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Közeledik a parlagfűszezon

Hírek a Szociális  
Szolgáltató Központ háza 
tájáról

ÁRKON-BORKON ÁLTAL 
- innovácós hét a Nefelejcs 
Katolikus Óvodában 

A SZIKAI diákja Magyar-
ország jó tanuló-jó  
sportolója

Föld napi összefogás  
Szegedtől Zsombóig

A hit kottája

Zsombótól Badacsonyig - 
kirándulás  
a Balaton-felvidékre

Véget ért a „Baba-váró” 
szülésre felkészítő 
 tanfolyam

Nemzeti könyvtár  
sorozat - könyvajánló

Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa
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"Almavirággal
futkos a szellő,

akár egy kócos
semmirekellő."

Kányádi Sándor: Májusi szellő

A Hírmondó legutóbbi száma óta 2 al-
kalommal ülésezett a Képviselő-testü-
let, amelyből egy munkaterv szerinti 
és egy munkaterven felüli, rendkívüli 
ülés volt.

2013. április 24. – munkaterv szerinti, 
rendes ülés
A Képviselő-testület módosította az Ön-
kormányzat 2012. évi költségvetését, majd 
elfogadta a 2012. évi zárszámadását. A 
zárszámadásban a képviselők elfogadták az 
önkormányzati költségvetés 603 millió Ft-
on teljesített bevételi főösszegét és az 579 
millió Ft-on teljesített kiadási főösszegét, 
amelyek 34,1%-kal maradtak el az előző évi 
teljesítéstől. A bevételek összességében az 
eredeti előirányzat 120,8%-ában, míg a ki-
adások az eredeti előirányzat 116,2%-ában 
teljesültek. Az önkormányzat vagyona 111 
millió Ft-tal gyarapodott. Az intézmény-
rendszer működése mellett a tavalyi évben 
is sok beruházások zajlott, amelyek közül a 
jelentősebbek a Közösségi Ház felújítása, 
eszközbeszerzése, az Egészségház felújítása, 
bővítése és eszközbeszerzése, a Település-
központ rehabilitációs projekt befejezése-
ként a piacnak is helyet adó közösségi tér 
megépítése, az iskola lapostető szigetelé-
sének utolsó üteme, és az iskola földszinti 
részének belső akadálymentesítése.
Ezt követően az egyszerűsített beszámolót 

és a könyvvizsgálói jelentést tárgyalta meg 
és fogadta el a Képviselő-testület.
A belső ellenőrzés 2012. évi tájékoztatóját 
hallgathatták meg a jelenlévők, amelyet a 
Képviselő-testület szintén elfogadott.
A következő napirendi pontban az Önkor-
mányzat 2012. évi adóbevételi előirány-
zatának és a helyi adónemek egyenkénti 
teljesítéséről szóló beszámolót fogadta el a 
Képviselő-testület. A beszámolóból kiderül, 
hogy az előző évekhez képest emelkedett a 
befolyt adóbevétel és csökkentek a hátralé-
kok.
Az utolsó előtti napirendi pontban jogsza-
bályi kötelezettségének tett eleget a Képvi-
selő-testület, amikor elfogadta a 2012. évi 
közbeszerzési statisztikai összegzését, mely-
ből kiderül, hogy 2012-ben az Önkormány-
zat az irányadó értékhatárokra figyelemmel 
4 db közbeszerzési eljárást folytatott le, 
amely 2-2 építés és árubeszerzés (Közösségi 
Ház és Egészségház) volt.
Az utolsó napirendi pontban támogatta a 
Lápastó Szociális Szövetkezetet pályázat be-
nyújtásában.

2013. május 2. – munkaterven felüli, 
rendkívüli ülés
A rendkívüli ülés összehívását az indokolta, 
hogy lehetősége nyílt az Önkormányzatnak 
a közbiztonság növelését szolgáló fejleszté-
sek megvalósítására pályázatot benyújtani. 

Amennyiben a Pályázatot kedvezően bírálják 
el, akkor egy DACIA Duster típusú személy-
gépjármű és 8 db helyszínre telepített térfi-
gyelő kamerás rendszer kerülne beszerzésre 
és kiépítésre.
A második napirendi pontban a Képviselő-
testület döntött a „nagyközségi cím” felvé-
teléről. A jogszabályi rendelkezések alapján 
a nagyközségi címet azon községi önkor-
mányzatok használhatják, amelyek a tör-
vény hatálybalépésekor nagyközségi címmel 
rendelkeztek, továbbá, amelyek területén 
legalább háromezer lakos él. Tekintettel arra, 
hogy településünk lakosságszáma 2013. ja-
nuár elsején meghaladta a 3.500 főt, ezért a 
Képviselő-testület élt a jogszabály által biz-
tosított lehetőséggel.
A Képviselő-testület zárt ülésen egy díszpol-
gári címet és három Zsombó Községért em-
lékérmet adományozott, amelyek a június 
végén megrendezésre kerülő falunapokon 
kerülnek átadásra.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
Képviselő-testület várhatóan 2013. június 
hónap végén tartja soron következő, munka-
terv szerinti ülését.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

dr. CsúCs Áron

jegyző

A Csongrád Megyei Kormányhivatal
Kistelek Járási Hivatal Járási Állategész-

ségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala,
Dr. Szántó Tibor

járási főállatorvos
ügyfélfogadást tart az alábbiak szerint:

Ügyfélfogadási idő:
 Hétfő:   -
 Kedd:   8-12
 Szerda:   - 
 Csütörtök:  8-12
 Péntek:  - 

Ügyfélfogadás helye:
Mórahalmi Járási Hivatal (6782 Móraha-
lom, Szentháromság tér 1.)
Falugazdászi iroda (011. szobaszám)

A fentiekben meghatározott időben 
és helyszínen intézhetőek a kister-
melői regisztrációval kapcsolatos 
ügyek. 

dr. szÁntó MÁria

hivatalvezető

2013. május 6-tól a Bécsi körút 5. szám alatt fogadja ügyfeleit a Kormányhivatal 
Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága a korábban megszokott rend szerint.
 Ügyfélfogadás:
  Hétfő: 8:00-13:00
  Kedd 8:00-13:00
  Szerda 8:00-17:00
  Csütörtök Nincs ügyfélfogadás
  Péntek 8:00-12:00

 Csongrád Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
Cím: 6722 Szeged, Bécsi körút 5.

Telefon: +36 (62) 680-300 
További információk: www.onyf.hu

A 122/2009. (IX.17.) FVM rendelet alapján 
a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER 
fejezetének végrehajtásához nyújtandó 
támogatás felhívásának keretében a Szivár-
vány Zsombói Nagycsaládosok Egyesülete 
2009 novemberében pályázatot nyújtott be 
„Civil szolgáltató központok infrastrukturá-
lis fejlesztésének elősegítése” célterületre, 
mely program keretében támogatást nyert 
szolgáltató központ kiépítésére.
A megvalósítás során a Polgármesteri Hiva-
tal épületének tetőterében 2 db irodahelyi-
ség és előtér, valamint a tetőtérbe felvezető 
lépcső került kialakításra, továbbá beépített 
szekrény és íróasztalok is beszerzésre kerül-
tek.

CsÁnyiné Barna KlÁra

pályázati ügyintéző

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNTEKRŐL

HIRDETMÉNY

Bécsi körútra költözött a  
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

Befejeződött a 
zsombói civil  
szolgáltató központ 
kialakítása
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"Kócosnak kócos,
de nem mihaszna,

okot nem ád ő
soha panaszra."

Kányádi Sándor: Májusi szellő

Tisztelt Zsombóiak!

Ahogy már a korábbi években megszokhat-
ták, ezúton is szeretném felhívni a Tisztelt 
Lakosok figyelmét a parlagfű elleni védeke-
zésre.
Az ürömlevelű parlagfű hazánk egyik 
legveszélyesebb és legagresszívebben 
terjedő, allergiát kiváltó hatású gyom-
növénye. Az ellene történő védekezés 
nemcsak a növénytermesztők, hanem 
minden földhasználó és földtulajdonos 
– beleértve a kiskertek tulajdonosait is 
– kötelező feladata!
A kifejlődött növények legintenzívebb nö-
vekedési időszaka júniusra esik. Az allergia 
szempontjából veszélyt jelentő porzós virá-
gok jelennek meg előbb július első felében, 
majd július végétől megindul a pollenszó-
ródás, mely még ősszel is tart, és amely so-
rán 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 gyomlálás-
sal vagy kapálással, kaszálással – rendkívül 
kockázatos, ugyanis a nagy tömegű virágpor 
allergiát okozhat a korábban nem érzékeny 
emberek esetében is. A kifejlett növények 
gyomirtószeres kezelése pedig lehet, hogy 
már nem nyújt kielégítő eredményt, így a 
korai védekezés (pl.: kaszálás) hangsúlyozá-
sa különösen fontos.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyele-
téről szóló 2008. évi XLVI. törvény, valamint 
a parlagfű elleni közérdekű védekezés vég-
rehajtásának, valamint az állami, illetve a 
közérdekű védekezés költségei megállapítá-
sának és igénylésének részletes szabályairól 
szóló 221/2008. (VIII.30.) Korm. rendelet 
szabályozza a parlagfű elleni védekezés rész-
letes szabályait.
A földhasználó köteles az adott év június 
30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virág-
bimbójának kialakulását megakadályozni, 
és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs 
időszak végéig folyamatosan fenntartani. 
A parlagfű elleni védekezéssel kapcsolat-
ban helyszíni ellenőrzést hivatalból vagy 
bejelentés alapján külterületen az ingatlan-
ügyi hatóság, belterületen a jegyző végzi. 
Amennyiben a földhasználó a gyommen-
tesítési kötelezettségének nem tett eleget, 
külterületen az ingatlanügyi hatóság a bi-
zonyítási eszközöket további intézkedésre 
megküldi a Csongrád Megyei Kormányhiva-
tal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságá-
nak.
A parlagfű elleni védekezés elmulasztá-
sa esetén külterületen a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi 
Igazgatóság területi szerve, belterületen a 
jegyző rendeli el a közérdekű védekezést. A 
parlagfű elleni védekezést elrendelő határo-
zatot hirdetmény útján is lehet közölni. A ha-
tározat 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 Csong-
rád Megyei Kormányhivatal Növény- és Ta-
lajvédelmi Igazgatóságának növényvédelmi 
bírságot kell kiszabni azzal szemben, aki a 
parlagfű elleni védekezési kötelezettségét 
elmulasztja. A bírság összege 5 millió forin-
tig is terjedhet!
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 
a tavalyi évben belterületen 7 alkalommal 
indítottam eljárást, és a legtöbb esetben a 
közérdekű védekezést is el kellett rendel-
nem. A külterületi ingatlanok esetében 20 
alkalommal kerestem meg az ingatlanügyi 
hatóságot illetékességből. A Csongrád Me-
gyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédel-
mi Igazgatósága bírsággal sújtotta (nem 
ritkán több százezer forinttal!!!!) az ingatlan 
tulajdonosait. 
Kérem a Tisztelt Lakosokat a parlagfű elleni 
védekezés szabályainak fokozott betartá-
sára, mely saját egészségünk megóvásán 
túl embertársaink és környezetünk javát is 
szolgálja!

dr. CsúCs Áron

jegyző

Közeledik a parlagfűszezon

ZSOMBÓ

Kedves eddigi és leendő vásárlóink!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy pékáru és cukrász mintaboltunk 2013. május 

2-ától újra várja vásárlóit az Andrássy út 29. szám alatt.
Alacsony árak és kedves kiszolgálás a Szegedi Sütödék Kft. saját üzemeltetésű min-

taboltjában!

NYITVATARTÁS
Hétfő-péntek: de. 5.30 – 11.30 du. 14.00 – 18.00

Szombat: de. 5.30 – 11.30

Vasárnap: ZÁRVA

ANDRÁSSY ÚT 29.
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„Füttyöget olykor,
mintha ő volna

a kertek kedves
sárgarigója.”

Kányádi Sándor: Jámbor medve

A falugazdász tájékoztatója
Tisztelt Termelők!

1. Az Őstermelői igazolványok 2013. évi érvényesítése
Az új igazolvány kiállítása 1000 Ft-ba kerül, míg a betétlapok kiadása be-
tétlaponként 1000 Ft lesz. Ez azt jelenti, hogy egy új igazolvány kiállítása, 
amely 3 évig lesz érvényes, 4000 Ft-ba, amely 2 évig érvényes, 3.000 Ft-
ba, amely december 31-ig érvényes, 2.000 Ft-ba fog kerülni.
A kiállítás díját csekken kell befizetni, csekk az irodából kérhető.
A március 20-a után kiállított igazolványok az aktuális dátumtól lesznek 
érvényesek.
A támogatások igénylésének időszaka alatt (május 15-ig) az őstermelői 
igazolványok ügyintézésére kevés lehetőség lesz (csak a járási közpon-
tokban, illetve legalább egy hét átfutási idővel), ezért mindenkit kérek, 
hogy aki még nem cserélte ki az őstermelői igazolványát, azok a hosszabb 
ügyintézéssel számoljanak, vagy pedig a Központban lesz lehetőség az 
ügyintézésre.
2. A 2012. évi gázolaj jövedéki adó visszaigénylése:
A 2012. évi jövedéki adó visszaigénylése, valamint az ehhez kapcsolódó 
szőlő-, gyümölcs gázolaj de minimis igénylés rendje is változott, egysze-
rűbb lett.
Nem kell földhasználati lap szemlét kérni a Földhivataltól, és 
nem kell a falugazdász igazolása a jövedéki adó visszaigénylés-
hez.
A termelő a jövedéki adó bevallását a nyomtatvány kitöltése után, attól 
függően, hogy elektronikus bevallásra kötelezett-e, papír alapon vagy 
elektronikusan benyújthatja a NAV-hoz.
Nem kell hozzá csatolni sem a számlákat, sem bármilyen más igazo-
lást.
A jövedéki adó bevallással együtt kell megjelölni a nyomtatványon a 
szőlő-, gyümölcs de minimis támogatási igényt is, ennek elmulasztása 
jogvesztő.
3. A 2013-as Egységes támogatási kérelmekkel kapcsolatos in-
formációk
A benyújtási határidő: 2013 május 15 !!!
Ekkorra kell a területalapú támogatáson felül mindennemű egyéb 
támogatási kérelmet is igényelni (pl.: erdőtelepítési támogatás, 
AKG támogatás, KAT támogatás, Anyatehén-, hízottbika szerkezet-
átalakítási támogatás, zöldség, bogyós gyümölcsűek szerkezetát-
alakítási támogatása stb.)
A tavalyi gyakorlatnak megfelelően a kérelmek benyújtása elektronikus 
úton, interneten keresztül történik, előzetes időpont-egyeztetés alapján 
fogjuk a termelőket behívni. Arra kérek mindenkit, hogy aki még nem ka-
pott sms-ben értesítést, időpont-egyeztetésre jelentkezzen.
Az igényléshez nagyon fontos feltétel a 2009. évi támogatási kérelem-
hez felhasznált jelszó!!!
Ennek hiányában nem tudjuk a támogatási kérelmet rögzíteni. Minden-

