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Községünk legidősebb lakójának húsvéti köszöntése

Az idei nagypénteken egy kisebb csapat útra kelt, hogy településünk tiszteletben álló tagját személyesen köszöntse Húsvét alkalmából, és hölgyről lévén szó hagyományos locsolkodással egybekötött
kis műsorral kívántak kedveskedni Margit néninek és kedves családjának.
Péter Viktorné, született Czékus Julianna Margit Zsombó község
egyik legtöbbet megélt lakója. Idén ünnepli 103. születésnapját.

Isten éltesse sokáig erőben, jó egészségben!
Köszönet Bacsa Flórának, Bacsa Gergőnek a szép népdalokért és
tekerőlant játékért, Hajda Csengének a gyönyörű dalcsokorért, Nokta
Gábornak és Hajda Csengének a vidám, táncos bemutatóért, Gyuris
Zsolt Polgármester Úrnak a köszöntés megszervezéséért és a locsolásért.
		

szerkesztőség

Önkormányzati foglalkoztatás
Kedves Zsombóiak!

A kormányzat igényfelmérést végez az önkormányzatok körében a startmunka mintaprogramban való részvétel szándékáról. A
program részletei nem ismertek még teljes
körűen, a feltételek még a jövőben formálódnak. Mivel nem szeretném elszalasztani
a lehetőséget a zsombói munkanélküliek
foglalkoztatására, ezért jeleztem Önkormányzatunk szándékát a programban való
részvételre. Amennyiben megfelelünk majd

a feltételeknek, a továbblépéshez szükséges
lesz ismerni azon zsombói munkanélküliek
létszámát, akik részt vennének a programban és vállalni tudnák a munkát valamint
a másfél éves ingyenes képzést. A programban várhatóan bruttó 71.800 Ft lesz a havi
díjazás heti bérfizetéssel. A valószínűsíthető
feladat: növénytermesztés és hagyományos
tartósítás (befőzés, aszalás).
Kérem, hogy akit érdekel a lehetőség, keresse Zsótérné Makra Ibolya gazdálkodási
csoportvezetőt a Polgármesteri Hivatalban

személyesen vagy az 595-564-es telefonszámon!
Fontos, hogy az érdeklődők jelezzék
az esetleges részvételi szándékukat,
mert megfelelő számú jelentkező hiányában nem tudunk részt venni a programban!
Köszönettel:

FALUNAPI FELHÍVÁS

Szeretne a helyi közösség értékmegőrző tevékenységében aktívan részt venni?
Nevetni és egy kellemes délutánt eltölteni?

A 2012. évi falunapon már hagyománnyá vált arató ünnepségen szívesen résztvevő aratók és azok megörökítésében (fotó, videó) közreműködők jelentkezését szívesen fogadjuk.
Bővebb információ:
Kálmán Ferenc 30/9624915 vagy József Attila Közösségi Házban Nagy Beatrix
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Valahol most egy tulipán-szájú,
kicsi szamárka ordibál,

hátára odaképzelem magam
s vagyok Jézus király.”
Csoóri Sándor: Virágvasárnap

Gyuris Zsolt
polgármester
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A polgármester volt a Zsombiban
Kedves Zsombóiak!
Egy jelenségre szeretném felhívni a figyelmüket és az ezzel kapcsolatos döntésem
okait megosztani Önökkel anélkül, hogy a
részletekben elvesznék és túl sok betűt és
időt pazarolnék erre mindannyiunk életéből.
Történt, hogy Monori Gyula a Zsombi egyik
szerkesztője eljött hozzám decemberben,
hogy riportot készítsen a Zsombi számára.
A cikk nem jött, nem jelent meg, hanem
Tóth-Varga Györgyi jött helyette januárban
és újabb kérdéseket tett fel, amit elmondása szerint az előző válaszok generáltak a
szerkesztőbizottságban. Rákérdeztem, hogy
kiket takar ez a szerkesztőbizottság, akivel
meg kell beszélni bizonyos dolgokat, és felmerülnek újabb kérdések, de azt a választ
kaptam, hogy nem mondja el, majd elhívnak
egy ülésükre. Ez nem történt meg, bár valószínűleg az azóta eltel időben lett volna rá
alkalom. Kíváncsi leszek, hogy hányan fogják felvállalni a nevüket közülük. Ez engem
egy másik zsombói jelenségre emlékeztet.
Ott is a legtöbb megnyilvánulás név nélküli,
vagy hol így, hol úgy jelenik meg és fejti ki a
véleményét.
A cikk elkészült, megkaptam. Pontosítottam, kiegészítettem, ahogy a szerkesztők
kérték, külön kiemelve a változtatásokat a
könnyebb áttekinthetőség végett, és ezzel
a tartalommal járultam a megjelenéshez.
Ehhez képest kaptam egy újabb változatot,
amiben nem látszottak a változtatások és
egy kis szöveget, hogy egyes részeit beépítették a javaslataimnak, más részeit meg
nem, mert az újabb kérdéseket generálna,
amit most nem akarnak feltenni. A cikk a
riportokból készült. A hangfelvételekből
kérésem ellenére nem kaptam, csupán belehallgathattunk volna együtt. Kicsit szomorú
vagyok, hogy a technika mai állása szerint
nem lehet egy felvételt másolni, de nincs is
nagy jelentősége gondoltam, mert az alapján
írnak egy cikket az élő beszédből, amit aztán
a riportalany elolvas, ha kívánja kiegészíti,
pontosítja és azután jelenik meg. Ez eddig
működött minden írott és elektronikus sajtóval, ahol ezt kértem (pl. Délmagyarország,
Index, Szegedma …). Bevallom őszintén,
hogy nem vagyok egy profi nyilatkozó, pláne
ha nem tudom a témát előre, és nem tudok
felkészülni, hogy részletekbe menő pontos
tájékoztatást adhassak az adott témában.
A helyzetet az is nehezíti, ha sűrű egymásutánban váltják egymást a témák. Az előbb
leírt folyamatnak nem az az értelme, hogy
nehezítsük egymás életét, hanem az, hogy
minél körültekintőbb, pontosabb legyen a
tájékoztatás.
A Zsombi szerkesztőbizottsága által módosított cikk a jóváhagyásom és hozzájárulásom nélkül jelent meg.

A tanulságokat levontam:
• Volt olyan régebben, hogy képfájlként
küldtem a Zsombinak cikket, hogy ne lehessen manipulálni, de azt hittem elég sok idő
eltelt már és kinőtték ezeket a módszereket.
Naív voltam.
• A változtatások - manipulatív belenyúlások - száma a cikkbe szerintem közel van
az egy tucathoz.
• Utólag kiegészítenek, kihagynak részeket az általam engedélyezett riportból,
ezzel megváltoztatják a cikk egyes jelentős
részeinek értelmét. Ez egyértelműen (helyi)
politikai célzatosságot takar. Már maguk a
megfogalmazott kérdések, és a kérdések választól függő teljes vagy részleges elhagyása
is ezt támasztja alá.
• Egy kör politikai céljait szolgálja a lap,
amivel semmi baj nem lenne, ha ez nem egy
fantom szervezet lenne, a vélhetően sokunk
által jól ismert emberekből, ők a fantom
„szerkesztő bizottság”.
• Több hónap telt el – és közben Zsombi
lapszám jelent meg – a riport felvételétől
a megjelenésig. Nekem közben igen rövid,
néhány napos határidőim voltak a megküldött és általam helyenként vitatott cikkhez
a véleményemet elküldeni. Ezt nehezítette,
hogy a változtatások nem voltak egyértelműek, mintegy rejtve maradtak, vagy csak
hosszas elemzéssel derülhettek volna ki.
Szerencsére elég sok, Zsombó fejlesztésével
kapcsolatos munkát találok magamnak és
kollégáimnak, ami miatt - bocsánat, de nem az az első, hogy a Zsombi politikai indíttatású cikkeivel foglalkozom.
• Nem a megjelent cikk közléséhez járultam hozzá! Hosszas mérlegelés után úgy
döntöttem, hogy nem vonom el az egyébként soha nem elegendő időt a közösségi
munkától azzal, hogy helyreigazítást vagy
jogi lépéseket tegyek az ügyben. Azt az utat
választom – amit már több évvel ezelőtt
kellett volna, amikor hasonlókat tapasztaltam, – hogy a továbbiakban nem működöm
közre a Zsombi szerkesztőségének politikai
játszmáiban. Ezután is azt írnak, amit akarnak. Nélkülem. Ki-ki eldönti, hogy hisz-e a
megjelentek teljes valóságtartalmában. Én
nem, mert nehéz kihámozni, hogy mi igaz,
mi nem, és ami még nehezebb, a részigazságok bogozása.
Végezetül néhány gondolat a jövőről.
Nem szeretném a helyi újságot, a Zsombói
Hírmondót kitenni politikai adok-kapoknak,
ami nem azt jelenti, hogy ne lenne helye
akár itt, akár máshol a kritikus hangoknak,
a falu, az önkormányzat életét, munkáját
érintő kérdéseknek. Ennek eddig sem volt
akadálya, de tudomásom szerint nem érkeztek ilyenek.

Lapzártánk után jelent meg a legutolsó
Zsombi lapszám. Kivételesen, hogy az eddig
leírtakat alátámasszam, válaszolok azokra a
kérdésekre, amelyek a Zsombói Hírmondó
tördelése, nyomdába adása előtt rendelkezésemre álló idő és információ megenged.
A Zsombiban megjelent 3/4-ed oldalas
Kérdezz, felelek című cikkből az itt vastagon
szedett kérdések tartalmaznak érdemi információ igényt. A cikk többi része, a jól beállított fotókkal a „Szerkesztőség” véleményformáló megnyilvánulásai.
1. Milyen tervei vannak az úthálózat javítására; – a gyalogos- és kerékpáros balesetek
elkerülése és a szélvédőtörések megelőzése
érdekében?
Kijavíttatjuk a kátyúkat.
2. Térburkoló gyártás: Milyen összegre rúg
a beruházás eddigi értéke, és mikorra várható
a térburkoló-gyártás beindítása?
Tekintettel arra, hogy a Zsombó Kft. vásárolta a gépet és fejleszti a telephelyet, hos�szabb idő szükséges a válaszadáshoz szükséges információ megszerzésére. A gyártás
pedig már elindult.
3. Jelen helyzetben mikorra várható a csatornázási munkálatok tényleges beindulása?
Én mindig optimista vagyok, sajnos a
dolgok néha lassabban haladnak, mint szeretném. A Zsombói Hírmondó X. évfolyam
3. számában (2012. március) a 7. oldalon a
társulás elnöke Fodor Imre polgármester úr
által írt tájékoztató szerint nyár végére jutunk el a kivitelező kiválasztásáig. Azután az
időjárás függvényében a lehető legrövidebb
időn belül indulhat a munka.
A Kohéziós Alap egy részének befagyasztása
hogyan érinti a csatornázást?
Nem érinti.
Ha nyáron nem vonják vissza a döntést, akkor is megvalósul a beruházás?
Igen.
Több helyi vállalkozó és a csatornázást egy
összegben befizető lakos említette, hogy a befizetésük óta semmilyen levelet, elszámolót,
egyenleg-értesítőt nem kaptak. Miért?
Nincs tudomásom arról, hogy a Víziközmű
Társulat információ adásával kapcsolatban
probléma merült volna fel. Ha valaki ezzel
megkeresett volna, már információhoz jutott volna ő maga vagy az egész társulati
tagság.
A külterületeken hogyan oldják meg a csatornázást?
Egyedi tisztítók nem lesznek. A tervezett
csatlakozó külterületen a belterületi munkálatok folytatásaként várható a megvalósítás.
4. Mit jelent a közforgalmú gyógyszertár, és
mennyiben más, mint a jelenleg is üzemelő?
Egy időben szigorúan szabályozták a
gyógyszertár-alapítást. (moratórium) Ez
mennyiben változott?
Úgy látja, hogy falunknak szüksége van még
egy patikára?
„Mély tengerek derűs békéje él benn.
Az ajka asztali áldást rebeg
S megszegi az utolsó kenyeret!”
Juhász Gyula: Az utolsó vacsora
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Ez egy hosszabb cikket megérő kérdéskör,
amit az időbeli kereteim most nem tesznek
lehetővé. Ennek egy külön cikket szentelünk
a Zsombói Hírmondó egyik következő számában.
5. Rovásírásos tábla: Honnan jött az ötlet,
ki készítette a táblát?
A Zsombói Hírmondó ezen lapszámában a
március 15-i ünnepségről szóló cikkben szerepel a válasz a kérdés elejére. A táblát egy, a
neve elhallgatását kérő helyi asztalos mester
készítette. Nem szeretne kérkedni vele.

Úgy tudjuk, Önt különösen érdekli a rovásírás, több szakkönyvet is elolvasott a témában. Honnan-e különleges hobbi?
Ahányszor tehetem Erdélybe megyek, és
ott ez kevésbé felejtődött el, mint a határnak
ezen az oldalán. Másrészt mindig is érdekelt
nemzetünk történelme és hagyományai,
amire méltán büszkék lehetünk.
Bízom benne, hogy az előző évek alatt kialakult, véleményem szerint mesterségesen
szított ellentétek csillapodni fognak és végre
mindenkinek az lesz a célja, hogy Zsombó

fejlődése minden téren töretlenül folytatódhasson. Zsombó fejlődése érdekében továbbra is mindenkivel szívesen együttműködök. Kérek minden kedves Zsombói Lakost,
hogy továbbra is bizalommal keressen fel
problémáival, ötleteivel, javaslataival!
Tisztelettel:
Gyuris Zsolt
polgármester

Tájékoztató a képviselő-testületi ülésen történtekről

A Hírmondó legutóbbi száma óta a Képviselő-testület egy munkaterven felüli,
rendkívüli ülést tartott.
2012. március 30. – munkaterven felüli, rendkívüli ülés
Az ülés összehívását több dolog is indokolta. Az első napirendi pontban a Képviselőtestület módosította az egyes pénzbeli és
természetben nyújtott szociális ellátásokról,
valamint a gyermekek védelme érdekében
működtetett helyi, személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról szóló 17/2011. (IX.28.)
rendeletét (a továbbiakban: szociális rendelet). A szociális rendelet módosítását az
indokolta, hogy jogszabályváltozás miatt a
helyi lakásfenntartási támogatásokat 2012.
március 31-ig lehetett folyósítani. Megjegyzem, hogy a helyi lakásfenntartási támogatás nem összetévesztendő a normatív
lakásfenntartási támogatással, amely 2012.
január 1-től jegyzői hatáskörbe került át és
a megállapított ellátások továbbra is folyósításra kerülnek. A szociális rendelet lényeges
módosítása az is, hogy – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény felhatalmazása alapján – a lakókörnyezet rendben tartására kötelezést már
nem csak az aktív korú ellátásban részesülő,
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra
jogosult személytől lehet megkövetelni,
hanem a rendszeres szociális segélyben és a
lakásfenntartási támogatásban részesülőtől
is. A szociális rendelet módosítása értelmében változott a temetési segély jogosultsági
határa is. Ennek következtében az egy főre
számított családi jövedelemhatárt egyedül
élő személy esetében az öregségi nyugdíjminimum, 3-szorosában (85.500,- Ft) nem
egyedül élő esetében pedig az öregségi
nyugdíjminimum 2-szeresében (57.000,- Ft)
határozta meg a Képviselő-testület.
A második napirendi pontban a Képviselő-testület módosította a helyi telekadóról
szóló rendeletét. A módosítás következtében mentesül a telekadó alól az épületnek
minősülő építmény esetén annak hasznos
alapterületével, épületnek nem minősülő
építmény esetén az általa lefedett földrészlettel egyező nagyságú földrészlet, továbbá
ezen ingatlan 5100 négyzetmétert meg nem
haladó része. A telekadót tehát továbbra is a
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„Alvó szegek a jéghideg homokban.
Plakátmagányban ázó éjjelek.

