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„Megérett a búza, sárgul a kalásza 
Piroslik a szeme, kész az aratásra. 

Dűl a kalásztenger, a kalongyák 
gyűlnek, 

Aratók danája hangzik mindenünnet.”
Benedek Elek: Aratáskor 

A Hírmondó legutóbbi száma óta a Képvise-
lő-testület négy munkaterven felüli, rendkívü-
li ülést tartott.

2012. május 31. – munkaterven felü-
li, rendkívüli ülés

Az ülés összehívását több dolog is indo-
kolta. Az első napirendi pontban a képvi-
selő-testület megalkotta a tiltott, közös-
ségellenes magatartások szabályozásáról 
szóló rendeletét. Az új rendelet megalkotá-
sára azért volt szükség, mert 2012. április 
15-én hatályba lépett a szabálysértésekről, 
a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 
törvényt, amely kimondta, hogy az Önkor-
mányzatok 2012. május 31-ig kötelesek ha-
tályon kívül helyezni az önkormányzati ren-
deleteikben meghatározott szabálysértési 
rendelkezéseket. Fentiek alapján a Zsombó 
Község címeréről, zászlajáról, pecsétjéről, 
valamint a díszpolgári cím adományozásáról 
szóló 1/1999. (II.24.) ÖKR. számú rendelet, 
a közterület használat szabályairól szóló 
6/2005. (IX.19.) Ör. rendelet, a temetőről 
és a temetkezésről szóló 1/2006. (I.24.) Ör. 
rendelet és az állattartás helyi szabályairól 
szóló 16/2007. (XI.30.) Ör. számú rendelet 
szabálysértési tényállásait tartalmazó ren-
delkezéseit a Képviselő-testület hatályon 
kívül helyezte és a tiltott, közösségellenes 
magatartások szabályozásáról szóló új ren-
deletében szabályozta.

A második napirendi pontban a Kós Károly 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ala-
pító Okiratának módosítására került sor. Az 
Alapító Okirat módosítását több oka is volt. 
Az egyik, hogy Öttömös az Alapító Okirat-
ban az idei tanévben működési területként 
már feltűntetésre került. Az elmúlt tanítási 
év során az együttműködés hatékonynak 
bizonyult. A feladatellátást az öttömösi ön-
kormányzat továbbra is vállalta, így Öttömös 
Község telephelyként történő feltűntetése 
indokolt volt. A másik oka, hogy rengeteg 
szülő kereste meg az Intézmény vezetőjét 
új hangszeres (szintetizátor-keyboard, vala-
mint gitár) főtárgyak indítása céljából, ami 
egybe esett a Képviselő-testület választék-
bővítési elképzelésével. 

A harmadik napirendi pontban a Zsombó 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2011. évi 
gazdasági munkáról szóló beszámoló hang-
zott el és a mérleg jóváhagyására került sor.

A következő napirendi pontban a képvise-
lő-testület bizottságinak 2011. évi beszámo-
lói hangzottak el.

Ezt követően a Közösségi Ház felújításával, 
illetve az Egészségház felújításával kapcso-
latosan indítandó közbeszerzési eljárások 
közbeszerzési szakértői kerültek kiválasztás-
ra.

A következő napirendi pontban a Képvi-
selő-testület a Közösségi Ház felújításával 

kapcsolatban hitelfelvételről döntött. A hi-
tel felvételét az indokolta, hogy a pályázat 
utófinanszírozású, a támogatás folyósítása a 
szállítói számla kiegyenlítése után történik. 
Ezért a Képviselő-testület úgy döntött, hogy 
a támogatási összegre, támogatásmegelő-
legező hitel felvételét kezdeményezi 1 éves 
futamidőre.

A következő napirendi pontban a Képvi-
selő-testület – a Kormányhivatal felmérése 
válaszolva – támogatta, hogy a települé-
sen, a járási kormányhivatal állandó kiren-
deltsége működjön.

Ezt követően a Képviselő-testület a Ta-
nyagondnoki Szolgálat működési engedé-
lyének módosításáról döntött. A Működési 
Engedély módosítását az indokolta, hogy 
2011. december 31-ig a Tanyagondnoki 
Szolgáltatás a Polgármesteri Hivatal szak-
feladatán működött, január 1-től jogszabá-
lyi változások következtében már közvetle-
nül az Önkormányzatnak alárendelten lehet 
működnie.

A következő napirendi pontban a Kép-
viselő-testület az Ichiro Kyokushin Sport-
egyesület kérelmének helyt adott, és a 
2012.06.25-től 2012.07.01-ig terjedő idő-
szakra ingyenes használatba adta a Zsom-
bó, Radnóti u. 1. szám alatti sportpályát és 
kiszolgáló helyiségeit edzőtábor és sátras 
szálláshely céljára, továbbá a tornaterem 
használatát is biztosította.

A utolsó előtti napirendi pontban a Kós 
Károly Alapfokú Művészetoktatási Intézmé-
nyének igazgatói állására pályázat kiírásáról 
döntött a Képviselő-testület. A pályázat ki-
írására azért volt szükség, mert a Képvise-
lő-testület tavaly 2011. szeptember 1-től 
2012. július 1-ig terjedő időtartamra bízta 
meg Faragó Gabriellát az intézmény veze-
tésével.

Az utolsó napirendi pontban a Képviselő-
testület a Déli Napfény LEADER Egyesület 
Munkaszervezetének működési költsége-
inek finanszírozásáról döntött. A döntést 
az előzménye, hogy Zsombó Község Önkor-
mányzata 2007-ben 12 önkormányzattal 
közösen létrehozta a Déli Napfény LEADER 
Akciócsoportot, amely később jogszabályi 
lehetőség alapján átalakult Déli Napfény 
Nonprofit Kft-vé. Az időközben változott 
jogszabályokhoz alkalmazkodva a Déli 
Napfény Nonprofit Kft. elhatározta az 
egyesületté történő átalakulását, amelyhez 
valamennyi tag csatlakozott. A Kft. visszafi-
zeti az induláskor az önkormányzatok által 
a működésre kölcsön adott 750.000,- Ft-ot, 
amelyből az Egyesületnek 700.000,- Ft tagi 
kölcsönt nyújtanak az önkormányzatok 
2013. december 31-ig. Ez az összeg teszi 
lehetővé az Egyesület működését, mert a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
utólagosan finanszírozza a kiadásait.

2012. június 6. – munkaterven felüli, 
rendkívüli ülés

Az ülés összehívását a közbeszerzési eljárá-
sok megindítása indokolta. Az első napirendi 
pontban a Képviselő-testület elfogadta az új 
közbeszerzési szabályzatát. Az új szabályzat 
elfogadását jogszabályváltozás indokolta, 
mégpedig az, hogy 2012. január 1-én új 
közbeszerzési törvény lépett hatályba és a 
Szabályzatunk a régi törvényhez igazodott.

A második napirendi pontban a Képvise-
lő-testület megválasztotta a Közösségi Ház 
felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás 
Bíráló Bizottságának tagjait.

Ezt követően a Képviselő-testület elfogad-
ta a Közösségi Ház felújítására vonatkozó 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását.

A következő napirendi pontban a Képvise-
lő-testület a Képviselő-testület megválasz-
totta az Egészségház felújítására vonatkozó 
közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságának 
tagjait.

Ezt követően a Képviselő-testület elfogad-
ta az Egészségház felújítására vonatkozó 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását.

Az utolsó napirendi pontban a Képviselő-
testület a Magyar Posta Zrt. kérelmét tár-
gyalta meg. A Posta kérte a Képviselő-tes-
tület, hogy tegyen lépéseket a házszámok 
kihelyezése érdekében. A Képviselő-testület 
támogatta a Posta kérelmét és felkérte dr. 
Csúcs Áron jegyzőt a házszámozások felmé-
rése, illetve a hatáskörében szükséges lépé-
sek megtételére.

Az utolsó napirendi pontban a Képvise-
lő-testület a Bóbita Bölcsőde új kapujáról 
döntött.

2012. június 21. – munkaterven felü-
li, rendkívüli ülés

Az ülés összehívásának több fontos kérdés 
is apropót adott.

Az első napirendi pontban a Képviselő-
testület a település ivóvíz szolgáltatásának 
hosszú távú üzemeltetéséről döntött. Erre 
azért van szükség, mert bár a mienk az or-
szág egyik legjobb víziközmű szolgáltatója, 
de a 2011. év végén elfogadott új víziközmű 
törvény a következő években olyan felté-
teleket támaszt, amelynek csak regionális 
méretű szolgáltatók tudnak majd megfe-
lelni. Ezekkel a döntésekkel megnyitottuk 
a lehetőségét annak, hogy egy a várható 
feltételeknek megfelelő önkormányzati és 
állami tulajdonú szolgáltató részeként tud-
junk működni. A döntések nem véglegesek, 
egy hosszú tárgyalási folyamat első részében 
vagyunk, és a meghiúsulásuk esetén vissza-
kapja az önkormányzat a részvények ellen-
értékét.  Először a Képviselő-testület a tele-
pülés víziközmű-szolgáltatásának Alföldvíz 
Zrt-ére alapozott megszervezésének lehe-
tőségéről határozott. A döntés a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény-
ben foglalt, víziközmű-szolgáltatás helyi 

Tájékoztató a képviselő-testületi ülésen történtekről
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„Ave világ Asszonya,
Tengereknek csillaga,
Édes hárfa, Mária!”

Ave mundi domina

megszervezésére irányuló  kötelezettségére 
tekintettel, a szolgáltatás hosszú távon biz-
tonságos és hatékony kialakítása érdekében 
hozta meg a Képviselő-testület. Másodsor-
ban arról határozott a Képviselő-testület, 
hogy a település víziközmű szolgáltatásának 
hatékony megszervezése érdekében, együtt-
működésben a Békés Megyei Vízművek Zrt. 
részvényeseivel, elkötelezettségét fejezte 
ki egy a törvényi követelményeknek eleget 
tevő üzemeltetői struktúra kialakításában 
való részvételre. Erre tekintettel a Képvise-
lő-testület kifejezte abbéli szándékát, hogy 
a Békés Megyei Vízművek Zrt.-ben tulajdo-
nossá kíván válni, minek megfelelően 10 db, 
minimum egyenként 14.000,- Ft névértékű 
általános jogokat biztosító törzsrészvényt 
– összesen 140.000,- Ft értékű részvény-
csomag – vásárlását határozta el. Az egész 
döntésnek 

A második napirendi pontban a Képvise-
lő-testület módosította a vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló ren-
deletét. A vagyonrendelet módosítása azért 
vált szükségessé, mert a 2012. május 31-i 
ülésén a Képviselő-testület a Közösségi Ház 
felújításával kapcsolatban hitelfelvételről 
döntött, amelyhez a fedezetet a Közösségi 
Ház és Könyvtár épülete nyújtja.

2012. június 26. – munkaterven felü-
li, rendkívüli ülés

Az ülés összehívását több tényező is indo-
kolta.

Az első napirendi pontban a Képviselő-

testület a Tanyagondnoki Szolgálat Szakmai 
Programjának módosításáról döntött. A 
döntést jogszabályváltozások illetve a régi 
adatok aktualizálása indokolta.