kit arra kérek, hogy a megadott időpontra ezt keressék elő. Ez a jelszó 
pótolható, de az MVH Szegedi Kirendeltségénél lehet csak beszerezni.
A feltételek hasonlóak a tavalyihoz. 2500 négyzetméter a minimáli-
san támogatható parcella terület, ezekből a minimálisan 1 ha-t 
kell művelni. 2500 négyzetméter alatt nem igényelhető támogatás 
(esetleg konyhakert megnevezéssel, ebben az esetben művelés szem-
pontjából kapcsolódniuk kell egymáshoz). A támogatás igényléséhez 
tudni kell a parcellák területének nagyságát, alakját (ezt kell a számí-
tógépen megrajzolni), valamint a kultúrát. Ezek az adatok a támogatás 
igénylésének az alapjai. Erdő és nádas kivételével minden kultúrára jár 
támogatás.
Célszerű előkeresni a tavalyi támogatási kérelem rajzait, abba belerajzol-
ni az idei évi adatokat.
Az előző évekhez hasonlóan csak a 2012. június 10-ig a Földhivatal 
szerint is használatban lévő területekre lehet támogatást igényel-
ni, tehát a támogatott területekről Földhasználati lap szemlével kell ren-
delkezni. (A bemutatása nem szükséges)
Azok a termelők, akik a Területalapú támogatási kérelmen kívül egyéb 
kérelem benyújtását is szeretnék, mindenképpen hozzák magukkal a tá-
mogatási határozatokat.
Az anyatehén és a hízottbika szerkezetátalakítási támogatásban résztve-
vő gazdálkodók esetében szükséges a jóváhagyó határozat, valamint az 
idei vállalt kötelezettség eldöntése (beruházás, szakképzésen való rész-
vétel vagy munkaerő alkalmazása).
A 10 ha szántóföldi kultúra, a 3 ha zöldségkultúra vagy az 1 ha gyümölcs-
kultúra feletti területnagysággal rendelkező termelőknek kötelezően 
be kell lépni a kárenyhítési rendszerbe, az ez alatti területnagyság-
gal rendelkező termelők esetében erre lesz lehetőség. A rendszerbe tör-
ténő belépés esetén az előző évi termésátlagokat is fel kell majd tüntetni.
A másodvetésű kultúrákat a vetés, illetve ültetés után be kell jelenteni.
A részletekről kérem, figyeljék az aktuális információkat.
Mivel fontos határidő előtt állunk, a rendelkezésre álló idő is rövid, tel-
jes egészében függőek vagyunk az internetes hálózattól, ezért ebben az 
időszakban semmiféle egyéb teendőt nem fogunk tudni ellátni (gázolaj 
jövedéki adója stb.) erre majd június 1 után lesz lehetőség. 
Próbáljuk megoldani a lehető legrugalmasabb ügyintézést, de előfordul-
hat a rendszerhiba miatti várakozás.
Még egyszer arra kérek mindenkit, hogy az igényléshez szükséges fel-
tételeket (jelszó, rajz, területi adatok, kultúra) felkészülten hozzák 
a megadott időpontra, mert nagyon megnehezítheti az ügyintézést, ha 
ezeket nem tudjuk pontosan.
Az anyatehén-tartás termeléshez kötött támogatása még most az idei 
évben hasonló lesz, mint a tavalyi, június 1. és július 31. között lehet 
igényelni. Részletekről a rendelet ismeretében tudunk tájékoztatást 
nyújtani.
4. A tavalyi évhez hasonlóan a burgonyatermesztésben történt változá-
sokat el kell juttatni a Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgató-
ságához, ez egyenlőre díjmentes.
5. 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 is.
Az ügyfélfogadási idő május 15-től a következő:
Hétfő 8.00-16.00   Zsombó
Kedd 8.00-16.00   Forráskút
Szerda 8.00-16.00   Forráskút
Csütörtök 13.00–16.00    Zsombó
Péntek 8.00-12.00   Forráskút
A piacokon a hatóságok fokozott ellenőrzésére ismét lehet számolni, 
ezért arra kérek mindenkit, hogy a különféle regisztrációs számok, per-
metezési napló, címkék, őstermelői igazolvány, stb. mindenkinél legye-
nek ott a piacon, illetve az áru megfelelő jelöléséről gondoskodjanak, 
mert komoly bírságok kiszabása lehetséges.

Gyuris FerenC

falugazdász
teleFonszÁM:  06-30/337-2520
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„Meghintáztatja
ágon a fészket,

leszáll a földre:
fűhegyen lépked.”
Kányádi Sándor: Jámbor medve

A digitális otthon mindenkinek elérhető
A legmodernebb interaktív tévé-, a gyors internet- és a költséghatékony telefonszolgáltatás az Invitellel nem luxus
Gondolt már arra, hogy milyen lenne olyan modern, digitális otthonban élni, ami az Ön és családja igényeire van szabva? Ahol a tévécsatornáit szabadon kiegé-
szítheti olyanokkal, amelyek igazán érdeklik, ahol a biztonságos vezeték nélküli internetet vírusvédelmi szoftver őrzi, és ahol úgy beszélgethet vonalas telefonján, 
hogy nem kell számolnia a perceket?
Az Invitel megújult Invilág csomagjaival most Ön is berendezheti saját digitális nappaliját. A tévét-, internetet- és telefont egyben tartalmazó csomagokkal számos 
hasznos extrát díjmentesen használhat, továbbiakat pedig 90 napig díjmentesen kipróbálhat. 
Az Invilág bevezető akciójában az új ügyfeleknek, annyi havidíjat enged el az Invitel, ahány szolgáltatásból álló csomagra fizettek elő. Így adott esetben, tévé, 
internet és telefon együttes előfizetése esetén akár három havidíjat is megspórolhat!

Hívja személyes kapcsolattartóját:
Sugárné Fekete Éva, tel.: +36 20 211 7508

Ajándékfilm tőlünk Önnek
Nézze meg a Receptdaráló és az On the Spot műsorok egy-egy epi-
zódját!
Receptdarálóban olyan ételek elkészítését mutatjuk be, amelyek 
megkönnyítik a háziasszonyok dolgát a család heti menüjének ösz-
szeállításában.
Az On The Spot riportere bejárják New York multikulturális negyedeit 
és egy-egy bevándorló karakterén keresztül megpróbálják kideríteni, 
hogy mitől működik a multikulturalizmus New Yorkban.
Mit kell tennie?
1. Olvassa el alaposan cikkünket, majd töltse ki a keresztrejtvényt. 
A keresztrejtvényben szereplő összes kulcsszó megtalálható fenti cik-
künkben.
2. Látogasson el a www.invitel.hu/mozizzazinvitellel weboldalra és 
adja meg jelszóként a keresztrejtvény megfejtését. 
A filmet 2013. május 10. és június 20. között bármikor és akárhány-
szor megnézheti. Jó szórakozást!
A keresztrejtvényben megoldáskor az ékezeteket ne vegye figyelem-
be.

Bizonyára többen értesültek már arról, hogy változás történt a Szoci-
ális Szolgáltató Központ, Családsegítő Szolgálat családgondozójának 
személyében. Április 30-án töltöttem utolsó munkanapomat az in-
tézményben, mivel egy olyan lehetőséget kaptam az élettől, amelyre 
nem tudtam nemet mondani. Ezúton szeretném megköszönni minden 
szakembernek és jelzőrendszeri tagnak az együttműködését, támoga-
tását, akikkel segítőmunkám hét éves időtartama alatt kapcsolatba 
kerültem. Továbbá köszönöm a volt ügyfeleimnek, hogy elfogadtak 
és megtiszteltek bizalmukkal nehéz élethelyzeteikben. Olykor együtt 
szomorkodtunk, majd bizakodtunk a jövőt illetően, de előfordultak 
esetek, amikor igen vidámra sikeredett egy-egy ügyfélfogadás. Arra 
kérem Önöket, hogy a jövőben forduljanak bizalommal utódomhoz, 
Magonyné Kudik Edithez, hogy a problémáikat mielőbb orvosolni tud-
ják. Életünket kihívások sorozata övezi, melyeket könnyebb segítséggel 
megoldani, főleg napjaink bürokratikus világában. Végül pedig egy 
üzenet a nehéz élethelyzetben lévő embereknek, amely meghatározta 
munkámat is: „A felhők fölött mindig ott ragyog a nap!”

Csontos lÁszlóné erzsi

Egy pár mondatban bemutatkozom. A nevem Magonyné Kudik Edit, 
férjemmel és két nagyfiammal 8 éve Zsombó lakosai vagyunk. Az 
iskolámat a Szegedi Tudományegyetemen, szociális munkás szakon 
végeztem. Értesítem Önöket, hogy 2013 májusától én fogom ellátni 
a családsegítői feladatokat, Csontosné Erzsike helyett. A feladataim 
megegyeznek azokkal, amiket eddig Erzsike látott el. Nem leszek tel-
jesen ismeretlen, hiszen az előző években találkozhattak velem hol a 
Közösségi Házban, hol a Polgármesteri Hivatalban. 
Várom a Családsegítő- és a Támogató Szolgálatok iránt érdeklődőket.
A méltányossági, illetve az évi egyszeri nyugdíjemelés iránti kérel-
mek benyújtásában segítséget igénylők a megszokott ügyfélfogadási 
időben bizalommal fordulhatnak hozzám.

Tisztelettel: 
MaGonyné KudiK edit 

Tisztelt zsombói lakosok! Tisztelt Lakosság!

A januári Egészségügyi Közlönyben megje-
lent az április 1-jén hatályba lépő törvény: 
módosították az emelt családi pótlékra való 
jogosultságot: lényegesen szigorították. A 
gyermeksebészeti kórképek közül összesen 
2 diagnózis maradt, amikor megadható ez a 
támogatás, s az asztmások közül is csak a sú-
lyosaknak jár, ami szerencsére nagyon ritka. 
A gyermekpopuláció 5%-a Magyarországon 

asztmás, de ezentúl csak azok kaphatják meg 
a támogatást, akik kombinált, rendszeres 
kezelés ellenére is gyakran fulladnak (ezt a 
szakma vezetői pontosan meghatározták 6 
év alattiakra és felettiekre lebontva). Ezzel 
együtt a GYES meghosszabbítás, s a köz-
gyógyellátás sem igényelhető. Az asztmás 
gyógyszerek természetesen ezt követően is 
szoros ellenőrzés mellett 90%-os támoga-

tással jár.
Tudom, sajnos ez sok családnak bevételki-
esést okoz, esetleg megélhetési gondokat. 
Hálátlan dolog, de ezt a törvényt nekünk, or-
vosoknak kell közvetítenünk. Legjobb tudá-
sunkat adjuk, hogy minél jobban kezelhessük 
gyermekeinket. Kérem szíves megértésüket.

dr. szaBó ÁGnes

gyermek-tüdőgyógyász, házi gyermekorvos

Néhány gondolat az Emelt Családi Pótlék rendelet szigorításáról
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"Illeg és billeg,
s ha dolga nincsen,

elüldögél egy
kék nefelejcsen."

Kányádi Sándor: Májusi szellő

ÁRKON-BORKON ÁLTAL-innovácós  
hét a Nefelejcs Katolikus Óvodában       /2013. április 22-26-ig/

Immár harmadik éve tavasszal kerül meg-
rendezésre óvodánkban az a témahét, me-
lyet mindig a Föld napja köré szervezünk.
Célunk, hogy a természet megismerésével 
megalapozzuk a gyerekekben a természet 
szeretetét, tisztaságának, szépségének vé-
delmét. Környezeti nevelésünk szerves része 
a környezetvédelem, annak élethelyzetben 
történő gyakorlása és a témakörhöz kapcso-
lódó ismeretanyag játékos elsajátítása.
A hétfői nap a téma csoportonkénti fel-
dolgozásával telt. Ilyenkor szoktuk mesélni 
a Föld napi mesénket, ami mindig jó kiindu-
lópont, hogy beszélgessünk a környezetvé-
delemről.
Az elmélet után, kedden az óvoda minden 
csoportja elindult a faluba szemetet gyűj-
teni.
Indulás előtt minden gyerek gumikesztyűt 
húzott, és vittünk magunkkal zsákokat is. 
Megbeszéltük a főbb szabályokat biztonsá-
gunk érdekében, majd elindultunk. Két csa-
patra osztódtunk, az egyik csapat az András-
sy út-Rákosi u.-Móra u.- Béke u. útvonalon. 
A másik csapat pedig a Móra u.- Radnóti u. 
-Kossuth u.- Alkotmány u. útvonalon tisztí-
totta meg az útszélét és az árkokat. Sajnos 
elég sok szemetet találtunk, amit a gyerekek 
lelkesen pakoltak be a zsákokba. Közben 
arról beszélgettünk, mennyivel egyszerűbb 
lett volna mindjárt a szemetesbe tenni eze-
ket a dolgokat. A gyerekek nagyon fogéko-
nyak, a jó példa ragadós /sajnos a rossz is!/. 
Járjunk gyerekeink előtt jó példával! Öröm-
mel láttuk, hogy a napokban, mikor a ját-
szótéren voltunk, az egyik kislány egy marék 
szeméttel a kezében szaladt a szemeteshez. 
Bántotta a szemét…
A harmadik napon elérkezett az, amit a gye-
rekek a legjobban vártak: a KIRÁNDULÁS!!!
Az óvoda falai szinte kongtak az ürességtől, 
ami hétköznapokon bizony elég ritka, egy 
évben egyszer azonban bizonyosan előfor-
dul, amikor mind a 6 csoport felkerekedik, 
és „Árkon-bokron által, háton hátizsákkal” 
Ópusztaszerre kirándul. Idén az időjárás is 
kedvezett nekünk, az előre tervezett napon, 
április 24-én keltünk útra.

