zsombó)

"Vár a víz és vár a partja,
vár a nyári rét, a tarka,

szívünk dobog, bőrünk barna,
ki erre fut, ki meg arra."
Csukás István: Tanévzáró
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Versenyeredmények 2012-2013 tanév

Verseny neve

Területi mesemondó verseny katolikus iskolák számára
Területi mesemondó verseny katolikus iskolák számára
„Egészséges életmód” vetélkedő

2012.10.25.
2012. 10. 25.
2012. 10. 18.

Helyszín
Zsombó
Zsombó
Szeged

Verseny
típusa
területi
területi
helyi

3
2
2

Szeged

1
2
különdíj
6
5
8
9
9
9
10
11
12
14
3
1
2
3
2

Németh Ádám 2.a
Földi Sarolt Csenge 2.a
Csenteri Zsuzsánna 2.a
Csapatban

4
2
6
3
4
9
4
3
4
8
9
9
1
38
41
25
2,

Ökrös Gréta 5.o
Szűcs Eszter 7.o
Kálmán Felícia 7.o
Kothencz Máté 8.o
Gombi Csilla 8.o
Gombi Csilla 8.o
Lengyel Levente 4/b
Patik Rebeka 8. o.
Vajdics Gábor 8.o.
Lengyel Levente 4.o
Bakó Nóra 3. o
Szűcs Eszter 7.o
Kis Virág Csillag
Bényi Benedek
Balogh Donát
Lajkó Lóránt
Kun-Szabó Dominika 4/b

megyei
17

19

2012. 11. 22.

Szentes

Lövész Diákolimpia

2012.11.24.

Szerencs

1
4
1
3
13
15
2
országos

6
7
38
8

"Adventi koszorú" szavalóverseny

2012. 12.

Déva

Kazinczy szépkiejtési verseny

2013. 02.

Mórahalom

területi

Hevesy György Kémia Verseny

2013.03.

Szeged

területi

Házasság hete - prózamondó verseny

2013. 02.

Zsombó

zsombóiak és
dévaiak

Tombácz János versmondó verseny

2013. 02.

Zsombó

helyi

Móra-hét kistérségi matematika verseny

2013.03.

Mórahalom

Kistérségi

Egyházi iskolák országos Dugonics András matematika versenye
Egyházi iskolák országos Dugonics András matematika versenye
Üllési Fontos Sándor Művészeti Verseny

2013.03.23.
2013.03.23.
2013.04.12

Piliscsaba
Piliscsaba
Üllés

országos
országos
kistérsségi

Kenguru Nemzetközi Matematika Verseny

2013

Házasság hete-prózamondó

2013.02.

Kenguru Nemzetközi Matematika Verseny

2013

megyei
megyei
megyei
Zsombó-Déva
megyei
megyei
megyei

Kazinczy Szépkiejtési Verseny (egyházi iskolák)

2013.03.22.

Zsombó
Zsombó
Zsombó
Zsombó
Zsombó
Zsombó
Zsombó
Újszentiván

vigyük gyorsan a padlásra,
őszig legyen ott lakása."
Csukás István: Tanévzáró

résztvevők
Balogh Donát
Rescsik Csaba
Gábor Anett, Szunyog
Zsanett, Zakar Barbara
Barna Jázmin, Gombi Anna,
Ökrös Gréta, Tombácz
Zsanett
Bacsa Flóra, Bacsa
Gergő, Bátki-Fazekas Ilona,
Zsemberi Adrienn
Faragó-Mészáros Réka,
Hajda Csenge, Kálmán
Felícia, Takács Adrienn
Gábor Anett, Patik Ádám,
Szunyog Zsanett, Zakar
Barbara
Náfrádi Dorka
Nagy Vivien
Kálmán Felícia
Nagy Vivien(légpuska)
Bacsa Flóra(légpuska)
Kisapáti Vivien(légpuska)
Nagy Vivien, Bacsa Flóra,
Kisapáti Vivien(légpuska)
Nagy Vivien(légpisztoly)
Kovács Csaba(légpuska)
Mangó Marcell(légpuska)
Kovács Csaba, Mangó Marcell, Csenteri
Zoltán(légpuska)
Ökrös Gréta
Boskovic Dusán
Nagy Vivien
Barna Jázmin
Szunyog Zsanett
Szűcs Eszter
Kálmán Felícia
Maróti Ivett
Nyerges Gergely
Faragó-Mészáros Réka
Zakar Barbara
Szunyog Zsanett
Molnár Ákos
Gajda Anna Kira 2.a

45
2012. 11. 09.

"Deákpályám" vers- és prózamondó verseny

"Félre irka, sutba táska,
vidám szemünk ne is lássa,

elért
helyezés
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Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny

10

Verseny
ideje

felkészítő
Veresné L.M.
Gáborné Puskás Julianna
Tarcsiné Tóth Ágnes

Nagymihály Tímea

Jakab Edit

Nagymihály Tímea

Jakab Edit
Földiné Fülöp Katalin
Jakab Edit
Nagymihály Tímea

Jákó Csaba, Iványi László,
Korsós Zoltán

Nagymihály Tímea
Nagymihály Tímea
Jakab Edit
Nagymihály Tímea
Jakab Edit

Nemes-Nagy Erika

Gáborné Puskás Julianna

Faragó Gabriella, TarczalMárta Edit
Tarczal-Márta Edit
Faragó Gabriella
Faragó Gabriella
Tarczal-Márta Edit
Tarczal-Márta Edit
Tarczal-Márta Edit
Lázár János
Zsirosné Vass Judit
Zsirosné Vass Judit
Lázár János
Kovács Mariann
Faragó Gabriella
Veresné Lajkó Mária
Veresné Lajkó Mária
Veresné Lajkó Mária
Gáborné Puskás Julianna
Lázár János

ap-rókák
Verseny neve
Területi Versmondó Verseny

Verseny
ideje
2013.04.04.

Helyszín
Ásotthalom

Verseny
típusa
területi

elért
helyezés
3. hely
1. hely
1
2
1
2

Általános- és Középiskolások Lövészversenye

2013.04.05.

Szeged

megyei

1
1
2
1
2
1
2
3

1
6
15
24
4

Általános- és Középiskolások Lövészversenye

2013.04.26.

Ács

országos

3
4
21
31
3
17
20
26

2

29

52

7
Bolyai csapatverseny matek

2012.10.12.

Szeged

megyei

29

12

24

résztvevők

felkészítő

Mangó Marcell
Tóth-Kelemen Szonja
Nagy Vivien(légpuska)
Kisapáti Vivien(légpuska)
Nagy Vivien, Kisapáti Vivien,
Szalai Krisztina(légpuska)
Zellei Vivien, Barna Klaudia,
Molnár Kata(légpuska)
Nagy Vivien(légpisztoly)
Kovács Csaba(légpuska)
Mangó Marcell(légpuska)
Kovács Csaba, Mangó Marcell, Masa Gábor(légpuska)
Kothencz Máté, Ipacs Balázs,
Nagygyörgy Dávid(légpuska)
Kothencz Máté(légpisztoly)
Ipacs Balázs(légpisztoly)
Nagygyörgy
Dávid(légpisztoly)
Kothencz Máté, Ipacs
Balázs, Nagygyörgy
Dávid(légpisztoly)
Nagy Vivien(légpuska)
Kisapáti Vivien(légpuska)
Szalai Krisztina(légpuska)
Nagy Vivien, Kisapáti Vivien,
Szalai Krisztina(légpuska)
Nagy Vivien(légpisztoly)
Kovács Csaba(légpuska)
Mangó Marcell(légpuska)
Masa Gábor(légpuska)
Kovács Csaba, Mangó Marcell, Masa Gábor(légpuska)
Kothencz Máté(légpisztoly)
Ipacs Balázs(légpisztoly)
Nagygyörgy
Dávid(légpisztoly)
Kothencz Máté, Ipacs
Balázs, Nagygyörgy
Dávid(légpisztoly)
"Ökrös Gréta
Gombi Anna
Tombácz Zsanett
Boskovic Dusán"
"Lukács Anna
Szalai Krisztina
Geringer Vivien
Zellei Vivien"
"Kálmán Felícia
Szűcs Eszter
Faragó-Mészáros Réka
Nyerges Gergely"
Szűcs Eszter
Faragó-Mészáros Réka
Nyerges Gergely
"Rozs Ádám
Hegedüs Anna Ilona
Takács Adrienn
Törköly Zoltán"
"Szunyog Zsanett
Zakar Barbara
Gombi Csilla
Gulyás-Kis Anna"
"Gyukics Norbert
Piri Balázs
Kothencz Máté
Lajkó Bence"

„Kertész leszek, fát nevelek,
kelő nappal én is kelek,

Lázár János
Becherer Anikó

Jákó Csaba, Iványi László,
Korsós Zoltán

Jákó Csaba, Iványi László,
Korsós Zoltán

Tarczal-Márta Edit

Tarczal-Márta Edit

Faragó Gabriella

Faragó Gabriella

Tarczal-Márta Edit

Tarczal-Márta Edit

nem törődök semmi mással,
csak a beojtott virággal.”
József Attila: Kertész leszek
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ap-rókÁK

HÍRMONDÓ

Verseny neve

Helyszín

Verseny
típusa

Bor Pál Fizika Verseny

2013. márc.