A következő napirendi pontban a Képvi-
selő-testület a Közösségi Közlekedés Fej-
lesztésének III. üteméről döntött. (Nyertes 
pályázat esetén gyalogátkelő helyek, forga-
lomlassító közlekedési lámpák, és a Jókai 
utca útfelújítása valósulna meg.) A döntés a 
„Mórahalom és térségének közösségi közle-
kedés fejlesztése” című pályázat megvalósít-
hatósági tanulmány készítési költségeinek 
megosztására vonatkozott.

A következő napirendi pontban a Képvi-
selő-testület a József Attila Közösségi Ház 
és Könyvtár igazgatói állására beérkezett 
pályázatokat elbíráló szakmai bizottság ösz-
szetételének megállapításáról döntött. 

Ami az előző lapból kimaradt. Kérdés 
érkezett az április 27-i ülésen tárgyalt 
zárszámadásról, amelyet ezúton adok 
közre.

Az Önkormányzat a 2011. évben 942.596 
ezer Ft bevételhez jutott, és 906.753 ezer Ft 
kiadást teljesített. 

A teljesített kiadásokon belül a település 
üzemeltetésére, működtetésére, az intéz-
mények fenntartására 481.222 ezer Ft-ot, 
a település fejlesztésére 425.531 ezer Ft-ot 
(melyből pályázati forrás 392.776 ezer Ft) 
fordított az Önkormányzat a 2011. évben.

A település életében kiemelt jelentőséggel 
bíró beruházások az elmúlt évben:

– Andrássy úton kerékpárút átadása 
– Bölcsőde átadás 
– Szociális szolgáltató új épületének át-

adása
További jelentősebb fejlesztések a 2011. 

évben:
– Közvilágítás fejlesztése 11 db lámpával
– Forráskút felöli forgalomlassító sziget 

közvilágítása
– 4 ha nagyságú földterület vásárlás
– Virágládák kihelyezése (tavasszal: And-

rássy út, Béke u., közintézmények környéke, 
ősszel: temető)

– Közösségi ház programkínálatának 
és felszerelésének bővítése a TÁMOP-3.2.3 
program keretében

– Mezei őrszolgálat elindítása
– Iskolaépület részbeni akadálymentesí-

tése
– Óvoda udvarán öntözőrendszer kiépí-

tése
– TIOP pályázat keretében informatikai 

eszközök beszerzése az iskolában

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
következő munkaterv szerinti Képviselő-testü-
leti ülésre várhatóan 2012. augusztus 27-én 
kerül sor.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
 Dr. CsúCs Áron

 jegyző

Tájékoztató a helyi iparűzési adóval kapcsolatosan
Tisztelt Adózók!
Tájékoztatom Önöket, hogy a helyi ipar-

űzési adóbevallás benyújtásának, és az adó 
megfizetésének határideje 2012. má-
jus 31. napján lejárt. 

Kérem azokat, akik bevallási kötelezettsé-
güket még nem teljesítették, hogy azt mi-
előbb pótolják, ugyanis az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény 172. § alapján 
mulasztási bírsággal sújthatók.

A bevallási kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges nyomtatvány letölthető a www.
zsombo.hu/önkormányzat/polgármesteri 
hivatal/nyomtatványok oldalon, vagy sze-
mélyesen beszerezhető a Polgármesteri Hi-
vatalban.

A helyi iparűzési adó mértéke 2011-ben 
1,4 %. Zsombó Község Önkormányzata Kép-
viselő-testületének 13/1999. (XII.20.) ÖKR. 
számú rendelete értelmében, ha a vállalko-
zási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 
millió Ft-ot, akkor mentes az iparűzési adó 
fizetési kötelezettség alól.

2012. január 1. napjától az adó mértéke 
1,5 %-ra, míg a mentesség határa 1 millió 
Ft-ra változott.

Kérem, hogy a 2012. január 1. napjá-
tól bekövetkezett változást a bevallás 
kitöltésekor (Viii. adóelőleg bevallása) 
figyelembe venni szíveskedjenek.

További kérdés esetén a 06-62/595-555-
ös, illetve a 06-62/595-563-as telefonszá-
mokon, vagy személyesen ügyfélfogadási 
időben állunk szíves rendelkezésükre.

 Dr. CsúCs Áron

 jegyző

Tisztelt Zsombóiak!
A Hírmondó előző számában felhívtam a 

Tisztelt Lakosok figyelmét a parlagfű mente-
sítés közelgő határidejére.

A határidő 2012. június 30-án lejárt! A 
felhívásomra belterületen némi eredmény 
mutatkozott, azonban külterületen nem 
mondható „rózsásnak” a helyzet. Függetle-
nül attól, hogy a jegyzőnek csak a belterü-
leti ingatlanok tulajdonosaival, használóval 
szemben van hatásköre, amennyiben a kül-
területen parlagfűvel vagy egyéb allergén 

gyomnövénnyel fertőzött ingatlant tapasz-
tal, bejelentést tehet az illetékes hatóság 
(Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság) felé. 
A figyelmeztetésem a külterületi ingatlan 

tulajdonosok, földhasználók úgy tűnik 
nem vették elég komolyan, pedig csak a 
tavalyi évben emiatt az illetékes hatóság 
településünkön több százezer forintnyi bír-
ságot szabott ki és rendelte el a közérdekű 
védekezést. Fentiekre tekintettel a követ-
kező hetekben elrendeltem a bel- és főleg 
külterületi ingatlanok fokozott ellenőrzését. 

Amennyiben a közterület-felügye-
lő ilyen ingatlant tapasztal, azon-
nal eljárást kezdeményezek az 
érintett ingatlan tulajdonosával, 
használójával szemben.

Kérem a Tisztelt Lakosokat a par-
lagfű elleni védekezés szabályainak 
fokozott betartására, mely saját egészsé-
günk megóvásán túl, embertársaink és kör-
nyezetünk javát is szolgálja!

 Dr. CsúCs Áron

 jegyző

Ismét parlagfű…
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„Nyár van, nyár,
tikkasztó.

Kiszáradt
minden tó.”
Kányádi Sándor: Nyár van, nyár

Immár nem múlhat el úgy rétesfesztivál 
Újszentivánon, hogy ott a zsombói asz-
szonyok ne diadalmaskodjanak. Hiszen a 
Gyuris Jánosné vezette „Zsombói Marika” 

csapata évek óta elhozza a fődíjakat, több 
kategóriában is. Újszentivánon öt kategóri-
ában hirdetnek versenyt évről-évre, melyek 
közül a hagyományos túrós, meggyes, almás 

kategóriákban több éve nem talál legyőzőre 
Marika és csapata. Így volt ez idén is, hiszen 
június 24-én ebben a három kategóriában 
ismét első helyezett lett a ZSOMBÓI MARIKA 
CSAPATA, sőt ezen kívül még egy új édes kü-
lönleges kategóriában is indultak, s ha már 
indultak, akkor egy bronzérmet ott is  sze-
reztek! Igen a nevük álljon itt így csupa nagy 
betűvel, hiszen a zsűrin kívül a vendégeket 
is évről-évre lenyűgözi az igazi zsombói 
rétes: GYURIS JÁNOSNÉ csapatkapitány, KI-
RÁLY MIHÁLYNÉ (a csapat szakmai vezetője), 
SZTANKOVICS LAJOSNÉ ÉS FARKAS ANDRÁS-
NÉ. Büszkék lehetünk Rájuk mindannyian és 
köszönjük Nekik fáradozásukat! Isten adjon 
Nekik jó egészséget, hogy még sokszor hoz-
hassák el az első díjakat réteseikkel, ezzel is 
öregbítve Zsombó hírnevét!

Dr. Kispéter GÁbor

alpolgármester 
„büszke kísérő”

2012. július 8-án a mórahalmi rétessütő 
versenyen ismét megmérettetett a zsombói 
Marika csapat két kategóriában: almás és 
édes különleges rétes készítésben.

Csapattagok: Király Mihályné, Sztankovics 
Lajosné, Farkas Andrásné, Gyuris Jánosné.

Az almás rétessel I. helyezést, az édes 
különleges kategóriában II. helyezést nyer-
tünk. 

A szervezők segítőkészek voltak. Öröm volt 
számunkra, hogy ezen a megmérettetésen is 
öregbíthettük Zsombó hírnevét.

Köszönet a Virágpalettának, hogy az asztal 

díszítéséhez a rózsát minden versenyen biz-
tosítják számunkra támogatásként.

Zsombó Község Önkormányzata a csapat 
versenyekre való eljutásában segített, kö-
szönet érte.

Gyuris JÁnosné

csapatkapitány

Zsombói sikercsapat Újszentivánon

Marika csapat mórahalmi szereplése

Tűzgyújtási tilalom több megyében a rendkívüli meleg és a szárazság miatt

Hulladékégetés
Tisztelt Zsombói Lakosok!
 Az utóbbi időben jelentősen megnőtt a 

kerti és házkörüli hulladékégetések száma. A 
kialakult gyakorlattal kapcsolatban – amely 
jogszabálysértő és veszélyes – az alábbiakra 
szeretném felhívni a figyelmet.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
szóló 28/2011. (IX.6.) BM rendelet 606. § ki-
mondja, hogy az avar-, nád-, tarló- és növé-
nyi hulladékégetés alkalomszerű tűzvédelmi 
tevékenység és ezt legalább 24 órával előtte 
írásban kell a tűzoltóságnál bejelenteni.

Az egyéb hulladékégetésre vonatkozó sza-
bályok:

A levegő védelméről szóló 306/2010. 
(XII.23.) Korm. rendelet 4. §-a szerint: „tilos 
a légszennyezés, valamint a levegő la-
kosságot zavaró bűzzel való terhelése, 

továbbá a levegő olyan mértékű terhe-
lése, amely légszennyezettséget okoz.”

Ugyanezen jogszabály 27. §-a szerint: „(1) 
E § rendelkezéseitől jogszabály eltérően ren-
delkezhet.

(2) hulladék nyílt téri, vagy a hulla-
dékok égetésének feltételeit rögzítő 
jogszabályban foglaltaknak nem meg-
felelő berendezésben történő égetése, 
a háztartásban keletkező papírhulla-
dék és veszélyesnek nem minősülő, ke-
zeletlen fahulladék háztartási beren-
dezésben történő égetése kivételével 
tilos. nyílt téri hulladékégetésnek mi-
nősül, ha a hulladék - az elemi kár ki-
vételével - bármilyen okból kigyullad.

(3) lábon álló növényzet, tarló és 
növénytermesztéssel összefüggésben 

keletkezett hulladék nyílt téri égetése 
tilos.”

Vagyis a (2) bekezdés szerint pl.: a 
műanyagok égetése nyílt színen vagy 
bármilyen tüzelőberendezésben tilOs!

Amennyiben ilyen előfordul, az Alsó-Tisza-
vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Vízügyi Felügyelőség 50.000,- Ft-tól a 
300.000,- Ft-ig vagy súlyos esetben maga-
sabb bírságot is kiszabhat. 

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a hulla-
dékégetés szabályait fokozottan tartsák be, 
mivel rendkívüli veszélyt jelenthet – pláne 
szárazság idején – az anyagi javakra és az 
emberi életre is egyaránt.

