SOMBÓI
ZSOMBÓI

MONDÓ

ZSOMB

XI. évfolyam 9. szám | 2013. szeptember

HíRMO

HíRMONDÓ

Zsombó Nagyközség Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa

MENTOVICS ÉVA:
ISKOLAI ÖRÖMÖK

Útnak indult fecske, gólya,
búcsúcsókot hint a nyár,
minket újból hív a suli,
csengőszóval visszavár.

Mi már tudjuk, azért szeret
jönni minden kisgyerek,
mert amerre eddig jártak,
ilyen csodák nincsenek.
Betű-ország nyitogatja
hétmérföldes ajtaját…
csuda szépet mesél nektek
minden hős, ki arra járt.
S ott a számok rengetege,
összeadás, kivonás…
megtanulja a fortélyát
gyorsan minden iskolás.

Ne higgyétek, hogy csak munka,
móka is van rengeteg,
s aki szorgos, jutalomra,
piros pontra szert tehet.
Ott állnak az irkán szépen,
piros díszbe öltözve,
s oda-oda kacsintanak
a szomszédos ötösre.
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Tájékoztató a Képviselő-testületi ülésen történtekről
A Hírmondó legutóbbi száma óta 2
alkalommal ülésezett a Képviselő-testület, amelyből mindkettő munkaterven felüli, rendkívüli ülés volt.

2013. július 31. – munkaterven felüli,
rendkívüli ülés
A Képviselő-testületi ülés összehívását
több dolog is indokolta.
Az első napirendi pontban a Képviselőtestület módosította a kéményseprő-ipari
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
szóló rendeletét 2013. július 1-i – vis�szamenőleges – hatállyal. A rendelet módosítását az indokolta, hogy a legutolsó
Képviselő-testületi ülést (2013. június
27.) követően elfogadta az Országgyűlés
a rezsicsökkentéssel összefüggő törvények
módosítását, amely 2013. június 28-án
került kihirdetésre a Magyar Közlönyben.
A módosítás értelmében 2013. július 1-től
a kéményseprő-ipari közszolgáltatás díját a
törvényben meghatározott mértékben lehet csak megállapítani. Erre tekintettel valamennyi önkormányzatnak – 2013. július
1-i (visszamenőleges) hatállyal – módosítani kellett az erre vonatkozó rendeletében
megállapított díjakat.
A második napirendi pontban az
Önkormányzatnak,
a
HOMOKHÁT
EUROINTEGRÁCIÓ Nonprofit Közhasznú
Kft-ben fennálló üzletrészének értékesítéséről döntöttek a képviselők. A homokháti
kistérség területfejlesztésének előmozdítása, a kistérség területfejlesztési céljainak
segítése céljából alapított gazdasági társaságot a homokháti kistérséget alkotó önkormányzatok, megyei területfejlesztéssel
érintett szervezetek, gazdasági társaságok,
alapítványok, Csongrád Megyei kamarák
1997-ben. Jelenleg sem a vezetés, sem a
tulajdonosok nem látják azt, hogy a Kft-t
a jövőben milyen forrásból tudják fenntartani, tekintettel arra, hogy a pályázati
lehetőségek korlátozottak, továbbá az önkormányzatok szűkös anyagi lehetőségeik
miatt sem tudnak forrást biztosítani a Kft.
működéséhez. Ezért a Nonprofit Közhasznú
Kft. levelében felajánlotta Zsombó Nagyközség Önkormányzatának a Kft-ben fennálló teljes önkormányzati tulajdonrésze
névértéken történő megvásárlását, amelyet a Képviselő-testület elfogadott.
A harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület hozzáárult ahhoz, hogy a József
Attila Közösségi Ház és Könyvtár az intézményében büfét, valamint a Szent Imre
Katolikus Általános Iskolában iskolabüfét
üzemeltessen. A Képviselő-testület az intézményi büfé és az iskolabüfé üzemeltetéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosította.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület módosította a József Attila
Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Okiratát,
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„Pihen a prés.
Mustszag bódít.

amelyre azért volt szükség, mert az előző
napirendi pontban döntött a Képviselő-testület az intézményi büfé és az intézmény
által működtetett iskolabüfé megnyitásáról.
A következő két napirendi pontban Olajos
Pál zsombói lakos fásítási, illetve tornaterem építési (a piac csarnok átalakítása
tornateremmé) javaslatát tárgyalta a Képviselő-testület. Előbbi további előkészítést
igényel, utóbbi rövidtávon szükségtelen,
mert az iskolai tornateremben és a közösségi házban megszervezhetők a testnevelés órák.
Ezt követően a Képviselő-testület az ICHIRO
DOJO Egyesület sportpálya használati kérelmét tárgyalta meg. Az egyeztetések
elmaradása, így programütközések és a felújítás miatt az egyesület nyári tábor céljára
nem tudta használni a létesítményt, viszont a tornatermet ingyenes használatba
adta az önkormányzat.
Az utolsó előtti napirendi pontban a Bóbita
Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról
döntött a Képviselő-testület. A módosítást
a Magyar Államkincstár által előírtak alapján fogadta el a Képviselő-testület.

2013. augusztus 30. – munkaterven
felüli, rendkívüli ülés
A Képviselő-testületi ülés összehívását
több dolog is indokolta.
Az első napirendi pontban a Képviselőtestület, a háziorvosok (fogorvos, házi
felnőttorvos, házi gyermekorvos) jelenlétében a feladat-ellátási szerződéseiknek
módosításáról döntött. Az új feladatellátási
szerződések 2013. szeptember 1-jén léptek
hatályba. Az új feladatellátási szerződések
elfogadására azért került sor, mert a Képviselő-testület az 1999-ben és 2004-ben
kötött szerződések alapján az Egészségház
rezsiköltségét az eddigi években magára
vállalta. A Képviselő-testületek ezzel és
más egyéb szolgáltatás térítésével (mint
például a vérvétel finanszírozása – amelyet
a Képviselő-testület szándéka és finanszírozása ellenére a háziorvos máshogy
kívánt megszervezni) is a minél magasabb
színvonalú ellátást igyekeztek biztosítani
a lakosok számára. A Képviselő-testület a
megváltozott és jelentősen lecsökkent központi támogatás miatt a háziorvosok eddigi rezsitámogatását a továbbiakban nem
tudja biztosítani. A rezsiköltségek 2013.
szeptember 1-től, a védőnői szolgálat és
a közös helyiségek miatt – arányosan –
megosztásra kerülnek a háziorvosok és az
önkormányzat között.
A második napirendi pontban a Képviselőtestület megalkotta a közterület használat
szabályairól szóló új rendeletét. Az új rendelet megalkotását az indokolta, hogy az
Országgyűlés módosította a mozgóképről
szóló törvényt, amely 2013. július 1-jén

