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Tájékoztató a képviselő-testületi ülésen történtekről

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

2012. április 26. – munkaterv szerinti,
rendes ülés
Az első napirendi pontban a Képviselő-testület a település és környékének közrend- és
közbiztonságának helyzetéről hallhatott tájékoztatót. Dr. Zélity László r. ezredes, Szegedi Rendőrkapitány tájékoztatójában elhangzott, hogy Zsombón valamelyest növekedett
az ismertté vált bűncselekmények száma,
azonban örömteli tény, hogy településünk
bűnügyi fertőzöttsége még mindig az egyik
legalacsonyabb a megyében.
A második napirendi pontban a Képviselőtestület a településen működő szociális ellátások működéséről, helyzetéről, valamint az
önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról hallgatott meg átfogó értékelést, tájékoztatót.
A következő napirendi pontban Dr. Szántó
Tibor kerületi hatósági főállatorvos tartott
tájékoztatót az állategészségügy helyzetéről.
A Bóbita Bölcsőde 2011/2012. évi gondozási évéről tartott beszámolót az intézmény
vezetője. A beszámoló szerint jelenleg 36
gyermek jár az intézménybe. Ezért 2012.
márciusától be kellett indítani a 3. bölcsődei
csoportot, melyet a gyermekek létszámának
növekedése indokolt.
Ezt követően a Képviselő-testület jogszabályi kötelezettségének eleget téve elfogadta a 2011. évi közbeszerzési statisztikai
összegzését.
A Képviselő-testület a szennyvíztisztításának megvalósításához szükséges vagyonkezelői jog alapításáról döntött. A döntést
az indokolta, hogy több ingatlan az érintett
önkormányzatok tulajdonában van, amelyek utak, közterületek, ennek megfelelően

forgalomképtelen vagyontárgyak, amelyek
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény (továbbiakban: Nvtv.) előírásai
szerint nem idegeníthetőek el (térítésmentesen sem). Az érintett önkormányzatok
ingyenes kezelésébe adhatják a Társulásnak
az érintett területeket (településünkön ez
3 ingatlant érint). A szerződésekben szerepelni fog, hogy a beruházás során létrejövő
műtárgy a Társulás tulajdona lesz, az alatta
lévő terület a Társulás kezelésébe kerül, de
az önkormányzat tulajdonában marad. A vagyonkezelői jog az ingatlan-nyilvántartásba
felvezetésre kerül, így a tulajdoni lapokon is
megjelenik majd.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület ismét módosítani kényszerült
a hulladékszállításról szóló rendeletét. Az
újabb módosítást az indokolta, hogy az Országgyűlés 2012. április 2-án elfogadta a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. XLIII.
törvény (a továbbiakban: Hgt.) módosítását.
A Hgt. módosítása feloldotta a szolgáltatási
díjemelésre vonatkozó moratóriumot, így
ismételten módosítani kellett a szolgáltató
költségkimutatása alapján a Rendeletet. A
módosítás alapján a szolgáltatási díjak azonosak a 2011. november 30-án elfogadott,
majd 2011. március 30-án hatályon kívül
helyezett díjak mértékével.
Az utolsó előtti napirendi pontban a Képviselő-testület a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló rendeletét módosította. A módosítást az indokolta, hogy az
idei évtől a korábbiaknál sokkal jobban elkülönül egymástól a helyi önkormányzat,
társulásai és költségvetési szervei (ezen
belül különösen a Hivatal) költségvetése és
gazdálkodása. Mivel a szakfeladatszámokat
a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat
vonatkozásában az idei évtől teljesen külön
kell választani, ezért a SZMSZ függelékben
került meghatározásra az Önkormányzat
szakfeladatszámai.

Osztatlan közös földtulajdon rendezése

2012. június 1-ig lehet jelentkezni az állam által finanszírozott földmegosztásra

A Vidékfejlesztési Minisztérium felhívja az
érintettek figyelmét, hogy június elsejéig
élhetnek az osztatlan közös földtulajdonok megszüntetésének államilag
finanszírozott lehetőségével. Az önálló
ingatlan iránti kérelmeket a határidőig lehet
benyújtani a területileg illetékes körzeti
földhivatalokhoz. A jelentkezési határidő elmulasztása jogvesztő, tehát ezt
követően csak saját költségen, összetettebb
eljárásban, a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959.évi IV. tv (Ptk.) alapján szüntethető
meg az osztatlan közös tulajdon.
A Vidékfejlesztési Minisztérium az érintettek megfelelő tájékoztatása érdekében - a
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„Pihenés nélkül ringnak az akácfák,
csavarodnak és csupaszok nagyon.

Az utolsó napirendi pontban a Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2007. november 29-én aláírt bankszámla szerződés,
majd ehhez kapcsolódóan 2008. október
3-án megkötött folyószámlahitel-szerződést
módosítja. A módosítást az indokolta, hogy
a számlavezető pénzintézet a szerződések
aláírása óta eltelt időben a versenyeztetés
során vállalt kondíciókat nem módosította, azonban az elmúlt időszak gazdasági és
pénzpiaci változásai miatt ezeket tovább
tartani nem tudta.
2012. április 27. – munkaterven felüli, rendkívüli ülés
Az ülés összehívását a zárszámadás, valamint a belső ellenőrzésről szóló jelentés
elfogadása indokolta. Az első napirendi
pontban a Képviselő-testület a 2011. évi
költségvetését módosította. A rendelet módosítását az indokolta, hogy a zárszámadás
előtt utoljára volt lehetősége a költségvetés
módosítására a Képviselő-testületnek. Így
ténylegesen azok a tényadatok szerepelnek
a költségvetésben, amelyek megvalósultak.
A második napirendi pontban a Képviselőtestület elfogadta a 2011. évi zárszámadásáról szóló rendeletét.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület, a 2011. évi belső ellenőrzéséről
készített éves összefoglaló jelentést tárgyalta meg.
Az utolsó napirendi pontban a Képviselőtestület az Önkormányzat 2011. évi adóbeszámolóját fogadta el.
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy
a következő munkaterv szerinti Képviselőtestületi ülésre várhatóan 2012. július 2-án
kerül sor.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Dr. Csúcs Áron
jegyző

lakosság részéről leggyakrabban felmerülő
kérdéseket és válaszokat tartalmazó - összeállítást készített, amely a www.ujfoldtorveny.
kormany.hu honlapon olvasható.
Jelenleg mintegy 2 millió hektár rendezetlen, osztatlan közös tulajdonban lévő termőföld van Magyarországon. Csongrád megyében a magán, de osztatlan tulajdonban lévő
földrészletek nagysága mintegy 108 ezer
ha, további 300 ha van még nevesítetlenül
szövetkezeti tulajdonban. Ezek összértéke
meghaladja a 3,5 millió AK -át.

a földkiadási eljárás eredményeként létrejött
osztatlan közös tulajdon tulajdonostársait
megillető tulajdoni hányadokat az ingatlan-nyilvántartásba jogerősen bejegyezték,
akkor bármely tulajdonostárs kezdeményezheti az ingatlan megosztását annak
érdekében, hogy saját tulajdoni hányadát
önálló ingatlanként kaphassa meg.
Az osztatlan közös részarány tulajdon rendezésével a föld hasznosítása, adás-vétele
jelentősen egyszerűsödik, könnyebbé válik a
támogatás igénylése a műveléshez.

Az Országgyűlés 2012. január 1-i hatállyal
módosította a Földrendező és földkiadásról
szóló törvényt, amely kimondja: a 2012. június 1-ig kérelmezett földmegosztás költségét az állam viseli. A jogszabály alapján, ha

Bővebb információ a www.csmkh.hu
oldalon található.

Májusfán lobog a papíros-vidámság,
sár az udvaron.”
Tornai József: Májusfa

Varga Márta
kommunikációs vezető
Csongrád Megyei Kormányhivatal
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Tisztelt Zsombóiak!
Zsombó Község Képviselő-testülete a
2012. évi költségvetését 499 millió Ft-tal
fogadta el. A település üzemeltetésére, működtetésére, az intézmények fenntartására
319 millió Ft-ot, a település fejlesztésére 180
millió Ft-ot tervez fordítani az önkormányzat
ebben az évben.
Az önkormányzatnak folyósított állami
hozzájárulás és átengedett személyi jövedelemadó – intézményi szerkezetváltozás
nélkül számított - összege tovább csökkent,
a gépjárműadóból származó bevétel várhatóan nem változik, valamint az iparűzési
adóalap számítás módjának változása és a
vállalkozások nehéz helyzete miatt várhatóan az iparűzési adó bevétel sem fog emelkedni.
Az elmúlt évben változott az önkormányzat által fenntartott intézményei szerkezet,
így a 2012. évben a Polgármesteri Hivatal,
a Kós Károly Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény, a József Attila Közösségi Ház és
Könyvtár, valamint a Bóbita Bölcsőde tartozik külön intézményként az önkormányzat
fenntartásába.

Főbb fejlesztési célkitűzések: a településközpontban folyó beruházás befejezése, az
egészségház felújítása, bővítése és a közösségi ház felújítása, az új ravatalozó tervének
elkészítése, a szennyvíz beruházás megkezdése, az előző évek beruházásaiban nem
érintett (régebben kiépített) buszmegállók
felújítása, komfortosabbá tétele.
Az idei évben is több jelentős beruházás
valósul meg a településen, amelyből kettő a
lakosság által gyakran használt közintézmények működését is érinti: a Közösségi Házat
és Egészségházat. A két közintézményt érintő felújítás, bővítés terveink szerint a 2012
július - augusztus hónapokban valósul meg.
Ez azt jelenti, hogy a nyár folyamán ezek
az épületek különböző időszakokra zárva
lesznek. A Közösségi Ház esetében ez zárva
tartást, az Egészségház esetében részleges
zárva tartást jelent. Az Egészségházban
működő háziorvosi, házi gyermekorvosi rendeléseket ideiglenesen az Iskolában fogjuk
biztosítani.
A szolgáltatások elérhetőségéről (hová
kerülnek áthelyezésre stb.) tájékoztatás a

A falugazdász tájékoztatója

Tisztelt Termelők!
2012 május – júniushónapban a következő
aktualitásokra hívnám 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
visszaigénylése:
A feltételek az előző számokban fel vannak
tüntetve, a 2012-es területalapú támogatás

határidős munkálatai, valamint a gázolaj de
minimis támogatás május 31-ei határideje miatt csak júniustól tudjuk a hátralévő
igényléseket leigazolni
3. A 2012-es Egységes kérelem (Területalapú támogatás) benyújtási határideje
2012. május 15 volt. 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, bogyós gyümölcsűek (szamóca)
szerkezetátalakítási támogatása stb.). Május
15 után a kérelem még napi egy százalékos
szankcióval június 9-ig még benyújtható. A

közintézményeknél kihelyezett plakátokon
olvashatnak majd, amint érdemi információ
rendelkezésünkre áll.
Kérem a megértésüket és a türelmüket a
fejlesztések gördülékeny lebonyolítása érdekében, melyek az Önök érdekében készülnek
el!
Legtöbb kérdést a zsombóiaktól a legnagyobb beruházásunk, a szennyvízcsatorna
kiépítésével kapcsolatban kapom. Ezúton is
tájékoztatom önöket, hogy zajlanak az előkészületek (ingatlanszerzés, jogi problémák
rendezése, közbeszerzések kiírása, bonyolítása) és amikor eljut a Társulás odáig, hogy
a kivitelezésre is eredményes közbeszerzési
eljárást tudhatunk magunk mögött, akkor
tervezem az idei falugyűlés összehívását,
hogy lehetőleg minél több aktuális részletkérdésre tudjunk pontos tájékoztatást adni.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket és
együttműködésüket!
Tisztelettel:

Gyuris Zsolt
polgármester

feltételek az előző számokban szerepelnek.
A tavalyi gyakorlatnak megfelelően a
kérelmek benyújtása elektronikus úton
interneten keresztül történik. Az igényléshez
nagyon fontos feltétel a 2009 évi támogatási kérelemhez felhasznált jelszó!!! E
nélkül nem tudjuk a támogatási kérelmet
rögzíteni.
A benyújtott kérelmek módosítására
szankciómentesen május 31-ig van lehetőség (újabb területek felvitele!!!), a kultúra
módosítására bármikor van lehetőség.
A másodvetésű növényeket a tavalyi gyakorlatnak megfelelően be kell jelenteni.
4. A szőlő és gyümölcs művelési ágú
területekre az gázolaj jövedéki adó vis�szaigényléshez kapcsolódóan lesz gázolaj
de minimis támogatás, határideje május
31-re fog majd esni. Feltétele, hogy a VPOP
a jövedéki adó visszatérítését teljesítse. A
szükséges dokumentációk: a gázolaj jövedéki adó visszatérítéshez bemutatott földhasználati lap szemle, a plusz gázolajszámlák,
a NAV igazolása a kifizetés teljesítéséről,
egyenlegértesítő, vagy postai szelvény. Az
egyéb feltételek a tavalyihoz hasonlóak, a
területalapú támogatás után kérem, érdeklődjenek.
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

„dolgozni csak pontosan, szépen
ahogy a csillag megy az égen,
úgy érdemes.”
József Attila: Ne légy szeles
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Parlagfűmentesítés

Tisztelet Zsombóiak!
Ahogy már a korábbi években megszokhatták, ezúton is szeretném
felhívni a Tisztelt Lakosok figyelmét a parlagfű elleni védekezésre.
Az ürömlevelű parlagfű hazánk egyik legveszélyesebb és
legagresszívebben terjedő, allergiát kiváltó hatású gyomnövénye. Az ellene történő védekezés nemcsak a növénytermesztők, hanem minden földhasználó és földtulajdonos
– beleértve a kiskertek tulajdonosait is – kötelező feladata!
A kifejlődött növények legintenzívebb növekedési időszaka júniusra esik. Az allergia szempontjából veszélyt jelentő porzós virágok
jelennek meg előbb július első felében, majd július végétől megindul
a pollenszóródás, mely még ősszel is tart, és amely során a virágpor
a légáramlatokkal akár száz kilométerre is eljuthat. Ebből egyértelműen következik, hogy a védekezést a virágzás előtti időszakra kell
időzíteni. A már virágzó parlagfű kézi eltávolítása, akár gyomlálással
vagy kapálással, kaszálással rendkívül kockázatos, ugyanis a nagy tömegű virágpor allergiát okozhat a korábban nem érzékeny emberek
esetében is. A kifejlett növények gyomirtó szeres kezelése pedig lehet, hogy már nem nyújt kielégítő eredményt, így a korai védekezés
(pl: kaszálás) hangsúlyozása különösen fontos.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.
tv., valamint a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának,
valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008.
(VIII.30.) Korm. rendelet szabályozza a parlagfű elleni védekezés
részletes szabályait.
A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt
követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan
fenntartani.
A parlagfű elleni védekezéssel kapcsolatban helyszíni ellenőrzést
hivatalból vagy bejelentés alapján külterületen az ingatlanügyi hatóság, belterületen a jegyző végzi. Amennyiben a földhasználó a
gyommentesítési kötelezettségének nem tett eleget, külterületen az
ingatlanügyi hatóság a bizonyítási eszközöket további intézkedésre
megküldi a Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának.
A parlagfű elleni védekezés elmulasztása esetén külterületen a
Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazga-

RENDŐRSÉGI HÍREK
Tisztelt Hölgyeim, Uraim!