Dr. CsúCs Áron

  jegyző

A hirtelen nappali felmelegedés és a csa-
padékmentes, száraz időjárás miatt több 
megyében fokozott tűzveszély alakult ki, 
ezért az illetékes Kormányhivatalok az er-
dőkre, fásításokra, valamint az erdőterületek 
és fásítások határától számított kétszáz mé-
teren belüli területre – átmeneti időre – az 
alábbi megyékben tűzgyújtási tilalmat ren-
deltek el: 

Bács-Kiskun megye területén 2012. június 
20-ától,

Csongrád megye területén 2012. júni-
us 22-étől,

Jász-Nagykun-Szolnok megye területén 
2012. június 25-étől.

Zala megye (Zalaszántó, Balatongyörök, 
Gyenesdiás, Rezi, Vállus, Várvölgy, Vonyarc-
vashegy, Cserszegtomaj, Keszthely) terüle-
tén 2012. július 3-ától.

További info: http://www.kormany.
hu/hu/videkfej lesz tes i-minisz ter ium/
elelmiszerlanc-felugyeleter t- es- agrar-
szakigazgatasert-felelos-allamtitkarsag/
hirek/tuzgyujtasi-tilalom-tobb-megyeben-a-
rendkivuli-meleg-es-a-szarazsag-miatt

KöziGazGatÁsi és iGazsÁGüGyi MinisztériuM 
Kormányzati Kommunikációért 

Felelős Államtitkárság
Sajtó Főosztály 
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„A nap kettőztetvén hév tüzét a Rákon,
Magossan tűndöklik a hideg klímákon.”

Csokonai Vitéz Mihály: A nyár

Zöld Beruházási Rendszer – Energiatakarékos Izzócsere Program 
K-36-10-2-678X

2010-ben a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium meghirdette a Zöld Beruhá-
zási Rendszer Energiatakarékos Izzócsere 
Alprogramját az üvegházhatású gázok ha-
zai kibocsátásának csökkentését célzó te-
vékenységek, intézkedések támogatására, 
CO2 nyelők általi eltávolításának növelésére, 
az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkal-
mazkodás érdekében. A miniszteri döntés 
eredményeként a program keretében a Szi-
várvány Zsombói Nagycsaládosok Egyesü-
lete 894.980 Ft támogatást nyert a projekt 

megvalósítására.
Az egyesület célja a projekt által a település 

klímavédelméhez való hozzájárulás, illetve a 
hatékonyabb, kevesebb villamos energiát 
fogyasztó eszközök elterjesztésével jelentős 
mennyiségű villamos energia megtakarítása 
a háztartásokban. A támogatás segítségével 
az egyesület tagjai lehetőséget kaptak arra, 
hogy az energiapazarló hagyományos izzók 
lecserélésével hozzájáruljanak a klímavéde-
lemhez és ezzel csökkentsék energiafogyasz-
tásukat és az ebből eredő kiadásaikat.

A program keretében a Szivárvány Zsombói 
Nagycsaládos Egyesületben tag 40 háztartás 
és a pályázó szervezet jutott energiatakaré-
kos izzókhoz, összesen 794 db-hoz. A lecse-
rélt hagyományos izzók éves CO2 kibocsátá-
sa 1245 kg volt, míg az új, energiatakarékos 
izzók éves CO2 kibocsátása 232 kg lett. 

A megvalósítási időszak 2012. január 15 – 
2012. június 15-ig tartott.

CsÁnyiné barna KlÁra 
pályázati ügyintéző

Változás
Tisztelt Zsombói Lakosok!

Szeretném felhívni a Tisztelt Lakosok fi-
gyelmét, hogy Szeged Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalának Építési Irodáján 
személyi változások történtek. Ennek meg-
felelően 2012. június 1-től Zsombó Község 

területén az I. fokú építéshatósági feladato-
kat Masa Ferenc ügyintéző helyett tihanyi 
attila és Ficsor Gábor ügyintézők látják el. 

a személyi változás következtében az 
eddig megszokott kéthetenkénti szer-
dai, zsombói ügyfélfogadás megszűnt!

A fenti időponttól az építéshatósági ügy-

intézők a (Tihanyi Attila) 62/564-159 és a 
(Ficsor Gábor) 62/564-447 telefonszámon, 
vagy személyesen hétfőn 8-15.30 óráig, 
vagy szerdán 8-17.30 óráig Szegeden (Szé-
chenyi tér 10.) adnak tájékoztatást.

  Dr. CsúCs Áron

   jegyző

2010-ben a Társadalmi Megújulás Opera-
tív Program keretében a pedagógiai kultú-
ra korszerűsítése érdekében pedagógusok 
továbbképzését támogató pályázat jelent 
meg, melyen a Zsombó-Csólyospálos Közsé-
gek Általános Iskolája, Óvodája és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 10.679.527 Ft 
támogatást nyert. A projekt az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósulhatott meg.

Az új tanítási és tanulási módszerek megje-
lenése, a hagyományos pedagógusszerepek 
megváltozása egyaránt nagy kihívást jelen-
tenek a pedagógusok számára. Az új körül-
ményekhez való gyors alkalmazkodáshoz, 
az oktatás színvonalának emeléséhez, az 
oktatási szolgáltatások széleskörű beveze-
téséhez a pedagógusok kiterjedt és intenzív 
módszertani és szakmai fejlesztésére van 
szükség. 

A konstrukció célja a pedagógiai kultúra 
népszerűsítése, mely egyrészt az intézmé-
nyi implementációhoz is elengedhetetlenül 
szükséges új módszerek (tanulóközpontú, 
differenciált módszertan, változatos ta-
nulásszervezési megoldások, kooperatív 
tanulási technikák, projektmódszer, stb.) 

eszközök (pl. IKT) használatának széleskörű 
megismertetésével és elterjesztésével, más-
részt az intézmények bevonásával, a szolgál-
tatások és intézményi fejlesztések korszerű-
sítésével történt.

Jelen projektben az osztálytermi gyakor-
laton túl a fejlesztéseket megerősítő, támo-
gató, oklevéllel vagy oklevél-betétlappal 
záruló képzések váltak támogathatóvá a 
felsőoktatás rendszerében, melyek olyan 
szakmai, szakértői területre készítették fel a 
közoktatási intézményekben dolgozó peda-
gógusokat, melyek a fejlesztések implemen-
tációs folyamatait támogatják, illetve a már 
módosított pedagógiai programok haté-
kony, minőségi megvalósítását garantálják. 

A projekt keretében a Kós Károly Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény – 2011.szeptemberétől Szent Imre 
Katolikus Általános Iskola – 2 pedagógusa 
(Zsirosné Vass Judit, Korsós Zoltán), és a 
Csólyospálosi Általános Iskola 1 pedagógusa 
(Geráné Kullai Melinda) vett részt tovább-
képzésben. 

Továbbképzésük költségeit (regisztrációs 
költség, képzési költség, tankönyvek, jegy-
zetek, vizsgadíjak, utazási- és szállásköltség, 

eszközköltség, felkészülésükhöz szükséges 
technikai felszerelés) a támogatás biztosí-
totta, mely 100 %-os intenzitású, önerőt 
nem igényelt.

A program 2010. július 01-től 2012. július 
31-ig valósult meg.

CsÁnyiné barna KlÁra projektasszisztens

az alábbiaKban a prOGramban 
résztVeVő pedaGóGusOK beszámO-
lóiból idézünK:

„….Nagyon érdekesnek és nagy kihívás-
nak találtam  a kémia természettudományos 
tantárgyat. Először csak autodidakta módon 
képeztem magam, majd megérlelődött 
bennem szakmai fejlődésem érdekében 
a kémiatanári végzettség megszerzése. 
Ezt erősítette meg az ekkortájt megjelenő 
TÁMOP-3.1.5-09/A sz. pályázati lehetőség, 
amely anyagilag nagy terhet vett le a vál-
lamról.

Osztályfőnökként megtapasztalom meny-
nyire más a mai gyerekek érdeklődési köre, 
viselkedése, személyiségének fejlődése, 
mint amikor pályakezdőként találkoztam 

TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0348 
Befejeződött a „Járt úton tovább…” c. projekt 
Pedagógus továbbképzések – a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben
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 „Hova mégy, hova mégy, tizenkét kőmies?
Elmenyünk, elmenyünk, hogy ha dolgot kapnánk!”

Kőmies Kelemen balladája

gyerekekkel. Ezért fontosnak tartottam/ tar-
tom, hogy én is fejlődjek, „alkalmazkodjak”, 
hiszen felgyorsult világunkban a frontális 
osztálymunkával lassított felvételnek tűn-
hetünk.

Elsődleges célnak a tárgy megszeretteté-
sét tartom, amelyhez a kísérletek elvégzése 
nagyban hozzájárul. Ez a korosztály még 
motiválható érdekes, látványos kísérletek-
kel, érdekességekkel. …”

GerÁné Kullai MelinDa 

„…Az eltelt évek tapasztalatai folyama-
tosan megérlelték bennem az elhatározást, 
hogy tanulmányaimat magasabb szintre 
emelve tudjak többet hozzátenni az oktatás-
hoz. Szerettem volna hamarabb is jelentkez-
ni, de erre nem volt lehetőségem, míg végül 
a tavalyi évben a TÁMOP 3.1.5-ös pályázat 
keretében ez sikerült, felvételt nyertem. A 
helyszín, az ismert környezet és a még ta-
nító, általam ismert főiskolai tanáraim nagy 
motivációs erővel bírtak számomra…”

„…a játék, mint tartalom, amely kiváló 
eszköz és lehetőség mind a pozitív légkör ki-
alakítására, mind az érdeklődés felkeltésére 
és fenntartására, mivel a gyermek alapvető 
testi és pszichikus sajátossága. Játék közben 
olyan értékes szellemi és erkölcsi tulajdon-
ságok alakulnak ki, amelyek megalapozzák 
az egyének viszonyát embertársaikhoz. A já-

tékok könnyen alakíthatók és adaptálhatók 
a nevelés céljához és körülményeihez. Cso-
portos tevékenység során gyakori cél, hogy 
maximálisan csökkentsük egyes tanulók 
félrehúzódását és inaktivitását, illetve mi-
nimálisra csökkentsük a kiközösítés esélyét.”

„…A testnevelés órákon rendkívül külön-
böző adottságokkal és képességekkel vesz-
nek részt a tanulók. A testnevelőnek képes-
nek kell lennie a megfelelő formáló-segítő 
értékelésre, amely pozitív nevelő hatásokat 
vált ki a tanulókból. Tudatosítani kell a ta-
nulóval, hogy képes a feladat elvégzésére, 
de még gyakorolnia kell. Ha megfelelő időt 
biztosítunk a gyakorlásra, akkor sikerhez ve-
zető munkát, vagyis pozitív személyiségfor-
málást értünk el. …”

Korsós zoltÁn 
testnevelő tanár

„…A „Közoktatási vezető és pedagógus-
szakvizsga” két éves képzése a Szegedi Tudo-
mányegyetem Juhász Gyula Pedagóguskép-
ző Kar szervezésében történt.