Zenél a csönd,
hallgatom.”
Csanádi Imre: Szüret után

lépett hatályba. A törvény felhatalmazást
ad a helyi önkormányzat számára, hogy a
tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatának díjára vonatkozóan
a részletes szabályokat, az alkalmazható
mentességek és kedvezmények körét, a
használat területi és időbeli korlátait és
egyéb feltételeit, valamint a turisztikailag
kiemelt közterületek körét rendeletben állapítsa meg. Az új rendelet megalkotását
emellett az is indokolta, hogy településünk
2013. június 1-től felvette a nagyközségi címet és a korábbi rendeletben még a községi elnevezés szerepelt. Mivel a jogalkotási
törvény szerint az önkormányzati rendelet
címét nem lehet módosítani, csak újat lehet helyette alkotni, ezért feltétlen szükséges volt az új rendelet megalkotása.
A harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület megalkotta az új helyi építési
szabályzatát. Az új rendelet megalkotására azért volt szükség, mert a kiskertes és
egyéb külterületen egyre nagyobb igény jelentkezett arra, hogy a beépíthetőség mértéke 5%-ra emelkedjen. Az országos településrendezési és építési követelményekről
szóló Kormányrendelet (OTÉK) módosítása
lehetővé tette, hogy a Képviselő-testület
a beépíthetőség mértékét 3%-ról 5%-ra
emelje, ha azt különleges településrendezési ok vagy a kialakult helyzet indokolja.
Az új építési szabályzat 2013. szeptember
1-jén lépett hatályba.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta a 2013-2015 közötti
időszakra vonatkozó Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervét. A terv 3 évenként
történő elfogadása jogszabályi kötelezettség, amelyet a Képviselő-testület ezzel
teljesített.
Ezt követően a Képviselő-testület a
zsombói Vízmű telep jogi helyzetének rendezéséről döntött. Az ingatlan nyilvántartás adatai szerint a vízmű telep a Zsombó
Kft. tulajdonában van, bár ezt az apportját
a tulajdonos Önkormányzat egy 2007-es
Képviselő-testületi döntést követően már
kivonta, de az ingatlan-nyilvántartásban
történő átvezetésre még nem került sor.
Az utolsó napirendi pontban a Képviselőtestület a Sas utcai lakosok közvilágítási
kérelmét tárgyalta meg. A Képviselő-testület jelenleg nem rendelkezik a közvilágítás
kiépítéséhez szükséges anyagi eszközökkel,
de keresi annak lehetőségét, hogy miként
tudná ezt a lakossági igényt kielégíteni.
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Képviselő-testület várhatóan 2013. szeptember hónap végén tartja soron következő,
munkaterv szerinti ülését.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
dr. Csúcs Áron
jegyző
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Hulladékudvar
Válaszutak… TÁMOP-.2.3/A-11/1-2012-0058
nyitvatartási rendje
Kreatív műhelyek szeptembertől
a Közösségi Házban
Többen tapasztalhatták, hogy a szelektív hulladékgyűjtő udvart augusztusban a
helyettesítés miatt eltérő nyitvatartással
működtette a szolgáltató Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft, mely kellemetlenségeket okozott.
Örömmel tájékoztatom a lakosságot, hogy
2013. szeptembertől – az önkormányzat kérésére – a korábban megszokott nyitvatartási renddel működik a hulladékudvar.
Nyári nyitvatartás
(április 1.-október 31. között)
Hétfő:
szünnap
Kedd:
szünnap
Szerda: 7-11 és 14-19 óráig
Csütörtök: szünnap
Péntek: szünnap
Szombat: 7-11 és 14-19 óráig
Vasárnap: 10-12 óráig
Téli nyitvatartás
(november 1-től március 31. között):
Hétfő:
szünnap
Kedd:
szünnap
Szerda: 8-16 óráig
Csütörtök: szünnap
Péntek: szünnap
Szombat: 8-16 óráig
Vasárnap: 8-12 óráig
A hulladékudvar ünnepnapokon ZÁRVA tart!
Diszpécser szolgálat telefonszáma:
62/ 777-204
Tisztelettel:

Gyuris Zsolt

Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás
Operatív Program keretében lehetőség nyílt
az „Építő közösségek” 3.ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új
tanulási formák szolgálatában c. pályázatban
kidolgozott, két évet felölelő programra, mely
kiemelten az általános iskolás korosztály számára valósít meg nem iskolarendszerű, az oktatást kiegészítő, használható és alkalmazható tudást megalapozó kompetenciafejlesztő
műhelyfoglalkozásokat.
A tanórán kívüli műhelyek keretében a gyermekek nemcsak megismerkednek a hagyományokkal, lehetőségekkel, de sikerül azok
mestereivel is megismertetni őket, érdeklődést ébreszteni bennük a tárgyalkotás, a
kézművesség mesterfogásainak elsajátítása
iránt, képessé válnak a megtanult ismeretek
gyakorlati alkalmazására, s így részesévé
válnak a falu mai kor igényeinek is megfelelő értékmentő és értékteremtő munkájának.
A tervezett projekt megvalósítási ideje:
2013. 09.15 - 2014. 06. 30.
A foglalkozások heti több alkalommal zajlanak a Közösségi Ház klubhelyiségeiben.

„Igazgyöngy” gyöngyfűző műhely
vezeti: Tóth-Kelemen Erzsébet
„Kuckó” építészeti műhely
vezeti: Kardos Imre
„Firk-ÁSZ” elektronikus sajtó műhely
vezeti: Csányi Mónika
Szakmai vezető: Hajdu Lajos
Projektkoordinátor:
Csányiné Barna Klára

A foglalkozások a résztvevők számára ingyenesek, az eszközöket, felhasználandó anyagokat, foglalkozásvezetők díját pályázati
támogatásból biztosítjuk a gyermekek számára. A program év végén kiállítással zárul,
ahol a gyermekek munkáit megtekinthetik
az érdeklődők.
Jelentkezni a Közösségi Házban nyitvatartási időben, illetve a foglalkozásvezetőknél,
szakmai vezetőnél, továbbá programkoordinátornál személyesen lehet.
A foglalkozások menete, eseményei, beszámolói, foglalkozásvezetők bemutatkozása
nyomon követhető a www.kultura.zsombo.
hu honlapon.

Tervezett programok:
3 kreatív területen (kézműves, építészet,
elektronikus sajtó) 4 foglalkozás-sorozat
megvalósítása:
„Fűz-de” kosárfonó műhely
vezeti: Farkas Zoltánné

Csányiné Barna Klára
programkoordinátor

polgármester

„Szőlőszem és
részeg darázs

hempereg az
udvaron.”
Csanádi Imre: Szüret után

3

AP-RÓKÁK

HÍRMONDÓ

A köznevelés új időszámítása
„Új időszámítás” kezdődött a köznevelés rendszerében, a három éve elkezdett újítások erre a
tanévre valósultak meg – mondta Hoffmann Rózsa köznevelésért felelős államtitkár. A változások a Szent Imre Katolikus Általános Iskolát
sem kerülték el.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény több ízben is módosult az elmúlt fél
évben. Az átalakítás célja az országosan egységes és magas színvonalú iskolarendszer
létrehozása volt.
Nem lett igaza a Pedagógusok Szakszervezete Országos Vezetőségének, akik rendkívül
aggályosnak tartották, hogy a 2013/14-es
tanév megkezdése nem volt megfelelően
előkészítve. A nevelési év rendben megkezdődött, a változásokra pedig iskolánk is
felkészült.

A köznevelési államtitkár asszony megújulást hozó változásnak nevezte az új nemzeti
alaptantervet, az újrainduló szaktanácsadói
rendszert és tanfelügyeletet. De kiemelhetjük a tankönyvellátás változását is, melynek
új rendszerével már a zsombói szülők is
találkoztak. (Az országos tankönyvellátást
az állam 2012 októberétől kezdve a Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit
Kft.-n keresztül látja el. A KELLO országszerte
felállított logisztikai központjaiból biztosítja,
hogy a tankönyvellátás zavartalanul működjön, az iskolakezdéskor minden diák kézhez
kaphatta névre szóló tankönyvcsomagját,
így az új rendszer tanulói szintű tankönyvellátást valósított meg.)
Fontos változást üdvözölhetnek a pedagógusok az életpálya-modell bevezetése kapcsán,
mely a rendszerváltozás óta eltelt idő legna-

gyobb béremelését hozza magával. A változtatás része az új típusú munkabeosztás, a heti
kötött óraszám kialakítása is. A többlettanítással járó óradíjak ennek kapcsán megszűnnek, és a speciálisan pedagógiai munkára kidolgozott értékelési és minősítési rendszer lép
a helyébe, mely a kormány reményei szerint
kiszámítható és biztos jövőképet ad a magyar
pedagógusoknak.
A Szent Imre Katolikus Általános Iskola legnagyobb változása azonban nem országos
szintű, hanem helyi sajátosság: szeptember
1-től mórahalmi telephellyel bővült az intézmény. Mórahalmon – az ottani állami iskola
változatlan működése mellett – felmenő
rendszerben indult el két első osztályunk 38
kisdiákkal és négy pedagógussal.

egy iskola közössége, nyereség lesz az egész
nemzet számára.
A pedagógusokhoz szólva kiemelte, hogy a
jó törvények és a gondos fenntartó még nem
elegendő a jó munkahelyhez, az elsősorban
a nevelőtestületen múlik. Ennek jegyében
kérte, hogy könnyítsék meg az új kollégák,
Soós Róbertné (osztályfőnök, 2/b) és Seres
Dóra Lili (napközis nevelő, 1/b) beilleszkedését. A diákoknak örömmel ajánlotta figyelmébe az első tanítási nappal megnyitó
iskolabüfét is.

A szülőknek megköszönte az eddigi együttműködést, melynek szép példája volt az
elmúlt nevelési év iskolabálja. Felsorolta a
nyáron elvégzett felújításokat is: az alsós
udvar rendbetételét, a tornaterem és a szertár új ajtóit, a terem- és folyosófestéseket,
az emeleti alsós folyosó új lépcsőjét és az új
öltözőszekrényeket.
Bizakodással kívánt mindenkinek nagyon
boldog új tanítási évet, Isten áldásával.