A buszok a Nemzeti Történeti Emlékpark 
bejáratához vittek minket. A kaput átlépve 
a 6 csoport külön-külön indult el felfedezni, 
illetve újra felkeresni a különböző látnivaló-
kat.
Az Ibolya csoportosokkal most a Nomád Par-
kot vettük célba elsőként, ami az előző évek 
programjaiban csak érintőlegesen szere-
pelt. Ezúttal közelebbről megismerkedtünk 
a jurtákkal, az ott található tárgyakkal (pl. 
nemezszőnyegek, íj, fokos stb.), amiket a 
nagyon kedves néni mindenkinek megmu-
tatott, kézbe lehetett venni, sőt nomád si-
sakot is lehetett próbálni. Közben lovasok is 
jártak a jurták környékén, az ő ügyességüket 
is megfigyelhettük.
A Nomád Parktól elbúcsúzva indultunk to-
vább, az út mentén betértünk az útkaparó 
házába is, ahol a régi berendezési tárgyak 
jelentettek érdekességet, mellette pedig azt 
is láthattuk, miként festett régen az utakon 
dolgozó munkás, és miként most. Bizony 
nagy a különbség, ezt mindenki megállapít-
hatta. Tovább sétálva a régi mezőgazdasági 
gépek gyűjteményénél tettünk egy kört, és 
igyekeztünk tovább kedvenc épületünk, a 
szentes-dónáti szélmalom felé. A látvány, 
ami szemünk elé tárult, nem volt minden-
napi, a malom forgó teteje ugyanis a fűben 
csücsült a falak teteje helyett, és bemenni 
sem lehetett a felújítási munkálatok miatt. 
Majd jövőre…
Sétáltunk viszont a skanzen többi régi épü-
lete között, bekukkantottunk a pékségbe is. 

A dombra vezető úton mindenkinek futni 
támadt kedve, így gyorsan felértünk a tete-
jére, ahonnan kis nézelődés után szaladtunk 
is le a másik oldalon, hiszen eljött az ideje, 
hogy „kocsira” szálljunk. Jól is esett már kicsit 
megpihenni, és körbeutazni az egész emlék-
parkot, megnézni azokat a részeit is, ahová 
még nem sikerült eljutnunk. Mire visszaér-
tünk a körútról, már mindenki nagyon éhes 
volt. Nem csoda, hisz az óvodában ilyenkor 
már ebédelni szoktunk. Nekiültünk hát a 
fák árnyékában elfogyasztani a hátizsákok 
tartalmát. 
Mivel a délelőtt nagyon gyorsan elröppent, 
ezután már búcsút is kellett venni a csoport 
egy részétől. A kis- és középső csoportosok a 
parkoló felé indultak, hogy visszabuszozza-
nak az óvodába kipihenni fáradalmaikat, a 
nagycsoportosokra viszont még sok-sok él-
mény várt. Először is a Feszty-körkép megte-
kintése. Többször körbe mentünk, számtalan 
részletet megfigyelve, megállapítva, hogy 
„ez tényleg 3D-s”! Innen a gátőrházba men-
tünk, és megnéztük az árvízi bemutatót, ami 
az 1879-es szegedi nagy árvíz történetét 
meséli el, és szemlélteti igen érzékletesen 
egy terepasztalon, fényekkel, hangokkal 
kísérve. Nem ijedt meg azonban senki, sőt  
tele voltak a gyerekek kérdésekkel, monda-
nivalóval.
Maradt még egy kis időnk ezután, így meg-
kerültük a tavat, benéztünk a halászkunyhó-
ba, a Csete-juták egyikében megcsodáltuk 
a hatalmas mamutfenyő-szeletet, ill. a ma-
gyar történelem eseményeinek alakulását, 
majd a régi iskolába kukkantottunk be, és 
az egyik ház udvarán tekéztünk kicsit. Indul-
nunk kellett azonban hamar, hisz várt ránk 
a nap következő programja, de Vándorköny-
vünkben mégsem maradhatott üresen egyik 
pecsét helye sem, hát ha futva is, de lelkesen 
begyűjtöttük, ami még hiányzott, így a mes-
terlevelet is megkaphattuk, és az emlékpark 
kijárata felé vettük az irányt.
A délután hátralevő része is bővelkedett a 
kalandokban. A Csillagösvény labirintusai 
vártak ránk. A nagyobb, hosszabb útvonal 
bizonyult könnyebbnek, amiben időről idő-
re táblák kerültek elénk, amik, ha helyes 
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"Bolygó zápor
libben, táncol,
suhog a fű sűrűjén, fa ágán."

Weöres Sándor: Bolygó zápor

választ adtunk a kérdésekre, megmutatták, 
melyik a helyes út, merre menjünk tovább. 
Közben „hidakon keltünk át”, kilátót mász-
tunk meg, és még azok is szélvész módjá-
ra rohantak táblától tábláig, akik nemrég 
még nagyon fáradtnak érezték magukat. 
Hamar ki is jutottunk ebből a labirintusból. 
Volt egy másik is, amit vesszőből fontak, és 
magasabb volt a fala még a felnőtteknél is. 
Ebben ráadásul még útbaigazító táblák sin-
csenek. Mivel a másik csoport mégis nagyon 
gyorsan kitalált belőle, mi is nekivágtunk. 
Végül minket is ők irányítottak ki, mert a sok 
zsákutca már kezdte kedvét szegni a fáradó 
csapatnak. Jó lett volna még játszani is kicsit, 
hisz érdekes eszközök is voltak itt, de közben 
megérkezett értünk a busz, és indulni kellett 
haza. Amilyen gyorsan eltelt ez a nap, any-
nyi élményt adott mindenkinek, így volt mit 
mesélni otthon, és volt mit kipihenni, hogy 
legközelebb újult erővel kelhessünk útra! Jö-
vőre ide is visszajövünk!
Az innovációs hét 4. napján került sor a Föld-
napi vetélkedő megrendezésére. A gyere-
kek nagy lendülettel kezdtek neki az állomá-
sok feladatainak teljesítéséhez. Hat állomást 
körbejárva tüsténkedtek kicsik és nagyok, 
egymást segítve. Az egyik állomáson el le-
hetett ültetni azokat a virágpalántákat, me-
lyeket a gyerekek hoztak az óvoda szépítésé-
re. Azóta is mindennap lelkesen gondozzák, 
locsolják őket. A következő állomáson ügye-
sen válaszoltak az állatokkal kapcsolatos 
kérdésekre, gyorsan megtalálták és megfej-
tették a fűbe elrejtett találós kérdéseket. A 
szelektív hulladék válogatásnál a kisebbek is 
szívesen sürögtek-forogtak, segítettek, a na-
gyok pedig ügyesen válaszoltak az óvó néni 
kérdéseire. Nem titkolt célunk ezzel, hogy a 
gyerekek szokásrendszerének alakítása so-
rán a családok környezettudatos viselkedése 
is formálódjon, hogy egyre nagyobb hang-
súly kerüljön a megfelelő hulladékkezelésre. 
Hiszen környezetünk megóvásáért mindany-
nyian felelősek vagyunk!
A délelőtt során a gyerekeknek még lehető-
ségük volt illatokat felismerni, állatokat cso-
portosítani különböző szempontok szerint, 
dalt tanulni a természetről és földgömböt 
színezni. A nap lezárásaként pedig min-
denki hazavihetett egy papírból készült bé-
kát, melyről otthon is eszükbe juthat, hogy 
mennyi mindent tanultak a mai napon, pe-
dig „csak” játszottak!

Péntekre maradt a nagycsoportosok ki-
rándulása a zsombói láperdőbe. Incike 
óvó nénit kértük meg, hogy az elmúlt évek-
hez hasonlóan ő vezesse a túrát.
Fél órás gyaloglás után, megérkeztünk a 
Nagyerdő ölelésében lévő Rózsa Sándor 
csárdához, ahol sok érdekességet hallhat-
tak a gyerekek a régi betyár élet izgalmai-
ról. Majd elindultunk az erdő rejtette ősláp 
kalandos felfedezésére, betartva az erdő 
élőlényeinek nyugalmát, épségét megóvó 

szabályokat. Megcsodáltuk az erdő buja 
növényzetét. Az aljon lágyszárú növények: 
csípős csalán, tapadós galaj, lila gyöngyikék, 
sárga és fehér vadvirágok, füvek és bokrok 
zsenge levelei árasztották a természet illa-
tát. Egyre nehezebben tudtunk haladni az 
ősláp felé a kidőlt, elkorhadt fatörzsektől. 
A talaj már egészen ingoványos volt. Végre 
megpillantottuk az őslápot. Incike elmond-
ta, hogy a láp télen sem fagy be, mert a sok 
korhadt lebomló növény hőt termel. A láp 
szélét sás és nád szegélyezi. Megtudtuk azt 
is, hogy itt élt a Lápi póc nevű őshal, és azt 
is, hogy ez az erdő természetvédelmi terület, 
amit óvnunk, védenünk kell, hogy megma-
radjon lehetőleg érintetlenül.
Zsombó miről is kapta a nevét? A fűcsomók-
ról, melyeket zsámbéknak neveztek régen. 
Ezeken lépdelve óvták lábukat, lábbelijüket a 
mocsaras talajtól. A tűz, víz, föld témakörök 
ismereteit, összefüggéseit, felidézhettük, 
átgondolhattuk. Az erdőből kifelé haladva, 
megpillantottunk egy épületet. Incike ráve-
zető kérdéseivel kitalálták a gyerekek, hogy 
egy iskola épülete, ahol egykor a tanyasi 
gyerekek egy osztályteremben tanultak.
Mielőtt visszaindultunk, ittunk egy kis fris-

sítő vizet. Megéhezve, de sok új élménnyel 
gazdagodva tértünk vissza az oviba!
A hét lezárásaként szerintünk ide illik ez az 
idézet:
„A Föld nem a miénk, csak az unokáinktól 
kaptuk kölcsön…”- vigyázzunk rá!

rÁCzné PatiK GaBriella, zÁdori aliz, Baló éva, 
KotroCzó edit, toKodi JÁnosné

óvodapedagógusok

• Május 16. – Óvodák Kistérségi Egyesüle-
tének gyereknapja Üllésen a ballagó nagy-
csoportosok számára
• Május 23. – Gyereknap az óvodában
• Május 31., 16:00 óra – Óvodai ballagás
• Június 18., 17:00 óra – Szülői értekezlet 
a leendő óvodások szüleinek
• Augusztus 5-30. – Takarítási szünet (eb-
ben az időszakban az óvoda zárva tart)

FoGasné Matula zsuzsanna

óvodavezető

Hírek a Nefelejcs  
Katolikus Óvodából
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"Kéklő halvány
felhők alján
Kivirul a ragyogó szivárvány."

Weöres Sándor: Bolygó zápor

A Homokháti Iskolaszövetség egy szakmai 
társulás, melynek legfőbb célja a helyi is-
kolafejlesztési elképzelések összefogása, a 
társult iskolák pedagógiai, szakmai segítése, 
a Homokhátság sajátos nevelési-oktatási 
érdekeinek megjelenítése és annak képvise-
lete az állami és helyi szervek előtt. Zsombó 
abban a speciális helyzetben van, hogy a 

települések közül egyedülálló módon két 
intézménnyel is képviselteti magát a szövet-
ségben, hiszen a Szent Imre Katolikus Álta-
lános Iskola és a Kós Károly Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény külön-külön is tag.
Az a megtiszteltetés érte iskoláinkat, hogy 
otthont adhatott az igazgatói konferencia-
sorozat áprilisi állomásának, így a környék 

iskoláinak igazgatói április 25-én Zsombón 
vendégeskedtek. A tanácskozáson túl meg-
ismerhették a zsombói oktatás helyi sajá-
tosságait, bepillantást nyerhettek iskoláink 
mindennapjaiba.
A pozitív visszajelzések alapján büszkén 
mondhatjuk: 13 intézményvezető távozott 
úgy a nap délutánján, hogy továbbviszi jó 
hírünket.

PÁlMai Péter

igazgató

Kiskundorozsmai diákok és a zsombói 
Szent Imre Katolikus Általános Iskola 
tanulói is csatlakoztak a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. országos szemétszedési 
kampányához április 22-én. A Föld nap-
ján a két település közötti útszakaszt 
közösen tisztították meg.
A mozgalom mára hazánk egyik legtöbb 
önkéntest megmozgató környezetvédelmi 
akciójává nőtte ki magát, 2013-ban 60 ezren 
kapcsolódtak a felhíváshoz. A közútkezelő 
ezúttal is biztosított minden csatlakozó szá-
mára kesztyűt, zsákokat és láthatósági mel-
lényt, illetve gondoskodtak az összegyűjtött 
hulladék elszállításáról is.

Mihálffy Béla, Kiskundorozsma önkormány-
zati képviselője szívügyének tekintette a 
két település összefogását, hiszen így a 
dorozsmai gyerekek is láthatják, mennyire 
felelőtlenek az emberek, mennyi mindent 
dobnak el a közutak mellett, s így várhatóan 
a felnövekvő nemzedék jobban fog ügyelni 
környezetére.
Tavaly még csak a zsombói iskolások szor-
goskodtak a Föld napján, hiszen az iskola 
környékét, illetve a települést ettől a kezde-
ményezéstől függetlenül évről évre kitaka-
rítják. Zsombón már akkor is megszervezték 
a szemétszedést, amikor még a Magyar Köz-
útnak nem volt ez az országos kampánya, 

amelyben évek óta partnerként vesz részt a 
településünk. A 2012-es akció után kereste 
fel Gyuris Zsolt polgármester a dorozsmai 
képviselőt, hogy működjenek együtt, s közö-
sen tisztítsák meg a településeket összekötő 
útszakaszt.
Lajkó Bence, a Szent Imre Katolikus Általános 
Iskola 8. osztályos tanulója, aki tavaly is részt 
vett a szemétszedési akcióban, lapunknak 
elmondta: Zsombón szerencsére évről évre 
kevesebb a hulladék az út menti árkokban, 
ami remélhetőleg ennek a kezdeményezés-
nek is köszönhető.

szerkesztőség

Homokháti iskolaigazgatók konferenciája Zsombón

Föld napi összefogás Szegedtől Zsombóig

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
Minisztere Magyarország jó tanulója – jó 
sportolója kitüntető címet adományozott 
Törköly Zoltán 7. osztályos tanuló részére 
a tanulásban és a sportban párhuzamosan 
elért kimagasló teljesítménye elismeréséül. 
A díjat 2013. április 26-án vehette át Balogh 
Zoltán Miniszter Úrtól Budapesten, a Magyar 
Sport Házában.
A nemzeti erőforrás miniszter beszédében 
hangsúlyozta: „Az intellektuális és a sport-

teljesítmények egymást erősítik, nagyon jó 
indulást jelent ez az életben, ehhez ad biz-
tatást ez az elismerés. „
Zaza az EDF DÉMÁSZ SZEGED kajakos ver-
senyzőjeként és a szegedi Titán TC atlétá-
jaként is magyar bajnoki címet szerzett a 
2012-es évben.
Gratulálok ehhez a szép eredményhez!