be nem épített telkek után kell megfizetni,
csupán a beépített telkeknél növekedett az a
terület, amely mentes az adófizetés alól.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület a Bóbita Bölcsőde Alapító Okiratának módosítását tárgyalta. A módosításra
azért volt szükség, mert az Önkormányzat
a bölcsőde pályázata során vállalta, hogy a
Bölcsőde sajátos nevelési igényű gyermekeket is ellát.
Ezt követően a Képviselő-testület a Bóbita
Bölcsőde Szakmai Programjának módosításáról tárgyalt. A Szakmai Program módosítását az indokolta, hogy a Bóbita Bölcsőde
működési engedélyét – a vártnál nagyobb
bölcsődébe járó gyermeklétszámra tekintettel módosítani szükséges.
A következő napirendi pontban a Zsombói
Hírmondó című időszaki lap szerkesztőbizottságának változtatásáról döntött a Képviselő-testület. A változtatást követően a
Képviselő-testület a szerkesztőbizottság vezetőjének Nagy Beatrixet, tagjának Horváth
Ágnest bízta meg határozatlan időtartamra.
Ezt követően a Képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat Sportkoncepcióját, majd
arról döntött, hogy pályázatot kíván benyújtani az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására vonatkozóan.
Az azóta benyújtott pályázat a sportpálya
fejlesztését célozza. Ezután meghatározta
a Képviselő-testület a sporttal kapcsolatos
feladatait és kötelezettségeit.
A következő napirendi pontban Gyuris
Zsolt polgármester tájékoztatta a Képviselőtestület, a Szegedi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft-vel történt tárgyalásokról. A
tárgyalások eredményeképpen a szolgáltató

- a tervezett áremelés elmaradása ellenéresaját hatáskörében és szociális rászorultság
alapján továbbra is biztosítja a nyugdíjas
kedvezményt.
Ezt követően a Képviselő-testület a Közösségi Közlekedés fejlesztése III. ütem című
pályázat benyújtásáról döntött. A pályázat
eredményeképpen – amennyiben támogatásban részesül – gyalogátkelőhelyek
(Andrássy úton), sebességcsillapító jelzőlámpák és útfelújítások (Jókai utca, József
Attila utca) valósulnának meg 95%-os támogatottsággal.
Az utolsó előtti napirendi pontban a Képviselő-testület módosította a Polgármesteri
Hivatal Alapító Okiratát, amelyet jogszabályváltozások indokoltak.
Az utolsó napirendi pontban a Képviselőtestület létszámleépítésről döntött. A létszámleépítést az önkormányzati bevételek
és az ellátandó feladatokban lévő bizonytalanság és az önkormányzat takarékos gazdálkodása indokolja. A létszámleépítés eredményeképpen a Polgármesteri Hivataltól 1
fő betöltetlen álláshely, az Önkormányzatnál
pedig 1 fő álláshely a településüzemeltetési
és karbantartási feladatokkal összefüggésben került megszüntetésre. A közfoglalkoztatás jelenlegi rendszerében ezeket a feladatokat az önkormányzat el tudja látni, ezért
kevesebb kiadás terheli a büdzsét.
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a
következő munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülésre várhatóan 2012. április 23-án
kerül sor.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Dr. Csúcs Áron
jegyző

Együtt szépítettük – Köszönöm!
A Zsombói Hírmondó előző számában megjelent felhívásra többen megkerestek növény
felajánlásaikkal, hogy a tavasz köszöntével zöldebbé, szebbé varázsolhassuk a Bóbita bölcsőde környékét.
Nagyon szépen köszönöm a Bóbita bölcsőde dolgozói és kis lakói nevében az intézmény
környékének parkosításához nyújtott önzetlen segítséget, a felajánlott fákat, örökzöldeket,
virágokat Barna Jánosnak, Gyuris Attilának, Zámbó Józsefnek és Horváth Ferencnének.

Égve hagytad a folyosón a villanyt.
Ma ontják véremet.”
Pilinszky János: Négysoros

Köszönettel:

Maróti Józsefné
bölcsődevezető

ZSOM-BOLYGÓ

RENDŐRSÉGI HÍREK
Hölgyeim és Uraim!
Tisztelettel köszöntöm önöket a Zsombói Hírmondó áprilisi számában! Március hónap is bővelkedett eseményekben, lássuk ezek közül
a közbiztonsági vonatkozásúakat.
Zsombó területén március hónapban 4 bűncselekmény történt.
Kettő alkalommal is ismeretlen tettesek hatoltak be belterületi bekerített telephelyekre, ahonnan különböző vasanyagokat tulajdonítottak el az éjszakai időszakban. Ezekkel a cselekményeikkel kisebb
lopási, illetve rongálási károkat okoztak.
A zsombói hulladékudvarra hatolt be egy férfi egy éjszakai időpontban, ahonnan kidobott ruhaneműket próbált meg eltulajdonítani.
Ismerőseitől, hamis indokokra hivatkozva kéregetett kisebb összegeket kölcsön egy zsombói férfi. A pénzeket egyszerűen felélte. Az
ügyben csalás bűncselekmény miatt felel a hatóság előtt.

Zsombó területén február hónapban 5 esetben végeztünk közbiztonsági fokozott ellenőrzéseket. Az ellenőrzések idején 17 alkalommal kezdeményeztünk eljárást az észlelt különböző szabálysértések
miatt. Kérem, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet kerékpárjaik, segédmotor kerékpárjaik műszaki állapotára.
Köszönjük Zsombó közrendje érdekében tett bejelentéseiket. A közelmúltban három esetben is segítő jelzéseik alapján tudtunk közbelépni közterületi jogsértések miatt. Az időben érkező jelzések nagyon
fontosak a későbbi sikeres rendőri intézkedések, elfogások és előállítások foganatosítása érdekében. Zsombó közrendje közös érdekünk,
melyben az önök tevékeny segítségének komoly szerepe van.
Az önök nyugalma és biztonsága érdekében végezzük feladatainkat. Várom megtisztelő észrevételeiket, bejelentéseiket a 62/ 251217 illetve a 06 20 / 777 1330 telefonszámokra.
Varga Zoltán r. őrnagy
mb. őrsparancsnok

A falugazdász tájékoztatója
Tisztelt Termelők!
2012. áprilisában fontos aktualitásokra hívom fel a figyelmüket.
1. Az Őstermelői igazolványok érvényesítése, valamint az új igazolványok kiváltása
továbbra is lehetséges az aktuális dátumtól,
a feltételek az előző számokban szerepelnek.
Az igazolványok érvényesítése betétlaponként ezer forintba, az új igazolvány
kiváltása 2000 forintba kerül, melyet postai
úton csekken kell befizetni. A csekk nálam
beszerezhető.
2. A 2011. évi gázolaj jövedéki adó vis�szaigénylése:
A feltételek az előző számokban fel vannak
tüntetve.
A szőlő és gyümölcs művelési ágú területekre az előbb említett visszatérítéshez kapcsolódóan lesz gázolaj de minimis támogatás, határideje május 31-re fog majd esni.
Feltétele, hogy a VPOP a jövedéki adó visszatérítését teljesítse. A 2012-es területalapú
támogatás határidős munkálatai miatt
csak és kizárólag a szőlő és gyümölcs
művelési ággal rendelkező termelők jövedéki adójának visszaigénylését tudjuk
leigazolni.
3. Elkezdődik a 2012-es Egységes támogatási kérelmek benyújtási időszaka.
A benyújtási határidő 2012. május 15-e!!!
Ekkorra kell a területalapú támogatáson
felül mindennemű egyéb támogatási
kérelmet is igényelni (pl. erdőtelepítési
támogatás, AKG támogatás, KAT támogatás, Anyatehén támogatás, hízott bika
szerkezetátalakítási támogatás, zöldség,
bogyósgyümölcsűek szerkezetátalakítási
Borovi fenyőmulcs eladó.
Érd.: Zsombó, Bába dűlő 29.
Tel.: 30/5648585

támogatása stb.)
A tavalyi gyakorlatnak megfelelően a
kérelmek benyújtása elektronikus úton
interneten keresztül történik, előzetes időpont-egyeztetés alapján fogjuk a termelőket behívni. Arra kérek mindenkit, hogy aki
még nem kapott sms értesítést időpontegyeztetésre, jelentkezzen.
Az igényléshez nagyon fontos feltétel a
2009. évi támogatási kérelemhez felhasznált jelszó!!!
Ennek hiányában nem tudjuk a támogatási kérelmet rögzíteni. Mindenkit arra kérek,
hogy a megadott időpontra ezt keressék elő.
Ez a jelszó pótolható, de az MVH Szegedi
Kirendeltségénél lehet csak beszerezni, az
idei évben a pótlólagos jelszókiadásnak már
igazgatási szolgáltatási díja is lesz.
A feltételek hasonlóak a tavalyihoz. 2500
négyzetméter a minimálisan támogatható parcella terület, ezekből a parcellákból minimálisan 1 ha-t kell művelni. 2500
négyzetméter alatt nem igényelhető támogatás (esetleg konyhakert megnevezéssel,
ebben az esetben művelés szempontjából
kapcsolódniuk kell egymáshoz). A támogatás igényléséhez tudni kell a parcellák területének nagyságát, alakját (ezt kell a számítógépre berajzolni), valamint a kultúrát.
Ezek az adatok a támogatás igénylésének
az alapjai. Erdő és nádas kivételével minden
kultúrára jár támogatás.
Célszerű előkeresni a tavalyi támogatási
kérelem rajzait, abba belerajzolni az idei évi
adatokat.
Az előző évekhez hasonlóan csak a 2012.
június 9-ig a Földhivatal szerint is használatban lévő területekre lehet csak támogatást igényelni, tehát a támogatott
területekről Földhasználati lap szemlével
kell rendelkezni. (A bemutatása nem szükséges!)
Azok a termelők, akik a Területalapú támo-

gatási kérelmen kívül egyéb kérelem benyújtását is szeretnék, mindenképpen hozzák
magukkal a támogatási határozatokat.
Az anyatehén és a hízott bika szerkezetátalakítási támogatásban részt vevő gazdálkodók esetében szükséges a 2010. július 1. és
a 2011. június 30. közötti időszakban a feltételeknek megfelelő állatok darabszáma,
melyet az állomány nyilvántartásból tudnak
megkeresni.
A 10 ha szántóföldi kultúra, a 3 ha zöldségkultúra, vagy az 1 ha gyümölcskultúra feletti
területnagysággal rendelkező termelőknek
kötelezően be kell lépni a kárenyhítési rendszerbe, ebben az esetben az előző évi termésátlagokat is fel kell majd tüntetni.
A részletekről kérem, figyeljék az aktuális
információkat.
Mivel fontos határidő előtt állunk, a rendelkezésre álló idő is rövid, teljes egészében
függőek vagyunk az internetes hálózattól,
ezért ebben az időszakban semmiféle egyéb
teendőt nem fogunk tudni ellátni (gázolaj
jövedéki adó stb.), erre majd június 1-e után
lesz lehetőség.
Próbáljuk a lehető legrugalmasabb ügyintézést, de előfordulhat a rendszerhiba miatti
várakozás.
Még egyszer arra kérek mindenkit, hogy az
igényléshez szükséges feltételeket (jelszó,
rajz, területi adatok, kultúra) felkészülten
hozzák a megadott időpontra, mert nagyon
megnehezítheti az ügyintézést, ha ezeket
nem tudjuk pontosan.
4. Az aktuális információk, pályázati lehetőségek a www.fvm.hu, a www.mvh.gov.
hu, a www.emva.gov.hu honlapokon olvashatók, kérem, figyeljék ezeket az oldalakat.
Tisztelettel:

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

„Megváltó Jézusom, megyek tehozzád.
Ne fordítsd el tőlem, jóságos orcád.”

Megváltó Jézusom
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Tanyagazdaságok piacra jutása Csongrád megyében

A Csongrád Megyei Agrár Nonprofit Közhasznú Kft., a Vidékfejlesztési Minisztérium
által meghirdetett tanyafejlesztési programja támogatásával tanyai termékek piacra jutásának elősegítését szolgáló projektet
valósít meg.
Projektünk célja, hogy a Duna-Tisza közi
homokhátság Csongrád megyei tanyavilágának gazdasági életképességének megújítását előmozdítsuk. Az egymástól fizikailag
is szórt tanyák termelési potenciáljának

feltárásával pontos képet szeretnénk kapni
a tanyák gazdasági potenciáljáról, termelési szerkezetükről. A feltárás eredményeként pontosabban lehet meghatározni a
gazdasági integráció, a közös piacra lépés
módját, fejlesztési szükségleteket. A középtávú elképzeléseinkben szerepel a tanyagazdaságok integrálása. További fontos
célkitűzésünk, hogy a projekt bemutassa a
megye lakosságának és az élelmiszer kiskereskedőinek, vendéglátósainak, hogy milyen

Felhívás

Az SZKTT ESZI Szociális Szolgáltató Központ
Nyugdíjas Klubjának következő összejövetelére 2012. június 7-én (csütörtökön), délelőtt
10.00 órakor kerül sor. Az érdeklődők Gyuris
Ferenc falugazdásztól kaphatnak hasznos
információkat a munkaköréhez tartozó aktualitásokról.
A rendezvény helyszíne:
SZKTT ESZI Szociális Szolgáltató Központ,
Zsombó, Alkotmány u. 6.
Tel.:06-62/595-574
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Továbbra is várják ügyfeleiket ingyenes jogi
és pszichológiai tanácsadásra: Mihalik Katalin pszichológus és Dr. Juhász Gábor jogász.
Ügyfélfogadás Minden hónap második
hétfőjén10.00-12.00 óráig.
Következő időpont: 2012. május 14.
Ingyenesen kölcsönözhetőek állítható fejtámlás kórházi ágyaink az arra rászorulóknak.
Helyszín: Szociális Szolgáltató Központ,
Zsombó, Alkotmány u. 6.

mennyiségű és típusú tanyai élelmiszerek
lehetnének kaphatók az élelmiszerüzletekben, ezzel keresletet szeretnénk generálni a
tanyai élelmiszerek iránt. A projektet januárban kezdtük, és júniusban fejezzük be.
Szabó Zoltán
Csongrád Megyei Agrár Nonprofit Közhasznú Kft.

Equitania Lovas Club
versenynaptára

2012. április 22.
2012. május 6.
2012. június 2-3.
2012. július 22.
2012. szeptember 29.
2012. október 13-14.
A versenyek 9 órakor kezdődnek, a rendezvények egész naposak!
Bővebb információ www.equitania.hu

Szabó László és Csontos Lászlóné
családgondozók

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

Gép-, és utánfutó kölcsönző

Forráskút,
Felszabadulás u. 92. (Fő utca)
0670/220-2682
d.csikos@freemail.hu

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

Kölcsönözhető többek közt:

MEGNYÍLT
NÁDAS SÖRÖZŐ
NYITÁSI AKCIÓ
1 üveg Kozel sör, 0,5 Unicum 500Ft
1 üveg Kozel sör, 0,5 Finlandia Vodka 500Ft

VÁROK MINDEN KEDVES VENDÉGET!
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„Úr Krisztus feltámadott,
Reánk malasztja áradott.
Ő szent vére hullása,

Lőn pokolnak romlása,”
Úr Krisztus feltámadott…

Utánfutó
Bontókalapácsok
Betonkeverő
Döngölőbéka
Betonvibrátor (tűvibrátor)
Betonsimító (vibroléc)
Szőnyeg- és kárpittisztító
Gyepszellőztető
Fúrókalapács
Lapvibrátor
Áramfejlesztő
Benzines fűnyíró
Benzines fűkasza
Benzines láncfűrész
Fahasogató gép (7t)
Magasnyomású mosó
(hobbi)
Orrfűrész (szúrófűrész)
Akkus fúró-csavarozó
Vésőkalapács

Kis-, nagy sarokcsiszoló
(flex)
Búvár szennyvízszivattyú
Benzines vízszivattyú
(tűzoltó tömlő)
SDS-fúrószárak, egyéb
kellékek
Hegesztő
Rotátor
Egyéb kölcsönözhető
eszközök:
Babamérleg
Babaőr
Légzésfigyelő
Légzésfigyelős babaőr
Mellszívó (elektromos
és kézi)
Baba utazóágy
GPS navigáció

ap-rókák

Előjegyzésbe vétel

Húsvéti családi nap a Bóbita Bölcsődében!