Az előadók a frontális és a csoportmunkát 
egyaránt alkalmazták a konzultációk során. 
A tananyag feldolgozása mellett mindig 
érintettük az aktuális törvényi változásokat, 
és a témával kapcsolatos saját iskolai tapasz-
talatokat, véleményeket…”

„…Az iskolai gyakorlatok során valóban 
hasznos ismeretek kerültek megvitatásra, 
elemzésre. Értékes előadások és tanítási órák 
segítették a munkánkat. A házi dolgozatok 
elkészítése precíz dokumentumelemzéseket 
és kutató munkát követelt tőlünk.

Tanáraink és előadóink a képzés során 
szaktudásukról és emberségükről tettek ta-
núbizonyságot, akikhez bátran fordulhatunk 
kérdéseinkkel, problémáinkkal egyaránt…”

„…Közoktatási vezetőképzésem során 
több alkalommal is foglalkoztam az esély-
egyenlőség kérdésével. A nehezedő életkö-
rülmények miatt a családok egyre nagyobb 
arányban küzdenek a mindennapi megél-
hetési gondjaikkal. Ezzel együtt a diákjaink 
életkörülményeinek romlásával, a családok 
szétesésével, az agresszivitással, a perifériá-
ra kerüléssel szembesülünk. Az anyagi hely-
zetből adódó különbségek a tanulók között 
egyre nőnek. Ezért fontos hogy mindazon 
a területen ahol módunkban áll segítsük a 
rászoruló diákjainkat a megfelelő módon…”

„…Az általános iskola esélyegyenlőségi 
tervében kitűzött célok megvalósítása so-
rán lehetőségem lesz szaktanárként mind 
osztályszinten, mind intézményi szinten 
nyomon követni és szervezni a diákok érde-
kében létrejövő – különbségek kompenzálá-
sára irányuló – programokat…”

zsirosné Vass JuDit

Megnyílt!!!
Megnyílt!!!
Megnyílt!!!

Angol- Holland- Olasz minő-
ségi használt ruha üzlet nyílt 
Zsombón az Andrássy út és a 

Gárdonyi utca sarkán!
Minőségi vállfás bébi, gyerek, tini, 

női és férfiruhák széles választéka.
Folyamatosan bővülő árukészlet
Ha olcsón és divatosan szeretne 

öltözni érdemes benézni.
Bizományos értékesítés: pl.: bébi 
komp, gyerekülés, gyerek cipők, 

játékasztal, babakocsi stb. 
Választékunkban megtalálható: 

farmerek, szoknyák, pólók, toppok, 
melltartók, fehér nemük, tipegők, 

cipők stb.
Ezen hirdetés felmutatója 
10% kedvezményt a teljes 

árukészletből,

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!!! 



ap-rókák

7

„Szikrázó az égbolt
aranyfüst a lég,

eltörpül láng-űrben a tarka vidék.”
Weöres Sándor: Kánikula

Augusztus 24-én (pénteken) délután 16 
órától szeretnénk egy babazsúrt rendezni az 
óvodába menő, bölcsődétől búcsúzó gyer-
mekeknek és szüleiknek, melyre ezúton is 
nagy szeretettel hívunk és várunk minden 
búcsúzó szülőt és gyermeket.

a bóbita bölCsőDe DolGozói

2012. június 30-án egy TÁMOP-os pályá-
zatnak köszönhetően, SZAK-TÁR szolgáltatás 
szervezésében, Gyuriczáné Botka Emőke a 
Módszertani Bölcsődék szakmai vezetője tar-
tott továbbképzést, melyen a Szatymazi Böl-
csőde, a Pick Alapítványi Óvoda és Bölcsőde 
dolgozói illetve a Zsombói Bóbita Bölcsőde 
dolgozói vettek részt.

A szakmai délelőttöt Gyuris Zsolt polgár-
mester úr nyitotta meg. Örömmel vette tu-

domásul, hogy több intézmény összefogva 
szeretné fejleszteni és tartalmasabbá tenni a 
bölcsődei életet, majd a vendégeknek röviden 
bemutatta kis falunkat.

Előadónk nagyon részletesen beszélt a 
szülőkkel való kapcsolattartás formáiról, a 
kisgyermeknevelők dokumentációjának ve-
zetéséről, illetve a mentálhigiénéről a bölcső-
dékben.

Továbbképzésünket végig a közvetlenség, 

a kötetlen beszélgetés jellemezte. Bármiről 
kérdezhettek az előadónktól, ő készségesen, 
szakmailag megalapozottan válaszolt.

Úgy érzem nagyon tartalmas délelőttöt töl-
töttünk együtt, melyet újabb továbbképzések 
fognak követni. 

Ezúton is szeretném megköszönni Gyuriczá-
né Botka Emőke szakmai előadónknak a na-
gyon felkészült, tartalmas előadását.

  Maróti Józsefné  bölcsődevezető

Június 13-án korán keltünk. 7 órára volt ki-
tűzve az indulás ideje. Meg is érkezett a busz 
az óvodához, és izgatottan foglalta el min-
denki a helyét, felcipelve a jól megtömött 
hátizsákokat, melyek tartalmára szükség is 
volt, hiszen most igazán messzire indultunk. 
Fővárosunk volt az úti cél. Évről évre szerve-
zünk ide kirándulást a nagycsoportos gyere-
kek számára.

Búcsút intve a kissé aggódó anyukáknak, 
apukáknak útra keltünk hát, és egy reggeli 
pihenő beiktatásával is gyorsan haladtunk, 
és mire unalmassá vált volna a buszozás, 
már a budai hegyek kezdtek körvonalazód-
ni előttünk, mindenki figyelmét felkeltve. 
Aztán hamarosan meg is érkeztünk kirándu-
lásunk első állomásához, a Fővárosi Állat- és 
Növénykerthez. 

Belépve kisebb csoportokban, térképekkel 
felszerelkezve indultunk el felfedezni a látni-
valókat. Először a Lepkekertbe mentünk be, 
ahol szabadon röpködve csodálhattuk meg 
a hatalmas, gyönyörű pillangókat, illetve 
tanulmányozhattuk részletesen születésük 
folyamatát. Innen a Citrusházba sétáltunk 
át, ami azért volt különleges, mert citrom-
fával ugyan néhányan találkoztunk már, de 
itt azt is láthattuk, ’mi fán terem’ a narancs, 
a mandarin. 

Talán az egyik legkülönlegesebb része az 
állatkertnek a Pálmaház és Akvárium. Hatal-
mas növények közt kanyargó utakon jártunk, 
szabadon röpködő madarak közt, be-be tér-
ve a különböző területek élőlényeit bemu-
tató „folyosókra”. Egyikben pl. a lajhárral is-
merkedhettünk meg testközelből, másikban 
a sivatagi élővilágot tanulmányozhattuk, 
megint másik helyen krokodilokat lestünk, 
ezeket már azért tisztes távolságból. Miután 
bebarangoltuk ezt a kívülről olyan egyszerű-
nek látszó, belülről mégis kicsit labirintus-

nak tűnő épületrészt, lementünk a sötétbe 
vezető csigalépcsőn. Lenn az akváriumok 
világítása volt az összes fényforrás, ami sej-
telmessé, varázslatossá tette ezt a világot és 
persze vonzotta a tekintetet az úszó, lebegő 
számtalan hal és mindenféle élőlény felé.

Visszatérve a felszínre a tevék etetésére 
érzett mindenki ellenállhatatlan késztetést. 
Vettünk hát egy adag zoo-csemegét, min-
denkinek jutott belőle egy kis maréknyi, az 
álltok közvetlen közelébe érve azonban a 
bátorság erősen fogyni kezdett, egyetlen vi-
téz legényke akadt, aki oda merte tartani a 
tenyerét, és hagyta, hogy egy teve megesze-
gesse belőle a bizonyára finom ennivalót. 
Azonban a többi sem veszett kárba, letették 
a kerítés oszlopaira, és onnan ették meg az 
állatok. Alapos kézmosás után mi is lete-
lepedtünk nemsokára, és könnyítettünk a 
hátizsákokon, hogy utána tovább vándorol-
hassunk, és felfedezhessük az állatkert többi 
részét. Jártunk a tengerimalac-városban, a 
legkülönfélébb házakban ismerkedtünk ál-
latokkal, láttunk többek között denevéreket, 
pávát, jegesmedvét, fókákat, pingvineket, a 
nagytó sok-sok madarát, teknősöket, a már 
Szegedről ismerős nagymacskák ill. zsiráfok 
pesti rokonait, elefántokat, orrszarvúkat, fel 
sem tudnánk sorolni, még mi mindent. A 
vízilovak sajnos nem jöttek ki a víz alól meg-
mutatni magukat. 

Alföldi gyerekeknek persze nagy élmény 
volt, hogy a Kis-sziklán és a Nagy-sziklán is 

fel s le kanyargós utak vezettek, melyeket 
végig kellett járnunk, fent megpihenve pe-
dig a szép kilátásban gyönyörködtünk.

Az állatkert újdonsága a Varázshegy, amely 
a Nagy-szikla belsejében kialakított interak-
tív bemutatótér, 3 szinten, 16 helyiségben 
lehet barangolni. Sajnos nekünk már nem 
volt időnk teljesen bejárni, és alaposan ta-
nulmányozni ezt a részt, pedig érdemes len-
ne, talán legközelebb…

Az idő azonban közben elszállt és indul-
nunk kellett, mert 3 órakor kezdődött a Cir-
kusz a javából című előadás, természetesen 
a Fővárosi Nagycirkuszban. A sok gyaloglás 
után itt megpihenve kíváncsian vártuk a pro-
dukciókat. A műsort két részre osztva mu-
tatták be a különböző országokból érkezett 
művészek. Láttunk zsonglőrt, aki labdákkal 
ügyeskedett, lovas és kutyás műsorszámo-
kat, kötéltáncost, levegőben táncoló párost, 
lélegzetelállító trapézszámot, tigriseket, 
deszkaszámot, és persze bohócok is voltak, 
hisz nélkülük talán nincs is cirkuszi előadás. 

Mielőtt haza indultunk volna, a Város-
ligetben letelepedtünk, és a tó partján a 
hátizsákok maradék tartalmát igyekeztünk 
eltüntetni. Jóllakottan és élményekkel fel-
töltődve sétáltunk a buszhoz, vettünk búcsút 
fővárosunktól, Zsombót tűzve ki következő 
úti célnak, hogy aztán hazaérve még késő 
éjszakáig lehessen mesélni és mesélni, mi 
minden történt ezen a hosszú napon velünk!

Kedves Szülők!

Szakmai továbbképzés a Bóbita Bölcsődében!

Ovisok Budapesten
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„Itt a pokol, a nyár: élvezem, mint az ördög.
Ez a jó, ez az én kék-piros évszakom,”

Szabó Lőrinc: Julius csatája

 

A gyerekek és mi pedagógusok is nagy 
érdeklődéssel vártuk a tábort és egy kicsit 
izgultunk amiatt, hogy a gyerekek vajon a 
hosszú tanév után milyen kedvvel és lelke-
sedéssel érkeznek a tanévzáró után bekö-
szöntött, jól megérdemelt nyári szünetben 
a táborba.

Éppen ezért, hogy igazi vidám hangulatot 
és jó kedvet teremtsünk, változatos, igényes, 
hangulatos programokkal vártuk a gyereke-
ket.

Hétfőn kerékpár, illetve gyalogtúrán 
vettünk részt, ellátogattunk egy projekt 
keretén belül a Király-nyárfához. Délután 
kézműveskedtünk és elkészítettük a másna-
pi számháború kellékeit.