Köszöntöm önöket a Zsombói Hírmondó májusi számának hasábjain! Áprilisban is történtek szép számmal közbiztonsági események
Zsombón. A teljesség igénye nélkül megosztok önökkel néhányat.
Zsombón áprilisban 5 bűncselekmény történt.
Újabb telephelyi lopás történt áprilisban, amely során fűtés csöveket vágtak le és tulajdonítottak el ismeretlen elkövetők. Az ügyben a
nyomozás jelenleg is folyamatban van. Az elkövetők lopás bűncselekmény miatt felelnek.
Egy zsombói férfi napokig őrizetlenül maradt nyitott udvaráról 50
db beton oszlopot tulajdonítottak el ismeretlenek. Az ügyben lopás
miatt folyik a nyomozás.
Egy külterületen lakó férfi bekerített ingatlanjáról 3 felnőtt juhot
tulajdonított el ismeretlen elkövető. Az ügyben ugyancsak lopás miatt nyomozunk.
Internetes felületen számítógépet vásárolt egy zsombói férfi. A
megrendelt és kifizetett eszközt azonban hiába várta az a mai napig
nem érkezett meg. Miután semmilyen békés eszközzel nem tudta a
hirdetés feladóját jobb belátásra bírni feljelentést kezdeményezett
ellene. A nyomozás során megállapítást nyert, hogy a férfi ellen az
ország több megyéjében is nyomozás folyik hasonló csalás bűncselekmények elkövetése miatt.
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„Mikor május kezdi híves hajnaltájon
Édes ébresztőjét halk muzsikaszájon:

tóság területi szerve, belterületen a jegyző rendeli el a közérdekű
védekezést. A parlagfű elleni védekezést elrendelő határozatot hirdetmény útján is lehet közölni. A határozat fellebbezésre tekintet
nélkül azonnal végrehajtható.
A közérdekű védekezés elvégzése során a hatóság az érintett területre beléphet, ott a szükséges cselekményeket elvégezheti. A
közérdekű védekezést a hatóság az ott tartózkodó személyek akarata ellenére is megtarthatja, illetve elvégezheti. Felhívom a Tisztelt
Lakosság figyelmét, hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának növényvédelmi bírságot kell
kiszabni azzal szemben, aki a parlagfű elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja. A bírság összege 5 millió forintig is terjedhet!
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a tavalyi évben belterületen 9 alkalommal indítottam eljárást és a legtöbb esetben a közérdekű védekezést is el kellett rendelnem. Valamennyi esetben a Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága
bírsággal sújtotta az ingatlan tulajdonosait. Külterületi ingatlanok
esetében 4 alkalommal adtam át illetékességből az ügyet a Növényés Talajvédelmi Igazgatóság részére.
Kérem a Tisztelt Lakosokat a parlagfű elleni védekezés szabályainak fokozott betartására, mely saját egészségünk megóvásán túl,
embertársaink és környezetünk javát is szolgálja!
Dr. Csúcs Áron
jegyző

Díszfák,
díszcserjék,
oszlopos tuják eladók.

Érd.: Zsombó, Bába d. 29.

Tel.: 30/5648585
Az eset kapcsán szeretném felhívni a figyelmüket néhány alapvető
dologra. Az internetes vásárlások esetében a hirdetések esetében az
internetes oldalak többnyire vásárlói visszajelzések azaz megbízhatóság alapján pontozza a hirdetőt. Lehetőség szerint vásárlásaink
alkalmával szigorúan tartsuk szem előtt, hogy csak megbízható eladótól hirdetőtől vásároljunk. Amennyiben a vásárlás során előzetes
pénz átutalásra kérnek fel minket, úgy tartózkodjunk ezektől az ügyletektől. Amennyiben internetes bankkártyás fizetéssel egyenlítjük
ki a vásárolt termék árát abban az esetben lehetőség szerint, használjunk web kártyát és ne a folyószámlánkhoz kapott kártya adatait
adjuk meg egy ismeretlen szabályosnak tűnő felületen.
Zsombó területén április hónapban 6 esetben végeztünk közbiztonsági fokozott ellenőrzéseket. Az ellenőrzések idején 24 alkalommal kezdeményeztünk eljárást az észlelt különböző szabálysértések
miatt. Újból kérem, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet kerékpárjaik,
segédmotor kerékpárjaik gépjárműveik műszaki állapotára.
Ismételten megköszönöm Zsombó közrendje érdekében tett bejelentéseiket. Ennek fenntartása közös elemi érdekünk.
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

Lehet-e rossz jóslat, perben dús csodákkal,
Egy csokorba kötve friss orgonaággal?”
Tóth Árpád: Május

mb. őrsparancsnok

ZSOM-BOLYGÓ

Megérkeztünk:
(2012. április)
Németh Lászlónak és Juhász
Andreának: Emília
nevű gyermeke született.
A márciusi Zsombói Hírmondóban tévesen jelent meg egy
név, a hibáért elnézést kérünk!

Újra virágba borult az Andrássy út és a Béke utca
Május első hetében kihelyezésre kerültek a
virágládák a főutcán és a Béke utcán. Az idén
is a Virágpaletta nevelte nagy gondossággal
falunknak a szebbnél szebb növényeket. Az
ültetés évek óta társadalmi munkával, és az
önkormányzati dolgozók segítségével készült
el. Szeretném kérni a lakosokat, aki szereti a
szép növényeket és ideje engedi, öntözze a
háza előtt lévő ládákat. Sokat segítenének
a gondozásban. Szeretném megköszönni

Gyuris Attilának, Ábrahám Józsefnek és családjának, hogy ebben az évben is kedvezményesen adták településünknek a virágokat.
Segítségét köszönettel vettem Kovácsné Évikének, Kovács Edinának, Masáné Marikának
és az önkormányzat dolgozóinak.
Köszönettel:

Mihálffyné Zakar Andrea
települési képviselő

Helyesen: Török Gábornak
és Lakatos Nikolettnek: László
Bálint nevű gyermeke született.
Jó egészséget kívánunk!

A nemzeti összetartozás napja
A nemzeti összetartozás napja az 1920-as
trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező, június 4-ére eső nemzeti
emléknap Magyarországon, melyet 2010.
május 31-én iktatott törvénybe az Országgyűlés. Az erről szóló Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről címet viselő
törvényjavaslatot Kövér László (Fidesz) és
Semjén Zsolt (KDNP) kezdeményezte.
Az Országgyűlés a törvény elfogadásával
kinyilvánította: „a több állam fennhatósága
alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek,
melynek államhatárok feletti összetartozása
valóság, s egyúttal a magyarok személyes és
közösségi önazonosságának meghatározó
eleme”.

A trianoni döntés 23,4 millió lakost érintett:
 300 ezer került Ausztriához,
 3,5 millió Csehszlovákiához,
 5,3 millió Romániához,
 4,1 millió Jugoszláviához (beleértve
Horvát-Szlavónország 2,6 millió lakosát).

Magyarországon az összmagyarság alig
kétharmada, 7,6 millió fő maradt.
A Szent Imre Katolikus Általános Iskola
diákjai és pedagógusai intézményi keretek
között emlékeznek június 4-én, a nemzeti
összetartozás napján.

Sólyom László köztársasági elnök 2010.
június 3-án aláírta a törvényt, így az 2010.
június 4-én hatályba is lépett.
Mire is emlékezünk ezen a napon?
A trianoni békeszerződés az első világháborút lezáró Párizs környéki békeszerződések
egyike. A béke a háborúban vesztes Magyarország (mint az Osztrák–Magyar Monarchia
egyik utódállama, bár jogilag nem nevezhető utódállamnak) és a háborúban győztes
antant szövetség hatalmai (Nagy-Britannia,
Franciaország, Olaszország) között jött létre.
A békeszerződés meghatározta Magyarország új határait.
Az első világháborút lezáró békerendszer
alapján az őshonos magyar népesség öt, a
mai állapot szerint nyolc államban találta
magát, és vele együtt történelmi és kulturális emlékhelyeinek nagy részét is.

Új nyitva tartás:
hétfőtől csütörtökig 8-21-ig,
péntek szombat 8-23 óráig, vasárnap 8-21 óráig.
Rendelésfelvétel: 0662/ 255715, 0620/4045045
Várjuk régi és új vendégeinket!!!
„Tündéri május, lombot fakasztó,
Könnyű felöltőt szegre akasztó,

Légy üdvözölve:
Szívet fakasztó, emlék-marasztó...”
Ady Endre: Május
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Árkon-Bokron Által . . .

ap-rókÁK

HÍRMONDÓ

Kirándulás Ópusztaszerre
a csoport kedvence, így a régi fodrászüzletet
még megnéztük ugyan, de a községházán (a
3. pecsételő hely) már szinte csak átvágtunk,
aztán futás a malomhoz! Itt lepakoltuk a hátizsákokat és lehetett a nagy füves területen
szaladgálni, miközben kisebb csoportokban
felváltva felmentünk a malomba.

A kirándulás felnőttnek és gyereknek, kicsinek és nagynak mindig élmény. Vannak
olyan helyek, melyekről majd egy év távlatából is fel-felidéznek a gyerekek emlékezetes pillanatokat, és vágynak azok újbóli
átélésére. Sok-sok ilyen momentum kötődik
Ópusztaszerhez, pontosabban a Nemzeti
Történeti Emlékparkhoz, ahová évről évre
visszatérünk ovisainkkal – néhány éve az
„Árkon-bokron által” innovációs hét keretében.
Idén úgy tűnt, az időjárás meghiúsítja a
várva-várt programot, lógott az eső lába április 16. reggelén. Szerencsére nem ijedtünk
meg ettől, így is el mertünk indulni, és bár
út közben sokáig mosták az esőcseppek buszainkat, mire odaértünk, sikerült „lerázni”
a felhőket, ott bár borús, de száraz idő várt
ránk, nem áztunk meg.
Belépve a parkba első dolgunk volt reggeliző helyet keresni, ahol mindenki kipakolta
hátizsákja rejtekéből az otthoni elemózsiát,
előkerült az oviból hozott gyümölcs is, és
ettünk-ittunk, hogy aztán bírjuk a sok gyaloglást.
Mind a 6 csoport a saját vándorkönyvével
indult útnak, amibe a park különböző pontjait felkeresve lehetett pecséteket gyűjteni.
Az Ibolya csoport is útra kelt, először a tó
felé, ott bekukkantottunk a halászkunyhóba, majd a Csete-jurtákat néztük meg – idén
csak kívülről, mert átmenetileg épp zárva
voltak. Az erdők templomába tudtunk csak
bemenni. Azért az első pecsétet sikerült begyűjteni.
Innen a skanzenbe sétáltunk, először a
tanyasi iskolát látogatva meg, ami bizony
egészen más (volt), mint egy mai iskola,
erről mesélt nekünk a minket fogadó kedves
néni.
Miután minden kérdésre válaszolt, és
megtudtuk, mi micsoda, ő is pecsételt egyet
a vándorkönyvünkbe és folytattuk utunkat.
A régi házak közt nézelődve egyszer csak
elértünk a tekepályához, ami bizony az eddigi években mindig üres volt, most viszont
bábuk és golyók csábították játékra az arra
járókat. Mindenki guríthatott, és türelmesen
ki is várta mindenki, hogy rá kerüljön a sor.
Ki több, ki kevesebb bábut döntött fel ugyan,
de mindenki jól szórakozott.

