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"Érik már a búza,
sárgul a határ,

hajlongó kalászát
érleli a nyár."

Mentovics Éva: Aratás

Kedves Zsombóiak!
Egy közösség, így Zsombó Nagyközség kö-
zössége számára is fontos az ünnep, és fon-
tos azoknak az embereknek az elismerése, 
akik a közösség számára maradandót alkot-
tak. Az aktuális helyi rendelet úgy szabályoz-
za, hogy a helyi kitüntető címeket a faluna-
pokon kell átadni. Így történt ez idén is.
Előzményként el kell annyit mondanom, 
hogy – véleményem szerint nagyon helye-
sen – a korábbi Képviselő-testületek sem 
„szórták” a díszpolgári címeket, azoknak 
adományozták ezt a kitüntetést, akik tényleg 
valami maradandót alkottak. Igyekeztünk 
ezt a jó szokást mi is tartani. A 2006-2010 
közötti ciklusban két személy, dr. Faragó 
Mészáros Vilmos polgármester úr és Mádi 
György plébános atya kapta meg a díszpol-
gári címet, akik a maguk területén sokáig 
nagyon termékenyek voltak, és sok jót tettek 
Zsombóval, a helyi közösséggel.
Fontosak a szimbolikus elismerések, mert 
milyen jó érzés elmenve például az Egész-
ségház előtt a mi Kiss dokinknak (községünk 
díszpolgárának) a nevét látni a homlokza-
ton. Eszünkbe jutnak a régi szép emlékek, 
és egy önzetlen ember szelleme lengi be a 
gondolatainkat, mikor a nevét olvassuk.
Azt azért érezte a Képviselő-testület, hogy 
sokan vannak Zsombón, akik a saját szak-
májukban vagy a közéletben olyan színvo-
nalasan végzik vagy végezték a munkájukat 
rövidebb vagy hosszabb ideig, hogy érdeme-
sek a közösség előtti elismerésre. Ezeknek az 
embereknek a kiemelésére 2011. év márci-
usában egy újabb címet alapított a Képvi-
selő-testület Zsombó Községért Emlékérem 
elnevezéssel. Az idő úgy hozta vagy a Jóisten 
úgy alakította, hogy három olyan ember is 
tragikus körülmények között, tragikus hirte-
lenséggel elment közülünk, akiket szerettük 

volna megjeleníteni, kiemelni a zsombóiak 
előtt. 
Visszatérve a falunapon történtekre, az át-
adás sorrendjében írom le a kitüntetetteket.
Péntek délután – a tavasszal tragikus körül-
mények között elhunyt – Mészáros Csaba 
emlékére szervezett méltó és feledhetetlen 
esten adtuk át az első, az azóta nagyközségi 
címet viselő településünk miatt névváltozá-
son átment, Zsombó Nagyközségért Emlék-
érmet. Mészáros Csaba özvegye, Szilcz Eszter 
vette át a kitüntetést. A részletes méltatást 
mellőzve, annyit emelnék ki az esten el-
hangzottakból, hogy Csaba bő három és fél 
éves helybeni közalkalmazotti jogviszonya 
alatt, miközben a József Attila Közösségi Ház 
és Könyvtár igazgatója volt, valami egészen 
korszakalkotót vitt véghez. Megmutatta, 
hogy egy kis település kis költségvetésű 
közművelődési intézményében is lehet 
nagy dolgokat véghezvinni. A hagyományok 
megtartása mellett olyan, a kultúra több 
ágát felölelő programokat, programsoroza-
tokat szervezett, amellyel kivívta nemcsak a 
zsombóiak figyelmét és szeretetét, hanem a 
szakma elismerését is. A rendezvény végétől 
pedig munkásságának emlékére az intéz-
mény könyvtár melletti terme (régi nevén 
2-es klub) viseli az Ő nevét. Az emlékesten 
az itt készített plakátjaiból berendezett ki-
állítást lehetett megtekinteni. Csaba régi 
terve is valóra vált: a Zsombói Hírmondóban 
– mely az Ő vezérletével újult meg – pub-
likált helytörténeti jelentőségű portrékból, 
cikkekből, plakátokból szerkesztett könyv is 
megjelent. A könyv a Közösségi Házban és a 
Polgármesteri Hivatalban megvásárolható.
A hagyományoknak megfelelően vasárnap 
délután a helyi előadók műsorblokkjának 
végén került átadásra a többi kitüntetés. 
Először Zsirosné Vass Judit vette át néhai Zsi-

ros Pálnak adományozott Zsombó Nagyköz-
ségért Emlékérmet, aki két éve tragikus kö-
rülmények között, autóbalesetben hunyt el. 
Pali 1990-2010-ig, húsz éven keresztül – az 
eddigi leghosszabb ideig – volt önkormány-
zati képviselő. Rengeteg dologban részt vett, 
különösen az iskolával kapcsolatos ügyek 
álltak legközelebb hozzá, itt bontakoztatta 
ki legjobban és legtöbbször szakmai tudását 
és kapcsolatrendszerét, és talán itt tudott a 
legtöbbet segíteni. E mellett sok más helyi 
közügy formálója, aktív résztvevője is volt. 
Szerette a sportokat, különösen a kosárlab-
dát, melyben fiatal korában NB II-es játékos 
volt. Halála után a FAL Egyesület róla nevezte 
el a hagyományosan májusban megtartott 
utcai kosárlabda versenyt.
Utána Nagy-Biblia Ferencné Marika vette 
át a néhai Nagy-Biblia Ferencnek adomá-
nyozott Zsombó Nagyközségért Emlékér-
met. Feri 2006-2010. között önkormányzati 
képviselő, utána a Pénzügyi és Településfej-
lesztési Bizottság tagja volt, de azt hiszem, 
nem erről ismerték elsősorban a faluban. A 
közügyekre mindig érzékeny, a véleményét 
felvállaló paraszt ember volt, aki folyton 
megfogta a szerszám nyelét, és lelkesen ott 
volt mindenütt, ahol valami épült a faluban. 
Felsorolni is nehéz lenne a játszótereket, a 
közintézményeket, közműveket, amelyek 
viselik a keze nyomát. A körülötte lévőket 
magával ragadta a mindig sugárzó, vidám, 
tettre kész természete. Ahol megjelent, ha-
ladt a munka. Így a Mészáros Csaba igazgató 
által elindított, a minden évben András nap-
hoz közel megrendezésre kerülő, kolbász és 
hurkatöltő verseny aktív résztvevője, segítő-
je volt. Halála után a verseny a nevét viseli.

Végül következett a díszpolgári cím átadása. 
2013-ban Zsombó Nagyközség Díszpolgára 
id. Gyuris László lett. Laci bácsi több mint 
négy évtizede a zsombói közélet motorja, 
egyik meghatározó alakja. Jellemzi kiemel-
kedő találékonysága, előrelátása, amely-
lyel sok, a közösség életét előre mozdító, 
hagyománnyá vált ügyet indított be. Ilyen 
volt például az 1968-ban elindult Ifjúsági 
Klub, a ’80-as években a szüreti bálak és 
lakodalmas játékok. Két évtizede indította 
az óvodáért jótékonysági bálat, szervezi a 
nagysikerű nagycsaládos bálakat. Ő találta 
ki és szervezi két évtizede az idősek számára 
a karácsonyi ünnepséget. A 2007-től ebben 
a formában létező falunapok kitalálója, fő-
szervezője és legnagyobb támogatója. 19. 
éve önkormányzati képviselő, a legnagyobb 
zsombói civil szervezet, a „Szivárvány” Zsom-
bói Nagycsaládosok Egyesületének közel 
két évtizeden át vezetője. Rengeteg helyi 
településépítő kezdeményezés motorja és 
szervezője (pl. fák, fasorok ültetése, intéz-
mények, közterületek szépítése stb.). Ki-
meríthetetlen energiája, szervezőkészsége, 
jövőbe látása, önzetlensége példa lehet leg-
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"Morognak a gépek,
zajuk messze száll -

a sok gabonára
malomgarat vár."

Mentovics Éva: Aratás

Tisztelt Őstermelők!
Kedves Zsombóiak!
2013. június 30-án jelent meg a Magyar 
Közlönyben, a mezőgazdasági termelők ál-
tal üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése 
alóli mentesülésének részletes szabályairól 
szóló 243/2013. (VI.30.) Korm. rendelet. A 
rendelet értelmében a mezőgazdasági ter-
melő (kérelmező) a székhely vagy lakóhely 
szerinti települési önkormányzat jegyzőjétől 

kérelmezheti – az autópályák kivételével – 
a rendeletben felsorolt termény szállítására 
vonatkozó, a jegyző illetékességi területén 
található vagy azon kívül eső, a kérelmező 
székhelye vagy lakóhelye és a használatában 
álló termőföld, tanya, vagy telephely közötti 
útdíjköteles, elemi útszakaszra vonatkozó 
– július 1-je és november 30-a között –, a 
kérelemben meghatározott termény beta-
karításának időtartamáig, de legfeljebb 30 

napig érvényes, díjmentes – viszonylati jegy 
váltására jogosító hatósági bizonyítvány ki-
adását. A mentesség iránti kérelem illeték-
mentes!
A kedvezménnyel kapcsolatos további felvi-
lágosítás kérhető telefonon, a 62/595-551 
számon vagy személyesen dr. Csúcs Áron 
jegyzőnél. 

dr. CsúCs Áron

jegyző

Elkezdődött a Nemzeti Agrárgazdasági Ka-
mara 2013-as évi adategyeztetési és tag-
díjbevallási időszaka. A NAK minden tagját 
levélben értesíti és tájékoztatja a szükséges 
teendőkről. Amennyiben valakit a kamarai 
törvény nem kötelez a tagságra, úgy kérheti 
a www.bevallasnak.hu üzenetküldőjén ke-
resztül regisztrációjának a törlését és nem 
kell bevallást tennie.

Az adategyeztetés és tagdíjbevallás ha-
tárideje: 2013. július 31.
Interneten keresztül a www.bevallasnak.
hu honlapon tehető meg vagy amennyiben 
az illetőnek nincs módja internetelérésen 
keresztül bevallásának elkészítésére, úgy 
felkeresheti személyesen a tanácsadói irodá-
kat vagy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
adott megyei igazgatóságát, ahol a munka-

társak segítenek a kitöltésben.

Nagyon fontos, hogy a tagdíj önbevalló 
lapot aláírva a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara adott megyei igazgatóságára 
is el kell juttatni.

A tagdíj befizetés határideje: 
2013. augusztus 31.
A tagdíjbefizetésnek két módja lehetséges:
• átutalással az alábbi számlaszámra: 
11749008-20190244, 

közlemény rovatban a kamarai nyil-
vántartási számot kell feltüntetni
• vagy sárga csekken, melyet a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara adott megyei igaz-
gatóságán vehetnek át vagy a kamarai ta-
nácsadójuktól kérhetnek az érdekeltek.
Bővebb információ:

JuhÁsz IstvÁn, igazgató

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Csongrád Megyei Igazgatóság
Tel: 30/3820713
e-mail: juhasz.istvan@agrarkamara.hu 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Csongrád Megyei Igazgatóság
6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 17.
Telefon: 62/423-360
e-mail: agrarkamara@csmak.hu

Mezőgazdasági őstermelők e-útdíj mentessége

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adategyeztetési és tagdíjbevallási felhívása

többünk számára. A méltatást nem folytat-
nám, mert a Zsombói Hírmondó 2010. októ-
ber-novemberi számában a Zsombói Portrék 
sorozatban egy riport készült vele, amely sok 
mindent elárul róla és családjáról.
Gratulálok mind a négy kitüntetettnek! Kö-
szönöm Nekik és a háttérben támogató csa-
ládjuknak a Zsombóért végzett példaértékű 
munkájukat!
Végezetül engedjék meg, hogy a teljesség 
kedvéért megosszam Önökkel tapasztalatai-
mat az idei zsombói kitüntetésekkel kapcso-
latban!
Ezeknél a kitüntetéseknél természetesen 
nem hanyagolható el a szubjektivitás sem. 
Ennek legkisebbre csökkentése érdekében 
természetesen a javaslattétel előtt most is 
kértem mindenki javaslatát a Zsombói Hír-
mondóban. Természetes szokott lenni az is, 
hogy az ilyen személyes ügyeknél jó vagy 
rossz értelemben viták alakulnak ki. Ezért 
nem véletlen, hogy az önkormányzati tör-
vény zárt ülés tartását írja elő ebben az ügy-
körben. Ez most is így történt. Anélkül, hogy 
a titoktartási kötelezettségemet megszeg-
ném, el kell, hogy mondanom, hogy az idén 
a négy kitüntetésre előterjesztett személyt 
és a kitüntetés fajtáját vita nélkül, egyhan-
gúlag fogadta el a Képviselő-testület. Az 
előterjesztés elkészítésekor a legnagyobb 
fejtörést a díszpolgári címre vonatkozó javas-

latom okozta. Már nem először, hanem évek 
óta a fejemben volt Laci bácsi elismerése. 
Mondták, javasolták többen is az évek alatt. 
Nem tudtam azonban elvonatkoztatni attól, 
hogy aktív képviselőről van szó. Nem akar-
tam őt se, kellemetlen helyzetbe hozni, és 
a képviselőtársaimat se, de végül felülkere-
kedett bennem és a többi képviselőben is az 
az érv, hogy ha valaki megérdemli, hát ő biz-
tosan. Laci bácsi nem is volt ott a döntésnél. 
Ettől persze még tűnhet úgy, hogy egymást 
tüntetgetjük ki, és bevallom, az átadóig ez a 
félelem meg is volt bennem. Ami viszont ott 
történt vasárnap este, alátámasztotta a dön-
tés helyességét. Pénteken Mészáros Csaba, 
vasárnap Zsiros Pál és Nagy-Biblia Ferenc is 
komoly tapsot kapott, viszont Gyuris László 
díszpolgárunkat perceken át tartó, szűnni 
nem akaró vastapssal ünnepelte a szerintem 
körülbelül 800-1000 fő jelenlévő, túlnyomó 
többségében zsombói lakos. Ilyen vastapsot 
még nem tapasztaltam más díjátadókon. 
Köszönöm a megerősítést, és ami még en-
nél is fontosabb, – és jobban örültem neki, 
– hogy Laci bácsi több évtizedes munkáját 
ilyen egyértelműen elismerték.

Tisztelettel:
GyurIs zsolt 

polgármesterFotó: Györgyi Gábor
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„Mondd el nekem nagyanyó,
hogy készül a kiscipó?”

Orgoványi Anikó: Hogy készül a kiscipó?