Kedden délelőtt elfoglaltuk a bázisainkat: 
a „kékek” összemérhették erejüket, bátor-
ságukat, és furfangosságukat a „pirosakkal. 
Mindenki megelégedésére a „háború” dön-
tetlen eredményt hozott.

Délután beavattuk a gyerekeket a konyha 
rejtelmeibe, 
lekvárt főz-
tünk.

Szerdán ke-
rékpárral láto-
gatást tettünk 
a zsombói 
Szikvízüzem-
be, ahol meg-
ismerkedtünk 
a szódavíz 
gyártás folya-
matával. Ez-

úton szeretnénk köszönetet mondani Gyuris 
Laci bácsinak és Marika néninek, akik félre-
téve elfoglaltságaikat, szívélyes fogattatás-
ban részesítettek bennünket.

Csütörtökön indiánok lepték el az iskola 
udvarát. Sátortábort építettünk, indián ru-
hába bújtunk, fejdíszt készítettünk, majd 
az indián törzsek megalkották a totemosz-
lopukat. A mohikánok, a sziúk, apacsok és 

irokézek csa-
t a ki á l t á s áva l 
megkezdődött 
a törzsek vetél-
kedése. A gye-
rekek a játékos 
váltóversenyen 
bebizonyítot-
ták, hogy har-
cos, egymásért 
küzdeni tudó, 
lelkes csapattá 
kovácsolódtak.

Pénteken sárkányt készítettünk, amit dél-
után ki is tudtunk próbálni.

A tábor minden napján lelkes, mosolygós 
gyerekek népesítették be az ilyenkor oly 
csendes, kihalt iskolát. Jó volt látni és együtt 
örülni evvel a vidám kis csapattal. Kívánunk 
a többi táborozónak is sok örömet, jó kedvet 
és szép időt!

KoVÁCs Mariann

Mosolygós gyerekek a SZIKAI táborban

2012. június 5. és 8. között lezaj-
lottak a hagyományosan nyilvános 
hangszeres és vokális vizsgák a Kós 
Károly Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény furulya, zongora, hege-
dű magán ének és népi ének tansza-
kain. A 7-22 éves korú ifjú művészek 
megmutatták szüleiknek, tanára-
iknak, barátaiknak, műfaji tudásuk 
legjavát, amit a lelkes közönség 
tapsa díjazott. Köszönet illeti fel-
készítő tanáraikat: Elekné Sándor 
Szilviát, Hampel Zsuzsát, Hegedűs 
Károlynét, Huszár Emőkét, Kremper-Kerekes 
Enikőt, Nyári Orsolyát és Veréb Juditot.

A képző- és iparművé-
szeti tanszakok minden 
évben megrendezett ki-
állítása idén 2012. június 
12-én került a nagyér-
demű elé a József Attila 
Közösségi Ház 2-es klub-
jában. A valóságot ábrá-
zoló és a fantáziavilágot 
megjelenítő grafikák és 
festmények társaságá-
ban valódi tehetségről 
tanúskodó kerámiákban 

gyönyörködhettek a látogatók. Felkészítő 
tanáraik: Zsemlye Ágnes és Faragó Gabriella 
voltak.

Az új néptánc tanszak nyilvános bemuta-
tójának a falunapon lehettek tanúi az érdek-
lődők 2012. június 24-én délután. A táncos 
lábú fiúk és lányok korábban is nagy sikert 
arattak minden fellépésükkel, és most is 
beváltották a hozzájuk fűződő reményeket. 
Lendületes, vidám és bravúros táncukkal 
bizonyították rátermettségüket. Felkészítő 
tanáruk: Nokta Gábor.

Minden művészeti iskolás növendéknek to-

vábbi sok kitartást és sikert kívánunk további 
alkotó tanulmányaikhoz!

Tanév vége a művészetiben

A Kós Károly Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény felvételt hirdet a 2012/13. tanév-
ben klasszikus gitár tanszakra: 
•  a klasszikus gitár tantárgyának hangsze-

re a hat húros, nylonhúrozású, hagyományos 
akusztikus gitár;
•  előképző illetve alapfok első évfolyamá-

ra várunk jelentkezőket.
Minden érdeklődő szülőt és leendő növen-

déket szeretettel várnak művésztanáraink!
Jelentkezési lapok július hónapban elérhe-

tők a Polgármesteri Hivatalban nyitvatartási 
időben.

Gitár Tanszak
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„Búza, búza, de szép tábla búza,
Kihajlik az a váncsodi útra.”

Búza, búza, de szép tábla búza
magyar népdal

Június 16-án elbúcsúztak a Szent Imre 
Katolikus Általános Iskola végzős diákjai. 
A ballagási ünnepség keretein belül került 
átadásra az immár hagyománnyá vált Kós 
Károly emlékplakett, melyet nyolc éves ki-
emelkedő tanulmányi munkájáért és pél-
damutató magatartásáért babos nikolett 

kapott. Az első alkalommal osztottuk ki a 
Szent Imre-díjat, melyet török anett ve-
hetett át, több éven át nyújtott kiemelkedő 
tanulmányi és közösségi munkájáért, példás 
magatartásáért és hitéletéért. Szintén dí-
jazásban részesült művészeti tanulmányai 
alatt nyújtott színvonalas munkájáért, elért 

eredményeiért Kiss lilla. Nyolcadikos diák-
jaink nem távoztak üres kézzel: a tarisznya 
mellé egy zsombói térképet és A kultúra 
térképén című könyvet ajándékozta Polgár-
mester Úr a ballagóknak, mely a népfőiskola 
30 évének állít emléket.

Tanévzáró misénkre Kondé Lajos atyát 
hívtuk meg, aki Szeged-Belvárosi Római 
Katolikus Plébánián teljesít papi szolgálatot. 
Lajos atya újszerű beszédében arra hívta fel 
a gyerekek figyelmét, hogy nyáron se feled-
kezzenek meg Jézusról.

Tanévzáró ünnepélyünket június 22-én 
tartottuk a Közösségi házban. A pedagógu-
sok a SZEGEKIF intézményeinek összes dol-
gozójával együtt közös tanévzáró Te Deum 
misén vettek részt, melyet Kiss-Rigó László 
Püspök Atya celebrált június 25-én. A tanári 
kar a nyári szabadság előtti utolsó munka-
nap délutánján bográcsozással ünnepelte 
meg a tanév befejezését, melyet Pancza 
Pista bácsi, az egyházközség vezetője főzött.

A tanév véget ért, de a munka augusztus-
ban folytatódik.

sziKai számOKban

24000 látogató az iskola honlapján
6500 gyermek a SZEGEKIF intézményeiben
381 tantárgyi dicséret
222 tanuló
183 tanítási nap
119 ötös magatartás
85 ötös szorgalom
56,72 nap átlaghiányzás
38 kitűnő tanuló
27 pedagógus
27 ballagó nyolcadikos
20 tantárgy
14 pedagógusértekezlet
11 osztály
4,3 összesített tanulmányi átlag
4 napközis csoport
2,78-as osztályátlag természetismeretből 

ötödik osztályban (Na de Zoli bácsi…)
2 munkaközösség
2 Guinnes-rekord palacsintasütésből
2 új pedagógus szakvizsga
2 intézmény – 1 épület

Befejeződött a tanév az iskolában

TiszTelT ÉpíTkezők!

Amennyiben bármilyen tervezési munkával, szaktanácsadással segíthetem elképzelései-
nek megvalósítását, rövid határidővel, diszkrét árakkal, teljes körű ügyintézéssel állok 

szíves rendelkezésükre.

Tarcsi Károly Építésztervező
 6792 Zsombó, Radnóti utca 5.

Tel:06/30/218-7686

Kártyajóslás, sorselemzés, 
szerelmi mágiáK, rontás levétel. 

oKleveles KártyaoKtatást vállaloK. 

EngEdéllyEl rEndElkEzEm.
TEl.: 06304616911 

hTTp://karTya-joslas.gporTal.hu
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„Áll mozdulatlanul minden. Az
elpilledt levélrések között

csak a habókos legyek bújócs-
káznak.”

Csoóri Sándor: Nyári óda

Manapság egymás után nehéz kihívások 
várnak mindenkire: folyamatosan hömpö-
lyögnek a világban a rossz hírek, rombolják 
a hangulatunkat, nem könnyű a munka vilá-
gában való helytállás, a családok létfenntar-
tási nehézségei miatt gyakran megfásultnak 
érzi magát az ember.

Örömmel tapasztaltam, hogy az idei évben 
is együtt eleveníthettük fel a termény beta-
karításának örömét és a Falunap program 
kavalkádjában úgy gondolom, mindenki 
talált kedvére való, az érdeklődésének meg-
felelő kikapcsolódást.

A különféle programok népszerűségét 
támasztja alá, hogy a sportpályán hangya-

bolynak tűnő mozgás volt a hétvégén.
Az idei év különlegessége a több mint 

18000 darabbal létesített palacsinta 
guinness rekord, mely településünk hírét 
öregbíti. 

Zsombóiként és a szervezésben résztvevő-
ként, büszkeséggel tölt el, hogy minden ko-
rábbi évnél több dicsérettel illették a helyiek 
és az ide látogató vendégek a színvonalas 
falunapi rendezvénysorozatot.

A falunapi szervezésben és lebonyolítás-
ban -a fellépőkön túl- több mint 200 ember 
vett részt, akik azon dolgoztak, hogy a falu-
napra látogatók kikapcsolódása minél telje-

sebb legyen. Köszönöm mindenkinek, aki tá-
mogatta –akár anyagilag, akár tevőlegesen 
– a Zsombói Falunapokat! Külön köszönöm 
a COOP ZRT.-nek a támogatását, ami nélkül 
a palacsinta guinness rekord nem jöhetett 
volna létre.

Bízom benne, hogy jövőre egy helyi lekvár 
versennyel tudjuk színesíteni a gasztronómi-
ai kavalkádot, ezért kérem az erre kedvet ér-
zőket, gondoljanak az idei lekvárkészítésnél 
erre a lehetőségre is.

Gyuris zsolt

polgármester

leGnaGYObb támOGatóK

Coop Szeged ZRt.
Fólia-Cargo KFT
Gyuris László és családja
Juhász Antal 
TMV Tisza-Maros Víziközmű Üzemeltető KFT

Kiemelt támOGatóK

Bálint Vilmos
Bezdány Tímea
Bezdány Béla
Bordányi Polgárőr Egyesület
Bozsó Péter - ZSOMBOLT
CBA Zsombó Rácz Gyula
Csengele Község Önkormányzata
Csordás István
Csóti Ferenc
Dudás Gusztáv
Deszk Község Önkormányzata
Délmagyarország napilap
Faragó Gabriella

Fenyves Sörház
Fogasné Matula Zsuzsanna
Forráskút Község Önkormányzata
Fődi István
Ifj. Gera Imre és családja
Gyuris Zsolt
Jóbarát Vendéglő
Kádár-Németh Lajos
Kálmán Ferenc és családja
Kistelek Város Önkormányzata
dr. Kovács Julianna
Magony Ferenc
Maródi Dezső és családja
Maróti Gyula
Maróti József
Maróti Sándor cukrász
Mega Plusz KFT
Miklós Sándor
Molnár Mihály
Nagy Csaba
Nagy János
Nefelejcs Óvoda dolgozói
Pancza István

Paragi Erika és a Jóbarát Vendéglő szakácsai
Rádió 88
Szalma Imréné
dr. Szalayné dr. Szabó Ágnes
Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet
Szent Imre Katolikus Általános Iskola dolgo-
zói
Szélmalom KábelTV ZRt.
Sziládi Tibor és családja
„Szivárvány” Nagycsaládos Egyesület
Szűcsné Németh Anikó
TOI & MOI (Fábián Beáta)
Tóth Erika
Vanilla Pizzéria Zsombó
Virágpaletta Gyuris és Ábrahám család
Zsomszer Bt. Pesti István
Zsombói Polgárőr Egyesület
Zsombó Község Önkormányzata és a kistér-
ség intézményeiben dolgozók

Támogatta a falunapok megvalósulását 
minden fellépő és esetleg a felsorolásból 
kimaradt segítő.