Tisztelt kisgyermekes szülők!
2012. május 2-án (szerdán), 2012. május
3-án (csütörtökön) és 2012. május 4-én
(pénteken) reggel 8 órától délután 4 óráig
a bölcsődei elhelyezést igénylők számára
előjegyzésbe vételt tartunk a 2012-es évre
vonatkozóan.
Helyszín: Bóbita Bölcsőde
Zsombó, Béke utca 4.
Bővebb információ: Maróti Józsefné bölcsődevezetőnél 20/2766061
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Immáron hagyománynak mondható, hogy
a jeles ünnepek közeledtével családi délutánra hívják a szülőket a bölcsőde dolgozói.
Húsvétot megelőzően sem volt ez másképp.
A gondozónők kézműves ötletekkel és sóliszt gyurmával várták a családokat. A gyerekek lelkesen gyúrták, formázták a gyurmapogácsákat, és szebbnél szebb „hímestojást”
ragasztott szorgos kis kezük. Mindenki
birtokba vehette a bölcsődét, gyermekeink
megmutatták kedvenc játékaikat, és mint
eddig, most is fontos volt, hogy kötetlenül,
a mindennapok rohanását hátunk mögött
hagyva egy kellemes délután tölthettünk

ÓVODAI BEÍRATÁS

együtt!
A bölcsőde még csak néhány hónapja nyitotta meg kapuit, de ez alatt a rövidke kis
idő alatt is érezhető, hogy a gondozónők
mindent megtesznek azért, hogy egy igazi
kis közösség alakuljon ki körülöttük, a gyermekek és családjaik között. Egy-egy közös
délutánt magunk mögött hagyva egyre jobban érzem, hogy kisfiam első önálló közösségében biztonságra és odafigyelésre talált,
és már értem, hogy miért mondja azt, hogy
„anya, máskor is elmenjünk a bölcsibe”.
egy édesanya

A zsombói Nefelejcs Katolikus Óvodába
a 2012/2013-as nevelési évre a gyermekeket
2012. április 24-én (kedd),
április 25-én (szerda)
8.00 - 18.00 óra között lehet beíratni,
Beíratás helye: az óvoda irodája.
Beíratható az a gyermek,
aki 2013. május 31-ig betölti a harmadik életévét.
A beíratáshoz szükséges:
– a szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája,
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
lakcím-kártyája,
– oltási könyv, TAJ kártya.
Érdeklődni a 20/9537525 telefonszámon lehet.
Fogasné Matula Zsuzsanna
óvodavezető

Füvészkerti kirándulás...
eltűntek a főépületben; a Víz világnapja
alkalmából interaktív foglalkozáson vettek
részt, ahol érdeklődve figyelték a természeti
jelenségeket bemutató kísérleteket, beszélgettek az állatokról és az ember természetkárosító tevékenységéről, a víztakarékosság
módjairól, bátran válaszoltak a feltett kérdésekre, a kalandvágyók pedig megkóstolhatták a sós vizet.
Később közösen sétáltunk egy nagyot,
megcsodáltuk a természetbe ágyazott kiál-

lításokat (madárodúk és -etetők, a korhadt
fák élővilágának bemutatása, madárfészek
tojásokkal), számlálgattuk a virágokat, a
halakat, a napozó teknősöket, körbejártuk a
lótuszos tavat, felfedeztük a térképen látott
csatornákat, ösvényeket.
Gyönyörű napot töltöttünk a természetben,
reméljük, jövőre is adódik ilyen alkalom!
Fodor Ilona
Ráczné Patik Gabriella
Táborosi Renáta

Március 19-én és 20-án a Nefelejcs Katolikus Óvoda három-három csoportjának
apraja és nagyja kirándulni ment a szegedi
Füvészkertbe. Nem csak a „fűrészkerti” kirándulás, hanem az utazás is nagy élményt
jelentett a gyerekeknek, mert kipróbálhatták a szegedi tömegközlekedést, ugyanis
a menetrend szerinti helyi járatos busszal
mentünk át Újszegedre. Előtte a Mars téri
piacon megcsodáltuk a sokféle zöldséget,
gyümölcsöt és egyebet, amit ott árultak a
nénik és a bácsik.
A Füvészkertbe érve nagycsoportosaink
„Az én Uram újra él most,
országútján mendegél most,

áprilisban fürdik és
aranyozza napsütés,”
Dsida Jenő: Húsvéti ének az üres
sziklasír mellett
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Egy nyelvet beszélünk – Comenius találkozó Zsombón

Sikeresen zajlott az idén júniusban lezáruló, 13.000 eurós támogatást nyert Comenius
együttműködés (A zene – közös múltunk,
közös jövőnk) negyedik partnertalálkozója,
melyet a zsombói Szent Imre Katolikus Általános Iskola és a Kós Károly Alapfokú Művészetoktatási Intézmény közösen rendezett
meg március 18. és 23. között. A kétéves
együttműködés – mely iskolánk második
ilyen projektje – során elvégzett feladatok a
zenére épülnek, emellett cél az idegen nyelv
és a digitális kompetencia fejlesztése, illetve
az interkulturális nevelés. A projekt pedagógiai tevékenysége mellett a támogatási
összeget kötelezően minimálisan 12 mobilitásra kell fordítani, de a jó gazdálkodásnak
köszönhetően az iskolának sikerült beszereznie egy digitális videókamerát is.
A találkozón Lengyelország, Észak-Írország, Franciaország és Olaszország egy-egy
intézménye mellett a makói iskola delegált
pedagógusai is részt vettek. A Comenius találkozók célja, hogy az elvégzett feladatok
áttekintése mellett a bevont intézmények
egyeztessék a következő időszak teendőit,
megoldást találjanak az esetlegesen felmerülő problémákra, megvalósuljon egyfajta
szakmai tapasztalatcsere, valamint megismerjék magát a partneriskolát, annak szű-

kebb és tágabb környezetét, Magyarország
kultúráját és szokásait egyaránt.
Ezen a találkozón arra helyeztük a hangsúlyt, hogy minél inkább bevonjuk a tanulókat, kicsiket-nagyokat egyaránt. Hétfőn a
vendégek előbb a polgármesteri hivatalban
hallgathatták meg a 7.a és 7.b osztályos
haladó csoport angol nyelvű prezentációját
Zsombóról, majd a Közösségi Házban 17
órakor kezdődő Comenius Rendezvényen
mutatták be a településen folyó oktatást angol és magyar nyelven. A rendezvény minden partnerország kultúráját érintette, egy
valódi „európai kultúrcsokrot” nyújthattunk
át mindenkinek, akár szereplőként, akár
nézőként tisztelte meg jelenlétével a vendégeket. Napjainkban elvárás egy-egy ilyen
találkozón, hogy ne csak a bevont pedagógusok és diákok, de az iskola vezetősége, sőt
a település polgármestere is erőfeszítéseket
tegyen a közös nyelvhasználatot illetően.
Ezért vendégeink mind a polgármesteri,
mind az igazgatói beszédeket angol nyelven
hallhatták. A keddi nap teljes egészében
a gyerekekről szólt: a délelőtt első felében
az alsós osztályok ajándékozták meg rövid
műsorral a hozzájuk ellátogató vendégeket,
majd kezdetét vette a Comenius Quest elnevezésű vetélkedő, ahol állomásról-állomásra

jártak a felső tagozatos (vegyes összeállítású) csapatok, akik egy-egy vendég pedagógust is kaptak maguk mellé. Az állomásokon
a projekttel kapcsolatos tudásról kellett számot adni jó néhány témakört és tantárgyat
érintve (idegen nyelvek, művészetek, mozgás, ének, földrajz). A tanulóknak önállóan
kellett boldogulniuk a vendégekkel történő
kommunikációt illetően, de minden felmerülő nehézséget remekül megoldottak. A vetélkedő végén a győztes csapatok ajándékot
kaptak. Szerdán folytatódtak a munkamegbeszélések, majd a nap zárásaként hangfürdővel leptük meg a vendégeket. Csütörtökön
Egerbe tettünk rövid látogatást.
A színes programokkal tarkított egy hét
után a külföldi vendégek egyhangúan jelentették ki: minden várakozásukat felülmúlta a
hibátlan szervezés, a magyar vendégszeretet
hírét pedig jó szívvel viszik el saját hazájukba.
Szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy
köszönetet mondjunk mindazoknak, akik
önzetlenül hozzájárultak a találkozó sikeréhez: elsősorban az iskola média szakköröseinek, a 7. angol haladó csoportnak, Gyuris
Zsolt polgármesternek, az általános és a
művészeti iskola vezetőségének, tanulóinak és pedagógusainak, a szülőknek, illetve
mindazoknak, akik bármilyen segítséget, támogatást adva közreműködtek abban, hogy
színvonalas találkozót tudhatunk magunk
mögött.

További információk:
www.rootsinmusic.jimdo.com

Gergely Kata Viola jubileumi furulyakoncertje

2012. március 30-án, a József Attila Közösségi Házban került megrendezésre Gergely
Kata Viola furulyakoncertje. Az önálló koncertre abból az alkalomból került sor, hogy
Viola 10 éve tanul a művészeti iskola furulya
tanszakán.
Bevezetőjében Viola tanára, Hampel Zsuzsa méltatta növendéke eredményeit. A
műsorban előadóként, hangszeres kísérőként közreműködött: Gábor Anett, Kothencz
Lívia, Gergely Rozália, Elekné Sándor Szilvia,
Hampel Zsuzsa, és Sallay Gergely. A műsor
színes válogatást adott Viola elmúlt tíz évének kedvenc furulyaműveiből. Az elhangzott
darabok közül a közönség többet is nagy
tapssal fogadott. Ilyen volt például Ránki
György: „Széki csűrdöngölő”, Telemann: „Andante alt furulyára”, P. Gautier:„La Tendresse”,
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„Ez a húsvét olyan ünnep,
fák, virágok megzsendülnek,

vagy Schumann:  „Álmodozás” – című műve.
A koncertet a hangszerek, a zenei együttesek
váltakozása, és az ötletes műsorszerkesztés
tette még hangulatosabbá. Elvis Presley:
„Love me tender” – című népszerű számát

mintha húznák-vonnák őket,
oly sebesen, gyorsan nőnek.”
Bíró András: Ez a húsvét

például két furulyás az erkélyről, tanáruk a
színpadon játszotta. Schubert: „Szerenádját”
gitár kísérettel hallhattuk. A ráadásszámot,
Scott Joplin: „The Entertainer” – című művét, a szám hangulatához illően, kalapban
játszották az előadók. A szervező munkát
dicséri, hogy a közel másfél órás műsorra,
hatvan fős közönség jött el. Gergely Kata
Viola az egész koncert alatt a zenei stílusoknak megfelelően, igazán szépen játszott. Két
számban is föllépett Viola nővére, Gergely
Rozália színművész is. A koncertet követően
Gergely Borbála festményeiben gyönyörködhettünk, így elmondható, hogy egy kicsit a
művészetbarát Gergely család vendégei is
voltunk. Gratulálok a szép koncerthez, és sok
sikert kívánok a tehetségeknek!
Bátki Fazekas Zoltán

ap-rókák

Nemzeti ünnepünk Zsombón
„Mióta piros – fehér – zöld?”

Reggel 9-kor gyülekezett a település apraja-nagyja a József Attila Közösségi Ház
és Könyvtár nagytermében, hogy együtt
emlékezzünk az 1848-as forradalom hőseire. Megtisztelt bennünket jelenlétével Ritz
Judit, a Szeged-Csanádi Egyházmegye szociális intézményeinek főigazgatója és Kalmár
Ferenc országgyűlési képviselő is.
A fenti címmel tartotta ünnepi műsorát a
Szent Imre Katolikus Általános Iskola szoros
együttműködésben a Kós Károly Alapfokú
Művészetoktatási Intézménnyel. Mondhatjuk, hogy immár a hagyományoknak megfelelően – hiszen ez volt a 3. alkalom – az
iskolai ünnepség egyúttal községi megemlékezés is volt. Idén az iskola 5. osztálya adta az
ünnepi műsort kiegészülve a népi énekesek
és az énekkar színvonalas produkciójával.
Az ünnepségre való ráhangolódást segítette az iskola tanulóinak rajzaiból, munkáiból
összeállított kiállítás, mely a bejáratnál volt
látható. Köszönet érte minden tanulónak,
alsósoknak és felsősöknek egyaránt.
Nemzeti imádságunk, a Himnusz és Kalmár Ferenc országgyűlési képviselő úr ünnepi beszédének elhangzása után – mely
értékes párhuzamokra mutatott rá 1848 és
napjaink kihívásai között – következett a
gyerekek évek óta megszokott színvonalú
előadása. A közönséget a jelenből a múltba
varázsolták át a mozgalmas jelenetek. E jeles
1848-as nap eseményei, helyszínei, kiemelkedő szereplői jelentek meg egymás után a
színpadon bemutatva a mai kor emberének
az akkori történéseket. Megtudhattuk azt is,
hogy miért és mióta piros-fehér-zöld a magyar zászló, mit jelképeznek ezek a színek.
A keretes szerkezetű előadást színesítette
a népi énekesek varázslatos hangja, a gyerekek Demjén Ferenc A Föld könnyei című
dalára előadott „tánca” és az iskolai énekkar
gitárkísérettel bemutatott hazafias éneke is.
Ismét öröm volt látni a kipirult arcú, rettenetesen izguló gyerekek sokaságát a színpadon a hetek óta tartó felkészülések, megbeszélések, próbák idegőrlő pillanatai után,
amint kiválóan megállták helyüket ebben

a felnőtt emberek számára is nehéz helyzetben. Majd azt is átélni, hogy az előadás

A rovásírás története

Régészetitény,hogyamaiSzentgyörgyvölgy
(Zala megye) területén találtak egy Kr.e.
7500-ból származó tehénszobrot, amelyet
rovásírás díszített. Vannak olyan elméletek, amelyek a szkíta-hun kapcsolatot vélik
felfedezni az írásmódban. A magyarok ősei
előtt már bőven használták, amin nem is
kell csodálkozni, hiszen vonalakat már az
ősember is tudott fába, kőbe vésni. A rovásírás igazi találmánya az, hogy alfabetikus,
vagyis a hangokhoz rendel betűket szemben
az egyiptomi, japán, kínai képírással, amely
egész szavakat, olykor mondatokat ír le
egyetlen jellel.
Van a rovásírásnak egy változata, amit
egészen a 19. századig használtak az állattartó vidékeken. A rovásírásos helységnévtáblák nem egyszerűen anakronizmusnak hatnak, állításuk a helyi közösség és a
nemzet összetartozásának pozitív üzenetét
közvetíti az ott élő – és áthaladó – magyar
emberek számára.

után a boldogságtól és megkönnyebbüléstől
sugárzó arcú gyerekek dicsérik és biztatják
társaikat.
Köszönet jár mindenkinek, aki bármit is
tett azért, hogy ez a megemlékezés ilyen jól
sikerült. Köszönöm a nézők nevében is elsősorban a szereplőknek: az 5. osztályosoknak,
a népi énekeseknek és az énekkarnak. Köszönet a gyerekek és az én munkámat segítő
kollégáknak, Bertáné Márta Editnek, Faragó
Gabriellának, Kremper-Kerekes Enikőnek,
Tarcsiné Tóth Ágnesnek és Lázár Jánosnak.
Köszönet a videót és fényképeket készítő
szakkörösöknek és az őket irányító Varga
Krisztinának.
Gyuris Zsolt polgármester úr az előadás
után felajánlotta a jelenlévőknek Zsombó
rovásírású helységnévtáblája felavatása
örömének átélését. A bordányi bekötőútnál
nagy tömeg gyűlt újra össze, hogy tisztelegjen eme szép hagyomány előtt.
A polgármester úr beszédében méltatta a
székely-magyar rovásírás kultúrtörténeti
nagyságát. Kiemelte a rovásírás történelmi
jelentőségét: ez egy olyan kultúrkincse a
magyarságnak, amelyet érdemes ápolni és
megtartani. Nem az a cél, hogy napi gyakorlattá váljon a latinbetűs írás helyett a rovásírás, hanem legyünk tisztában a magyarság
gyökerei közül ezzel is. Méltán büszkék lehetünk rá. Nagyon fontos nemzetépítő ereje
van a rovásírás megjelenítésének, amely
hasonlóan a történelem jeles eseményeihez,
személyeihez szintén összeköt bennünket.
Érdekessége a rovásírásos helységnévtáblák
megjelenésének, hogy az elsőt Gyergyóditró
határában rakták ki, amely Zsombó testvértelepülésének, Orotvának a társtelepülése (közös közigazgatásban működik a két
település). A fából készült, lézerrel égetett
táblák méltó avatásához az elhangzó vers
és az iskolai énekkar előadása – a Kormorán
együttestől az Isten ujja megérint című dal –
is hozzájárult. A felszentelést Gyenes Csaba
plébános atya végezte.
Az ünnepség zárásaként a templomkerti
kopjafánál helyezték el a civil szervezetek
emlékező koszorúikat.