FaraGó GaBriella

osztályfőnök

" a jó tanuló - jó sportoló díj a magyar diákok számára adható legmagasabb kitüntetés, amely egy tehetséges nemzet legtehetségesebbjeinek 
teljesítményét ismeri el”

A SZIKAI diákja Magyarország jó tanuló-jó sportolója
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"Eső esett
Nagy a sár
Cikázik a fecskepár.

Ideszáll,
Odaszáll," 

Bars Sári. Nyárelőn

Az esély szó jelentése: annak lehetősége, va-
lószínűsége, hogy valaki vagy valami mások-
kal szemben, elnyer, megszerez valamit. Az 
esélyegyenlőség megvalósulása azok számá-
ra, akik valamilyen fogyatékossággal élnek, 

nem annyira magától értetődő, mint nekünk, 
ép embereknek. Fontos, hogy ne legyenek 
előítéleteink a fogyatékos emberekkel szem-
ben, és szolidaritásunkról győzzük meg őket.
Esélyegyenlőségi napot tartottunk 2013. má-
jus 3-án. Nem volt tanítás e napon, mégis na-
gyon sokat tanultunk főként a fogyatékosság 
megéléséről és a testi korlátok leküzdéséről. 
A legilletékesebbektől szerezhettünk tapasz-
talatokat, hiszen meghívott vendégeink a 
mindennapokban együtt élnek sérüléseikkel, 
hátrányos helyzetükkel.
A Csongrád Megyei Mozgássérültek Egyesü-
letének néhány képviselője látogatott el hoz-
zánk. Hoztak kerekes székeket, amelyeken 

diákjaink kipróbálhatták a mozgássérültek 
közlekedését,
beszéltek az életformájukról, kisfilmeket mu-
tattak az életükről. A hallássérültek jelelését 
is gyakorolhattuk egy jelelő hölgy segítségé-
vel, a vakok Braille-írásával ismerkedhettünk. 
A Grimaszk szegedi színjátszói szituációs játé-
kokba vonták be tanulóink a hátrányos hely-
zetű embereket érő sérelmek bemutatására. 
Több helyszínen is játékos foglalkozások se-
gítettek átélni az érzékszervi és testi sérültek 
nehézségeit, és rádöbbentettek arra, hogy az 
egyszerű dolgok is milyen nehézkesek lehet-
nek, ha sérültként kell megtennünk. 
Diákjaink nagyon jól viselkedtek minden 
helyzetben, érdeklődőek voltak és segítőké-
szek, látogatóink is nagyon hálásak voltak 
ezért.
Tartalmas és szórakoztató volt ez a nap azért 
is, mert nem a sajnálat maradt meg ben-
nünk, hanem a csodálat, hogy fogyatékkal 
is lehet teljes életet élni, és tisztelni kell az 
életet, a másik embert akkor is, ha más, mint 
mi vagyunk.
Köszönjük vendégeinknek, hogy velünk vol-
tak.

JaKaB edit

pedagógus

Idén először a költészet napján tartottuk 
meg a felsős Tombácz János vers- és próza-
mondó versenyt, azaz április 11-én. 
A szokásosnál kisebb számú, de annál lelke-
sebb volt a versenyzőgárda. 
Először az 5-6. évfolyam diákjai mérkőztek 
meg egymással. Jól felkészültek, vidámak 
voltak, mégis ők izgultak jobban.  Ko-
molyabb és humoros szövegeket, verseket 
egyaránt hallottunk tőlük és igazán jól szó-
rakoztunk!
A próza kategóriát Nagy Erika (5. o.) nyer-
te, aki a békák lelkivilágáról mesélt nekünk 
Nógrádi Gábor nyomán. Mivel összesen 
hárman indultak prózával ezen a két évfo-
lyamon, a zsűri csak egy helyezést osztott ki.
A verselők közül Bárkányi Fanni (6. o.) bi-
zonyult legjobbnak téli tájat idéző, havas 
versével. A második Tóth Áron (5. o.) lett, aki 
a túl tökéletes lányokat emlegette Lackfi Já-
nos költeményében. A harmadik helyet egy 

Ady-verssel Nagy Vivien (6. o.) szerezte meg.
Reméljük, mindannyiukkal találkozhatunk 
jövőre is!
A 7-8. évfolyam az idén nagyon jól felkészült 
volt. Itt a poénos műveken volt a hangsúly, 
úgyhogy a közönség és a zsűri jókat derült. 
Talán a prózások voltak sikeresebbek, nem 
is volt könnyű a döntés a zsűrinek. Magasan 
a legjobb eredményt érte el Bacsa Janka (8. 
a) Reggel hétkor című Karinthy-szövegével. 
Mondhatjuk, hogy itteni pályafutásának 
egyik legjobb előadását hallhattuk tőle. 
(Csak így tovább! ) A második hellyel Ka-
pás Nóra (7. o.) büszkélkedhet, aki tanárá-
nak sorolt különféle kifogásokat, miért nincs 
kész a leckéje. A képzeletbeli dobogó harma-
dik helyén Kálmán Felícia (7. o.) áll bravúros 
szövegével, amely egy modern mese a go-
nosz koszinuszról.
A versmondók első helyét Faragó – Mészá-
ros Réka (7. o.) szerezte meg Babits Mesz-

sze, messze… című művével. A második 
helyre Király Cintia (7. o.) került az ördög és 
a tündér találkozásáról szóló versével, míg a 
harmadik helyen Vajdics Gábor (8. b) végzett 
– aki a költészet napja alkalmából József At-
tila-verset adott elő.
Köszönet illeti azokat a kollégákat, akik segí-
tették a délután zökkenőmentes lebonyolí-
tását. Farkas Zoltánnénak a gyönyörű díszle-
tet, Tarczal-Márta Editnek (és médiásainak) 
az esemény megörökítését, Tarcsiné Tóth 
Ágnesnek a szendvicseket és üdítőt, Faragó 
Gabriellának az oklevelek arculattervét, Gera 
Erikának a nyomtatást, Kovács Zsoltnénak a 
laminálást köszönjük szépen!
A legfontosabb: a zsűrinek és a közönségnek 
hálásak vagyunk a részvételért, a verseny-
zőknek pedig a vidám délutánért!
Ne feledjétek: „Jövőre – veletek – ugyanitt!”

naGyMihÁly tíMea

pedagógus

Esélyegyenlőségi nap a Szent Imre Katolikus Általános Iskolában

Költészet és próza

Kiemelkedően közhasznú szervezet. 1981-
ben alakult 100 fővel, jelenlegi létszá-
munk: 3254 fő, akik 29 helyi csoportba 
tartoznak.
Elnöke: Tóth Margit, Dóc község polgár-
mestere
Szakmai felettes szervük a Mozgáskorláto-
zottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 
(MEOSZ), ahová az esélyegyenlőséghez 
szükséges feltételek megteremtéséhez 
javaslattételi, véleményezési lehetőségük 
van.
A szervezet a Csongrád megyében élő 
mozgáskorlátozott embereken kíván segí-
teni, összefogja és koordinálja a megyén 
belüli szervezetek működését, törekszik 
valamennyi Csongrád megyei mozgáskor-
látozott ember érdekvédelmére.
Figyelemmel kíséri a mozgáskorlátozottak 
egészségügyi, közlekedési, építészeti, kul-
turális, műszaki, oktatási, foglalkoztatási, 
sport, anyagi, intézményi, jogi életfeltét-
eleit.
Segíti a társadalmi részvételükre és esély-
egyenlőségükre vonatkozó állami és ön-
kormányzati tevékenységet.
A tömegkommunikáció, a kultúra, a művé-
szetek képviselőivel együttműködve részt 
vesz az egészségkárosodott kisebbség 
számára kedvező társadalmi tudatformá-
lásban.

Mozgáskorlátozottak  
Csongrád Megyei 
Egyesülete (MCSME)
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"Ereszünkre
Rátalál.
Jól jön most

Az a sár,
Fészket rak
A fecskepár." 

Bars Sári. Nyárelőn

időpont esemény
június 4. a nemzeti összetartozás napja, tanítás nélküli munkanap
június 11. 14.30 pedagógusnap
június 12. 10.00 bolondballagás
június 12. 15.00 nyolcadik osztályosok búcsúzója a tantestülettől
június 12. 18.00 nyolcadik osztályosok bankettje
június 14. utolsó tanítási nap
június 15. 10.00 ballagás
június 20. 16.30 a Kós Károly Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanévzáró ünnepélye az iskola zsibongójában
június 20. 17.00 a Szent Imre Katolikus Általános Iskola tanévzáró ünnepélye a József Attila Közösségi Ház és Könyvtár nagytermében
június 20. 18.00 Te Deum – tanévzáró mise a Kisboldogasszony templomban
június 20. 18.45 bizonyítványosztás a tantermekben

FaraGó GaBriella iGazGató (KKaMi), PÁlMai Péter iGazGató (sziKai)

A 2012/2013-as tanítási év júniusi programjai  
az oktatási intézményekben

A Kós Károly  
Alapfokú  
Művészetoktatási 
Intézmény év  
végi vizsgáinak  
időpontjai

A Kós Károly Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény felvételt hirdet a 2013/14.  
tanévben a következő tanszakokra:

zeneművészet
Akkordikus tanszak, gitár főtárgy 
 - tanár Nyíri Csaba
 - május 31. péntek 1630

Fafúvós tanszak, furulya főtárgy  
 - tanár Hampel Zsuzsa 
 - június 3. hétfő 1730

Billentyűs tanszak, zongora főtárgy  
 - tanár Elekné Sándor Szilvia 
 - június 4. kedd 1630

Vokális tanszak, magánének főtárgy 
 - tanár Veréb Judit 
 - június 5. szerda 1700

Vokális tanszak, népi ének főtárgy  
 - tanár Kremper-Kerekes Enikő 
 - május 29. szerda 1700

Vonós tanszak, hegedű főtárgy  
 - tanár Huszár Emőke 
 - június 7. péntek 1700

Billentyűs tanszak, zongora főtárgy  
 - tanár Hegedűs Károlyné 
 - június 7. péntek 1700

képző- és iparművészet
Kerámia, grafika és festmény kiállítás: 
megnyitó június 11. 18 óra 
helyszíne a József Attila Közösségi Ház, 
megtekinthető 3 héten át,
főtárgy tanárok  
 - Zsemlye Ágnes 
 és Faragó Gabriella
táncművészet
néptánc bemutató a falunapokon június 
30.
főtárgy  
 - tanár Nokta Gábor

2011 előtt 
beiratkozottak számára

2011-ben (vagy után) 
beiratkozók számára

zeneművészeti ág - szolfézs előképző
zongora billentyűs (zongora főtárgy)
furulya fafúvós (furulya főtárgy)
hegedű vonós (hegedű főtárgy)
- akkordikus (gitár főtárgy)
magánének 
11 éven felülieknek

vokális (magánének főtárgy)
11 éven felülieknek

népi ének vokális (népi ének főtárgy)
táncművészeti ág - néptánc
képző- és iparművészeti ág kerámia -

- képzőművészeti
Minden érdeklődő szülőt és leendő növendéket szeretettel várnak művésztanáraink!
Jelentkezési lapok elérhetők az iskola irodáján, illetve a Polgármesteri Hivatalban

CGF  (kukorica alapú melléktermék - fehérjetartalom 18%), indító és nevelő 
komplett borjútápok, tejpótló borjútápszerek, ásványi és vitamin kiegészítő 
premixek, tejelő koncentrátumok, helyszínen ingyenes teljes körű takarmá-
nyozási szaktanácsadás. Állattartási és farmgazdálkodási eszközök, valamint 

villanypásztor rendszerek széles választéka.
Déli-Farm Kft.

Szeged-Kiskundorozsma, Kettőshatári út 6.
(nagybani zöldségpiac mellett)
Szaktanácsadó: (20) 479 8373
Telefon: 62-556-120, 556-130
e-mail:rendeles@delifarm.hu

A Déli-Farm Kft. kínálata:
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Sajnos sok család él Magyarországon, akik 
nehezen tudják megoldani gyermekük nyári 
felügyeletét. A „kulcsos gyerek intézmény-
rendszere” nem jó megoldás!
A Szent Imre Katolikus Általános Iskola tan-
testülete a tavalyi évhez hasonlóan idén is 
megszervezi a nyári napközis tábort az is-
kola tanulóinak. Az előzetes igényfelmérés 
már folyamatban van, hogy a körülbelüli 
létszámok függvényében elkezdődhessen a 
szervezés.
A tábor nonprofit jelleggel zajlik, tehát a 

részvételnek költsége nincs, a napi étkezést 
a Jóbarát Vendéglő segítségével oldjunk 
meg, ennek a díját a vendéglőben 
kell előre rendezni.
A program tervezett kezde-
te: 
július 1. (27. hét)
A program tervezett 
vége: 
augusztus 16. (33. hét)
A foglalkozások hétköznapon-
ként reggel 8-tól 16 óráig tar-

tanak, minden héten más-más pedagógu-
sok (3 fő/hét) vezetésével.

A programok között tervezünk többek 
között kézműveskedést, kerékpártú-

rát, vetélkedőket, drogprevenciós 
foglalkozásokat és filmklubot is.