Pálmai Péter

igazgató

Tanévnyitó 2013

2013. szeptember 1-jén közös ünnepségen
nyitotta meg a 2013/2014-es nevelési évet
a Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola és a
Szent Imre Katolikus Általános Iskola.
A Himnusz után Mihálffy Zita 1/b osztályos
tanuló egy Ostvát Erzsébet verssel búcsúzott
az egész évfolyam nevében az óvodától.
Faragó Gabriella, a művészeti iskola igazgatónője évnyitó beszédében méltatta a XII.
századra visszanyúló magyar zeneoktatást.
Kiemelte, milyen fontos a gyermekekben
rejlő tehetség felismerése és kibontakoztatása.
A diákok ünnepi műsorát – a hagyományoknak megfelelően – a harmadik osztályos
tanítók szervezték, idén Kovács Mariann és
Veresné Lajkó Mária. A gyermekek színes
előadásában játszották el az első napot az
iskolában, Földi Sarolt Csenge 3/a osztályos
tanuló még a szigorú tanító szerepét is magára vállalta!
Az általános iskola igazgatója, Pálmai Péter a
köznevelés új időszámítását helyezte beszéde középpontjába, ami a törvényi változásokon túl a Szent Imre Katolikus Általános Iskola esetében még egy mórahalmi telephely
megnyitását is jelenti két első osztállyal.
Egy Mária Terézia által megfogalmazott
gondolatra is felhívta a figyelmet, miszerint
az iskola politikum, vagyis közügy, mert az
oktatás a közösséget erősíti. Minden pillanat, melyet lelkiismeretes munkával tölt
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„Jön immár az ismerős
Szél lábú deres ősz.

Sepreget, kotorász,
Meg-megáll, lombot ráz.”
Kányádi Sándor: Jön az ősz

Gera Erika

igazgatóhelyettes

KUL-TURI

Újabb nagysikerű színházi előadásra készül
a Közösségi Ház
A zsombói színházi eseménysorozat elindult,
mégpedig erőteljesen, ezt nyugodtan kijelenthetjük. A folytatás, ahogy ezt már korábban is beharangoztuk, a piactéri sikeres
előadásokat követően a Közösségi Házban
megy végbe. Már időközben is történtek és
történnek más színházi jellegi vállalkozások, immáron beltéri körülmények között,
„bent a Házban”. Amit ez úton ajánlunk, az
az október 19-én este 7 órakor megrendezésre kerülő produkció. Egy újabb zsombói
premier. Karinthy Ferenc, minden idők egyik
legnagyobb magyar írójának, Karinthy Frigyesnek egyetlen gyermeke kiváló publicista
és regényíró volt, amúgy – nem mellesleg
– máig, és feltételezhetően a jövőbe tartóan is remek színműveket hagyományozott
nekünk. Legismertebb két egyfelvonásos
darabját pontosan harminc esztendeje adta
ki, egy kötetben. Nagyon sok színházban
valósították meg, legtöbb esetben így ebben
a formában nevezetesen, hogy a két egyfelvonásos egy teljes színházi estét tegyen
ki. Nálunk Zsombón, a Közösségi Házban
ugyanígy fog megvalósulni ez a vállalkozás. Ami biztos: ez a két darab eddig még

mindenütt sikert aratott. A Bösendorfer és
a Dunakanyar című színművekről van szó.
Zsombó újra létre fog hozni egy saját előadást. Az itteni színházi műhelymunka híre
már messze nagyközségünk határain túlra
eljutott. Együttes érdekünk, hogy a Közösségi Ház újra előrukkoljon valami olyan kulturális vállalkozással, amely nem csak a helyi
lakosságot (természetesen elsősorban őket,
Önöket), de a környező települések érdeklődőit is bevonja ebbe az izgalmas programsorozatba. A Közösségi Ház munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy a
„Ház” sok egyéb más tevékenysége, a meglévő és újabb programok szervezése mellett
ezt a színházi vállalkozást ne csak fenntartsa,
hanem egyre magasabb hőfokon égesse, de
ez természetesen csak akkor működik, ha az
eddig mutatott érdeklődés fennmarad, illetve továbberősödik. Visszatérve a két egyfelvonásos színműre: a Bösendorfer rendkívül
furcsa játék. Egy férfi, valamilyen spontán
hóbort okán újsághirdetéseket olvas. Ráakad egy Bösendorfer zongora árusításának
a meghirdetésére. Gondol egyet, telefonál.
Majd hosszas beszélgetésbe elegyedik egy

„Lombot ráz, diót ver,
Krumplit ás, szüretel.

hölggyel, a zongora tulajdonosával, amely
diskurzus aztán egy egész felvonás erejéig
eltart. Nálunk a hölgyet Szalma Imréné,
mindannyiunk Valikája fogja játszani, a telefonáló férfit pedig Korognai Károly. A Dunakanyar hasonlóan fanyar, egyben végtelenül
izgalmas történet, ahol egy férfi betéved
valamely Dunakanyar-beli presszóba, amely
üres, kivéve azt a körülményt, hogy ott van
ő és a felszolgáló hölgy. Szerelmi történet
alakul ki a helyzetből, szintén egy felvonás
alatt, rendkívül izgalmas, ízléses körülmények között. Szép, intellektuális szerelmi
történet, tele humorral. A két szerepet Papp
Gabriella és Kancsár József fogja alakítani.
Ami még az est további érdekessége, hogy
Karinthy Frigyes unokája, a szóban forgó két
mű szerzőjének, Fererencnek a fia, Karinthy
Márton jelen lesz az eseményen, melynek
során az előadást megelőzően egy mindenképpen izgalmasnak ígérkező beszélgetésen
fog részt venni a nézőkkel.
Hajdu Lajos
igazgató

Sóhajtoz nagyokat,
S harapja, kurtítja a hosszú napokat.”
Kányádi Sándor: Jön az ősz
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DOMINO Közhasznú Alapítvány őszi programsorozata
2013. szeptember 27.
– Kálmán Renáta: Hosszú élet egészségben c.
előadás (helyszín: József Attila Közösségi Ház ,
18,00 órától)
2013. szeptember 28.
– Őszi éjszakai séta a Rajkai erdőben – indulás
19,00 órától a József Attila Közösségi Ház elől
2013. október 14 – október 27-ig

– Kreatív kiállítás a József Attila Közösségi
Házban (megnyitó október 14-én 18,00 órától)
2013. október 25.
– Radvánszky János útibeszámolója (18,00
órától, József Attila Közösségi Ház)
2013. október 26.
–„NŐ hétszer…”női hatékonyságnövelő tréning
(9,00 – 16,00 óra, József Attila Közösségi Ház)

2013. november 15.
– Hang-rezgés-élet” – hangfürdő (18,00 órától - József
Attila Közösségi Ház)
A programokról bővebb felvilágosítás az alapítvány facobook oldalán található vagy érdeklődni lehet a kuratórium elnökétől
(Csányiné Barna Klára).

Sokszínű világ tarka csodái…
kreatív kiállítás a Közösségi Házban októberben
A DOMINO Közhasznú Alapítvány 2013.
október 14-27-ig „Sokszínű világ tarka csodái…” címmel kreatív kiállítást tervez a József Attila Közösségi Ház és Könyvtár kiállító
termében zsombói lakosok hobbi tevékenysége eredményeként készített alkotásokból.
A hobbi kellemes időtöltés, ami kikapcsol,
feltölt energiával, önbizalmat nyújt, sikerélményt ígér – egyszóval ajándékidő a mindennapok monotóniájában.

Ha van a birtokodban szabadidődben készült
horgolt, varrott, fűzött, festett, faragott, kovácsolt, karcolt és egyéb módon készített
csoda, mely különösen kedves a szívednek,
és két hétre ránk bíznád – mi örömmel várjuk, segítünk abban, hogy megcsodálja azt a
világ, ezáltal a településen lakók lehetőséget
kapnak a bemutatkozásra és arra, hogy megismerjék egymás eddig ismeretlen értékeit.