„Eddig Itália földjén termettek csak a könyvek,
S most Pannónia is ontja a szép dalokat.
Janus Pannonius: Pannónia dicsérete
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A délután a közösségi házban folytatódott,
ahol a Kós Károly Alapfokú Művészetoktatási Intézmény növendékei, Kálmán Felícia,
Takács Adrienn, Szél Orsolya, Gergely Kata

Viola, Gábor Anett, Kothencz Lívia, Bátki
Fazekas Ilona, Bacsa Flóra, Zsemberi Adrienn, Hajda Csenge és Gál Gyula Bence adtak
ünnepi hangversenyt (felkészítő tanáraik:

Elekné Sándor Szilvia, Hampel Zsuzsa, Hegedűs Károlyné, Kremper-Kerekes Enikő, Veréb
Judit). Köszönjük Elekné Sándor Szilvia, Hegedűs Károlyné és Veréb Judit művésztanárok közreműködését.
1848. március 15-e az a nap, amelyre minden magyar határon innen és túl büszke.
Büszkék lehetnek a zsombóiak is, mert a
márciusi ifjak példaértékű cselekedetet
hajtottak végre, amikor szembeszálltak az
elnyomó hatalommal és nem félve a megtorlástól a legkeményebb fegyverrel, a tiszta
szavak erejével indultak harcba. Nemzeti
ünnepünk napján mi mindannyian méltón
tisztelegtünk történelmünk eme dicső eseménye előtt.
Kiss Andrea
Pálmai Péter

„ÚJRATERVEZÉS” Szülők Klubja

Miért éppen „újratervezés”? A GPS működése után szabadon jött az
ötlet: egy új irányt, remélhetőleg jó irányt akkor lehet csak meghatározni, ha tudjuk, hogy éppen hol állunk.
Mi szülők folyamatosan tűzünk ki célokat a gyerekeink elé, de sokszor elfelejtjük ellenőrizni, hogy akit vezetni szeretnénk, most éppen
hol tart azon az úton, amelyen elindítottuk, esetleg hol maradt le.
Lehet, hogy észre sem vettük, hogy lehagyott, vagy éppen kikerült
bennünket.
Ezeknek a havonként megrendezett délutánoknak terveim szerint
az a feladata, hogy egy-egy témában felmérjük, hogy hol akadt el
a gyermekünk, hol vár tőlünk segítséget, megerősítést. Lehet, hogy
éppen azt állapítjuk meg örömmel, hogy lendületesen halad előre
tartva az irányt, melyen útnak indítottuk.
Első alkalommal Kiss Didák ferences testvér beszélt az értékek átörökítésének fontosságáról, biztatott bennünket arra, hogy vegyük
komolyan a szülői felelősséget, vállaljuk hivatásunkat, akkor is, ha
ez a szerepzavaros világban kemény feladat. /Előadása az iskola honlapján megtekinthető./

Márciusi előadónk Halászné Mándoki Anikó a Szegedi Kistérség
Többcélú Társulása Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságának igazgatója az iskolaérettségről szólt.
Áprilisban Tóth Márta logopédust hívjuk vendégül, aki a második
félévtől már nálunk is hetente több alkalommal tanítja a helyes kiejtést.
Gyurisné Kerekes Judit a difermérés eredményeit elemzi majd májusban, e mellett szintén segítséget nyújt a továbblépéshez, fejlesztéshez.
Az előadásoknak helyet a Szent Imre Katolikus Általános Iskola ad.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk a találkozókra. Reményeim
szerint ezeken az alkalmakon kapott útmutatás újabb távlatokat
nyithat a ránk bízott gyerekeknek, továbbá lehetőséget nyújthat a
szülők és pedagógusok közti kapcsolat eddig is működő útjain való
továbbhaladásra, illetve új útjainak megtalálására.
Gáborné Puskás Julianna

Tesz Vesz Tavasz

A zsombói Szent Imre Katolikus Általános
iskola hetedik osztályosai idén először vehettek részt a Tesz Vesz Tavasz rendezvényén.
Remek érzés volt, hogy megláthattuk, hogy
hol segíthetünk környezetünkben, a faluban
és iskolánkban. Mi az iskola udvarait és az
iskola melletti játszóteret tisztítottuk meg.
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„Haj ki, kisze, kiszéce,
Gyüjj be, sódar, gömbőke!

Jó érzés volt látni, amikor elkészültünk, hogy
összefogva milyen sok dolgot el tudunk érni.
Csapatmunkával több zsák szemetet szedtünk össze.
A közös munka öröme meghozta gyümölcsét, udvaraink tiszták lettek és a játszótér
is. Ezzel örömet okozhattunk társainknak,

Vígan várjuk Szent Györgyöt.
Énekszóval pünkösdöt.”
Haj ki, kisze, kiszéce…

tanárainknak és a játszótéren játszadozó
ovisoknak és kicsiknek.
Köszönjük Kiss Csilla Anna tanárnőnek,
hogy bevont bennünket a lelkes munkába,
hiszen ez minket is örömmel töltött el.
7. osztály

ap-rókák

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola dicsőségtáblája
Verseny eredmények 2011-2012 tanév
Verseny neve

Verseny ideje

Helyszín

Verseny típusa

Elért
eredmény

2011. október

Szeged

megyei verseny

17.hely
58.hely
59.hely
115.hely
120.hely
124. hely
125. hely
126. hely
131. hely
134. hely
136.hely
137.hely
3. hely
Különdíj
1.hely
15.hely/30
4. hely
14. hely
9. hely
16. hely
17. hely
18. hely
23. hely
24. hely
38. hely
41. hely
43. hely
46. hely
47. hely
49. hely
49. hely

Bertáné Márta Edit
Faragó Gabriella
Bertáné Márta Edit
Bertáné Márta Edit
Nemes-Nagy Erika
Nemes-Nagy Erika
Nemes-Nagy Erika
Kiss Csilla Anna
Kiss Csilla Anna
Kiss Csilla Anna
Kiss Csilla Anna
Kiss Csilla Anna
Kiss Csilla Anna
Kiss Csilla Anna
Kiss Csilla Anna
Kiss Csilla Anna
Gáborné Puskás Julianna
Gáborné Puskás Julianna
Veresné Lajkó Mária
Veresné Lajkó Mária
Veresné Lajkó Mária
Faragó Gabriella
Faragó Gabriella
Lázár János
Bertáné Márta Edit
Becherer Anikó
Kovács Mariann
Bertáné Márta Edit
Bertáné Márta Edit
Faragó Gabriella
Bertáné Márta Edit
Bertáné Márta Edit
Faragó Gabriella
Lázár János
Bertáné Márta Edit

4. hely

Kothencz Máté

Bertáné Márta Edit

4. hely
5. hely
I. hely
I. hely
III. hely
III. hely

Gombi Csilla
Kálmán Felícia
Náfrádi Dorka
Gombi Anna
Kun-Szabó Dominika
Barna Jázmin Petra

Bertáné Márta Edit
Faragó Gabriella
Földiné Fülöp Katalin
Becherer Anikó
Lázár János
Földiné Fülöp Katalin

III. hely

Gombi Csilla

Zsirosné Vass Judit

22.hely

18.hely

Meleg István Kémia Verseny

2012. január

Radnóti Miklós Tehetséggondozó Angol
Verseny

2012. január

Szeged, Radnóti
Miklós Kísérleti
Gimnázium

országos
középdöntő

megyei verseny

Verses mesemondó

2011. november

Zsombó

területei

Mesemondó
Mesemondó
Verses mesemondó
Zrínyi Ilona Matematika Verseny

2011.okt.
2011.okt.
2011. november
2012. február

Üllés
Szentes
Zsombó
Szeged

területi
megyei
területei
megyei

Kenguru Nemzetközi Matematika Verseny

2012 március

Zsombó

megyei

Katolikus Iskolák Dugonics András Matematika Versenye

2012 március

Budapest

országos

Kistérségi Matematikaverseny

2012 március

Mórahalom

területi

Katolikus Iskolák Kazinczy Szépkiejtési
Versenye

2012. április

Tiszasziget

területi

Üllési Fontos Sándor Emléknap Művészeti Verseny szerkesztés kategória

2012. április

Üllés

területi

Felkészítő tanár

Szűcs Eszter
Hegedüs Anna
Kálmán Felícia
Faragó-Mészáros Réka
Szunyog Zsanett
Kothencz Máté
Lajkó Bence
Zakar Barbara
Réthi Barnabás
Török Anett
Babos Nikolett
Mihálffy Adrienn
Kothencz Máté
Lajkó Bence
Révész Gergely
Zádori Anita
Mihálffy Adrienn
Gyuris Dominik
Szépfalusi Richárd
Babos Nikolett
Kopasz Vivien
Tot Richárd
Soós Andrea
Réthi Barnabás
Lajkó Lóránt
Csenteri Zsuzsánna
Patik Zsófia
Patik Zsófia
Patik Zsófia
Szűcs Eszter
Szűcs Eszter
Lengyel Levente
Gombi Csilla
Gombi Anna
Török Anna
Kothencz Máté
Farkas Éva
Nyerges Gergely
Rescsik Márk
Babos Nikolett
Faragó-Mészáros Réka
Mangó Marcell
Szunyog Zsanett

42.hely

Bolyai Matematika Csapatverseny

Résztvevők

„Szeszélyes, bús ajándék
E rímes, furcsa játék,

Faragó Gabriella

Bertáné Márta Edit

Ó, zokog, bár negédes Fogadd szivedbe, édes!”
Tóth Árpád: Rímes, furcsa játék
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Kicsi volt a sekrestye						
Amikor
1927-ben
felépült,
és
Kisboldogasszony tiszteletére felszentelték
a zsombói templomot, már akkor tudták az
akkori döntéshozók, hogy kicsi a sekrestye,
amely külön kis épület volt a templom bal
oldalánál. De azzal is tisztába volt mindenki,
hogy csak ennyire futotta, mert kevés volt a
tégla, no meg a pénz. Titokban arra számítottak, hogy majd 20-30 évvel később már
jobb körülmények lesznek és az utódok átépítik a kis épületet.
Nem így történt. Még rosszabbra fordult a
helyzet a II. világháború után, habár 1945ben felvillant a remény, mert Magyarországon polgári kormány alakulhatott, a
szavazások eredményeként. De ez csak egy
villanás volt, mert 1947-ben erőszakkal
megbuktatják ezt a demokratikus kormányt,
és példátlan csalással és erőszakkal hatalomra segítik a kommunista diktatúrát. Több
mint 40 évig a magyar nép szenvedett és rettegett. 25 évvel a zsombói templom felszentelése után akadtak olyanok, akik be akarták
záratni azt, és raktárnak használni. (Milyen
jó volna az TSZ-nek?!)
De maradjunk a sekrestyénél! Tehát nem
jött be ősapáink jóslata, hogy majd 20-30
év múlva lehetőség nyílik arra, hogy a kicsire
szabott épületet megbővítsék.
Az akkori hatalom hallani sem akart arról,
hogy valamelyik templomot bővítsék. Még
a tatarozásokra is igen nehezen adott ki engedélyt, hiszen a klerikális rend, elsőszámú
közellenségének számított az állam szemében. Így aztán maradt a kicsi sekrestye, ahová ha három személy bement, kettőnek ki
kellett jönni, hogy elférjenek. „Sok jó kis helyen is elfér”- mondja a magyar közmondás.
Ez igaz! Ebben az épületben általában csak jó
emberek fordulnak meg.
Több mint 40 évet kellett várni arra, hogy
megmozduljon valami. 1988-ban enyhül a
kommunista diktatúra ereje, és lehetőség
nyílt arra, hogy kisebb építkezéseket engedélyeztek az egyházaknak.
Gábor Imre atya, aki ez időben Zsombó plébánosa is volt, (bordányi székhellyel!) azonnal élt a lehetőséggel és tervet készítetett
Novák Istvánnal, Szeged város leghíresebb
(és az ország egyik leghíresebb) építészével
a Zsombói Kisboldogasszony templom új
sekrestyéjének és hittantermének építésére.
A tervek elkészültek, a sok ima és könyörgés
lám meghozta gyümölcsét; „Isten malmai
lassan, de biztosan őrölnek!” Az építési engedély megkérése azért nem ment olyan
símán; háromszor dobta vissza Szegeden a
hatóság. Végül azért kiadták az engedélyt.
Nagy volt az öröm a Zsombói Egyházközség
Képviselő-testületében, amikor Imre atya
bemutatta az építési engedélyt és a kiviteli
tervet.
– Most már csak a pénzt kell előteremteni! – mondta Sziládi Ferenc a képviselő –
testület elnöke.
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„Kertész leszek, fát nevelek,
kelő nappal én is kelek,”

A plébános úr halkan csak ennyit mondott:
– Isten segítségével, és a hívek adományából az is meglesz!
Így is történt. A képviselő–testület elhatározta, hogy gyűjtésbe kezd az építkezés
javára. Mint annyiszor, most is megmozdult
a falu. Nagyon sokan adakoztak, még azok
is, akik nem voltak hívők. Úgy voltak vele;
ha unokáik, vagy valamelyik rokonuk igénybe veszi egykor az egyház szolgáltatásait,
legyen nekik is „egy-két téglájuk” ebben az
épületben.
Ezen sorok írója kéréssel fordult a Brazíliában élő rokonaihoz (nagybácsi és nagynéni,
akik egyben keresztszülei, valamint unokatestvérei), hogy segítsenek egy kis falu
templomának bővítéséhez. Nagyon örültem,
mikor jelentős összeget küldtek USA dollárban. Ez nagy segítség volt. Ez azt jelentette,
hogy elkezdődhetett az építkezés. Helyesebben először a bontás, mert el kellett bontani
a kicsi sekrestyét.
A munkálatokkal Bálint István dorozsmai
kőműves mestert bízta meg a képviselő-testület, aki egyben a Dorozsmai Egyházközösség Képviselő–testületének elnöke is volt.
Az ő irányításával kezdődött meg a munka.
A sekrestye bontása nem volt olyan egyszerű, mint gondoltuk. Jól megépítették
őseink a falakat. Eleibe kézi feszítővasakkal
és kalapácsokkal kezdtünk neki, de aztán –
mivel igen jó kötőanyagot használtak az építés során – gépi erőt vetettünk be. Traktor és
drótkötél segítségével ledöntöttük a falakat.
A bontott tégla természetesen beépítésre
került az új épületbe, csak előbb megtisztították; a korábbi kötőanyagot le kellet
kalapáccsal verni. Ez sem volt egy könnyű
feladat. Ezt az idősebbek inkább szívesen
vállalták, mert ülve is lehetett csinálni.
Az új falak alapjainak kiásása és betonozása után egy kis szünet következett, mert
a betonnak meg kellett kötni. Ez idő elég
volt arra, hogy a többi szükséges anyagok
is beszerzésre kerüljenek (ajtók, ablakok,
faanyagok a tetőhöz, cserepek).
Pár hét eltelte után újra nekilendült a
munka, és szinte gomba módjára nőtt a
fal magassága. Nagyon sokan dolgoztak az
építkezésen, szinte lehet azt mondani, megmozdult a falu. Volt, aki csak pár óra hosszat
tudott segíteni, volt olyan is, aki végig ott
volt, szinte a kezdettől a befejezéséig.
Neveket azért nem volna szerencsés felsorolni, mert pontos nyilvántartás nem került
vezetésre és így nem lenne teljes a névsor;
valaki biztos kimaradna.
Minden esetre azt ki lehet jelenteni, hogy
a zsombóiak saját maguknak építették az új
sekrestye és hittanterem épületét, ami természetesen teljesen a templom mellé épült,
és annak szerves részévé vált. Azt mondanom
sem kell, hogy a templom építészeti stílusának megfelelően épült az új épületrész.