Nagy szeretettel várjuk az iskola 
diákjait, sőt az óvodai takarítási 
szünet idején leendő elsősein-

ket is!
PÁlMai Péter

igazgató

Iskolai nyári tábor „…hogy Zsombón ne legyenek kulcsos gyerekek!”

"Tollal bélelt
Puha fészek
Várja az új

Kisfecskéket-
Nemsokára
Itt a nyár!" 

Bars Sári. Nyárelőn

A Kós Károly Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  
növendékeinek tavaszi versenyeredményei
2013. március 22. XV. Deszki Maros 
Menti Fesztivál
Rácz-Szabó Emese, Bátki-Fazekas Ilona  
 1. hely kamarazene
Bacsa Flóra    
 1. hely szóló népdaléneklés
Hajda Csenge Sára    
 2. hely szóló népdaléneklés
2013. április 12. Üllési Fontos Sándor 
Verseny
Bakó Luca  3. hely csendélet
Szél Orsolya 2. hely népi ének
Bátki-Fazekas Ilona 2. hely zongora
Földi Sarolt Csenge 3. hely zongora
Hajda Csenge Sára 1. hely népi ének

Bacsa Flóra 1. hely népi ének
Hegedüs Anna Ilona 2. hely népi ének
Gárgyán Doroti különdíj népi ének
Maróti Nikolett dicséret népi ének
Kálmán Felícia-Takács Adrienn  
  3. hely kamarazene
Kálmán Richárd 1. hely hegedű
Kálmán Virág 1. hely hegedű
Kálmán Virág-Kálmán Patrícia 
 különdíj kamarazene
Csicsóka énekegyüttes 3. hely
Gárgyán Doroti, Szél Orsolya, Maróti Niko-
lett, Kun-Szabó Dominika
Zsongó énekegyüttes 1. hely
Hajda Csenge, Hegedüs Anna, Zsemberi Ad-

rienn, Bacsa Flóra
2013. április 19-20. IV. Országos Ke-
rámia – és Tűzzománckészítő Verseny 
Győr
Döntőbe jutott növendékek 
Bakó Luca
Huszta Rita
Nagy Erika
Viski Anna
Gratulálok a versenyzőknek és tanáraiknak, 
köszönöm a támogatást a kedves szülőknek!
További sok sikert kívánok minden növen-
déknek a nemes megmérettetésekhez!

FaraGó GaBriella

intézményvezető
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Vastaps a templomban

A hit kottája

"Lehullt a jégbilincs,
Selymet bont a barka.

Tág, tavaszi széllel
Beszélget egy szarka."

Böszörményi Ilona: Tavaszi köszöntő 

Ilyet is rég „hallottak” a zsombói istenháza 
falai…
Történt pedig, hogy a május ötödikei szent-
mise végén, az elbocsátó áldást követően 
Leonardo Botti elénekelte a Bach-Gounod 
mesterektől örökbe kapott szépséges Ave 
Mariát. Az áhítat kis csöndje után Túri Kis 
István atya a hívekhez fordulva azt mondta: 
hogy az olasz énekes ne érezze idegenben 
magát, tapsoljuk meg, amint ez egy itáliai 
templomban szokásos. És felcsattant a taps. 
Az így kifejezett köszönet nem csak a remek 
tenoristának szólt, hanem a mise alatt szol-
gáló valamennyi művésznek.
Nem tudom, közel s távol van-e a zsombóihoz 
hasonló templom, ahol a vasárnapi szertar-
tás szinte mindig ilyen színvonalú zenei él-
ménnyel párosul. Így volt ez nemrég a bér-

máláskor, amikor is tizennégy fiatal hitbéli 
megerősítése történt, vagy az elsőáldozók 
április végi szentmiséjén, amikor szintúgy 
tizennégyen lehettek a kivételes szakrális 
pillanat részesei.
Vasárnaponként hol Kispéter Gábor modern 
egyházzenét művelő együttesének, hol a 
Gábor Tamás vezette Schola leánykarnak a 
miseénekei, zsoltárai segítik az elmélyülést, 
máskor meg településünk művésztanárai 
teszik emelkedettebbé az istentiszteletet. Az 
ő elmúlt évi koncertjük a szegedi Fogadalmi 
templomban olyan sikert hozott, hogy az 
eddig csak a megyeszékhelyre korlátozódó 
Egyházzenei hónap szervezői két zsombói 
eseményt is a programba illesztettek: az 
egyik a Kós Károly Művészeti Iskola tanárai-
nak és növendékeinek fellépése a lapzártánk 

után, május 12-én zajló szentmisén, a másik 
pedig ama bizonyos 5-ei mise volt, amelyet 
a kivételes taps zárt. S ez a taps, mint mond-
tuk, nem csupán Leonardo Bottinak szólt, de 
éppúgy Huszár Emőke hegedűművésznek, 
Veréb Judit és Bátki Fazekas Zoltán énekmű-
vészeknek, akiknek előadásában Paradis-, 
Mozart- és Händel-műveket hallhattunk. A 
kivonulást Gábor Tamás orgonajátéka kísér-
te.
Ennek az emlékezetes tapsnak van vissza- és 
előremutató jelzésértéke. Kifejeződik benne 
mindaz, amit tehetségeinek köszönhet a 
közösség, s amely hírét viszi templomnak, 
iskolának, kultúrháznak – Zsombónak.

v.B.

Élesítem a fülemet, hasztalan. Nem tudom 
eldönteni, amit hallok, élő zene, vagy éppen 
magnetofonról szól. Akár ha stúdiófelvétel 
lenne, oly tiszta. Aztán a sokadik percben 
rájövök: igen, itt és most éled meg a hang a 
templom falai között.
Az együttes neve: Zsombói Ifjúsági Énekkar. 
„Rajtunk ragadt ez a név így negyven-öt-
venévesen is” – mondja Kispéter Gábor. Hát 
igen, az idő elszaladt, de a név kötelez… Így 
lettek ismertek, hát marad a név.
Családi társulat ez, csak épp a kötődés ket-
tős: a Kothencz és a Kispéter família adta 
mindig a gerincét – avat be Gábor a rész-
letekbe. Nem hivatásos előadók: ő maga 
jogász és villamosmérnök – nem mellesleg 
alpolgármester –, az együttes másik „oszlo-
pa”, Kothencz István pedig tanyagondnok. 
De menjünk vissza a gyökerekhez.
Az összeszokott páros huszonegy esztende-
je gitározik együtt. István kezdte régebben 
– ő a jezsuiták templomában már a ’70-es 
években megismerkedett az egyházzenei új 
hullámmal. Gábor templomzenészi pályafu-
tása Rókuson indult, aztán amikor átkerült a 
Szent József templomba, egymásra találtak. 
Évek múlva a közös út Zsombóra vezetett.
Akkoriban még megvolt itt a Palya atya 
idejében a bordányiakkal együtt szerve-
zett énekkar. Később a legendás Sali, azaz 
Szűcs László adott új lendületet a templomi 
zenélésnek. „Még kis ministráns voltam a 
jezsuitáknál, amikor Sali már ott gitározott” 
– mondja István, majd ketten sorolják Szűcs 
doktor érdemeit: az ifjúsági egyházi zene 
emblematikus alakja volt Szegeden, de is-
merték az országban mindenfelé. Bejárta a 
környéket, Móravárostól Röszkéig, Zsombóig 
mindenütt ott volt. Buzdította és tanította a 
fiatalokat, s amikor látta, hogy már önálló-
an is tudnak működni, ment tovább, újabb 
missziós terepet keresve. Karizmatikus egyé-
nisége sokakra hatott – Gáborék is büszkén 
nevezik őt mentoruknak.
Lépjünk még kicsit vissza a régmúltba. A 

Szent József templom eléggé eldugott he-
lyen volt ahhoz, hogy sok olyan ember jár-
jon oda, akiknek a kádári időkben hivatásuk 
miatt ez nem volt ajánlatos. A vasárnap esti 
misére tódultak a fiatalok, a legtöbbször 
még állóhely se maradt, volt, hogy többen ki 
is szorultak a templomból s kintről füleltek. 
Némelyik fiatalt kezdetben főként a zene 
vonzotta, s hite ez által lett később erős. 
Istvánék ott érezték meg a zenéjük szerepét. 
No és a közösségélmény erejét. Ezt máig hor-
dozzák.
1998-ban, amikor Zsombóra kerültek, Sali 
énekkarához csatlakoztak. Aztán a mester, 
látván bennük az elhivatottságot, biza-
lommal mondta: fiúk, csináljátok tovább. 
És teszik a dolgukat azóta is. Éneklik a mi-
seszövegeket, játsszák saját műveiket, az-
tán Sillye Jenő és a Gável-testvérek vagy a 
Signum szerzeményeit, meg a nagyvilág 
egyházzenéjének legkiválóbb darabjait. Ze-
néjük megérinti a fiatalokat. Dalaik – akár 
egy-egy imádság. Sokaknak a szakralitás 
világához közelítő úton az első lépcsők meg-
mászásához ők adják a segítséget – itthon 
és másutt, mert hírük terjed. Sokfelé hívják 

őket koncertezni. Bejárták egész Dél-Ma-
gyarországot. Sokakhoz viszik közel a hit 
kottahangjait. 
Ülök a templomban. A kórusról többszólamú 
ének szól, tiszta hangok lépnek a visszhang-
térbe. Odafönt elképzelem, Gábor mellett az 
énekesek, felesége, Éva, meg leányuk, Anna, 
Gábor fiuk az ütőhangszereket szelídíti, a 
zongora mögött Kothenczék Lívia lánykáját 
vélem, a basszusgitáros nyilván Máté, aztán 
szüleik, Márta és István – együtt hát a „két-
családos” zenekar. Ám valójában ennél is tá-
gabb a kör: a nyolcadikos kis énekes, Maróti 
Enikő, a hegedűs leány, Varga Rita, a két Ka-
talin, Börcsökné Kati és Kálmánné Kati, vagy 
Keresztút-járáskor Horváth Zsolt – ők is a 
nagyobb zenei „családba” tartoznak. Köztük 
a zene és hit a kapocs.
Laikusként tisztelőjük lettem, de a bizonyos-
ságért zeneművész barátomhoz fordultam, 
őt kérdeztem, miként ítéli meg az együttest. 
Röviden válaszolt: e műfajban ez a legma-
gasabb szint! Egyszóval a küldetésükhöz 
megvan az ihletett tehetség is. Meg a lélek-
fiatalság.

vÁrKonyi BalÁzs
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"Csengettyűs hóvirág
Levélházikóból,

Legényes tavasznak
Csilingelve bókol."
Böszörményi Ilona: Tavaszi köszöntő 

Az ajtóm mindenki előtt nyitva áll
Kedves Zsombóiak!

Zsombó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bi-
zalmat szavazott nekem és 2013. május 1-től látom el a Jó-
zsef Attila Közösségi Ház és Könyvtár igazgatói feladatait. 
Biztos vagyok benne, hogy mielőbb személyesen találkoz-
hatok Önökkel valamelyik programunkon, azonban röviden 
szeretnék bemutatkozni.

Bár munkám, eddigi tevékenységem, amely meglehetősen sokrétű, 
közvetlenül nem kapcsolódik Zsombóhoz, mégis zsombóinak érzem 
magam. Természetesen családom teljes mértékben osztja velem ezt 
az érzületet, valamennyien zsombóinak tartjuk magunkat idestova 
10 éve. Végtelenül szerencsés fordulatnak látjuk az életünk alakulá-
sát illetően - teljes összhangban feleségemmel, Dr. Hajdú Mártával, 
aki a Szegedi Törvényszéken dolgozik -, hogy annak idején azt a dön-
tést hoztuk, hogy ezen a településen próbáljuk megvetni lábunkat. 
Úgy érzem, sokat tettünk ezért, és egyben köszönjük, hogy nyílt, 
befogadó szándékkal találkoztunk a helyiek részéről. Már kiskorú 
gyermekeink, a 3 éves Zsófia és a 6 éves Tamás is átérzik ennek az 
összes örömét, lehetőségét. Nyilván – cseperedvén - a gyermeki 
megérzésből, az ártatlan örömérzetből fokozatosan egyre érettebb 
meggyőződés válik, és szép lassan a súlyát és felelősségét is meg fog-
ják tapasztalni,mit jelent az: Zsombó lakosának lenni. 
Biztos vagyok abban, hogy neveltetésük, és (büszkén mondhatom) 
született intelligenciájuk értékes zsombói polgárokat fog faragni 
belőlük, amely érzületet akkor is hordozni fogják, ha sorsuk e Föld 
kerekének bármely pontjára szólítja őket. 
Gyermekkoromat Hódmezővásárhelyen töltöttem. Szüleim, akiket 
korán elveszítettem, két teljesen különböző társadalmi körből ke-
rültek ki. Édesanyám borsodi lányként bányász családban nőtt fel és 
Sárospatakon kapta meg a diplomáját a méltán híres ottani tanító-
képző iskolában. 
Édesapám kötegyáni földműves család elsőszülött fiaként, a „kulák” 
meghurcoltatások, vagyonelkobzások és társadalmi megkülönböz-
tetések ellenére, munka mellett szerezte meg agrármérnöki diplo-
máját Gödöllőn.
Hódmezővásárhelyre nagyon jó szívvel emlékszem. Szüleim kedvel-
ték a zenét, a színházat. Kisgyermekként zeneiskolába, hangszeres 
órákra, amatőr színjátszó körbe járattak. Így kerültem szép lassan el-
választhatatlan kapcsolatba a kultúrával és aztán így vált az életem 
szerves részévé. Apám kívánságát teljesítettem, amikor a mezőgaz-
dasági pályát választottam, de az élet mégiscsak egy másik szakmai 
irányt tett vonzóvá számomra. 
A kultúra szeretete és a modern marketing tudományának találko-
zása aztán későbbi- és eddigi életem legszebb, legemlékezetesebb 
éveit adta számomra. 2001-től, mint az összevont Szegedi Nemzeti 