A háromemeletnyi meredek lépcsőket a
nagyok már rutinosan, de még a legkisebbek is bátran megmászták. Minden szinten
alaposan körülnéztünk, láttuk az óriási malomköveket is, és elképzeltük, ahogyan a
búzából lisztet őröltek valaha. Átugrottunk a
malomtól az út túloldalán lévő szatócsboltba is, ahol a 4. pecsétet gyűjtöttük be.
A másik nagy kedvenc helyszín a park közepén lévő domb. Ezen fel- és lefutva jutottunk
vissza a Rotundához, ahol kis pihenésképp
kocsira ültünk, és végigmentünk az egész
parkon. Eljutottunk távolabbi részekre is,
ahová elsétálni már nem volt időnk, pl. a
nomád parkba, ahol meg is álltunk, és míg a
néni pecsételt egyet a könyvünkbe, vethettünk pár pillantást a jurtákra, a lovakra, és az
érdekes öltözéket viselő lovasokra. Legközelebb igyekszünk majd itt is több időt tölteni,
alaposabban körülnézni.
Útba ejtettünk még 2 pecsételő helyet, az
útkaparóházat és az erdei tanösvényt, elsuhantunk a már gyalogosan is bejárt része-

Tovább indultunk, és az útról már látszott,
hogy nem messze a szélmalom, ami évek óta
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„Tündér Május! dicsőitő dalt
Hányszor daloltam rólad én,

Mikor nem voltam ilyen fásult,
Törődött, fáradt, vén legény.”
Ady Endre: Május elseje

ken, integettünk a néniknek, akikkel előzőleg találkoztunk, majd a tavat is megkerülve
visszaértünk az indulás helyszínére.
Itt a csoport ketté vált, hisz a délelőtt már el
is röppent (az időjárás pedig közben ragyogó
napsütésesre fordult), a kicsiknek és a középsősöknek a kirándulás a vége felé közeledett.
Ők még kocsiztak kicsit, egészen a park bejáratáig, onnan pedig már ballaghattak is a
buszhoz, és indultak vissza az óvodába, ahol
várta őket az ebéd és az ágy, igaz a többség
már a buszon mély álomba merült.
A nagycsoportosokra viszont még további
élmények vártak a nap hátralevő részében!
Az Emlékparkon belül még megtekintettük
a Feszty-körképet és a gátőrházat, illetve az
ehhez kapcsolódó árvízi bemutatót, mely a
tiszai nagy árvizet mutatta be szemléletesen. Így a vándorkönyvünkben a pecsétek
száma teljessé vált.
A tó melletti tisztáson közösen megebédeltünk, mert némi séta állt még előttünk. A kis
pihenő után Zsuzsa óvó nénit 36 pár lábacska
követte a Csillagösvény kapujához. A gyerekek fáradtan, de annál nagyobb izgalommal

várták a labirintus rejtelmes kihívásait.
Két labirintussal ismerkedhettünk meg. Az
első a fűzfonat labirintus, amely egy honfoglalás-kori övcsat mintáját formázza meg. Itt
csupán a jó tájékozódó képességünkre, ösztöneinkre tudtunk hagyatkozni, hogy kijussunk az útvesztőből.
A másik a sövénylabirintus, amely 3 és fél
kilométer hosszan kanyargó sövényfal, hidakkal, kilátókkal, ahol történelmi feladványok segítettek a helyes út megtalálásában.
A labirintusok kanyarulatai után fáradtan,
de élményekkel feltöltődve indultunk haza.
(Baló Éva, Veszelkáné Czékus Erika)

ap-rókák

„Kakukkfű, kakukkszó kirándulni volna jó…”
Így voltunk ezzel mi is, amikor április 20-án
reggel, Incike vezetésével elindultunk a Láperdőbe. Az út az óvodától nem volt ugyan
hosszú, de a gyerekek már türelmetlenül
kérdezgették „Óvó néni, mikor érünk már
oda?”
Ekkor értünk a bicikliút és az erdő határához. Már láttuk, ahogy a fák gyönyörűen
zöldellnek, hallottuk a madarak csicsergését
és éreztük a természet illatát. Szilvi óvó néni
még a róka szagát is megérezte.
Megtanultuk Incikétől, hogy a fákon lévő
piros papír a veszett rókáknak kitett mérge-

zett eleségre figyelmeztet. Megtudtuk, hogy
régen Majálist tartottak az erdőben lévő
tisztáson és az iskolások is gyakran megfordultak itt egy-egy természetismeret óra
keretében.
Letértünk az útról és vadregényes táj tárult
elénk indákkal, kidőlt fákkal és ott volt, amire annyira kíváncsiak voltunk a LÁP. A gyerekek élvezettel hallgatták, hogy ez a tó télen
sem fagy be és ehhez a sok korhadt fára van
szükség. Amire olyan jó lett volna felmászni!
De folytatni kellett az utunkat és mivel
ezt nem a kitaposott ösvényen tettük, sok

gyerek úgy vélte: kész, vége ELTÉVEDTÜNK
a gyöngyvirágok, komlóindák, rókalyukak,
kidőlt fák között. Mert bújtunk, másztunk,
vigyázva léptünk és úttalan utakon jártunk.

Az első állomáson találós kérdésekre válaszolhattunk és kirakóst játszottunk, a másodikon arról beszélgettünk, miért fontos a
szelektív hulladékgyűjtés, sőt gyakoroltuk is
azt. A harmadik állomáson virágpalántákat
ültettünk, a negyediken különböző állatok
élőhelyeivel ismerkedtünk minden korcsoport a neki megfelelő játékos feladatokon

keresztül, majd dalt tanultunk. Az ötödik
állomás is nagyon érdekes volt: különböző
illatokat azonosítottunk be, majd állatokat
ábrázoló képekkel játszottunk többféle párosítót. Az utolsó állomáson kézműveskedtünk,
békát készítettek kicsik-nagyok egyaránt.
A legjobb persze az volt, hogy a végén még
játékra is jutott idő.

De megérte, mert csodát láttunk, CSODÁT
itt Zsombón, ahol élünk.
A gyerekek pedig a sok élménnyel eltelve,
a hatalmas gyíkvadászatról álmodtak ebéd
után.
Köszönjük Incikének, hogy ezt a szépséget
megmutatta nekünk!

Földnapi vetélkedő
Óvodánk hagyományos, tavaszonként vis�szatérő programja a Föld napja köré szervezett, egész héten át tartó programsorozat,
amikor is hasznos információkat bújtattunk
ovisok számára élvezetes köntösbe.
Csütörtökön rendeztük meg a Föld napi
vetélkedőnket, ahol a gyerekek 6 állomást
járhattak végig:

Szemétszedés

Kedves szülők!

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. felhívására 2012. április 23-án majd
53 ezer önkéntes szemétgyűjtő vett részt az ország mintegy 1000 kijelölt helyszínen a Föld napja alkalmából meghirdetett szemétgyűjtési akción. A Magyar Közút országos akcióján közintézmények, civil
szervezetek, iskolák dolgozói, tanulói, valamint a közútkezelő saját
önkéntesei vettek részt és összesen több mint 10 ezer köbméternyi
szeméttől szabadították meg a közutak közvetlen környezetét. A
kezdeményezéshez a zsombói iskola is csatlakozott.
Nemcsak környezetünk tisztult meg, hanem arra is jó alkalom
nyílt, hogy környezettudatos életmódra nevelődjenek a diákok. A
nem titkolt cél az volt, hogy a mostani és a következő generációk
jobban megóvják a környezetet. Aki már egyszer aktívan részt vett a
szeméthegyek felszámolásában, az talán nem fog szemetet eldobni
a jövőben, hiszen saját szemével látta, saját kezével szedte a mások
által elszórt szemetet.
A munkavégzés csoportosan, szervezett keretek között történt, láthatósági mellényt, védőkesztyűt, zsákokat és a szemét elszállítását
az akciót szervező Magyar Közút Zrt. biztosította.

A zsombói Bóbita Bölcsőde egész nyáron nyitva tart, 7 – 17óráig.
Sok szeretettel várjuk a bölcsődei ellátást igénylő szülőket. Előzetes
bejelentkezés alapján betekinthetnek a mindennapi életbe, megismerhetik kisgyermeknevelőinket, a környezetünket.

Mindenkinek köszönjük a munkáját!

Köszönettel: Maróti Józsefné
bölcsődevezető

Nefelejcs Katolikus Óvoda programjai
• 2012. június 01-én 16 órakor búcsúznak a nagycsoportosok az
óvodától
• 2012. június 19-én 17 órakor szülői értekezlet az újonnan beíratott gyerekek szüleinek
• június 04 - július 27 között az óvoda összevont csoportokkal működik
• takarítási szünet július 30 – augusztus 26.

Szunyogné Székesi Beáta

Iskolai tábor

Mivel sok családnak nem kis fejtörést okoz a gyermekek nyári felügyelete, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola nyári napközis tábort szervez hétköznapokon június 25-től augusztus 17-ig az iskola
tanulóinak.
A tábor nonprofit jelleggel zajlik, tehát a részvételnek költsége
nincs, csupán az ebédért kell fizetni, melyet a Jóbarát Vendéglő biztosít 500 forintos napi áron.
A foglalkozások reggel 8-tól 16 óráig tartanak, minden héten másmás pedagógusok (2-3 fő/hét) vezetésével. A programok között
szerepel kézműveskedés, kerékpártúra, vetélkedők, drogprevenciós
foglalkozások, hittanos beszélgetések, interaktív játékok, filmnézés.
A jelentkezni az osztályfőnököknél lehet, sok szeretettel várjuk a
diákokat!
Az iskola vezetősége
„Tiéd a május! És minden virág,
az orgonának ár va-szelid éke!

S a zöld galyból font remény a tiéd!
S a rétnek selyme és az égnek kékje!”
Somlyó Zoltán: Kié a május?
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Iskoláinkért bál

Az idén 2012. április 21-én rendeztük meg
az Iskoláinkért Jótékonysági Bálat. Ez az első
olyan bál, amely a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és a Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola tanárainak és szülői szervezet
tagjainak szervezésében került megrendezésre.
A zenéről és a jó hangulatról a Travel Trió
gondoskodott immáron második éve.
A bálat hagyományokhoz híven a nyolcadikosok keringője nyitotta meg. A lányok
hófehér ruhában, a fiúk frakkban táncoltak.
A rendhagyó koreográfiát fáradtságos munkával Lippai Zoltán tanította be.
A finom és bőséges vacsorát, a koktélbárat,
a büfét a zsombói Jóbarát Vendéglő készítette és szervírozta. Az apró sós sütiket 1-3.
osztály szorgos kezű anyukái készítették.
A 7. osztályosoknak köszönhetjük a finom
édes süteményt, amely a tányér közepét díszítette.
A díszítésről az iskola pedagógusai és diákjai gondoskodtak, amely által a József Attila
Közösségi Ház a SZIKAI színeiben pompázott.
A vacsorát követően az iskola pedagógusai
és a tanulók szülei közös műsorral kedveskedtek a vendégeknek. A közös műsorszám
után elkezdődött a mulatság, ami hajnalig
tartott.

A Jótékonysági Bál bevételét az iskola melletti fedett kerékpártároló megvalósítására
fordítjuk. A bál létrejöttében pedagógusok
és szülők szorgos munkával vagy a háttérből való támogatással segítették, hogy a bál
eredményes legyen.
Szeretnénk megköszönni a szülőknek, a

pedagógusoknak, a vállalkozóknak, az iskola
fenntartóinak és mindenkinek, aki bármilyen módon segítette és hozzájárult az első
SZIKAI és KKAMI Jótékonysági Bál létrejöttéhez.
Köszönettel:

a hagyományos oktatási módszereket, s ez
milyen hatással van a tanítási-tanulási folyamat eredményességére.
A szakmai zsűri szigorú szempontrendszer
alapján pontozta a beküldött pályamunkákat, mely során figyelembe vették a gyakorlatok újszerűségét, pedagógiai, informatikai
innováció értékét, adaptálhatóságát, stílusát, végül 15 munkát tartottak díjazásra
érdemesnek. Az országban egyedülálló
módon a zsombói iskolából két pedagógus is

bekerült a legjobbak közé. A felső tagozatos,
reál témakörben beküldött pályázatok közül második helyezést ért el Bertáné Márta
Edit: Mit tehet az ember, hogy ne bántsa a
szemét... című, 7.b osztályosokkal kipróbált
gyakorlatával. Ugyanebben a kategóriában
első helyezést ért el Nemes-Nagy Erika: Barangolás az oxigén földjén című, nyolcadikosokkal kipróbált munkájával. Gratulálunk!

Törökné B. Anita, Kissné M. Edit

ISZE díjátadó 2012

2012. április 29-én került sor az Informatika- Számítástechnika Tanárok Egyesülete által kiírt Informatika – Szakmaiság
– Eredményesség országos pályázatának
eredményhirdetésére, melyre a Szent Imre
Katolikus Általános Iskola két pedagógusát,
Bertáné Márta Editet és Nemes-Nagy Erikát
is meghívták Budapestre. A pályázat célja
az volt, hogy a pedagógusok bemutassák,
mindennapi munkájuk során hogyan alkalmazzák az informatikai eszközöket, az új és

Pálmai Péter

Weöres Sándor Hét Ruzsán
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„A nagy természet
Miként ragyog.

A Weöres Sándor Általános Iskola és AMI
ennek a tanévnek a tavaszán is megrendezte a Weöres Sándor Hetet, melynek keretén
belül a kistérség művészeti területeken tehetséges tanulói mérhették össze tudásukat. A zeneművészetben 2012. május 7-én
Kothencz Balázs, Gyuris Martin, Papp Eszter,
Masa Roland és Kálmán Richárd Hegedűs
Károlyné Zsuzsa néni kíséretében képviselte
településünket és a Kós Károly AMI-t szólóhangszer kategóriában nagy sikert aratva
fellépésükkel.
A Dramatikus Találkozón, melynek a helyi
közösségi ház adott otthont, 2012. május
8-án a Szent Imre Katolikus Általános Iskola
Napraforgók drámacsoportja Gáborné Puskás Julianna tanítónő vezetésével léptek fel,
így elismerést vívott ki a nézők előtt az „Én
meg gyerekből vagyok…” szerkesztett játéA nap mi fényt vet!
Mily illatok!”
Johann Wolfgang Goethe: Májusi dal

kuk előadásával és ezüst minősítést szereztek korábban a szegedi Százszorszép Gyermekházban is. Résztvevők voltak: Horváth
Máté, Náfrádi Dorka, Csenteri Zsuzsánna,
Lajkó Lóránt, Lippai Bálint, Nagygyörgy
Máté, Németh Ádám, Újvári Botond, Kurkó
Attila, Patik Zsófia.
A hagyományos illusztrációs rajzverseny
díjátadójára 2012. május 10-én került sor,
melyen Földi Sarolt Csenge képzőművészeti tanszakos előképző évfolyamos növendékünk 3. helyezést ért el a 7-8 évesek
kategóriájában, és Szabó Vivien kézműves
tanszakos 2. évfolyamos növendékünk 2.
helyezést ért el a 10-11 évesek között. Nagy
büszkeséggel tértünk haza mindannyian a
gyerekek megérdemelt elismerésével.
Faragó Gabriella