A Hírmondó legutóbbi száma óta 3 al-
kalommal ülésezett a Képviselő-testü-
let, amelyből kettő munkaterven felüli, 
rendkívüli, egy pedig munkaterv szerin-
ti, rendes ülés volt.
2013. június 11. – munkaterven felüli, 
rendkívüli ülés
A Képviselő-testületi ülés összehívását több 
dolog is indokolta.
Az első napirendi pontban a Képviselő-testü-
let, a település víziközmű vagyonának vagyon-
értékelését tárgyalta. A víziközmű törvény 
értelmében, víziközmű kizárólag az állam 
vagy a települési önkormányzat tulajdonába 
tartozhat. A víziközmű tulajdonosa az üze-
meltetési szerződés megkötését megelőzően a 
tulajdonában lévő víziközmű vonatkozásában 
vagyonértékelést végeztet. Az Önkormány-
zat – jogszabályi előírás alapján – a vagyon-
értékelést elvégeztette, amelyet független 
könyvvizsgáló felülvizsgált és jelentésében 
jóváhagyta. Ezek alapján a Képviselő-testület 
elfogadta a víziközmű vagyonértékelését.
A második napirendi pontban a Képviselő-tes-
tület megválasztotta a Humánpolitikai Bizott-
ság új elnökének Gyuris László képviselőt. Az új 
elnök megválasztására a régi elnök, Mészáros 
Csaba képviselő tragikus halála miatt került 
sor.
A harmadik napirendi pontban a Képviselő-
testület megválasztotta a Humánpolitikai 
Bizottság új tagjának Bálint Vilmos képviselőt. 
Az új tag megválasztására a régi tag, Mészáros 
Csaba képviselő tragikus halála miatt került 
sor.
Az utolsó napirendi pontban a Képviselő-
testület megválasztotta a Pénzügyi- és Tele-
pülésfejlesztési Bizottság új, nem képviselő 
(ún. külsős) tagjának Mihálffy Gábor zsombói 
lakost. Az új tag megválasztására a régi, nem 
képviselő (külsős) tag, Nagy-Biblia Ferenc tra-
gikus halála miatt került sor.
2013. június 14. – munkaterven felüli, 
rendkívüli ülés
A rendkívüli ülés összehívását több halasztha-
tatlan döntés meghozatala is indokolta.
A napirendi pontok előtt Kardos Imre képviselő 
letette az esküt a polgármester és a képvise-
lő-testület előtt. Az új képviselő eskütételre 
Mészáros Csaba képviselő tragikus halála mi-
att volt szükség. A mandátumot nem szerzett 
képviselő-jelöltek közül 2010 októberében a 
következő volt a sorrend: 1. Zsíros Pál, 2. Mo-
nori Gyula, 3. Kardos Imre. Monori Gyula kép-
viselő-jelölt a Helyi Választási Bizottság által 
megküldött felkérést nem vállalta, így a soron 
következő képviselő-jelölt, Kardos Imre kapta 
a felkérést, amelyet el is fogadott. Kardos Imre 
képviselő az eskütételt követően a Képviselő-
testület teljes jogú tagja.
Az első napirendi pontban a Képviselő-tes-
tület, a Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola 
igazgatói pályázatát véleményezte. A Klebels-
berg Intézményfenntartó Központ Mórahalmi 
Tankerülete a Kós Károly Alapfokú Művészeti 

Iskola intézményvezetői álláshelyére igazga-
tói pályázatot írt ki, tekintettel arra, hogy az 
intézményvezető második vezetői megbízása 
2013. július 1-én lejár. A Mórahalmi Tankerület 
az egyetlen benyújtott pályázatot átadta véle-
ményezésre a Képviselő-testületnek, mint az 
intézmény működtetőjének. A Képviselő-tes-
tület döntésében támogatta a jelenlegi igaz-
gató, Faragó Gabriella újabb 5 éves igazgatói 
kinevezését.
A következő napirendi pontokban a Homok-
háti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési 
Társulás, a Tisza-Maros Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás, a Forrás-4 Szennyvíz-
Közmű Önkormányzati Társulás, valamint a 
bordányi gesztorságú Támogató Szolgálat mű-
ködtetésére vonatkozó Társulási Megállapodás 
módosítását fogadta el a Képviselő-testület. 
A módosításra azért volt szükség, mert 2013. 
január 1-jén hatályát vesztette a helyi önkor-
mányzatok társulásairól szóló törvény. Az új 
jogszabályi rendelkezések alapján valamennyi 
társulás Társulási Megállapodását 2013. július 
1-ig valamennyi tagönkormányzatnak felül 
kell vizsgálnia és módosítania kell.
Ezt követően a Képviselő-testület elutasította 
Szarvas Város Önkormányzatának felajánlását 
az Alföldvíz Zrt-ben rendelkező részvénytulaj-
don megvételére vonatkozóan.
Az utolsó napirendi pontban LEADER pályázat 
benyújtásáról döntött a Képviselő-testület. A 
pályázat támogatása esetén a Királyszéki isko-
la belső felújítására kerülne sor.
2013. június 27. – munkaterv szerinti, 
rendes ülés
Az első napirendi pontban a Képviselő-testü-
let megalkotta az új díszpolgári címről szóló 
rendeletét. Az új rendelet megalkotására azért 
volt szükség, mert 2013. június 1-től a telepü-
lés felvette a Nagyközségi címet. A jogalkotás-
ról szóló törvény alapján rendelet címét és be-
vezető részét nem lehet módosítani, hanem új 
rendeletet kell alkotni. Mivel a díszpolgári cím 
és a Zsombóért emlékérmek már Nagyközség-
ként kerülnek átadásra a falunapokon, ezért 
szükséges volt az új rendelet megalkotása.
A második napirendi pontban az új képviselői 
tiszteletdíjról szóló rendelet került megalko-
tásra. Azért kellett új rendeletet alkotni, mert a 
Képviselő-testület még korábban úgy döntött, 
hogy a tragikusan elhunyt Mészáros Csaba kép-
viselő – az önkormányzat saját halottja- teme-
tési költségeinek felével támogatja a családját. 
Mivel képviselői tiszteletdíjról lemondani nem 
lehet, továbbá az előző napirendi pontnál is 
ismertetett jogalkotási előírások miatt új ren-
deletet kellett alkotni. A rendelet értelmében 
a képviselő-testület tagjai és a nem képviselő, 
bizottsági tagok a július hónapra nem részesül-
nek tiszteletdíjban. 
A harmadik napirendi pontban az alpolgár-
mesteri tiszteletdíj módosítására került sor az 
előbbi napirendi pontban részletezett okok 
miatt.
Ezt követően, az előző két napirendi pont alap-

ján keletkezett összegről úgy döntött a Képvi-
selő-testület, hogy teljes egészében átutalja 
Mészáros Csaba családja részére.
A következő napirendi pontban a Képviselő-
testület a Zsombó Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft-nek nyújtandó tagi kölcsönről döntött. A 
Zsombó Kft. vállalta, hogy a pályázati támoga-
tás kifizetése után megérkező vállalkozói díjból 
visszafizeti a tagi kölcsönt.
Ezt követően a Képviselő-testület elfogadta 
az Önkormányzat Esélyegyenlőségi Tervét. 
Az Esélyegyenlőségi Terv elfogadása egyrészt 
jogszabályi kötelezettség, másrészt a jövőbeni 
hazai és európai uniós pályázatokon való indu-
lás feltétele is.
A következő napirendi pontban a Dél-alföldi 
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társu-
lási Megállapodásának módosítását szavazta 
meg a Képviselő-testület. A módosításra azért 
volt szükség, mert 2013. január 1-jén hatályát 
vesztette a helyi önkormányzatok társulásai-
ról szóló törvény. Az új jogszabályi rendelke-
zések alapján valamennyi Társulás, Társulási 
Megállapodását 2013. július 1-ig valamennyi 
tagönkormányzatnak felül kell vizsgálnia és 
módosítania kell.
Ezt követően a Móra-Tourist Nonprofit Kft-hez 
való csatlakozásról döntött a Képviselő-testü-
let. A mórahalmi kistérség 11 önkormányzata 
csatlakozott a 2009. évben létrejött MÓRA-
TOURIST Információs és Szolgáltató Non-
profit Korlátolt Felelősségű Társasághoz. A 
csatlakozás az önkormányzatok részére közös 
üzletrész létrehozásával valósul meg, melyre 
önkormányzatonként egy egyszeri 20.000,- Ft 
törzstőkeként történő biztosításával kerül sor.
A következő napirendi pontban a Képviselő-
testület elfogadta a Csongrád Megyei Rend-
őr-főkapitánysággal kötendő együttműködési 
megállapodást. A megállapodás lényege, 
hogy jogszabályi előírás alapján a közterület-
felügyelő vagy a mezőőr kényszerítőeszközö-
ket a rendőrség útmutatói alapján használhat, 
és neki tartozik jelentési kötelezettséggel.
Ezt követően a Képviselő-testület a Szent Imre 
Katolikus Iskola 2012/2013-as tanévéről szóló 
beszámolóját fogadta el.
A következő napirendi pontban a Kós Károly 
Alapfokú Művészeti Iskola tájékoztatóját hall-
gatták meg a képviselők a 2012/2013-as tan-
évről.
Az utolsó előtti napirendi pontban a Nefelejcs 
Katolikus Óvoda 2012/2013-as nevelési évéről 
szóló beszámolót fogadta el a Képviselő-testü-
let.
Az utolsó napirendi pontban a Bóbita Bölcső-
de elmúlt egy évéről hallgattak tájékoztatót a 
képviselők.
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
Képviselő-testület várhatóan 2013. szeptem-
ber hónap elején tartja soron következő, mun-
katerv szerinti ülését.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

dr. CsúCs Áron

jegyző

Tájékoztató a Képviselő-testületi ülésen történtekről
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„Elvetették a búzát,
Nap cirógatta,
Eső öntözgette,
Szél fújdogálta,

jött egy csapat ember, 
s mind learatta.”

Orgoványi Anikó: 
Hogy készül a kiscipó?

A vidékfejlesztési miniszter 102/2012. (X.1.) 
VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vi-
dékfejlesztési Alapból a falumegújításra- és 
fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok 
közreműködésével 2012-től igénybe vehető 
támogatások részletes feltételeiről c. prog-
ram keretében az Összefogás Zsombóért 
Közhasznú Egyesület 2012. decemberé-
ben pályázatot nyújtott be a József Attila 

Közösségi Ház és Könyvtár melletti terü-
leten (Móra Ferenc utcán a Közösségi Ház 
bejáratától a Vízműtelep bejáratáig) 15 db 
várakozóhely kialakítására. A benyúj-
tott pályázat kedvező elbírálásban része-
sült, a tervezett beruházás megvalósulására 
5.872.273 Ft támogatást nyert az egye-
sület. A környezet-tájépítészeti  rendezés 
célja, hogy a rendezvények és a piacok hát-

terét biztosító gépjármű-várakozás baleset-
mentesen, zavartalanul bonyolódhasson, a 
helyszín megközelítésében jelentős javulás 
álljon be. A tervezett várakozóhely kialakítás 
az önkormányzat tulajdonában és kezelésé-
ben lévő közutat és közterületet érint.

GyurIs zsolt

Várakozó helyek kiépítése  
az Összefogás Zsombóért Közhasznú Egyesület közreműködésével

Tisztelt Fogyasztóink!
Tájékoztatni kívánjuk Önöket, hogy a TMV 
Tisza-Maros Kft. székhelye és ügyfélfoga-
dási irodájának helye 2013. augusztus 
01-től megváltozik és a következő helyen 
található: 
6722 Szeged, Nemestakács u. 12-2.

A változásokkal kapcsolatosan Társaságunk 
személyes ügyfélfogadása 2013. július 

24-31 között illetve a vezetékes telefo-
non történő ügyintézés 2013. július 30-án 
szünetel. 
Az okozott kellemetlenségek miatt szíves 
elnézésüket kérjük.
2013. augusztus 01-től változatlan feltételek 
mellett várjuk kedves ügyfeleinket az új ügy-
félfogadási helyen.
Tisztelettel:

tMv tIsza-Maros Kft.

TMV tájékoztatás

2013. május 29-én írták alá a megállapodást a 
polgármesterek és az Alföldvíz Zrt. vezérigaz-
gatója, amely alapján szeptembertől Újszent-
ivánon, Tiszaszigeten, Kübekházán, Deszken, 
Zsombón és Röszkén a cég lesz az ivóvíz-szol-
gáltató az eddigi TMV Tisza-Maros Víziközmű 
Üzemeltető Kft. helyett. Erre a változásra az új 
víziközműtörvény miatt volt szükség.
Csák Gyula, az Alföldvíz Zrt. vezérigazgató-
ja az aláírási ceremónia után elmondta, a 
szerződéskötés után még egy több hónapos 
procedúra veszi kezdetét, mivel a megállapo-
dásokat még be kell nyújtani az Energetikai 
Hivatalhoz, ahol ellenőrzik azokat. Az előzetes 
elképzelések szerint a jóváhagyást szeptem-
berre kaphatják meg, és akkor kezdik meg a 
szolgáltatást ezeken a településeken.
A vezérigazgató elmondta, addig is a régi 
szolgáltató, a TMV Tisza-Maros Víziközmű 
Üzemeltető Kft. munkatársaival készítik elő az 
üzemeltetési feladatok átvételét, hogy min-
den zökkenőmentesen menjen majd. Kiemel-
te, a cél az, hogy a fogyasztók ebből a váltás-
ból szinte semmit ne érezzenek meg. Miután 
megkapja az Alföldvíz Zrt. az engedélyt a 
hivataltól, valamennyi fogyasztót megkeresik 
majd és tájékoztatják őket a változásokról. 
Csák Gyula hangsúlyozta, az ügyintézés 
megkönnyítése érdekében a váltás után is 
fenntartják majd a szegedi ügyfélszolgálati 

irodát, valamint egy területi központot is lét-
rehoznak, mivel a helyi ügyeket csak helyben 
lehet jól megoldani és kezelni. Azt is hozzátet-
te, senki sem veszíti el a munkahelyét, mivel 
a TMV Kft. víziközműszolgáltatásban dolgozó 
munkatársait átveszik. Erről valamennyi érin-
tettel külön egyeztetnek majd. 
A vezérigazgató kiemelte, nem „elfoglalni” 
jöttek a településeket, hanem magas szín-
vonalú szolgáltatás kívánnak nyújtani. Eddig 
is közel 70 településen vannak jelen, az új 
csatlakozók is ugyanazokkal a feltételekkel 
lesznek a cég partnerei, mint a régebbiek. A 
váltás következtében a vízdíjak sem változnak 
majd, hangsúlyozta.
Csák Gyula elmondta, a közművek, a csatorna-
hálózatok az önkormányzatok tulajdonában 
maradnak, az Alföldvíz Zrt. ezek üzemelteté-
si jogát szerezte meg. A szolgáltatás magas 
szintű teljesítése érdekében azonban külön-
féle eszközök, szivattyúk, gépek, berendezé-
sek is szükségesek, amelyeket már a cégnek 
kell biztosítania. Az ésszerűség azt kívánja, 
hogy ezeket a régi szolgáltatótól, a TMV Kft-
től vegyék át. Az elképzelések szerint ez vagy 
adás-vétel, vagy bérlés útján történik majd, az 
egyeztetések ebben a kérdésben is megkez-
dődtek már – tette hozzá. Arra törekszenek, 
hogy olyan megállapodások szülessenek, 
amelyek minden érintett félnek, az Alföldvíz 