Színház és Szabadtéri Játékok marketing igazgatója, felelős lettem 
az ország legnagyobb működési volumennel bíró kulturális intéz-
ményének teljes marketing- és kommunikációs tevékenységéért. Ez 
az időszak végképp eldöntötte bennem a kultúr-management iránti 
vonzódásomat. A Szegedi Nemzeti Színház és Szabadtéri Játékoknál 
végzett tevékenységemet a Dél-alföldi Regionális Idegenforgalmi Bi-
zottság 2003-ban a „Dél-Alföld Turizmusáért” díjjal jutalmazta. 
Leghőbb vágyam, hogy ezt a röviden leírt életutat, tapasztalataimat 
kamatoztatva 2013 május 1-től Zsombó írja tovább. 
Nagyon örvendetesnek tartom, hogy a Közösségi Ház felújítása, 
korszerűsítése tételes, kézzel fogható módon bizonyítja Zsombó 
település közösségének ambícióit, miszerint ily módon döntő lehe-
tőséget látnak a helyi közösségi élet erősítésében. Az eddig is jól 
működő aktív közművelődési, oktatás-kiegészítő jellegű tevékeny-
ség, a nyugdíjasok, idősek aktivizálása, közösségi életbe való értékes 
bevonása és ott tartása, a fiatalok szórakoztatása, igényes úton tör-
ténő motiválása (és még lehetne folytatni az ilyen jellegű közösségi 
ház-funkciók sorát) megítélésem szerint - egyéb más érdemi opciók 
életbe léptetése által tovább tudna erősödni, Zsombó erejét nagy 
mértékben megnövelhetné. Nemcsak a közvetlen értelemben vett 
kulturális-közművelődési hatásait illetően, de gazdasági vonatko-
zásban is komoly előnyökhöz juttathatná a települést. 
Tisztelt Hölgyeim, Uraim, Kedves Gyerekek, Zsombóiak! Az ajtóm 
mindenki előtt nyitva áll. Bárkit szeretettel várok. Mindenkitől el-
várom, hogy elmondja a véleményét, kritikáját, mivel nekünk ebből 
kell építkeznünk. Munkatársainkkal mindent megteszünk azért, 
hogy maradandó élmények születhessenek a közösségi ház falain 
belül... és kívül is. 

haJdu laJos

igazgató

Zsombótól Badacsonyig - kirándulás a Balaton-felvidékre

A DOMINO Alapítvány „Útközben…” című 
útibeszámoló-sorozata 2013. május 24-én a 
tavaszi időszak utolsó állomásához érkezik. 
Záró akkordként 2013. június 8-ra tervezünk 
kirándulást a Balaton-felvidékre, mely során 
első úticélként a Balaton egyik leglátványo-
sabb helyszínét, a kincses félszigetet, Tihanyt 
terveztük be, ahol a város szép látnivalói 
után megtekintjük a gejzírkúpokat, majd 
igény esetén a Tihanyi apátság szép öröksé-
geit, valamint a gyönyörű levendulamezőket 
is. Következő állomásként a hegyestűi egy-
kori kőfejtőbe látogatunk, ahonnan gyönyö-
rű kilátás nyílik a Tapolcai-medencére.

Ezután hosszabb túra (kb 5 km) következik, 
mely során a Szent György-hegy bazaltorgo-
náit csodálhatjuk meg.
A napot badacsonyi borkóstolással, fagylal-
tozással zárjuk.
Indulás 2013. június 8-án reggel 6.00 órakor 
a zsombói József Attila Közösségi Ház elől, 
érkezés 21.00 – 22.00 óra között ugyanide.
A kirándulás önköltséges, az utazási költ-
séget, belépő díjakat az utasok fizetik. A 
pontos összeget a jelentkezések után tudjuk 
meghatározni a létszám ismeretében, az 
előzetes felmérések szerint 3500-4000 Ft/fő 
között alakul az útiköltség.

Kényelmes túracipő (kb. 5-8 km távot fo-
gunk gyalogolni) és esőkabát javasolt.
Kérjük, hogy ásványvizet, teát, szendvicset 
mindenki egész napra hozzon magával.
A kirándulás során képzett túravezető - Zsi-
rosné Vass Judit és Monori Gyula - segít ben-
nünket úticélunk elérésében, illetve az épí-
tett és természeti értékek felfedezésében.
A kirándulásra jelentkezéseket a DOMINO 
Közhasznú Alapítvány facebook oldalán, 
továbbá személyesen Zsirosné Vass Juditnál, 
valamint Csányiné Barna Kláránál várjuk.



kul-turi

H
Ír

M
O

N
D

Ó

 14

"Violakék selyem
Az ég takarója,

Zöld rét felett lassan
Körözget egy gólya."

Böszörményi Ilona: Tavaszi köszöntő 

VIII. Dalostalálkozó és Borverseny 

A kék pillangó

Jókedvű nótázástól és baráti csevejektől, ne-
vetéstől volt hangos április 13-án a zsombói 
József Attila Közösségi Ház és Könyvtár. Ek-
kor került sor ugyanis a Bokréta Dalkör és a 
zsombói Szépkorúak Egyesülete által szerve-
zett Dalostalálkozóra, amelynek kísérőren-
dezvényeként borversenyt is hirdettek.
Délután fél háromtól várták a vendégeket 
a Közösségi Ház előcsarnokában a Bokréta 
Dalkör lelkes tagjai. A távolabbi helyekről ér-
kező vendégfellépők külön buszokkal utaztak 
településünkre. A kedves kínálásra mindenki 
egy kupica pálinkával öblíthette le a fárasztó 
út nehézségeit.
Amíg az előadók felfrissítették magukat és 
készülődni kezdtek saját öltözőikben, addig 
szépen megtelt nézőkkel a ház nagyterme.
Elsőként a rendező Bokréta Dalkör káprázta-
tott el mindenkit remek fellépésükkel, amit 
természetesen a közönség hatalmas tapssal 
jutalmazott. A helyieket Kormányos Viktor 
rendkívül ügyes produkciója követte. Majd az 
Üllési Királydinnye Citerazenekar foglalta el a 
pódiumot, akik igazán különleges muzsiká-
val jutalmazták meg az egybegyűlteket. Bán 
Richárd bemutatója szintén kiválóan sikerült, 
nem is beszélve az utána következő Bakosné 
Rózsika igényes szavalatáról. A vers után is-
mét a dalolásé lett a főszerep: a Ceglédi Cigle 
Népdalkör előadásában hallhatott a közön-
ség egy csokorra valót. Őket a Szeri Népdalkör 

követte a porondon, Terka Nénivel kiegészül-
ve. Produkciójuk után a Csemői Gyöngyvirág 
Népdalkör mutatkozott be, valamint ők vol-
tak a műsor zárófellépői is.
A színpadi produkciókat követően állófoga-
dásra invitálták a vendégeket a helyi szer-
vezők. A finom szendvicsek, frissítők gyorsan 
fogytak a kellemes beszélgetések közben, 
csakúgy, mint az ízletes pálinkák és borok. 
Délután hat órakor elkezdődött a Borverseny 
eredményeinek kihirdetése. Annak ellenére, 
hogy csak csekély jelentkezés érkezett be a 
József Attila Közösségi Házba, elmondhat-
juk, hogy annál finomabb és különlegesebb 
nedűket kóstolhatott meg a zsűri és a kö-
zönség egyaránt. A bírálóbizottság a kitűnő 
érzékszervi tulajdonságok alapján három 
minősítés szerint értékelte a borokat. Arany 
minősítést kapott Sziládi Ferenc 2011-es év-
járatú Olasz Rizlingje, Frank István 2012-es 

évjáratú Kadarkája, valamint Kádár-Németh 
Lajos 2012-es Cserszegi Fűszeres bora. Ezüst 
minősítésben részesült Barna András 2012-
es Olasz Rizlingje, Molnár Mihály 2012-es 
Kövidinkája, Balogh Ferenc 2012-es Vörös 
Vegyese, Molnár Mihály 2012-es Kékfranko-
sa, Frank István 2012-es Cuvée-je, továbbá 
Kádár-Németh Lajos 2011-es Zweigelt-je. 
Bronz minősítéssel Frank István 2011-es Kö-
vidinka borát jutalmazták. 
Reméljük, hogy minden ide látogató vendég 
és fellépő egyaránt jól érezte magát nálunk! 
Külön köszönet illeti a Bokréta Dalkör és a 
zsombói Szépkorúak Egyesületének tagjait, 
amiért megszervezték ezt a csodálatos dél-
utánt. 
Találkozzunk jövőre a IX. Dalostalálkozó és 
Borversenyen!
 Kószó viKtória

 programszervező

Hír: A József Attila Közösségi Házban április 28-án zajlott a Vasárnapi 
pódium elnevezésű koncert. Községünk művészeti iskolájának magán-
ének tanszakos diákjai a ma már hagyományos estjükön világhódító 
musicalek részleteit, nemzetközi és hazai koncertek slágereit adták elő.

Fotókat böngészek. Derített fényben kosztümös lányok, a mozdu-
latsor megkomponált koreográfiáról beszél. Másik kép: kis énekes 
reflektorfényben, szemvillanása a lámpa tüzével felesel. Harmadik, 
negyedik, sokadik felvétel: a közönségfogó gesztusok „kibeszélnek” 
a kamerának, a képsor pontosan megtervezett hatáselemekről árul-
kodik, Angyal Áron rendszerbe szervezett fénykompozíciói igazi szín-
házi hangulatot adnak.
Beszédes fotósorozat. Egy sikeres könnyűzenei koncert képbe mere-
vített pillanatai. Kárpótlás annak, aki lekéste az eseményt; emlék-
csepp annak, aki részese volt az estnek; s kilométerkő nekik, akik 
azon a vasárnapon ott, a pódiumon álltak. Sorsuk bárhogy alakul, 
már életkrónikájuk része ez az április végén levert útjelző kő: azt rög-
zíti, hogy a Kós Károly nevét viselő zsombói művészeti iskola diákjai 
azon a napon valódi koncertélményt nyújtottak a falubélieknek.
A krónika további lapjai ma még üresek. Veréb Judit tanítványainak 
egyelőre egy dolga van: tanulni. Az életívet a jövő rajzolja. Ki tudja, 
egyiküknek a mostani tán az első lépcsőfok az úton, a másiknak meg 
„csak” életre szóló szépségélmény – ami persze csöppet sem „csak”, 
hisz tudjuk, a zenei csiszoltság valódi műveltségalap. És örömforrás. 
Meg élményátadó eszköz. Ennek köszönhetően hallhatta a közönség 
a világslágereket és a magyar zenei ikonok darabjait: Adele, Alicia 
Keys, vagy éppen a Dinamit, a Piramis számait. Meg a közönséghó-
dító musicalek részleteit: a Rómeó és Júlia Gyűlölet-duettjét, az ős-
musicalek, a Cabaret és a Grease, vagy épp a magyar mű, A padlás 
dalát.

Az esten elhangzott a Mary Mary kettős egyik nagy sikerdarabja is. 
E dal ismert videóklipjének indító képsora: egy kisgyerek kezéről 
fölrebben egy gyönyörű lepke. Egy kék pillangó – vágy és remény 
jelképe. Álmok kifejezője.
Ezek a koncertajándékot átadó fiatalok is nyilván terveket nevelget-
nek, álmokat élesztgetnek, tudván persze: sokat, nagyon sokat kell 
tanulniuk, és korántsem mindenkinek jön el az a kivételes pillanat, 
amikor – a világhírű musical, a Rudolf szövegrészletével mondva – 
„sorsod bekopog hozzád”. 

velzer BalÁzs

Az est előadói: Hampel Zsuzsa mv., Szemenyei Zsófia, Gábor 
Dóra, Rácz-Szabó Emese, Szemenyei Zita, Bátki Fazekas Ilona
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"Ezüst tükrű a tó.
Döngicsél a dongó

Köszöntlek friss tavasz,
Rügyet, bimbót bontó!"

Böszörményi Ilona: Tavaszi köszöntő 

Zsombói Tavaszköszöntő Zene- és  
Táncfesztivál Kultúránk kincsei a színpadon

Rendkívüli élményekkel gazdagodhatott 
az, aki ellátogatott április 20-án a Zsombói 
Tavaszköszöntő Zene- és Táncfesztiválra. Az 
eseményre Kiskunmajsáról, Szatymazról és 
Zsombóról is érkeztek fellépők, akik a nép-
zene és néptánc szeretetét, hagyományait, 
kincseit mutatták be páratlan produkcióikon 
keresztül.
„A Kárpát-medence népeinek tánchagyo-
mánya s ezen belül a magyar táncok nagyon 
sokszínűek. E hagyaték megmentésére, őr-
zésére, felélesztésére nagy felelősséggel kell 
felkészülnünk.” – mondta Tímár Sándor, a 
Magyar Állami Népi Együttes egykori művé-
szeti igazgatója és koreográfusa. Valóban e 
hagyaték, a néptánc és népzene életben tar-
tásáról, ápolásáról szólt április 20-a Zsom-
bón, a Tavaszköszöntő Zene-és Táncfesztivál.
A népzenét, népdalokat elképesztően jól 
előadó „Zsongó” énekegyüttes produk-
cióját nagyon élvezte a közönség. Hajda 
Csenge, Hegedűs Anna, Zsemberi Adrienn 
és Bacsa Flóra gondosan begyakorolt és 
igényes népdalcsokra, családiasan meghitt 
hangulatot teremtett, ami ezután az egész 
rendezvényen megmaradt és körülölelte a 

nagytermet. A kiskunmajsai Zűrös Zenekar 
előadásában gyönyörű széki dallamokkal 
ismerkedhetett meg a publikum. Jellemző 
az effajta muzsikára, hogy számos régi ma-
gyar dallamot tartalmaz, valamint komoly, 
rendezett hangvételű. Ízelítőt kaphattunk az 
ütős hangszerek által keltett zene rendkívüli 
sokszínűségéről az Egressy Béni Alapfokú 
Művészeti Iskola ütős együttesének jóvoltá-
ból. Dobokat, xilofonokat, sőt, még a saját 
testüket is felhasználva teremtettek fantasz-
tikus ritmus kavalkádot a színpadon. 
A csodálatos népdal és népzenei bemutatók 
után felvonultak a néptánc együttesek is. 
A zsombói Nefelejcs Óvoda gyermek tánc-
együttesének műsora mérhetetlenül bájosra 
sikerült. A „malactánc” nevet viselő előadás-
ban a gyermekek kismalacokat, Nokta Gábor, 
a tánctanáruk pedig a kanászt játszotta el. A 
vidám, megmosolyogtató darab teljes sikert 
aratott, hatalmas tapsviharral jutalmazták 
őket a nézők. 
Nokta Gábor szaktudásának, lelkiismeretes 
munkájának, tehetségének híre végigszá-
guldott a környéken, Szatymaz ugyanis 
felkérte az ügyes oktatót, hogy náluk is 