ap-rókák

Az iskolások is belevetették magukat…
A Szent Imre Katolikus Általános Iskola
alsó tagozatosoknak sikerrel pályázta meg a
„Vesd Bele Magad!” elnevezésű Programot.
A szervezőknek az a céljuk, hogy felhívják
a gyermekek figyelmét arra, hogy bizonyos
friss élelmiszereket, például zöldségeket
különösen nagy anyagi befektetés nélkül
lehet termeszteni. Így meglátják, milyen
különbség lehet a saját maguk által termelt
és a bolti zöldségek között nemcsak ízben,
hanem felhasználhatóságban is. A program
célja kettős: egyrészt segítséget nyújtanak a
diákoknak ahhoz, hogy sikeresen tudják felnevelni, gondozni a növényeket, másrészről
pedig egy figyelemfelkeltés, hogy ahol rendelkezésre áll minimális méretű házikert, ott
már lehet élelmiszert előállítani. Ezért nem
szociális alapon működik a „Vesd bele magad!”, hiszen a szemléletváltás szükségessége anyagi helyzettől független.
A csomagban a termesztés során kevéssé
érzékeny zöldségek vetőmagjai kerültek,
vöröshagyma, karalábé, hónapos retek,
zöldborsó, sárgarépa. A kiosztott vetőmagok
mennyisége akkora, hogy a termesztésükhöz
szükséges fizikai munka (talaj előkészítése,
vetés, gyommentesítés, öntözés, a termés
begyűjtése) nem veszi el a kisgyerekek kedvét a kertészkedéstől, és emellett a termés
elegendő lehet a családi, konyhai felhasználáshoz is. A program azt is megmutatja,
hogy nem szégyen a fizikai munka, hiszen
van kézzel fogható eredménye. Nagy örömre
ad okot, hogy a megnyert vetőmag-csoma-

gok hamar megérkeztek az iskolába, amit
minden alsós tanuló megkapott.
Ez a Program attól tud működni, hogy emberek, szervezetek, vállalkozások összefogtak egy jó, derűs és vidám cél érdekében. A
vetőmag csomagokat magánadományokból,
állami forrás bevonása nélkül biztosították A
gyűjtés kimondottan sikeres volt, hiszen alig
egy hét alatt már összegyűlt a szükséges
források kétharmada. A magánszemélyektől
érkező adományok között volt 1.000 forint
is – ez egy egyetemistától érkezett –, egy
nyugdíjas pedagógus pedig a szerény megtakarításaiból ajánlott fel 150 ezer forintot.
Jó látni, hogy a témában érintett szakemberek, döntéshozók, politikusok személyesen is a Program mellé álltak és pénzbeli

adománnyal segítették azt. Így a támogatók
között van többek között V. Németh Zsolt,
vidékfejlesztésért felelős államtitkár,
Hoffmann Rózsa, oktatásért felelős államtitkár, Font Sándor, az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának elnöke, Gőgös
Zoltán a Mezőgazdasági Bizottság alelnöke,
Kapronczai István, az Agrárgazdasági Kutató
Intézet főigazgatója.
Reméljük, hamarosan minél több kisdiák
tud beszámolni arról, milyen az íze egy otthon termesztett zöldségnek!
Bővebb információ a szervezők honlapján,
a www.vesdbelemagad.hu oldalon olvasható.
Pálmai Péter

HAPPY-hét a Szent Imrében
több mint harmincezer tanuló részvételével. Tapasztalatok szerint a kezdeményezés
hosszú távon is eredményesnek bizonyul:
hatására a diákok egészségesebb folyadékfogyasztási szokásokat alakítanak ki. A hét
során a tanulók az OÉTI által kidolgozott interaktív oktatóanyag és kreativitást, ügyességet igénylő feladatok, játékos programok
segítségével ismerkedhettek meg az egészséges folyadékfogyasztási szokásokkal.
Pálmai Péter

Tarcsiné Tóth Ágnes pedagógus vezetésével az általános iskola is csatlakozott az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi
Intézet (OÉTI) által meghirdetett Happy-hét
elnevezésű programhoz. 2007 tavaszán az
OÉTI munkatársai az Egészségügyi Világszervezet támogatásával dolgozták ki a HAPPY
– Hungarian Aqua Promoting Program in the
Young – elnevezésű programot, mely a vízfogyasztást hivatott népszerűsíteni a fiatalok
körében.
A tanulók a gyakorlatban is megtapasztalhatták a vízfogyasztás előnyeit, ugyanis az

Intézet közreműködésével az iskolába nagy
mennyiségű palackozott vizet szállítottak,
melyet a diákok ihattak meg. Minden tanuló
egy héten át minden tanítási nap elején egyegy palackozott üveg vizet kapott.
Az országosan immár harmadik alkalommal meghirdetett HAPPY-hét hosszú távú
célja az volt, hogy növekedjen a gyermekek
vízfogyasztása, ennek eredményeként pedig
kevesebb cukros üdítőt igyanak. (Mindez
hozzájárul a gyermekkori elhízás megelőzéséhez.) A HAPPY-hetet idén 110 oktatási
intézményben szervezték meg országszerte

Tanév végi „menetrend”
a Szent Imre Katolikus
Általános Iskolában
Június 15.
Június 16.
10.00
Június 17.
18.00
		
Június 22.
15.00

„Negyven napig még a földön maradt
És nézte az elmúló tájakat.

Utolsó tanítási nap
Ballagás
Tanévzáró szentmise
(Te Deum)
Tanévzáró ünnepély

És mondta: Ez Jordán, ez Golgota.
Itt verejték volt és emitt csoda.”
Juhász Gyula: Föltámadás után
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Év végi vizsgák AMI

június 5. (kedd) zongora,
Elekné Sándor Szilvia tanítványai
június 6. (szerda) magánének,
Veréb Judit tanítványai
június 7. (csütörtök) furulya,
Hampel Zsuzsa tanítványai
június 7. (csütörtök) népi ének,
Kremper-Kerekes Enikő tanítványai
június 8. (péntek) zongora,
Hegedűs Károlyné tanítványai
június 8. (péntek) hegedű,
Huszár Emőke tanítványai
A képző- és iparművészeti tanszakok év
végi kiállítása június 12. 16.00 órától június
24-ig látogatható a József Attila Közösségi
Ház 2-es klubhelyiségében.
A néptánc tanszak vizsgabemutatóját a
falunapok alkalmából június 24-én vasárnap
láthatják az érdeklődők.
Nagy szeretettel várjuk a növendékek hozzátartozóit és a művészetbarátokat!

A Kós Károly Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
felvételt hirdet a 2012/13. tanévben a következő tanszakokra:
zeneművészeti ág

táncművészeti ág
képző- és iparművészeti ág

2011 előtt beiratkozottak
számára
zongora
furulya
hegedű
magánének
11 éven felülieknek

2011-ben (vagy után) beiratkozók számára
szolfézs előképző
billentyűs (zongora főtárgy)
fúvós (furulya főtárgy)
vonós (hegedű főtárgy)
vokális (magánének főtárgy)
11 éven felülieknek

népi ének
kézműves
kerámia
-

vokális (népi ének főtárgy)
néptánc
képzőművészeti

Minden érdeklődő szülőt és leendő növendéket szeretettel várnak művésztanáraink!
Jelentkezési lapok elérhetők az iskola irodáján.
Bővebb tájékoztatás az iskola honlapján érhető el: www.kkami.hu

A Kós Károly Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tavaszi versenyeredményei

Csongrád Megyei KortársZenei Találkozó Szentes 2012. március 7.
Kamarazene
Kálmán Richárd /hegedű/
Kálmán Felícia /zongora/
Kiváló minősítés.
felkészítő tanár: Huszár Emőke, Elekné Sándor Szilvia
Kálmán Felícia
Szólóhangszer/zongora/
Kiváló minősítés
felkészítő tanár: Elekné Sándor Szilvia

XIV. Deszki Maros Menti Fesztivál
2012. március 23.
Hajda Csenge Sára
kategória: népdal
I. helyezés
felkészítő tanár: Kremper-Kerekes Enikő
Kálmán Felícia és Takács Adrienn
kategória: kamarazene
II. helyezés
felkészítő tanár: Elekné Sándor Szilvia
Földi Sarolt Csenge
kategória: népdal
II. helyezés
felkészítő tanár: Kremper-Kerekes Enikő
Bacsa Flóra
kategória: népdal
III. helyezés
felkészítő tanár: Kremper-Kerekes Enikő
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„És negyven napra, hogy az égbe tartott,
Úgy hívták, vonták még a földi partok.

XIV. Országos Népdaléneklési Verseny
megyei döntője Szentes, 2012. március
21.
Hajda Csenge, Bacsa Flóra, Hegedüs Anna
kategória: kamara
I. helyezés
felkészítő tanár: Kremper-Kerekes Enikő
Hegedüs Anna
kategória: szóló
III. helyezés
felkészítő tanár: Kremper-Kerekes Enikő
Üllési Fontos Sándor Emléknap Művészeti Versenyei 2012. április 4.
Bátki Fazekas Ilona
szólóhangszer (zongora)
III. helyezés
Felkészítő tanár: Hegedűs Károlyné
Kothencz Lívia
szólóhangszer (zongora)
II. helyezés
Felkészítő tanár: Hegedűs Károlyné
Földi Sarolt Csenge
népdal
III. helyezés
Felkészítő tanár: Kremper-Kerekes Enikő
Zsemberi Adrienn
népdal
III. helyezés
Felkészítő tanár: Kremper-Kerekes Enikő
Kálmán Felícia-Takács Adrienn
kamarazene /zongora/

Oly idegenül tündökölt a menny még
S oly szédítőnek tűnt a végtelenség.”
Juhász Gyula: A föltámadott

I. helyezés
Felkészítő tanár: Elekné Sándor Szilvia
Hegedüs Anna
népdal
II. helyezés
Felkészítő tanár: Kremper-Kerekes Enikő
Kálmán Richárd
szólóhangszer/hegedű/
kiemelt I. helyezés
Felkészítő tanár: Huszár Emőke
Viski Anna
meseillusztráció
III. helyezés
Felkészítő tanár : Faragó Gabriella
Kiss Lilla
csendélet/akvarell/
III. helyezés
Felkészítő tanár : Faragó Gabriella
Országos Lajtha László Műveltségi és
Népdaléneklési Vetélkedő Budapest
2012. április 4.
Bacsa Flóra
népdal
Különdíj
Felkészítő tanár: Kremper-Kerekes Enikő
Hajda Csenge
népdal
I. helyezés
Felkészítő tanár: Kremper-Kerekes Enikő
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„A zene az kell, hogy ne vesszünk el....”
Még most is zeng a fülemben a dallam és
a szöveg Dés László: Valahol Európában című
musicaljéből, amely 2012. április 29-én
hangzott el Zsombón, a Kós Károly AMI magánének tanszakos növendékeinek tavaszi
könnyűzenei koncertjén.
Ezt az immár hagyományos rendezvényt
nemcsak a növendékek várják a szokásosnál
izgatottabban, hanem a közönség is, hiszen
sok érdeklődő foglalt helyet a nézőtéren, a
József Attila Közösségi Ház nagytermében.
Veréb Judit tanárnő megnyitó szavai után
-„dőljenek hátra, és nagyon jó szórakozást
kívánok!”- valóban átadhattuk magunkat
egy felhőtlen zenés délutánnak.
Bernstein: West Side Story – Amerika című
részletével, fiatalos lendülettel és sodró vidám hangulattal, a zenéhez kapcsolódó koreográfiával indult a program.
A műsorválasztás mindig nehéz feladat.

Hiszen figyelembe kell venni a növendékek zenei, hangi adottságait, ugyanakkor
a közönség érdeklődését is. És még nem is
beszéltünk a terem akusztikájáról, technikai
lehetőségeiről.
A magánének tanszak növendékei bebizonyították szorgalmukat, kitartásukat és
lelkesedésüket. Mindenki sokat fejlődött az
elmúlt tanév alatt és a zene iránti elkötelezettségük sugárzott a felcsendülő dallamokban.
Jöjjenek a fellépők nevei szereplésük sorrendjében: Gábor Dóra, Győri Gabriella,
Szemenyei Zsófia, Gábor Bence, Tóth Renáta,
Szemenyei Zita, Kneip Anna, Nagy Jennifer,
Bátki-Fazekas Ilona.
Szeretném külön megemlíteni Bátki- Fazekas Ilonka teljesítményét, aki első évben
tanul ezen a tanszakon, számomra gyermekkorom élményét, Judy Garland személyét

juttatta eszembe színpadi megjelenésével,
gyönyörű tiszta, fényes hangjával.
Kellemes perceket szerzett két felnőtt is.
Hampel Zsuzsa tanárnő ismét megcsillogtatta énekes tudását, ezzel új arcát mutatva meg. Művészvendégként Bátki-Fazekas
Zoltán operaénekest is köszönthettük, aki a
közönség örömére duettet énekelt az egyik
növendékkel.
Az énekeseket fáradhatatlan koncentrációval, precizitással és partnerséggel kísérte
Elekné Sándor Szilvia zongora művésztanár.
A magánének tanszak vezetője, a gazdag
és színes műsor megálmodója Veréb Judit
énekművész tanár. Remek ötleteivel, lelkesedésével és jó műsorszerkesztésével ismét
megbizsergette a hallgatóság szívét. Hiszen
„A zene az kell, hogy ne vesszünk el,
A zene az kell, mert körül ölel…”
Nyári Lászlóné

Válaszút… (KAB-11-A-3356)

drogprevenciós- és személyiségfejlesztő program a Szent Imre Katolikus Általános Iskolában

2011.évben a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (támogató) megbízásából a Nemzeti
Család- és Szociálpolitikai Intézet (Közreműködő Szervezet) pályázatot hirdetett kábítószer prevenciós programok támogatására.
A benyújtott pályázat pozitív elbírálásaként
a zsombói Szent Imre Katolikus Általános Iskola a fent említett szervezetek támogatásával a helyi általános iskola felső tagozatosai
számára egészségfejlesztő, drogprevenciós
programot valósított meg az Egészséges
Zsombóért Alapítvány által közvetített
egészségfejlesztő szakember segítségével
2012.január 02 – 2012. május 15-ig terjedő
időszakban.
A támogató jóvoltából 500.000 Ft állt rendelkezésre a tervezett projekt kivitelezésére.
Napjainkban gyakori jelenség az alkoholés drogfogyasztás, a dohányzás- és egyéb
egészségromboló magatartásmódok elterjedése, ezért programunkban hangsúlyoztuk a megelőzéshez szükséges információk
időben történő átadását, az egészségvédő
magatartásformák kialakítását. A program
rámutatott arra is, hogy a korai felismerés,
majd hatékony módszerek igénybevétele
lehetővé teszi a szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzését, a felnövekvő generáció életminőségének javulását.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján megfogalmazódtak a legfontosabb feladatok a

tanulók érdekében: a gyermekek számára
a szabadidő hasznos eltöltése, kihasználása a legfontosabb feladat, legyen ez sport,
kirándulás, napközis foglalkozás, szakkör,
versenyre való felkészülés, stb., a lényeg:
a közösen megfogalmazott cél érdekében
összefogni, egymásra figyelve megismerni a másikat, képessé tenni önmagukat az
emberi kapcsolatok fejlesztésére, ápolására,
építeni a közösséget hiteles közvetítők segítségével – egyszóval az egészséges személyiség fejlesztése.
Olyan programot állítottunk össze – a beérkezett megválaszolt kérdőívek tartalmával
összhangban –, amelyben együtt kezeltük a
legális és illegális drogokat, az egészségfejlesztés egész-szerű modelljét alkalmaztuk,
hangsúlyoztuk a készségfejlesztést, így a
droghasználathoz vezető viselkedés befolyásolását céloztuk meg. Foglalkoztunk kortársés médiahatásokkal, a konfliktuskezelés és
a probléma-megoldás, valamint a kritikus
helyzetben történő pozitív döntéshozás
készségének fejlesztésével.
A projekt célja, hogy belső értékelvek alapján az önazonosság szintjén találja meg és
teljesítse ki legfontosabb életcéljait a fiatal.