Zrt-nek, a TMV Kft-nek és az önkormányza-
toknak is megfeleljen.
Az új csatlakozó 6 településsel az Alföldvíz Zrt. 
három megyében – Bács-Kiskun, Békés és 
Csongrád – közel fél millió embernek szolgál-
tat majd.
Terhes Csaba, a TMV Tisza-Maros Víziközmű 
Üzemeltető Kft. ügyvezetője elmondta, a cég 
csak a víziközműszolgáltatást adja át, a többi 
kivitelezői és beruházási tevékenységét – a 
tulajdonos önkormányzatok döntése alapján 
– a cég folytatja, hisz abban is jelentős ered-
ményeket értek el.
Borbásné Márki Márta, Röszke polgármester 
az aláírást követően elmondta, a települések 
korrekt partnerséget várnak a cégtől mind 
a lakosság, mind az önkormányzatok felé. 
Reményét fejezte ki, hogy egy hosszú távú 
együttműködés születik, amelyben mind a 
két fél megtalálja a számítását.
Király László, Deszk polgármestere abban 
bízik, hogy ez a „házasság” olyan lesz, mint 
egy régimódi házasság, amikor valamilyen 
külső behatás hatására állt össze az ifjú pár, 
de aztán kialakul a szerelem. Kiemelte, a régi 
szolgáltató, a TMV Kft. igen magas színvona-
lon látta el a munkát, és ugyan ezt várja majd 
el az új cégtől is.

vass IMre

Új vízszolgáltató 6 Csongrád megyei településen

Tisztelt Zsombói Lakosok!
A parlagfüves területek felderítése és azok 
számának csökkentése érdekében a Vidék-
fejlesztési Minisztérium megbízásából 2012-
ben kifejlesztésre került egy ún. Parlagfű Be-
jelentő Rendszer.

A Parlagfű Bejelentő Rendszert bárki hasz-
nálhatja, a helyi lakosság, a helyi társadalmi 
szervezetek és a vállalkozások egyaránt.
A Rendszer a https://pbr.nebih.gov.hu/pbr/
content/user/login.aspx címen közvetlenül 
elérhető.

A Rendszer működésével kapcsolatos egyéb 
információ a település honlapján, vagy a 
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján talál-
ható.
 dr. CsúCs Áron

  jegyző

Tájékoztatás a Parlagfű Bejelentő Rendszer működéséről
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AP-RÓKÁK

„Molnár megőrölte,
lisztté porította,

be is csomagolta,
a boltban eladta.”
Orgoványi Anikó: Hogy készül a kiscipó?

A Fővárosi Állat- és Növénykert, valamint a 
Fővárosi Nagycirkusz látogatása már sokéves 
hagyomány óvodánkban. Minden év végén 
a nagycsoportosok kirándulnak Budapestre.
Ebben az évben június 12-én, kora reggel 
keltünk útra, és egyetlen megállót iktat-
va be – hogy könnyítsünk a jól megpakolt 
hátizsákokon – hamar meg is érkeztünk 
először az állatkertbe. Térképekkel a kézben 
indultunk útra, gondosan figyelte mindenki, 
merre haladunk, mikor hol járunk éppen. 
Sok-sok élmény várt ránk. A lepkeházban 
rengeteg, hatalmas, gyönyörű pillangó röp-
dösött körülöttünk, volt, akinek egy a fejére 
is szállt, sok közülük pedig épp „reggelizett” 
a különböző gyümölcsökre telepedve. A pál-
maházban testközelből ismerkedhettünk 
meg a legkülönbözőbb állatokkal, köztük a 
lajhárokkal is, melyeket cseppet sem zavart 
pihenésükben a sok látogató érdeklődése. 
Az akvárium medencéiben szebbnél szebb 
halakat és egyéb vízi élőlényeket csodálhat-
tunk meg, majd visszatértünk a szabadba, 
és igyekeztünk minél több állatot felkeresni. 
Voltak, akik már ismerősként üdvözölték a 
tevéket, és miután mi is ebédeltünk, nekik is 
adtunk egy kis zoo-csemegét, a bátrabbak a 
tenyerükben tartották eléjük a finomságot. 
A krokodil kissé elbújt előlünk, nem úgy 
pléldául a páva, ami még nagy hangját is 
megmutatta nekünk! Az Ausztrália-ház leg-
sötétebb zugába is be kellett menjünk, ahol 
többek közt denevérekre bukkantunk. Utun-
kat folytatva az állatsimogatóban kis kecské-
ket itattak a nagy melegben a gondos ven-

dégek, aztán tovább haladva megcsodáltuk 
a sziesztázó kis oroszlánokat is. Természe-
tesen meg kellett mászni az utunkba került 
sziklákat is, miközben egy keselyű ebédjét 
hátra hagyva nyomunkba szegődött és kö-
vetett minket, míg áthaladtunk birodalmán. 
Igyekeztünk megnézni a kis elefántot is, igaz 
épp aludt, mikor az elefántházban jártunk. 
Láttunk még zsiráfokat, orrszarvúkat, jeges-
medvét, és fel sem sorolnám, még mennyi 
mindent. Viszont időnk véges volt, maradt 
még bőven látnivaló, ami miatt érdemes 
akár a családdal visszatérni ide!  A sok sétá-
ban kellemesen el is fáradtunk, de azért egy 
kis csúszdázásra maradt mindenkinek ener-
giája az utolsó perceket kihasználva, majd 
átsétáltunk a cirkuszba, elfoglaltuk helyein-
ket, és kíváncsian vártuk az előadást. 

Senkit nem érhetett csalódás, a legkülön-
bözőbb produkciókat láthattuk. A műsor 
első részében a porond, mint egy medence, 
megtelt vízzel, miközben egy kis „szigeten” 
egy zsonglőr ügyességét figyelhettük, majd 
a levegőben láthattunk lélegzetelállító pro-
dukciókat. Elmaradhatatlan minden cirkuszi 
előadás során néhány állatszám, itt most 
voltak papagájok, melyek egész közel röp-
ködtek előttünk, és megmutatták, hogy töb-
bek között görkorizni is tudnak; a tigriseket 
szerencsére magas ketrec választotta el tő-
lünk, a kígyók kissé riasztóak voltak a több-
ség számára, az elefántok viszont már nem 
tűntek annyira félelmetesnek. Földön és le-
vegőben egyaránt izgalmas és szórakoztató 
műsorszámok követték egymást az akroba-
táknak és artistáknak, no meg az időnként 
fel-felbukkanó bohócoknak köszönhetően. 
A légtornászok és az ugrókötelesek mutatvá-
nyait lehet, hogy viszontlátjuk majd itthon is 
néhány tanulékony gyermek jóvoltából! 
Hazaindulás előtt megettük még a hátizsá-
kok maradék tartalmát a Városligeti tó part-
ján, majd buszra szálltunk, ahol a csapat egy 
része gyorsan álomba is merült, míg a másik 
része úgy tűnt, mintha újra töltődött volna, 
egész úton ment a bohóckodás. Ami biztos, 
azért mindenki alaposan elfáradt, de sok-sok 
élménnyel gazdagodva tért haza! 

Baló Éva

óvodapedagógus

Hagyományos alvós bulinkat idén június 
28-án tartottuk a Margaréta nagycsoporto-
soknak. Hetek óta készülődtünk, volt, aki azt 
mondta: „egész életemben erre vártam”.
Fél 7-kor gyülekeztünk az óvoda udvarán a 
szülőkkel együtt, majd megnéztük az eltelt 3 
évből összeállított képeket. Láthattuk, aho-
gyan pici csemetéből iskolás nagy fiúkká és 
lányokká cseperedtek gyermekeink. Nagyon 
finom pizzát vacsoráztunk és tortáztunk 
desszertként, amit az egyik kedves anyuka 
ajánlott fel, majd vártuk, hogy besötétedjen. 

Az igazi kaland most kezdődött, mert zseb-
lámpával felszerelkezve elindultunk éjszakai 
túrára a faluban. Láttunk békákat, sündisz-
nó családot, féltünk a denevérektől, akikkel 
végül nem találkoztunk. Falunapi hétvége 
lévén 10 óra körül muzsikaszót hallottunk 
a piactér irányából, sok fiatal igyekezett va-
lahová, mint kiderült a helyi diszkóba. Kicsit 
mi is táncoltunk, majd visszaindultunk az 
óvodába, ahol szivacsokon megágyaztunk, 
párnacsatáztunk végül a régi diavetítővel 
meséket vetítettünk, amíg elálmosodtunk. 

Nagyon gyorsan elaludt mindenki, és a 
többség élete legjobb napjának tartotta ezt 
a rendkívüli éjszakát, amikor az óvodában 
alszunk és nem otthon.
Reggel a szülők megnyugodva tapasztalták, 
hogy minden rendben van, és itt szeretném 
megköszönni Nekik, hogy ránk bízták féltve 
őrzött kincsüket nem csak erre az egy éjsza-
kára, hanem az eltelt 3 évre.

dÉKÁnynÉ vass anIKó

óvodapedagógus

Kirándulás Budapestre

Pizsama-parti a Margaréta csoportban
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„A lisztet megvettem,
meg is szitálgattam,
meg is kovászoltam,

megsóztam, vizeztem,
összekevergettem.”

Orgoványi Anikó: Hogy készül a kiscipó?

A június a tanév befejezéséről szól 
minden nevelési intézményben. Nem 
volt ez másként a Szent Imre Katolikus 
Általános Iskolában sem. A munka be-
fejeződött.
A nyolcadikosok megadták a módját, 
hogy még sokáig emlékezhessünk rájuk: 
lovaskocsival járták körbe Zsombót, hogy 
tanáraik házainál megálljanak és szerená-
dot adjanak. Az utolsó tanítási hét köze-
pén még vicces jelmezekbe is bújtak, hogy 
"elbolondballagjanak". (Az eseménynek ko- 
moly feladata is volt: végigjárták a ballagási 
útvonalat, elpróbálták a szombati ceremó-
niát, hogy "élesben" minden rendben men-
jen.)
Június 15-én reggel 9 órakor egy rövid kö-
szöntés keretében megkapták a hetedike-
sektől ballagó tarisznyájukat, majd Gyuris 
Zsolt polgármester a ballagóknak egy-egy 
könyvvel kedveskedett: mindenki hazavi-
hette Tombácz János meséi egy példányát. A 
feldíszített osztálytermekben Pancza István, 
az egyházközség elnökének novelláskötete 
és az Alaptörvény várta őket.
A ballagás 10 órakor vette kezdetét, terem-
ről teremre búcsúztak a diákok. A kézilab-
dapályán lufikat engedtek a magasba, majd 

átballagtak a Közösségi Házba, ahol ünnepi 
műsor keretén belül Pálmai Péter igazga-
tó átadta a legjobbaknak járó díjakat: az 
idei két Szent Imre-díjas Farkas Éva (8.a) és 
Szunyog Zsanett (8.b) lett. Faragó Gabriel-
la, a Kós Károly Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény igazgatónője Kós Károly Emlék-
éremmel jutalmazta Kothencz Mátét (8.a) 
és Bacsa Jankát (8.a). Hagyományteremtő 
jelleggel a ballagó osztályfőnökök – Varga 
Krisztina és Gera Erika – is beszédet mond-
tak, így utoljára alkalmuk nyílt a gyerekek-
hez szólni. Az ünnepélyt az igazgató zárta, 
ő az Ismerős Arcok együttes Nélküled című 

dalával búcsúzott el a diákoktól.
Természetesen a tanév vége nemcsak a leg-
nagyobbaknak fontos esemény, minden ne-
buló (és persze pedagógus is) vágta a centit 
június 19-ig, ezen a napon 16.30-kor kezdő-
dött a tanévzáró programsorozat. Először az 
iskola zsibongójában a művészeti tanévet 
zárták, ezt követően a Közösségi Ház nagy-
termében folytatódott a tanévbúcsúztatás. 
Kiosztásra kerültek az iskola kitűnő tanuló-
inak jutalomkönyvei, Nyerges Gergely hete-
dik osztályos tanulónak pedig a híres ván-
dorkupa, melyet egy évig az birtokolhat, aki 
megnyeri a Teleki Pál Földrajzverseny megyei 
döntőjét. (A kupa most került először Zsom-
bóra, nagyon reméljük, nem utoljára!) A Te 
Deumot – a tanévzáró szentmisét – Zsombó 
plébánosa, Zmijan Adalbert atya celebrálta 
a Kisboldogasszony templomban, végül az 
osztályfőnökök az osztálytermekben kiosz-
tották a diákoknak a bizonyítványokat. Más-
nap délután közös Te Deumon vettek részt a 
pedagógusok a SZEGEKIF összes dolgozójá-
val együtt a Dómban, ahol Kiss-Rigó László 
püspök atya mutatott be szentmisét.

szerkesztőség

Az előterjesztést még áprilisban elkészí-
tette az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
(Emmi), Balog Zoltán miniszter ez alapján 
a Kormány elé terjesztette a 2013/2014-es 
tanév rendjéről szóló rendeletet. Lapzártáig 
a jogszabály még nem volt hatályos.
A tervezet szerint a tanítási év első napja 
szeptember 2. (hétfő), az utolsó tanítási nap 
június 13. (péntek), a tanítási napok száma 
180, az általános iskoláknak ezen felül 5 ta-
nítás nélküli munkanap áll rendelkezésükre.
A jogszabály alapján elkészülő tanév helyi 
rendjéről a szülőknek és a tanulóknak az 
iskola honlapján, valamint az iskola ajtaján 
elhelyezett hirdetőről lesz lehetőségük tájé-
kozódni.

faraGó GaBrIella (KKaMI), PÁlMaI PÉter (szIKaI)
igazgatók

Búcsúzás a 2012/2013-as tanítási évtől

Előzetes tudnivalók az 
új tanítási évről
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„Most aztán
gyúrom, gyötröm, dagasztom, 
nincsen semmi panaszom.

Megkelesztem, pihentetem,
kemencébe beleteszem.”
Orgoványi Anikó: Hogy készül a kiscipó?