Szeged

régiós

Hauer Erik Fizika Verseny

2013. ápr.

Déva

Zsombó-Déva

Orbán Dénes Fizika Verseny

2013

Röszke

Kistérségi

Területi helyesírási verseny
Megyei helyesírási verseny
Területi matematika verseny

2013
2013
2013

Ruzsa
Mórahalom
Domaszék

Területi helyesírási verseny katolikus általános iskoláknak

2013.05.15.

Kübekháza

Kaán Károly XX.Országos Természet és Környezetismereti verseny

területi

2013.04.12.

Szeged

megyei

2013.04.13.

Szentes

megyei

XXIII. Herman Ottó Országos
Biológia Verseny

2013.04.20.

Szeged

megyei

Magyar Természettudományi
Társulat Teleki Pál Országos
Földrajz-Földtani Versenye

2013. 05.
10-12.

Balatonalmádi országos

Magyar Természettudományi
Társulat Teleki Pál Országos
Földrajz-Földtani Versenye

12

Verseny
ideje

Tiszán innen Dunán túl Országos
Népdaléneklési Verseny

5.11.2013

Budapest

országos

Területi népdaléneklési verseny alsó

2013. 04.22

Szeged

területi

Területi népdaléneklési verseny-fölső

2013.05.30.

Szeged

területi

Házasság heti vers- és prózaíró verseny

2013. 02.

Zsombó

helyi

Házasság heti vers- és prózamondó verseny

2013. 02.

Zsombó

Zsombó - Déva

„Minden beojtott virágom
kedvesem lesz virágáron,

ha csalán lesz, azt se bánom,
igaz lesz majd a virágom.”
József Attila: Kertész leszek

elért
helyezés

résztvevők

Faragó Mészáros Réka
Kovács Csaba
Gyuris Donát
Nagy Jázmin
középdöntőbe Németh Orsolya
jutott
Maróti Ivett
Szűcs Eszter
Takács Adrienn
Gábor renáta
Gombi Csilla
Kothencz Máté
2
Maróti Ivett
2
Szűcs Eszter
dicséret
Mihálffy Gergely
2
Kothencz Máté
2
Szűcs Eszter
döntöbe jutott Gombi Csilla
Kapás Nóra
1
Lengyel Levente
93,5% (13.) Lengyel Levente
3
Kálmán Richárd
4
Lengyel Levente
1
Lengyel Levente
2
Náfrádi Dorka
11
Viski Anna 5.o.
14
Nagy Erika 5.o.
15
Ökrös Gréta 5.o.
16
Gombi Anna 5.o.
18
Barna Jázmin 5.o.
1
Nyerges Gergely 7.o.
3
Szűcs Eszter 7.o.
9
Zámbó Richárd 7.o.
10
Kispéter Gábor 7.o.
11
Faragó Mészáros Réka
6
Maróti Ivett 7.o.
12
Kapás Nóra 7.o.
13
Rozs Ádám 7.o.
14
Takács Adrienn 7.o.
16
Kovács Csaba 7.o.
20
Mihálffy Gergely 7.o.
17

Nyerges Gergely 7.o.

Kiemelt arany Hajda Csenge Sára
Zsongó énekegyüttes:
(Bacsa Flóra
Kiemelt arany Hegedüs Anna Ilona
Zsemberi Adrienn
Hajda Csenge Sára)
1
Földi Sarolt Csenge
3
Szél Orsolya
1
Hajda Csenge Sára
2
Zsemberi Adrienn
3
Bacsa Flóra
3
Hegedüs Anna
próza 1.
Gulyás - Kis Anna 8.b
próza 2.
Kálmán Felícia 7.
próza 3.
Vajdics Gábor 8.b
próza 4.
Mihálffy Gergely 7.
vers 1.
Takács Adrienn 7.
vers 1.
Márta Fanni 8.b
vers 3.
Maróti Enikő 8.a
vers 4.
Szunyog Zsanett 8.b
vers 3.
Szunyog Zsanett 8.b
próza 1.
Nagy Vivien 6.
próza 2.
Bacsa Janka 8.a
próza 3.
Kálmán Felícia 7.

felkészítő

Tóth Andrea

Tóth Andrea

Tóth Andrea

Lázár János
Lázár János
Lázár János

Lázár János
Földiné Fülöp Katalin
Zsirosné Vass Judit
Zsirosné Vass Judit

Zsirosné Vass Judit

Zsirosné Vass Judit

Zsirosné Vass Judit
Kremper- Kerekes Enikő

Kremper- Kerekes Enikő

Kremper- Kerekes Enikő
Kremper- Kerekes Enikő

Jakab Edit
Nagymihály Tímea
Jakab Edit
Nagymihály Tímea
Nagymihály Tímea
Jakab Edit
Jakab Edit
Jakab Edit
Jakab Edit
Jakab Edit
Jakab Edit
Nagymihály Tímea

ap-rókák
Verseny neve

Verseny
ideje

Helyszín

Verseny
típusa

elért
helyezés
12
23
5
17
12
16
vers 1.
vers 2.
vers 3.
próza 1.
vers 1.
vers 2.
vers 3.
próza 1.
próza 2.
próza 3.

résztvevők

felkészítő

Területi matematika verseny

2013. 05.30.

Tiszasziget

területi

Madarakés fák napja

2013. 05. 10.

Algyő

területi

7. hely

Földi Sarolt Csenge 2.a
Masa Roland 3.
Lengyel Levente 4.b
Viski Anna 5.
Szűcs Eszter 7.
Kálmán Felícia 7.
Bárkányi Fanni 6.
Tóth Áron 5.
Nagy Vivien 6.
Nagy Erika 5.
Faragó - Mészáros Réka 7.
Király Cintia 7.
Vajdics Gábor 8.b
Bacsa Janka 8.a
Kapás Nóra 7.
Kálmán Felícia 7.
Bátki - Fazekas Ilona,
Bozsó Barbara, Zsemberi
Adrienn 6.
Lukács Anna
Nagy Vivien
Vér Viktória
Lukács Anna, Vér Viktória,
Szunyog Zsanett, Zakar
Barbara, Márta Fanni, Barna
Klaudia, Bátki-Fazekas Ilona,
Zellei Vivien
Lengyel Levente 4.b
Faragó - Mészáros Réka,
Hajda Csenge, Kálmán
Felícia 7.
Tűhegyi Balázs - Zsemberi
Adrienn 6.
Németh Ádám Róbert 2.a
Lengyel Levente 4.b
Kálmán Richárd 4.b
Török Anna 3.
Bakó Nóra 3.
Bényi Benedek 2.b
Lippai Bálint 2.a, Török Anna
3., Gárgyán Doroti 4.a,

Katolikus Iskolák Területi prózamondó versenye

2012. október
25
2012. december
2013. február
2013. február
2013. február
2013. február
2013. február
2013. február
2013. február
2013. február
2013. február
2013. február
2013. február
2013. február
2013. február

Zsombó

területi

3. hely

Tóth Balázs

helyi
helyi
Helyi
helyi
helyi
helyi / próza
helyi / próza
helyi / próza
helyi / próza
helyi / próza
helyi / vers
helyi / vers
helyi / vers
Területi
Területi
Helyi
helyi / vers
helyi / vers
helyi / vers
helyi / vers

1. hely
4.hely
2. hely
2. hely
3. hely
1. hely
3.hely
3.hely
2. hely
2. hely
1. hely
1. hely
2. hely
3. hely
3
1
2
3. hely
3. hely
2. hely
1. hely

helyi / vers
helyi / vers
helyi / vers

3. hely
különdíj
2. hely

Rácz Cintia Lili
Kakuszi Vanda
Tóth Balázs
Rácz Cintia Lili
Lukács Boglárka
Náfrádi Dorka
Tóth Balázs
Ökrös Julianna 1.a
Kálmán Virág 1.b
Gergely Emília 4.a
Kálmán Richárd 4.b
Mangó Marcell 4.b
Szél Orsolya 4.a
Gárgyán Doroti 4.a
László Gréta 1.a
Náfrádi Péter 1.a
László Gréta 1.a
Nyíri Szabolcs
Tóth-Kelemen Szonja
Földi Sarolt Csenge 2. oszt.
Németh Ádám Róbert 2.
oszt.
Csenteri Zsuzsánna 2. oszt.
Rácz Cintia Lili 3. oszt.
Balogh Donát 2.b

Bendegúz nyelvÉSZ

2013. 04.12.