Ezúton mondunk köszönetet az általános
iskola vezetőinek és a felső tagozatos osztályfőnököknek közreműködésükért, támogatásukért, mellyel segítették a program
megvalósulását, valamint a felső tagozatos
diákoknak az aktív részvételükért, a vidám
hangulatért, az őszinte véleményekért, az
együtt töltött foglalkozások élményekben
gazdag óráiért.
A képekkel illusztrált élménybeszámoló
megtalálható a www.szikai.hu oldalon.
Csányiné Barna Klára mentálhigiénikus
Csányi Bettina kortárssegítő

Szemelgetés a résztvevő osztályok visszajelzéseiből:
5. osztály
Egy márciusi reggelen Klári néni Bettivel
belépett az ajtón. Rögtön tudtuk, hogy jó
napunk lesz. Az első órában közelebbről
megismertük egymást. Aztán elmesélte Klári néni a napi programot. A második órában
olyan feladatokat és játékokat mondott, amit
könnyen és nehezen is meg lehetett oldani.
Azon az órán meg is beszéltük, hogy miért

A program hosszabb távon várható eredményei:
– felelősségteljesebb életvitellel kapcsolatos legfontosabb ismeretek elsajátítása
– önismeret célirányos fejlesztésével pozitív énkép megerősítése
– hatékonyabb kommunikáció a kortárs
kapcsolatokban, családban
– hatékonyabb problémamegoldó stratégiák kialakítása
– drogok legfőbb veszélyeinek megismerése, elutasításuk elősegítése
„Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed’
Ma is minden bánkodó szivének,

Hogy ki tévelyg kétségbe’, homályba’:
Világitó sugaradat áldja.”
Reviczky Gyula: Pünkösd
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játsszunk. A harmadik órában activitiztünk,
amit Betti segítségével megnyert a harmadik csapat.
A negyedik óra előtt Betti is kijött velünk
a szünetre. Sok mindenről beszélgettünk,
például, hogy ki mi akar lenni, ha nagy lesz.
Én és Vivi is óvónéni szeretnénk lenni. Becsengetés után az volt a feladat, hogy meg
kellett mondani, hogy éreztük magunkat, és
melyik játék tetszett. Ez a nap tökéletes volt,
nagyon tetszett.

sukról, a következményeiről. A szenvedélybetegségek veszélyeiről is szó volt.
Nagyon jóóó nap volt reméljük jövőre is
lesz majd ilyen. :)

Rác Szabó Emese
7/a osztályos tanuló

Írta: Bacsa Flóra és Nagy Vivien,
5. osztályos tanulók

6. osztály
A drogprevenciós foglalkozások alkalmával
székeket raktunk körbe a teremben, hogy
mindenki lásson mindenkit, hogy jobban
megismerjen Klári néni és Betti bennünket.
A játékokkal egymás kedvenc elfoglaltságait
és személyiségét is megismerhettük. Rengeteget játszottunk és szórakoztunk. Volt
egy játék, ami mindenkinek nagyon tetszett:
két ember egymással szemben ült, és valaki
táblát mutatott a hátuk mögött, (pl.: szomorú, kedves, stb.) és úgy kellett beszélgetniük
egymással (megszemélyesíteniük az érzést)
a szemben ülőknek. Nagyon jól telt a nap,
mindenkinek nagyon tetszett. A foglalkozásokat énekléssel zártuk.
Írta: Takács Adrienn és Mihálffy Gergely Béla
6. osztály

7. osztály
2012 áprilisában iskolánkban, a Szent Imre
Katolikus Általános iskolában megrendezésre került egy programsorozat. Ebben a felső

tagozatos osztályok vettek részt. Minden
osztály 5 órát töltött el ebben a programban. Megismerkedhettünk a drog fajtáival,
veszélyességével. Leginkább csapatépítő játékokat játszottunk. Személyes véleményem
szerint erre azért volt figyelem fordítva,
hogy megismerjük jobban egymást, és ha
valamelyikünk drog-gonddal találja szembe
magát, akkor segíthessünk neki.

Szerintem nagyon jó volt az előadás. Voltak
játékok és néztünk rajzfilmet a drogról és
rájöttem, hogy nem fogok soha drogozni.
A kedvenc játékom a „szociális atom” nevű
játék volt. Ebben valakinek bekötöttük a szemét és a többiek szétszóródtak a teremben,
hogy mennyire érzik közel magukat barátilag a bekötött szeműhez. Aki középen ült az
pedig kitalálta ki mennyire áll közel hozzá.
Nekem nagyon tetszett.

Bacsa Janka 7/a osztályos tanuló

A drog prevenciós foglalkozás-sorozat nekünk hetedikeseknek nagyon érdekes volt.
Tetszettek a játékok, amiket mondott Klári
néni. Jó volt végre kijátszani magunkat, és
kitérni a szürke hétköznapokból az iskolában.
Volt egy játék, ami valakinek szívszorongató, másnak remek érzés volt. Ezen a napon
mindenki őszinte volt a másikkal, lehet néha
túlságosan is... De nem csak önismereti játékokkal foglalkoztunk, hanem a drogokról is
volt szó. Több dolgot is megtudtunk a hatá-

Siker az Energiasuli országos döntőjén

2012. május 12-én az ELMŰ-ÉMÁSZ rendezésében került sor az Energiasuli tanulmányi verseny országos, élő döntőjére
a budapesti Millenáris Fogadó épületében.
A SZIKAI csapata – Szunyog Zsanett,
Kothencz Máté, Lajkó Bence, Molnár
Ákos hetedikes diákok és Nemes-Nagy Erika tanárnő – végig remekül versenyezve a
harmadik helyet szerezte meg. Nyereményük egy három napos kirándulás az ausztriai ökovárosba, Güssingbe illetve könyvutalványok.
Gratulálunk!
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„Hajlongva, szaporán szivattyúzza a hű
földből a kankalin, ládd! a szomjazott reményt –

Ó, pünkösdi ünnep, földből mennybeszálló! – mint
friss vizű kútra
hajlok e virágra, kortyolnám vigaszát.”
Illyés Gyula: Pünkösdi ének

Gyukics Norbert 7/b osztályos tanuló

8.osztály

egy(ház)község

„A harmóniumtól az orgonáig”avagy
Az elmúlt évtized egyházközségi fejlesztéseinek rövid összefoglalója
									
A zsombói templom története 3. rész

A zsombói Kisboldogasszony Plébániatemplom nemcsak az oda járó, hívő emberek
számára fontos épület a szentmisék helyszíne miatt, hanem fiatal jegyespárok egyházi
házasságkötésének is helyet biztosít, illetve
központi elhelyezkedése és gyönyörű neoromán stílusa alapján községünk jelképévé
is vált az idők folyamán. Az egyházközség
ennek a párját ritkító közel évszázados épületnek az állagmegóvását határozta el a 90es évek elején. A költséges beruházásokat
persze nem egyszerre, hanem több mint tíz
éven keresztül, a hívek nagylelkű adományaiból, folyamatosan tudtuk megvalósítani.
A tető cseréje a 90-es években készült el. Ezután a teljes épület bádogozását felújítottuk,
megszüntetve a sorozatos beázási problémákat, s egyben ezzel lehetőséget biztosítva
a további, teljes belső rekonstrukciónak.
A templom épületének belső világítását,
villamosítását 2001-ben a Magyar Köztársaság Kormánya támogatásával és a hívek
nagylelkű adományaiból korszerűsítettük.
Ekkor készült el a teljes belső festés és a szen-

tély mennyezetére festett szekkó restaurálása is.
Az épület külső homlokzatának tatarozását
és festését 2006 őszén végeztük, mely által
teljesen megújult templomunk külsőleg
is. Ezzel egy időben cseréltük ki az elavult
ablakokat is, korszerű hőszigeteltre. A fenti munkálatok azonban még korántsem a
teljes rekonstrukció befejezését jelentették.
Segítséget vártunk és kaptunk – elsősorban
Zsombó Község Önkormányzatától pályázatok készítésével – 2007-ben a díszvilágítás
megvalósításához és a Lápastói misézőhely
komplett felújításához, illetve 2010-ben a
templom körüli parkolóhelyek létesítéséhez.
Időközben megújult a templom hangosítási
hálózata és eszközei, valamint 2010 tavaszán egy újabb sikeres pályázatunk alapján
megvalósult a toronysüveg teljes újrafedése
is. Alapítványi segítséggel még ugyan ezen
év végén megépülhetett templomunk első
„igazi, sípos” orgonája is, mely álmunk hos�szú évek várakozása és előkészülete után
valósulhatott meg, nagyon sok zsombói és

nem zsombói, környékbeli és távoli mecénás adományából. Végül a felújítási sorozat
zárásaként 2011 év végén nagylelkű felajánlásból megújult a teljes belső burkolat is. Így
beruházásaink befejeztével egyházmegyénk
és egyházközségünk is méltán büszke lehet
templomunkra.
Nagyon nehéz lenne név szerint felsorolni
azokat, akik önzetlenül segítették munkánkat az elmúlt évtizedben, ezért egyházközségünk nevében ezúton is kifejezzük köszönetünket minden segítőnknek, zsombói és
távoli támogatónknak az elmúlt tíz év beruházásaihoz, fejlesztéseihez nyújtott nagylelkű támogatásáért, a felújításokban részt
vállaló mestereknek, vállalkozásoknak pedig
kiemelkedő színvonalú munkájukért.
“Ebben az életben nem tehetünk nagy
dolgokat. Csak kis dolgokat tehetünk, nagy
szeretettel.” (Teréz anya)
Dr. Kispéter Gábor
egyházközségi képviselő
volt-gondnok

Lápastói búcsú
Zsombón
2012. június 3-án Szentháromság vasárnapján 10:30-kor kezdődik az Alföldön
egyedülálló népi hagyományokkal rendelkező Lápastói búcsú szentmise.
A több mint száz éves múlttal rendelkező
szentmisét – a szántóföldek és gyümölcsösök között kialakított miséző helyen –
Gyenes Csaba plébános mutatja be.
Megközelíthető:
Zsombó - Szatymaz közötti országúton elhelyezett jelzőtáblánál.
Mindenkit szeretettel meghív és elvár
a Zsombói Római Katolikus Egyházközség.
„Én iskolám, köszönöm most neked,
Hogy az eljött élet-csaták között
Volt mindig hozzám víg üzeneted.”
Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba
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Boros gazdák versenye
2012. áprilisában Zsombón

Hetedik alkalommal rendeztük meg idén áprilisban a dalos találkozóhoz kapcsolódó borversenyünket. Az első 2004-ben volt.
Kedvezően fogadott sikeres megmérettetése volt most is a zsombói
és a környékbeli gazdáknak.
9 termelő 18 borából ezúttal a négy tagú zsűri 8 aranyat adott, mert
minden eddigi versenynél szebbek és jobbak voltak a Zsombón nevezett borok.
A legmagasabb pontszámú aranyérmet Frank István Bordányban
termett Kadarkája kapta.
Három aranyat tudhat magáénak Kádár-Németh Lajos zsombói,
úgyszintén Szögi János forráskúti és egy aranyat Sándor Alajos forráskúti boros gazda.
A borok többségét üde illatok, íz- és zamatgazdagság, jól kezeltség
jellemezte. Ezt a minőséget nem minden évben lehet hozni, mert a
gazda és a Teremtő sem egyformán tesz hozzá a jóból.
A helyi boros rendezvények azért is kedveltek, mert a kisebb termelők is bátrabban elhozzák munkájuk gyümölcsét, a gazdák és a borkedvelők ismerik egymást.
Ez most is Zsombó, Bordány, Zákányszék, Forráskút és Szatymaz, bortermelőinek versenye volt, amihez dorozsmaiak is csatlakoztak.
Azért teremtettünk ennek hagyományt, hogy felhívjuk a környék
figyelmét a szőlőtermesztésre, a borászkodásra és a kulturált borfogyasztásra. Ezekben a Szeged közeli falvakban a szőlő és a bor mennyiségre a két emberöltővel előttinek töredékére csökkent.
Érzelmileg még ugyanúgy kötődünk a szőlőhöz és a borhoz. A hagyományt követni, a hozzáértést fejleszteni érdemes és ennek a növénynek újra szerepe lehet a Zsombó környéki emberek megélhetésében.
Géczi Lajos
a bíráló bizottság elnöke

Bokréta találkozó

Mint minden évben most is megrendeztük
születésnapi dalos találkozónkat, április hónapban.
A meghívott vendégeink nagyon nagy szeretettel vették a meghívást, és örömmel jöttek
hozzánk, bemutatni produkcióikat.
Jó hangulatú, színes műsor jött össze, a
csólyospálosi, üllési, forráskúti, szatymazi, és
a szegedi Jóbarátság csapattal együtt. Öröm
volt látni a zsombói kis táncosokat, akik tudásuk legjavát adták, elbűvölve vele a felnőtt
nézőket. A csólyosiak profikat megszégyenítő
előadásuk, hab volt a tortán, amit zárásként
a palotással bemutattak. Nagyon kell a zene
az együtt éneklőknek, de amit a Királydinnye
produkált, az mindent vitt. Csodálatos volt
a két kis citerás, nem tudnám rangsorolni,
ki volt a jobb. A Szegediek csak hallottak a
mi találkozónkról, és nagyon meglepődtek,
amikor felkértük Őket, legyenek vendégeink.
Szerencsére eljöttek, és méltón álltak helyt a
műsorukkal. Ami Forráskutat illeti, figyelemmel kísérjük egymást, itt-ott találkozunk, de
meglepett az összetett előadásuk, fejlődésük.
Csak így tovább. A szatymazi csoport sem
hiába jött, mert jó ómennek bizonyultunk, a
másnapi megmérettetésre, hiszen újra ARANY
PÁVA díjjal jutalmazták őket. Gratulálunk nekik. Az üllésiek már sokszor hívtak bennünket,
de mi nem tudtuk elfogadni meghívásunkat,
mivel sosem jött össze: vagyis mindig összejött más, már elfogadott meghívással, de ez
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„Kék fák közé most jer velem,
Hol minden árny és rejtelem,

Borverseny eredmények
Eredmény

Helyezés

Ezüst
Arany

I.