Kedves Zsombóiak!

Támogatók

Eddig egy győri társaság tudhatta magáé-
nak a 24 órás palacsintasütés Guinness-re-
kordját. Ezt múlta felül a zsombói falunapon 
Gyenes Csaba plébános és lelkes csapata, 
mely zömmel egykori hittanosaiból, a Szent 
Imre Katolikus Általános Iskola, a Nefelejcs 
Katolikus Óvoda dolgozóiból és a Szülői Szer-
vezet tagjaiból állt. Természetesen kivette a 
részét a munkából a polgármester, a jegyző 
és sok lelkes zsombói lakos is.

Az utolsó három órában már csak ráadás-
ként sült a palacsinta: maga a rekord már 21 
óra alatt megdőlt.

Az erős kezdés – az első nyolc órában már 
felette jártak az alkalmi szakácsok a tízezres 
számnak – előrevetítette a sikert. Volt, hogy 
egyszerre 80 sütőn készült az édesség, és 
plébános atya is – kis híján megismételve 

egyéni rekordját, amikor az ősszel egyszerre 
48 serpenyővel készítette a palacsintákat – 
besegített egy időben 22 serpenyővel. Így az 

sem veszélyeztette a rekord megdöntését, 
hogy éjszaka csak a sütők harmada üzemelt, 
és a véghajrában majdnem kifogyott a to-
jáspor és a liszt. (Összesen 400 kg liszt, 120 
liter tej, 180 liter olaj, 110 kg kakaó és 300 kg 
lekvár fogyott el!)

A média is aktív érdeklődéssel figyelte az 
eseményt: a Délmagyarország című napilap 
mellett forgatócsoport érkezett a TV2 Napló 
című műsorából is.

A falunapok egyik sztárjának, Kaczor Feri-
nek is megtetszett a jótékony cél, fellépése 
után ő is beállt sütni. Az édességek egy 
részét hódmezővásárhelyi, szegedi, ópusz-
taszeri hajléktalanszállókra és szociális in-
tézményekbe szállították, a többit a helyszí-
nen árusították, melynek a teljes bevételét 
(330.000 Ft) az iskola kapta az iskolabüfé 
kialakítására és akadálymentesítésre.

Megdőlt a Guinness-rekord a zsombói falunapon 
24 óra alatt tizennyolcezer-százötvennégy (!) palacsinta készült
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„Most a nap megáll az égen,
Dicsőség fényözönében,
Csöndessége fönségében.”

Vajda János: Nádas tavon

Érzéseimet, mások véleményét, különleges 
sikereket, más települések lakóinak vélemé-
nyét, illetve a kevésbé tökéletesre sikerült 
törekvéseket szeretném megosztani a lap 
olvasóival.

Minden közintézmény dolgozója és a tele-
pülés lakói magukénak vették a falunapot, 
segítették, szívesen fogadták a megkeresést. 
Becsülettel kivették a munkából részüket. 
Ennek eredménye meg is látszott. Nagyon 
meglepődött sok más településbeli, aki 
először járt nálunk, hogy a körülmények a 
falunapra kiválóak. Egymástól függetlenül 
is lehet rendezvényeket azonos időben, egy-
más zavarása nélkül megtartani. Az elődök 
elismerése is, hogy közösségi célra központi 
helyen fejleszthető sportközpont áll rendel-
kezésre. A falunap sportpálya központtal 
való megálmodója és részbeni kivitelezője 
az egész program levezénylője Gyuris László. 
Ez a polgármester egyetértése és az egész 
képviselőtestület, valamint rész-feladat-
vállalók segítsége mellett valósult meg. A 
nagy és kisebb sátrak, azok felszereltsége 
biztosítja a sikeres program lebonyolítást. 
A motoros program elindítója Nagy Róbert, 
az arató új elindítója és a Zsombó parádéé 
Monori Gyula. A kemencés program veze-
tői Szalma Imréné és Dékány János. A lovas 
rendezvény Maróti Dezső és családjának 
segítségével vált kiválóvá. Gyuris Zsolt pol-
gármester sokrétű pénzügyi, tárgyi és kap-
csolati tevékenysége teszi a sok lehetőséget 
valósággá. Minden évben új színfolttal lesz 
gazdagabb a falunap. 2011-ben az Erdélyi 
Orotva testvér település színi előadása je-
lentett új színfoltot. Az idei évben a helyi 
országos jelentőségű művészek fellépte a 
templomban és a palacsinta rekord jelentett 
országos megjelenítést. Új színfolt volt az 
Erdélyi Gyergyóditró és Orotva polgármeste-
rének köszöntője. Az este folyamán sokféle 
kívánalmat, ízlést is kielégített az országos 
művészek fellépte. A napok jó részében telí-
tettek voltak autókkal az utcák, sokan jöttek 
a környező településekről is.

Hozzám legközelebb áll az aratás és csép-

lés. Maróti Dezső szervezte lovas fogatokkal 
és zenekarral vonultunk fel. Az énekkar kí-
sérte a most nagyon kiváló zenekart. Rajtuk 
múlik a menet mozgósító ereje. Régebben 
még nagyobb távolságra is követtek ben-
nünket gyalogosan. Ma csak a védett sátras 
környezet mellé kell menni az önkormányzat 
árpa táblája mellé a népes közönségnek. Ez a 
felvonulás a toborzó, egyesekben csak kíván-
csiságot, míg másokban résztvevő szándékot 
is ébresztünk. A fő látnivaló a gabonavetés 
előkészítése a szántás, majd ezt követően a 
vetés. Két lovas ekével szántást a mai ifjabb 
generáció már alig láthat. Szép élmény az 
állatok szép hangú irányítása, a barázdák 
azonos nagysága. Nagy tudást, gyakorlatot 
igényelt a gabona kézzel való vetése abrosz-
ból, vagy zsákból. Külön művészet volt az 
arányos és pontos mennyiség vetése. Ha ez 
sikerült, akkor a gabonavetés egyenletesen 
szép volt. A gabona az acat nevű szúrós gyo-
mon kívül tiszta maradt, ha nem akkor a ga-
bona helyett pipacs termett bőven. Dékány 
János jó érzékkel, kellő gyakorlattal, borító 
kézmozdulattal arányosan vetett. 

Aratás megkezdése a gazda és az arató 
banda vezetője közös döntésén alapult. 
Vágás érett legyen a gabona, hogy a meg-
termett szemtermésen eredményesen osz-
tozhassanak. Az aratók mindig aratórészt 
kértek, ez a kicsépelt termés 8-12 %-a kö-
zött mozgott. Az idén is aratásra érett lett 
az árpa. Az aratás ritmusát az első kaszás 
adta meg. Biztonságosan követték Ács Sánta 
Imre kaszást és marokszedő feleségét Kovács 
Ferenc és Szalma Imréné, Gábor Kálmán és 

Fekete Istvánné, Dudás András és felesége, 
majd T betűvel ellátott új házaspár Kerekes 
Sándor és felesége jelezve, hogy ők első 
évben aratnak Zsombón. Kúra Andrásné és 
Ámond Lászlónénak már baleset és egyéb 
kimaradás miatt kévekötő és vízhordó, ge-
reblyéző szerep jutott. Várjuk az arató férfi-
akat a jövő évi aratáshoz!

Aratás fontos része volt a keresztezés. A 
gabona kévékbe kötése előre látó munkát 
követelt. A gabona kötelet a legegyszerűbb 
volt, ha a kaszálás, marokszedés után saját 
részéből kalásszal szemben összetett részt 
összecsavarták. Tartós szárazság esetén a 
harmatos levágottból készítettek kötelet. 
A következő mód volt, ha tövestől vették 
markukba a szálakat és csavarták a kötelet. 
Túl rövid gabona esetén más nagyobb szá-
lú gabonából készítettek kötelet. Mi most 
szálasabb gabonából készítettünk kötelet. A 
learatott gabona talajon maradt része a tar-
ló. A tarlón elmaradt gabona szálakat szin-
tén kévékbe kellett kötni gereblyézés után. 
Keresztekben a gabona továbbérett. Innen 
cséplés előtt kazlakba hordták és rakták. 
A tervezett vidámság mellett az élet is ho-
zott alkalmat, mert a tanuló kaszás kaszája 
fogója, amelyet kacsnak nevezett kiesett az 
aratás elején. Egy régi bandában arató meg-
jegyezte ezért régen kizárták, mert kisebb 
rendet, területet tudott vágni.

 Mindig külön figyelem kíséri az 
aratók étkezését, főleg a pálinka ivását, most 
is így volt. A zenészek külön kérték a hango-
láshoz. Úgy összemelegedtek, hogy a közös 
nóta, tánc is sorra került. A hangulatot a to-
vábblépés sürgette. Az algyői vendégeknek 
kellemes volt a szalonna és kolbász falatok. 
Hab volt a hab a pohárban lévő sör fölött, 
amelyet évi rendszerességgel a Sörfőzde in-
gyen adja mindenki kedvére.

A következő attrakció a cséplés. Nagy Csaba 
biztosította a cséplőgépet és az idén a hozzá 
való traktort. Asztalos javította a fa részeket, 
hiszen egy év alatt csak avul. Dudás András 
a gabona felvonót. Traktor meghajtás nélkül 
különösen jó, hibátlanul működött. Azzal 
előjöttek a rejtett hibák és nem ott jelent-
kezett a gabona, ahol szerettük volna. Nagy 
János már a nagyon sokadik cséplésben vett 
részt, most kiválóan előkészítették Csabával 
azt. Hosszú évek óta a cséplés legfontosabb 
szereplője Ács Sánta Imre etető. A cséplőgép 
dobjába ereszti az elvágott kötelű kévét. A 

2012. évi Zsombói Falunap élményei
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„Vajon örökre így maradnak
Kidalolatlanul, rejtetten

Dalai a hű, bánatozó,
Napverte, bús, magyar nyaraknak?”
Ady Endre: Kidalolatlan magyar nyarak

Az előző évekhez hasonlóan az idén is sor került a faluna-
pok keretein belül, a pörköltfőző versenyre. Kicsit döcögősen 
indult, nem mindenki találta meg a saját helyét! Évről-évre 
egyre több csapat indul ezen a megmérettetésen. Az aján-
dékok száma is több volt az idén és egy kicsit változatosabb. 
Gyönyörű napos, szélcsendes idő kedvezett a versenyben részt-
vevőknek, nem „lopta” el a lángot a bográcsok alól. Mire a zsűri 
tagok megérkeztek, már volt olyan csapat, ahol alig maradt a 
pörköltből egy kis kóstolónak való. Ennek ellenére mindenkit 
sikerült kiértékelni. Végül az I; II; III; díjon kívül még külön ka-
tegóriák is kerültek kiosztásra. Például a legkreatívabb nevű 
csapatnak is osztottunk ki egy kis meglepetést. Ezzel remélem, 
hogy a többi csapat is kedvet kap jövőre valami különleges 
névvel előrukkolni. Nagyon szeretném, ha a következő évben 
is legalább ennyi (15) csapat jönne össze, akik megmutathat-
ják gasztronómiai tudásukat, hiszen mint tudjuk, mi magyarok 
vagyunk a pörköltfőzésben a legjobbak. 