József Attila: Kertész leszek

A zsombói templom története 2. rész
Imre atya minden nap megjelent és szemrevételezte a gomba módjára növekedő
épületet, és természetesen nem felejtette el
a munkásoknak járó „védőitalt” sem, a láda
sört. Ha kevésnek bizonyult, fordult egyet és
újabbat hozott.
Öröm volt nézni, hogy milyen gyorsan
és szépen növekedett az épület, mindenki
szeme láttára. Sokan csak azért mentek el a
templom felé, hogy megnézzék mennyit haladt az építkezés tegnap óta. A falu többsége
jó szemmel nézte ezt az építkezést, hiszen ő
maga is támogatta anyagilag, meg nem zárta ki teljesen Istent a lelkéből. Ha nem is járt
rendszeresen templomba, azért vallásosnak
tartotta magát. De voltak – mint mindenhol,
itt is – akik „ferde szemmel” nézték az építkezést. Rosszindulatú megjegyzéseket tettek
meg különböző, az egyházra méltatlan jelzőket használtak. Ezek az emberek azoknak
a leszármazottjai lehettek, akik 1952-ben be
akarták záratni a Zsombói Kisboldogassszony
templomot. Úgy gondolták, milyen jó lesz
az, a TSZ-nek, raktárnak. A falu akkori vezetői meg is szerezték a templom kulcsát, és a
VB titkár elvitte magával haza.
A következő vasárnap 40-45 férfi a templom előtt megvetette a kialakult helyzetet, és
úgy döntöttek, az Isten háza nem bérelhető,
sem raktárnak, sem más alkalmatosságnak.
Márpedig itt ma szentmise lesz! Mondták ki
a szentenciát, és elindultak mindannyian a
VB titkár házához. A VB titkár elvtárs mikor
kinézett az ablakon, és meglátta a 45 férfit,
roppant ideges lett. Kiment hozzájuk, és
megkérdezte:
– Mit akarnak emberek? – Hangja remegett és kezét tördelte.
Vészjósló csend következett. A férfiak csak
álltak, de nem szóltak egy szót sem. Pár perc
elteltével megszólalt valaki.
– Jöttünk a templom kulcsáért! – hangzott egy erőteljes férfihang. – Mert ma vasárnap van, és szentmisét akarunk tartani az
Isten házába.
Kis szünet után valaki még hozzátette:
– Mert a templomunkat azért építettük,
hogy ott Istenhez imádkozzunk.
A Vb titkár elvtárs valamit nyöszörgött,
de senki sem értette, hogy mit. Topogott az
ajtóban egy pár pillanatig, azután bement a
házba. Rövid időn belül visszajött kulccsal
a kezében, amely reszketett. Sápadt volt és
látszott rajta; nagyon fél. Odaadta a legközelebb álló férfinak a kulcsot és nem szólt
semmit. Azok a férfiak közül már nagyon
kevesen élnek, de a mai fiatal korosztálynak tudnia kell, és szívükbe kell vésniük,
milyenek voltak apáik, nagyapáik, akik ki
mertek állni hitük mellett. Pedig azok az
idők nagyon kemények voltak, dühöngött a
kommunista diktatúra, melynek elsőszámú
ellensége a katolikus egyház volt.
Bocsánat ezért a kis kitérőért, de úgy érzem ezt le kellett írni azoknak főleg, akik
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erről még nem hallottak, de azoknak is, akik
már elfelejtették. Igaz az az állítás, hogy a
vidéki kistelepüléseken őrzik igazán a hit,
vallás, az Isten iránti szeretetet, a múltban
is, de a jelenben is. Erre legyünk büszkék, mi
zsombóiak.
Hamarosan megkezdték az új épületben
a belső munkálatokat. Víz – és gázvezeték
szerelés, villanyszerelés, belső burkolatok
lerakása. Ezeket is szakemberek végezték,
többnyire ők is a falubeliekből kerültek ki.
Mire az ősz beköszöntött, a sekrestye és a
hittanterem közös épülete elkészült. Megtörtént az új épület felszentelése, mely nagy
ünnep volt.

Nemsokára volt Gábor Imre atya papszentelésének 25. évfordulója, tehát az ezüstmiséje. Erre a méltán szép évfordulóra eljött
Brazíliából keresztanyám és Ili (Ilona becézve), unokanővérem, akik annak idején nagyobb összeggel támogatták az építkezést.
Megtekintették az új épületet, ami nagyon
tetszett, mi pedig hálás szívvel megköszöntük azt a támogatást, ami nagyban hozzájárult, hogy ez az épület létrejöjjön. Az eltelt
húsz év alatt nagyon sok szolgálatot tett ez
az épület, aminek a megszületése egybeesett a kommunista rend bukásával. Szinte
elsők között épült fel a rendszerváltás idején.

Sokan csodálkoztak is, hogyan kaphatott
építési engedélyt akkor a katolikus egyház,
hiszen korábban egyszerűen lehetetlen volt
ilyenről még álmodni is.
Lám, lám az Isten útjai kifürkészhetetlenek! Valamikor még azért kellett harcolni és
kiállni, hogy be ne zárják a templomot, most
meg már támogatólag lép fel az állami hatalom.
Istenünk, köszönjük Neked valamennyi
zsombói nevében!
Pancza István
egyházközség világi elnöke

A rendező elme léte avagy isteni előadás Zsombón
„Minden természettudósnál kézenfekvőnek kell lennie egy bizonyos fajtájú vallásos érzésnek.”

A mai korban sok minden
hangzik el úgy a világ dolgairól, hogy semmi alapos ismeret
nincs mögötte. A véleményformálás ma már szinte sport, és a
sok amatőr egy kicsit felhígította
a mezőnyt…
Így kezdődött az a nem szokványos tudományos előadás, melynek tanúi lehettünk a közösségi
házban április 10-én este. Szinte
ritkaságszámba megy, hogy
egy pap beszél hitünk alapjairól
tudós emberek gondolataival
alátámasztva nap mint nap
bennünk felmerülő kérdésekről,
melyek a körülöttünk levő világ
miértjeivel kapcsolatosak. Az
alapvető tézis, hogy mindennapjaink hihetetlen rendezettsége
vagy a káosz milyen valószínűséggel létezhet rendezői elme
nélkül. Nem válaszokat kaptunk, hanem gondolatébresztő
felvetéseket professzorok, Nobel-díjasok, a különböző tudo-

mányágak – fizika, csillagászat,
biológia, nyelvészet – világszerte elismert szaktekintélyektől
vett idézetekkel.
Plébánosunk debütálása nagyszerűen sikerült. Meggyőző,
nyugodt előadásmódja, jól érthető beszéde és gondolatmenete irigylésre méltó lehet ismert,
tudományos előadók számára
is. Nem kis teljesítmény döbbent csendet varázsolni és úgy
beszélni Istenről a tudomány
gondolataival, hogy neve csak
a hallgatóság hozzászólásában
hangzott el. Az is szónoki teljesítmény, hogy a jelen levők a rájuk zúduló információk kapcsán
nem visszakérdeznek, hanem
tudásukat, fantáziájukat ötvözve mélyen elgondolkodnak. A
közös elgondolkodás nem más,
mint a hit.
Hisszük és reméljük, lesz még
ilyenben részünk.
Pálmai Péter
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„A tavasz rózsás kebelét kitárva,
Száll alá langyos levegőn mezőnkre.”

Berzsenyi Dániel: Tavasz

13

kul-turi

HÍRMONDÓ

Stoppal az 1-es úton - túrabeszámoló Izlandról
Hatodik rész
Skógar – Landmannalaugar
2010.07.28-08.01.* Geysir – Gullfoss – Thingvellir –Reykjavik – Keflavik – Koppenhága 2010.08.01-08.05.

*sajnálatosan, valami különös oknál fogva június hónapot jelöltem meg a kirándulásban korábban, holott egész biztosan július és augusztus hónapokban jártunk arrafelé.

Ismerős térszínen, keletre, az 1-es úton
Reykjavikból Skógar felé. Ugye emlékszünk
még a Skógafoss vízesésre Vik városkája
előtt, kábé másfél héttel korábbról? Vikkével
egy nem Viki, de viki lány a vízeséshez visz
minket, aholis bevárjuk Gergőt és Ateszt,
most ők alkotnak egy stopbrigádot. Vacsoraféle, majd - bár az idő nem ígérkezik olyan
pompásnak - belevágunk este kilenc után a
túrának. A túra, mely a LandmannalaugarThorsmörk névre keresztelt, megtoldható
egy kis Eyjafjallajökull-lel, Skógarig. Csavarunk még egyet azzal, hogy mi éppen az
ellenkező irányból indulunk.
Július végére már néhány órára elúszik a
Nap a horizontról, a sötétben ködlepelbe
takarózott sziklákon át kapaszkodunk egy
jó ezer métert. Olykor a fantasztikus formák
elő-elő bukkannak holdvilágos pírral a mohás aljzaton, ilyenkor a mennyezet a mélységes kékséget ereszti ránk. A látásviszony
szeszélyes, mi is fáradunk, a hegytetőn egy
furcsa menedék, úgy döntünk fedél lesz
felettünk. Több turista alszik itt éppen, mi
is septiben a hálózsákjainkba bújunk; éjjel
kettő.
Mit rejt a Bónus szupermarketes szatyor?
Csendélet mindenféle eledellel a lak nagy
étkezőasztalán, délidőben. Köd, erős szél,
havas eső, hamufedte gleccser, és a jelzőkarókat alig lehet észrevenni. Egy tájékozódási malőr miatt rossz helyre tévedünk,
az Eyjafjallajökull jegén, melyre az Eyjafjöll
vulkán hamuját szitálta három hónapja,
lófrálunk, mígnem a követett lánctalpas
nyom meg nem szűnik. Teljesen átázva,
kétségek közepette visszaindulunk a ház
felé. Egyszer csak a semmiből egy ösvényt
látunk kanyarogni a hóban, egy tábla, miszerint Thorsmörk erra, Skógar arra. És a jó
irány jobb kedvet követel, s a ködös masszából megnyílik a friss lávamező a számtalan
színben virágzó bazaltjával. Itt-ott füstölög,
száját kén keretezi sárgával, vörös, zöld, barna, szürke kőzetek a Föld gyomrából szürke
hamuval szórva, tán száz napja se, a felszíni
erők meg sem kezdték emésztésüket. Hol
keskeny ösvényeken, hosszasan elnyúló lejtőkön ereszkedünk, alattunk sok-sok méterrel régenvolt kanyonok, hordalékkúpok folynak a mélységbe, gleccsernyelvektől tova.
Barnásszürke halmok, mohával-zuzmóval
porcukorszerűen szórva. A kései indulás kései érkezést hoz magával a változatos térszínen, utolsó próbatételként egy gyors folyású, combközépig érő fonatos folyón, tehát
szélesen elnyúló, apró szigetekkel foltozott,
sekély vízen vagyunk kénytelenek átsétálni:
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„Elmegyek, elmegyek,
Hosszú útra megyek.

rendkívül hideg, cserébe viszont Thorsmörk,
kemping, pihenés.
Thorsmörk azt jelenti, Thor (a hadisten) erdeje, és valóban, törpenyír bozótosban vezet
az ösvény, itt-ott közönséges nyírrel. Messze
alattunk kanyargó patak, vézna híd íveli át,
ösvény vezet a síkságra. Neonzöld mohapaplan takarja a kiálló köveket, és fut végig egy
másik patakparton. A kellemetlenség csak
annyi, hogy híd sehol, és mi a rossz oldalon
lófrálunk a kiszélesedett ’folyam’ partján.
Egyre több a mezítlábas átkelés a gleccserolvadékokon, sokszor bizony a sodrás is erős.
Hvanngilba érkezünk, kempingjében ötperces zuhany, ami elég drága, mivel a melegvizet úgy szállítják a táborhelyekre.
Mesebeli látkép Álftavatn-ra, közeli kemping egy nagyon szép tó partján, lenn a
medencében egy kapaszkodó után. Barna
hordalékhalmok, minigleccserek, vézna patakok, füstölgő szolfatárák, fumarolák (kigőzölgések). Az ösvény sokszor ’hóhidakon’
vezet át, ami alattunk három-négy méterrel
már el is olvadt, hóbarlangokat hagyva maguk mögött. Forrástól fehér tó, hegyoldalból
felbugyogó gejzír (vízkitörés), feketén-fényes obszidiánmező (kőzetüveg) mentén
vezet az utunk Landmannalaugar tavaihoz,
kimondottan nagy kempingjébe. Az esősborongós atmoszféra napsugárszórásra vált.
Emberek szottyadnak a termálvízben, a lemenő nap fénye csilingel a víztükrön.
Érdekes volt – már a sátrainkba visszahúzódva – magyar beszédet hallani, másnap
szóba is elegyedünk az egyik volt egyetemi
tanárunk vezette csoporttal, majd hideg
sörrel a kezünkben a kissé algás melegvízbe
heveredünk a ragyogó napsütésben. Életérzés. Landmannalaugar és Thorsmörk között
párosával állnak a kempingek, három területen, négy szakaszra bontják a túrát. Nekünk
a Skógar-Thorsmörk szakasszal együtt volt
kábé négy napunk, így valamivel sietősebb
lett a dolog, augusztus 1-re izlandi tartózkodásunk már a végéhez közeledett. Ezen a
vasárnapon, tovább, a sziget belsején át, az
utolsó látnivalókhoz készülődtünk.
Sok sétával, több stoppal - hol négykerék
meghajtású dzsippel, hol családdal utazva
– a legendás Hekla vulkánt közelítve érjük
el Geysir városát Gergővel, délután. Geysir
(nomen est omen) a gejzírekről híres, az
epizódikusan kitörő óriási gejzírje mellett a
Strukkur nevű forma úgy ötpercenként lövelli
a forróvizet ’tizenméteres’ magasba: jó játék.
Innen négyünket visz egy nő a Gullfosshoz
(aranyvízesés), a pazar képződmény közelében le is táborozunk: vadkemping, vacsora
gyorskajákból.