Fajta

Cabernet Franc 2011

Frank István

Kadarka 2011

Frank István

Zalagyöngye-Ezerfürtű Frank István
2011
Arany

Chardonnay 2011

Kádár-Németh Lajos

Arany

Zweigelt 2011

Kádár-Németh Lajos

Arany

Kövidinka 2011

Kádár-Németh Lajos

Bronz

Cabernet Franc-kékfran- Sándor Alajos
kos 2009

Arany

Kékfrankos Siller 2011

Sándor Alajos

Kékfrankos Rose 2011

Molnár Mihály

Cserszegi fűszeres 2011

Molnár Mihály

Arany

Kövidinka 2010

Szögi János

Arany

Rizlingszilváni 2010

Szögi János

Kékfrankos 2011

Szögi János

Cserszegi fűszeres 2006

Sziládi Ferenc

Zalagyöngye 2011

Sziládi Ferenc

Rizling 2011

Barna András

Cuvé 2008

Szűcs Béla

Olasz rizling 2011

Papp Árpád

Arany

III.

II.

Ezüst
Bronz
Bronz

cseppet sem zavarta őket, jöttek az első hívásra. Sok tapsot kiosztottak a nézők, mert a jó
műsor legnagyobb elismerése a taps. A műsor
lezajlása után jött a kötetlen beszélgetés, kínálás ideje. Köszönettel tartozom a zsombói
Nyugdijas Klub tagjainak, akik felajánlásaikkal, süteményeikkel hozzájárultak a vendéglátás sikeréhez. Egészébe véve jó találmány ez
a dalos találkozó. Évről évre az a legnagyobb
gondunk kiket hívjunk meg, mert jelentkező
az van bőven. Szeretnek hozzánk jönni, mert
azt mondják, családias, jókedvű társaság van
együtt és legalább látjuk-, halljuk a mások fejlődését, így lemérhetjük mi magunk hol tartunk. Szeretném remélni, mások sem tartják
hiába valónak törekvésünket, és a következő
bulinkat is segíteni fogják adományaikkal,
részvételükkel. Már 11 éve egy csapatot alkotunk. Sajnos néhányan eltávoztak közülünk:
volt aki kilépett, volt aki a helyére állt. Jelentem élünk, dolgozunk és szeretném hinni,
nem hiába.
Szalmáné Vali

Mulassunk együtt!

Örömmel értesítelek benneteket, hogy nagyon gyorsan telnek a napok és nemsokára
együtt mulatozhatunk. A Lávakövi Sörfesztivál 2012. július 21-én 15 órakor
kezdődik sörivó versennyel majd egy fergeteges bulival folytatódik.
Fellépők: Jolly, Suzy, Kis Grofó, Váradi Jenő
/Deny/, Tesók, Márió, Váradi Jenő, Rigó Jancsi, Bunyós Pityu, Nótár Mary, Dankó Szilvia, Sógorok, Kocsis Janika, Szabrina, Cairó
együttes és még sokan mások.
A jegyeket elővételben 2012. július 1-jétől
nálam és a Jóbarát Vendéglőben lehet kapni 1200 Ft-ért vagy a helyszínen 1500 Ft-os
áron.
Keressetek, hívjatok bátran!
Mindenkinek kellemes időtöltést és jó szórakozást kívánok.
Paragi Erika
szervező
30/4762971

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

És minden mély törzs mély csoda,
Nézd! gesztenyefa-pagoda!”
Tóth Árpád: Gesztenyefa-pagoda

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

kul-turi

Sikertörténet?

A festészet az embereknek szól, és az emberekért van. A XIX–XX. század fordulóján
olyan megújulás történt a képzőművészetben, amelyre nagy szükség volt, azonban
amikor a festészet kezdett öncélúvá válni,
és a fióknak valamint saját maguknak dolgoztak a festők, a művészet elvesztette a
lényegét. A mai festészet egy részében minden más fontos, csak az esztétikai kategória
nem. Ám ez a dolog idejét múlt! Nem így van
ez manapság a közvetlen környezetünkben.
A történet mögött természetesen emberek
és kapcsolatok bújnak meg. Úgy kezdődött,
hogy megláttam a főhős(nő) néhány művét,
amelyeket szemléltetésnek hozott be tanítási órájához. Rácsodálkoztam! Látták ezt
már többen is? A festészetről, színekről való
beszélgetésünk ettől kezdve egyre gyakoribb
lett sok tanulsággal:
„Az igazi festő nem a technikai segédletekben bravúroskodik, hanem a Hívás energiájának mind közvetlenebb átadására törekszik.
E lüktetés szinkronba tud kerülni a természetnek azzal az alapritmusával, melyet mi
emberek legjobban szeretünk, mert a “kellemes” kategóriája által mélyen érint meg
bennünket, és képes kiváltani a katarzist
vagy a hirtelen megvilágosodást!”
Miután megtudtam Tőle, hogy barátok, ismerősök lakásait díszítik táblaképei, és ezek
csak ajándékként voltak elérhetők egy-egy
műélvezőnek, elengedhetetlen vágyat éreztem, hogy ezeket gyűjteményes kiállításon

széles körben elérhetővé kell tenni a publikum számára.
Sok idő kellett hozzá, hogy szerénységén,
művészi alázatán felülkerekedve létre jöhessen a tárlat. De nagyon megérte! Mondom
ezt kollégaként, műélvezőként, a kiállítás
megnyitójának résztvevőjeként, mert a tápéi Heller Ödön Művelődési Házban 2012.
április 22-én 17 órakor megszületett a sikertörténet első „gyermeke”, FARAGÓ GABRIELLA grafikáinak és táblaképeinek tárlata.
Álljon itt néhány idézet a vendégkönyvből
kritika gyanánt:
„Képei a folyamatban válnak sűrítményeivé a szellemi hatásnak, mely valójában beindította.”
„Nagyon színvonalas, kérjük, hogy többször is legyen ilyen.”
„Faragó Gabriella nagyon szép képeket
mutatott nekünk, köszönjük és kívánunk sok
sikert a további munkáihoz!”
Faragó Gabriella képei kiválóak, örülök,
hogy itt lehettem. Biztosan jövök legközelebb is!”

A festészet lelke a szín. A festő, ha vonalakkal vázol, ha a tér illúzióját igyekszik kelteni,
ha tömegben komponál is, érzéseit, elképzeléseit, sajátos látásmódját leginkább színekkel fejezi ki. Gabi alkotásainál a színélmények
közvetlen képre váltásáról van szó. Ez a színbeli alakítás a szereplő színek rokonságára
épül, képeinek uralkodó színhangulata egységes. Tónusfestésének lényege egy-egy szín
finom árnyalatokra bontása. Néhány képén
éppen a színek ellentéteire építi a képet, és
kontrasztok hatásával fejezi ki elképzelését.
A kontrasztfestés lényege a hideg (zöld, kék,
viola) és meleg (vörös, narancs, sárga) színek
egymás melletti használata. Mindezeknek Ő
szakavatott mestere!
Sikertörténet? Majdnem az. Akkor lesz
kerek, ha Zsombón is létrejön ez a kiállítás.
Remélem, sikerül megvalósítani! Köszönet a
képek tulajdonosainak és Faragó Gabinak az
élményért!
Lázár János

Érdekel az éneklés?

Kipróbálnád magad a szólóéneklés bármely műfajában?

ITT AZ IDŐ!

12 és 21 év közötti fiatalok jelentkezését várja
Veréb Judit ének-művésztanár a 06209821758-as telefonszámon.

„Tükrök potyognak az égből,
áldott, apró cseppek.
Lehullva vizi folyammá lesznek.”
Thándor Márk: A föld gyermeke
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Négy évtized Zsombó lakosságának szolgálatában
– beszélgetés Maróti Sándorné Valikával

„Hivatásod legyen:élni másokért,
s mások boldogságában
keresni a magadét.”
Johann Heinrich Pestalozzi

Vannak olyan emberek egy közösség, illetve a családok életében, akiket több emberöltő múlva is jó szívvel emlegetnek, hisz
emberségükkel, hivatásukkal maradandót alkottak.
Ilyen fontos szerepben vált a családok mindennapos segítőjévé Valika védőnő, aki akár egy örömteli pillanatban, akár nehéz
élethelyzetekben mindig készséggel, legjobb tudása szerint szolgálta a település lakóit.
Így lett Maróti Sándorné Valika Zsombón egy olyan ismert és elismert személy, aki 42 éves védőnői pályája során több
generáció felnövekedését követte és segítette óvó szeretetével, gondoskodásával.
A Zsombói Portré következő rovatában Valikával készült beszélgetéssel kívánunk olvasóinknak kedveskedni.

Zsombói Hírmondó:
– Egy védőnőtől érdekes megkérdezni, mit
tud a születése körülményeiről, meséljen milyen családba született?
Maróti Sándorné:
– 1942. március 1-jén, Kisteleken, családi
házunkban, otthon születtem, bábaasszony
segédkezett édesanyámnak, akkor még az
volt a szokás vagy ahogy most mondják „divat”.
Apukám kisiparos asztalos volt, a háznál
volt a műhelye. Anyukám a háztartást vezetette. Egy húgom van, ő is védőnő lett.
– Milyen volt a gyermekkora? Meséljen az
iskolai éveiről!
– Két és féléves voltam, amikor apukám
orosz hadifogságba esett, és hétéves koromig nem láttam, nem is ismertem meg, csak
akkor, amikor hazaengedték Oroszországból.
A háború utáni időben anyukám nevelt fel
bennünket, nagyszülői támogatással. Mikor
édesapám hazatért a fogságból, folytatta
az asztalosságot. Ebben az időben vezették be a házunkba az áramot is, ekkor első
osztályos voltam. Még most is előttem van,
amikor felgyulladt a villany. Milyen érdekes
volt, mert addig petróleumlámpánál tanultunk esténként. Nem volt könnyű abban az
időben! Most úgy éreznénk, hogy borzasztó

szegények vagyunk, de akkor mindenki ilyen
volt. Akkor a háború utáni időszakban iskolába is mindenki melegítőbe, tréningnadrágba
járt, hiába volt egy kicsit jobb módú.
Kisteleken jártam általános iskolába és
középiskolába is, 1960-ban érettségiztem.
1962-ben végeztem el a középfokú okleveles
védőnőképzőt Szegeden. 40 éves koromban
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”A rengő lomb virágban ég
és készül a gyümölcsre,
a nyílt uccára lép a nép,

szereztem meg a védőnői diplomát, akkor
köteleztek minket az iskola elvégzésére. Aki
nem végezte el, azt kitették az állásából.
– Meséljen a kezdő védőnői munkásságáról!
– Miután elvégeztem a védőnőképzőt,
Borsod megyébe kerültem, Arló községbe,
Ózd városa mellé, mert ott kaptam állást.
Másfél évig dolgoztam ott, majd ezután
kértem, hogy helyezzenek el onnan, mert
nagyon messze volt Kistelektől. Nagyon szerettem Arlón dolgozni. 1964-ben kerültem
Zsombóra, 48 éve, Dr. Vereckei Csaba körzeti
orvos mellé, aki Forráskútról járt át rendelni.
1965-ben jött Kiss István doktor úr, aki a falu
saját orvosa lett. Vele dolgoztam addig, míg
nem lett Zsombón gyerekgyógyászat.
– Zsombó milyen volt akkoriban?
– Mikor idekerültem, nagyon kicsi volt
a belterületi része a településnek, itt-ott
voltak csak házak. A lakosság jelentős része
a tanyavilágban élt. Egyedül a Rákosi utca
épült ki. A Mária téren volt az orvosi rendelő,
meg a tanácsadó is, egy kicsi helyiségben
egy váróval, ami ma már az óvodához tartozik. Később épült hozzá egy épületrész, oda
került át az orvosi rendelő, tanácsadó, és nekünk jutott szolgálati lakás. Még fogorvos is
volt abban az épületben.
– Milyen volt a zsombói védőnői hivatás
abban az időben? Hogyan fogadták, mint új
lakót?
– 1964-ben, mikor idekerültem jó nagy
tanyavilág volt, és mindenhova ki kellett
mennem, ahol gyermek született. Akkor már
volt motorbicikli, azzal jártam ki a házakhoz.