A kiállításra jelentkezni lehet az alapítvány
közösségi oldalán, valamint személyesen
a kuratórium vezetőjénél. A bemutatásra
szánt alkotásokat 2013. október 11-ig kérjük
behozni a Közösségi Házba.
Csak előzetesen jelentkezők műveit tudjuk
fogadni a kiállítás helyszínének tervezése
miatt.
Csányiné Barna Klára

elnök, kiállítás szervezője

„Sokszínűség tarka szőttese…” c. nyári tábor
IFJ-GY-13-B-10287
2013. augusztus 12 – augusztus 16-ig tartó
időszakban valósult meg a DOMINO Közhasznú Alapítvány szervezésében 31 általános iskolás korú gyermek részvételével a
„Sokszínűség tarka szőttese…” című nyári
tábor.
A programot a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsának ajánlására az Emberi
Erőforrások Minisztériuma 318.940 Ft vissza
nem térítendő támogatásban részesítette, ezt egészítette ki a pályázó alapítvány
40.000 Ft önrésszel.
Táborunkat a településünkön, valamint
közeli településeken gyermekek számára
szerveztük azzal a céllal, hogy a fiatalok
megismerkedjenek a jellegzetes alföldi néphagyományokkal, a falusi/paraszti közösségek által ismert és gyakorolt népmesékkel,
néptáncokkal és népi játékokkal, valamint
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"Jött őszanyó hideg széllel,
Aranysárga vízfestékkel.

ízelítőt kapjanak a természet- és élőhelyvédelem fontos alapelveit illetően, melyből
profitálhatnak az ismeretszerzésen túl a közösségi és szabadidős tevékenységeik során
is. A program jól kapcsolódott az alapítvány
alaptevékenységéhez, melyet hagyományőrzés és természetvédelem területén végez
folyamatosan, bevonva abba fiatalokat és
idősebbeket egyaránt.
A program további szerves része az egészségfejlesztés, a prevenciós tevékenységek és
az esélyegyenlőség területén bontakozott ki,
a megszokott óraszervezéstől eltérő módszer
sok lehetőséget nyújtott azon diákok érvényesülésére, fejlődésére is, akiket a hagyományos keretekben nem, vagy csak kevésbé
sikerül aktivizálni.
Az 5 nap alatt a drámatechnikával fűszerezett csapatépítéstől kezdve a mesefeldolgo-

záson, természetjáráson, népi
játékokkal, néptánccal való
megismerkedésen, kalandparki adrenalinnövelő délelőttön, kézműves foglalkozásokon át a zenés záró délutánig sok színes elem
tarkította a résztvevők életét.
Ami közös a tábori napokban, az a személyiségfejlesztés azon formája, mely felhívta a
figyelmet az egymásra figyelésre, a toleranciára, egymás tiszteletére.
A tábor 5 napját hiteles tábori közvetítőként
kísérte alapítványunk fotósa, aki vállalta a
programok folyamatos fotókkal illusztrált
dokumentálását, melyek feltöltésre kerültek
az alapítvány facebook oldalára.
A tábor ideje alatt önkéntes segítőnk között
tudhattunk 8 fő lelkes egyetemistát (Csányi
Mónika, Szőke Csaba, Csányi Bettina, Balogh Attila, Pesti Zsolt, Takács Renáta, Gábor
Bence, Gábor Dávid), továbbá 5 fő rutinnal
rendelkező régi táborozó kollégát (Gáborné
Julika, Farkasné Nelli, Tóth-Kelemen Erzsike,
Monori Gyula, Radvánszky János), akik részt
vettek a programokban, segítették a gyerekeket, példát mutatva előttük kitartásban,
értékrendben.
Ezúton is köszönöm önzetlen segítségüket,
magas színvonalú szakmai munkájukat!
Csányiné Barna Klára
táborszervező/DOMINO Alapítvány

Sárgák lettek a levelek,
Fújtak, fújtak őszi szelek."
Osváth Erzsébet: Jött őszanyó

TŰSAROK

Egészséghét Zsombón 2013.10.14-10.19. között
2013.10.14. HÉTFŐ
– 8.00-12.00 óráig Memóriaszűrést tart dr. Pákáski Magdolna
előjegyzés alapján a Közösségi Házban. Telefon: 62/595-577
– 13.00-16.00 óráig Arteriografia, az erek rugalmasságának
mérése Dr Frányó Ildikó, előjegyzés alapján a Felnőttorvosi rendelőben,
Telefon:62/595-577. A vizsgálat díja 5000 Ft
– 14.00-16.00 óráig Ortopédiai rendelést tart dr. Rattay Katalin
a Gyermekorvosi rendelőben, előjegyzés alapján Tel.:62/595-570
– 15.45 órakor az Egészséghét megnyitója a Közösségi Házban
– 16.00-tól előadást tart dr. Szabó Ágnes, Új elvek a D vitamin
adagolásában csecsemő- és felnőtt korban
– 16.30-tól előadást tart dr. Frányó Ildikó, B-mer: Megelőzés és
gyógyulás mellékhatások nélkül
A B-mer az előadás után ingyen kipróbálható
2013.10.15. KEDD
– 8.00-tól Nőgyógyászati rákszűrést végez dr. Kajtár István a
védőnőknél. Ára: 2000 Ft, előre fizetve az időpont egyeztetésekor. Bejelentkezés minden nap 8:00 és 9:00 óra között személyesen a védőnői szobában.
Érdeklődni lehet a 62/595-567 telefonszámon
– 8.00-13.00 óráig kipróbálható a B-mer a Közösségi Házban
– 10.00-13.00 óráig Véradás a Közösségi Házban
– 13.00-tól Bőrgyógyászati szűrést tart Dr. Fárk Mariann, előjegyzés alapján a Felnőttorvosi rendelőben.
Telefon:62/ 595-577
– 15.00-17.00 óráig kardiológiai vizsgálatot tart előjegyzés alapján Dr. Piry Katalin a Felnőttorvosi rendelőben.
Telefon: 62/595-577
– 17.00 órától dr. Csapó Ágnes Gyermekpszichiáter előadása A
gyermekeink lelki egészségéről, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola aulájában
2013.10.16. SZERDA
– 14.00 órától Fül-orr-gégészeti vizsgálatot tart a Gyermekorvosi rendelőben dr. Bucsai Ágnes, előjegyzés alapján.
Telefon: 62/595-577
– 14.00 órától hallásvizsgálat a Gyermekorvosi rendelőben előjegyzés alapján. Telefon:62/595-577. A vizsgálaton résztvevő
személyek meglepetés ajándékban részesülnek!
– 14.00 órától Légúti allergia vizsgálatot végez bőrteszttel dr. Szabó Ágnes a Gyermekorvosi

rendelőben előjegyzés alapján. Telefon: 62/595-570.
A vizsgálat díja 2000 Ft
– 16.00 órától Urológiai szűrővizsgálatot végez Dr. Szalay István, előjegyzés alapján a Felnőttorvosi rendelőben.
Előjegyzés 62/595-577 telefonszámon.
2013.10.17. CSÜTÖRTÖK
– 8.00-16.00 óráig Ultrahang vizsgálat a Közösségi Házban, Dr
Ádám Edit. Hasi emlő, nyaki, here UH vizsgálat régiónként 3000 Ft.
Előjegyzés 62/595-577 telefonszámon.
– 9.00-14.00 óráig Látásvizsgálat és szemüveg rendelés a Közösségi Házban, előjegyzés alapján.
Telefon: 20/444-6884.
– 15.00-17.00 óráig Anyatejes világnap a Közösségi Házban
– 17.00 órától Gyümölcsös süti verseny a Szent Imre Katolikus
Általános Iskolában. Részletek a plakátokon és az iskola honlapján! Jelentkezni Tarcsiné Tóth Ágnes tanárnőnél lehet.
2013.10.18. PÉNTEK
– 9.00-14.00 óráig Látásvizsgálat és szemüveg rendelés a Közösségi Házban, előjegyzés alapján. Telefon:20/444-6884.
– 10.00-13.00 óráig Sportorvosi vizsgálat és táplálkozási
tanácsadás, sportártalmakkal és sportágválasztással
kapcsolatos tanácsadás, dr. Mikulán Rita, a Felnőttorvosi rendelőben előjegyzés alapján. Telefon:62/595-577.
18 éves kor alatt 1500 Ft, felnőtteknek 3000 Ft
– 16.00 órától Futó verseny Korsós Zoltán tanár úrral részleteket
lásd a plakátokon.
Minden munkanapon Dr. Apró Katalin rendkívüli fogászati szűrővizsgálatot végez.
2013.10.19. SZOMBAT
– 10.00 órakor kerékpárverseny
A gyermekéletmentő alapítvány munkatársai gyermek újraélesztési tanfolyamot tartanak. /elmélet és gyakorlat, időtartam 3.5 óra/ Részletek a plakátokon.
Előjegyzési időpontok
2013. 10.01-től kérhetők.
A program változtatás jogát fenntartjuk!
Minden érdeklődőt sok szeretettel várnak az Egészségház dolgozói.