A köznevelési intézményekben a következő tanév megterve-
zésének egyik igen fontos feladata a tankönyvellátás bizton-
ságos megszervezése.
A köznevelési törvény elfogadásával elindult oktatási re-
formfolyamat fontos állomásaként, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkárságának szak-
mai koncepciója alapján 2012 decemberében lezárult a tar-
talmi tantervi szabályozás legfontosabb első szakasza.
A Szent Imre Katolikus Általános Iskola teljesítette az okta-
tási tárca célkitűzését: a helyi tantervet az állam által köz-
pontilag szabályozott tantervek alapján alakítottuk ki, majd 
ehhez választottunk a tankönyvkiadók által kínált és a hiva-
talos tankönyvjegyzéken található kiadványokból tanköny-
vet az új nevelési évre.

Ingyenes tankönyv
A 2013/2014. tanítási évtől kezdődően megváltoznak az ingyenes 
tankönyvek igénylésének használatának feltételei. A köznevelési 
törvény 46. § (5) bekezdése rendelkezik arról, hogy 2013. szeptem-
ber 1-jétől elsőtől a nyolcadik évfolyamig az oktatásban az állam 
biztosítja, hogy a tanuló számára a tankönyvek térítésmentesen 
álljanak rendelkezésre azzal, hogy a térítésmentes tankönyvellátást 
első alkalommal a 2013/2014. tanévben az első évfolyamra beirat-
kozott minden tanuló számára, ezt követően felmenő rendszerben 
kell biztosítani.
A költségvetés tervezése során kialakult koncepció alapján az ál-
lam tanulónként 12.000 Ft hozzájárulást biztosít a fenntartóknak 
az ingyenes tankönyvvel járó törvényi kötelezettségek ellátására. A 
tankönyvcsomagok ára összhangban van az egy főre jutó normatív 
tankönyvtámogatás összegével.

Tartós tankönyv
A köznevelési törvénnyel, a tantervi reformmal és az új tankönyvek 
kifejlesztésével összhangban a tárca fontosnak tartja, hogy kiterjesz-
sze, általánossá tegye a tartós tankönyvek iskolai használatát. Az in-
gyenes használatra átadott tartós tankönyvek jelentősen enyhíthetik 
a gyermeket nevelő családok és a költségvetés terheit. Az oktatási 
tárca nem kíván jelentősen beavatkozni a kialakult tankönyvpiaci 
viszonyokba, viszont hozzá akar járulni ahhoz, hogy a kormány ál-
tal kitűzött és a szülők által régóta elvárt takarékossági szempontok 
hatékonyabban érvényesüljenek az iskolai tankönyvellátás folyama-
tában.
A tankönyvrendelet útján a tárca a kiadókat a tankönyvek fejlesz-
tésére akarja ösztönözni azáltal, hogy meghatározta: az ingyenes 

tankönyv felmenő rendszerű biztosításával pár-
huzamosan, az iskola köteles tartós tankönyvet 
rendelni adott tantárgyból (a matematika művelt-
ségterület kivételével), ha ilyen előfordul a tan-
könyvjegyzéken. Ezt először a 2013/2014. tanévi tankönyvrendelés 
során kell alkalmazni az általános iskolák első évfolyamai vonat-
kozásában, majd azt követően tanévenként felmenő rendszerben. 
Az új szabályozás alapján a tartós tankönyvként való használathoz 
egyrészt szigorúbb technológiai szempontoknak kell megfelelnie 
egy kiadványnak, ugyanakkor nem tartalmazhat bejegyzést igénylő 
feladatokat a tanulók számára. Az állam által biztosított ingyenes 
tartós tankönyveket iskolai állományba kell venni, és a tanuló részére 
a tanév feladataihoz rendelkezésre kell bocsátani. A tartósként nem 
használható munkafüzetekre, feladatlapokra nem vonatkozik ez a 
rendelkezés. 

Állami tankönyvterjesztés
A tankönyvtörvény 2011 novemberében történt módosítása lét-
rehozta és a 2013/2014-es tanévtől kezdődően bevezeti az állami 
tankönyvforgalmazás új rendszerét. Az országos tankönyvellátást 
az állam a Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.-n 
keresztül látja el. A változtatás célja, hogy kizárólag oktatási-szak-
mai szempontok alapján történjen a tankönyvek kiválasztása és 
megrendelése, a tankönyvbeszerzés átláthatósága növekedjen, 
továbbá csökkenjenek a szülők, valamint a költségvetés számára a 
tankönyvellátással járó kiadások. A Könyvtárellátó a tankönyvellátás 
soron következő feladatainak végrehajtása érdekében kapcsolatban 
áll a fenntartókkal és az iskolákkal, az iskolák tehát már nem állnak 
közvetlen kapcsolatban a kiadókkal. A Könyvtárellátó a korábbi el-
térő feltételekkel biztosított intézményi szintű tankönyvterjesztési 
rendszerhez képest országosan egységes, áttekinthető, tanulói szin-
tű tankönyvellátást hoz létre, amely egy magasabb minőségű szol-
gáltatás keretében az iskolák és a szülők számára számos előnnyel 
jár (csekkes fizetés, informatikai támogatás az iskolai könyvtárak 
egységes kezeléséhez).

Iskolán belüli tankönyvellátási feladatok
A jelenlegi gyakorlatnak megfelelően az iskolán belüli tankönyvel-
látás megszervezése és lebonyolítása a jövőben is az iskola feladata 
és felelőssége marad. Az iskola a tankönyveket a Könyvtárellátótól 
a tanulók részére megbízásból értékesítésre átveszi, majd a tan-
könyvfelelős részt vesz a tankönyvellátással kapcsolatos iskolai helyi 
feladatok ellátásában: többek között a Könyvtárellátó által beszer-
zett tankönyveknek a tanulók és az iskolai könyvtár részére történő 
átadásában; a sérült, elveszett, hibás tankönyvek pótlásában és a 
visszáru kezelés iskolán belüli feladatainak lebonyolításában; vala-
mint az ehhez kapcsolódó adminisztratív és elszámolási feladatok 
elvégzésében. 
2013 augusztusában a Könyvtárellátó a közreműködő partnereivel 
kiszállítja az iskoláknak a tankönyveket.
A tankönyvellátással kapcsolatos információkkal folyamatosan fris-
sítjük az iskola honlapját (www.szikai.hu), a nyár folyamán pedig az 
iskola bejáratán helyezünk el tájékoztatót.

PÁlMaI PÉter

igazgató

Fontos tudnivalók a tankönyvellátás változásairól

A tankönyvellátás  
jogszabályi háttere:

• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
• A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 
• A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az 
iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 16/2013. (II.28.) EMMI ren-
delet 
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„Sütögetem, nézegetem,
idejében ki is veszem.
Keresztet is rajzolok 

a fényes aljára,
így teszem a kisunokám
kicsi asztalára.”

Orgoványi Anikó: Hogy készül a kiscipó?

Köszönjük Csaba, hogy tovább élsz velünk
Mészáros Csaba. Felejthetetlen. Tőmon-
datok, de valójában e kettőben benne van 
minden Vele kapcsolatosan. Nem próbáljuk 
elfelejteni – hogy is tehetnénk? – talán 
elengedni mégis. Minden, ami a gyászhoz 
kötődik, arról szól, engedjük el, aki közülünk 
máshova távozott, és így, másképp éltessük 
tovább közöttünk. Zsombón, az általa közel 
négy éven át vezetett József Attila Közösségi 
Ház és Könyvtár nagytermében a múlt hónap 
28. napján emlékeztünk közösen Csabáról, 
hogy együtt tegyük le a voksunkat amellett: 
Tovább él közöttünk. A község közössége 
szép, veretes műsorral áldozott emléké-
nek, egyben igyekezett életben tartani azt, 
aminek Ő, ha nem is alapítója, de igencsak 
tevékeny továbbéltetője volt, és a mai napig 
van, nyilván a jövőben is lesz: Zsombó kul-
turális, közösségi életének. Gyuris Zsolt pol-
gármester nyitóbeszéde után Hajdu Lajos, a 
Közösségi Ház új igazgatója, Mészáros Csaba 
utóda köszöntötte az eseményen megjelent 
vendégeket. A műsorban felléptek: hegedűn 
Kálmán Richárd, a Szent Imre Katolikus Ál-
talános Iskola növendéke játszotta el Oscar 
Rieding H-moll koncertjéből az 1. tételt 
Hegedűs Károlyné zongorakísérete mellett. 
Szintén az ő hangszeres közreműködésével, 
zongorajátékával adta elő Huszár Emőke 
Thais meditációját hegedűn, majd később, 
a műsor zárószámaként ugyancsak Hegedűs 
Károlyné közreműködésével Bátki Fazekas 
Zoltán operaénekes a La Mancha lovagja 
című musical az „Egy álom, mit nem láttak 
még” kezdetű dalát élvezhettük. Szalma 

Imréné Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd 
című versét mondta el nekünk, és hogy a fel-
növekvő előadó tehetségek is megmutassák 
magukat, ez alkalommal Faragó Mészáros 
Réka Reményik Sándor: Mi mindig búcsú-
zunk költeményét adta elő, Kálmán Felícia 
és Szűcs Eszter Calcuttai Teréz Anya: Az élet 
Himnusza című írását mondta el, valamint 
Hajda Csenge szintén egy Reményik verset, 
Akarom címmel szavalt el. Csókai Andrásnak 
egy, a Magyar Nemzetben megjelent írását 
Korognai Károly színművész olvasta fel, to-
vábbá hallhattuk még hangfelvételről Zsirai 
László: Hamvas hirtelen című költeményét, 
amelyet a szerző Csabára emlékezve írt. A 
Bokréta népdalkör népdalcsokrot adott elő, 
majd – egyfajta személyes emlékező gesz-
tusként – Csaba kedvenc nótáját, a  „Jász-
kunsági legény vagyok” kezdetűt énekelték 
el. A Boróka Táncegyüttes Moldvai táncok 
címmel mutatott be nekünk egy fergeteges 
etűdöt. A műsor záróakkordjaként Szabolcs 

Attila úr, Budapest XXII. kerület polgármes-
tere, majd Gyuris Zsolt polgármester tartott 
megemlékező beszédet, egyben átadta 
Szilcz Eszternek, Csaba élete párjának azt a 
Posthumus Díjat, amellyel Zsombó közössé-
ge utólag is tisztelegni kíván az ő felejthe-
tetlen tevékenysége előtt. Egyúttal polgár-
mester úr bejelentette, hogy a Közösségi Ház 
egyik termét attól a naptól Mészáros Csaba 
teremnek nevezik. Az emléktábla leleplezé-
se az alkalomhoz méltó módon megható kö-
rülmények között zajlott. Dr. Kispéter Gábor 
alpolgármester úr Wass Albert Őszi dal című 
megzenésített versét énekelte el saját gitár-
kísérete mellett. 
Talán e sorok íróinak is nehéz azt a mély-
séges sajnálatot kifejezni a felett, ami okot 
adott arra, hogy ez a szép és emlékezetes 
esemény megrendezésre kerüljön, de azt 
mindenképpen kimondhatja, kifejezheti: 
Köszönjük, Csaba, hogy tovább élsz velünk.   

anGyal Áron 

Pörköltfőzők versenye
Megint eltelt egy esztendő, újra itt az aratás 
ideje. Ezzel együtt a pörköltfőzők napja is 
felvirradt szombaton. Nagy örömmel mond-
hatom el, hogy ennyi jelentkező még nem 
volt, mint az idén. 18 csapat indult a meg-
mérettetésen!!! A legnagyobb örömömre 
olyan csapatok is indultak, ahol a munkahe-
lyi kollégák fogtak össze. Ez azért is nagy szó, 
mert ebben a rohanó világunkban fontos, 
hogy ahol annyi időt töltünk együtt a másik 
emberrel, hogy szinte a párunkkal sem, az az 
idő hasznosan, és ezek szerint egyetértésben 
telik, mert munkaidőn kívül is keresik egy-
más társaságát. Kedveztek nekünk az égiek, 
mert kellemes időnk volt, a nap sütött, de 
nem égetett, és a szél is csak annyira fújt, 
hogy nagyon melegünk ne legyen. De vissza 
a fő témához, a pörkölthöz. Jó tudni, hogy a 
paprikát mint fűszert a régi magyar konyhá-
kon nem ismerték, használata lassan terjedt 
el, és csak a18. században vált általánosan 
ismertté. Magyarországon az 1600-as évek-
ben feltételezhetően Széchy Mária, Wesselé-
nyi Ferenc gróf felesége honosította meg. Az 
első példányokat a szegedi ferences kolostor 
kertjében termesztették. Legelső termesztő 
körzete éppen ezért Szeged környékén volt. 

Európában Spanyolország mellett itt, majd 
később Kalocsa vidékén kezdtek tömegesen 
fűszerpaprikát termeszteni. Ehhez hozzájá-
rult egy magyar találmány: a fűszerpaprika 
porrá törése.  A 18. század végétől fokoza-
tosan, olcsó borspótló fűszerként vált nép-
szerűvé. Ezt azért tartottam fontosnak, hogy 
lássuk, miért is nem találkozunk a környező 
országokban olyan sokszor az őrölt papriká-
val, és ezzel együtt az vele készült ételekkel. 
Mondhatni „HUNGARIKUM”.
Mind a 18 csapat annak rendje s módja sze-
rint, hozzákezdett a főzéshez. Semmi problé-
ma nem volt az idén a helyekkel (vagy leg-
alábbis nem szóltak nekem). Már 10 óra felé 
kellemes illatokkal volt teli a levegő. Minden-
ki sürgölődött a saját „háza táján”. A zsűrinek 
nagyon nehéz dolga volt, hiszen nem egyfor-
ma pörköltöket kellett összehasonlítaniuk, 
ebből adódóan több díj is kiosztásra került. A 
fődíjat, ami egy 8.5 literes főzőedény volt, a 
„Szomszédok csapata nyerte. A II. díj egy pik-
nik kosár volt, amit a Polgárőrök csapata vitt 
haza. A III. díjat, ami egy reggeliző szett volt, 
a „ Zsombói Fitt Nyugdíjasok” csapata tudhat-
ta magáénak.
Ezen felül még a dorozsmai Szélmalom Ven-

déglő tulajdonosa, Miklós Sándor felajánlott 
öt különdíjat is, amit ez úton is köszönünk 
neki.
Az 3.-4.-5. különdíj egy két személyes Szél-
malom tál (3.500,- Ft értékben).
Ezt a Zsombói Önkormányzat csapata, a „Tö-
rök pasa háreme” csapata és Bezdány Béla  
nyerték.
A 2. különdíj egy három személyes Szélma-
lom tál (4.500,-Ft értékben), amit Zetkó Zol-
tán csapata vitt el.
Az 1. különdíj egy 7 személyes Lovagi tál 
(7.000,-Ft értékben), amit Tóth Zoltán és csa-
pata kapott meg.
Volt még egy kis meglepi, a legfrappánsabb 
nevű csapat is kapott egy kis díjat, ami egy 
kötény és egy só- borsszóró volt. Ezt a Mester 
és tanítványai csapat kapta meg.
A zsűrinek, azaz Gera Imrének, Nagyapáti 
Rolandnak, Miklós Sándornak és Kovácsné 
Erikának is köszönjük munkáját.
És nem utolsó sorban Nagy Janinak és Balogh 
Norbinak és a többieknek, akik minden évben 
felállítják nekünk a sátrakat. Köszönjük „fiúk”, 
hiszen a ti munkátok nélkül el sem kezdőd-
hetne a falunap!