hogy végzetét betöltse.
Iramlanak bogarak,
friss jelszavak repülnek.”
József Attila: Május

Második védőnő voltam a faluban. A védőnők előtt a bábaasszony látogatta az újszülötteket. Kezdetben még kevés gyermek született, de később, 1975-80 között rengeteg
újszülött volt, átlagban 40-45 baba született
évente.
Össze sem lehet hasonlítani az első munkahelyemet, illetve Zsombót.
Úgy emlékszem kezdetben nehéz volt beilleszkedni, elfogadtatni magamat az itteni
emberekkel. Később annál jobb kapcsolat
alakult ki a településen élőkkel. Nekem kellett megszokni, alkalmazkodni az itteni környezethez, emberekhez. Nem tanyavilághoz
voltam szokva előtte, és nagyon furcsa volt
minden, mikor idekerültem. Büszke vagyok
arra, hogy szerettek. Amikor megnövekedett
az ellátotti létszám, többen jelezték, sajnálják, hogy nem bírom ellátni őket.
– A bábaasszony és az akkori kezdeti védőnői státuszok között mi volt a különbség?
– A bábaasszonyok vezették le régen a
szülést, ha valami probléma adódott, akkor
hívtak orvost, ha nem volt, akkor mentőt.
Mikor én idekerültem, már volt telefon a
postán, meg a tanácselnöknél, oda lehetett
menni, ha valami probléma adódott. Később
lett telefonfülke a régi posta épülete előtt.
Mi védőnők, sosem vezettünk le szülést,
nekünk nem ez a feladatunk.
Kezdetben a körzeti orvossal dolgoztam
együtt. 1989-től Zsombón van gyerekgyógyász. Akkor harcolta ki a falu, hogy legyen itt
gyermekorvos, azelőtt egy hónapban egyszer járt ki Szegedről. A védőoltás beadását
dr. Kiss István háziorvos végezte, az ezt segítő szervezői munka: oltóanyag beszerzés,
szülők értesítése, a babák súly-, hosszmérése, táplálásával kapcsolatos segítségnyújtás
a munkám része volt. A védőnői feladatom
az volt, hogy a gyermekek testi és a szellemi
fejlődését irányítsam, kövessem figyelemmel, az orvos a betegségeket gyógyította
meg.
Nagyon sokáig egyedül dolgoztam. 2001
szeptemberétől két védőnői körzetre osztották Zsombót. Tetlákné Gerhardt Ágnes
lett a kollégám. Renkóné Isaszegi Andrea
gyakorlaton volt nálunk, majd nyugdíjba vonulásom után utódomként látja el a védőnői
feladatokat.
2005-ig, 42 évig dolgoztam védőnőként,
kivéve azt az öt évet, amikor a gyerekeimmel
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otthon voltam. A védőnői munkám végzése
során, Zsombón ismertem meg a férjemet
akivel 1966-ban házasodtunk össze. Két fiú
gyermekünk született, 1967-ben és 1969ben.
– Mi a tapasztalata az itt eltöltött idő
alatt? Mennyit változott a világ, az emberek
mentalitása, hozzáállása a védőnői hivatás
irányába?
– Régebben hallgattak a nagymamára,
az idősebb rokonokra is. Nehezen tudtam
elfogadtatni a modernebb dolgokat (pl.
táplálással kapcsolatos tanácsok). Azóta sok
változás történt mind a világban, az emberek szemléletében, mind a családszerkezetek
alakulásában. A mai világban jobban betartják a védőnői kéréseket, tanácsokat, utasításokat az anyukák.
Nagy kihívás a védőnői hivatás a kollégáknak, hiszen a munka jellegéhez elengedhetetlen az elfogadás, empátia, a napra kész
tudás valamint a folyamatos kapcsolattartás,
odafigyelés. A helyben dolgozó fiatal kollégák kreatívak. Örülök, hogy új programokkal színesítik a szakmai tevékenységüket
pl.: baba-mama klub, elsősegély tanfolyam
szervezés stb., éreztetve az anyukákkal, családokkal, hogy értük tevékenykednek.
Zsombó is nagyon sokat változott. A kis
belterület a tanyavilágával egy modern községgé fejlődött.

Nagyon megszerettem az itteni embereket.
Imádtam a terhesekkel, az újszülöttekkel
való foglalkozást. Szerintem egy csoda dolog,
mikor egy családba egy új családtag érkezik.
– Mivel tölti nyugdíjas éveit?
– Férjemmel őstermelők lettünk, de szinte csak a családnak termelünk. Nagyon ritkán
a férjem elviszi a piacra azt, amiből több van,
pl. almát, epret. Emellett unokázunk, hiszen
6 unokánk van, 3 „nagy” és 3 „kicsi”.

„A család is... olyan valami az életben, ami
becses... Olaj az élet lámpásában.”
Gárdonyi Géza
Köszönjük Valika, hogy a családokat mindig
segítetted, hogy a lámpásuk világíthasson!
Jó egészséget és boldog nyugdíjas éveket
kívánunk!

„A kútkávára süt a nap,
a cseppek gyöngyként hullanak,

Szerkesztőség

himbál a vödör láncain - májusnak első napjain.”
Hajnal Anna: Májusnak első napjain
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S. O. S. 24. Elsősegély tanfolyam
tárgyak bedugdosása fülbe, orrba, egyéb
régiókba, forrázás, égés), hanem a jelenlévő
szülőkben felmerülő valamennyi kérdést illetően biztosított aprólékos ismertetést a doktornő, aki egy fáradságos éjszakai műszakot
követően jelent meg rendezvényünkön, s az
előadást jótékonysági alapon biztosította.
Köszönet érte!

2012. 04. 18. Baba-mama klub: Elsősegély tanfolyam
Több szülő jelezte, hogy szeretné, ha lenne a községben elsősegély tanfolyam. Bár
hozzám is közel áll ez a téma, de úgy gondoltam még hitelesebb lenne az előadás,
ha egy mentőtiszt jönne el hozzánk és a
mindennapi munkájából tartana részletes
tájékoztatást az anyukáknak. Ezért felkerestem az S.O.S. 24 Oktatási Központot és első
körben egy-egy alkalmas találkozás lebonyolítását szerveztem meg Dr. Kékes-Szabó
Judit mentőszakorvossal. Zsombóról és még
a szomszédos településekről is jelentek meg

anyukák, aminek természetesen nagyon
örültem. Nem csak az előre egyeztetett
témákban (újraélesztés, félrenyelés, apró

A nagy érdeklődésre való tekintettel május
23-án megkezdődött egy hosszabb volumenű, 4X2 órából álló képzés, mely költségtérítéses, de úgy hiszem, a résztvevők itt olyan
alapos, gyakorlattal egybekötött ismereteket
tudhatnak magukénak, melyeket az életben
történő váratlan helyzetekben magabiztosan alkalmazni tudnak.			
		

Renkóné Isaszegi Andrea
védőnő

Kedves kisgyermeket
nevelő édesanyák!

Az idő egyre melegszik, ezért nagyon nagy
gondot fordítunk bölcsődénkben a gyermekek napvédelmére és a folyamatos folyadékpótlásra.
Szeretném a szülők figyelmét felhívni, hogy
a kisgyermekek bőre nagyon érzékeny, nem
termel melanint, azaz bőrfestéket, amely
megvédhetné őt a leégéstől, ezért egy éves
kora előtt egyáltalán nem tartózkodhat közvetlen napfényben a pici. Izzadni sem klas�szikus értelemben izzad a baba, verejtékmirigyei csak fokozatosan állnak munkába, ezért
mindig a tarkóját kell figyelni, ha ott nyirkos
és forró a bőre, akkor bizonyára melege van.
Folyadékpótlás:
A csecsemők napi folyadékszükséglete 150
ml/kg. Szoptatott babáknál a gyakori igény
szerinti mellre tétel ellenére is szükség lehet
utánpótlásra. A 2-3 évesek már jelzik, ha
szomjasak, de előfordulhat, hogy megfeledkeznek a szomjúságról, ezért kérés nélkül is
kínáljuk meg őket innivalóval.
Bölcsődénkben a fentieket folyamatosan figyelemmel kísérjük és igyekszünk betartani.
Minden kedves családnak nagyon szép nyarat kívánunk:

Látogatás a Tini Ambulancián
2012. 03. 28-án a 7., 8. osztályos lányokkal a Tini Ambulancián tettünk intézménylátogatást (Szeged, Vasas Szt. Péter u. 1.) A
12:45-kor induló autóbusszal történt a beutazás kísérettel.
Dr. Kajtár István főorvos úr tartott részletes
felvilágosítást a női-férfi szervezet anatómiájáról, működéséről, illetve a fogamzásgátlással, nemi úton terjedő betegségekkel és
egy-egy nőgyógyászati vizsgálat lefolyásával kapcsolatban. A lányok nagy érdeklődéssel figyelték az előadást és a nőgyógyászati
vizsgáló helyiség eszközeit. Ingyenes tájé-

a Bóbita Bölcsőde dolgozói
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”Május,
mosolygó,
békák torkát

megoldó,
gyöngyvirág-nyitogató,
cserebogár-zúgató.”
Csanádi Imre: Májusdícsérő

koztató kiadványokat, tollat, menstruációs
naptárat kaptak ajándékba.
A nagy érdeklődésre való tekintettel a
7., 8. osztályos fiúk számára is lehetőséget
biztosított az Ambulancia egy felvilágosító
előadáson való részvételre, mely 2012. 04.
25-én megtörtént. Az alábbi képen jól látható, hogy a fiúk is kíváncsian figyelték a
főorvos urat.
Köszönet a Tini Ambulanciának az iskolai
csoportok fogadásáért!
Renkóné Isaszegi Andrea
védőnő

Kártyajóslás, sorselemzés,
szerelmi mágiák, rontás levétel.

Okleveles kártyaoktatást vállalok.
Engedéllyel rendelkezem.
Tel.: 06304616911
http://kartya-joslas.gportal.hu

Dorkó

Hírek a Zsombói labdarúgó csapatainkról
A 2011-12 bajnoki év tavaszi szezonja vége
felé közeledik, a legfiatalabbak Bozsik tornája és az U12 korosztály bajnoksága befejeződött ezért röviden összefoglalva tekintsük
meg csapataink szereplését.

U7 korosztály:
A Forráskúton rendezett tavaszi tornákon a
legkisebbek jól teljesítettek, szemmel láthatóan, a heti két felkészülésnek köszönhetően
folyamatosan sajátítják el a játék alapjait.
A mérkőzéseken gyermekeink jól érezték
magukat, köszönet mindenkinek, aki segítette a gyermekek felkészülését és eljutását
a labdarúgó pályán végzett foglalkozásokra
és tornákra.

ságot a tornákon csak Sándorfalva bizonyult
igazi ellenfélnek, míg a bajnokságban fiatal
edzőjük segítségével a dobogóra állhatnak
gyerekeink.
U11 csapat

Csongrád Megye Homokháti csoport
U12 2011-2012 bajnokság végeredménye
hely csapat M GY D V LG KG GK P
1. UJSZEGEDI TC 9 9 0 0 58 6 52 27
2. DESZK SC
8 6 1 1 22 9 13 19
3. ZSOMBÓ FOCI-SULI
10 4 2 4 10 20 -10 14

4. MÓRAHALOM 10 3 4 3 22 22 0 13
5. ÁSOTTHALOM TE 9 1 1 7 3 32 -29 4
6. ÜLLÉS LC
10 1 0 9 8 34 -26 3
U14 korosztály:
A Homokháti csoport nagypályás bajnokságában szerepelő csapat továbbra is jól teljesít mérkőzésein a bajnokság legnagyobb
bravúrjaként egyedülállóként sikerült nekik
a már bajnok Mórahalom csapata ellen
döntetlent kiharcolniuk. A szülők segítségét
ezúton is köszönjük és reméljük a jövőben is
aktív szerepet vállalnak a csapat szállításában és mérkőzés utáni vendégül látásában.
Csongrád Megye Homokháti csoport
U14 2011-2012 bajnokság állása
hely csapat M GY D V LG KG GK P
1. MÓRAHALOM VSE
16 15 1 0 111 16 95 46
2. KISTELEKI TE 16 11 0 5 86 34 52 33
3. ZSOMBÓ FOCI-SULI
16 8 1 7 33 47 -14 25
4. BORDÁNY SK 16 7 0 9 57 57 0 21

U9 korosztály:
A korosztály szintén a Bozsik tornákon
szerepelt, melyre az iskola tornatermében
és kedvező időjárás esetén a foci pályán,
Szilágyi Róbert segítségével készült fel. A tavaszi tornákon nagyon jól szórakozva, a játék
szeretetét kihasználva, egyre több mérkőzést, nyertek mely bíztató a jövőre nézve.
U11 - U12 korosztály:
A fiatalabbak a Bozsik tornákon Míg a rutinosabbak a Magyar Labdarúgó Szövetség
Csongrád Megyei Irodája által kiírt rövidített
pályás bajnokságban is részt vettek, amelyben tisztes helytállásról tettek tanúbizony”Jönnek már a fagyos szentek
ködöt fújva közelegnek.

Fuldoklik a Nap sugára,
bejön a fagy a szobámba.”
Gulyás Pál: Májusi köd
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5. SZŐREGI RSE
16 6 0 10 51 114 -63 18
6. ZÁKÁNYSZÉK
16 0 0 16 14 84 -70 0
U16 korosztály:
A megyei U16-os bajnokság homokháti
csoportjában szerepelő fiatalok edzőjük vezérletével továbbra is nagyon jól szerepelnek a bajnokságban, ahol a második hely
elérésére nagyon nagy esélyük van. A csapat
egy része az U 19 bajnokságban is szerepel,
amely odaadásért, labdarúgás iránti szeretetért valamint a lelkiismeretes munkáért
külön elismerés jár nekik, reméljük hozzá
állásuknak jövőben is látják gyümölcsét.
Csongrád Megye Homokháti csoport
U16 2011-2012 bajnokság állása

# csapat
M
01. Kisteleki TE 9
02. Z s o m b ó i 10
Foci-Suli
03. Csengelei KSE 10
04. M ó r a h a l o m 11
VSE
05. SZEOL-SZVSE 11
06. Röszke SK
9
07. KSE Balástya 11
08. Ásotthalmi TE 11

GY D V LG KG GK BP P
8 1 0 63 3 60 - 25
6 3 1 64 9 55 - 21
6 1
6 1
5
3
3
0

2
0
0
0

szezon közepén kialakult hullámvölgyből
sikeresen kilábalt és az utolsó mérkőzésükön
7:1 verték a tabellán előttük két hellyel álló
Fábiánsebestyén csapatát, így jelenleg a hatodik helyen állnak.

