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Tájékoztató a képviselő-testületi ülésen történtekről						

A Hírmondó legutóbbi száma óta a Képviselő-testület
két munkaterven felüli,
rendkívüli ülést és egy munkaterv szerinti, rendes ülést
tartott.

2011. június 23. – munkaterven felüli, rendkívüli ülés
Az ülés összehívását pályázatokkal kapcsolatos döntések
meghozatala indokolta. Az első
napirendi pontban a szennyvíz
csatornázási pályázat önerejét
kellett módosítani a Csongrád
Megyei Közútkezelő Nonprofit
Kft. engedélye miatt.
A második napirendi pontban
a Képviselő-testület egyetértett
azzal, hogy a kerékpárút nyomán kialakult – és amelyhez a
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet hozzájárult – új helyrajzi
számok, ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését ismételten kezdeményezze a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület arról
döntött, hogy mivel a Bóbita
Bölcsőde kivitelezési tervei nem
elszámolható költségek, ezért
gondoskodik az elkészült kiviteli
tervek kifizetéséről. A következő
napirendi pontban a Képviselőtestület a Pacsirta u. 48. sz. alatti
ingatlan bérbeadásáról döntött.
Az utolsó napirendi pontban pedig arról született döntés, hogy a
Kerékpárút II. ütemre pályázatot
fog benyújtani Forráskút községgel közösen, és az ehhez szükséges engedélyezési és kivitelezési
dokumentációkat elkészítteti.
2011. június 30. – munkaterv szerinti, rendes ülés
A munkaterv szerinti ülésen a
Képviselő-testület először a Kós
Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. évi tanévéről
hallgatta meg a beszámolót.
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„Nyár van, nyár,
tikkasztó.
Kiszáradt
minden tó.”

A második és harmadik napirendi pontokban a Kerületi
Hatósági Állatorvos, valamint a
Falugazdász 2010. évi beszámolója hangzott el.
A következő napirendi pontban
a Nefelejcs Óvoda 2010/2011.
évi nevelési évéről szóló beszámolót tárgyalta meg a Képviselő-testület.
Ezután a Képviselő-testület
jogszabályi kötelezettség alapján felülvizsgálta és aktualizálta
a 2009-ben elfogadott Esélyegyenlőségi Programját.
Az utolsó napirendi pontban
a Képviselő-testület döntött a
Foci-Suli SE támogatási kérelméről.
2011. július 13. – munkaterven felüli, rendkívüli
ülés
Az ülés összehívását a két helyi futball egyesület következő
(2011/2012) bajnoki szezonban
történő indulásának előkészítése indokolta.
Gyuris Zsolt polgármester úr a
Zsombói Focisuli Egyesület elnöke Pozsár Mátyás és a Sprint
Zsombó LE elnöke Mihálffy
Zsolt jelenlétében tájékoztatta
a képviselőket a kialakult helyzetről, amelynek légyege, hogy
a Zsombó a megyei II. osztályú
bajnokságban történő indulásának feltétele a felnőtt csapat
mellett az ifi és még egy utánpótlás csapat indítása, ami még
ennél fontosabb és a sportág
hosszú távú működésének jót
tenne, sőt véleménye szerint
megalapozója, hogy a jelenleg
működő utánpótlás csapatok
közül ne legyen megszűnő,
minden korosztály működni
tudjon. Az egyesületi elnököktől ellentmondó információkat
kapott, ezért egyeztetett Nógrádi Tibor CSLSZ igazgatóval. Az
igazgató úr arról tájékoztatta,
hogy az utánpótlás csapatokban nincs „fel- és lejátszási”

Kányádi Sándor: Nyár van, nyár…

lehetőség abban az esetben, ha
nem egy egyesület igazolásával és nevezésében indulnak a
bajnokságban. Ez azért fontos,
mert a falvakban nem szokott
annyi gyermek focizni, hogy
minden utánpótlás csapatot
maradéktalanul feltöltsenek, az
„átjátszás” esetén, amennyiben
nem egy napon vannak a bajnoki meccsek a legügyesebb,
legnagyobb gyermekek az eg�gyel idősebb korosztályban, a
legfiatalabb gyermekek eggyel
kisebb korosztályban is pályára
léphetnek. Így minden csapat
működni tud, nem fordul elő az
a helyzet, hogy betegség, eltiltás vagy egyéb okból hiányzó
gyerekek miatt nem tud kiállni
valamelyik csapat. Ezzel a legtöbb kistelepülésen alkalmazott
megoldással folyamatos lehet
az utánpótlás bázis, és eljuthat
a felnőtt csapat odáig, hogy csupán helyi játékosokból ki tudjon
állni.
Az elnökök tájékoztatása szerint a Focisuli Egyesület 1, a
Sprint Zsombó LE a felnőtt csapat mellett 6 utánpótlás csapatot működtet. A közel 3 órás vi-

tát követően kompromisszumos
megoldás született, amelynek
lényege a következő:
– A zsombói csapatok
–ugyanúgy mint 1 évvel
ezelőttig– a Sprint Zsombó LE
által igazolt játékosokkal neveznek a megyei bajnokságban. Az
utánpótlás csapatok Zsombói
Focisuli néven jelennek meg.
– A Képviselő-testület a jövő
évi támogatások nyújtását ahhoz a feltételhez fogja kötni,
hogy az utánpótlást elkülönítetten támogatja. Az utánpótlás
finanszírozása részleteinek kidolgozására felkérte a Képviselő-testület a két elnököt.
Polgármester úr reményét
fejezte ki, hogy a helyi labdarúgás érdekében tevékenykedők
összefognak, az eredményeiket
továbbviszik, javítják, és a körülbelül 100 focista sportolását
nyugalomban vezetik tovább.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Dr. Csúcs Áron
jegyző

különszám

Tájékoztató az oktatási intézmények fenntartására irányuló
helyi népszavazási kezdeményezéssel kapcsolatban

Tisztelt Zsombói Lakosok!
A Zsombói Hírmondó korábbi számában
megjelentekhez képest, a helyi népszavazási
kezdeményezés ügyében az alábbi fejleményekről, illetve jogszabályi előírásokról tájékoztatom Önöket:
A Szegedi Városi Bíróság döntése nyomán
május 30-án hitelesítettem a zsombói nevelési-oktatási intézmények fenntartásának
megváltoztatására kiadott szándéknyilatkozat véleményezésére irányuló helyi népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének
mintapéldányát. 30 nap állt a népszavazás
kezdeményezőjének rendelkezésére ahhoz,
hogy a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. tv. alapján a választópolgárok 10%-ának
aláírását – legalább 280 aláírást összegyűjtsön. Június 28-án 2 zsombói lakos átadta
az aláírásokat tartalmazó lezárt borítékot
Gyuris Zsolt polgármesternek, aki július
5-én – a népszavazás kezdeményezőjének
jelenlétében – átadta a sértetlen, lezárt borítékot a Helyi Választási Bizottságnak (a továbbiakban: HVB). A HVB elnöke és két tagja
felbontotta a borítékot és megállapította,
hogy az 25 darab aláírásgyűjtő ívet, összesen