Szeged

megyei

Tombácz János vers- és prózamondó verseny

2013. 04.11.

Zsombó

helyi

Városi történelemverseny

2013. 05. 10.

Kiskundorozsma

városi

11

Atlétikai Diákolimpia Kislabdahajítás

2013.05.16.

Szeged

megyei

3
6
4

Labdarúgó Diákolimpia

2013.04.20.

Szeged

megyei

5

Szivárványhíd irodalomverseny

2013. 06.13.

Gödöllő

országos

Időutazó történelemverseny

2013. 06.13.

Gödöllő

Adventi koszorú versmondó verseny
Házasság Hete versmondó verseny
Házasság Hete prózamondó verseny
Házasság Hete prózamondó verseny
Házasság Hete prózamondó verseny
Házasság Hete versmondó verseny
Tombácz János vers- és prózamondó verseny
Tombácz János vers- és prózamondó verseny
Tombácz János vers- és prózamondó verseny
Tombácz János vers- és prózamondó verseny
Tombácz János vers- és prózamondó verseny
Tombácz János vers- és prózamondó verseny
Tombácz János vers- és prózamondó verseny
Tombácz János vers- és prózamondó verseny
Katolikus Iskolák Területi versmondó versenye
Katolikus Iskolák Területi Matematika versenye
Versmondó verseny
Tombácz János vers- és prózamondó verseny
Tombácz János vers- és prózamondó verseny
Tombácz János vers- és prózamondó verseny
Tombácz János vers- és prózamondó verseny

2013. február
2013. február
2013. február
2013. február

Déva
Zsombó
Zsombó
Zsombó
Zsombó
Zsombó
Zsombó
Zsombó
Zsombó
Zsombó
Zsombó
Zsombó
Zsombó
Zsombó
Dóc
Tiszasziget
Zsombó
Zsombó
Zsombó
Zsombó
Zsombó

Tombácz János vers- és prózamondó verseny
Tombácz János vers- és prózamondó verseny
Tombácz János vers- és prózamondó verseny

2013. február
2013. február
2013. február

Zsombó
Zsombó
Zsombó

országos
1. hely
1. hely
2. hely
1. hely
2. hely
2. hely

„Tejet iszok és pipázok,
jóhíremre jól vigyázok,

Gáborné Puskás Julianna
Gyurisné Kerekes Judit
Lázár János
Nagymihály Tímea
Nagymihály Tímea
Nagymihály Tímea
Jakab Edit
Nagymihály Tímea
Jakab Edit
Nagymihály Tímea
Nagymihály Tímea
Nagymihály Tímea
Jakab Edit
Jakab Edit
Nagymihály Tímea
Nagymihály Tímea
Nagymihály Tímea

Korsós Zoltán

Korsós Zoltán, Mihálffy
Zsolt

Nagymihály Tímea
Nagymihály Tímea
Gáborné Puskás Julianna
Lázár János
Lázár János
Kovács Mariann
Kovács Mariann
Veresné Lajkó Mária
Kovács Mariann, Veresné
Lajkó Mária,Gáborné
Puskás Julianna
Gyurisné Kerekes Judit
Gyurisné Kerekes Judit
Gyurisné Kerekes Judit
Gyurisné Kerekes Judit
Gyurisné Kerekes Judit
Földiné Fülöp Katalin
Földiné Fülöp Katalin
Gyurisné Kerekes Judit
Ráczné Bálint Hajnalka
Becherer Anikó
Földiné Fülöp Katalin
Lázár János
Lázár János
Földiné Fülöp Katalin
Földiné Fülöp Katalin
Ráczné Bálint Hajnalka
Ráczné Bálint Hajnalka
Ráczné Bálint Hajnalka
Becherer Anikó
Becherer Anikó
Gáborné Puskás Julianna
Gáborné Puskás Julianna
Gáborné Puskás Julianna
Gyurisné Kerekes Judit
Veresné Lajkó Mária

nem ér engem veszedelem,
magamat is elültetem.”
József Attila: Kertész leszek
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ap-rókÁK

HÍRMONDÓ

Verseny neve

Verseny
ideje

Helyszín

Katolikus Iskolák Területi prózamondó verseny
Katolikus Iskolák Területi versmondó versenye
Homokháti Iskolaszövetség Területi helyesírási verseny
Homokháti Iskolaszövetség Területi helyesírási verseny
Katolikus Iskolák Területi helyesírási verseny
Katolikus Iskolák Területi helyesírási verseny
Katolikus Iskolák Területi helyesírási verseny
Katolikus Iskolák Területi helyesírási verseny
Katolikus Iskolák Kazinczy Szépkiejtési versenye
Katolikus Iskolák Kazinczy Szépkiejtési versenye
Katolikus Iskolák Kazinczy Szépkiejtési versenye
Katolikus Iskolák Kazinczy Szépkiejtési versenye
Nyelvmester HEBE

2013. október
2013
2013. április
2013. április
2013. május
2013. május
2013. május
2013. május
2013. március
2013. március
2013. március
2013. március
2013

Zsombó
Dóc
Ruzsa
Ruzsa
Kübekháza
Kübekháza
Kübekháza
Kübekháza
Újszentiván
Újszentiván
Újszentiván
Újszentiván
-

Nyelvmester HEBE

2013

-

Nyelvmester HEBE

2013

-

Nyelvmester HEBE

2013

-

Nyelvmester HEBE

2013

-

Szécsi Szilveszter Biológia Verseny

2013. 01.

Szeged

Országos Elsősegély-ismereti Verseny

2013

XXIII. Herman Ottó Országos Biológia Verseny

2013.04.20.

egyéni

1. hely
2. hely
6. hely
7. hely
1. hely
2. hely
1. hely
3. hely
1. hely
2. hely
1. hely
2. hely
8. hely

Szeged

megyei

2013

2012. november

Zsombó

II. Zsombói Utcai Futóverseny

2012. november

Zsombó

II. Zsombói Utcai Futóverseny

Zsombó - Mórahalom buszközlekedés
Tisztelet Zsombóiak!
Több segítővel elég régóta küzdünk a Zsombót Mórahalommal összekötő közvetlen
buszjárat beindítása érdekében. A döntés
meghozataláért és előkészítéséért felelős
szervezetek egyelőre nem látják azt az utasforgalmi igényt, amely alátámasztaná a járat kihasználtságát. Ez egy ördögi kör, mert

7. hely

Kakuszi Vanda 3.oszt.

Gyurisné Kerekes Judit

6. hely

Török Anna 3.

Gyurisné Kerekes Judit

44. hely
48. hely
46. hely

Gombi Csilla 8.b
Szunyog Zsanett 8.b
Zakar Barbara 8.b
Szunyog Zsanett 8.b
Zakar Barbara 8.b
Papp Nelli 8.b
Bacs Janka 8.a
Gábor Anett 8.b
Patik Rebeka 8.a
Faragó-Mészáros Réka 7.
Farkas Anikó 7.
Kálmán Felícia 7.
Kispéter Gábor 7.
Nyerges Gergely 7.
Szűcs Eszter 7.
Lukács Anna 5.
Szabó Vivien 5.
Szalai Krisztina 5.
Kálmán Richárd 4.b
Lengyel Levente 4.b
Mangó Marcell 4.b
Hegedüs Anna Ilona 7.