Hosszú út porából
Köpönyeget veszek.”
Elmegyek, elmegyek

Sok turista csak az ún. aranyháromszöget, vagy arany kört, a Geysir-GullfossThingvellirt nézi meg, talán fürdőzik egyet
a Kék Lagúnában. Nos, utóbbi nálunk kimaradt, a látott hármas pedig Thingvellirestől
sem ért fel például a Myvatn vidékével,
vagy az előbbiekben részletezett túrával;
azért nem rossz ez sem, persze. Thingvellir
legalább két dolog miatt rendkívül jelentős.
Az egyik, hogy itt alapították az első parlamentet a világon, 930-ban, az Althingi-t,
a másik meg a hely geológiájából adódik.
Ez a terület a Közép-Atlanti hátság vonalán fekszik, a tengermélyi lemeztávolodás
és vulkanizmus itt a víz fölé emelkedik, az
erők hatására ezen a vonalon (több km-es
szélességben!) képződik a sziget -–a vonal
tovafut a Myvatn-tó térsége felé, és azon túl.
Ugyanis a földi litoszféra (mondjuk úgy felső
rész) lemezekből áll, ezek hol távolodnak,
hol ütköznek, torlódnak-alábuknak. Itt két
távolodó lemez, az európai és az amerikai
lemezek között bugyog fel a láva a szigetre
(nem állandóan), időről időre gyarapítva
azt. Akit érdekel a téma, ajánlott keresési
kulcsszavak: lemeztektonika, riftesedés,
bazaltvulkanizmus.
Úgy döntünk, visszamegyünk Reykjavikba,
este már a város kempingében állítjuk a sátrakat. Kedd a bevásárlás, a maradék pénz
elköltésének ideje, némi korzózással, majd
vacsora és szállás este izlandi barátunknál.
Szerencse, hogy több szakaszban, több estét
is el tudtunk itt tölteni, igazán nagy segítséget jelentett a szigeten tartózkodásunk alatt
ezen bázis.
Szerdán mindent repülésre alkalmasra kellett csomagolni, délután kibuszozás a közeli
Hafnarfjördurba, majd Vikke és Atesz Keflavik
kikötőjébe, mi, Gergővel pedig egyenesen a
keflaviki nemzetközi reptérre vadászunk egy
kocsit. Reptéren éjszakázás, majd másnap
nagy késéssel indul a gépünk, késődélután
érünk csak Koppenhágába. Irány a belváros!
Az izlandi kalandot ezzel lezárjuk, a hazautazás azonban tartogat még meglepetéseket. Augusztus 6-ra volt jegyünk a MalmöKatowice útra, azonban egy koppenhágai
éjszakázás (vasútállomás, játszótér...) után
végül a hazastop mellett döntünk. Hajnalban hozzálátunk Atesszal – ugyanis mi nem
Pestre megyünk, mint Gergőék – hogy kifogjunk egy járművet az autópálya-felhajtón,
innentől benzinkútról benzinkútra tartunk,
végig a pályán maradva; no meg a komp Dánia és Németország között. Kezdetét veszi a
bő egynapos utazás sok-sok úton és autóval,
de ez már egy másik történet!
Radvánszki János
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Nobel-díjas járt Zsombón
Harminc év alatt hozzászoktak a Wesselényi Népfőiskolába járók ahhoz, hogy nemzetközileg is elismert tudósok fordulnak
meg a kultúra szolgálatában megmaradt
tanyai iskolában mostanáig 175-en voltak,
de először adódott, hogy eleven Nobel-díjas is legyen közöttük. (Ha akadémikussal
kezdődött annak idején, szinte törvényszerű, hogy Nobel-díjassal folytatódjék harminc év után.) Március 24-én, szombaton
este Eric Wieschaus tisztelt meg bennünket
rövid látogatásával, kedves feleségével,
Trudi Schüpbach-kal együtt. Mindketten a
princetoni egyetem tanárai. Kíséretükben
volt a londoni David Schhuse professzor,
szintén feleségestül, Linda Scuse kutatóval,
és a hallei egyetemi tanár, Gunter Reuter is. A
harminc esztendeje visszajáró Szabad János
kalauzolta ide őket, baráti alapon. Vele jött
unokája, Szabad Vendel is, mint várományos
kitüntetendő, és természetesen hitvese is.
Ötvenen érkeztek látásukra és hallásukra a
törzstagok közül, noha szorgalmi időnknek
már a hónap legelején vége szakadt. Nem
hiába neveztük el kisded társaságunkat
barátságátömlesztő népfőiskolának, néhány másodperc alatt kiütköztek a barátság
kedves szálai mindkét oldalról. Vendégeink
nyitottságukkal és érdeklődésükkel leptek
meg bennünket, a hallgatók pedig kíváncsiságukat és vendégszeretetüket hozták
magukkal.
Szabad János volt a kitűnő tolmács, de
neki is meg kellett küzdenie a hely szellemével. A terméketlen sívóhomoknak, a
poszahomoknak, a csorvahomoknak, a futóhomoknak, sőt a fosóhomoknak se kellett
eddig angol megfelelőjét keresnie, Zsombó
földje azonban ezekből válogat. Ezt kötötték
meg Kiss Ferenc útmutatása szerint erdővel, gyümölcsfákkal és szőlővel, miközben
aranyhomokká változtatták. A fejekben dúló
futóhomokot pedig Klebelsberg Kunó igyekezett megkötni a tanyai iskolák nagyszerű
hálózatával. Mindkettejük hagyományát
örökségként őrzi és ápolja a népfőiskola.
A kölcsönös és kedves bemutatkozások
után Eric Wieschaus mondta el rögtönzött
előadásában, hogyan is jutott el a Nobel-díjig. Kémcsöveket kezdett fölrajzolni a táblára,
és melléjük írta, összesen 40 ezer kísérletre
volt szüksége. Micsoda türelemjáték! A valóságban is türelem és játék együtt. Itt csak
borlégynek mondják a muslicát, a hímekből
bombáztak 40 ezret, hogy más-más génjüket rontsák el. Sorozatos torzszülemények
lettek az embriók, így tudta kutatótársaival
összefogva föltérképezni először, melyik gén
melyik szerv fejlődéséért vagy rombolásáért
felelős. Kutatási eredményeiket közzé tették
a legrangosabb tudományos folyóiratban,
olvashatták világszerte. Fele el is hitte, a másik fele vitatta, kimondván, hogy az ember
nem muslica. Valóban nem az, de parányi
építőköveink azonosak.

David Schuse is szóhoz jutott, ő az autizmus
elismert kutatója, élete párjával együtt.
Sajnos, nálunk is ismerős ez a kór, illetékes
helyről több kérdést is intéztek hozzá. Gunter
Reuter tudományára már nem maradt
idő, sietniük kellett, hogy a Szent-Györgyi
Albertre emlékező nemzetközi találkozó
hangversenyére is eljussanak. Összesen hét
percet így is késtek, de még el se kezdődött a
hangverseny, amikor megérkeztek a szegedi

zsinagógába.
Egész úton hazafelé arról áradoztak, mi
lehet a magyarázata, hogy a zsombóiak
ebben a tanyai iskolában ilyen hosszú ideig
életképesen fönn tudtak maradni. Leszűrték
azt a tanulságot is, de más lenne a világ,
ha sok hasonló példája és példánya lenne a
zsombói találmánynak.
Horváth Dezső

FELHÍVÁS

Az Összefogás Zsombóért Közhasznú
Egyesület társadalmi munkára várja
a környezetüket szépíteni, óvni vágyó, tettre kész zsombóiakat.
Cél a településen lévő fa eszközök (közterületi játszóterek fajátékai,
buszvárók, üdvözlő táblák, információs táblák)
állagmegóvás miatti festése.
Időpont: 2012. május 19-e (szombat) 8:00-tól
Gyülekező: iskola melletti játszótéren
Minden segítőt kérünk, hogy amennyiben lehetősége engedi, a munkálatokhoz szükséges eszközöket (ecset, létra) hozzon magával. A festéket
az egyesület biztosítja.
Minden közért tenni vágyót sok szeretettel várunk!
A program gördülékeny lebonyolítása érdekében, részvételi szándékát
Mihálffyné Zakar Andreának szíveskedjen jelezni személyesen
vagy a 20/9538008-as telefonszámon.

Kártyajóslás, sorselemzés,
szerelmi mágiák, rontás levétel.

Okleveles kártyaoktatást vállalok.
Engedéllyel rendelkezem.
Tel.: 06304616911
http://kartya-joslas.gportal.hu
„Találtam egy falevelet,
gesztenyefa levelét.

Mintha megtaláltam volna
egy óriás tenyerét.”
Nemes Nagy Ágnes: Gesztenyefalevél
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A Közösségi Ház rendszeres klubjai, tanfolyamai
kedd

szerda

csütörtök

péntek

szombat

Csiribiri klub:
„Jön a tavasz, megy a tél”
Otthon te se üldögélj!
Újra kezdi játékos, mondókás
foglalkozásait 1-3 éves
gyerekeknek
16-17 óráig.
Vezeti: Földiné Kati

Baba-mama Klub
Páros héten 10-12 óráig
Vezeti: Tetlákné Ági és
Renkóné Andi védőnők

Szépkorúak Egyesületének
összejövetele kéthetente
18-20 óráig
Vezeti: Kálmán Ferenc

Torna zóna
gerinckímélő safe aerobik
18-19 óráig
Vezeti: Gyuris Ibolya

Hip-hop tánc
óvodásoknak 9-10 óráig
iskolásoknak 10-12 óráig
vezeti: Tóth Szilvia
X-TREME tánciskola oktatója

Szamóca Színtársulat
új darab próbájával folytatja
munkáját
17-18.30 óráig
Vezeti: Firbás Melinda és
Lázár János

Óvodás néptánc
17.30-18.15 óráig
Vezeti: Bánfiné Gyöngyike

Callanetic torna
19.30-20.30 óráig
Vezeti: Kármánné Noémi

Felnőtt néptánc
18.30-20 óráig
Vezeti: Nokta Gábor

Boróka néptánccsoport
9-10.30 óráig
Vezeti Nokta Gábor

Egészségmegőrző Klub
(Jóga)
18.30-20 óráig
Vezeti: Gulyásné Ágota

Bokréta Dalkör
18-20 óráig
Vezeti: Bánfiné Gyöngyike

Zumba ® Fitness
19.30-20.30 óráig
Vezeti Kunhalmi István

Callanetic torna
19-20 óráig
Vezeti: Kármánné Noémi

Boróka néptánccsoport
18.30-20 óráig
Vezeti: Nokta Gábor

Újra Zöld Klub gyerekeknek

Zumba ® Fitness
Új időpontban 19.30-20.30
vezeti: Kunhalmi István

Szivárvány Nagycsaládos
Egyesület összejövetele minden hónap utolsó hetében
18 órától
Vezeti: Marótiné Erika

Kirándulás Mártélyra

„Voltál már a mártélyi holt-Tisza ágánál? Csónakáztál már?
Van kedved egy újabb kiránduláson részt venni a Zöld-klubbal?
Ha igen várunk sok szeretettel
2012. május 19-én egy izgalmas kalandra! Jelentkezni 2012. május 17-én 18 óráig
lehet a Közösségi Házban.

A József Attila Közösségi Ház és Könyvtár
2012. május havi programajánlója
2012. május 12. // Túra Kör – Irány a Bakony!
A Túra Kör újabb kirándulást szervez a Bakonyba, Zirc és Bakonyszentlászló között kanyargó Cuha-völgybe. Ez a túra kicsiknek és nagyoknak
egyaránt remek kalandot ígér, a túra kb. 6 km-es, amely során a Cuha-szurdokot, a Cuha-patakot is láthatjuk.
Alternatív program lehet a vasút, amivel eljuthatunk a Likas-kőhöz.
Érdeklődni és jelentkezni a Közösségi Házban lehet 2012. május 10-ig.
2012. május 18. // Az Internet világnapja
Az Internet világnapja alkalmából játékos vetélkedőt szervezünk az iskolás gyermekeknek.
Várunk minden jelentkezőt, akit érdekel a modern világ internetes fellelhetősége!
2012. május 19. // Zöld Klub – Kirándulás Mártélyra
A Zöld Klub következő foglalkozásán Mártélyra látogatunk, a Holt-Tisza ágához. A kiránduláson csónakázási lehetőség is lesz.
Érdeklődni és jelentkezni a Közösségi Házban lehet 2012. május 17-ig.
2012. május 23. 18 óra // Szemenyei Dorka kiállítása
Egy diáklány irkafirkái, avagy mit alkotott grafikus tanoncként. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, gyermeket és felnőttet
egyaránt, ahol egy meseszerű világ darabjai kacsintanak a falakról.
Válogatás illusztrációkból, aquarellekből, manóképekből a képzelet határain innen és túl.
A belépés díjtalan!

Újra Gyermeknap lesz Zsombón!

Emlékszel milyen jó buli volt tavaly a gyereknap?
Idén is hasonló programokkal és meglepetésekkel várunk 2012. június 2-án (szombaton) a zsombói
sportpályán!
Mi vár rád? Egy fergeteges hangulatú buli egész nap! Egyéni és csapatversenyeken megmutathatod,
miben vagy a legjobb (ügyességi feladatok, lufi fújás, lekváros kenyér evő verseny, stb), foglalkozások
és még sorolhatnánk. Ha nem akarsz lemaradni, gyere időben!!
További információ: www.kultura.zsombo.hu
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„Ó április, ó április,
a nap se süt, nem bomlanak

a folyton nedvesorru kis rügyek se még
a füttyös ég alatt.”
Radnóti Miklós: Naptár/ Április
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Nőnapi beszámoló
Mint minden március 8-án,
most is izgatott sugdolózó férfi
csapatba botlottunk a Közösségi ház folyosóján. A nők az
alkalomhoz illő komolysággal
vették tudomásul, ez a nap RÓLUK szól. Szépen megterített
asztalok, halk zeneszó fogadott
bennünket a Nőnapi mulatság
napján. Megtörve a hagyományt, nosztalgia zene szólt a
táncolni vágyóknak, ami mellett még beszélgetni is lehetett,
nem nyomta el a dobszó a szomszéd kérdését:”Hogy vagy? Mi
újság felétek” és még válaszolni
is lehetett rá. A vendégek köszöntése után, a fiúk felidézték
a régi-új katona sorsot, talán
nekik is hiányzik a laktanya?
Akinek még volt benne része, az
azért találta szívmelengetőnek,
aki meg nem, az vágyakozva
gondolt rá: milyen jó buli lehetett. Nekünk, az ünnepelteknek
mindenképpen az volt. A ferge-

teges műsor után megkaptuk
a szeretet virágait, ami igazán
szép volt: virágzó jácint volt a
cserepekbe, ami otthon még
hetekig emlékeztetett színével,
illatával a nagy nőnapi bulira.
A finom vacsora elfogyasztása
után, hajnalig tartó táncika következett. A mindenképpen jó
hangulatot adó zenét köszönjük
Adai Tibinek, és Koza Tominak,
a műsort a fiúknak (akiket név
szerint csak azért nem sorolok
fel, mert nem tudnék rangsort
felállítani, ki volt a jobb). Az
egész szervezést Marótiné Erikának, aki átvéve Lacibácsi tisztjét,
megpróbál helyt állni munkája,
családja mellett a nagycsalád
vezetésében is.