Új elvek
a D3- vitamin adagolásában
A tudomány fejlődik, melynek
vívmányait próbáljuk közvetíteni
Önök felé.
Bebizonyosodott, hogy az égövünkön az emberek nagy része
D3-vitamin hiányos állapotban
van, s ez nemcsak az angolkórt
okozhatja, hanem molekuláris,
DNS szintre lemenve felelős a
védekezőképességünk gyengüléséért, daganatok kialakulásáért stb.
A D3-vitamin képzéséhez napsütés kell! Ősztől tavaszig szájon át

bevitellel pótoljuk a módszertani
ajánlásnak megfelelően. 2013.
október 12-én előadásomban
erről részletesen fogok beszélni.
Javaslom, kérdezzék meg háziorvosukat, házi gyermekorvosukat , hogy az Önök által szedett
összes gyógyszer, és betegségeik
ismeretében hogyan ajánlja a
vitamin pótlást (a D3-Vitamin
készítmények vénykötelesek).
Dr. Szabó Ágnes
házi gyermekorvos
"Fújtak, fújtak őszi szelek,
Lehullottak a levelek.

Itt vannak a fák alatt,
Látod a sok aranyat?"
Osváth Erzsébet: Jött őszanyó
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A Tisza Volán Zrt. 2013. szeptember 1–től
Zsombó település térségében hatályos buszmenetrendje.

Járatok Szeged, Mars tér - Kiskundorozsma - Zsombó aut.vt. között
Indul Érkezik Jel Járat
5:20 5:50 N
Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa
5:35 5:55 N
Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa
5:45 6:16 X
Szeged-Zsombó, aut. ford.
6:20 6:48 N
Szeged-Kiskunmajsa-Kiskunhalas-Kalocsa
6:45 7:15 X
Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa
7:00 7:23 M Szeged-Zsombó-Forráskút
7:45 8:15 N
Szeged-Zsombó-Csólyospálos
8:45 9:16 M Szeged-Zsombó aut. ford.
9:00 9:27 M Szeged-Zsombó-Kiskunmajsa
9:45 10:15 N
Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa
10:45 11:16 M Szeged-Zsombó aut. ford.
11:15 11:43 N
Szeged-Kiskunmajsa-Kiskunhalas-Kalocsa
11:45 12:17 N
Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa
12:45 13:15 M Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa
13:30 13:49 14 Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa
13:30 14:00 X
Szeged-Zsombó-Forráskút
13:45 14:13 N
Szeged-Kiskunmajsa-Kiskunhalas-Kalocsa
13:50 14:11 JM Szeged-Kiskunmajsa-Kiskunhalas-Kalocsa
14:15 14:45 X
Szeged-Zsombó-Forráskút
14:45 15:15 N
Szeged-Zsombó-Csólyospálos
15:05 15:27 N
Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa
15:30 16:00 M Szeged-Zsombó-Csólyospálos
15:40 16:01 N
Szeged-Székesfehérvár-Győr
15:45 16:13 N
Szeged-Kiskunmajsa-Kiskunhalas-Kalocsa
16:15 16:45 N
Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa
16:45 17:15 M Szeged-Zsombó aut. ford.
17:15 17:45 JM Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa
17:45 18:15 M Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa
17:45 18:16 Z
Szeged-Zsombó aut. ford.
18:25 18:55 M Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa
18:45 19:15 N
Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa
19:45 20:15 M Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa
20:45 21:15 N
Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa
21:30 22:00 X
Szeged-Zsombó, aut. ford.
22:45 23:15 N
Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa
Indul
5:25
6:10
6:45
7:35
9:45
10:35
11:45
14:40
15:15
16:45
20:35
22:45

JM
X
M
N
I
Z
MSZ
14
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Járatok Szeged, Mars tér - Szatymaz - Zsombó, aut.ford. között
Érkezik Jel Járat
6:06 JM Szeged-Szatymaz, Szegedi u-Zsombó
6:51 M Szeged-Szatymaz, Szegedi u-Zsombó
7:31 M Szeged-Szatymaz, Gulyás s.-Zsombó
8:25 N
Szeged-Szatymaz, Szegedi u-Zsombó (átszállással)
10:31 N
Szeged-Szatymaz, Gulyás s.-Zsombó
11:25 M Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged (átszállással)
12:26 N
Szeged-Szatymaz, Szegedi u-Zsombó
15:26 N
Szeged-Szatymaz, Gulyás s.-Zsombó
16:01 I
Szeged-Szatymaz, Gulyás s.-Zsombó
17:26 M Szeged-Szatymaz, Szegedi u-Zsombó
21:21 N
Szeged-Szatymaz, Gulyás s.-Zsombó
23:31 N
Szeged-Szatymaz, Gulyás s.-Zsombó

Járatok Zsombó, aut.vt. - Kiskundorozsma - Szeged, Mars tér között
Indul Érkezik Jel Járat
4:35 5:05 M Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
4:45 5:15 N
Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
5:45 6:15 M Forráskút-Zsombó-Szeged
6:00 6:30 X
Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
6:20 6:50 JM Zsombó, aut. ford.-Szeged
6:25 6:55 M Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
6:40 7:10 JM Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
6:45 7:15 N
Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
6:55 7:25 M Zsombó, aut. ford.-Szeged
7:15 7:45 N
Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
7:45 8:15 M Forráskút-Zsombó-Szeged
7:46 8:10 M Kalocsa-Kiskőrös-Kiskunmajsa-Szeged
7:50 8:15 I
Kalocsa-Kiskunhalas-Kiskunmajsa-Szeged
8:45 9:15 N
Kalocsa-Kiskunhalas-Kiskunmajsa-Szeged
9:45 10:15 X
Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
10:45 11:15 N
Csólyospálos-Forráskút-Zsombó-Szeged
11:14 11:35 N
Győr-Székesfehérvár-Szeged
11:45 12:15 M Zsombó, aut. ford.-Szeged
12:00 12:20 JM Kalocsa-Kiskunhalas-Kiskunmajsa-Szeged
12:45 13:15 N
Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
13:45 14:15 M Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
14:30 14:55 14 Kalocsa-Kiskunhalas-Kiskunmajsa-Szeged
14:35 15:05 X
Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
14:35 15:05 MSZ Zsombó, aut. ford.-Szeged
14:45 15:15 N
Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
15:45 16:15 M Forráskút-Zsombó-Szeged
16:05 16:35 N
Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
16:05 16:35 I
Zsombó, aut. ford.-Szeged
16:45 17:15 N
Kalocsa-Kiskunhalas-Kiskunmajsa-Szeged
17:45 18:15 M Zsombó, aut. ford.-Szeged
18:20 18:50 N
Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
18:45 19:15 N
Kalocsa-Kiskunhalas-Kiskunmajsa-Szeged
19:04 19:25 N
Veszprém-Kiskunmajsa-Szeged
20:45 21:15 N
Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
22:05 22:35 X
Zsombó, aut. ford.-Szeged
Indul
4:17
4:47
6:17
7:32
8:32
9:32
10:32
11:37
12:37
14:20
15:32
17:32
18:32
19:32
20:42

Jelmagyarázat:
Tanév tartama alatt munkanapokon
Munkaszüneti napok kivételével naponta
Munkanap
Naponta
Iskolai előadási napokon
Szabad és munkaszüneti napokon
Munkaszüneti napokon
A hetek utolsó tanítási napján

„Itt van az ősz, itt van újra,
S szép, mint mindig énnekem.

Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? De szeretem.”
Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra...