Íme a díjazottak:
I. helyezett: Bálint Gábor és csapata
II. helyezett: Veres Sándor és csapata
III. helyezett: Turzó László és csapata
Legkreatívabb nevű csapat: 
 Hal úr és csapata
Különdíj: 
 Szomszédok csapata 
 (Gera Imre-Varga Endre)

MaGonyné KuDiK eDit

Szerencsére egyre többen rendelkeznek lakásbiztosítással 
(vagyonbiztosítással), vagy az autójuk kötelező biztosítása 
mellett casco biztosítással is. Nagyon sokan teljesen bizton-
ságban érzik magukat, hiszen van biztosításuk, rendszeresen 
fizetik a díjat, így abban a hiszemben vannak, hogy szükség 
esetén a biztosító minden kárukat megtéríti majd. Ez azonban 
nem így van. Több éve megkötött biztosításuk elavult lehet, 
elértéktelenedhet. Éppen ezért bizonyos időszakonként nem 
árt, ha átnézeti a biztosításait egy szakemberrel, esetleg újabb 
ajánlatot kér, hiszen előfordulhat, hogy a korábbinál sokkal 
olcsóbb, vagy ugyanannyi díjért sokkal magasabb összegű, 
szolgáltatásokban gazdagabb szerződést sikerül megkötnie. 
Zsombón Selmeczky Gizella (tel.: 70/4239692) szakértő segít-
ségét veheti igénybe. A régi szerződések felülvizsgálatát, ösz-
szehasonlító elemzését követően tesz javaslatot a szerződések 
korszerűsítésére vagy megújítására.

A falunapon hagyományosan megrende-
zett lovas programok közül mindenki kedvé-
re válogathatott. Szombaton délelőtt 10 órai 
kezdettel indult a bemutató fogathajtás, 
amelyet Dr. Kispéter Gábor, alpolgármester 
vezetett le. 15 fogat vett részt a bemutató-
hajtáson. A következő eredmények szület-
tek. Kettes fogathajtás: I. helyezett Maróti 
Dezső, II. helyezett Maróti Zsolt, III. helyezett 

Bálint Ferenc. Egyes fogathajtás: I. helyezett 
Péter Mihály, II. helyezett Hajlik György. Póni 
fogathajtás: I. helyezett Juhász Szabolcs, II. 
helyezett Molnár Antal, III. helyezett: Tari 
Attila.

A versenyt követően megvendégeltük a 
meghívott lovasokat a környező települé-
sekről. 35 fogat sorakozott fel a lovas felvo-
nulásra és az arató ünnepre. Zárásképpen a 

falunapon résztvevő vendégeket a helybeli 
fogatosok kocsikáztatással szórakoztatták. 

Köszönet a támogatóknak: Zsombó Község 
Önkormányzata, Maróti Dezső és családja, 
Hajlik György, Ujvári János, Bárkányi Jó-
zsefné, Tari Szilárd, Serfőző és Lányai, Török 
János és családja, Tapodi Sándor, Gyuris Imre 
és családja, Szekeres Gábor és családja.

Maróti Dezső

kévét Gábor Kálmán dobta fel a cséplőgép 
tetejére Kovács Ferencek, aki ezt elkapta, 
késsel elvágta a kötelet és átengedte az 
etetőnek. Dudás Andrásnak kevés munka 
jutott, kevés szem került a felhordóba. Az 
1990-es években 2 hétig többen javították a 
cséplőgépet. Teljesen tökéletes nem lett, fő-
leg azért mert sokféle alkatrészt nem lehet 
pótolni.

Ács Sánta Imre bemutatta a kaszakalapá-
lást, amely az aratás legfontosabb eszköze 
volt. Kovács Ferenc pedig kötelet csavart 
tekerő eszközzel a megnedvesített szalmá-
ból. Fekete Istvánné évek óta fonja a kalász 
koszorút. Ebben az évben mást is tett. Vi-
rágtartóba kalászcsokrot tett, hogy az arató 
rendezvény után Nagy Biblia Ferenc sírjára 
tegye valamennyiünk nevében megemlé-
kezésül a nagyon sokéves arató kaszás em-
lékére.

Az aratás befejező aktusa az aratók köszön-
tése mellett az aratók tánca. A Bokréta dal-
kör Bánfiné Kopasz Gyöngyi karvezető közös 
énekére vonult fel a színpadra. A polgármes-
ter köszönő szavai után Fekete Istvánné át-

adta az arató koszorút, Szalma Imréné pedig 
az általa sütött kalácsot. Az aratók segítsé-
get kaptak Nokta Gábor néptánc oktatótól. 
Sokat gyakoroltak, sikeres volt szereplésük.

A vasárnapi úgynevezett kemencés prog-
ram az új kenyér ünnepe. Szalma Imréné 
és társai kalácsot dagasztanak, alakítanak. 
Társai Ámond Lászlóné, Kiss Pálné, Kúra 
Andrásné, Polyák Pálné és Székesi Kálmán-
né. Sütőmester Dékány János, segítői Polyák 

Pál és Kerekes Sándor. A vasárnapi mise 
után a rövid köszöntő, amelyet Nagy Beatrix 
megbízott Közösségi Ház vezető mondott, 
az óvodások vidám aratással, kenyérrel, ka-
láccsal kapcsolatos mondókái vittek vidám 
hangulatot a sok érdeklődő szemébe. Meleg 
hangulatú beszélgetés mellett fogyott a ki-
váló minőségű kalács és üdítő. A falu kemen-
céje, a közösség összefogása teszi azzá.

KÁlMÁn ferenC

Pörköltfőző verseny

Fontos a biztosítások frissítése

Lovas program 2012-ben
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„Sárga kalászi közt reménységgel arat. 
Áldja nevét százszor a jó Teremtőnek, 
Hogy főldjébe arany szinű fejek nőnek.”

Csokonai Vitéz Mihály: Aratás

Idén is megrendezésre került a közösség 
összetartozását erősítő, a lakosok szórakoz-
tatását és a kulturális értékek megőrzését 
szolgáló kiemelt rendezvény, a Zsombói Fa-
lunapok és Péter-Páli Aratóünnep, melynek 
hagyományteremtő programja vasárnap a 
Zsombó Parádé.

A résztvevők 4 kategóriában nevezhettek: 
úgymint kétkerekű, háromkerekű, négykere-
kű és egyéb, máshová nem sorolható jármű.

A korábbi évek jelentős számú indulójával 
szemben most csak 19 nevezés érkezett – 
talán az igazi nyári meleg miatt –, az egyedi 
tervezésű és házilagos kivitelezésű jármű-
vektől a gondosan restaurált oldtimeren 
keresztül a Besenyő-család Trabantján át, a 
vízzel feltöltött traktor pótkocsiig.

A négyfős zsűri (Tóth Imre, Tisóczki Péter, 

Lajkó Antal, Szőke Zoltán) hosszas egyezte-
tés és „vita” után abszolút sorrendet állított 
fel.

Első helyezett a Besenyő család lett, akik az 
eredeti színészek jelmezével összetéveszthe-
tően hű ruházattal és „Rád is-merek!” merő-
kanalas locsolással riogatták a nézőket.

Második helyezett lett Mihálffy Gellért, 
aki fiatal kora ellenére (5 éves) egy szabad 
szemmel alig látható kétkerekű motorkerék-
párral teljesítette a Parádé útvonalát.

Harmadik helyezést ért el Varga Levente 
és népes csapata igazi sós „tenger”vízzel 
feltöltött pótkocsit vontató mezőgazdasági 
járművével, mely valóban hűsítette a forró 
fejeket.

Díjazásban részesült Mikovic Sára és négy-
kerekű kerékpárja, Nagy János és veterán ol-

dalkocsis motorkerékpárja, Kothencz Károly, 
aki már visszatérő résztvevőnek számít és 
évről évre újabb ötletekkel építi különleges 
járműveit, Takács János (korhű tányérsapká-
ban) és parancsnoki UAZ gépkocsija, vala-
mint Farkas Zsolt, akit ez úton is arra kérünk: 
a Subaru ALS-ét csak valódi versenypályán 
használja.

Mint a zsűri elnöke ez úton szeretném 
megköszönni a kollegáim hasznos tanácsa-
it, a Polgármesteri Hivatal munkatársainak 
a szervezésben és lebonyolításban nyújtott 
segítségét, a helyezetteknek biztosított Em-
léklapot és ajándékokat, valamit a Parádén 
részt vevőknek az aktív közreműködést.

Jövőre is visszavárunk mindenkit, kellemes 
nyári pihenést:

szőKe zoltÁn

Zsombó Parádé

Szép hónap a május, köszöntések sora áll 
egymás után. Van benne Anyák napja, Bal-
lagás, Gyereknap, Pünkösd. Zsombón június 
2-re tettük azt a napot, amikor a gyerekek 
vannak a középpontban. Várják is a lurkók 
türelmetlenül, mert ilyenkor NEKIK van süt-
ve a palacsinta, főzve a virsli, készítve a szörp. 
Anyukák és apukák sürögnek-forognak, lesik 
az apróságok kívánságát. Volt is ott minden. 
A tánctanárként ismert Nokta Gábor, aki 
nagyon belopta magát a gyerekek szívébe, 
jó játékokat talált ki, és kötötte le a gyere-
keket. Volt kutyabemutató, ami nem csak a 
kicsik figyelmét kötötte le, hanem még a fel-
nőttek is szívesen időztek a pályán, érdekes 
színfoltja volt a napnak. Sok kis pókember, 
sellőlány, félszemű jumurdzsák, és még ki 
tudja milyen nevezetességek szaladgáltak 
az arcfestők jóvoltából. A kis horgászok sok-
sok fahalat fogtak ki, és váltották be jobbnál 
jobb játékokra. Az ugrálóvár sem várt hiába, 

állandóan foglalt volt. A jó idő is kedvezett 
a vizes lufi dobáláshoz, nem kellett félni, ha 
elszakadt a lufi és vizes lett valaki, hamar 
megszáradt rajta a ruha. Kerékpáros ügyes-
ségi verseny, foci, kosárlabda, minden bele-
fért a válogatásba, csak ki kellett mondani, 
és máris ment a játék. Az ilyen gyermek-
napként elnevezett családi napok nagyon 
kellenek, mert a rohanó hétköznapokban 
nem érnek rá sem a szülők, sem a gyerekek 
még arra sem, hogy megkérdezzék egymást, 
hogy telt a napod, kivel beszéltél. Remélem 
jövőre a most távolmaradók is eljönnek, és 
biztosan jól fogják magukat érezni.

szalMÁné Vali MaMa

A 2012. évi sikeres gyermeknap szervezé-
sében és lebonyolításában részt vett Zsombó 
Község Önkormányzata, a Szivárvány Nagy-

családosok Egyesülete, a Bóbita Bölcsőde, a 
Nefelejcs Katolikus Óvoda, a Szent Imre Ka-
tolikus Általános Iskola, a Kós Károly Alapfo-
kú Művészetoktatási Intézmény, valamint a 
József Attila Közösségi Ház és Könyvtár. 