Tarcsiné Tóth Ágnes
Tarcsiné Tóth Ágnes
Tarcsiné Tóth Ágnes

11. hely
15. hely
18. hely

országos 9.
hely
országos 9.
hely
futóverseny alsós 1
lány
2
3
1
alsós fiú
2
3
1
felsős lány
2
3
1
felsős fiú
2
3

amíg nincs busz, addig nem lehet megszámolni az utasokat. Megoldási javaslatként
felvetettem, hogy a Munkaügyi Központ
illetékességi területének változásaitól, 2013.
július 1-től, Zsombó Nagyközség Önkormányzata a tanyagondnoki szolgálatának
a 9 személyes mikrobuszával átmeneti jelleggel segíti az eljutást a Zsombó - Bordány

ha már elpusztul a világ,
legyen a sírjára virág.”
József Attila: Kertész leszek

felkészítő

9. hely

10. hely

levelező/ egyéni

II. Zsombói Utcai Futóverseny

résztvevők
Gergely Emília 4.a
Szél Orsolya 4.a
Török Anna 3.
Bakó Nóra 3.
Lengyel Levente 4.b
Náfrádi Dorka 4.a
Török Anna 3.
Bakó Nóra 3.
Náfrádi Dorka 4.a
Kun - Szabó Dominika 4.b
Ökrös Gyula 3. oszt.
Tóth Balázs 3. oszt.
Tóth Balázs - Ökrös Gyula
3. oszt
Masa Roland - Bakó Nóra
3. oszt.
Rácz Cintia Lili 3.oszt.

levelező/ csapat 113. hely

II. Zsombói Utcai Futóverseny

14

helyi / próza
területi / vers
területi
területi
területi
területi
területi
területi
területi
területi
területi
területi
levelezős /
csoportos
Levelezős /
csoportos
levelezős /
egyéni
levelezős /
egyéni
levelezős /
egyéni

elért
helyezés

2. forduló

Herman Ottó Országos Természetismereti Verseny

„Kell ez nagyon, igen nagyon,
napkeleten, napnyugaton-

Verseny
típusa

Ökrös Gréta 5.

Földiné Fülöp Katalin
Földiné Fülöp Katalin
Gyurisné Kerekes Judit
Gyurisné Kerekes Judit
Lázár János
Földiné Fülöp Katalin
Gyurisné Kerekes Judit
Gyurisné Kerekes Judit
Földiné Fülöp Katalin
Lázár János
Gyurisné Kerekes Judit
Gyurisné Kerekes Judit
Gyurisné Kerekes Judit
Gyurisné Kerekes Judit
Gyurisné Kerekes Judit

Tarcsiné Tóth Ágnes

Tarcsiné Tóth Ágnes

Tarcsiné Tóth Ágnes

Zsirosné Vass Judit
Tarcsiné Tóth Ágnes
Zsirosné Vass Judit

Lukács Boglárka 4.a
Molnár Zita 3.o.
Patik Zsófia 2.b
Rescsik Tamás 2.a
Masa Gábor 3.o.
Barna Balázs 2.b
Barna Klaudia 6.o.
Viski Anna 5.o.
Kisapáti Vivien 6.o.
Törköny Zoltán 7.o.
Gyukics Norbert 8.b
Lajkó Bence 8.a

- Zákányszék - Mórahalom útvonalon.
A bármilyen célból ezen az útvonalon utazni
szándékozók kérem, hogy telefonon előzetesen egyeztessenek a Polgármesteri Hivatallal az 595-569-es telefonszámon.
Tisztelettel:
Gyuris Zsolt

polgármester

kul-turi

Gyermeknapi programdömping a zsombói sportpályán
Bőséges programkínálattal várták a
lurkókat szombaton, május 25-én a
zsombói gyermeknap lelkes szervezői.
A rendezvényre kicsik és nagyok egyaránt kilátogattak, szerencsére mindenki talált kedvére való elfoglaltságot.

Magyarországon a gyermeknapot minden
évben május utolsó vasárnapján tartják. A
csemetéknek rendezett nap ötlete Törökországból ered, 1920-ban tartották meg először. Kitűzött legfőbb célja, hogy felhívja az
emberek és a világ figyelmét a gyermekek
jogaira, helyzetére, továbbá hogy megemlékezzenek a gyermekek jóléte érdekében
kifejtett küzdelemről.
A zsombói sportpálya már kora reggel kezdett benépesülni annak ellenére, hogy május végi szép napsütés helyett komor, hideg
időjárást kellett köszöntenünk. Az előkészületek egy igazán hangulatos és programokban gazdag nap képét festették elénk, amely
később be is igazolódott.
A korán kelő pacsirták részt vehettek a délelőtti elfoglaltságokon, amelyek reggel 9
órakor kezdődtek. A kevésbé mozgásigényesek választhattak gyöngyfűzés, körmönfonás és arcfestés között, utóbbi elképesztő
népszerűségnek örvendett az apróságok
körében. Akik további kreatív tevékenységre
vágytak, azok bátran felkereshették a só-liszt
gyurma és a mozgásfejlesztő játékok standját. Később játékos vetélkedőkön mérhették
össze tudásukat a rátermett, bátor vállalko-

zók. 10 órától ingyenes lovaskocsikázás és
ugrálóvárazás várta a lurkókat, az igazán
kíváncsi és bátor gyerekek pedig kipróbálhatták a falmászást is.
Az ebédidő beköszöntével valóságos palacsintaáradat öntötte el a pályát és a résztvevőket: a kedves szervezők és a lelkes segítők maguk sütötték és töltötték be erre az
alkalomra a finomságokat. Mire mindenki
megtömte a bendőjét az ínycsiklandozó harapnivalóval, már kezdődtek is az izgalmas
délutáni programok.
Aki ebéd után még nem vágyott számottevően mozgásigényes elfoglaltságra,
az meghallgathatta Vali mamát, aki mesemondással készült. Sokan viszont úgy
gondolták, hogy elég volt a henyélésből,
és a kerékpárversenyen dolgozták le az elfogyasztott kalóriákat. Mások kreativitásukat és kézügyességüket hívták segítségül,
hogy az aszfaltrajzversenyen mutathassák

be képességeiket. A kézműves foglalkozások, a falmászás és az ugrálóvár is a kicsik
rendelkezésére állt egész délután. Öt órától
két különleges kutyabemutatót láthatott a
közönség, hat órától pedig ritmusos, izgalmas és sokszínű közös zumbázáson vehettek
részt az érdeklődők.
A nap végére igazán fáradt tekintetekkel
lehetett találkozni a sportpályai sokadalomban. A kicsik fizikálisan és mentálisan is
kitettek magukért: minden program sikert
aratott, minden gyermek megtalálta a kedvére való játékot, foglalatosságot. A kimerültség azonban minden esetben párosult
valamivel. Mosollyal. Aminél szebb nem lehet egy gyermek arcán, amiért érdemes reggel hatkor elkezdeni a készülődést és amiért
ez az egész nap létrejött. Elértük a célunkat.
			

Kószó Viktória
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Hegedűszó égzengéssel: zsombói diákok tavaszi hangversenye
Május 11-e, kora este. Éppen csak elkezdődött a diákkoncert, amikor odakintről távoli
moraj jelezte, hogy valahol ménű csapkod.
És csapkodott is! Kissé keletebbre diónyi jég
pusztított, Szegedet egy „szupercella” érte
el, bőven ontva az esőt – de a Közösségi Házban fellépésre készülő ifjú tehetségek ebből
mit sem éreztek. Hát persze, figyelmüket
lekötötte az itt és most izgalma, hisz’ megmérettetésre készültek: az év során fölhalmozott tudásukról adtak számot a Kós Károly
művészeti iskola mai és egykori növendékei.
A gyermektisztaságú zenét nem tudta elrontani az égi zenebona…
A kulisszák mögül sorban előlépnek az ifjú
előadók, ahogy a társrendező zsombói művészetbarát egyesület elnöke, Bátki Fazekas
Zoltán konferálja őket. A kisebbek még némi
félszegséggel araszolnak, a nagyobbak már
rutinosan lépnek a színpadra – az évek során művésztanáraiktól nem csupán szakmai
tudást, de koncertkultúrát is tanultak. Fontos ez, még ha nem is törvényszerű, hogy
előadóművész lesz belőlük. Amint a zenetanulás, akképp a közönség előtti viselkedés, a
szereplés is önépítő eszköz. Magabiztosság-