Felnőtt:
A felnőtt csapatunk a tavaszi szezonban
3 67 21 46 - 19 eddig szép eredményt ért el, a tabellán
4 52 46 6 - 19 szorosan zárkózik az élbolyhoz, reméljük a
4 45 41 4 - 17 meglévő hat fordulóban továbbra is tartják
6 39 51 -12 - 9 lendületüket így az elmúlt tíz év legjobb
8 33 51 -18 - 9
11 2 143-141 - 0 eredményét érhetik el.

U19 korosztály:
Az ifjúsági korosztály a felnőtt megye II.
osztályú csapattal párhuzamosan játszotta
mérkőzéseit, hétvégenként egész Csongrád megye területét beutazva. A csapat a

#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Név
Bordány
Székkutas
FK 1899 Szeged
Üllés
Szőreg
Makó II.
Zsombó

MSZ GY
28 22
28 22
28 19
28 18
28 15
28 15
28 15

D
3
2
3
5
7
4
2

V LG KG
3 113 29
4 84 25
6 68 35
5 58 35
6 80 44
9 61 49
11 44 45

GK
84
59
33
23
36
12
-1

P
69
68
60
59
52
49
47

Kézilabda hírek

Véget értek az ERIMA gyermekbajnokság megyei döntői, melyeken
2 csapattal szerepeltek a zsombói
lányok.
U9 (2002-2003) korosztályban az
ötödik helyen végeztünk, a sorozatot sajnos kettészakította a rossz
időjárás és a hetekig tartó betegség.
Csapattagok: Gárgyán Doroti, Hevesi
Lili, Török Virág, Török Anna, Török
Csenge, Bakó Nóra, Kun Sz. Dominika, Kakuszi Vanda
Barna Klaudia, Lukács Anna és
Lukács Boglárka a KSZSE versenyzőjeként is
szerepel ettől az évtől. Különféle tornákon és
régiós mérkőzéseken bizonyíthatják tehetségüket.
U8( 2003-2004 )-as lányaink nehéz csoportban lettek 3.-helyezettek, így az alsóházi
rájátszásban javíthattak. Minden mérkőzésüket megnyerték, magabiztos játékkal lettek elsők. Csapattagok: Bakó Nóra, Kakuszi

Vanda, Kádár N. Jázmin, Kun Sz. Dominika,
Szilágyi Eszter, Török Anna, Török Csenge, Tűhegyi Szimonetta.
A Régiós Szivacskézilabda bajnokságban
folytatódnak a mérkőzések.
Felnőtt csapatunk egy meghívásos tornán
szerepelt Algyőn az új sportcsarnokban. Először a Bordány gárdáját vertük 1 góllal, utána
szintén 1 góllal kikaptunk a Sándorfalvától

A Meteora Mászócsapat 2011. szeptemberében megkezdte a TÁMOP 3. 2. 11 pályázat
keretében vállalt falmászó szakkörök, bajnokságok és táborok lebonyolítását.
A projekt célja a sportágon keresztül a kognitív és motorikus készségek fejlesztése.
Partnerintézményeink: a zsombói Nefelejcs

Katolikus Óvoda, a forráskúti Margarét Óvoda, az üllési Csigabiga Óvoda, a Csólyospálosi
Napköziotthonos Óvoda és a Csólyospálosi
Általános Iskola. A gyermekek heti rendszerességgel járnak falmászó szakkörre, negyedévente pedig bajnokságokon mérhetik
össze ügyességüket.

8. Szentesi Kinizsi
9. Sándorfalva II.
10. Tömörkény
11. Csanytelek
12. Fábiánsebestyén
13. USC Tanárképző
14. Csengele
15. Földeák
16. Újszentiván
17. Zákányszék
18. Szatymaz

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

13
12
11
9
8
6
6
7
7
6
2

6
6
5
6
8
9
6
1
0
0
5

9
10
12
13
12
13
16
23
21
22
23

61 40 21 45
61 48 13 42
54 50 4 38
41 46 -5 33
56 68 -12 32
33 49 -16 27
41 82 -41 24
45 82 -37 22
51 88 -37 21
26 81 -55 18
45 126 -81 11

A csapatok és az egyesület nevében ezúton
köszönjük, az edzők áldozatos munkáját, a
szurkolók bíztatását és a szülők segítségét.
A tavaszi szezonban a foglalkozások és
edzések június elején érnek véget, a játékosnak a nyári szünetben sok pihenést és jó
gyakorlást kívánunk.
A gyerek korosztályok felkészülése a 20122013 bajnoki évre, augusztus végén-, szeptember elején kezdődik.
ZSOMBÓ FOCI

és végül a kupagyőztes Algyő ellen 2
góllal maradtunk alul, így a harmadik helyen zártuk a tornát. Gólkirálynő: Mihálffyné Zakar Andrea
Csapattagok: Baranyi Ágnes, Gyuris Gabriella, Huszka Anikó, Júrás
Etelka, Katonáné F.Zsuzsa, Kovács
Anett, Kószóné Czikora Judit, Hernádi Szilvia, Mihálffyné Zakar Andrea,
Mihálffy Katalin, Nagy Nikoletta,
Polyákné F. Éva,Tímár Gyöngyi, Török
Anett.
Erdélyben jártunk
Gyergyóditró meghívására kézilabda tornára utaztunk az elmúlt hónap végén.
A hosszú utat feledtette a gyönyörű táj és
a pazar vendéglátás, amit köszönünk a vendéglátó csapat tagjainak.
A kupa ,amit elhoztunk volt a hab a tortán.
A felnőtt csapat tagjai várják vissza a júniusi
falunapokra a ditrói lányokat, asszonyokat.

„Falra Mászunk az egészséges felnőttkorért”
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”Baljós tavasz! Virágtalan
fa-vázakon száraz hideg.

Bozótokban bozontosan
ólálkodó kísértetek.”
Weöres Sándor: Fagyos szentek

Programjaink a tanév végéig folytatódnak, majd a nyári időszak beköszöntével a táboroké lesz a
főszerep.

Zöld-fül

TERMÉSZETÜNKRŐL							

„Nem csak pénzből élünk!” – mondta válaszul kérdésemre egy nyolcadikos zsombói
kamasz fiú a Szent Imre Katolikus Általános
Iskolából – „az életben van még más is, ami
sokkal fontosabb, amire nagyobb szükségünk
van.” A többiek is egyetértettek vele. Sőt,
az elvben egyetértenek még velük azok a
műmosolyú emberek, műcsaládok is, akik
az életünket elárasztó reklámfotók nagy
részén, idilli természeti környezetben gondtalanul pihennek, játszanak, kirándulnak,
és mindettől nagyon „boldogok”. Persze a
reklámok nagyon másról, főként a pénzről
szólnak, mégis a gyerekekhez hasonlóan
felismertek valami lényegest. Ezt a lényeget
keressük mindannyian.
„’A TÁJBAN ÉLŐ EMBER’ – Zsombó
természeti értékei és az emberi hatások” – című program, – mely a METEORA
MÁSZÓCSAPAT LEADER – FVM pályázata
alapján valósul meg – egyik elemeként iskolai beltéri foglalkozást és pedagógusi megbeszélést tartottam a helyi óvónőkkel és a
tanárokkal. Szeretnék most erről beszámolni. A pedagógusokkal arról beszélgettem,
hogy mennyire fontos a nevelői-tanítási
munkában minél gyakrabban megteremteni a természetben létet, és a természetről a
természetben tanulás helyzetét, valamint
mennyire fontos a természettel való kapcsolat egészségünk, és a település értékeinek
védelme szempontjából. Külön köszönettel
tartozunk Zsírosné Vass Judit tanárnőnek,
aki szívügyként kezelve a helyi természetvédelmet és környezeti nevelést, segített
megszervezni az iskolai foglalkozásokat. A
Szent Imre Katolikus Általános Iskola felső
évfolyamos tanulóival Zsombó természeti
értékeiről és az azokhoz való viszonyunkról
beszélgettünk.
A gyerekektől elsőként megkérdeztem,
hogy mely terület a legkedvesebb számukra,
melyet ajánlanák Zsombó természeti területei közül? A legismertebb területek voltak: a
„Nagyerdő”, a Lápastó, és a „Kiserdő”. Kevésbé ismertek voltak a Láprét, és a Nagybara
(Ménesjárás dűlő), viszont a kedvelt területek között nem jelent meg a Királyszéki rét.
A területhez való kötődésben elsősorban

az számított, hogy volt-e személyes rendszeres kapcsolata a hellyel. Esetleg, mert a
környéken lakik, vagy valamiért sűrűn jár
arra a barátokkal, szülőkkel, óvodai, iskolai
csoporttal. Mindez igazolta programunk
helytállóságát, miszerint a személyes kapcsolat megléte az elsődleges az értékként
kezeléshez! Nagy lelkesedéssel mesélték az
itt átélt élményeket: játékról, családi sétáról,
kirándulásról, iskolai programról, szülők által kezdeményezett állatvédelemről, vadon
élő állatokkal való találkozásról. „Jó, mert ott
csend van, nincs autó és szennyezés, van jó
madárének” – mondták el többen.
„Gyűjtsétek össze, hogy szerintetek miért
fontos, hogy megőrizzük ezeket a területeket?” – kapták feladatul a számtalan élmény
sorolását követően. Felsoroltak ők mindent,
amit egy jóérzésű, érett felnőtt embernek,
sőt szakembernek tudnia kell(ene). Figyeljünk hát bölcs gyermekeinkre!
„Mert nem csak pénzzel élünk.”
„Mert jó és szép.” „Ez a látvány önmagában
gyönyörű.”
„Legyen hová kimennünk feltöltődni, kikapcsolódni.”
„A tisztább levegő miatt.”
„Élőhelyet adnak a vadon élő növényeknek
és állatoknak.” „Nem tudnának hol élni.”
„A gyerekeink is megtapasztalhassák ugyanezeket az élményeket.” „Fontos az utókor számára megőrizni, gyerekeinknek megmutatni.”
„Utódaink is egy szép világban élhessenek.”
„Ne legyen unalmas a táj, változatos legyen.” „Zöldebb környezet.” „A falu természeti
képét javítja.”
„Legyen milyen értéket mutatni magunkból
a turistáknak is, a falunak legyenek értékei.”
„Meg tudjuk mutatni, hogy régen milyen
volt itt a táj.”
„Amiből kevés van, az különös érték.”
„Zsombó ezekről a területekről kapta a nevét
– zsombéksásos – meg kell hát őrizzük ezért
is.”
„Mit gondoltok milyen lehetőségeink vannak, hogy a természetet védjük, megőrizzük
a táj értékeit?” – kérdeztem újra átlelkesülve az előbbi reménykeltő gondolatoktól.
Hozzátettem még azt is: „Nem csak ezeken

2.rész

a megmaradt területeken, hanem a művelt
és a lakott területeken lévő természet esetében is.” Itt is jöttek a bölcs alkalmazásra váró
megoldások:
„Nem vágunk ki minden fát, és ha vágunk,
akkor sem egyszerre - apukámék így csinálják.”
„Hagyunk a természetnek is életteret.”
„Télen etetjük az állatokat.”
„Nem szemetelünk, tisztaságot tartunk.”
„Nem mérgezzük a levegőt és a vizet.” „Csökkentjük a mérgek használatát.”
„Nem mérgezzük a talajt műtrágyával, hanem szerves trágyát használunk.”
„Gazdagítjuk a lakókörnyezetünk, és nem
szegényítjük.”
„Többféle élőhelyet biztosítunk (sokféle növény, víz).”
„Madaraknak fészkelési helyett, nagy fákat,
bokros részt, odút.”
„Az egyensúlyra kell törekedni, ezt kell megtanuljuk.”
Az óvónőket, tanárokat arról kérdeztem,
hogy kinek milyen emlékezetes, meghatározó természetélménye volt a helyi tájjal kapcsolatban. Az élmények legtöbbje gyermekkori élmény volt, vagy olyan, ami családhoz,
gyerekekhez, szabadidős tevékenységhez
vagy épp a kerti munkához kötődik. Meghatározóan egy boldog állapotot jelentettek,
és már az elmesélésükből is átsugárzott ez
az idilli állapot. Egy olyan lényeg, amit most
is keresünk. Mit jelenthet ez? A következő
írásban lesz erről szó.
Az óvónőkkel, tanárokkal, és a gyerekekkel való beszélgetésből az a nagyon fontos
szempont is megmutatkozott, hogy mitől is
tartunk szépnek és értékesnek egy természeti területet. Maga a természetesség
volt a kritérium. Természetes jelleg? Miért?
Mit jelent ez? A programhoz tartozó cikksorozat következő részének ez a kérdés is
témája lesz.
Számomra az elhangozott értékes gyerekgondolatok azt üzenik: vigyázzunk mindan�nyian ezekre a területekre! Reméljük, hogy
egyre több zsombói család, fiatal felismeri,
hogy milyen jó dolog szabadidőnkben ezeken a területeken is sétálni, kirándulni, új
dolgokat megfigyelni, együtt lenni. „Mert jó
és szép.”
Ennek segítéséhez az önkormányzat tervei
közt szerepel ezeknek a területeknek a látogatóbaráttá tétele.
Kotogán Róbert, kommunikációs munkatárs Életharmónia Alapítvány

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa
www.umvp.hu

”Hív a csupa virág május a rétre, ketten
kószálni, hagyd, hogy a lelkedbe keveredjen
az erdő, a mező, az árny a fák alatt,”
Victor Hugo: Hív a csupa virág május
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