MaGonynÉ KudIK edIt

Falunapi beszámolók
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"Parazsad süssön,
kemence,

cipót puhára,
kerekre,"

Tarbay Ede: Cipósütő mondóka

Fogatosok a falunapon

Minden jónak sajnos egyszer vége van, de az a jó, hogy megismételhető!

Az idén 4. alkalommal fogadtuk a környék-
beli és a helybéli fogatosokat. Délelőtt 10 
órától ízelítőt kaphattunk a fogathajtás mű-
vészetéről. Egy-, kettes nagyfogat, valamint 
póni kategóriában is indulhattak a verseny-
zők.
A lovasoknak a finom ebédet Újvári János és 
Tari Szilárd főzte. Délután 14:00-kor elindult 
a menet, hogy körbejárja Zsombó utcáit. 
Az idén 38 fogat vett részt a rendezvényen, 
szinte minden fogat megtelt vendégekkel. A 
jókedvet még tetőzte a ruzsai zenészcsapat.  
A késő délutáni órákban a falunapra kiláto-

gatók igénybe vehették a lovas kocsikázta-
tást.
Reméljük, mindenki jól érezte magát!

Köszönetet mondunk Segítőinek és Tá-
mogatóinak:
Polgármesteri Hivatal, Maróti Dezsőné és 
családja, Bárkányi Józsefné, Újvári János, Tari 
Szilárd, Dani Kálmán és családja, Török János 
és családja, Király Vince és családja, Fodor 
János és családja (Zákányszék), Serfőző La-
jos és családja.
 Maróti Dezső

Ismét eltelt egy év, újra eljött a június vége. 
Nagy örömünkre ismételten megrendezésre 
került a Zsombói Falunapok és Péter-Pál napi 
Aratóünnep. A hagyományokhoz híven, sok 
színes program került megrendezésre mely-
ből a számomra a technikai rész volt kiemel-
kedően tetszetős. Gondolok itt a motoros 
találkozóra és annak zászlaja alatt megren-
dezett eseményekre. Kezdődött ez a reggeli 
gyülekezővel, amely már 9 órától színesítette 
a sportpálya környékének forgatagát, arról 
nem is beszélve, hogy világlátott szpíke-
rünk, alias Benedek Róbert, hangulathoz 
illő zenékkel és kommentekkel hozta lázba a 
gyülekező vendégeket. A motorok ismét nem 
dőltek el, köszönhetően a kapott Falunapos 
2013. évi fa plaketteknek, amelyet ezúton is 
köszönünk! Délelőtt 10 óra magasságában 
már sűrűsödött a sokadalom, jöttek az épí-
tett és a különleges ötletekkel felspécizett 
járgányok, az őket látni akaró műkedvelő, 
vagy egyszerűen szórakozni vágyó nézőkkel. 
A hangulat egyre emelkedett, 11 órakor a 
tetőfokra is hágott, ugyanis elindult a Zsom-
bó Parádé a Falu utcáin, nagy csinadrattával, 
az épített járgányokkal és a már megjelent 
motorosok kíséretével. Volt sok néző Zsombó 
utcáin, ki-ki az ablakból, mások kiszaladva az 
utcára buzdították a felvonulókat.
  
   

Miután jól felráztuk a lakosságot, visszatér-
tünk a sportpálya melletti területre, ahol 
folytatódott a ramazuri. Eredményhirdetés, 
az ötletes járgányok gazdijainak jutalmazása 
volt a következő. Az időjárás el kezdett vicce-
lődni, ezért ebéd utánra mindjárt lett egy kis 
programcsere. Előre került a Konok Kunok, 

amelyek nem mellékesen Hunok, street-
fighter és stunt-rider motoros bemutatója. Az 
eső az elejét egy kissé elverte, de Kárpi Robi 
a Kawasakival gyorsan felszárította az utat.
Közben Szűcs Dani bemutatta nekünk, mit is 
lehet kihozni fiatal korunk álomgépéből, az 
ETZ-250 motorkerékpárból. A 40 percig tartó 
showban láttunk olyan elemeket, amiről csak 
álmodni tudtunk idáig. Úgy látszik, hogy sok 
gyakorlással és jó érzékekkel ez mégis kivite-
lezhető motorozástechnikai szinten. A műsor 
kb. 40 percig tartott, mely alatt az andrenalin 
az egekig vert minket, a hanghatások és a 
látvány következtében! Volt itt nyeregben 
ülve-álva-fekve motorozás, kormányon-tan-
kon ülve- térdelve- állva egykerekezés, motor 
pilóta nélkül-utánafutás, aszfaltkorcsolyázás, 
motoros helybenforgás és még sorolhatnám.
     
A következő program volt a motorhang szép-
ségverseny, amely sokáig tartó mérlegelés 
után, többszöri meghallgatással dőlt el. Ter-
mészetesen a fődíjat egy Harley-Davidson 
nyerte.
Következő programként az ügyességüket bi-
zonyíthatták a nevező motorosok lassúsági 
verseny keretein belül. Megdöbbentő, hogy 
némelyik ember ügyesebben áll két keréken 
a motorjával, mint ahogyan a másik halad. 
Zárásképpen felsorakoztunk és felvonultunk 
a falu utcáin, megmutatva a gépeket és a ló-
erőket. Volt ováció rendesen!

Végül, de nem utolsó sorban köszönjük a 
Zsombói Polgárőr Egyesületnek a biztosítás-
ban, az útlezárásokban és a záró kíséretekben 
való részvételét, hogy ezzel hozzájárultak a 
rendezvény biztonságos, gördülékeny lebo-
nyolításához!
   
Remélem, sokszor élhetünk még meg hason-
ló eseményt Falunapok alkalmából!

adaI-sIMon tIBor

Falunapi beszámolók

Fotó: Molnár Máté Zoltán
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"lángost laposra,
veresre,

jól süss, kedves
kemence."

Tarbay Ede: Cipósütő mondóka

Időutazás Zsombón, a Doors Tribute Band segítségével
Falunapi beszámolók

Beugrottunk a nagybőgőbe, és találkoztunk egy régi szerelemmel…

A „The Doors” zenekar az 1960-as évek kö-
zepétől az 1970-es évek elejéig az akkori 
fiatalságra az egyik legnagyobb hatással 
lévő rock együttes volt. A Doors együttest a 
blues és pszichedelikus rock műfajok legna-
gyobbjaként szokták emlegetni. A zenekar 
népszerűségére jellemző, hogy világszerte 
több mint 100 millió lemezt adtak el. Jim 
Morrison énekes, a Doors együttes frontem-
bere 1971. július 3-án bekövetkezett halá-
lának körülményei a mai napig nem tisztá-
zottak. A Doors együttes még Jim Morrison 
halálát követően próbálkozott lemezkiadás-
sal, de az 1972 júliusában megjelent Full 
Circle című albumukat követően a zenekar 
megszűnt.
2013. június 30-án 17.30-tól Zsombón 
időutazásnak lehettünk szem és fültanúi, 
hiszen a piactéren koncertezett a Doors 
Tribute Band. Az emlékzenekar tagjai persze 
nem azonosak az egykori zenekar tagjaival. 
Megsüvegelendő, ahogy a korabeli életér-
zést a woodstocki fesztivál hangulatát, a 
diákmozgalmak lázadásait, háborúk, a poli-
tika és sok minden egyéb más ellen való til-
takozásukat próbálták/próbálják közvetíte-
ni a hallgatóság felé. Hozzá teszem, hogy az 
anyazenekar woodstockban nem lépett fel.
Az emlékzenekar énekesének Kupecz Ta-
másnak a zeneszámok előadása közben si-
került valamit előadni, bemutatni, felidézni 
az anyazenekar énekesétől, Jim Morrisontól, 
akit sokszor extravagáns, különböző bódító 
szerek hatásától túlfűtött előadásokban fi-
gyelhettünk meg.
Az emlékzenekarral kapcsolatban min-
denképp megjegyzendő, hogy a létszámát 
tekintve is eltér az anyaegyüttestől. Az em-
lékzenekar öt tagból Bereczky Zsolt (dob)
Lovász Gergely (gitár, vokál), Földi István 

(fretless bass), Mag Bogdán (billentyű, 
ének), Kupecz Tamás (ének) áll, míg az anya-
zenekar csak négy tagból állt (Jim Morrison 
– ének, Ray Manzarek – billentyűs, Robby 
Krieger – gitár, John Densmore – dob). Az 
eltérés abból adódik, hogy az anyazenekar-
ban nem játszott basszusgitáros, amíg az 
emlékzenekarban Földi István nagyon jól 
„tépi” a húrokat. Itt jegyezném meg, hogy 
Földi István basszusgitáros zsombói lakossal 
újabb bizonyítékot nyert az a tézis, misze-
rint Zsombó tele van (zene-, képző- stb.) 
művésszel. Ez is a település művészi sokszí-
nűségét bizonyítja.
Az anyazenekar extravaganciáját kitűnően 
tolmácsolta Mag Bogdán billentyűs is. A 
Doors dalaiban is meghatározó szerepet 
játszott a billentyűs, Ray Manzarek, és ez 
jelent meg a koncert alatt is, hiszen az 
emlékzenekarban is kulcsszerepet játszik 
a billentyűs, Mag Bogdán. Ezt nem csak az 
indokolja, hogy Mag Bogdán két billentyűn 
(amelyből az egyik basszus!) játszott, ha-
nem az is, ahogy jónéhány számban klasszis 
módon vokálozott.
A doboknál Bereczky Zsolt kitűnően ütötte 
a ¾-eket, a szólógitárnál pedig Lovász Ger-
gely remekül fogta le a húrokat.
Említést érdemel az is, hogy az emlékze-
nekar valamennyi tagja teljes átéléssel 
játszotta a régi világslágereket. Nagyon 
tetszett a zenekartól az is, hogy az öltözé-
kükben is próbálták a hallgatóságot emlé-
keztetni az anyazenekarra. Ez nem minden 
emlékzenekarnak szokott sikerülni…
A koncerten olyan világslágerek csendültek 
fel, mint a „Break on through (to the other 
side)”, a „Soul Kitchen”, a „Twentieth Century 
Fox”, a „Alabama song”, a „Light my fire”, a 
„Back door man”, a „Riders ont he storm” vagy 

a „Take it as it comes” stb. szerzemények.
Személyes élményként elmondhatom, hogy 
a tinédzser éveimben rám is nagy hatással 
voltak a Doors dalai. Nagyon jó élmény volt 
végigénekelni a régi slágereket, visszamen-
ni az időben – még ha csak elméletben is 
– évtizedeket. Az élmény feledtette azt a 
hiányérzetet, hogy a koncertre kevesen jöt-
tek el. Ez betudható sajnos annak is, hogy 
azokat a zenéket, előadásokat, amelyek 
mögött tényleges teljesítmény áll (és ezzel 
nem szeretnék sem gigasztár előadót, sem 
rajongót megbántani), azt egyre keveseb-
ben szeretik és értékelik. Egy zenekart ösz-
szehangolni rengeteg munka és gyakorlás 
eredménye, de ezt sokszor csak azok tudják, 
akik valamilyen hangszeren zenéltek már. 
Sem az anyazenekarnál, sem az emlékze-
nekarnál nem voltak dobgépek és egyéb 
olyan technikai vívmányok, amely sokkal 
könnyebbé tette volna a produkciót. A kot-
taolvasás képességét vagy magát a szolfézs 
szót már meg sem merném említeni a mai 
gigasztárjainknak. A polemizálást talán 
ennyiben kimerítettem.
Egy biztos, aki részt vett a koncerten, ha-
talmas élményben részesült. Nagyon jó 
volt hallani az örökzöld rock számokat. Az 
is biztos, hogy az emlékzenekar, amelyről a 
koncert előtt bevallom férfiasan nem is hal-
lottam, személyemben szerzett magának 
egy újabb rajongót.
A következő koncertjükre ami a közelben 
lesz, mindenképp elmegyek, hátha eljátsz-
szák a kedvenc Doors slágeremet, az „I 
looked at You”-t! Az együttest és a honlap-
jukat http://doorstributeband.webnode.hu 
ajánlom minden rockzene kedvelő figyel-
mébe.

dr. CsúCs Áron

A falunapok számtalan sikeres programjának 
megkoronázása történt vasárnap este. Osz-
vald Marikát és Kovács Katit a nagy számban 
gyülekező közönség izgatottan várta a nagy-
sátor színpadára. Az operett és a könnyűzene 
mindig nagy érdeklődésre és sikerre számít-
hat. Ez be is igazolódott, mondhatni még a 
sátorvason is lógtak, amikor bekonferálták 
„az operett koronázatlan királynőjét”.
Oszvald Marika Jászai Mari-díjas, Érdemes 
művész, a Halhatatlanok Társulatának örö-
kös tagja. Bejárta az egész világot. Fellépett 
Münchenben, az Amerikai Egyesült Államok-
ban, Kanadában, Izraelben, Olaszországban, 
Franciaországban, Svájcban, Ausztráliában, 
Japánban. A világot jelentő deszkák sorában 
immár Zsombó is teljes joggal szerepelhet.
Marika nálunk sem hazudtolta meg önma-
gát! Kifogástalan estélyi, haj, smink, fület 
gyönyörködtető kacagás, határtalan jókedv, 
közvetlenség és hatalmas színpadi alázat, 
minden porcikájában élő előadás. Lassan 40 

éve hányja a cigánykereket, ma is lemegy 
spárgába, szaltózik. Akrobatikus elemeket, 
igazi „tűzrőlpattant" ugrásokat, forgásokat 
alkalmazott a színpadon úgy, hogy közben 
a zenei élmény is magával ragadó volt. Iga-
zán rászolgált a „halhatatlan” jelzőre, amit 
a közönség szinte folyamatos vastapssal 
jutalmazott. Meg is lett az eredménye, a két 
ráadásszám utáni ovációt kicsit zavartan, 
meghatódva köszönte meg a művésznő. 
Mi, nézők pedig olyan felemelő élményt 
kaptunk, amitől a lelkünk beugrott a nagy-
bőgőbe!
Kisvártatva máris más világba csöppen-
hettünk. Közel 50 éve tartó karrierje során 
számos állami és szakmai kitüntetéssel elis-
mert, a magyar könnyűzenei élet kiemelke-
dő, mára már legendás énekes-egyéniségét 
köszönthettük a színpadon. „Kovács Kati éle-
tében a normákat tisztelő és betartó, miköz-
ben éneklésében mindig a végső határokat 
feszegető művész. Tehetsége vitathatatlan, 

hangja egyedülálló...”. És felcsendültek sorra 
azok a „kívánságműsorként” következő és 
onnan ismert hihetetlen dalsikerek, amelye-
ket minden magyar genetikusan ismer. Igen 
kedves pillanat volt, amikor egy kis gyerek 
megkérte Katit, hogy énekelje el a „Mizut”, 
ami érthető okokból nem hangzott el. De 
együtt énekelhettünk, kérhettünk olyan slá-
gereket, melyek örök értéket és lélekemelő 
erőt adnak. 
Biztosak lehetünk abban, hogy létezik szere-
lem első látásra, legyen az egy előadó, egy 
személyes élménnyel átszőtt sláger bármely 
műfajból, egy számunkra sokat jelentő él-
mény, amitől nagyon jól esik a „Találkozás 
egy régi szerelemmel…”
És ez a vasárnap este nagyon jól esett!