Bécs, Schönbruni palota és kert,
Székesfehérvár, Győr városnézés, Pannonhalmi apátság,- Komárom
(Mosoni erőd) – Komárnói városnézés (Európa udvar).

2012. aug. 03 – 05. (2 éjszaka / 3 nap)
Érd: 30 – 535 – 0833
Kiskunmajsai felszállásal.

Köszönjük mindenkinek, aki
tett valamit is a rendezvény sikeréért.

Villantói összegzés

Néptáncosként mindig azokat a fellépő
helyszíneket zártuk igazán a szívünkbe, ahol
egy kisebb közösség várt bennünket. Valahogy az adott hely miliője, az emberek közvetlensége, tettrekészsége, és nem utolsó
sorban lelkesedése, mindig hatottak ránk.
Amikor a József Attila Közösségi Ház kedves meghívására megérkeztem, épp egy kalaposztás kellős közepén találtam magam,
utólag már tudom, ők a Boróka Tánccsoport
lelkes tagjai voltak. Beljebb lépve lázas készülődés fogadott, majd megismerkedhettem Faragó Gabriellával és Gyuris Lászlóval,
a két másik zsűritaggal. Nemsokára elkezdődött a csoda Masa Roland zongorajátékával.
Azután sorra érkezett a többi fellépő: AdaiSimon Annabella éneke és a dalra jelbeszélő
Újvári Bernadett, a hip-hop táncosok, Ökrös
Gyula Petőfi verse, Tollár Imre paródiája,
melyből számomra kiderült, nem is olyan
könnyű az asszonyokat irányítani, név szerint
Kopasz Gyöngyit, Pappné Erzsit és Székesiné
Évikét. Mizsei Zoltán páratlan harmonika játékával ajándékozott meg bennünket, amit a
műsor alatt többször is megvillantott. Bacsa
Orsolya, Bacsa Flóra, Hegedűs Zsófia, Hege-

Szné Vali

A program egyesület szervezésében
és utazási iroda közreműküdésével valósul meg.

dűs Anna csodálatos autentikus népdalai,
Bacsa Gergő testvérével, Flórával külön is
bemutatott tekerőlant kísérete, és a Bokréta Dalkör előadása újabb lendületet adott a
délutánnak. Sziládi Ferenc József Attila versével és később énekével is bemutatkozott.
Maróti Enikő először énekelt, majd a műsor
végén Adai-Simon Annabellával táncolt. A
Szamóca Színtársulat két olyan témát mutatott be a színpadon, mint a tisztesség és
a környezetszennyezés, olyan profizmussal,
hogy már-már elhittem, ezek a jelenetek a
valóságban is így történhettek meg. Szalma
Imréné és Kerecseny Attila a Szamóca és a
Bokréta árnyékából kibújva önállóan is megmérettette magát. És ekkor még nem említettem az RSG tánccsoport ízléses, a zenével
kitűnően harmonizáló tánckoreográfiáját, és
az utolsó fellépőként bemutatkozó Boróka
néptáncos csoportot. Remélem nem hagytam ki egyetlen műsorszámot sem, mert
szerettem volna a teljességre törekedni.
Teljességre azért, mert minden fellépő hozzájárult ahhoz, hogy még szorosabbra fűzze
a helyi közösség összetartó erejét.
Kívánom, legyenek büszkék arra, hogy

ilyen aktív kulturális élet folyik Zsombón.
Gratulálok a továbbjutóknak, akikkel remélem, mihamarabb találkozunk Kiskunmajsán
és a településük egyéb rendezvényein.
Tisztelettel:

Csuka Tibor
a Mayossa Hagyományőrző Egyesület elnöke
meghívott zsűritag

Továbbjutók:
1. Masa Roland - zongora;
2. Adai-Simon Annabella
– Honfoglalás, Ujvári Bernadett jelel;
3. Ökrös Gyula és Sziládi Ferenc vers;
4. Hip-hop iskolások;
5. Mizsei Zoltán: harmonika;
6. Bacsa Orsolya, Bacsa Flóra,
Hegedűs Anna, Hegedűs Zsófia népdallal,
Bacsa Gergő tekerővel;
7. Szamóca Színtársulat: A pad;
8. RSG csoport;
9. Bokréta Dalkör;
10. Szamóca Színtársulat: Kutyabaj;
11. Maróti Enikő - Adai Simon Annabella
– tánc;
12. Boróka néptánccsoport.

Köszönet!

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

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

„Bolondos egy hónap
április hónapja,

Ezúton köszönjük, hogy áldozatos munkájukkal sikeressé tették a 2012. évi Húsvéti
készülődést és örömet okoztak ezzel gyermekeinknek: Szemenyeiné Sz. Tóth Katalin,
Fodor Ilona, Kotroczó Edit, Lajkó Nikolett,
Táborosi Renáta, Zádori Aliz.
Közösségi Ház

hol kalap a fején,
hol báránybőr sapka.”
Kányádi Sándor: Április hónapja
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A zsombói Falstaff sikerei 					
Rossini: Hamupipőke
Gregor József partnereként
Magyar Állami Operaház

/fotó: Bukovszky Péter/

A Muzsika című zenei szakfolyóirat áprilisi számában Verdi: Falstaff című operájának pécsi bemutatójáról olvashatunk.
Dr. Tallián Tibor zenekritikus, az MTA Zenetudományi Intézetének igazgatója a
következőket írja a nagysikerű bemutatóról: „…tiszta lelkiismerettel írhatom, láttam
és hallottam, hogy e Falstaffot költő formálja
meg, aki éli a poézist. Ki merem mondani: úgy,
ahogy Melis György élte. Jókedv és melankólia
elegyedik tekintetében és hangjában, ő a játék lelke, ő hozza működésbe a történetet.”
Bátki Fazekas Zoltán zsombói operaénekest kérdezem, mit jelent számára ez a
szerep, és ez a szép kritika?
– Falstaff szerepe számomra mindenképpen az eddigi legnagyobb szakmai kihívás
volt. Eléggé megkésve kértek fel. Pár hét
alatt kellett elkészülnöm úgy, hogy ez előtt
nagyobb Verdi szerepeket még nem énekeltem. Erősen gondolkodtam is azon, hogy
el merjem-e vállalni. Szerencsémre kiváló
rendezővel, a Nádasdy Kálmán-díjas Nagy
Viktorral, és az Operaház Kossuth-díjas első
karmesterével, Kovács Jánossal dolgozhattam együtt. A szerep kialakításában ők sokat
segítettek. Igazán megtisztelő, hogy a neves kritikus alakításomat Melis Györgyéhez
hasonlítja. Örök emlék marad számomra az
a Mozart: „Cosi Fan Tutte” előadás, amelyben még volt alkalmam Melis művész úrral
együtt játszani az Operaház színpadán.
Nagyon jó kritikát kapott egy operaházi
szereplésére is. Az Operaportál című internetes lapban Csák Balázs így ír Rossini
Hamupipőkéjének előadásáról:
„A Dandini szerepét éneklő Bátki Fazekas

Mulassunk együtt!

Csongrád megyében első alkalommal, a
mi szeretett kisfalunkba először nyilvános
televízió felvétel készítés céljából ellátogat a
Pertu Party és Sörfesztivál 15-20 előadóval.
A mulatós zene nagyjai közül országosan
ismert előadók szórakoztatnak bennünket,
mint például Kaczor Feri, Bunyós Pityu, Sógorok együttes, Nótár Mary és még sorolhatnám.
Kora délutántól hajnalig tartó mulatós
nótákkal feledni tudjuk a mindennapi problémás dolgainkat. Ha szeretnétek előre ráhangolódni erre a felejthetetlen napra, ami
2012. július 21-én a helyi sportpályán lesz,
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„A tavasz rózsás kebelét kitárva,
Száll alá langyos levegőn mezőnkre.

Zoltán újfent meggyőzött remek humoráról,
színészi képességeiről. Az első szereposztás
előadásán ő volt az, aki megjelenésével lendületet adott a produkciónak. Különösen feltűnő volt szép hangszíne a bariton számára
mély hangok esetében is.”
– Az utóbbi időben az Operaházban és a vidéki társulatoknál is leépítésekről lehet hallani. Hogyan érinti ez önt, és a vidéki operaénekeseket? Vannak még operaházi felkérései?
– A társulatok leépülésével, a repertoár
játék megszűnésével a műfaj komoly válságba került. Sokan kényszerülnek elhagyni a szakmát. Az idén még nyolc Carmen
előadásom lesz. Talán éppen az idei sikeres
évadomnak köszönhetem, hogy a Magyar
Állami Operaháztól jövőre hét szerepben,
mintegy harminc előadásra kaptam előzetes
felkérést. Egy évnél előrébb nem lát senki.
Bízunk az Erkel Színház újbóli megnyitásában. A Magyar Operaénekesek Egyesületén
keresztül próbálunk hatni a minisztériumra,
felhívni a figyelmet rá, hogy a magyar operajátszás a nemzeti kultúra része.
– Tudom, hogy operaénekesi pályája mellett ír, tanít, és aktív közéleti ember. Sokat utazik, és ritkán látjuk itthon. Elmondaná, hogy
jelenleg milyen országos egyesületekben,
szervezetekben tevékenykedik?
– Jelenleg 12 szervezetnek vagyok tagja, ezek közül nyolcban fontos feladatokat
viszek.: Magyar Írószövetség, Alkotó Muzsikusok Társasága, Szegedi Írók Társasága, Magyar Operaénekesek Egyesülete-elnökség,
Magyarnótaszerzők és Énekesek Országos
Egyesülete, Kenéz Ernő Ének-zenei Alapítvány Kuratóriuma, Hódmezővásárhelyi
kérlek titeket kapcsoljatok a Nóta TV-re minden reggel 7-10 óra között a „reggeli vigadó”
és hétvégén este 19 és 21 óra között hallható
„esti vigadó” című műsorokra.
A rendezvény időpontja előtt egy hónappal
nálam lehet a jegyeket megvásárolni elővételben 1200 Ft, míg a helyszínen 1500 Ftért. Gyerekeknek 14 éves korig a rendezvény
ingyenes. A jeggyel együtt lesz egy karkötő,
amivel a kapunál ki és be lehet menni, tehát
ezzel igazolod magad. Reméljük az időjárás
kedvezni fog nekünk, hiszen ez egy szabadtéri program lesz és a nagy kánikulába a jéghideg sör is jól fog esni. Reméljük nem csak

Balzsamos fürtjén Zephyrek repesnek,
S illatot isznak.”
Berzsenyi Dániel: A tavasz

Interjú Bátki Fazekas Zoltánnal
Zeneiskola – szakszervezeti elnök, Szegedi
Függetlenségi Csoport – elnök. Ehhez jönnek hozzá a zsombóiak.
– Akkor ejtsünk néhány szót Zsombóról is!
– Az idén tíz éve, annak, hogy Zsombóra
költöztünk. Itteni munkáim legalább olyan
fontosak nekem, mint az országosak. Az egyik
alapítója vagyok az Összefogás Zsombóért
Közhasznú Egyesületnek, ott vagyok az Élő
Kövek Egyházi Alapítvány kuratóriumában,
és az Önkormányzat Humánpolitikai bizottságában. Tavaly december óta vezetem a
Zsombói Művészetbarátok Egyesületét.
– 2005-től 2012-ig Ön a Magyar Függetlenségi Párt országos elnöke volt. Aktív politizálással már nem foglalkozik?
– Azt azért nem mondanám. Igaz, hogy
nem vagyok Jobbik tag, de külsősként vezetem a szegedi Jobbikon belül működő
Függetlenségi Csoportot, és főszerkesztője
vagyok a csoport „Függetlenség” – című lapjának, amit a zsombói olvasók már ismerhetnek. Aztán meg a helyi politika is politika. A
világpolitika, és az országos helyzet nem sok
jóval kecsegtet. Jó, hogy itt a faluban egy értékes csapatban dolgozhatok.
– Kevés operaénekes énekel magyarnótát,
de önt egyre gyakrabban láthatjuk a Duna Televízió nótaműsoraiban. Szereti a nótákat?
– Igen, szeretem a magyarnótákat, igazi
hungarikumnak tartom a műfajt. Sajnos
hosszú évekig politikai okokból szembeállították az azonos gyökerű népdallal, és általában a klasszikus énekléssel. Ennek ellenére
azért akadtak szép számmal neves operaénekesek is, akik szívesen énekeltek nótát.
Radnai György, Berkes János, vagy Gregor
József nevét említeném. Egy operaénekes
képzett hangját, előadói tehetségét jól hasznosíthatja a nóta színpadokon is. A Duna TV
Kívánságkosár - című műsorában mostanában sokan kérik nótafelvételeimet. Nemrég
kértek fel két új nótacsokor felvételére.
A Hírmondó szerkesztősége ezúton köszöni
az interjút, gratulálunk a Falstaff bemutatójához, és kívánjuk művész úrnak, hogy még
további sikerekkel öregbíthesse Zsombó hírnevét!

Szerkesztőség

helyieket vonzza ez az esemény, hanem a
környező településekről is jönnek szórakozni
vágyók. Tehát még egyszer 2012. július 21én szombaton nagyszabású Pertu Party és
sörfesztivál a zsombói sportpályán, ahová
várjuk a falu apraját és nagyját, a kikapcsolódni vágyókat. A Zsombói Hírmondó következő számaiban értesítelek benneteket,
hogy mikor jönnek meg a jegyek. Várunk
mindenkit szeretettel!
Szeretném megköszönni szeretett polgármesterünknek és csapatának, hogy ez a
program létrejöhet.
Paragi Erika

túsarok

Néhány mondat a fejtetvességről
A fejtetű jellemzői:
A fejtetű (Pediculus humanus capitis) 3-4
mm nagyságú rovar, amely színét a haj színének megfelelően változtatja. Ovális alakú
petéit – amelyet serkének nevezünk – erős
cement anyaggal szorosan a hajszálak tövéhez ragasztja. A legtöbb serke rendszerint
a halánték és tarkótájon található. A serke
a hajszál növekedésével a hajas fejbőrtől
eltávolodik, elhelyezkedéséből tehát a fejtetvesség időpontjára következtethetünk.
A serkéből a tetvek 7-8 nap alatt kelnek ki.
Általában egy-egy fejen – hacsak nem nagyon elhanyagolt – ritkán van 5-10 tetűnél
több. Kizárólag az ember vérét szívja, naponta 6-12 alkalommal. Az éhezést rosszul
tűri. Ártalmuk elsősorban a viszketés és a
vakarózás, amely felsebzi a bőrt, és ennek
következtében másodlagos bőrgyulladás
alakulhat ki. A fejtetű fertőző betegséget
nem terjeszt.
Terjedésük:
A fejtetű közvetlen érintkezés útján terjed,
leggyakrabban úgy, hogy a játék közben a
gyermekek feje egymáshoz ér. Közös használati tárgyakkal – pl. sapkacserével, fésűvel
– átvihetők egyik személyről a másikra. A
gyermekektől fertőződhetnek aztán a szülők, testvérek és egyéb családtagok, akik a
fejtetűt továbbadhatják.
Felderítésük:
Fejtetvességre utaló gyanú esetén a hajat
lazán szét kell választani. Elsősorban a fülek
melletti, illetve mögötti területet kell gondosan megvizsgálni. Mivel a tetvek a fény elől
gyorsan menekülnek, ezért főleg a serkéket
kell keresni. A serke és az élő tetű barna és
a fekete hajban szabad szemmel is könnyen
észrevehető, a világos hajúaknál azonban
már fokozottabb figyelem szükséges. A korpától való elkülönítés sok esetben igen nehéz
lehet. A serke két köröm között összenyomva
pattanó hangot ad, míg a kikelteknél vagy az
elpusztultaknál ez már nem tapasztalható. A