355 aláírást tartalmaz. A HVB elnöke ezután
továbbította az aláírásokat a Helyi Választási
Iroda vezetőjének az aláírások ellenőrzése
céljából. A választási eljárásról szóló törvény úgy rendelkezik, hogy az aláírások ellenőrzését a kezdeményezés benyújtásától
számított 45 napon belül kell lefolytatni. Ha
az aláírások ellenőrzése során alapos gyanú
merül fel meghatározott aláírások eredetiségét illetően, és az ilyen aláírások érvényessége vagy érvénytelensége befolyásolja
a kezdeményezés érvényességét, a HVB a
személyiadat- és lakcímnyilvántartás, illetőleg a helyi választási iroda vezetője útján
a személyazonosságot is ellenőrizheti. Ekkor
az ellenőrzésre rendelkezésre álló határidő
30 nappal meghosszabbodik.
A továbbiakra nézve a jogszabály előírja,
hogy az aláírások ellenőrzése után a HVB
elnöke haladéktalanul tájékoztatja a polgármestert az ellenőrzés eredményéről. Két
változat lehetséges:
1. amennyiben a HVB azt állapítja meg,
hogy nincs meg a szükséges számú érvényes
aláírás, a népszavazási kezdeményezést elutasítja.

2. ha megvan a szükséges 280 érvényes
aláírás, a polgármester a HVB elnökének
tájékoztatását követő legközelebbi képviselő-testületi ülésen bejelenti a helyi népszavazási kezdeményezést. A Képviselő-testületnek a bejelentést követő 30 napon belül
kell döntenie a népszavazás elrendeléséről,
illetve ezzel egyidejűleg a népszavazás időpontjának kitűzéséről. A népszavazás időpontját az elrendelésétől számított 60 napon
túlra, de négy hónapon belülre kell kitűzni. A
népszavazás elrendeléséről és időpontjának
kitűzéséről szóló Képviselő-testületi határozatot az önkormányzat hivatalos lapjában,
valamint hirdetőtábláján és honlapján közzé
kell tenni.
Az aláírásgyűjtő íveket az aláírások ellenőrzését, illetve a jogorvoslati eljárás befejezését követő 30 nap elteltével meg kell
semmisíteni.
A népszavazási kezdeményezéssel kapcsolatosan folyamatosan tájékoztatom a Tisztelt
Lakosságot!
Dr. Csúcs Áron
Jegyző
A Helyi Választási Iroda vezetője

EU támogatásból valósult meg
Zsombó belterületi csapadékvíz és belvízelvezetés I. ütem

DAOP-5.2.1/A-09-2009-0026
Zsombó település belterületi csapadékvíz
csatorna hálózat kiépítésére nyert támogatást az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Dél - Alföldi Operatív Programja keretében
a ”Belterületi csapadék – és belvíz elvezetés
támogatása„ témakörében.
Projekt rövid leírása: Zsombó településen az elmúlt időszak vízkárelhárítási munkái, a belterületi csatornahálózat állapota, és

főként a vagyonvédelem és a további elöntések megelőzése indokolttá tette a község
teljes vízelvezető hálózatának felülvizsgálatát.
A projekt célja: a települést veszélyeztető
helyi vízkár és belvizek okozta káresemények
kockázatának mérséklése, további környezeti káresemények megelőzése, a belterületi
csapadékvíz elvezető főgyűjtő árokrendszer

kiépítésével, a belvíz elvezető csatornák rekonstrukciójával, burkolásával.
A projekt megvalósításával létrejött:
2.776 fm hosszú burkolt csapadékvíz elvezető hálózat
A projekt illeszkedik a régiós és országos
területi célokhoz.
Azonosító szám:
DAOP-5.2.1/A-09-2009-0026
Kedvezményezett:
Zsombó Község Önkormányzata, 6792
Zsombó,Alkotmány u.3.
Közreműködő szervezet:
DARFÜ Dél – alföldi Regionális Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. 6726 Szeged, Közép fasor 1-3.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által
nyújtott támogatás összege: 71.820.000 Ft
Projektzáró rendezvény időpontja:
2011. július 27.
Megvalósítási időszak vége:
2011. július 31.
Bővebb információ: 62/595-555

„Ma bolyhos csönd a nyár, keringő vattazápor.
válik a nyár, fehér bohóc a cirkuszától,”
Parti Nagy Lajos: Nyár, némafilm
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EU támogatásból újult meg a Csólyospálosi Általános Iskola informatikai eszközparkja

A XXI.sz. elvárásainak megvalósítását segítő eszközbeszerzés valósulhatott meg a Csólyospálosi Általános Iskolában.
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1. számú prioritása
az oktatási infrastruktúra fejlesztését támogatta, melynek kiemelt
célja az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése, az ún. „intelligens iskola” létrehozása, amely elsősorban az informatikai infrastruktúra fejlesztésére koncentrál. Az „intelligens iskola” program
nemcsak az informatikai készségek, hanem – a többi közismereti
tárgyba beépülő Infokommunikációs Technológia – támogatású pedagógiai módszertan által – a többi kulcskompetencia fejlesztéséhez
szükséges infrastruktúrát is jelentős részben biztosítja.

A Közreműködő Szervezet döntése alapján Zsombó Község Önkormányzata közoktatási tagintézménye számára 3.025.800 Ft támogatást nyert a kitűzött cél megvalósítása érdekében.
A kapott támogatás segítségével 12 db iskolai PC, 1 db szavazó csomag (30 főre) és 1 db SNI csomag beszerzése vált lehetővé.
A megvalósítási időszak: 2011.január 31 – 2011.július 30.
A projekt záró rendezvényére 2011.június 27-én került sor.
Bővebb információ:
Zsombó Község Önkormányzata
62/595-562
E-mail: csanyine.ph@zsombo.hu,

Kedves Szülők!												
Várhatóan 2011. őszén induló „Bóbita” Bölcsőde férőhelyeire az igények felmérését megkezdtük.
A gyermekek előjegyzési naplóba történő bejegyzését 2011.07.31.ig kérheti személyesen a Polgármesteri Hivatalban (a Hivatal nyitva
tartási ideje alatt) Maróti Józsefné Bölcsőde vezetőnél. Minden kedves érdeklődő szülőt szeretettel várunk!
A Bölcsőde a következőkkel is rendelkezik:
– Só szoba
– Torna szoba
– Európai Uniós játszótér…stb.
Tisztelettel:
Maróti Józsefné Bölcsőde vezető

Maróti Józsefné 												
sen vettem részt, hiszen minden „újra” nyitott vagyok. Elvégeztem a drámapedagógiai
tanfolyamot, óvónőképző főiskolát, alapfokú
számítógépes tanfolyamot, közoktatás vezetői képzést, kisgyermek gondozó-nevelői
képzést.
Mindig azt tartottam szem előtt, hogy
minden gyermeknek joga van a boldog
gyermekkorhoz és ezt szeretetteljes légkörben élvezze.
Célom a továbbiakban, hogy színes programokkal, nyílt napokkal a szülők minél jobban
megismerkedhessenek a bölcsődei élettel, a
gondozókkal. Ez olyan biztonságot ad az