hozzon létre néptánc csoportot: így alakult 
meg a Szatymazi Barackmag Táncegyüt-
tes. Dunántúli táncokat láthattunk tőlük, a 
szemfülesebbek pedig felfedezhették, hogy 
zsombói táncosok is „megbújtak” a produk-
cióban. A dunántúli táncok régies vonásokat 
őriznek, a tempó pedig ezeknél a táncoknál 
a leggyorsabb. A kiskunmajsai Kis-Mayossa 
Táncegyüttes igazán különleges, Küküllő-
menti táncokkal készült erre az alkalomra. 
Küküllő-mente a legdélebbi, peremhelyzetű 
magyar táncdialektus, amely a mai napig 
megőrizte régies jegyeit nemcsak a férfitán-
cokban (pontozó, lassú pontozó), hanem a 
páros táncokban (öreges forduló) is, sőt az 
Erdélyben ritka énekes női körtáncot is szin-
te csak itt találjuk meg. A zsombói Boróka 
Táncegyüttes rendkívül színes, változatos és 
virtuóz műsort állított össze erre a különle-
ges alkalomra. Repertoárjuk csodás darabjai 
voltak a Szatmári- és Szilágysági táncok, va-
lamint a Kis-Mayossa Táncegyüttessel közö-
sen előadott Moldvai tánc. Utóbbira jellem-
ző, hogy a tisztán kör és tisztán páros táncok 
mellett megtaláljuk a két műfaj ötvözését 
is, vagyis a tánc különböző szakaszaiban hol 
párban, hol körben táncoltak.
Aki csak eljött erre a rendezvényre, mind azt 
állította, hogy egyfajta melegség és össze-
tartozás érzése öntötte el. Együtt örültünk 
annak, hogy ilyen csodálatos dalok, zenék és 
táncok jellemzik a magyar népi kultúrát. Ez a 
kultúra mindenkihez közel került a roppant 
tehetséges előadók produkciói által, mind-
annyiunk közös kincse lett, amire nagyon 
kell vigyáznunk a jövőben is, legalább annyi-
ra, mint ezen a varázslatos napon. 
 

Kószó viKtória

 programszervező
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„Jaj, de huncut ez a nap
Nézzétek, hogy kacsingat!

Kikukkant a felhőből,
Vajon mit nézhet fentről?"

Árvay János: A huncut nap

2013 áprilisában véget ért a 12 alkalmas „Ba-
ba-váró” szülésre felkészítő tanfolyam Zsom-
bón. Számomra nagyon nagy öröm, hogy a 
kismamák ekkora érdeklődéssel és örömmel 
fogadták a programsorozatot. A gyermekál-
dás elé nézők az alábbi programok résztvevői 
lehettek:
1. Élet az anyaméhben, testi-lelki változá-
sok a várandósság alatt
2. Várandósság alatti táplálkozás, vitamin-
fogyasztás
3. A szülés megindulásának a jelei, szülés 
szakaszai, szülés alatti fájdalomcsillapítás 
(Dr. Nyirati Ildikó szülész-nőgyógyász)
4. Köldökzsinórvér eredetű őssejt levétel, 
feldolgozás, fagyasztás, tárolás (Dr. Dudásné 
Sebesi Csilla) 
5. Beszéljünk a babakelengyéről! Mit vigyen 
magával a várandós a klinikára? "Szükséges 
vagy felesleges???"
6. Szülésznői teendők a szülés folyamán, 
újszülött ellátása; légzéstechnikák (Szögi 
Andrea szülésznő)
7. SZTE Női Klinika Intézménylátogatása: 
Szülőszobák, VIP szobák, 2 órás megfigyelő, 
gyermekágyas osztály megtekintése Ráczné 
Gyémánt Andrea védőnő vezetésével
8. Anyatejes táplálás, igény szerinti szop-
tatás (Szoptatás-, fejés technikája; alkal-
mazható eszközök bemutatása, felmerülő 
problémák kezelése; anyatej tárolása; női tej 
pótlás kérdése…)
9. Újszülött újraélesztése, gyermekbalese-
tek (Dr. Korcsik József)
10. Szülés pszichológiája, gyermekágyi dep- 
resszió (Vargáné Kósa Ildikó pszichológus)
11. Újszülött fürdetése, öltöztetése, pelen-
kázása: Gyakorlati jellegű foglalkozás, ahol 
újszülött babaápolási modellen gyakorolhat-
tak a leendő anyukák, illetve segítségünkre 
volt Tetlákné Gerhardt Ágnes védőnő és új-
szülött kisbabája Noémi :-)
12. Kismamajóga (Dr. Szabó Gabriella)
Családtámogatási ellátások (e-mailben)

A tanfolyam végén megkérdeztem néhány 
kismamát, hogy hogyan ítéli meg az elmúlt 
alkalmakat, hasznosnak bizonyultak-e szá-
mukra az elmúlt három hónap alatt elhang-
zottak és látottak? Íme néhány vélemény:

”Olyan szépen és higgadtan beszélt a szülésznő 
a szülésről, annak folyamatáról, a szép oldalá-
ról, hogy én onnantól kezdve nyugodtam meg, 
és úgy érzem, nincs bennem (akkora) félsz. Azt 
hiszem, ekkor döbbentem rá, hogy a szülésre 
pozitív gondolkodással is fel lehet készülni. 
Köszi, hogy meghívtad!
Tetszett, hogy hoztál sok babaruhát, így leg-
alább lett róla fogalmam, hogy mi a különbség 
a body, a rugdalózó és a napozó között. Köszi!
Klinikalátogatás során szembesülhettünk vele, 
hogy hova is fogunk kerülni és mi is fog velünk 
történni. De pont ez volt a lényeg és pont ez 
volt benne a jó! Köszi, hogy megszervezted!

Fürdetés, pelenkázás, öltöztetés: Egy gyakorlati 
óra igazi babán! A legnagyobb élmény volt!
Habár mindannyian bátortalanok voltunk 
és szinte semmit nem mertünk bevállalni, ne 
hidd, hogy haszontalan volt! Ha éles helyzet-
ben leszek, arra fogok gondolni, hogy Te hogy 
csináltad, és én is úgy fogom!”

zÁMBóné Gyuris linda

”Számomra nagyon sokat segített és első gye-
reket váró ''anyukaként'' választ kaptam és 
kaphattam az összes felmerülő kérdésemre és 
kételyemre. Nagyon széles körű tájékoztatót 
kaphattam kitérve minden olyan ''mozzanat-
ra", ami fontos lehet és lesz is, gondolom, az 
újszülöttre való felkészülésben és újszülött 
gondozásban. Segített a védőnő és újdonsült 
anyuka kapcsolatának elmélyítésében, így én 
probléma nélkül fel merem tenni a kérdéseimet 
a jövőben is úgy, hogy tudom kellően megfon-
tolt választ kapva, képességeimet nem firtatva 
gyakorlatban alkalmazható útmutatással zár-
hatjuk beszélgetéseinket.”

szaBó-PatiK anasztÁzia

Köszönöm a pozitív visszajelzéseket! Öröm 
volt itt lenni Veletek és látni az érdeklődő, 
s olykor kétségbeesett arcokat. Mivel vala-
mennyien első kisbabáitokat várjátok, ter-
mészetes, hogy tele vagytok megválaszolat-
lan kérdésekkel, aggodalmakkal. A jövőben 
is bizalommal fordulhattok hozzám. Külön 
elismerés és köszönet a leendő apukáknak, 
akik párjuk oldalán megjelenve hallgatták a 
babavárással kapcsolatos információárada-
tot!
Mindenkinek jó egészséget és boldog gyer-
mekáldást kívánok!

renKóné isaszeGi andrea 
védőnő

Véget ért a „Baba-váró” szülésre felkészítő tanfolyam



túsarok

17

„Április is segít nekik,
megáll minden kicsi fánál -

virágot tűz mindenhová:
tavasz van ott, merre járt már."

Végh György: Virághozó április
A Szélmalom Kábeltévé Zrt. Ügyfélszolgálata várja Önt hétfőn, szerdán, pénteken 8-16 óráig, kedden 8-18 óráig és csütörtökön 8-20 óráig 

Kiskundorozsmán a Széksósi út 12. szám alatt. Telefonszámunk: 06-62-463-444, 06-62-765-444. Internet-címünk: http://www.szelmalomktv.hu 

Szélmalom Kábeltévé Zrt. 

+ SPÓROLJON MÉG TÖBBET! 
Analóg vétel esetén nincs szükség 

külön beltéri egységre! 
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Különös áprilisunk volt: a hónap elején még 
havat lapátoltunk, hó végére tombolt, a pol-
lenszezon. A gyors felmelegedés, bőséges 
csapadék miatt a tavaszi fák és a nyári füvek 
virágzása szinte egybeesett, így hirtelen 
megnőtt a szénanáthások száma. A tünetek 
4-6 éves korban kezdődhetnek már, de min-
den életkorban kialakulhatnak.
Szénanáthára gondolunk tüsszögés, orrfo-
lyás, orrdugulás, garatviszketés, orrviszketés 
esetén, ami elhúzódó, többnyire a korábbi év 
hasonló időszakában is jelentkezett. Gyak-
ran társul hozzá szemtünet: pirosság, köny-
nyezés, viszketés. Szénanáthás betegeknél 
gyakoribb az asztma, ekzema. A diagnózis 
felállítása egy alapos kikérdezéssel többnyi-
re felállítható. Egyszer fül-, orr-, gégész lássa 
a beteget, ill. allergiaszezon után allergia-
vizsgálat elvégzése indokolt, hogy ponto-
sítsuk, mitől vannak panaszai a betegnek. 
A szénanátha kezelése fontos, mert az egy-
séges légút elve alapján az asztmás tünetek 
könnyebben kialakulhatnak, ha nem kezel-

jük. Szénanáthás tünetek kellemetlenek: 
fejfájáshoz, figyelemzavarhoz, koncentráció 
csökkenéshez, alvászavarhoz vezetnek.
Kezelése nem gyógyszeres, ill. gyógyszeres. 
Nem gyógyszeres kezelés lényege az allergén 
kerülése. Virágporoknál ez nehéz, de gyakori 
hajmosással, éjszakai szellőztetéssel, ruhák 
benti szárításával, orrmosással (gyógyszer-
tárban kapható ehhez eszköz) a nyálkahár-
tyára kerülő pollen koncentráció csökkent-
hető. Gyógyszeres kezelés antihisztamin 
adásából (legtöbb nem támogatott, s vény 
nélkül kapható a patikákban) és/vagy orr-
ba fújandó  ún. localis steroid kezelésből áll 
(utóbbi vényköteles). Ha már tudnak allergi-
ájukról, a várható szezon előtt javasolt elkez-
deni a kezelést, úgy hatékonyabb. A gyógy-
szerek hatása többnyire nem azonnali, van, 
amelyik csak 2 hét után fejti ki teljes hatását, 
így türelemmel kell szedni, s szezon végéig 
nem szabad abbahagyni. Létezik már olyan 
úgynevezett immuntherápia, amely bizo-
nyos allergének esetén emelkedő adagban 

adva 3 év után tartós tünetmentességhez 
vezethet. Ezt nyelv alá adott gyógyszerrel 
végzik. Fűpollenek, parlagfű, feketeüröm, 
háziporatka elleni igazolt érzékenység ese-
tén van erre lehetőség (vényköteles, szakor-
vos irányítja a kezelést, TB nem támogatja). 
A legagresszívebb antigénje a parlagfűnek 
van, ettől szenvednek legtöbben. Július vé-
gén érdemes elkezdeni a kivédő kezelést! 
Októberre várható a pollenkoncentráció 
olyan csökkenése, hogy már nem okoz tüne-
teket. Ezt követően javasolt allergiavizsgálat 
elvégzése azoknál, akiknél még nem történt, 
ill. a korábbi teszt eredménye nem korrelál a 
klinikai tünetekkel. 
Gyermek-tüdőgyógyászati magánrendelé-
semen főleg asztmával, szénanáthával fog-
lalkozom. Felnőtteknek bőrteszt végzését 
vállalom (előjegyzés alapján).

dr. szaBó ÁGnes

gyermek-tüdőgyógyász, házi gyermekorvos

„Erdőt, mezőt, ligetet,
Vagy a kéklő hegyeket?

A kis patak is dalol,
Rég kibújt a jég alól."

Árvay János: A huncut nap

Támadnak a virágporok (pollenek)

Ha van kedvetek havonta egyszer egy órára nem „csak” 
anyukának lenni, hanem önmagatoknak, akkor gyertek el 
egy Csoportba, ahol kötetlenül beszélgetünk mindenfélé-
ről, ami foglalkoztat benneteket. 
Szeretettel invitál benneteket Vargáné Kósa Ildikó pszicho-
lógus 2013 júniusától minden hónap első keddjén 17:30-
tól a Közösségi Házba.
A részvétel ingyenes.
 varGÁné Kósa ildiKó

A Zsombói Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet 
MűSZAKI ÜGyINTÉZŐI
 álláshely betöltésére.

A pályázat benyújtási határideje: 
2013. május 29-e.

A pályázati feltételek megtalálhatók a www.kszk.gov.hu 
illetve www.zsombo.hu honlapon.

Kedves  Zsombói Anyukák!

A Szivárvány Zsombói 
Nagycsaládosok Egyesülete 

2013.07.23-28 között 
erdélyi kirándulást szervez.
Önköltségi ár felnőtteknek 40.000 Ft/fő, 

gyermekeknek 25.000 Ft/fő.

Az ár tartalmazza a 2000 km útiköltséget, 

a szállást és a napi kétszeri étkezést.

Jelentkezés és bővebb információ 

Gyuris Lászlónál 20/9537723.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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„Vége van az alvásnak,
Kell, hogy munkához lássak!

A szemét megdörzsöli,
Sugarait keresi."