kalauz.
Tartalmas egy óra telik el ének- és hegedűszóval, zongorajátékkal. Kremper-Kerekes
Enikő tanítványai nyitják a sort: Földi Sarolt
Csenge, Bátki-Fazekas Lenke és Csenteri
Zsuzsa szép népi éneke igazán jó felütés. A
„Kálmánok sokasága” következik: az ifjú zenészeket bőven termő család tagjai Bach-,
Chopin- és Seitz-műveket adnak elő. A két
hegedűs, Virág és Richárd arról ad számot,
miként gyarapította tudását Huszár Emőke
keze alatt; Patrícia és Felícia azt igazolja,
hogy megérte a sok gyakorlás tanáraik, Hegedűsné Kovács Zsuzsanna és Elekné Sándor
Szilvia irányításával.
A koncert elején a már látott Földi Sarolt
Csenge következik – ám ezúttal a zongora
mögött, őt ugyancsak kis zongorista, BátkiFazekas Ilona követi Bach- és Csajkovszkijművekkel. A műsorvezetőtől megtudjuk:
Zsuzsanna tanárnő tanítványai az üllési
zenei versenyen szép sikerrel szerepeltek,
Sarolt harmadik, Ilonka második díjat hozott
haza. Ugyanott Huszár Emőke növendéke,
Kálmán Richárd első lett. A zsombói díjaknak
ezzel nincs vége – az est egy másik szerep-

lője, Rácz-Szabó Emese a deszki verseny kategória-győztese lett. Veréb Judit tanítványa
ezen a koncerten is igazolta, nem véletlenül
léphet felsőbb osztályba. Tán a mostani tavaszi koncerten sikerrel szereplők is követik
őt, mint például a Kothencz-família fiatal
tehetségei: Balázs és Lívia zongoratudásáról,
Barnabás hegedűs készségéről kaphattunk
képet. A hangversenyt a Zsombóról indult,
és ma a Vántus István nevét viselő szegedi
művészeti iskolában tanuló három fiatal, Bacsa Orsolya, Sokacz Zsófia és Monori Csenge
Réka fellépése zárta.
Egy ilyen koncerten a közönségtaps a diákok produkciójának szól – de kifejeződik
benne a lappangó tehetség kibontóinak,
az elhivatott művésztanároknak kijáró tisztelet. Van köztük, aki jövőre már nem lehet
fiatal ígéretek istápolója: az új szabály nem
engedi. Nagy kár! De amit eddig kaptak tőle
a zongorát megszerető gyerekek, az közösségértékként örökre megmarad. És ez fontosabb, mint bármely szabály rideg, lélektelen
szigora…
Várkonyi Balázs
"Homokvárhoz: kupacot,
Horgászoknak: kukacot,
Hegymászóknak: nagy hegyet"
Horváth Imre: Mit kívánjak nyárra?
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Szabadtéri színház Zsombón

Az idei nyáron nyílik lehetőség először arra, hogy a tavaly novemberben átadott piactér olyan kulturális programokat fogadjon be,
amelyek a zsombói lakosság örömére szolgálhatnak, szórakozást
és igazi kulturális élményt nyújthatnak. Hajdu Lajost, a József Attila
Közösségi Ház és Könyvtár nemrégiben kinevezett igazgatóját kérdeztük arról:
– Honnan származik az ötlet, hogy szabadtéri színházi játszóhelyet
teremtsenek a piactéren?
– Már az írásbeli pályázatomban is szerepelt az az előrevetített
szándék, hogy Zsombón az említett piactéren szabadtéri előadások
megtekintését biztosítsuk a község számára. A tér maga kiválóan
alkalmas az ilyen jellegű vállalkozásra, műszakilag nagyon jó feltételek adottak az efféle tervek megvalósításához. Mobil színpadot,
szükséges hang- és fénytechnikai apparátust tudunk biztosítani a
professzionális előadások megfelelő szintű kiszolgálása érdekében.
A közel 300 férőhelyes nézőtér minden pontjáról élvezhetőek lesznek
ezek a produkciók. Ritka lehetőség, hogy miközben a tér a szabadtéri
előadás élményével ajándékozza meg a nézőt, mégis a fedettsége
eltünteti a szabadtéri színházak időjárási változások által okozott
kiszolgáltatottságot.
– Ha jól tudom, Önnek van szabadtéri színházi múltja.
– Valóban. 2000 és 2003 között a Szegedi Nemzeti Színház és Szabadtéri Játékoknál Korognai Károly főigazgató mellett volt alkalmam
dolgozni mint marketing igazgató. A Szegedi Szabadtéri Játékok
hatalmas múlttal, nemzetközi hírnévvel önmagában is varázslatos
élményt adott nekem, és az ott végzett munka a szakmai életemet
azóta is alapvetően befolyásolta. E mellett maga a szabadtéri színház élménye nagyon mély személyes benyomást keltett bennem. A
közönség a szabadtéri előadásokon még nagyobb felfokozottsággal
jelenik meg, mint a zárttéri kulturális, színházi események alkalmával. Meggyőződésem, hogy Zsombón a kiváló adottságú piactér és a
zsombóiak közösségi élményre való affinitása komoly létjogosultságot biztosít ennek az elképzelésnek.
– Korognai Károlyt kérdezem, aki Hajdu Lajos mellett dolgozik ennek
a programnak, és e mellett más színházi irányultságú elképzeléseknek
a megvalósításán mint szakmai koordinátor. Milyen előadásokat láthatunk a nyár folyamán, és pontosan mely napokon?
– Mielőtt a kérdésre válaszolnék, hadd bocsássam előre: nagyon
felvillanyoz annak a lehetősége, hogy szerepet vállalhatok a zsombói
kulturális- és közösségi élet felpezsdítésében. Eddigi rövid idő alatt
szerzett tapasztalataim szerint aktív a helyi közművelődési tevékenység, és a kommunális gondolkodás igen markánsan van jelen a
falu életében. A rendelkezésemre álló színházi kapcsolati tőkét mind
a technikai, mind a művészi oldalról úgy fogjuk tudni Zsombón meg-
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"hűs fagyihoz: friss tejet,
folyópartra: fát, nagyot,
vakációt -száz napot!"
Horváth Imre: Mit kívánjak nyárra?

jeleníteni, hogy az anyagilag ne terhelje meg a fenntartót, de mégis
színvonalas, látványos előadásokkal tudjuk várni a nézőket. Később,
az ősztől tavaszig tartó időszakban folytatjuk ezt a programsorozatot
a közművelődési ház nagytermében, de most kiemelt jelentőséget
tulajdonítunk a szabadtéri előadások kedvcsináló lehetőségének.
Négy előadást szándékozunk bemutatni ezen a nyáron. Július 4-én,
csütörtökön a Seress Rezső életművét tartalmazó, Müller Péter: Szomorú Vasárnap című zenés színművének bemutatására kerül sor. A
darab érdekfeszítő módon adja vissza világhírű zeneszerzőnk életútját, miközben elhangzanak a mindenki által ismert Seress-slágerek:
Szeressük egymást, gyerekek!, Szomorú Vasárnap, Gyere, Bodri kutyám!, Fizetek, főúr, és még sorolhatnánk.
Július 13-án, szombaton Marc Camoletti: Boldog születésnapot!
című fergeteges vígjátékára várjuk a szórakozásra vágyókat. Igazi
francia pikantériával, tele ellenállhatatlan szöveghumorral és helyzetkomikummal biztosít felhőtlen szórakozást minden korosztálynak
ez a világhírű, sokszögű szerelmi történet. Augusztusban a Boszorkánytánc című táncprodukciót, valamint egy közismert slágerekből
összeállított egész estés musical show-t kínálunk a nézőknek.
– Ismét Hajdu Lajos, igazgató urat kérdezem: Az előadások hány órakor kezdődnek, a jegyárak milyen mértékűek és hol kaphatóak?
– Minden egyes előadásunk 19 órakor kezdődik. A kisgyermekes
családok számára biztosítjuk azt a lehetőséget, hogy a gyerekek az
előadások idején játékos, szórakoztató, térítésmentes felügyelet
mellett megnyugtató elhelyezésben részesüljenek a József Attila
Közösségi Ház és Könyvtár nagytermében. Kétféle árban kaphatóak
a jegyek. 1200 Ft-ért az 1.-től 9. sorig, és 800 Ft-ért a 10.-től 17. sorig. Jegyek a József Attila Közösségi Ház és Könyvtárban kaphatóak
nyitvatartási időben, illetve az előadás kezdetét megelőzően, a helyszínen.
Angyal Áron
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Müller Péter: Szomorú vasárnap /Szinopszis/
A szerző zenés színművének címadó dala
hatalmas sikerrel járta be a világot. Rengeteg országban dolgozták fel, elsősorban az
USA-ban, a jazz őshazájában. Seress Rezső
hányattatott, mégis rendkívül gazdag életútját mutatja be a színdarab, amelyet valós
történések, események gazdag kibontásával
tár elénk Müller Péter, a legismertebb Seressslágereknek az előadás dramaturgiáját tökéletesen kiszolgáló beépítésével. Nyugodtan
kijelenthetjük, hogy miközben a komolyzene
területén számos világhírességgel büszkélkedhetünk (Liszt, Kodály, Bartók, Kurtág,
Dohnányi), könnyűzenei világhírnevet kis
hazánknak mindössze egyetlen fia, Seress
Rezső ért el. A húszas évek közepétől 1968ig, halála napjáig tartó pályája során leghíresebb műve, a „Szomorú vasárnap” mellett
számos olyan slágerrel ajándékozta meg
nemzetünket, amelyek azóta is közismertek.
Ha egyikük - másikuk címe nem is ugrik be
azonnal, a fülbemászó dallamokat óhatatlanul úgy hallgatjuk, mintha gyerekkorunktól
fogva ismerős melódiákkal találkoznánk. Ki
ne ismerné a „Gyere, Bodri kutyám” vagy a
„Szeressük egymást, gyerekek” vagy éppen
az „Élet egy léha, egy könnyelmű senki” kezdetű dalokat. Mindig is hűséges volt hazájá-