Maróti Józsefné (Erika) vagyok.
1967-ben születtem Szegeden.
Férjemmel és 4 gyermekemmel 1990 óta
élünk Zsombón.
25 éven át óvodapedagógusként dolgoztam.
2001-2003-ig a Rigó utcai óvodában tagóvoda vezető voltam.
2011. januárja óta a Szivárvány Nagycsaládos Egyesület elnöke vagyok.
Mióta végeztem a szegedi óvónő képző
szakközépiskolában (1985) rengeteg képzé-
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„Szerelmes nyár! Be szép a siető
lányok
mozgása, a könnyü ruhák
lobogása,”
Szabó Lőrinc: Lányok a nyárban

édesanyáknak, hogy nyugodt lelkiismerettel
tudnak munkába állni, hiszen gyermeküket
nyugodt, biztonságos környezetben tudhatják.
Minden szülővel közvetlen, őszinte kapcsolatot szeretnék kialakítani, hiszen a gyermekek érdekében ez elengedhetetlen feladat. A
szülők rendszeres tájékoztatást fognak kapni, a bölcsőde nyitásával, családlátogatással,
nyílt napokkal és egyéb fontosabb tudnivalókkal kapcsolatban. Sok szeretettel várok
minden kedves szülőt, aki bölcsődébe szeretné íratni gyermekét. Július 31-éig jelentkezhet nálam a Polgármesteri Hivatalban.

különszám

Faragó Gabriella							
– Hol szervezik meg az órákat?
– Az oktatás, nevelés színhelye továbbra is
az általános iskola épületében, annak megszokott termeiben, megszokott eszközeivel
lesz. A korábbi gyakorlat szerint az általános
iskolai tanítás után kerül sor délutánonként
a művészeti órákra.
Zsombón az alapfokú művészeti oktatás 15
éves múltra tekint vissza. 1996 óta a művészeti
tevékenységek egész sorát kínálta az érdeklődő
gyermekek számára a zene-, a tánc-, a képző- és
iparművészet területein.
A várható változásokról és a további tervekről kérdezem Faragó Gabriellát, aki szeptember
1-től az intézmény megbízott igazgatója.
– Milyen változásokra számíthatunk a
2011/2012-es tanévben?
– A 2011/2012-es tanévtől kezdődően
a közoktatási intézmény szervezeti formája
alakul át. Az intézmény eddigi feladatai közül az óvodai nevelés és az általános iskolai
oktatás, nevelés megszűnik, marad az alapfokú művészeti oktatás. Az intézmény neve
leegyszerűsödik, megtartja az egy évtizedes
hagyománnyal rendelkező Kós Károly nevet.
Az intézmény neve Kós Károly Alapfokú Művészetoktatási Intézmény lesz, fenntartója
továbbra is Zsombó Község Önkormányzata
marad, de önálló oktatási intézményként
működik.

– Milyen tanszaki kínálatot biztosít az iskola a következő tanévben?
– Ősszel ismét nagy szeretettel várjuk korábbi és új növendékeinket: a legifjabbakat
az előképzőkben, a nagyobbakat a zeneművészeti ág furulya, zongora, hegedű, magánének, népi ének tanszakain, a képző- és
iparművészeti ág kézműves, kerámia tanszakain, valamint ismét indul a táncművészeti
ág néptánc tanszaka. Távolabbi terveink között szerepel a színjáték tanszak indítása.
– Településünkön mekkora az igény erre a
képzésre?
– Júniusig 95 jelentkezési lap érkezett be
zenei, illetve képző- és iparművészeti tanszakokra, ezen felül várjuk a néptánc iránt
érdeklődőket.
– Van-e még lehetőség jelentkezni valamelyik tanszakra?
– Az első, illetve a második tanítási héten
(legkésőbb szeptember 9-ig) még elfogadjuk a pótjelentkezéseket néhány fő erejéig,

amennyiben azok nem vonnak maguk után
csoportátszervezéseket.
– Milyen személyi változások várhatóak a
művésztanárok tekintetében?
– A művészeti iskola nevelőtestülete
nagyrészt változatlan marad. A nyugdíjba vonult két kiváló művésztanár Maróti
Antalné Pannika néni intézményvezető és
kerámia szaktanár, valamint Nyári Lászlóné
Böbe néni művészeti vezető és szolfézstanár
óráit lelkes, új kollégák veszik majd át, de
korai volna neveket említeni, az egyeztetések még folynak. Az viszont bizonyos, hogy
Kremper-Kerekes Enikő ének-zene, népzene
tanár a 2011/2012-es tanévtől ismét a mi
növendékeinket tanítja népi ének tanszakon.
– Milyen személyes kötődése van a művészeti iskolához?
– 1995 óta dolgozom a zsombói általános
iskolában, azóta tanítok rajzot. A művészeti iskola születésétől fogva tagja vagyok
tantestületének. 13 éven keresztül minden
tanszaki kiállítás előkészítésében, összeállításában részt vettem. Tanítottam korábban
festészet főtárgyat, rajz-festés-mintázás
kötelező tárgyat, majd kézműves főtárgyat.
Büszkeséggel tölt el, hogy sok-sok növendékünket neveltük művészetszerető ifjakká, és
közülük többen is művészeti pályát választottak.

Mindjárt indul a tanév											
Nagyon fontosnak tartom, hogy mindenki jó
szívvel járassa a gyerekét a jövőben is az iskolába – mondta a Zsombói Hírmondónak Pálmai
Péter, az új iskolaigazgató, aki beszélt a hittanról és arról is, van-e világnézetileg semleges
vagy keresztény kémia óra.
– Milyen változások várhatók szeptembertől a zsombói iskolában?
– Fenntartónk a Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Katolikus Iskolai
Főhatósága lesz, az intézmény felveszi Szent
István fiának, Imrének a nevét. Ő az ifjúság
védőszentje. Ezen kívül a heti két hittan óra
az, ami eddig csak szakkörként volt jelen az
iskola életében, az új tanévtől a délelőtti oktatás szerves részévé válik.
– Minden gyermek hittanra fog járni?
– Nem. Ez választható tantárgy. Ezzel
párhuzamosan indul az etika oktatása is, a
szülők választhatnak a két tanóra közül.
– Kik fogják ezeket a tantárgyakat tanítani?
– Az etika tanárok a tantestületből kerülnek ki, a hitoktatókat a megállapodás értelmében a plébános úr választja ki, nekem
egyetértési jogom van ebben a kérdésben.
Bízom Gyenes Csaba atya bölcsességében,
hogy a legmegfelelőbb személyeket találja
meg a feladatra.