Járatok Zsombó, aut.ford. - Szatymaz - Szeged, Mars tér között
Érkezik Jel Járat
5:05 N
Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged
5:35 M Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged
7:00 X
Zsombó-Szatymaz, Szegedi u.-Szeged
8:35 N
Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged (átszállással)
9:20 N
Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged
10:20 M Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged
11:20 N
Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged
12:25 M Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged
13:25 N
Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged
15:10 X
Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged (átszálással)
16:20 N
Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged
18:40 N
Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged (átszállással)
19:20 Z
Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged
20:35 N
Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged (átszállással)
21:30 X
Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged

ZÖLD-FÜL

A Tájban Élő Ember - táborbeszámoló -

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
’Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek (kiemelten tábor) támogatása’ elnevezésű pályázatán a Meteora Mászócsapat 277.944 Ft
támogatásban részesült.
2013. augusztus 19-23. között az Elementum
Egyesület bevonásával lebonyolításra került
a ’„A Tájban Élő Ember” – Zsombó természeti
értékei és az emberi hatások (Természetjárókörnyezetvédelmi-tudományos tábor)’ című
projekt.
A tábor tematikája az ember és környezet
kapcsolatára épült. Mivel elég nagy volt a
korosztályos szórás (8 évestől 15 évesig),
és sokan még nem tanultak földrajzot vagy
biológiát, ezért az első két napon a gyermekek a Naprendszerről, a Földről, annak felépítéséről, a Föld külső-belső folyamatairól,
valamint az ősmaradványokról – különös

tekintettel a dinoszauruszok – tanulhattak.
Az interaktív beszélgetéseket kreatív feladatokkal, főként természetismerethez-környezetismerethez kapcsolódó játékokkal szakaszoltuk, sportolással tarkítottuk.
Szerdától vegyes csoportokban dolgoztak
a táborozók, megkezdődött a vetélkedés a
csapatok között. Első feladatként az ökológiai lábnyom, illetve az ember környezetkárosító és ’zöld-gondolkodású’ hatásait kellett
poszteren ábrázolniuk, gondolkodtunk, mit
tehetnénk a természeti értékeink fennmaradásáért. Az addig elhangzott fogalmakra,
jelenségekre épülő Activity-t játszottak a
gyermekek a pontokért, majd foglalkoztunk
gyomnövényekkel, és a gyógynövényekről
(kincsek a természetben) egy pohár mentatea mellett beszélgettünk. A sportpályán a
reggeli foglalkozások után foci- és métabajnokságot, váltófutást rendeztünk, ebéd után

„Kiülök a dombtetőre,
Innen nézek szerteszét,

pedig a kötélpályán, mászófalon és trambulinon próbálkozhattak, szálltak harcba pontokért a csapatok.
Péntekre egy zsombói sétát terveztünk, ami
nem csak térbeli, hanem időbeli kalandozás
is volt, hiszen egy helytörténeti teszt után,
játékokon keresztül a betyárvilág, majd
rovásírásfejtéssel még korábbi idők elevenedtek meg. Elsétáltunk a Lápastó vidékére,
ahol őshonos és invazív fajokat határoztunk.
A részben természetes környezet az ember
előtti időkre kalauzolja vissza a látogatót,
egy réges-régi világba enged betekintést.
Láthattuk azt is, miként próbál boldogulni a
gazda a homokon.
Az első két nap, két korcsoportban, a legaktívabb, legügyesebb résztvevőket díjaztuk a
nap végén, szerdától pedig a csapataiknak
szerezhettek pontokat azok, akik otthon felkészültek és másnap kiselőadásaikat előadták. Pénteken ebéd után kihirdetésre került
a győztes csapat, akik nagylelkűen felajánlották, hogy nyereményüket a táborlakók
együttesen fogyasszák el. A tábort a megszokott, kedvenc játékokkal zártuk.
Összességében egy sikeres tábort zártunk, a
nyár ellenére komolyan el tudunk mélyedni
szakmai kérdésekben, szépen dolgoztak a
csapatok egymásért, remek hangulatban és
tartalmasan telt el az öt nap.
A tábor tehát a tematikának megfelelően,
kellő rugalmassággal valósult meg, köszönet ezért Csányiné Barna Klárának, Császár
Balázsnak, Mellár Balázsnak, Monori Gyulának, Radvánszky Annának, Soós Istvánnak,
Táborosi Gábornak és Táborosi Renátának,
valamint segítőiknek, no és persze a gyerekeknek!
Radvánszky János
- táborvezető
(Elementum Egyesület)

S hallgatom a fák lehulló
Levelének lágy neszét.”
Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra...
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HÍRMONDÓ

Meteora nyáron

Mondjuk, nem az igazi, ahol sziklák
állnak, a tetejükön kolostorokkal, mert
ott ilyenkor 90 fok meleg van, kígyók és
skorpiók sütkéreznek a párkányokon,
szóval nem ez a főszezon sziklamászás
ügyben!
Hanem az erről elnevezett kalandsport és
természetvédő egyesület tanévzáró és tanévnyitó közötti tevékenységéről van azért
mit mondani!
Tehát idén is kicsöngettek az iskolákban,
mint máskor is szoktak, ennek pedig elég sok
kis- és nagydiák igen örvendezett. Közöttük
a Meteora Mászócsapat ifjú sportolói, annak
dacára, hogy errefelé nem megengedett viselkedés fanyalogni a tanulás kapcsán!
A teli iskolatáskákat épp csak bedobtuk a
gardróbba, és már javában épültek a feladatok az immáron 6. Ambrosia Boulder
Contest nagyszabású mászókavalkádjára!
El is jöttek párszázan a sportág legnagyobb
honi fesztiváljára, a legmesszebbről érkezett
vendég USA-t diktált be startállomásként a
regisztrációnál. Az időjárás próbált ugyan
most is aljaskodni, de a szombat éjszakai
özönvíz nem szegte kedvünket. Annál is inkább, mert a rendezvénysátor biztonságában fergeteges zenei parádé alakult. Előbb
a rockzenekarok hazai tehetségkutató ranglistáját vezető Baby on the Woods földobta
a hangulatot, majd beszálltak mások is, harmonikával, énekkel, gitárral, őrületes bulit
kanyarítva. Még az est folyamán a projektor
segedelmével megcsodáltuk, Urbanics Áron
barátunk és társai miként váltak a nemzetközi hegymászó szezon legnagyobb idei
klasszisaivá Patagóniában.
Másnap lenyomtuk a döntőket is a prognózisok dacára, különösebb meteorológiai akadályoztatás nélkül! A hazai pálya eredményeként pár aranyérmet is szereztünk, név
szerint a következők: Rubint Blanka, HarcsaPintér András, Kis Alexandra, Timbusz Adrienn és Király Nóra.
Kihirdettük az eredményeket, a néhány
sérültet megsimogattuk, majd a vidám
mászósereget útjára bocsátottuk. A mérce
egyre magasabban van, nem tudjuk, meddig lehet egyre jobb versenyt rendezni, de
vannak még ötletek pár évre!
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„Mosolyogva néz a földre
A szelíd nap sugara,

Június végén volt egy másik tradíció is a mi
klubunk számára, ami az utóbbi években
háttérbe szorult, de most nem pazaroltuk
az időnket henyéléssel, és alighogy összekukáztuk a versenyről hátramaradt 30 zsáknyi
szemetet, rögvest be is ültünk az autónkba,
hogy Labancföld keleti felén, az Alpesek itteni nyúlványain megtartsuk idei második
hegymászó tanfolyamunkat. Na, ott azért
kaptunk esőt a nyakunkba, de ezen nem is
csodálkoztunk, mert a méltán világelsőknek
gondolt francia hegyi meteorológusok a méréseik kezdete (1917) óta bekövetkező leghidegebb, legcsapadékosabb nyarat prognosztizálták nekünk! Később aztán kiderült,
egy csöppet tán melléfogtak! Kiképeztünk
pár jóravaló delikvenst magunk közül, meg
Budapesttől Szombathelyig sok helyről!
Mikor ez a hét is véget ért, otthonunkba tértünk, s máris hétfő reggel volt, hogy elkezdjük kitölteni a jelenléti íveket a zsombói nyár
táborainak kezdetén.
Első körben csak 2 hétig kínoztuk a gyerekeket az udvarunkban, mert aztán irányt vettünk Franciaországba, újabb hegymászóoktatás és néhány mászóverseny megnyerése
céljából!
Menet közben útba ejtettük egy közelebbi
kedvencünket, a Garda-tó környéki sziklamászó paradicsomot. Fagyi Arcoban, ugrálás
a vízbe, aztán uzsgyi tovább, mert várt bennünket a Tour de France!
Őrjöngtünk egy sort a kerékpársport legnagyobb akcióján, Radvánszky Johnnyval
karöltve, aki maga is két keréken érkezett,
majd megnéztük a brianconi mászó Világ
Kupát, és máris véget ért a passzívkodásunk.
Miközben zajlott a sziklamászó oktatás,
legényeink, s leányaink minden másnap