hoz, olyannyira magyarnak vallotta magát,
hogy soha nem hagyta volna el országunkat,
pedig ajánlatot is kapott New York-ból egy
musical megírására és bemutatására. Életútja vége előtt néhány esztendővel értesítést
kapott egy amerikai jogvédő irodától, hogy
több mint egymillió dollárnyi felhalmozódott jogdíja található egy kinti bankban, de
csak személyesen tud hozzájutni a hatalmas
vagyonhoz. Seress válasza egyértelmű volt.
Egy napra sem hajlandó elhagyni szülőhazáját. Ezt életében egyszer volt kénytelen
megtenni, amikor is munkaszolgálatosként

Az olasz származású Camoletti főként Párizsban végezte színházi írói tevékenységét. A
múlt század 60-as, 70-es éveinek talán legnépszerűbb vígjátékszerzője. Művei a nagy
hagyományokkal rendelkező, francia félreértés-helyzetekre alapuló komédiák technikáját használja, sőt – azt lehet mondani – ezt
a technikát a tökéletességig fejlesztette ki.
Két legismertebb, legtöbbet játszott műve a
„Leszállás Párizsban” valamint az általunk is
bemutatásra kerülő „Boldog születésnapot”.
Bernard zártkörű társaságban óhajtja megünnepelni születésnapját a Párizstól nem
messze található vidéki nyaralójukban.
Senki mást nem hív meg, csupán legjobb
barátját, Robertet, és Brigittet, a szeretőjét. Robert és Brigitte közös feladata, hogy
Jaqueline, Bernard felesége előtt eljátsszák
a szerelmespár szerepét. Mindezt csak azért,
hogy Brigitte ne sértődjön meg, amiért
esetleg Bernard nélküle óhajtaná ünnepelni
születésnapját. Igen ám, de Bernard nincs
azzal tisztában, hogy felesége, Jacqueline
és Robert között már közel három éves sze-

relmi viszony áll fenn. Az állandó bejárónő
betegsége miatt Jacquleine kénytelen újat
rendelni a közvetítő cégtől, akit történetesen szintén Brigitte-nek hívnak. Ez a helyzet
természetesen újabb bonyodalmakat okoz.
A „happy end”a sok komikus helyzetet követően minden esetre nem marad el.
Ilyen rövid összefoglaló formában is meglehetősen komplikált a történet, de a teljes
játékidő folyamán megszámlálhatatlan nem

várt fordulattal találkozik a kedves néző. A
sok zenei aláfestéssel tarkított előadás igazán felhőtlen szórakozást, valódi nyári felüdülést kínál a „Piactér”-re látogató érdeklődőknek. Bár – éppen a sűrűn összekuszált
szerelmi történet miatt – az előadás nem
nélkülöz bizonyos igazi francia frivolitást, az
obszcenitástól távol tartja magát, így bármely korosztálynak tudjuk ajánlani a megtekintését.

hogy felejtsük el a mindennapi gondjainkat,
ha nem is végleg, de erre a napra kapcsolódjunk ki és mulassunk! Nálam elővételben
1500 Ft-ért kaphatóak a jegyek, a helyszínen
2000 Ft lesz. 12 éven aluliaknak ingyenes.
Hívjatok és keressetek bátran, válaszolok
kérdéseitekre.
A jegyek árusítása június 28-tól kezdődik!

Tehát ne felejtsük el július 21-én délután 15
órától kapunyitás a sportpályán! Egy fergeteges buli vár ránk!

"Tavaszutó, nyárelő,
meggyet érlelő,

mézillatú napsugár,
bújj elő!"
Kányádi Sándor: Napsugár-hívogató

kénytelen volt megjárni a Don-kanyart, de
mindannyiunk szerencséjére azon kevesek
közé tartozott, aki haza tudott térni a távoli
frontról.
Müller Péter Seress Rezső életútját felesége,
Helén és az örök „Kispipa”- beli sorstárs, Jani
pincér szerepeltetésével mutatja be. Az ös�szesen 17 dalt felvonultató színmű a korhűség mellett a szórakoztatásra való törekvést
is kiválóan teljesíti. Nem véletlenül mutatták
már be oly sok színházban, nemcsak hazánkban, hanem a határainkon túli magyar ajkú
nyelvterületeken is.

Marc Camoletti: Boldog születésnapot /Szinopszis/

Mulassunk együtt!
Előző évhez hasonlóan 2013. július 21-én településünkre látogat a Lávakövi Road show
a már jól ismert mulatós előadókkal. Nyilvános televízió felvétellel viszik kicsiny falunk
hírét. Akik biztosan eljönnek hozzánk: Jolly
és Suzy, Kis Grofó, Bunyós Pityu, Sógorok,
Csocsesz, Dankó Szilvia, Kamy, Virág Norbi és
még sokan mások. Gyertek a sportpályára,

	Paragi Erika
szervező

30/4762971
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„A zene a lelket szépíti”

Interjú Hegedűs Károlyné Kovács Zsuzsanna zongoratanárnővel
forintot kaptam, ami akkor igen nagy pénz
volt. A következő évben sajnos elhunyt.
– Mikor kezdett Szegeden tanítani? Hogy
emlékszik vissza ezekre az időkre?
– 1971-ben kezdtem. Sok irigyem volt,
gyakran csak azért jöttek el a koncertjeimre,
hogy azt figyeljék, mikor fogom elrontani.
De persze nem rontottam el.

Idén 40 éve, hogy Hegedűs Károlyné Kovács Zsuzsanna, vagy ahogy mindenki
ismeri, Zsuzsa néni elkezdett zongorázást
tanítani. Ez idő alatt számos tanítványából lett kiváló zenész, akik valószínűleg
nemcsak a zene szeretetét tanulták meg
Zsuzsa nénitől, hanem alázatot, elkötelezettséget és kitartást is. A rendkívüli
tehetségű művész- és tanárnővel eddigi
munkásságáról, tapasztalatairól, gondolatairól beszélgettünk.
– Hogyan került kapcsolatba a zenével? Miképp derült fény az abszolút hallására?
– Édesanyám zongora tanárként dolgozott
és otthon tanított. 4 éves voltam, amikor a
tanítványai melléütéseit észrevettem. Szóltam, hogy elrontották, majd odamentem a
zongorához, és leütöttem a helyes hangot.
Még nem tudtam sem írni, sem olvasni, amikor beírattak zeneiskolába. Kezdettől fogva
zenei pályára szántak, sikeres jövőt jósoltak
nekem, így fel sem merült más irány.
– A Zeneakadémiára Kodály felvételiztette.
Milyen volt a felvételi és milyen volt Kodály?
– Sikeres volt a vizsga, felvettek. Nagyon
kedves embernek ismertem meg, az ő kezdeményezésére hozták létre a „különleges
tehetségek osztályát”, amelybe egy fiú és én
kerültünk be. Ezután nem nagyon találkoztunk Kodállyal, mert ő elméletet és szolfézst
tanított. Rendeztek szolfézs versenyt, amelyen elindultam és meg is nyertem. 1500
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"Tavaszutó, nyárelő,
mézet pergető,