fejtetvesség vizsgálatát kézi nagyító használata megkönnyíti.
Irtásuk:
Megölésük aránylag egyszerű. A gyógyszertárakban beszerezhető tetűirtószerek
(NITTYFOR, PEDEX, NIX, Neemoxan, Paranit,
Hedrin…) a tetveket és a serkéket rövid
időn belül biztosan elpusztítják! A kezelést a
tetűirtószerhez mellékelt használati utasítás
szerint (!) gondosan el kell végezni. A hajas
fejbőrt és a hajat hajszesszel alaposan át kell
nedvesíteni, majd be kell dörzsölni. Ezután
meg kell várni, míg a hajszesz a hajra szárad.
(Ez az idő a felvitt mennyiségtől függően
5-15 perc.) Ügyelni kell arra, hogy a tetűirtószer ne kerüljön szembe, mert kötőhártya-gyulladást okozhat. A gyermek csukott
szemét vattával kell védeni. Kisebesedett
bőrfelületre nem szabad alkalmazni. A készítmények tetűirtó hatásukat a következő
hajmosásig (akár néhány hétig) megőrzik,
és a hajra rákerülő fejtetveket még azok
megtelepedése, elszaporodása előtt biztosan elpusztítják.
A tetűirtószeres kezeléstől elpusztult serkéket a gyermekek hajáról el kell távolítani.
Ugyanis a serkementesség jelzi, hogy a kezelés szakszerűen történt. Mivel a serkék a
hajszálakhoz cementszerű anyaggal rögzülnek, az elpusztult serkék eltávolítása gyakran nem könnyű. A serkék a hajszálról ecetbe
mártott sűrű fogazatú fésűvel, két körmünk
közé fogva, esetleg csipesszel történő lehúzással, vagy egyszerűen a hajszál levágásával távolíthatók el.
A fésűn, kefén található fejtetvek néhány
perces forró vízbe történő mártással, a sapkán lévők pedig mosással pusztíthatók el.
Megelőzésük:
Ennek leghatékonyabb tényezője a szülői
gondoskodás!
Vegyük figyelembe, hogy személyes tapasztalataink hiánya miatt gyakran magunk
sem vesszük észre, hogy a gyermek az óvo-

dából, az iskolából, vagy a nyári táborból
tetvesen érkezik vissza, ezért a közösségbe
tetvesen engedjük el.
Ha viszont nem figyelünk fel arra, hogy
gyermekünk (különösen a füle körül) gyakran vakarja a fejét, otthon nem fordítunk
kellő gondot a rendszeres hajápolásra, a
hajmosásra és fésülésre, úgy a hajra került
fejtetű könnyen és gyorsan elszaporodhat.
Ezért a gyermek tisztálkodásának, fésülködésének rendszeres ellenőrzése nagyon
fontos. Időről időre vizsgáljuk át a gyermek
haját, nincs-e benne élő tetű vagy serke. Ha
gyermekünk olyan közösségbe járna, ahol
fejtetvességről hallunk, tetűirtó hajszeszek,
hajbalzsamok hajmosás utáni alkalmazása
biztosan meggátolja a hívatlan vendégek
gyermekünk hajában történő megjelenését
és a következő hajmosásig biztosítja a tetűmentességet.
A tetves személy által használt ágyneműt,
ruházatot célszerű magas hőfokon kimosni,
kivasalni és 1-2 hétig állni hagyni a szekrényben.
Téves az a hiedelem, hogy a tetvesség csak
piszkos, elhanyagolt családokban fordul
elő. Vegyük tudomásul, hogy a tetű „demokrata”! Nincs tekintettel korra, nemre,
beosztásra, rangra és vagyonra, egyszerűen
a táplálékát, a vért keresi. Fejtetűvel tehát
bárki fertőződhet, restellni csak azt kell, ha
valaki eltetvesedik, mert ez azt jelenti, hogy
nem törődött gyermeke gondozásával. Megkapni tehát nem szégyen, de eltitkolni, nem
kezelni, továbbadni és ezzel a közösséget
veszélyeztetni nem csak szégyen, hanem
felelőtlenség is.
Gyermekközösségekben a Védőnői Szolgálat szeptemberben, januárban és áprilisban
– de fejtetvesség előfordulása esetén soron
kívül is szűrővizsgálatot végez.
Renkóné Isaszegi Andrea
védőnő

Elsősegély tanfolyam kismamáknak, szülőknek!!!!!
Kedves (leendő) szülők!
Többen említettétek, hogy szeretnétek,
ha lenne a községben elsősegély-nyújtó
tanfolyam. Felvettem az S.O.S. 24 Oktatói
Központtal a kapcsolatot, akik szívesen
kijönnének Zsombóra, hogy speciális oktatóbabák segítségével megtanulhassátok az életmentés első lépéseit, illetve,
hogy mit kell tennetek félrenyelés, fáról
való leesés, vegyszer ivás, forrázás, lázgörcs stb. esetén.
A tanfolyam 4x2 órából áll. Az első 2 óra
elméleti, a második 2 óra gyakorlati képzés.

Ez fejenként 9500Ft-ba kerül. Ez gondolom
soknak tűnik így első hallomásra, de órára
lebontva 1190Ft és ebben az üzemanyagköltség is benne van és nem beszélve arról
az időről, amit az utazás vesz igénybe, hogy
idejön az oktató Zsombóra.
A tanfolyam 8 főtől indul, ami már megvan, de amennyiben többen jelentkeznek,
kedvezményes árat tudnak biztosítani. Nagy
valószínűséggel 2012. május 2. hetétől indul
a képzés szombati napokon.
A tanfolyam helyszíne és kezdetének pontos időpontja a www.zsombo.hu honlapon

meg fog jelenni, illetve a Védőnői Tanácsadóban is lehet érdeklődni.
Jelentkezési határidő:
2012. május 04. 12:00
Jelentkezni lehet:
Védőnői fogadóórán (minden hétköznap
reggel 8:00-9:00 óra között), illetve az alábbi
telefonszámokon: 06 62 595-567
Renkóné Andi: 30/553 4384
Tetlákné Ági: 30/824 6248

				
				
Renkóné Isaszegi Andrea

„Van e háznak rózsabokra,
nyúljék élte sok napokra,

hogy virítson, mint rózsaszál;
megöntözném:
Öntöző versike
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A gyermekkori dohányzásról

2012. márciusi 22-én az Éves Gyermekvédelmi Tanácskozás és Szociális Fórum
alkalmával felkértek, hogy a dohányzásról,
kiemelve a gyermekkori dohányzást, beszéljek. Ennek a tartalmát szeretném megosztani Önökkel.
A dohányzás az indián kultúra része volt, s
az Új Világból hozták a dohányt Európába. A
18. században gyógyszerként használták pl.
fejfájásra, s csak a 20. század közepén ismerték fel, hogy káros az egészségre.
Magyarországon a 14 év felettiek 34 %-a
dohányzik, a 20 évnél fiatalabbak több, mint
40%-a. A nők, illetve a fiatalok körében növekvő dohányzás sajnálatos. A fiatalok 80
%-a passzív dohányos volt, ami ez év januártól életbelépő törvények miatt (vendéglátó helységekben nem lehet dohányozni)
csökkent, de az otthoni dohányzás sajnos
nem elhanyagolható.

A zsombói általános iskolába járó 7.-8.
osztályosok között 39 gyermeket kérdeztem
meg, hogy dohányzott-e már (kipróbálta-e):
39/15 igen, 2/39 bevallotta, hogy dohányzik, 18/39 esetben otthon valaki dohányzik.
Gyermekeknél a dohányzás környezeti
minta (család, haverok), illetve társaknak
való megfelelés miatt kezdődik, de a rendszeresség hozzászokáshoz, függőséghez
vezet.
Ezúttal szeretném ismét megemlíteni,
hogy tévhit, hogy a vízipipa nem árt! Sőt!!
Még több károsító anyagot tartalmaz, mint
a cigaretta. Vízipipázásnál 100 szál cigaretta
káros anyagát szívják be!!
A nikotin tudatmódosító, mint a kábítószer, alkohol, stb., a stimulánsok közé tartozik: pörgeti a központi idegrendszert (mint
a kokain, koffein: beszéltem egy felnőttel,
hogy cola függő lett, többet és többet ivott,
s a pszichiátrián szoktatták le). Agyban nikotin hatására dopamin szabadul fel, ami az
örömérzet kialakulásában játszik szerepet.
Nikotin elvonási tünetek: feszültség, cigi
utáni sóvárgás, ingerlékenység, nyugtalanság, eszméletzavar, alvászavar, fejfájás, koncentráció képesség csökkenés. Célunk: gyermekeink ne szokjanak rá, leszokni nehéz, ill.

Hölgyek, Asszonyok!

Megérkeztünk:

Ezennel szeretném jelezni, hogy a 2010. és
2011. őszén, az Egészséghéten végzett nőgyógyászati rákszűrés eredményei átvehetők
a Védőnői Tanácsadóban hétköznapokon,
reggel 8:00 és 9:00 óra között.
		

Renkóné Isaszegi Andrea

ne legyenek passzív dohányosok. (ha valaki
kint dohányzik, s zárttérbe bemegy, még
fújja ki magából a káros anyagokat).
Mit tehetünk?
1. Felvilágosítás a dohányzás káros hatásairól (szinte minden rákos betegség
kialakulás valószínűségét fokozza a dohányzás, s a 40 éves kor körül tüneteket
okozó, krónikus obstruktív légúti betegség (COPD) kialakulását is). Javaslom
www.cikiacigi.hu honlapon különböző
korosztályoknak (5 éves kortól!) javasolt
felvilágosító programok áttekintését.
2. Példamutatással.
Felnőttek leszoktatásánál természetesen
az elhatározás a legfontosabb. Nikotin
receptorok lekötésére a leszokás kezdetére nikotinos rágógumit, elektromos
cigarettát, illetve gyógyszert fejlesztettek ki, ami az agy nikotin receptorait
aktiválja, ezúton vezet a megvonási
tünetek csökkentéséhez (vényköteles).
Nem olcsók ezek a gyógyszerek, de a
dohányzás még drágább, nem beszélve az egészségre, s a környezetre káros
hatásáról. Felelősek vagyunk magunk, s
gyermekeink egészségéért.
Dr. Szabó Ágnes

(2012. I. negyedév)

Tikviczki Hajnalkának
és Bönde Szabolcsnak:
Lovas Szilviának
és Dobó Istvánnak:
Varga Editnek
és Lajkó Istvánnak:
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Áron

Kováts Renátának
és Móra Imrének:
Patik Bernadettnek
és Bozsó Péternek:
Török Lászlónak
és Lakatos Nikolettnek:

Milán.
Hanna
László

Téka

A kultúra térképén
Könyvajánló a 30 éves Wesselényi Népfőiskola megjelent könyvéről
„Tanyára csak a legjobbat”

2012. március 3-án a Wesselényi Népfőiskola 30. jubileumi tanévzáró alkalmára
megjelent A KULTÚRA TÉRKÉPÉN címmel egy
összefoglaló könyv. Ez az összefoglalás egy
nagy család leírása. Leírás, mert több szemszögből írják le a népfőiskola iránt érzett
szenvedélyüket.
A könyv első részében Sípos Mihály, Kálmán Ferenc és Horváth Dezső írását olvashatjuk, amelyben megírják: hogyan indult a
Wesselényi Népfőiskola – egy kis helyi történelem -, mit adott a résztvevők számára,
milyen hatással van a környezetre. A könyv
folytatásában megismerkedhetünk az elő-
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„Alkonyatkor festek
piros tojást, kéket,

adókkal, kik voltak azok, akik az elmúlt 30
tanévben színesítették mind Zsombó, mind
a népfőiskola életét. Ez a felsorolás jelenleg 168 nevet említ, ami az elkövetkezendő
években még bizonyosan nőni fog. Majd az
előadók szólalnak meg, a teljesség igénye
nélkül: Dr. Borbély Rita, Kelemen Gábor, Dr.
Papp György, … Ők azok az előadók, akik
elmesélik hogyan kerültek ide Zsombóra,
mióta foglalkoznak azzal a tudománnyal,
amit előadtak a népfőiskolán. A többi előadó
fényképen járult hozzá a 30 évhez. Az előadók mellett az utolsó részben a hallgatók
is helyet kaptak a könyvben, hisz névsorban
is szerepelnek, mint egy igazi osztálynaplóban. Van, aki leírja a hallgatói létét, van, aki

borozgatva megköszönünk
égi üdvösséget.”
Nagy László: Pirosodik Húsvét

fényképen mutatkozik be, „mert ez Zsombó!”
(Horváth Dezső)
A könyv kölcsönözhető és megvásárolható a könyvtárban!
Nagy Beatrix
könyvtáros

BÉLÁIM

Májusi TOTÓ

Jókívánság

Az előző szám keresztrejtvényének megfejtése: „Látni az nem annyi, mint bámészkodni.”
A Szilvánia Pizzéria 1 db családi pizzáját nyerte: Barna Jázmin.
Az előző szám TOTO megfejtése: a,a,c,a,c,d,a,d,a,d
A GOODS MARKET 1000Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Martonosi Beáta.
Gratulálunk! A nyeremény igazolását átvehetik a Közösségi Házban!

„Ó április, ó április,
a nap se süt, nem bomlanak

1. Ki írta a következő idézetet?
„Hogyha a föld minden színmézét átadom,
az ő édességét meg nem hálálhatom,”
A) Mécs László B) József Attila
C) Jókai Mór
D) Ady Endre
2. Milyen kontinensnek van a napja
májusban?
A) Ázsia		
B) Dél-Amerika
C) Európa
D) Ausztrália
3. Milyen vallási ünnep van májusban?
A) Karácsony
B) Pünkösd
C) Húsvét
D) nincs ünnep
4. Mi a május ősi magyar neve?
A) Ígéret hava B) Idézés hava
C) Szerelem hava D) Szeretet hava
5. Kiről kapta a nevét a május hónap?
A) Maria		
B) Maia Maiestas
C) Mária Terézia D) Mariska
6. Melyik nem egy májusban nyíló
virág latin neve?
A) Majanthemum bifolium
B) Convallaria maialis
C) Gladiolus		
D) Syringa
7. Mit szimbolizál a májusfa?
A) a természet elmúlását
B) a természet feléledését
C) a természet színeit
D) a természet újjászületését
8. Melyik évben emlékeztek meg először május 1-ről?
A) 1890 		
B) 1980
C) 1898		
D) 1990
9. Ki a harmadik fagyosszent: Szervác, Bonifác?
A) Pongrác
B) Antal
C) Gábor		
D) Szabolcs
10. A májusi cserebogár a Kárpátmedencében mennyi idő alatt alakul át
teljesen?
A) 3év		
B) 4 év
C) 2 év		
D) 1 év

a folyton nedvesorru kis rügyek se még
a füttyös ég alatt.”
Radnóti Miklós: Naptár/ Április
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Comenius csapata

Bátki Fazekas Zoltán
Verdi: Falstaff címszerepében
Stoppal az 1-es úton

sz
Tesz-vesz tava

Húsvéti készülődés a bölcsődéb

en

Budai Ilona előadása

- Túra Izlandon.

Rovásírásos táblaavató
Villantó-Boróka Néptáncsoport

V. Szabó Erzsébet kiállításának me

gnyitója

Víz napi kirándulás

bet festménye

V. Szabó Erzsé

Húsvéti kész

ülődés
Farsangi felvonulás

Március 15-i koszorúzás

Villantó-Színjátszók
„Díszítsük fel a könyvtárat

” nyertesei

TÁMOP 3.2.4 zárórendezvény

Varró Dániel előadása

– Kiadja: Zsombó Község Polgármesteri Hivatala, 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: Zsombó Község
Polgármesteri Hivatalának vezetője, 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!