versenyre keltek a világ legjobbjaival, saját
korcsoportjukban, a méltán világhírű Tout
a Blocs versenysorozaton. Elébb egy Európa
Kupa fordulón estünk túl, ami azért nem a
mi diadalunkról szólt.
Utána jött egy sziklamászó vetélkedő, aminek végén viszont telipakolhattuk a kocsit
ajándékokkal, mert itt már elég jól mentek
a dolgok! A fiúk mezőnyében Táborosi Zsombor Koppány lett a legügyesebb, jól megérdemelt jutalmunkként a magyar küldöttség
záróra utánig fiesztázott egy petanque nevű
helyi sportágban mérkőzve. Jött a felnőtteknek szóló nagy-nagy mászóviadal a mesterséges falon, és derekasan helyt álltunk azon
is, de a lényeget az egész hetes mászóünnep
végére tartogattuk. Az utánpótlás verseny
hat kategóriájából hármat mi nyertünk
meg!!! Riesing Eszter és Harcsa-Pintér András után Androvics Zoltán is a dobogó tetejére állt, mellette ráadásul Riesing József lett
a második!
Tényleg nem sikerült önerőből hazaszállítanunk a nyereményeinket, ezért volt olyan
cucc, amit Budapestről kellett vonatoztatnunk, hogy itthon is megcsodálhassák a
rokonok!
Az idő telt tovább, ahogy kell, jöttek sorban
a zsombói táborozások, iszonyatos kánikulában, minden délután strandolással lazítva.
Közben elgurultunk azért Nagyvázsonyba,
hogy ha már egész Európával döntetlent játszottunk, nézzük, mire vagyunk jók a hazai
bajnokságban. Hmmm… Junior lányaink
ugyan bojkottáltak egy versenyszámot, pontosabban a biztos első-második helyet, így
csak 27 aranyérmet osztottak ki, és ebből
12-t mi nyertünk meg! Riesing Eszti, Rubint
Blanka, Kis Szandi, Kalmár Sára, Kiss Viki,
Timbusz Adri, Harcsa-Pintér Andris, Táborosi
Kópé (2), Riesing Jocó, Király András (2). A
bajnoki értékelésben még két további versenyszámban mi lettünk a legjobbak!
Hipp-hopp, egyszer csak véget ért ez a nyár
is, de a legvégén még tettünk egy kiruccanást megint a festői Arcoba, most végcélként, hogy Riesing Eszti és Rubint Blanka a
híres Rock Junior győzelmi emelvényén állhasson a világ legjobbjai közé!
Azóta újra becsöngettek, a gyerekek meg
délutánonként és hétvégeken teszik a dolgukat ugyanolyan lendülettel, ahogy a bajnokokhoz illik!
Táborosi Gábor

Mint elalvó gyermekére
Néz a szerető anya.”
Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra...

DORKÓ

Nyári kézilabdatábor
2013. augusztus 12-16 között 5 napig a kézilabdásoktól volt hangos az iskola tornaterme.
24 gyerkőc ismerkedett kedvenc sportágával,
és igyekezett minél többet megtanulni a
dobásokból, cselekből, a védekezési feladatokból. Többen még kezdőként vettek részt

a táborban, a többség pedig már aktív kézilabdásként nehezebb feladatokat teljesített.
Sokan új barátokra tettek szert, vagy megismertek egy leendő osztálytársat. 2001-2005ös korosztályból jöttek a gyerekek, fiúk lányok
vegyesen. Sok játékkal, közös nevetéssel és

gólokkal telt a hét.
Segítőm volt Maróti Katalin, az SZTE hallgatója, aki korábban a tanítványom volt.
Szeptemberben találkozunk!

Polyákné Farkas Éva
edző

Edzésrend

Szeptember 2.-tól elkezdődnek az edzések a
Zsombó SE kézilabdásai részére.
1 – 2. osztályosok -kezdők:
/szivacskézilabda/
Hétfő 14,30-15,30
Csütörtök 14,30-15,30		
3. osztályosok - haladók
/szivacskézilabda/		
Hétfő 15,30–16,30
Kedd
14,30-15,30
Péntek 14,30-15,30

Felső sor: Borbola Patrik, Török Anna, Hevesi Lili, Erhardt Nikolett, Erhardt Zsófia, Varga Ákos,
Gergely Emília, Soós Róbert, Farkas Adrienn
Középen: Patyi Rebeka, Regős Dalma, Soós Dóra, Gyuris Csaba, Kádár-Német Jázmin, Tűhegyi
Szimonetta, Kun-Szabó Dominika, Kakuszi Vanda, Török Csenge
Alsó sor: Nyíri Szabolcs, Újvári Botond, Erhardt Nóra, Patik Zsófia, László Gréta, Dobó Ádám és
Kurkó Attila.
A képről hiányzik Ábrahám Cintia, betegség miatt nem tudott végig maradni.

Hosszú élet tornája 2.
Modern és felgyorsult világunkban, életvitelünkben folyamatosan szembesülünk a
stressz és az ülőmunka ártalmaival, a rossz
testtartás és az így végzett fizikai munka miatt bekövetkező fájdalmakkal.
Ezek nemcsak fizikailag terhelik meg a szervezetet, hanem kihatnak érzelmi és szellemi
szintünkre is.
A júniusi számban bemutattam a Hosszú
élet tornáját, mely egy keletről származó
mozgásrendszer.
A gyakorlatokat Buddha orvosától, a 2500
évvel ezelőtt élet Doktor Shivagótól származtatják, aki gyógyításai során gyógynövényes terápiát és ezt a mozgásrendszert is
fontosnak tartotta.
Célja az volt, hogy a gyakorlatok megerősítsék a testet és elősegítsék annak zavartalan
működését.
A Hosszú élet tornáját nem bonyolult gyakorlatok alkotják, végzésük nem igényel
különleges hajlékonyságot. Ugyanakkor
fontos az egyes pózok helyes elsajátítása és
kivitelezése, hiszen a gyakorlatok gyógyító
jellegűek és javítják a tornát végző személy
egészségi állapotát.
Végzésük során fontos a helyes légzés, az
ellazulás, de a gyakorlatok helyes kivitelezésére történő koncentrált figyelem is.

KIKNEK AJÁNLOM?
– korosztálytól függetlenül mindenkinek
(fiatalok, középkorúak, idősek)
– férfiaknak és nőknek
A középkorúak számára olyan jó hatásokat
közvetít, mint a munkában való nagyobb
koncentráció, a feszült testtájak (nyak, váll,
hát izmok) merevségének oldása. Javítja a
vérkeringést. Növeli a test rugalmasságát.
Oldja a szorongást. Javítja a koncentrációt és
az állóképességet.
Az idősek olyan előnyeit tapasztalják, mint
a fájó testrészek fájdalmának, merevségének, a benne lévő lerakódásoknak az oldódása. A hangulat javulása.
Gyermekek és fiatalok számára összeállíthatók olyan speciális gyakorlatok, melyek
a figyelem összpontosítását segítik elő,
javítják a memóriát, fejlesztik az érzékszervek működését (látás, hallás), ezáltal előnyt
jelentenek a tanulásban. Valamint a fentiekhez hasonlóan egészségmegőrző hatásuk is
van.
Mi történik az órákon?
• Relaxáció
• Jóga gyakorlatok, nyújtások, melyek nem
igényelnek nagy rugalmasságot
• Energiapontok kezelése
„És valóban ősszel a föld
Csak elalszik, nem hal meg;

4. – 5 osztályosok
/bőrlabda/		
Hétfő 16,30-17,30
Kedd
14,30-15,30
Péntek 14,30-15,30
Szombat Zákányszék
		sportcsarnok
		10,00-11,30
Jelentkezés Polyákné Farkas Éva edzőnél
a tornateremben edzésidőben, mobilon
(30/4450905) és e-mailben
kezizsombo@freemail.hu címen.
HOSSZÚ ÉLET TORNÁJÁNAK ELŐNYEI
Rendszeres gyakorlása következtében szervezetünk egyensúlyba jut, testünk egészségesebbé válik, segít a harmónia helyreállításában.
Jobban tudunk koncentrálni (tanulásban, munkában).
A rendszeres gyakorlásra sokan nehezen
szánják rá magukat. Pedig már az első alkalom után is megtapasztaljuk jótékony
hatását.
Néhány hét elteltével pedig úgy érezzük,
mintha kicseréltek volna bennünket.
Nem csak a fizikailag érezzük egészségesebbnek és energikusabbnak magunkat,
hanem változik a gondolkodásmódunk, a
másokhoz és a különböző élethelyzetekhez
való viszonyunk.
Bemutatkozó előadás:
2013. szeptember 27. 18:00 óra, helyszín:
József Attila Közösségi Ház
A rendszeres foglalkozások időpontja megtalálható a a Közösségi Ház honlapján.
Szeretettel várom az érdeklődők jelentkezését!

Kálmán Renáta

táplálkozási és kineziológiai tanácsadó
www.lettudatos.com, www.kineziologiaszeged.com
Szeméből is látszik, hogy csak
Álmos ő, de nem beteg.”
Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra...
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VENDÉG A HÁZNÁL

HÍRMONDÓ

Szélmalom Kábeltévé Zrt.
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+ SPÓROLJON MÉG TÖBBET!