– Csak ettől lesz ez az új iskola „egyházi”?
– Azért fontos, hogy nagyszerű hittanáraink legyenek, mert ezeken az órákon lehet
megszerettetni a gyermekekkel a keresztény
értékeket. Azt senki nem gondolhatja komolyan, hogy van keresztény és világnézetileg
semleges kovalens kötés a kémia órán, ezért
nem hiszem, hogy a diákok nagy különbséget vennének észre az eddigiekhez képest.
A fenntartóváltással nem történnek akkora
változások, mint azt sokan gondolták.
– Az eddigi programok is megmaradnak?
– Miért ne maradnának? Minden, ami
érték, ami erősíti a közösséget, azt butaság
lenne felszámolni. Ez nemcsak az iskolának
ártana, hanem minden itt lakónak. Ilyen
szempontból teljesen mindegy, ki a fenntartó, ez az iskola mindig is Zsombó iskolája
marad.
– Munkáját mindjárt szülői értekezletek
tartásával kezdte. Milyen tapasztalatokat
szerzett?
– Nagyon fontosnak tartom, hogy mindenki jó szívvel járassa a gyerekét a jövőben
is az iskolába, ehhez elengedhetetlen a tájékozottság. Mindenkinek joga van tudni arról,
hogy mire lehet számítani az intézményben,
ezért szerveztem ezeket a találkozókat. Sokan eljöttek, ami azt mutatja, hogy valóban
nagy volt rá az igény. Rengeteg kérdést al-

kalmam volt tisztázni, ami – a visszajelzések
is ezt bizonyítják – megnyugtatta a szülők
többségét.
– Lesz olyan változás is, ami nem az egyházi fenntartással kapcsolatos?
– Például a napközis foglalkozások. Eddig
több tanár és tanító foglalkozott a gyermekekkel felváltva heti néhány órát, sokkal
jobb megoldás – elsősorban a legkisebbeknél – az, ha egy délutáni tanulócsoportnak
saját napközis pedagógusa van.
– Igazgatói munkája mellett milyen tantárgyat fog tanítani?
– Magyar szakos tanár és művelődésszervező vagyok, de van egyetemi politológia
diplomám is. Ezek közül értelemszerűen
a magyar nyelv és irodalommal fogok bekapcsolódni a tanításba, de hogy melyik
osztályban, az a tantárgyfelosztás során fog
kiderülni.

„Esős Illés rossz,
mert áldást nem hoz.
Jakab napja vihart szül,
Magdolna sárban csücsül.”
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MENETRENDI TÁJÉKOZTATÓ									

A Tisza Volán Zrt. tájékoztatja Tisztelt Utasait, hogy 2011. augusztus 1-jétől (hétfőtől)
Szeged és Zsombó települések között ütemes menetrendet vezet be az 5055 Szeged
– Zsombó – Forráskút – Csólyospálos –
Kiskunmajsa és az 5056 Szeged – Zsombó
– Kiskunmajsa - Kalocsa autóbuszvonalak
egyes járatainak kisebb mértékű módosításával, korlátozó jelzés kiterjesztésekkel, illetve új járatok beállításával.

Indul
5:20
5:45
6:15
6:45
7:00
7:45
8:45
9:00
9:45
10:45
11:15
11:45
12:45
13:30
13:45
13:55
14:15
14:45
15:30
15:40
15:45
16:15
16:45
17:15
17:45
17:45
18:15
18:45
19:45
20:45
21:30
22:45
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Az ütemes menetrend alapján Szegedről
Zsombóra, illetve Zsombóról Szegedre 5.00
és 21.00 óra közötti intervallumban munkanapokon óránként, hétvégenként két
óránkénti követési idővel közlekedtetjük a
járatokat. A mindkét irányban óra 45 perckor
induló autóbuszjáratokat a vonalszakaszon
kiegészítik a térségen átközlekedő helyközi
és távolsági autóbuszjáratok is.

A fenti időponttól bevezetésre kerülő szolgáltatásunkkal, könnyen megjegyezhető,
kiszámítható menetrenddel kívánjuk a térségben élők részére vonzóbbá tenni szolgáltatásunkat, bízva abban, hogy az egyéni
közlekedés helyett a környezetbarát, közösségi közlekedést választják.
					
Tisza Volán Zrt.

Autóbusz menetrend

Érvényes: 2011. augusztus 1-től (hétfőtől)
Járatok Szeged, Mars tér autóbuszállomás Járatok Zsombó, aut.vt. - Kiskundorozsma Kiskundorozsma - Zsombó aut.vt. között
Szeged, Mars tér autóbuszállomás között
Érkezik Jel Járat
Indul Érkezik Jel Járat
5:50 N
Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa
4:35 5:05 M Csólyospálos-Forráskút-Zsombó-Szeged
6:16 X
Szeged-Zsombó, aut. ford.
4:45 5:15 N
Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
6:43 N
Szeged-Kiskunmajsa-Kiskunhalas-Kalocsa
5:45 6:15 M Forráskút-Zsombó-Szeged
7:15 X
Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa
6:00 6:30 X
Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
7:23 M Szeged-Zsombó-Forráskút
6:17 6:50 JM Zsombó, aut. ford.-Szeged
8:15 N
Szeged-Zsombó-Csólyospálos
6:25 6:55 M Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
9:16 M Szeged-Zsombó aut. ford.
6:45 7:15 N
Csólyospálos-Forráskút-Zsombó-Szeged
9:27 M Szeged-Zsombó-Kiskunmajsa-Kalocsa
6:52 7:15 M Zsombó, aut. ford.-Szeged
10:15 N
Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa
7:15 7:45 N
Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
11:16 M Szeged-Zsombó aut. ford.
7:45 8:15 M Forráskút-Zsombó-Szeged
11:43 N
Szeged-Kiskunmajsa-Kiskunhalas-Kalocsa
7:46 8:10 M Kalocsa-Kiskőrös-Kiskunmajsa-Szeged
12:15 N
Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa
8:05 8:30 I
Kalocsa-Kiskunhalas-Kiskunmajsa-Szeged
13:15 M Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa
8:45 9:15 N
Kalocsa-Kiskunhalas-Kiskunmajsa-Szeged
14:00 X
Szeged-Zsombó-Forráskút
9:45 10:15 X
Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
14:13 N
Szeged-Kiskunmajsa-Kiskunhalas-Kalocsa
10:45 11:15 N
Csólyospálos-Forráskút-Zsombó-Szeged
14:15 JM Szeged-Zsombó-Kiskunmajsa
11:14 11:35 N
Győr-Székesfehérvár-Szeged
14:45 X
Szeged-Zsombó-Forráskút
11:45 12:15 M Zsombó, aut. ford.-Szeged
15:15 N
Szeged-Zsombó-Csólyospálos
12:00 12:20 JM Kalocsa-Kiskunhalas-Kiskunmajsa-Szeged
16:00 M Szeged-Zsombó-Csólyospálos
12:45 13:15 N
Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
16:01 N
Szeged-Székesfehérvár-Győr
13:45 14:15 M Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
16:13 N
Szeged-Kiskunmajsa-Kiskunhalas-Kalocsa
14:30 14:55 14 Kalocsa-Kiskunhalas-Kiskunmajsa-Szeged
16:45 N
Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa
14:35 15:05 X
Forráskút-Zsombó-Szeged
17:16 M Szeged-Zsombó aut. ford.
14:35 15:05 MSZ Zsombó, aut. ford.-Szeged
17:45 JM Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa
14:45 15:15 N
Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
18:15 M Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa
15:45 16:15 M Forráskút-Zsombó-Szeged
18:16 Z
Szeged-Zsombó aut. ford.
16:05 16:35 N
Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
18:45 M Szeged-Zsombó-Forráskút
16:05 16:35 I
Zsombó, aut. ford.-Szeged
19:15 N
Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa
16:45 17:15 N
Kalocsa-Kiskunhalas-Kiskunmajsa-Szeged
20:15 M Szeged-Zsombó-Forráskút-Csólyospálos
17:45 18:15 M Zsombó, aut. ford.-Szeged
21:15 N
Szeged-Zsombó-Forráskút-Csólyospálos
18:20 18:50 N
Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
22:01 X
Szeged-Zsombó, aut. ford.
18:45 19:15 N
Kalocsa-Kiskunhalas-Kiskunmajsa-Szeged
23:15 N
Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa
19:19 19:40 N
Veszprém-Kiskunmajsa-Szeged
20:45 21:15 N
Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
22:05 22:35 X
Zsombó, aut. ford.-Szeged