Köszönjük!

PÁlMaI PÉter
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"Piruljon benned
réteske,

fonott kalácsunk
fényesre,"
Tarbay Ede: Cipósütő mondóka

Falunapi dínom - dánom

Falunapi kalácssütés

Már egy éve várunk rá, készülünk és tervez-
getünk. Most eljött az ideje, itt vannak a 
Zsombói falunapok. Mint minden évben nagy 
készülődés előzi meg ezt a két és fél, három 
napot. De most, hogy vége, emlékezhetünk a 
legszebb percekre, kinek mi tetszett a legjob-
ban. Mindig van valami, ami jobban sikerült 
a tavalyinál, és olyan is, hogy jövőre másként 
tervezzük.
Nekem mindenesetre szebb volt az eddigiek-

nél, mindnél. A legjobb, ami történhetett, az  
SOLYMOS TÓNI meghívása és koncertje volt. 
Visszahozta a fiatal éveimet, és amint láttam, 
a velem egykorú és tőlem sokkal fiatalabbak 
is úgy érezték, nekik szól a nóta. Nem hiába 
hívják „rongyláb Tóninak”, úgy járt a lába, mint 
egy parkett-táncos. Sokszor nem is a nótát fi-
gyeltem, hanem a lába mozgását. Az az óra, 
amit a színpadon töltött, felrázta az embe-
reket, úgy tapsoltunk, mintha fizettek volna 

érte. Minden évben van valaki, aki többet ad 
az embereknek annál, amiért megfizetik, de 
ez azért jó, mert mindig van, amihez hasonlít-
suk a következőket, az utánuk jövőket. Nagyon 
remélem, hogy ez így fog menni még nagyon 
sokáig, és lesz aki tapsol boldogan, hogy régi 
fiatalságát vagy épp szerelmét hozza vissza 
egy dal, egy apró mozdulat és igazi örömben 
lesz része mindenkinek.   

szalMÁnÉ valI

Egy falu életében a közösség egyik legna-
gyobb ünnepe az aratáshoz kapcsolódik. 
Nincs ez másként Zsombón sem, ahol június 
végén a Falunapok keretében több napon át 
ünnepeltünk. De vajon mi, fiatalok, fel tud-
juk-e mérni, mi a lényege, célja és jelentősé-
ge ennek az eseménynek? Tény és való, hogy 
ma már nem olyan az élet falun sem, mint 
akár néhány évtizeddel ezelőtt. Sok szem-
pontból könnyebb, ám ez a változás annak a 
veszélyét rejti magában, hogy az újabb ge-
nerációk emlékezetében – más életvitelük 
miatt – egyszerűen megkopnak azok a ha-
gyományok, amelyek a nagyszüleik, szüleik 
számára még természetesek voltak. 
Az aratóünnepen fontos mozzanat, amikor 
a frissen learatott búzából elkészül a liszt, 
amiből aztán az asszonyok megsütik a falu 
kenyerét. E gyönyörű hagyományt elevení-
tették fel szorgos kezek június 30-án, amikor 

a falu kemencéjében, a Közösségi Házban 
készítettek illatos, foszlós kalácsot. A lelkes, 
ötfős sütőbrigádot Szalmáné Vali mama, Ke-
rekes Sándorné, Polyák Pálné, Kissné Eszter 
és Ámondné Edit alkották, és míg a falu ap-
raja-nagyja még az igazak álmát aludta, ők 
hajnali 5 órakor nekiláttak a dagasztásnak. 
Hideg kemencében azonban nem lehet kalá-
csot sütni, így rendkívül fontos feladata volt 
a három „fűtőnek” is. Dékány János, Polyák 
Pál és Kerekes Sándor 6 órára felforrósították 
a kemencét, ahová hamarosan bekerülhetett 
az első tepsi kalács. A falu népét délre vár-
ták, hogy mindenki megkóstolhassa a meny-
nyei csemegét, amelyből készült szezámma-
gos, köménymagos, mákos, diós és hatalmas 
fonott változat is. 
Délre egészen sokan gyűltünk össze a Közös-
ségi Ház udvarán (szerintem ez részben a le-
vegőben lengedező illatoknak is köszönhető 

volt), elkészültek a kalácsok, és következett 
az óvodások műsora. Az apróságok aratással, 
kenyérsütéssel kapcsolatos mondókákat, 
dalokat adtak elő, majd a produkció után 
természetesen ők vehettek először a tálcán 
illatozó finomságokból. 
A kicsik nem tudják még, mekkora felelősség 
hárul majd rájuk egyszer: rajtuk fog múlni, 
hogy lesz-e falunapi kalácssütés fél évszá-
zad múlva is. Szimbolikus jelentőségű, ami 
a Közösségi Házban történt aznap, hiszen a 
legidősebb nemzedék tagjai „beavatták” a 
legfiatalabbakat, jelképesen átadták tudá-
sukat, ezáltal a lehető legtöbbet tették azért, 
hogy megőrizzék a hagyományt, és biztosít-
sák folytonosságát. Régen, mikor még gene-
rációk laktak együtt, ez talán könnyebben 
ment, mint ma, de a lényeg nem változott: a 
gyökerek teszik erőssé a felnövő fát.

BÁlInt lea

ZSOMBÓ

Kedves vásárlóink!
Pékáru és cukrász mintaboltunk különleges kenyerek és cukrásztermékek széles választékával várja Önö-

ket az Andrássy út 29. szám alatt.

ANDRÁSSY ÚT 29.

NYITVATARTÁS
Hétfő-péntek: de. 5.30 – 11.30 du. 

14.00 – 18.00
Szombat: de. 5.30 – 11.30

Vasárnap: ZÁRVA

Kínálatunkból:
Durum cipó (adalékmentes, könnyen 

emészthető)  195 Ft
Kifli, zsemle  20 Ft

Mignon  150 Ft
Monster  280 Ft

TEL.: 30/935-0868

Falunapi beszámolók
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"huszár, pojáca,
mézeske,

jól süss, kedves
kemence."
Tarbay Ede: Cipósütő mondóka

„Szeressük egymást, gyerekek!”

Nélkülük az idei falunap nem jött volna létre:

Rendhagyó kulturális eseménysorozat in-
dult községünkben július 4-én: Müller Péter 
Szomorú vasárnap című zenés színművével 
megkezdődtek a Zsombói Szabadtéri Szín-
pad előadásai. Faluközösségünk ily módon 
tulajdonképpen egy nyári színházzal gazda-
godik.
A piaccsarnok – amelynek eredendően a 
kulturális-közösségi tér szerepét is szánták 
– kiváló helyszínnek bizonyult. A Közösségi 
Ház közelsége jó hátteret biztosított a lebo-
nyolításhoz, jól vizsgázott a hangosítás, a 
fénytechnika, a szervezés. Az előadás előtt 
és a szünet alatt büfé működött. Kisgyerme-
kes családok számára a rendezők gyermek-
felügyeletet is biztosítottak. A szúnyogok 
csak a darab végére értek oda, a 19 órás 
kezdés ilyen szempontból is jónak bizonyult. 
A nézőtér akár két-háromszáz főt is be tud 
fogadni. Az előadást most mintegy 180 néző 
látta, és fergeteges vastapssal köszönte meg 
a produkciót. A közönség időnként együtt 
énekelte a művészekkel Seress Rezső nagy 
slágereit: Szomorú vasárnap, Én úgy szeretek 

részeg lenni, Szervusz, te vén kujon, Gyere, 
Bodri kutyám, Fizetek, főúr…, Szeressük 
egymást, gyerekek… és a többi ismert dalt. 
A darab főszereplője, Korognai Károly 1987-
ben diplomázott a Színház és Filmművészeti 
Főiskolán. Egy ideig a Vígszínház tagja volt, 
majd 1999-től a Szegedi Nemzeti Színház 
és Szabadtéri Játékok igazgatójaként dol-
gozott. Színészi pályája mellett rendező. 
A mostani darabot is ő állította színpadra. 
Korognai jól győzte a sok slágert, a közön-
séget ugyanakkor elsősorban nem a hangi 
produkcióval nyerte meg: érezhetően kö-
zel áll hozzá a főhős sírva vigadós, bohém 
karaktere, ettől lett igazán hiteles a figura. 
A mellékszereplőket egyáltalán nem ne-
vezhetjük mellékeseknek. A kassai Thália 
Színház színművészei – Varga Lívia, Kövesdi 
Szabó Mária és Pólos Árpád – szinte végig 
színpadon voltak, több szerepet is remekül 
alakítottak. A szabadtéri előadásoknál min-
dig kényes kérdés a hangosítás. Kiemelném 
még a hangtechnikus, Kovács Géza finom, 
precíz munkáját. Összeszokott, színvonalas 

produkciót láthattunk. 
Seress Rezsőt nagyon erősen foglalkoztatta 
az elmúlás, a halál gondolata. 1967-ben, 
hatvanhét évesen levetette magát pesti há-
zuk erkélyéről. Túlélte a zuhanást, az orvosok 
megmentették, a MÁV Kórházban ápolták 
– ám az élettel már nem akart egyezségre 
jutni: egy újabb kísérlete immár véglegesen 
pontot tett mindenre. Önkezével vetett vé-
get életének.
Ez az ember, aki ennyire meg akart halni, 
nagy slágerében mégis a szeretet erejére 
figyelmeztet bennünket. Fogadjuk meg a 
tanácsát!

„Szeressük egymást, gyerekek,
a szív a legszebb kincs.
Ennél szebb szó, hogy „szeretet”, 
a nagyvilágon nincs.
Az élet úgyis tovaszáll,
a sír magába zár.
Szeressük egymást, gyerekek,
hisz minden percért kár!”                                                   

BÁtKI fazeKas zoltÁn

Az emlékest és a válogatás műsor fellépői
Bányai György és családja
Bezdány Béláné
Birkás Pincészet
Bóbita Bölcsőde dolgozói
CBA Zsombó
Csóti Ferenc
Dobrotka Pál
dr. Faragó Mészáros Vilmos
DTN Dél-Alföldi Térségi Nonprofit KFT
Farkas Ferenc autószerelő
Fenyves Sörház
Goods Market Zsombó
Gyuris Virág Kft. - Gyuris Attila
Jóbarát Vendéglő Zsombó
József Attila Közösségi Ház és Könyvtár dol-
gozói
Kádár-Németh Lajos
Kálmán Ferenc és a szántó, arató, cséplő csa-

pat tagjai
Konok Kunok Motoros Klub Kiskunhalas va-
lamint Benedek Robi és családja
Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola dolgo-
zói
Kristály Bt.
Magony Ferenc és családja
Maróti Dezső és családja
Maróti Sándor
Mega Plusz Kft.
Megadance Rádió
Miklós Sándor
Molnár Mihály
Nefelejcs Katolikus Óvoda dolgozói
Paragi Erika
Polgármesteri Hivatal dolgozói
Prémium Kert Kft.
Sátorszervíz 
Simon és Simon Kft. Zsombói Benzinkút

Sport & Life Kft. 
Szalma Imréné és segítői
Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet
Szegedi Sütödék Kft.
Szélmalom Vendéglő Kiskundorozsma
Szent Imre Katolikus Iskola dolgozói
Szociális Szolgáltató Központ dolgozói
Szűcsné Németh Anikó és családja
Vadicska Andrea
Vanilla Pizzéria
Védőnői Szolgálat dolgozói
Virágpaletta - Ábrahám József
Zöldség-Világ Kft.
Zsombó Nagyközség Képviselő-testülete
Zsombó Nagyközség Önkormányzatának 
dolgozói
Zsombolt
Zsomboys Bt.

Köszönjük a támogatást!

Sokszínűség tarka szőttese…nyári tábor a DOMINO-val
A Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa 
megbízásából  a Nemzeti Család- és Szociál-
politikai Intézet (pályázatkezelő) pályázatot 
hirdetett ez év tavaszán „Gyermekek- és 
fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil 
szervezeteinek támogatására”.  A DOMINO 
Közhasznú Alapítvány nyári tábor megva-
lósítására tervezett pályázatát a kuratórium 
318.940 Ft vissza nem térítendő támogatás-
ban részesítette.
Az általános iskolások számára tervezett tá-
bor szervezésére 2013. augusztus 12-16-ig 
kerül sor naponta 8-17 óra között. Helyszín 
a József Attila Közösségi Ház és Könyvtár. 
A program keretében lesznek kézműves 
foglalkozások, népdal- és néptánc ritmi-

kus csodáinak elsajátítására tett kísérletek, 
zsombói körtúra, – mely során felfedezhet-
jük a település épített- és természeti értékeit 
–, sor kerül a régi időkre visszanyúló paraszti 
kultúrával rendelkező település múltjának 
megismerésére, valamint mindennapi élet-
helyzetek, jellemző szituációk interaktív drá-
mapedagógiai módszerekkel történő vidám 
feldolgozására. Minden foglalkozást képzett 
szakember vezet, a program során a gyer-
mekfelügyeletet és a gyakorlatok játékos 
megvalósítását helyi egyetemisták segítik. 
A táborban résztvevők számára biztosítjuk 
a napi többszöri étkezést, a foglalkozások 
alapanyag-szükségletét. Minden szolgálta-
tás térítésmentes, a táborba jelentkezőknek 

nem kell fizetniük semmiért. Jelent-
kezéskor elsőbbséget élveznek a 
hátrányos helyzetű- és fogyatékkal 
élő gyermekek, de természetesen 
bárkit szívesen látunk a csoportunkban.