– Hogy került Zsombóra? Milyen sikereket
értek el itt a gyerekekkel?
– Felhívott az iskola akkori művészeti
igazgatója, Nyáriné Böbe, hogy az egyik tanárnő elmegy szülni, és megkérdezte, hogy
tudnék-e jönni tanítani. Igent mondtam. Az
idei a 16. tanévem itt. Minden évben vittem
versenyre a gyerekeket, és a dobogón mindig állt valaki közülük.
– Egy diplomakoncerten fejből kísérte egy
növendékét. Mi kell ahhoz, hogy valaki ilyen
jó kísérő legyen?
– Igen, előfordult, hogy nem volt ott a kotta. Ilyenkor nem volt mese, menni kellett
kísérni kotta nélkül. Ez egy adottság. Ebben
az esetben én feleltem azért, hogy mi lesz a
koncert végkimenetele, nem az, aki a szólót játssza. Ha elrontotta, vagy rossz helyen
lépett be, nekem akkor is ott kellett lenni,
nem állhattam le és javíthattam ki, hanem
folytattam.
– Kik a kedvenc zeneszerzői? Hallgat-e mai
zenét? Mi a véleménye róla?
– A kedvenceim Bach, Mozart, Chopin.
Az ügyesebb gyerekeknek is az ő műveiket
tanítom. A mai zenék nagyon rosszak, nem
hallgatom őket. Bartóknál és Kodálynál van
nálam a sor vége.
– Van-e Ön szerint különbség a mai tehetséges gyerekek között, és azok között, akikkel
először kezdett el foglalkozni, mint tanár?
– Mások a mostani gyerekek. Régen kön�nyű volt kiszúrni egy jó képességű lurkót.

búzasárga napsugár,
bújj elő!"
Kányádi Sándor: Napsugár-hívogató

NÉVJEGY
Név: Hegedűs Károlyné Kovács Zsuzsanna
Született: Szeged, 1947. 11. 02.
Iskolái:
• Tömörkény István Gimnázum egy évig,
majd a pesti Zene Gimnázium
• 16 évesen felvették a Zene Akadémiára, mint rendkívüli képességű növendéket
(ma Zeneművészeti Főiskola)
Munkahelyek:
• Szegedi Konzervatórium ( ma SZTE
Vántus István Gyakorló Zeneművészeti
Szakközépiskola)
• Zsombó, Kós Károly Alapfokú Művészeti
Iskola
Ma annyi mindennel kell foglalkozni egy
gyereknek, hogy nagyon nehéz észrevenni a
tehetséget. Nemcsak a zenei tehetséget, hanem bármilyet. Nekem mint pedagógusnak,
meg kell látnom, hogy van-e adottsága vagy
nincs. Viszont sok mindent lehet pótolni
szorgalommal, ha megvan a zenei iránti szeretet. Tehetség nélkül is nagyon hasznosnak
tartom, ha egy gyermek zenét tanul. Leköti,
a lelkét szépíti, és ezek az igazán lényeges
értékek.
– Bánja, hogy a tanítás lett az élete, és nem
a szóló karrier? Mit csinálna, ha nem zenét
tanítana?
– Dehogy, nem bánok semmit. A zene és a
gyerekek, a tanítás az életem. Ezt hozta az
élet, ezért hálásnak kell lenni és mindent
megpróbálni azért, hogy jó legyen benne az
ember. Nem csinálnék mást.

				
Kószó Viktória

tŰsarok

Szélmalom Kábeltévé Zrt.
+ SPÓROLJON MÉG TÖBBET!

Analóg vétel esetén nincs szükség
külön beltéri egységre!

„Április is segít nekik,
virágot tűz mindenhová:
A Szélmalom Kábeltévé Zrt. Ügyfélszolgálata várja Önt hétfőn, szerdán,
8-16
óráig,
kedden 8-18
óráig
8-20 óráig
megállpénteken
minden kicsi
fánál
tavasz
van és
ott,csütörtökön
merre járt már."
Kiskundorozsmán a Széksósi út 12. szám alatt. Telefonszámunk: 06-62-463-444, 06-62-765-444. Internet-címünk: http://www.szelmalomktv.hu
Végh György: Virághozó április
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HÍRMONDÓ

VI.Tavaszi Kupa Zsombó május 18.
Két korosztályban versengtek a gyerekek,
mindenki kivette a részét a feladatokból.
U8-as korcsoportban a Zsombó SE csapata mellett a Tompa és a Koczka Kézisuli
szivacskézisei szerepeltek. Az első helyért kemény küzdelem folyt, a félidei döntetlen után
3 góllal jobbnak bizonyultak a hódmezővásárhelyi fiúk.
Végeredmény:
1. Koczka Kézisuli, 2. Zsombó SE, 3. Tompa
A hazai csapat legjobb játékosa Kurkó Attila
volt, Szabó Bence, Újvári Botond, Borbola Patrik, Balogh Gergő, Gajda Anna, Patik Zsófia,
Nyíri Szabolcs és Bakó Bálint is részesei voltak
a szép eredménynek.
A szép mezgarnitúrát Optima Klíma Zrt. támogatásával készíttettük a gyerekeknek.
Köszönjük Gajda Péter közbenjárását a csapat
és a szülők nevében!
Ebben a tanévben még egy torna vár a gyerekekre június elején, melyen gyakorolhatják az
edzéseken tanultakat.
U9-es korcsoportban a Szentesi Sportiskola és a Kistelek csapata voltak az ellenfeleink.
A Kistelek ellen nagyarányú győzelmet arattunk, a Szentes ellen kemény és küzdős mec�cset játszottak a lányok és győztesen hagyták
el a pályát. Sok kiváló teljesítményt láthattak
a kilátogató szülők és ismerősök, öröm volt

nézni a szép gólokat és a kemény védekezést.
Végeredmény:
1. Zsombó SE, 2. Szentesi SI, 3. Kistelek
Akik a siker részesei voltak: Gárgyán Doroti,
Hevesi Lili, Ábrahám Cintia, Bálint Kamilla,
Bakó Nóra, Kakuszi Vanda, Kádár-Németh
Jázmin, Kun-Szabó Dominika, Török Anna
/különdíjat kapott/, Török Csenge, Tűhegyi
Szimonetta.
Lánycsapatunk sportruházatát a Rampf
Formen Kft. támogatásával vettük.
Köszönjük a közbenjárást Bakó Róbertnek!
Gratulálunk a gyerekeknek, sok hasonló élményben legyen még részük!

Egyesületünk a jövőben is várja a sportolni
vágyó gyerekek jelentkezését!
2004-ben és utána született lányok és fiúk
jöhetnek. A következő tanévtől elsős csoport
is indul, már ők ismerkednek az oviban a szivacskézilabda alapjaival.
Augusztus 12-16-ig Kézilabda Tábor lesz
Zsombón, szeretettel várok mindenkit.
Részletek később az egyesület honlapján és a
Zsombó Hírmondóban.
Jelentkezés:
Polyákné Farkas Éva edzőnél 30/ 4450905
e-mail: kezizsombo@freemail.hu