„A nap kettőztetvén hév tüzét a Rákon,
Magossan tűndöklik a hideg klímákon.”
Csokonai Vitéz Mihály: A nyár

különszám

Autóbusz menetrend

Indul
5:25
6:10
6:30
6:45
7:35
9:45
10:35
11:45
13:30
13:30
14:40
15:15
16:00
16:30
16:35
16:45
18:40
20:35
22:45

Érvényes: 2011. augusztus 1-től (hétfőtől)
Járatok Szeged, Mars tér autóbuszállomás Járatok Zsombó, aut.ford. - Szatymaz Szatymaz - Zsombó, aut.ford. között
Szeged, Mars tér autóbuszállomás között
Érkezik Jel Járat
Indul Érkezik Jel Járat
6:06 JM Szeged-Szatymaz, Szegedi u-Zsombó
4:17 5:05 N
Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged
6:51 M Szeged-Szatymaz, Szegedi u-Zsombó
4:47 5:35 M Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged
7:15 Z
Szeged-Szatymaz, Szegedi u-Zsombó (átszállással)
6:17 7:00 X
Zsombó-Szatymaz, Szegedi u.-Szeged
7:31 M Szeged-Szatymaz, Gulyás s.-Zsombó
7:32 8:35 N
Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged (átszállással)
8:25 N
Szeged-Szatymaz, Szegedi u-Zsombó (átszállással)
8:32 9:20 N
Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged
10:31 N
Szeged-Szatymaz, Gulyás s.-Zsombó
9:32 10:20 M Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged
11:25 M Szeged-Szatymaz, Gulyás s.-Zsombó (átszállással)
10:32 11:20 N
Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged
12:26 N
Szeged-Szatymaz, Szegedi u-Zsombó
11:37 12:25 M Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged
14:20 X
Szeged-Szatymaz, Gulyás s.-Zsombó (átszállással)
12:37 13:25 N
Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged
14:20 MSZ Szeged-Szatymaz, Szegedi u-Zsombó (átszállással)
14:20 15:10 X
Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged (átszállással)
15:26 N
Szeged-Szatymaz, Gulyás s.-Zsombó
15:32 16:20 N
Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged
16:01 I
Szeged-Szatymaz, Gulyás s.-Zsombó
17:32 18:40 N
Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged (átszállással)
17:00 M Szeged-Szatymaz, Szegedi u-Zsombó (átszállással)
18:32 19:20 Z
Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged
17:30 MSZ Szeged-Szatymaz, Gulyás s.-Zsombó (átszállással)
19:32 20:35 N
Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged (átszállással)
17:30 SZN Szeged-Szatymaz, Gulyás s.-Zsombó (átszállással)
20:42 21:30 X
Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged
17:26 M Szeged-Szatymaz, Szegedi u-Zsombó
19:30 M Szeged-Szatymaz, Szegedi u-Zsombó (átszállással)
21:21 N
Szeged-Szatymaz, Gulyás s.-Zsombó
23:31 N
Szeged-Szatymaz, Gulyás s.-Zsombó

JM
X
M
N
I
SZN
Z
14
MSZ

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

Ünnepélyes átadás	
Hivatásforgalmi kerékpárút hálózat fejlesztése Zsombón
DAOP-3.1.2/A-09-2009-0019
Tisztelt Zsombóiak!
dr. Botka László
Szeged Város Polgármestere,
Tisztelettel meghívom Önöket a zsombói
országgyűlési képviselő
kerékpárút ünnepélyes átadására!
Jöjjön el! Ünnepeljük együtt Zsombó régen
Az ünnepélyes átadás
várt és mára megépült kerékpárútjának hihelye: Zsombó, Andrássy út - Béke utca vatalos átadásán!
kereszteződése
Az átadást megelőző program részleteiideje:
ről tájékozódhat augusztus végén a www.
2011. szeptember 6. (kedd) 10:00 óra zsombo.hu honlapon.
Az ünnepélyes átadáson részt vesz
dr. Bohács Zsolt
országgyűlési képviselő és

Tisztelettel:

Gyuris Zsolt
polgármester
„Szikrázó
az égbolt
aranyfüst a lég,”
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Zsombó, az Zsombó – idén is megrendeztük a Falunapokat					

Azt hiszem nincs ember Zsombón, aki ne
készült volna valamilyen szinten a falunapokra. Évek óta egyre látványosabb, vérpezsdítőbb napoknak nézünk elébe így Péter-Pál
napja közeledtével. Erre most rátettek egy
lapáttal az Erdélyi színjátszók, amikor is péntek este előadták fergeteges előadásban a
„Baj van a lányommal” c. színművet. Aki látta, annak nem kell dicsérni, aki meg nem, az
vessen magára. Igazi színházi hangulatban
telt az este. Előtte az orgonaavató koncert
zsongított el valamennyiünket, csak azért
izgultunk, hogy elérjük a másik sikergyanús
előadást is. Na, de minden jól ment, megértő és türelmes volt a színjátszók csapata.
Szombaton aztán újult erővel kezdődött a
látványok tárház. A reggeli ébresztő kihajtott az ágyból minden lustálkodást kedvelőt,
mert nem illik pálinka vagy bor, esetleg egy
kis sütemény kínálása nélkül tovább enged-

ni a zenészeket, akik NEKÜNK muzsikálnak. A
sportpályán már forgott a főzőcsapat, akik az
ebédeltetésért voltak felelősek, gyülekeztek
a lovasfogatok, készültek az első Zsombói
fogathajtó bemutatásra. Focisták mérkőztek, kézilabdások edzettek, szóval mindenki
megtalálta a neki legjobban megfelelő szórakozást. Az idő is kedvezett, most nem mosta
el az aratást, mint az elmúlt évben, így sokan
kijöttek a tarlóra, és vissza emlékeztek a régi
aratások keserves embert próbáló munkájára, amikor még a cséplőgép is látvány volt,
és nem is gondoltuk, hogy egyszer a kasza
múzeumi tárgy lesz. Vasárnap délelőtt csak
a legelszántabbakat lehetett reggel látni,
mások készülődtek a motoros találkozóra, és
várták a flúgos futamot, közben a kemencés
program is beindult öt asszony és két fiatalember látott neki a kalácssütésnek, mire a
nagymise hallgatásából megérkeztek a hí-

Wesselényi Szabadegyetem
Zsombón
Első alkalommal

A zsombói, Wesselényi
Népfőiskola néven ismert
klebelsbergi iskolaépület
idén nyáron első alkalommal adott helyet a nagy
sikerű Wesselényi Szabadegyetemnek. Az egy hetes
tábor elsősorban zsombói
és környékbeli egyetemisták
számára került megrendezésre.