Bővebb információ a program szervezőjétől 
– Csányiné Barna Klára – kérhető, valamint 
az alapítvány facebook oldalán megtekint-
hető. 
Jelentkezés a szervezőnél vagy a szervezet 
közösségi oldalán lehetséges.

CsÁnyInÉ Barna KlÁra 
programkoordinátor

Falunapi beszámolók
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„Itt van a nyár, száz napsugár
hívogat a kertbe!

Érik a sok édes gyümölcs,
szaladj gyorsan, szedd le!”

Bartos Erika: Gyümölcskosár
A Szélmalom Kábeltévé Zrt. Ügyfélszolgálata várja Önt hétfőn, szerdán, pénteken 8-16 óráig, kedden 8-18 óráig és csütörtökön 8-20 óráig 

Kiskundorozsmán a Széksósi út 12. szám alatt. Telefonszámunk: 06-62-463-444, 06-62-765-444. Internet-címünk: http://www.szelmalomktv.hu 

Szélmalom Kábeltévé Zrt. 

+ SPÓROLJON MÉG TÖBBET! 
Analóg vétel esetén nincs szükség 

külön beltéri egységre! 



KUL-TURI

15

„Itt van a nyár, száz napsugár
hívogat a kertbe!

Érik a sok édes gyümölcs,
szaladj gyorsan, szedd le!”

Bartos Erika: Gyümölcskosár

2013. június 17-én a József Attila Közösségi 
Ház és Könyvtár egy év színvonalas kreatív al-
kotásainak bemutatására adott lehetőséget.
A TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0058 sz. „Vá-
laszutak…” című általános iskolások részére 
szervezett kreatív műhelyfoglalkozások első 
évadát zártuk e szép nyári napon.
A rendezvényre hívogató népies meghívó 
terve Csányi Mónika és Szőke Csaba kreativi-
tását, míg a színvonalas kivitelezés az s-Paw 
Bt. munkáját dicséri.
A záró alkalom lehetőséget nyújtott arra, 
hogy a diákok által elsajátított ismereteik 
alapján elkészülő produktumokat megcso-
dálhassák a hozzátartozók és a kíváncsi ér-
deklődők.
A tanórán kívüli műhelyek keretében a 
gyermekek nemcsak megismerkedtek a ha-
gyományokkal, lehetőségekkel, de sikerült 
azok mestereivel is találkozniuk, érdeklődést 
ébreszteni bennük a tárgyalkotás, a kézmű-
vesség mesterfogásainak elsajátítása iránt, 
képessé válniuk a megtanult ismertek gya-

korlati alkalmazására, így részesévé váltak a 
falu mai kor igényeinek is megfelelő érték-
mentő és értékteremtő munkájának. 
2 kreatív területen (kézműves, elektronikus 
sajtó) 3 foglalkozás-sorozat (kosárfonás, 
gyöngyűzés, média-ismeret) zajlott az év 
folyamán. 
A záró rendezvényen a műsorvezetést két 5. 
osztályos kislány – Barna Jázmin és Ökrös 
Gréta – vállalták. Bátor kiállásukkal, kedves 
mosolyukkal profi módon alkalmazták a mé-
dia foglalkozásokon tanultakat. 
A rendezvényt színesítette Bacsa Flóra, a Kós 
Károly Alapfokú Művészeti Iskola népi ének 
szakos hallgatója „Gyimesi népdalcsokor” c. 
előadásával, majd Bacsa Orsolya, a Szegedi 
Tudományegyetem Vántus István Gyakorló 
Zeneművészeti Szakközépiskola népi ének 
szakos hallgatójának kobozzal kísért mold-
vai népdala.
Gyuris Zsolt polgármester úr a gyerekek te-
hetségét és tenni akarásukat méltató szavai 
után Hajdu Lajos, a Közösségi Ház igazgatója 
szólította a foglalkozásvezetőket. Igazgató 
úr érdeklődő kérdéseire érkezett válaszokkal 
kicsit közelebb kerültünk ahhoz a titokzatos 
világhoz, melyet a résztvevők megteremtet-
tek maguknak a közel egy év alatt. 
A foglalkozásvezetők megvalósítási időszak 
alatt tanúsított kreativitása és elszántsága 
elismerésre méltó, ezt igazolta a látványos 
fény- és hangeffekttel párosított kiállítás-
megnyitó során feltárult művészi világ, 

melynek különleges mivolta Angyal Áron (a 
Közösségi Ház munkatársa) hozzáértését és 
ötletét dicséri.
Farkas Zoltánné maroknyi kis csapata fel-
elevenítette a kosárfonás népi mesterségét, 
elkészített kosár- és egyéb használati esz-
köz-kollekciójuk látványos színfoltja volt a 
kiállításnak. A Kalotaszeg vidékéről szárma-
zó Tóth-Kelemen Erzsébet és nagy létszámú 
gyöngyfűző csoportja szemet gyönyörködte-
tő gyöngyékszerekkel kápráztatta el a kíván-
csiskodókat. Csányi Mónika által koordinált 
médiacsoport fotóiból válogatott – a termé-
szet ritka pillanatainak megörökítése, vala-
mint a jókor, jó helyen elkapott életképek 
– remekművek meggyőztek arról, hogy ez a 
szakma egy kicsit más látásmódot képvisel, 
mely eltérő a mindennapitól, de remekül 
alkalmas világunk valósághű archiválására.
A program vendéglátással zárult, ahol Ma-
róti Sándor helyi vállalkozó finomságait kós-
tolhattuk meg. 
Ezúton szeretném megköszönni a program-
ban résztvevőknek – foglalkozásvezetőknek, 
gyermekeknek, szülőknek, támogatóknak, 
kollégáknak – a kitartást, türelmet, bizta-
tást, munkáját. A József Attila Közösségi 
Ház és Könyvtár munkatársainak és az őket 
segítő külsősöknek külön köszönöm a záró 
programhoz nyújtott hatékony és önzetlen 
segítségüket!

CsÁnyInÉ Barna KlÁra

pályázati ügyintéző

„Válaszutak…” TÁMOP záró rendezvény a József Attila Közösségi Házban

Fotó: Csányi Mónika
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„Piros almát almafáról,
körtefáról körtét,

akassz meggyet füleidre,
szedj apró ribiszkét!"

Bartos Erika: Gyümölcskosár

– Milyenek az első benyomásaid nálunk?
– December óta járok ki Zsombóra. Heten-
te 1-1 alkalommal jövök az iskolába és az 
óvodába, dolgoztam kicsikkel, nagyokkal, 
szülőkkel és a pedagógusokkal. Úgy érez-
tem, szívesen fogadnak. Noha sokan először 
beszélgettek pszichológussal, a szülők biza-
lommal fordultak hozzám nehézségeikkel, 
és a pedagógusok is szívesen vették észre-
vételeimet, hozzászólásaimat. Támogató, 
segítőkész közeg fogadott, amely megköny-
nyítette, hogy én is megtaláljam a helyem az 
új szerepkörben. 

– Milyen területeken dolgoztál eddig?
– Az egyetem befejezése óta sok terüle-
ten nyílt lehetőségem kipróbálni magam.  

A pályakezdéskor szereztem tapasztalato-
kat a versenyszférában, a munkapszicholó-
gia világában is, de hamar rájöttem, hogy 
jobban érzem magam, ha segítő, szociális 
területen dolgozhatok. A makói, majd a 
szegedi Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési 
Tanácsadójában dolgoztam, emellett ön-
kéntes tevékenységet folytattam a szegedi 
Pszichiátriai Klinikán. Így megismerkedhet-
tem a gyerekekkel és a felnőttekkel végzett 
munka sajátosságaival is. Nagyon érdekes 
és hasznos tapasztalat volt a klinikán el-
töltött 3 év, de úgy éreztem, a gyermekek 
világa áll közelebb hozzám. Ugyanakkor a 
klinikán tanultaknak a mai napig hasznát 
veszem, amikor a gyermekekhez tartozó 
felnőttekkel, szülőkkel, pedagógusokkal be-
szélgetek. Könnyebben eligazodok a felnőtt 
lélek rejtelmeiben is, és jó volt kiruccanni a 
tudományos kutatások világába is.  Jelenleg 
a szegedi Pályaválasztási Tanácsadóban dol-
gozom, ami egy nagyon érdekes és speciális 
terület. Ott hasonló életkorú gyermekkel 
és hasonló problémákkal találkozok. Így a 
zsombói intézményekben végzett munka 
egy kis változatosságot hoz nekem is. Külön 
szerencsének érzem, hogy valamennyi mun-
kahelyemen több tapasztalt, nagy tudású 
kollégával találkoztam, akiktől sok segítsé-
get kaptam. 

– Hogyan látod az iskolában és az óvodá-
ban végzett munkát? Mit tartasz fontosnak 
ebben?
– Egyénileg és csoportosan is foglalkozok 
a diákok és az óvodások problémáival. Arra 
törekszem, hogy egy elfogadó, biztonságos 
kapcsolatban a gyermekek képesek legye-
nek megjeleníteni és feldolgozni érzéseiket, 
gondolataikat, belső konfliktusaikat. Mivel 
a gyermekkor elsődleges kifejezésformája 
szimbolikus, gyakran játékkal és rajzolással 
tesszük mindezt. Az itt megjelenő szimbó-
lumok fontos támpontot adnak a gyermek-
lélek megértéséhez, és a lejátszott érzések, 
történeketek korrekciós hatással bírnak. 
Mivel a gyermekek élete elválaszthatatlan 
a tágabb környezettől, amelyben élnek, a 
velük való munka a szülő aktív közreműkö-
désére épít. A szülői konzultációk és a szü-
lőklubok alkalmával az apukák és anyukák 
lehetőséget kaptak arra, hogy gyermekeik-
kel kapcsolatos problémáikat megbeszéljék, 
erről ismereteket szerezzenek és tanácsokat 
kapjanak arra nézve, hogyan tudják gyer-
mekeiket a legmegfelelőbb módon segíte-
ni, hogy egészséges és boldog gyermekek 
legyenek.
Gyorsan változó világunk gyermekeink testi-
lelki egészségét fenyegeti. Az intézménynek 
igyekszem támogatást nyújtani abban, hogy 
megfelelő módon és aktivitással tudjanak 

küzdeni felmerülő nehézségekkel szemben. 
Pedagógus konzultációk és esetmegbeszélő 
csoportok tartásával szeretném a pedagógu-
sokat segíteni, hogy a problémákkal küzdő 
gyermekekkel másként tudjanak bánni.
Fontosnak tartom, hogy konstruktív együtt-
működés jöjjön létre a gyermek érdekében, 
a probléma megoldására a szülő, a peda-
gógus, a pszichológus között, hogy együtt 
keressünk jobb megoldást, mint a jelenlegi 
tünethez vezető út.

– Mit tekintesz sikernek a munkádban?
– A munkámban a kézzelfogható visszajel-
zések ritkák, a mérce szubjektív. Ez teszi kü-
lönösen széppé és nehézzé is a feladatomat, 
de jóleső érzés, ha látom, hogy a gyermekek 
jól érzik magukat a foglalkozások után, a 
szülők nyugodtabban, magabiztosabban 
hagyják el a szobámat. Még jobb, ha javu-
lásról számolnak be a problémát illetően. 
Többször is volt ilyenre példa itt is az elmúlt 
fél évben, és örülök, ha a változáshoz én is 
hozzájárultam. 

– A sok munka után hogyan kapcsolódsz ki?
– Szívesen foglalkozok művészetekkel, 
tárlatvezetéseket tartok különböző kiállítá-
sokon, de látogatóként is szívesen megyek. 
Ha tehetem, olvasok, sportolok, koncertek-
re, összművészeti fesztiválokra járok. Igyek-
szem minél változatosabb körülmények kö-
zött feltöltődni, és egy jó egyensúlyt találni 
a munka és a kikapcsolódás között.

GyurIsnÉ KereKes JudIt

A pszichológus válaszol
Gábor Alexandrával, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Nefelejcs Katolikus Óvo-
da pszichológusával beszélgettünk, aki már lassan fél éve velünk dolgozik. 

Valencia
Vágyva csodálom e néma vidéket,
nézi a szem, de nem érti az agy,
könnyű belőle kitépni szépet,
míg tovaporlik a kősivatag.

Bár a folyók vize mára kiszáradt,
perzsel a nap, és a pálma kiég,
az, ki ölelni, teremteni fáradt,
itt csodaálmait élheti még.

Gazdag e föld üde, édeni tájban,
rajta bolyongani ritka öröm,
mámoros illata, földje borában
lelkem üdíteni visszaköszön.

Drága spanyol hon, imádkozom 
érted,
templomod árnya alá vonulok,
és noha hódolatom sose kérted,
Istenem álma elé borulok.

Lassan emészti erőmet a honvágy,
büszke Valencia visszanevet,
láthat -e még valaha Spanyolország
az, ki magába temetve szeret?  

Bátki Zoltán
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„Falatozz a földről epret,
dús bokorról málnát,

tálba szedd a sötét szedret,
vödörbe a szilvát!”

Bartos Erika: Gyümölcskosár

Kedves Édesanyák  
és Édesapák! 

Újabb kirajzott méhraj okozott riadalmat

Állati gyerekcsínyek nyáron

Polgárné Papp 
Katalin védőnő 
vagyok, 2013. jú-
lius 8-ától helyet-
tesítek Tetlákné 
Gerhardt Ágnes 
védőnő helyén. 
10 éve élek bol-
dog házasság-
ban, és három 
gyönyörű kislá-
nyom van. Koráb-

ban több mint 3 évig dolgoztam védőnőként 
Szegeden, majd Dócon.
Szeretettel várom Önöket tanácsadási idő-
ben, bátran keressenek meg kérdéseikkel!
A tanácsadási időpontok változatlanok! 
Elérhetőségem: 06-30/2868-431.

PolGÁrnÉ PaPP KatalIn

védőnő

Az újszegedi kertváros szabadidős parkjában 
egy fán duruzsoló méhrajra lettek figyel-
mesek a környéken lakók. Nyulas Attila, az 
Orpheus Állatvédő Egyesület állatmentő 
szakembere munkatársaival a fán csüngő 
nyolc-tízezer méhecskét a helyszínre vitt 
kaptárba sikeresen (mézes keret segítsé-
gével) becsalogatta, majd a rovarokat biz-
tonságba helyezte. Ha hozzá nem értő lát 
hasonlót, semmiképpen se próbálkozzon a 
rovarok bolygatásával, az állatvédők +36-
20-360-98-46-os segélykérő számát érde-
mes felhívni. 