Az alábbi írással ízelítőt szeretnék nyújtani
egy hazánkban még szinte ismeretlen mozgásformáról, a Hosszú élet tornájáról.
Miért érdemes megismerni ezt a fajta mozgásrendszert?
1. Az egyes gyakorlatok, mozdulatok hatással
vannak a test energiarendszerére, és így az
egész szervezet működésére.
2. Ez a testmozgás a hagyományos távol-keleti (thai) gyógyászat részét alkotja, annak egyik
ága és a test-lélek-szellem harmóniájához járul hozzá.
3. Ez a gyakorlatrendszer több mint 2500 éves,
érdekes történelmi háttérrel.
Hagyományos távol-keleti gyógyítás
A hagyományos thai orvoslás sajátossága,
hogy az egész szervezetet (test-lélek-szellem)
gyógyítja, s nem csupán a tünetek megszüntetésére fordít figyelmet.
Olyan gyógymódokat is alkalmaz az egészség
megőrzése és helyreállítása érdekében, mint a:
- masszázs,
- gyógynövényes orvoslás,
- helyes táplálkozás
- jóga és tornagyakorlatok.
A thai orvoslás a kezelések során a test életenergiájának zavartalan áramlását segíti elő.
Testünk bizonyos pontjai érzékenyebbek és
könnyebben alakulnak ki bennük fájdalmak,
mint más helyeken. Ezek a pontok a hozzájuk
kapcsolódó szervek problémáját jelezhetik.
A Hosszú élet tornájának gyakorlatai a szervezetben kialakult problémákat, fájdalmakat,

nyirokpangásokat segítenek levezetni, mely
által az életenergia szabadon áramolhat a
testben.
Jellemzői
A Hosszú élet tornáját nem bonyolult gyakorlatok alkotják, nem igényel különleges hajlékonyságot. Ugyanakkor fontos az egyes pózok
helyes elsajátítása és kivitelezése, hiszen a
gyakorlatok gyógyító jellegűek és javítják a
tornát végző személy egészségi állapotát.
Végzésük során fontos a helyes légzés, az ellazulás, de a gyakorlatok helyes kivitelezésére
történő koncentrált figyelem is.
Történelmi háttere
Létrehozója egy 2500 évvel ezelőtt élt gyógyító volt, aki Buddhának volt az orvosa.
Praxisában természetes módszerekkel kezelte
a hozzá forduló embereket, valamint kifejlesztette azokat az öngyógyító gyakorlatokat,
melyeket a korabeli emberek, szerzetesek is
gyakoroltak.
Célja az volt, hogy ezek a gyakorlatok megerősítsék a testet és elősegítsék annak zavartalan
működését.
Ezzel a mozgásformával ismerkedhetünk meg
a Hosszú élet tornája során.
Kiknek ajánlom?
– korosztálytól függetlenül mindenkinek (fiatalok, középkorúak, idősek)
– férfiaknak és nőknek
A középkorúak számára olyan jó hatásokat
közvetít, mint a munkában való nagyobb koncentráció, a feszült testtájak (nyak, váll, hát

izmok) merevségének oldása. Javítja a vérkeringést. Növeli a test rugalmasságát.
Az idősek olyan előnyeit tapasztalják, mint a
fájó testrészek fájdalmának, merevségének,
a benne lévő lerakódásoknak az oldódása. A
hangulat javulása.
Gyermekek és fiatalok számára összeállíthatók olyan speciális gyakorlatok, melyek a
figyelem összpontosítását segítik elő, javítják
a memóriát, fejlesztik az érzékszervek működését (látás, hallás), ezáltal előnyt jelentenek
a tanulásban. Valamint a fentiekhez hasonlóan egészségmegőrző hatásuk is van.
A Hosszú élet tornájának gyakorlása mellett
érdemes figyelmet fordítani a következőkre is:
• Helyes táplálkozás (egyéni testtípusnak
megfelelően)
• Masszázs (a test merevségét, fájdalmát intenzíven oldja)
• Természetes egészségvédő módszerek alkalmazása (pl. gyógynövények)
• Lelki egyensúly (problémák, stressz oldása)
Hosszú élet tornájának előnyei
Rendszeres gyakorlása következtében szervezetünk egyensúlyba jut, testünk egészségesebbé válik.
Jobban tudunk koncentrálni (tanulásban,
munkában).
Érdeklődők jelentkezését várom!

A hosszú élet tornája
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"Tavaszutó, nyárelő,
búzát érlelő,

barna bőrű napsugár,
bújj elő!"
Kányádi Sándor: Napsugár-hívogató

Polyákné Farkas Éva

Kálmán Renáta

táplálkozási és kineziológiai tanácsadó
www.lettudatos.com,
www.ineziologiaszeged.com

BÉLÁIM

SZÍNES KÉRDÉSEK

Feladványunkban csak az a kérdés milyen színűek a dolgok? Beküldendő a 13+1-es kitöltött tipposzlop.
Jó fejtörést kívánunk!
Kérdések

1

2

X

rózsaszín

lila

bordó

2. Mátyás serege…

szürke

fehér

fekete

3. E. T. A. Hoffmann művében a virágcserép…

vörös

barna

arany

4. Washingtonban az elnök háza…

fehér

kék

sárga

5. Karl May kincses tava…

arany

ezüst

türkiz

6. Beatles együttes tengeralattjárója…

sárga

szürke

ezüst

7. Ha fogalmunk sincs, akkor a dunsztunk…

sötétszürke

fekete

halvány lila

8. Egy most futó filmsorozatban az íjász…

vörös

fekete

zöld

9. Ha Clouseau főfelügyelő üldözi, akkor a párduc…

kék

rózsaszín

lila

szivárványos

fehér

zöld

11. Brooke Shields lagúnája…

ezüst

zöld

kék

12. Ez a marha hungarikum.

kék

fehér

szürke

13. Andrássy Katinka a …grófnő.

fehér

vörös

fekete

+1 Mindenki kedvence a … mogyorós.

piros

sárga

arany

1. A hölgy ruhája Szinyei Merse Pál képén…

10. A horgászok álma a …pisztráng.

Tipp

Az előző számban megjelent TOTÓ megfejtők közül a GOODS MARKET 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerték: Geringer Vivien és Gábor Renáta.
Gratulálunk! A nyeremény igazolását átvehetik a Polgármesteri Hivatalban.
Családi totó megfejtésének beküldési határideje 2013. július 10-e a hirmondo@zsombo.hu e-mail címre.

Téka

Névviseletek
Melyik hónapot nevezzük böjtmás havának?
Milyen szokások fűződnek Gergely napjához? És a dióhoz...?
Móser Zoltán Névviseletek című könyvsorozatát lapozgatva még számos kérdést feltehetnék, amelyekre kapásból talán kevesen
tudnának pontos választ adni. Az egyes névnapokhoz tartozó szokások, köszöntők, énekek közül sok az idő múlásával elfelejtődött,
ám e hétkötetes sorozatnak köszönhetően
újra feleleveníthetjük elődeink ünnepeit.
„Az elmúlt húsz-harminc évben majd minden
szokást levetettünk, eldobtunk, elfelejtettünk
énekelni, jókedvvel mulatni, egymást énekkel
köszönteni” – írja a szerző. „Ajándék a név,
egy egész életre kapta azoktól, szívük melegével, akik az életével is megajándékozták.
Ajándék minden ünnep ma is, a névnapokkal
egybeforrva. E gyűjtemény az ünnepnapokat
adja vissza nekünk, szabad, közös használatra.”

A kötetek közül hat a hónapokat párba állítva összegzi az adott időszakra vonatkozó
jeles napokat, szokásokat, a hetedik pedig
kizárólag a karácsonyi időszakkal foglalkozik. A névnapokhoz és a név által jelessé
vált naphoz kapcsolódó írások sorát előbb
hónapversek (Tóth Árpád, Kányádi Sándor,
Szilágyi Domokos, Nagy László, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső és még sok költő)
versei, majd a jeles napokról szóló versek,
mondókák, népszokások leírása követi. Nem
hiányoznak a közmondások sem, amelyek
szintén a jeles napokról szólnak, valamit
több száz kotta segíti az énekek újratanulását is.
A hiedelmek, legendák között olvashatunk
arról, hogy vízkereszt éjjelén táncot járnak
a molnárok, a lányos házak falára csúfolódó verset írnak a falubeli legények. A
háromkirályozás, a Balázsolás, a Luca-napi
házasságjóslás, az András-napi ólomöntés
"Tavaszutó, nyárelő,
bőrünk perzselő,

népszokásait talán
a fiatalabbak is ismerik, Márton- és
Katalin-napi bálokat
pedig napjainkban
is szokás tartani.
Boldogasszony havától Karácsony haváig azonban sokkal több, méltatlanul feledésbe merült ünnepnap és szokás
színesítette elődeink életét, Móser Zoltán
könyvei pedig segítenek abban, hogy mai
rohanó világunkban lelassítsunk egy pillanatra, és felidézzük az ünnep jelentőségét.
A Névviseletek kötetei igen hasznosak lehetnek pedagógusok és néprajzkedvelők
számára, de bátran ajánlom őket minden
érdeklődőnek, hiszen jó áttekinthetőségük,
közérthető szövegezésük folytán bárkinek
élvezetes időtöltést nyújtanak.

			

Bálint Lea

könyvtáros

júniusi napsugár,
bújj elő!"
Kányádi Sándor: Napsugár-hívogató
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