További támogatóink:
Sole-Mizo Zrt., Pesti Istvánné, Vanilla Piz-

zéria, Vér család, MegaPlusz Kft., Gál család, 
Szabó család, Geringer László, Masa család, 
Szalma Imréné, Hajda család, Polgárőr Egye-
sület, Gyuris László és családja, Összefogás 
Zsombóért Egyesület, Jóbarát Vendéglő.

Köszönjük mindenkinek a fáradtságos 
munkát, amellyel hozzájárult a gyermek-
nap sikerességéhez. Reméljük, hogy jövőre 
is hasonló programokkal kedveskedhetünk 
a gyerekeknek ilyen nagy összefogás kere-
tében!

szerVezőK 

2012. június 29-én pénteken, a Zsombói 
Kisboldogasszony Templomban került sor a 
Zsombói Művészetbarátok Egyesületének, 
és Zsombó Község Önkormányzatának ren-
dezvényére.

A műsorban zsombói közönség előtt elő-
ször hangzott el Pancza István „Ámen” című 
novellája, és Nagy Imre Erik: Ave Maria-
„Könnycseppek a porban a kereszt útján” 
című zeneműve.

A műsort köszöntőjével Gyuris Zsolt pol-
gármester úr nyitotta meg. Beszédében 
méltatta a szerzőket, kiemelte zsombói el-
kötelezettségüket, kapcsolataikat. Amint azt 
megtudhattuk, mindkét mű komoly sikert 
ért el. Pancza István „Ámen” című novellája 
a Nemzeti Erőforrások Minisztériuma által 
2011- ben kiírt „Életút” Országos Novellaíró 
Pályázaton 2500 pályázó közül harmadik 
helyezést ért el. Nagy Imre Erik Ave Mariája 

az idén első díjat nyert a rangos „Free-scores.
com” Nemzetközi Zeneszerző Versenyének 
Chorale kategóriájában.

A novellát Rácz Tibor, a Szegedi Nemzeti 
Színház színművésze megkapó drámaiság-
gal adta elő. Az ének duettet orgonakíséret-
tel Veréb Judit énekművész, Bátki Fazekas 
Zoltán operaénekes, és Simon Bálint orgo-
nista előadásában hallhattuk. A koncertet 
Huszár Emőke hegedűművész játéka, és 
Leonardo Botti gyönyörű éneke színesítette. 
A nagysikerű műsor után a szervezők egy kis 
vendéglátásra invitálták a közönséget. 

Kár, hogy a Zsombón kivételesnek számí-
tó kulturális eseményre az intenzív reklám 
ellenére is csak kevesen tudtak eljönni. Re-
mélhetőleg a díjnyertes művekkel más ren-
dezvényeken is találkozhat majd a zsombói 
közönség.

bÁtKi f.zoltÁn

„Azért szeretem a Májust, mert mindig ünnep van.”

„KETTŐS ŐSBEMUTATÓ”
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„Hogy boldogságra van-e jussunk,
ne kérdezd, a bokorba fussunk,

meleg szénaboglyát keressünk,
csillag módra beléje essünk.”

Jékely Zoltán: Júliusi éjszaka

2012-ben Hajda Csenge Sára a Kós Károly 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 5. év-
folyamot, és a Szent Imre Katolikus Általános 
Iskola 6. osztályt végzett tanulója érdemelte 
ki a díjat. Mit tett ezért?

A 2011/2012. tanév eredményei között 
szerepel

– ez év áprilisában a Lajtha László Orszá-
gos Népdaléneklési és Műveltségi Vetélke-
dőn, Budapesten az egyéni népdal kategóri-
ában kivívott I. hely;

– márciusban a deszki Maros Menti Fesz-
tivál Népdaléneklő Versenyen (területi) elért 
egyéni I. hely

– szintén márciusban az Országos Apáczai 
Népdaléneklési Verseny megyei fordulóján, 
Szentesen csoportos kategóriában I. hely

– novemberben az etyeki Országos Füle-
müle Népzenei Fórumon elnyert csoportos 
nívódíj, és egyéni dicséret.

2007 tavasza óta 14 dobogós helyezést il-
letve arany minősítést vagy nívódíjat mond-
hat magáénak Csenge.

A mindig mosolygós lány a művészeti isko-
la, Zsombó község és az általános iskola ren-
dezvényeinek rendszeres és lelkes fellépője, 
aki ebben a tanévben 12-szer örvendeztette 
meg közönségét, így például a Comenius 
Projekt Welcome műsorán, a Zrínyi Ilona 
Matematika Verseny Díjkiosztó Gáláján, a 
karácsonyi ünnepségeken, a Katalini Tánchá-
zon, egy idősek otthonában Szegeden, vagy 

a bölcsődeavatón.
A 2012-es „Év Ifjú Zsombói Művésze” a mű-

vészeti iskola népi ének, néptánc és furulya 
tanszakainak is diákja. Népi ének tanszakon 
felkészítő tanára Kremper-Kerekes Enikő. 
Elismerés illeti meg a tanárnőt és a Hajda 
családot, mert közös támogatásuk segítette 
ehhez a sikerhez Csengét. Kívánjuk, hogy 
továbbra is ilyen eredményes legyen a népi 
énekesi pályája, vigye jóhírét messze iskolá-
inknak, településünknek! 

Gratulálunk!
faraGó Gabriella

Kós Károly Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény igazgatója

Az Összefogás Zsombóért Közhasznú Egyesület 2009-ben alapította meg az „Év Ifjú Zsombói Művésze” című díjat. Az idei falu-
napon negyedik alkalommal vehette át a zsombói Kós Károly Alapfokú Művészetoktatási Intézmény egyik növendéke a három 
részből álló díjat, vagyis az elismerő oklevelet, Veréb Judit zsombói keramikus által készített szobrot, és az 50.000 Ft-ot.

Tehetség, szorgalom, siker, elismerésŀ   
 
 
 

 

                                 Zsombó, Rákosi J. u. 2. 
 
 

2012. JÚLIUS 30. – AUGUSZTUS 5. 

• FARMER UHT TEJ 1,5% 1L    139 Ft 

• VÉNUSZ NAPRAFORGÓ ÉTOLAJ 1L                 419 Ft 

• MOKATE 3IN1 INST. KÁVÉ 12X18G   289 Ft (1338 Ft/Kg) 

• MISS POPCORN MICRO NATÚR, VAJAS 100G     85 Ft (850 Ft/Kg) 

• HÁRS EÜ. PAPÍR 3R. 24TEK. 1299  Ft (54 Ft/tek.) 

• PRETENDER KUTYAELEDEL 1250G 

 MARHAHÚS, SZÁRNYASHÚS ÍZŰ   299 Ft (239 Ft/Kg) 
 

… ÉS MÉG SZÁMOS TARTÓSAN ALACSONY ÁRAS TERMÉK, AMÍG A KÉSZLET TART! 
AZ ESETLEGES NYOMDAI HIBÁKÉRT FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK, DE ELNÉZÉST KÉRÜNK. 

 

Nyitva tartás:  
H-P: 600-1900  

Szo: 600-1400, V: 700-1200 
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„Az Oroszlán jegyében
születtünk mindaketten,

amikor aszalódik a fű a 
sírokon”

Juhász Ferenc: Mámor

A hagyományokhoz hűen most is remekül 
szerepeltek a zsombói ritmikus gimnasztikás 
lányok a 2012.évi diákolimpia országos dön-
tőjében.

Idén Balatonbogláron rendezték meg a 
ritmikus gimnasztikások diákolimpiájának 
országos döntőjét, melyen a zsombói fiata-
lok egy bajnoki arany mellett számos érté-
kes helyezést szereztek. Ez a lányok kitartó, 
valamint a felkészítő edző, Gáborné Madácsi 
Ildikó lelkiismeretes és hozzáértő munkáját 
dicséri.

eredmények:

B/2 korcsoportban, a SZIKAI színeiben in-
duló Barna Jázmin, Herman Fruzsina, Ökrös 
Gréta és Viski Anna alkotta 4 fős csapat, tö-
kéletes karika gyakorlattal 1. helyezést ért 
el.

 

B/3 korcsoportban, szintén a SZIKAI szí-
neiben induló Bárkányi Alexa Fanni, Bátki-
Fazekas Ilona, Gombi Anna, Kálmán Felícia, 
Kapás Nóra és Takács Adrienn alkotta 6 fős 
csapat összeszedett, kiváló kötél gyakorlat-
tal 3. helyezést ért el.

 B/4 korcsoportban SZIKAI színekben ver-
senyző Babos Nikolett, Farkas Éva, Szűcs 
Eszter és  Zádori Anita alkotta 4 fős csapat 
labda gyakorlata 5.helyezést ért el.

B/5 korcsoportban a Deák Ferenc Gimná-
zium színeiben induló Kreiniker Bernadett, 
Lajkó Nóra, Nagymihály Brigitta, Tóth Judit 
alkotta 4 fős csapat szalag gyakorlata 2. he-
lyezést ért el.

 B/6 korcsoportban a Tömörkény István 
Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 
színeiben versenyző Dudás Dézi, Dudás Fan-
ni, Farkas Beáta, Zsíros Vanda alkotta 4 fős 
csapat szintén szalag gyakorlatot mutatott 
be, mellyel 3. helyezés ért el.

Legközelebb őket a zsombói falunapon 
láthatjuk.

GRATULÁLUNK NEKIK!
Maróti annaMÁria

Zsombói diákaranyak

A kertészkedés, a sok mezítláb járás és még számos dolog mind oka lehet a láb 

fokozott kiszáradásának, a sarok kirepedezésének. Erre tökéletes megoldás a pa-

raffin kezelés. A paraffinos kezelés hatására a száraz, durva és repedezett bőr újra 

puha, bársonyos, rugalmas lesz. Alkalmazásának elvi alapja, hogy a paraffin rend-

kívüli hőtároló tulajdonságokkal rendelkezik, ezért a szaunához hasonlóan fokozza 

a vérkeringést, erősíti a kötőszövetet, tágítja a pórusokat, ezáltal lehetővé teszi a 

bőrtápláló hidratáló krémek tökéletes felszívódását. A meleg paraffinos ápo-

lás nem csak a lábbőrre van jótékony hatással hanem az ízületekre 

is. A paraffinos kéz- és lábápolást érdemes kúraszerűen 

alkalmazni, attól függően, hogy mennyire van kiszárad-

va bőrünk. 

a szolgáltatás elérhető zsombón maróti annamáriánál
 (tel.:+3630/439-3849)

A paraffinos lábápolás 
áldásos hatásai
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