Azt utóbbi néhány hét leforgása alatt tucat-
nyi méhcsaládot mentett meg a pusztulás-
tól az Orpheus Állatvédő Egyesület. Dudás 
Zsanett üllési méhész tapasztalata az, hogy 
a felerősödött vagy gondozatlan méhcsalád 
gyakran véglegesen elhagyja a kaptárt. Ezek 
a családok legtöbbször fák ágaira teleped-
nek fel. Nem érdemes a több ezer számban 
kirajzott méheket bottal vagy kövekkel do-
bálni, piszkálni, mert tömeges méhcsípés 
lehet a következménye. A méhek gyakran 
okoznak tömegesen szúrást például az őket 
irritáló parfüm vagy dezodor hatására is. Aki 
allergiás a méhcsípésre, az messziről kerülje 

el a szabadba kirajzott méhcsaládot, majd 
értesítse a szakembereket, akik gondoskod-
nak az egyébként jótékony rovarok bizton-
ságba helyezéséről.

orPheus ÁllatvÉdő eGyesület

További információk: +36-20-99-59-409

Sok gyermek a nyári szünidő nagy részében 
felnőtt kontroll nélkül van egész nap az ut-
cán, mely aggályos lehet a saját, a társak és 
a környezetük élőlényei biztonsága kapcsán 
– adta hírül az Orpheus Állatvédő Egyesület. 
Egyes állatokkal szembeni, játéknak induló 
cselekmények durva állatkínzásba is torkoll-
hatnak. Az állatkínzás bűncselekmény, me-
lyért az új Btk. szerint már 12 éves kortól rács 
mögé kerülhet az elkövető.

A gyerekek által elkövetett állatkínzások 
akár kósza bogárgyűjtéssel kezdődhetnek, 
melyeket a játék végén szabadon engedés 
helyett zacskóba zárva hagynak az utcán 
vagy extrém módon agyontaposnak. Aztán 
ott vannak a bokrokon sütkérező szitakötők, 
melyeket gyakran és előszeretettel fognak 
meg és unalomból szétszaggatnak. Sok 
gyermek kedvelt időtöltése a tóparti horgá-
szás, ahol a zsákmány nem élelmezési céllal, 

hanem időtöltő játékokra kerül felhasználás-
ra. Gyakran szednek össze a gyerekek bokrok 
aljáról, fészekből kiesett madárfiókákat is, 
melyek a gondatlan kezelés végett hamar 
elpusztulnak. Nyáron sok udvarban kutya-
almok picinyei, cicakölykök válnak gyere-
kek játékos pusztításának martalékává. Az 
állatokat extrém esetekben kötélre kötve 
fellógatják, vagy botokat szurkálnak beléjük 
vagy egyszerűen felboncolják a szerencsét-
leneket. Sajnos az elmúlt tizenöt év témához 
kapcsolható és megismert történetei sokko-
lóak.

A macska visszamar!
Az Orpheus Állatvédő Egyesület tapasztalata 
az, hogy a házak kerítésén keresztül kutyá-
kat, macskákat gyakran botokkal és kövekkel 
dobálnak meg gyerekek. A nyári szünidőben 
a gyerekeket ért állattámadások (tépéses és 
marásos sérülések) veszélyeit se hanyagol-

juk el! Minden háziállat által okozott sérülé-
sért az ember a felelős. Az sem utolsó szem-
pont, hogy az ismeretlen állatok harapása 
végett fertőző betegségeket szedhet össze 
az elkövetőből születő áldozat.

Az állatok által vagy állatok ellen irányuló 
nyári gyerekbajok kapcsán is a legjobb lenne 
a felvilágosítás és a megelőzés. Az Orpheus 
Állatvédő Egyesület javaslata az, hogy ma-
gyarázzuk el a gyerekeknek, hogy a termé-
szetben és a környezetben élő állatok is érez-
ni és szenvedni képes élőlények, megóvásuk 
mindenkinek az érdeke. Emellett mindig 
legyen felnőtt kontroll a gyerekek mellett, 
hiszen gyakran a fájdalmas események tu-
datlanságból és kíváncsiságból erednek.

orPheus ÁllatvÉdő eGyesület

További információk: +36-20-99-59-409

MEGÉRKEZTÜNK 
2013. ELSŐ FÉLÉVBEN

2013. január:
Fekete Angélának 
és Domány Zoltánnak: Linett
Gera Juditnak 
és Szűcs Attilának: Anna
Tresó Tündének 
és Balogh Zsoltnak: Bence Igor

2013. február:
Varga Juditnak és 
Gyuris Istvánnak: Jázmin Anna

2013. március:
Mészáros Erikának: Tamás 

2013. április:
Repka Renátának 
és Börcsök Zsoltnak: Abigél

2013. május:
Gera Zórának 
és Veres Péternek: Maja
Gyuris Lindának 
és Zámbó Jánosnak: Jázmin

2013. június:
Patik Szilviának 
és Adámi Tamásnak: Áron

Gratulálunk, és jó egészséget kí-
vánunk a kisbabáknak és szüleik-
nek!

Vegyes ruhabörze a zsombói Szociális Szol-
gáltató Központban 
2013. július 15-26- ig, nyitvatartási időben.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Ruhabörze 
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„Barackfának tetejéről
integess a Napnak,

szőlőtőke ezer fürtjét
puttonyodba dobjad!”

Bartos Erika: Gyümölcskosár

U8
Június 9.-én Hódmezővásárhelyen sze-
repeltünk egy meghívásos versenyen.
A csoportmérkőzéseken két góllal bizonyul-
tunk jobbnak a hazaiak „B”csapatánál (16:18). 
Utána a Kiskunhalas „B” csapata következett, 
velük döntetlenre mérkőztünk (12:12). 3 
ponttal elsők lettünk a csoportban.
 Elődöntőt játszottunk a Kiskunhalas „A” csa-
patával (6:11) és mivel győztesen hagytuk el 
a pályát, a döntő várt ránk a Koczka Kézisuli 
„A” együttesével. Nagyon lelkesen játszottak 
a gyerekek, végig szoros volt az eredmény, 
a lefújáskor döntetlent mutatott az ered-
ményjelző (15:15).
Büntetődobásokkal kellett eldönteni a kupa 
sorsát, 3-3 játékos dobhat felváltva. Két  
büntetőt sikerült értékesíteni, az ellenfél 
utolsó dobását Borbola Patrik (3 gól) meg-
fogta, így elsők lettünk!

Kurkó Attila (25 gól), Szabó Bence (17 gól), 
Gajda Anna (6 gól), Patik Zsófia (3 gól), Új-
vári Botond (4 gól) és Nyíri Szabolcs érték 
el ezt a szép sikert. Patrik lett a Zsombó SE 
legjobbja.

Szép volt fiúk, lányok!
Sajnos Balogh Gergő hiányzott.

PolyÁKnÉ farKas Éva

edző

Programok:
– lovaglás 
 (póni- és nagyló)
– lovaskocsikázás
– kézműves 
 foglalkozás
– játszótér a kicsiknek
– táborzáró vetélkedő

Tábor részvételi díja 16.000 Ft, amely 
minden programot és az ebédet tartal-
mazza.
Helyszín: Zsombó, Bába dűlő 33.
Bővebb információ:
Csehó Kata 30/4308853
Legény Marianna 20/4282644

U9 és U8
A tavasz szezon utolsó megmérettetése 
Kisteleken volt a lányok számára.

A nagyobb korosztály megmérkőzött a Kiste-
lek 2002-es és 2003-as csapatával is. Mind-
két alkalommal győzelemmel fejeztük be a 
meccset, melyek kiváló alkalmat nyújtottak a 
felszabadult játékra és gyakorlásra. Mindenki 
lehetőséget kapott, amit ki is használtak és 
szép gólokkal szórakoztatták a közönséget.

A másik korcsoportban a Kistelek ellen igazi 
örömjátékot játszottak a lányok és nagy kü-
lönbséggel nyertek. A Koczka Kézisuli lányai 
kemény feladat elé állítottak bennünket, he-
lyenként a durvaságot súrolta a védekezés. 
Egy góllal bizonyultak jobbnak a vásárhelyiek, 
így ők vihették haza a kupát.

PolyÁKnÉ farKas Éva

edző

Barátság Kupa  
Koczka Kézisuli

Nyári lovas tábor a Réti Lovasfarmon

Leány Kézilabda Kupa 
Kistelek június 12.

Felső sor:
Hevesi Lili, Bakó Nóra, Török Virág, Kakuszi Vanda, Ábrahám Cintia, Tűhegyi Szimonetta, 
Polyákné Éva.
Alsó sor: Gajda Anna, Török Csenge, Kádár-Németh Jázmin, Kun-Szabó Dominika, 
Patik Zsófia, Gárgyán Doroti.

Kézilabda Tábor
Kézilabda tábor augusztus 12-16 között 
Zsombón. Jelentkezés július végéig, a 
30/4450905 mobilon és a 
kezizsombo@freemail.hu címen.

Az egyesülettel kapcsolatos híreket ol-
vashatják a www.zsombose.zsombo.hu/
index.php/hirek  weboldalon.

 PolyÁKnÉ farKas Éva

edző

Gyermeke kellemes és kultúrált környezetben tölthet egy hetet napközis tábor jel-
leggel lovardánkban.
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„Végül itt egy görögdinnye,
hatalmas, zöld labda,

gurítsd haza, úgysem fér be
gyümölcskosaradba!"

Bartos Erika: Gyümölcskosár

A megszokottól kissé eltérő módon ajánla-
nék most könyvet a Hírmondó olvasói figyel-
mébe. Aki részt vett a Falunapok nyitánya-
ként megrendezett emlékesten, talán már 
találkozott a Merítési mélység címmel, aki 
nem, annak most én ajánlanám figyelmébe 
a művet, amely Mészáros Csabának, a József 
Attila Közösségi Ház és Könyvtár Zsombó ál-
tal ismert és szeretett egykori igazgatójának 
állít emléket. 
Az egyes fejezetek élén a Kossuth- és Jó-
zsef Attila-díjas költő, Buda Ferenc versei 
állnak, aki maga is barátságot ápolt Csa-
bával, valamint a Közösségi Házban alakult 
olvasókör első vendége volt. A fájdalmasan 
szép versrészletek keretet adnak a kötetnek, 
amely egyszerre szól mindenkihez: azokhoz, 
akik emlékeznek, és azokhoz is, akik nem 
ismerték őt. Nagy szívfájdalmam, hogy én 
ez utóbbi csoportba tartozom, ezért még 
nagyobb figyelemmel olvastam a róla szóló, 

valamint általa készített írásokat, melyeken 
keresztül képet kaphattam arról, milyen em-
ber is volt ő. 
A könyvecskében a bevezetők után Csaba 
életútját ismerhetjük meg, majd sorra jön-
nek a visszaemlékezések azokról az évekről, 
mikor ő állt a zsombói kultúra élén. Számos 
nagy ember megfordult a faluban ez idő 
alatt, irodalmárok, művészek, sportembe-
rek; Csaba „házhoz hozta” a zsombóiaknak 
a legváltozatosabb, legszínvonalasabb kul-
turális programokat. Egy másik fejezetben 
őt faggatják, majd ismét ő kérdez, megszó-
lalnak a zsombói közélet fontos szereplői is. 
Egy pillanatra meg is feledkezhetünk arról, 
hogy nemcsak egy sikertörténetet olvasunk 
– aztán egyet lapozva újra visszarántanak 
a valóságba azok az internetről származó 
emlékező szavak, amelyeket Csaba halálhíre 
alatt hagytak barátok, ismerősök, egykori 
kollégák. 

E kötet tehát amilyen 
kicsi, olyannyira sok-
rétű. A bevezetőben 
tökéletesen megfo-
galmazódik, mi is 
a célja valójában: 
„Ez a könyv egy emlékkötet. 
És mégsem csak az. Egy fiatalember szakmai 
sikertörténete is, amely fájdalmasan korán 
megszakadt – ám sokkal több annál: művelő-
dési és mikrotársadalmi korkrónika. (…) Egy 
ilyen kis kötet csak töredékét adhatja vissza 
mindannak, ami az évek során zajlott a kö-
zösség házában, a falunapon vagy a szakrális 
ünnepeken – de akár cseppben a tenger, a 
kicsiben is megjelenik a teljesség lenyomata.”
A könyv megvásárolható a József Attila Kö-
zösségi Ház és Könyvtárban.

   BÁlInt lea

könyvtáros

Merítési mélység

TÉKA

Feladványunkban csak az a kérdés milyen valóságos vagy képzeletbeli állat a válasz? Beküldendő a 13+1-es kitöltött tipposzlop.
Jó fejtörést kívánunk!

Kérdések 1 2 X Tipp

1. Paraj Vilmos nevű kisfiú változik át egy rajzfilmben ilyen állattá. egér veréb hal

2. Budagyöngye, Ollyan Nincs és Talpra Magyar anyja. agár kakas ló

3. Jókai Mór regényében „Az aranyember”-ben Noémi házi állata. macska kutya kanári

4. Dolly, a világ első klónozott emlőse. patkány egér birka

5. Egy animációs filmben Rio de Janeiroba utazik egy Azúr nevű állat. papagáj macska tengeri 
malac

6. Herman Melville amerikai író 1851-ben megjelent regényének címadó 
hőse.

cápa ámbráscet oroszlán

7. A Négyszögletű kerek erdőben lakik Aromo. ló nyúl róka

8. Maugli vicces kedvű és egyben bölcs tanítója. majom kígyó medve

9. Kántor főszereplésével filmsorozat készült a hetvenes évek közepén. kutya farkas ló

10. Az első magyar Oscar-díjas alkotás főszereplője. szúnyog pók légy

11. Ez az állat bizonyítottan a Föld leghosszabb életű állata, jelenleg 400 
éves.

teknős kagyló varjú

12. Leonardo da Vinci képén egy hölgy ezt az állatot tartja a karjában, ez az 
egyetlen képe a mesternek, melyet Lengyelországban őriznek.

nyúl hattyú hermelin

13. Vuk első zsákmánya Fekete István regényében. gyík kacsa sün

+1 Az állatvilág túlélő bajnoka: fel tudja függeszteni életműködését kedve-
zőtlen körülmények esetén akár 100 évre, majd „újraindítja” magát.

medveál-
latka

skorpió papucsál-
latka

13+1 állat

A totó megfejtésének beküldési határideje 2013. augusztus 10-e a hirmondo@zsombo.hu e-mail címre.

Az előző számban megjelent TOTÓ megfejtők közül a GOODS MARKET 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerték: Földi Sarolt Csenge és Lengyel Levente
Gratulálunk! A nyeremény igazolását átvehetik a Polgármesteri Hivatalban.
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