A hallgatók a hét folyamán mind téma, mind
előadók tekintetében sokrétű élményben részesültek. Ellátogattak hozzánk
a Szegedi Tudományegyetem oktatói közül
Dr. Zakar Péter, Jancsák
Csaba, Döbör András, Kiss
Gábor Ferenc, de vendégünk volt többek között
Prof. Dr. Szabó Gábor az
SZTE rektora, és Dux László felsőoktatásért felelős
helyettes
államtitkár,
valamint Balogh László a
Médiatanács elnöke is.
A szabadegyetem témája egy szóval megfoghatatlan, de az bizonyos,
hogy minden hallgató
számára hasznos információkkal, tanácsokkal
gazdagodtunk. Esett szó
a médiáról, a jelenlegi felsőoktatási rendszer előnyeiről, ill. hátrányairól,
pályázati lehetőségekről,
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„Ki látta a régi kisvonatot?
A vasút s az erdő közt robogott
a réz-betűs, réz-számos, fekete
kocka, a mozdony.”

jövőépítésről, határon
túli magyarság helyzetéről, de szóba kerültek
történelmi témák, mint a
különböző államformák,
azok kialakulása, illetve
maga Wesselényi és kora.
Az egyes előadásokat
követően a résztvevők
kérdéseiből kötetlen beszélgetések alakulhattak
ki, gyakran még ebéd,
vagy éppen vacsora közben is.
Az előadások mellett a
hetünket kiegészítő programok színesítették, így
gyorsan egy összetartó
közösség alakult ki a táborozókból. Meglátogattuk az Ópusztaszeri Emlékparkot, strandolással
töltöttünk egy délutánt a
Mórahalmon, éjszakánként pedig összekovácsoló játékok és tábortüzes
beszélgetések kaptak
helyet.
Összefoglalva, az egy
hetes plusz tanulás nem
volt hiábavaló, reméljük,
a szabadegyetem hagyománnyá növi ki magát,
és jövőre is részesei lehetünk!

vek, akkorára kisült a Zsombói kínálós és hál
Istennek mindenkinek jutott belőle. A Közösségi Házban eközben zajlott a véradás, ami
sikeresnek mondható, mert akik vért adtak,
önzetlenül adtak, nem kérdezték kinek lesz.
Összességében csodálatos két napot tudhat
maga mögött a zsombói nép. Július 25-26a Péter-Pál, arató ünnep, amit nem szabad
kihagyni. Hiába van a környékünkön szinte
mindenhol, erre a napra abszolválva látványosság, pl.: motoros találkozó, Homokháti
sokadalom, mégis Zsombón köt ki, aki jól
akarja magát érezni. Mert itt megtalálja azt
a hangulatot, ami kell egy igazi családias
naphoz. Sör-bor, zene, falmászás, kézilabda
foci, meg, amit akartok. Ha nem hiszitek?
Gyertek el jövőre, és meglátjátok.
Szalmáné Vali

VEGYES ÉLELMISZERÜZLET
ZSOMBÓ, KÖLCSEY F. U. 2.
KIEMELT AKCIÓINK:
AKCIÓINK:
KIEMELT
Házi kenyér 1kg........................................................ 199.Kifli, zsömle.................................................................18.Csészés Reál margarin 500g......................................180.Kocka Reál sütőmargarin 250g.................................. 135.Puszta friss reggeli ital 1liter..................................... 185.Lattimo kávékrémpor 200g.......................................190.Bravos kávé 250g....................................................... 335.Kerekes kolbász 1kg..................................................980.Szeletelt szalámi 60g.................................................190.Bacon szeletelt szalonna 150g.................................. 270.Italpor Revitav 10g......................................................30.Reál kutyaszalámi 1kg...............................................230.Baba szappan............................................................120.Silan öblítő 1liter...................................................... 419.Arany Ászok dobozos sör 0,5l...................................169.Kőbányai sör 2l......................................................... 439.Prince 4,2%-os sör 0,5l...........................................95.-+ü

GÁZPALACKOT ÁRUSÍTUNK!

Friss zöldség, gyümölcs, tojás, folyamatosan kapható.
Fagyasztott termékeink:
csirkeszárny, csirkecomb, csirkefar-hát,
tömlős darálthús, fagyasztott zöldségek
Minden héten jégkrém akciónkkal várjuk kedves vásárlóinkat.
NYITVA TARTÁS: Hétfő- Péntek: 6:00-19:00-ig
Szombat- Vasárnap: 6:00- 13:00-ig
Az akció időtartama július 15- július 31-ig vagy a készlet erejéig.

Gergely Bori

Szabó Lőrinc: A kisvonat

Meleg és hideg étkezési jegyeket elfogadunk!

különszám

ZSOMBÓ ÉPP KÖZTE VAN…									
„Majsától Dorozsmáig“ címmel – kissé
szokatlanul – két rendezvény is lesz idén
Dorozsmán, a Petőfi Sándor Művelődési
Házban. A főrendezvény egy tájarculat-kereső tanácskozás július 26-án. Ezt keretezi
időben a „Teremtés-szeletünk – Majsától
Dorozsmáig“ című környezet-fotográfiai vándorkiállítás, amely július 15-én 17 órakor nyílik ezzel a különös címmel. A fotósok „táj“-ról
beszélnek, ha arról a csodálatos „valamiről“
szólnak képben és szóban, amit Győri-Nagy
Sándor, zsombói születésű kultúrökológus
édesapám „teremtés-szeletnek“ nevez. Hívjuk tájnak vagy teremtés-szeletnek, berzenkedik az alföldi emberben az ellenkezés: mi
csodálatos van Majsa és Dorozsma között?!
Egyhangú Alföld, amelyben se lakói, sem a
turisták semmi különöst nem látnak…
Csak a belénk nevelt büszkeség idézteti
velünk Petőfi hetyke sorait: „Mit nekem te
zordon Kárpátoknak fenyvesekkel vadregényes tája!“. Közben mindannyian a hegyekbe
vágyunk. Így voltam én is, míg kamasz fejjel
vissza nem kerültünk az alföldi tájba. Itt hittem el végre édesapámnak, hogy nem csak
a függőlegesen tagolt, grandiózus tájformákkal ható hegyi világban létezik szépség.
Legalább annyi van a „földszintes“ Alföldben
is! Csak hát errefelé menni kell utána, mert
egymás mellé vannak rendelve a dolgok.
Mindegyik azt igényli, hogy külön-külön látogassuk meg, fedezzük fel a maga helyén.
Ha nem így teszünk, vagy túl nagy sebességgel suhanunk tova, semmit se mutatnak
meg magukból.
Győri-Nagy Sándort a tavasszal egy Közép-Európa-járó német újságíró kereste föl
Majsán. Bevallása szerint kocsival Erdélybe
tartva meg se szokott állni Budapesttől
Ártándig. „Nincs itt semmi látnivaló!“ – indokolta a sietséget. „Errefelé az autós elől
elrejtőzik a szépség…“ – válaszolt neki a
kultúrökológus, és gyalogtúrára invitálta a
majsa-csólyosi tanyatájba. Nem bódította
szeszes hungarikumokkal, de az újságíró
másnapra is maradt. És hamarosan küldte lelkendező cikkét az Alföld finom szépségeiről,
amelyeket csak az élhet meg, aki megszolgálja. Apai eleim tájhazáját járva megszolgált szépségeket gyűjtögettem én is lélekben
és a fényképezőgép memóriakártyáján. Nem
akartam művészképeket csinálni, csak megfogni és átadni másnak is a szépet, ami mellett naponta rohanunk el. Fotózó fiatalként
hiszem, hogy a táji szép nem a megragadási
módtól, a retusálás ravaszságaitól, a technikától művészi, hanem önmagától. Attól, aki
megalkotta és megtartja: a Teremtőtől és a
teremtés törvényeit követő embertől. S ha
van benne rút, mert az is van, az a Rossztól
és a romboló erőktől való.
Ilyen gondolatok vezethették kiállítótársaimat is. Köztük a Szatymazon élő dorozsmai
Farkas Gábort, hogy gépen szálljon fölébe
ennek a tájnak. Tudhatta Radnóti nyomán,