Árvay János: A huncut nap

Már senki sem lepődött meg azon, hogy a 
2012-es esztendő is véget ért, csakúgy, mint 
az eddigiek! Hunnia egyre sivatagosabb dél-
vidékének nem éppen őshonos mutánsai, a 
hegyre, sziklára, és leggyakrabban falra má-
szó ifjak megint belerokkantak a cipekedés-
be, mikor a szezonzáró veszprémi viadalról 
kellett hazáig hurcolniuk a rengeteg érmet 
és serleget! Viszont ez már rég volt, rutinná 
is vált, ne foglalkozzunk vele!

Hanem lett időközben egy újabb naptári év, 
amit alapozással kezdtünk, ahogy érdemes! 
Dolgozgattunk rendesen, de ezzel nem ér 
hencegni, csak, ha bajnoki pontokat is mellé 
tudunk tenni! Idei célkitűzéseink a legna-
gyobb jóindulattal se nevezhetők kórosan 
álszerénynek, bele is fogunk bukni, de meg-
érdemeljük! A szakvezetés fejébe vette: a 
2013-as sportmászó összetett csapatbajnok-
ságot megpróbáljuk úgy nyerni, hogy több 
pontot gyűjtünk, mint a többiek együttvéve! 
Vagyis Meteora Mászócsapat – Magyaror-
szág mérkőzést hirdettünk! Van ennek re-
alitása, persze, de az azért nem volt benne 
a kiírásban, hogy az egyik tuti korosztályos 
bajnokunk lejtőirányban tenyerel hanyatt a 
hódeszkájával, ezért mindkét karjának vala-
mennyi csontját gipszbe tekerik fél évre! Az 
sem volt pontosítva a felkészülési program-
ban, hogy a (dupla pontért játszó) felnőttek 
között újra ringbe száll ugyan egyik legré-
gebbi titánunk, és a Világ Kupán óhajtja kép-
viselni a nemzeti lobogót, de előtte inkább 
mégiscsak kificamítja a vállát az egyetemi 
mászó szakkörön! Van olyan bajnokunk, aki 
érettségi miatt nem hadra fogható, mások 

inkább sziklákra járnak, van, aki uszodába, 
olyan is akad, aki 10 éves korára visszavonult 
a sportolástól. Igaz, lettek új igazolásaink is, 
hiszen ki ne tartozna szívesen az örökös baj-
nokcsapathoz!

Szóval elkezdődött ez a versenyévad is, mi 
általában elég erősek vagyunk, bár még 
egy fordulón sem indultunk teljes csapattal! 
Szolnokon kezdtük a szezont, ami ugyan nem 
volt bajnoki kör, ráadásul felnőttek nélkül 
zajlott, de jól éreztük magunkat, és hoztunk 
is magunkkal 3 aranyérmet Rubint Blanka, 
Kis Alexandra és Riesing József révén!

Március végén aztán Miskolcra vonultunk 
viaskodni egyet, ahol muszáj volt sokat 
mozogni a fagyhalál ellen, meg különben 
is: helyre kellett tenni a többieket! A sok 
feladatos nehézségi mászás után még egy 
röpke gyorsasági kanyart is lenyomtak a ver-
senyzők, mielőtt kiszabadultunk a vasgyári 
jégveremből. Próbálhatunk minimálisan 
nagyképűek lenni, de az újság terjedelmé-
re kell hivatkozni, ezért kizárólag az arany-
érmeseket soroljuk föl: Riesing Borka / 2; 
Rubint Réka / 2; Kis Alexandra /1; Kalmár 
Sára / 1; Kiss Viktória / 1; Timbusz Adrienn / 
2; Király Nóra / 2; Harcsa-Pintér András / 2; 
Táborosi Zsombor Koppány / 1; Király András 
/ 2. Tessék szíves csak összeszámlálni! Össze-
sen 28 aranyérmet osztottak ki, tehát egész 
jól álltuk a sarat!

A következő meccs húsvétra esett volna, 
ezért meggyőztük a szervezőket, hogy in-
kább csak szombaton legyen összejövetel, 

kizárólag a felnőtteknek! Ráadásul a harma-
dik versenyszámunkban, amit hazai pályán 
is szoktunk leginkább gyakorolni: a „kötél 
nélkül becsapódunk a szivacsba” típusú mű-
sorszám keretében. Király András azért itt is 
magához vette az első helyezettnek járó kü-
löndíjakat, és ennek örültünk, hej!

A mászó cirkusz következő fellépése Száz-
halombattán következett. A szabályok kicsit 
ovisra sikerültek, de a rendezők aranyosak, 
ezért nem kell megbüntetni őket, viszont 
majd egy hónapig számolgattuk újra az 
eredményeket. Ha a csapat egyik fele nem 
utazik el Franciaországba sziklamászást 
oktatni, akkor egyszerűbb is lehetett volna 
az élet! Mindegy, itt is jutottak azért első 
helyek a számunkra, mégpedig az alábbiak 
szerint: Rubint Réka, Kis Alexandra, Timbusz 
Adrienn, Harcsa-Pintér András voltak az el-
követők.

Jártunk közben külföldi mérkőzéseken is, 
ahol kicsit más kategóriájú a mezőny! Kö-
zép-Európa szerencsésebb felén szerveződik 
az ún. „Interregional Climbing Cup”, és már 
letudták az 5. fordulót is ebben az évben. 
Az összetettben Riesing Eszti a 2. helyen áll, 
teljességgel legyőzhetetlen osztrák ellenfele 
mögött, míg Harcsa-Pintér András a 3. pilla-
natnyilag, de ő még előre is léphet!

Most itt tartunk, de a java még előttünk áll! 
Dolgozunk hát tovább!

tÁBorosi GÁBor

Meteora Mászócsapat

2013. április 19, reggel 8 óra, Tesco 
Extra parkoló. Minden innen in-
dult. Több mint 60 fővel indultunk 
neki a Moderntánc kupasorozat 
versenyének. Ez volt az első meg-
mérettetésünk közösen. Az út oda-
fele hosszúra sikeredett, de jó volt a 
társaság és a hangulat, így elbírtuk 
foglalni magunkat. Az első napon 
még csak lepakoltunk, sétáltunk, 
felfedeztük Mezőkövesd látnivalói-
nak nagy részét és vicces feladatok-
ban vettünk részt. Másnap azonban 
kemény készüléssel és izgalommal 
várták a táncosok a versenyt. Min-
denki szorított és hangosan sikított 
a másiknak, mint egy nagy család. Amikor 
ránk került a sor, mi is kaptuk a bíztató uj-
jongásokat. Felnőtt duó Gold kategóriában 
indultunk, amely még nagyobb megle-
petéssel érintett minket. Tizenegy órakor 
sor került az eredményhirdetésre, ahol is 
megtudtuk, hogy miénk lett a szerencsés 
első hely. A Feel Good Dance Company 
táncegyesület táncosai közül rajtunk kívül 

még nagyon sokan értek el helyezést. Az 
edzők büszkék voltak ránk. Éjfélkor a szál-
lásra visszaérkezve nem is tétlenkedtünk, 
a hangulat egyre csak fokozódott. Másnap 
mindenki fáradtan, de élményekkel telítve 
ment le a nagy tükrös terembe, ahol meg-
lepetésünkre a kiváló külföldi táncosok, 
akik zsűriztek minket, egy zseniális edzést 
tartottak nekünk. Mindenki álmosan in-

dult vissza a buszhoz, de 
nehezen akartuk itt hagyni 
a nagy bulik színhelyét. 
Voltak, akik a buszon a 
hangulatot fokozták, és 
voltak, akik próbáltak fül-
dugó nélkül aludni egy 
csöppet. Hazaérve min-
denki borult családtagja 
nyakába, és már kezdtük 
is az élménybeszámolót. 
Sohasem fogjuk megbán-
ni, hogy a Feel Good Dance 
Company táncegyesülethez 
tartozunk, hiszen nagyon 
büszkék vagyunk rá. Ha te 

is részese akarsz lenni ennyi élménynek, 
és ennyi eredményt akarsz elérni, csatla-
kozz hozzánk. A táncunkról készült videót 
megtalálhatjátok a youtube-on ezen a né-
ven: Mezőkövesd verseny duó Maróti Enikő, 
Adai Bella.

Maróti eniKő és adai-siMon annaBella 

Táncoltunk, versenyeztünk, NYERTÜNK!
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"ázik a rigó, fürj, fecske, csíz,
a rét s réten a kiscsikó -

Szeszélyedben nincs semmi jó."
Kormos István: Kerek Esztendő

„GEKKÓ MESTER” 
aktív napközis tábor minden kiskorúnak 

Időpontok: 
• július 1-5.  
• július 8-12. 
• júl. 29. – aug. 2.  
• augusztus 5-9. 
• augusztus 12-16.  
 

Helyszín:  
Zsombó, Gyémánt utcai kaland 
központ 
 
Részvételi díj: 15.000 Ft 
8:00 – 16:00 
3 étkezés / nap  

Program:  
  
kötélpálya, mászófal, trambulin,  
gólyaláb, számháború, strand, 
kézműveskedés, túrák, 
parlagfű szedő verseny, stb. 
 
Jelentkezés és információ: 
Táborosi Gábor 
6792 Zsombó,  
Deák Ferenc u. 57. 
Telefon: +36209235385 
E-mail: herakles@herakles.hu 

Játék, sport, kaland, természetismeret 
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„S kisüt, nem vár percet se,
Bizony éppen ideje!

Azt nézte a vén ravasz,
Itt van-e már a tavasz?"
Árvay János: A huncut nap

Könyvtárunk új könyvsorozattal gazdagodik. 
Impozáns, méretüket tekintve a szokásosnál 
nagyobb, minőségi alapanyagokból készült 
köteteket találhat, aki betér a József Attila 
Közösségi Ház Könyvtárába. A „minőségi 
alapanyag” ez esetben nemcsak a papírra, 
hanem a beltartalomra is vonatkozik: a soro-
zat azt a nem kis feladatot vállalta magára, 
hogy a magyar írott kultúra legjavát gyűjtse 
össze, és egységes formában, e sorozat kere-
tében nyújtsa át az olvasóknak.
A sorozat szerkesztése során fontos szem-
pont volt az olvasmányosság és a sokszínű-
ség, lényegében tehát a magyar kultúra igazi 
esszenciájának megörökítése. Így alakult ki 
hét különböző rovat a sorozaton belül: Ma-
gyar írók, Magyar ízek, Magyar mesék, Ma-
gyar tájak, Magyar ünnepek, Magyar hősök, 
Magyar ritkaságok.
Az első hét kötet már megtalálható a könyv-
tárban, melyek között szerepel Tormay Cécile 
családregénye, A régi ház, amelyet tizenhét 
nyelvre fordítottak le, s amely esélyes volt az 
irodalmi Nobel-díjra is.

A Magyar hősök rovatban Jókai Mór Be-
nyovszky Móric élete című művét olvashat-
juk, és kézbe vehetjük Dornyai Béla és Vi-
gyázó János régóta megjelenésre váró szép 
könyvét, a Balaton környéke és részletes 
kalauzát is.
A Magyar ízek  rovatban a sokak által ismert 
és kedvelt Gundel Károly és Gundel Imre 
szerzeményeit, A vendéglátás művészete, 
valamint a Gasztronómiáról és Gundelek-
ről című műveket olvashatjuk, a ritkaságok 
rovatában pedig Herman Ottó polihisztor 
műve, A madarak hasznáról és káráról  sze-
repel.
A meserovat egy klasszikussal indít: P. Ábra-
hám Ernő A csudaszarvas című könyvével, az 
ünnepek közül pedig először Október 23-ról 
olvashatunk Szigethy Gábor író szerkeszté-
sében, amely a forradalom tiszteletére szü-
letett irodalmi alkotásokból, korabeli doku-
mentumokból válogat.
Ahogyan a sorozat közreadói fogalmaznak 
honlapjukon: „A Nemzeti könyvtár olyan 
családi olvasmánytárt kínál, amelynek köte-

teit olvasni öröm, 
amelynek útirajzai 
nyomán képzelet-
ben bejárhatjuk 
Magyarországot, 
amelyből meg-
főzhetjük leg-
jobb ételeinket, 
e könyvek mesé-
it felolvashatjuk 
gyermekeinknek, a rendkívüli személyisé-
geket figyelemmel kísérve kalandozhatunk 
a magyar múltban, átélhetjük történelmünk 
katartikus pillanatait, és újra gyönyörködhe-
tünk a vitathatatlan magyar irodalmi remek-
művek szépségében és erejében.”
Bízom benne, hogy ez a kis ízelítő felkeltette 
érdeklődésüket e könyvsorozat iránt. Min-
den kedves régi és új olvasót várok szeretet-
tel! 
   BÁlint lea

könyvtáros

Nemzeti könyvtár sorozat
tÉka

Totónkban kicsi és nagy egyaránt talál magának való kérdést. Beküldendő a 13+1-es kitöltött tipposzlop.
Jó fejtörést kívánunk az egész családnak!

Kérdések 1 2 X Tipp

1. Hány kötetből áll a Harry Potter sorozat? 6 7 12

2. Hány járás van Magyarországon jelenleg? 175 168 192

3. Hány évad készült a legendás Dallas tévéfilmsorozatból? 13 2 7

4. Hány hölgy látható Picasso Avignoni kisasszonyok című alkotásán? 3 4 5

5. Hányas számú házban lakott Sherlock Holmes a Baker Street-en? 21A 22B 221B

6. Hány méteres távon szerzett aranyat 2012-ben Londonban Risztov Éva? 10000 8000 5000

7. Hány tagú volt 1977-es megalakulásakor a Dire Straits? 6 5 4

8. Hány felvonásból áll Verdi Nabucco című operája? 5 4 3

9. Hány Celsius fokon fagy meg a higany? -39 -18 0

10. Hány éves lett Barbie, a kislányok egyik kedvence 2013-ban? 45 50 54

11. Hány méter magas a K2 csúcs? 8611 8688 8848

12. Hány nemesgáz van a periódusos rendszerben? 5 6 8

13. Hány szelepes a Lada 1200-as motorja? 8 12 16

+1 A hírhedt VIII. Henriket hány gyermeke követte a trónon? 1 2 3

CSALÁDI TOTÓ SZÁMOKRÓL 

Családi totó megfejtésének beküldési határideje 2013. június 10-e a hirmondo@zsombo.hu e-mail címre.
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