Analóg vétel esetén nincs szükség
külön beltéri egységre!

„Itt van a nyár, száz napsugár
Érik a sok édes gyümölcs,
A Szélmalom
várja
hívogat
a kertbe! Kábeltévé Zrt. Ügyfélszolgálata
szaladj gyorsan, szedd
le!” 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
Bartos
Erika:
Gyümölcskosár

TÉKA

Gyermekzsivaj a könyvtárban

Szeptember egyik napsugaras péntek délelőttjén izgatottan érkeztem meg a Közösségi Házba, hiszen ifjú könyvtárlátogatókat
vártam. Az immáron második osztályos kis
csoport hamarosan meg is érkezett Ráczné Bálint Hajnalka vezetésével, és azonnal
szétszéledtek a könyvek között. Igyekeztem
gyors eligazítást tartani arról, hogy mit hol
találnak, hol vannak a mesekönyvek, a nekik
szóló újságok, de valójában nem volt szívem
hosszan zavarni az ösztönös felfedezés örömét, amit egy ismeretlen, különleges, érdekes hely birtokbavétele okozott: a könyvtáré.
Így aztán egy darabig csak gyönyörködtem a
gyerekekben, majd sürgősen munkába kellett állnom, hiszen kisebbfajta tömeg állta
körül az asztalt arra várva, hogy papíron is
regisztrált olvasóvá válhasson.
A könyvtárba iratkozás továbbra is ingyenes; néhány perc alatt elkészül az olvasó-

jegy, amely birtokában máris hozzáférhető
a könyvtárunkban található csaknem 8000
kötet, 25 különböző újság és folyóirat, valamint – a szintén ingyenes könyvtárközi
kölcsönzésnek köszönhetően – a szegedi
Somogyi-könyvtár szinte teljes állománya. E
szolgáltatás keretein belül postai úton küldik
ki a kölcsönözni kívánt könyveket Zsombóra,
ahol a könyvtárban átvehetők.
Újdonsült kis olvasóim egyelőre megelégedtek a helyben található kincsekkel, és nagy
örömömre sokan találtak kedvükre valót,
akár többet is, amit magukkal is vittek a
látogatás után. Sok szeretettel visszavárom
őket, és természetesen ugyanilyen szívesen
látom a többi osztályt, csoportot, valamint a
felnőtt olvasni vágyókat is.
Bálint Lea
könyvtáros

Wass Albert: Tizenhárom almafa
Az 1953-ban írt Tizenhárom almafa a klas�szikus történelmi regény hagyományai szerint a nagypolitika történései helyett inkább
arra összpontosít, hogy e történések hatása
miképpen jelenik meg a kisemberek életében, ez esetben a kommandói vadőr, Tánczos
Csuda Mózsi és családja mindennapjaiban.
Az újonnan kijelölt magyar-román határ
éppen Mózsiék háza alatt szeli ketté Erdélyországot. Mózsi annak idején húsz almafát
ültetett a ház mellé, melyekből Észak-Erdély
hazatérésekor már csupán tizenhárom fácska növekszik a kommandói hegyoldalban.
A remek humorral fűszerezett szatírikus
mű visszatérő motívumaként szerepeltetett
almafák így válnak a székely megmaradás
jelképévé: a csonkokból életrevaló vesszők
sarjadnak, bizonyítván azt, hogy „Isten, aki
a kivágott csonkból termőfát tud növeszteni
újra, nem hagyja elveszni a népeket sem, akik
benne hisznek.”
„Tudni kell, hogy mikor az Úristen népek s
országok dolgát rendezte volt a földön, Erdélyről ügyesen megfeledkezett. Azóta is
szokásban maradt, hogy megfeledkezzenek
róla, valahányszor adódik. Szóval az Úristen
éppen elkészült a maga munkájával, s kedvtelve szemlélgette a világot, mikor megszólalt
mögötte a legöregebb főangyal. Egy olyan
nagybajuszú, időt-töltött főangyal volt ez,
olyan törzsőrmesterféle. Azért volt szabad
neki megszólalnia.
– Uram – mondotta –, valami még nincsen
készen!
– S az mi lenne? – nézett az Úristen
csudálkozva legvénebb szolgájára.
Az pedig kivette szájából a csutorás pipát s
odabökött vele Erdély felé. – Ahunn-e! Még
nincsen rajta senki!
Az Úr odanézett, s abbiza lakatlan volt egé-

szen. Pedig csudaszép kis országnak ígérkezett, tiszta vétek lett volna pusztába hagyni.
– No, várj csak – mondta, s elkezdett kotorni a
zsebeiben. Talált is egy marékravaló magyart
még, azokat leszórta a völgyekbe. A másik
zsebében valami maradék románokra bukkant, azokkal meg behintette a hegyeket.
– Így, ni – mondotta –, ezzel is megvagyunk.
De a vén angyalcseléd csak csóválta a fejét.
– Már pedig ejszen hibádzik még valami.
– Hibádzik? Mi a szemed világa hibádzik? –
hökkent meg az Úr.
– Hásze emberek, azok most már vannak,
instálom – okoskodott a vén főangyal –, de
ki fog ott dolgozni?
– Mi? Hogy ki fog dolgozni? Hát a magyarok a
völgyekben s a románok a hegyek között!
De az öreg csak csóválta a fejét.
– A magyarok? Azok uraskodni fognak. A románok? Azok hanyatt hevernek s bámulják
leptiben a felhőket. Ami ráérő idejük pedig az
uraskodásból s a felhőbámulásból marad, azt
eltöltik azzal, hogy kergetik egymást. Valakinek dolgozni is kell!
Erre az Úristen nagy bosszúsan benyúlt a
lájbizsebébe, s kirángatta onnan a szászt.
– Na – lökte oda bosszúsan a magyarok s a
románok közé –, itt van, ni. Ez majd dolgozik
helyettük is!
De a vén okvetetlenkedő újra csak megvakarta a fejét.
– Hásze jó, jó. Ez megvolna. De valami azért
még mindég hibádzik!
– Mi a keserűség hibádzhatik most már? –
mérgelődött meg az Úr ekkora konokságon.
– Hásze idenézz, Uram – bökdöste pipáját az
öreg főangyal Erdély felé –, a magyar uraskodik és veszekszik a románnal. A román bámulja a felhőket és veszekszik a magyarral. Na
ugye? A szász, az dolgozik, ez igaz s a veszekedésben mindég amellé áll, amelyik éppen
„Levetette szép ruháit,
Csendesen levetkezett;

erősebb. Na de kinek lesz haszna belőle? A
szász, az fösvény, Uram, annak szőrös a lelke!
Köll még valaki, akinek esze is legyen, meg szíve is s a munkához is értsen valamicskét, mert
különben elviszi az ördög az egészet!
Erre már az Úristen sem mondhatott egyebet,
minthogy ez éppen így igaz, s mivel pedig a
zsebeiben már nem volt semmi, amit elővehetett volna, hát megteremtette a székelyt.
Így kerültek a székelyek oda Háromszékbe, a
Feketeügy mellé, s így adódhatott, hogy Táncos Csuda Mózsit pásztornak szerződtették a
kommandói erdőkhöz. Ennek a Mózsinak ördöngös tudományai voltak s akkora híre, hogy
a brassói prefektus is eljött hozzá vadászni
egyszer. Mert hogy szavamat ne vétsem, akkor éppen a románok voltak fölül a veszekedésben, s a főispánt prefektusnak szólították.
Ami azzal a különbséggel járt, hogy a felhőbámulók uraskodni tanultak, s az uraskodók
felhőt bámulni.”
Bálint Lea

könyvtáros
Majd felöltözik, ha virrad
Reggele, a kikelet.”
Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra...

13

– Kiadja: Zsombói Polgármesteri Hivatal, Szerkesztőség címe: 6792, Zsombó Alkotmány utca 1. Tel/fax: 62/595-560,
E-mail: hirmondo@zsombo.hu, web: www.kultura.zsombo.hu Szerkesztőbizottság tagjai: Nagy Beatrix elnök, Horváth Ágnes. Felelős kiadó: Zsombói Polgármesteri Hivatal vezetője, Fotó: Csányi Mónika, Arculatterv: Gyömbér Ákos, Faragó Gabriella. Megjelenik évente tízszer, 1350 példányban.
ISSN 2060-1018 | ISSN 2062-2686 A szerkesztő bizottság nem vállal felelősséget a külső forrásból megjelenő cikkek és hirdetések tartalmáért!