hogy térképet lát majd, a teremtett szépség
és a tájrútító Rossz nyomaival. A többszáz
méteres magasság szemlélődő sebességre
lassította a vizek, nádasok, településekről kiszökő utak, szántók közé szórt tanyák fölött.
Az ő lencséjét is a tájban gyönyörködő ember
szépségszomja irányította földi tárgyaira, a
számunkra adott tájcsodára.
Akárcsak azokét, akik messziről idejőve
fogtak objektívet arra, ami szubjektíve megragadta őket. A budapesti agglomerációból
Csólyosba látogató Telek Tamást, aki a miniatűr szépségekhez közelhajolva szöcskéket,
bíbicfiókát, gyíkokat fényképezett a semlyékeken. Vagy a bánáti Margit Zoltánt, akit
a forró homok gyümölcsvilága fogott meg.
Avagy a magyarul még alig beszélő Marion
Weitmannt, aki Stuttgartból csöppent a Kiskunságba, lovakat tart és az alkonyi fények
ejtették rabul. De említhetném Fodor Ferenc
néprajztudóst is, aki a tanyavilág földről már
jól ismert fóliavilágát akarta levegőből is látni-láttatni.
A dorozsmai művház kiállítótermében
július 29-ig tehát földi és légi tájdokumentátorok tárgyilagos szépségüzeneteivel találkozhatnak, melyek a látogatók szemében
szubjektívnek is tűnhetnek akár. Ennek
oka legfeljebb az a hitük, amellyel hirdetik
az alföldi táj lakóinak, hogy velünk se volt
fukarabb a Teremtő, mint a dombsági és a
hegyvidéki embertársainkkal. Aki azonban
Dorozsmán lekésné a július 15-i megnyitót,
annak még van lehetősége pótolni. Egyrészt
a művelődési ház nyitvatartási idejében
július 29-ig Dorozsmán marad az anyag.
Másrészt az Anna-napi tájkonferencia is abban a nagyteremben zajlik, ahol akkor még
három napig ott lesznek a falakon a fotók. S
azután se másfelé vándorolnak innen, csak
azon az úton visszafelé, amelyen idejöttek:
Dorozsmától Majsáig. Már ahol majd fogadják őket.
Július 26-án a Magyar Ökoszociális Fórum

(MÖF) Európai Kommunikációs Intézete
(EKI) „Majsától Dorozsmáig – Víz, homok,
terméskő és kultúra a tájban“ címmel rendezi meg IV. Anna-napi Anyagnapját (AnA IV.)
Kiskundorozsmán. A fotóanyagot is annak
a MÖF Európai Kommunikációs Intézetnek az
archivumából válogatták a rendezők, amelyik Anna-napkor a teremtett tájanyagokról:
az éltető vízről, a kiskunsági gyümölcstermő
meszes homokról, a szinte teljesen elfelejtett
terméskőről és feledékeny kultúránkról szervez konferenciát. A MÖF-EKI nem csak, sőt
nem is elsősorban szaktudósoknak szánja a
július 26-i tájtanácskozást sem. Sokkal inkább lakótájukat, szülőhazájukat szerető, teremtéstisztelő köz-embereknek. Rajtuk fog
ugyanis múlni, hogy megmarad-e teremtett
szépségében, embermegtartó egészségben
ez a gyönyörű Teremtés-szelet, vagy elpusztíthatja az érzéketlen önzés és bűntársa, a
tétlen közöny.
Ezért okos települési vezetőket, az utódainkat tájérzésre-tájőrzésre nevelő pedagógusokat, turisztikai szakembereket, a
jövőre is gondoló közpolgárokat, tájfelelős
parasztembereket, s persze a fiatalokat várják a MÖF konferenciarendezői július 26-án
reggel 9 órára a IV. Anna-napi Anyagnap
(Ana) dorozsmai rendezvényére, melyet
Nógrádi Zoltán országgyűlési képviselő,
Mórahalom város polgármestere nyit meg.
Tavaly Kiskunmajsán magyar és német nyelvű, nemzetközi rendezvényt tartottunk. Idén
szeretnénk a magunk dolgaival egymás közt
lenni Dorozsmán. Ezért most nem csak a táji
anyagainkról, hanem a táj- és embermegtartó gazdálkodásról is szó lesz, mint a táji kultúra legfőbb alapjáról és egyben a legfőbb
kérdésünkről. Ez dönti el, hogy hamar múló
epizód-szerep vár-e ránk vagy közösségünk
hosszú életű lesz ezen a földön.
NAGY GERGELY
egyetemi hallgató
SZTE TTIK földrajz, Bsc

Szilvánia Pizzéria és Fagyizó
Nyitva tartás:
Hétfőtől vasárnapig 8-21

Rendelésfelvétel:
06-62/255-715
06-20/4045-045

„Forró nyárközép van,
Kapaszkodik a nap fölfelé; sugára
Mint a lángeső,”

9
Petőfi Sándor: A Kiskunság

2011. nyári

HÍRMONDÓ

Stoppal az 1-es úton - túrabeszámoló Izlandról							
Harmadik rész
Reykjavik - Skaftafell Nemzeti Park 2010.06.17-20.

Érkezés egy kisvárosba, elköszönünk a
hölgytől. Újfent nekilátunk a stoppolásnak.
Egy családdal utazunk a gyerkőc mellett
Selfoss-ig, majd egy dzsippel Hella városáig, amely a Hekla vulkán közelében fekszik.
Közben Vikkét és Ateszt is felvesszük. Szintén
helyiekkel haladunk tovább Gergővel, majd
egy olasz párral a Seljalandsfoss vízeséséig.
A festői tájat az úttal együtt elmosta 2010.
tavaszán az Eyjafjallajökull kitörése kiváltotta sár áradat, a vízesés környéke azonban
érintetlenül és a fűtől és mohától zölden köszönti a sziklákról a földre hulló égi áldást.
Vissza az ezen a szakaszon murvás 1-es
út mellé, járműre várva. Hosszasan semmi,
majd egy német ürgével robogunk tovább
a legközelebbi kempinget keresve. Szerencsénkre elég sokáig eljutunk, Skógar-ig,
egy ugyancsak impozáns vízesés előteréig.
Ötletelés, hívjuk Vikkét és Ateszt, hogy mi
elindulnánk Landmannalaugar felé, át az
Eyjafjallajökull gleccserén. Időközben ők lehagytak minket, így e túra tolva, irány Vik y
Myrdal. Német házaspárral a semmibe. Ők
tovább a hotelbe, mi pedig az út mentén
sétába kezdünk, késő délután és pusztaság,
kevés a kocsi. Most érzékeljük igazán a távolságokat, sok-sok percet vesz igénybe mire
megkerülünk egy magányos kis dombot,
vagy átmegyünk egy hosszú hídon. Aztán
egyszer egy autó jön és bevisz miket a déli
országrész kis településére, a háromszáz
lelkes kisvárosba, a kemping mellé. Ott már
barátaink felépített sátraik mellett ücsörögnek. Vacsorázunk és sétálunk egyet, a bazaltos homoktól fekete tengerparton át a riffek
felé és vissza. Mindenki elvonul a saját kis
szálláshelyére és lezárjuk a napot.
Vasárnap. Egy tartalmas és lenyűgöző túra
a meredeken magasodó sziklabércek felé,
azokon át, a lundák lakhelyeit kutatva. E
papagályszerű madarak őshonosak itt, Vik (y
Myrdal) nevezetes róluk, azonban nem kön�nyű észrevenni a fürge kis szárnyasokat. Sirályok mindenütt, egy holló félúton, birkanyáj
többször is. És a sziklatömbről lepillantva,
abráziós, tenger marta oszlopok, fülkék és
hidak alkotta kőváros magasodik a víz fölé,
alattunk sok tíz méterrel. Tengerpart, egy
hosszú földnyelv, középtájban furcsa testtel.
Egy elhalálozott bálna, immár fej nélkül.
Fotózkodunk a bomló fehérjetömeggel a
háttérben. Hihetetlen, egy napon látunk
lundát és bálnát is, még ha utóbbi éppen
nincs is túl jó bőrben. És folytatjuk sétánkat
a napsütötte természetben, lagúna mentén
és sziklát mászva, a tenger és e kőhalom ősi
táncának színpadán. Különválunk. Nagy séta
és stoppal vissza a kempingbe Gergő társaságában, sátorbontás, uzsonnaidőbe nyúló
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ebéd. Gázpalackon fortyog a zacskós eledel.
A többiek is készen állnak, azonban mi
vagyunk ma a kedvezményezettek. Ha egy
autós meg akar állni, akkor már az első csapatot felveszi szokás szerint, így a néhány tíz
méterrel odébb parkoló társak bizony nem
éppen irigylésre méltó helyzetben a késődélutáni csekély forgalomban. Hangulatképek,
csendéletek. Mégis mi indulunk neki előbb
gyalog egy másfél órás nihil után, úgy látszik
a szerencse nem lesz egyikünk útitársa sem
első izlandi hetünk végén. És gyalog a mes�szeségbe. Eközben Ateszék elhaladnak mellettünk, a várakozásukat siker kíséri, mégis
mi járunk jobban. Mert egy hosszú út menti
séta után, ténylegesen estidőben, felhős és
szórt fényű, félhomályos időszakban, egy lakókocsi megáll. Finn fiú és lány, meg egy bristoli srác az útitársunk, ők éppen Skaftafellbe
mennek, huh, ez aztán mázli a javából. Az
jóval több, mint száz kilométer egyhuzamban. Bristol híres az elektronikus zenei kultúrájáról, szóval van beszédtéma, földtani
beszámolóink mellett. Megakemping, egy
glaccser, a Skaftafellsjökull szomszédságában. Tárt kapuk, sok ember, számtalan sátor,
a pénztár zárva. Így már nem tudunk sátorjegyet venni, másnap délelőtt kell elintézni.
Alvás.
A hét egy figyelmeztetéssel indul, az elmaradt sátorjegy miatt. Jóízű reggelinket,
ami inkább tízórai-féle, gyorsan megtöri, és
szinte rohanunk befizetni a szállásdíjat, persze már aznap estére. Mert nem büntetés ez,
hanem inkább kérés, hogy oldjuk meg a dolgot, mi pedig felragasztjuk a jegyeket sátrainkra. Ez így szokás az itteni kempingekben.
Elsétálunk a gleccserig, az olvadó jégtömegből tó duzzad és ereken folyik a ten-

gerbe, hordalékával együtt. Látjuk az egész
folyamatot. Egy még jóval a nemzeti park
előtt eltöltött vadkempinges éjszaka után,
a többiek is megérkeznek. Velük elindulunk
egy nagyobb kirándulásra a parkon belül,
melynek nyitánya Svartifoss bazaltorgonákról alácsordogáló vízesése. Vikkéék vis�szafordulnak megnézni a gleccsert, mi pedig
Gergővel tovább haladunk. Puha mohás
felszín szegélyezte sötétkék tavacskák, óriás
szakadékok, bámulatos természeti formák.
És beborul, és ködlepte ormok, változatos
formakincsű patakmedreken át visz utunk.
Várjuk, hogy talán trollokkal találkozunk. E
mesebeli lények a skandináv mitológia torz
alakjai. Elmarad a míting. A keskeny ösvény
a gleccserhez vezet; amit korábban szemből
láttunk, most felülről is megcsodáljuk, megbabonáz minket a látvány. Lejövünk a kempingbe, és már igencsak beesteledett.
Izland folyamatosan új arcát mutatja, egy
nagy múzeum, természet és kultúra fenséges gyűjteménye. Tényleg elképesztő, és
még csak három nap telik el reykjaviki indulásunk óta. Délelőtt megnézzük Sel skanzenjét, a földbe ásott házak egykori lakhelyek voltak, egy korábbi élet utolsó hírnökei.
Összepakolunk és elindulunk, vissza az 1-es
útra, hogy tovább haladjunk. Még hétfőn
megbeszéltünk, hogy változtatunk útvonaltervünkön, megpróbáljuk körbekerülni a
szigetet, s utána visszamegyünk a vulkánkitörés helyszínére. Irány tehát a keleti fjordok
felé! Lassít egy autó, megáll Ollie. Hát, nem
egyszerű figura, az biztos…
Radvánszky János

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

„A napraforgó, mint az őrült
röpül a pusztán egymaga,
a tébolyító napsugárban
kibomlik csenevész haja.”
Kosztolányi Dezső: A napraforgó mint az őrült

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

fizetett hirdetés

különszám

„Búza, búza, de szép tábla búza,
Kihajlik az a váncsodi útra.”
Búza, búza, de szép tábla búza (magyar népdal)
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2011. évi Zsombói Falunapok
Idén fogatosok is ta

lálkoztak

A hasunkat fogtuk

Polgármesterek: Orotva-Zsombó

Janicsák Veca

A kör közepén állok

Megfőtt
Algyőn szomszédoltunk

Zsombó Parádé

Külföldi néptáncosok
Az év ifjú zsombói művésze:
Kothencz Lívi

Kemencéspro

gram.

Vastag Csaba

A biztos siker
Leánykoszorú

Megtelt
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