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Kedves Olvasó!

Összefogással megújult a játszótér

Játszótér felújítás támogatóinak névsora

Ön egy újjászületett lap első sorait olvassa.
A Zsombói Hírmondó a József Attila Művelődési Ház kiadványaként 1990. novemberében
jelent meg, és 1994. decemberig élt. Akkori
köszöntőjében Mészáros János igazgató úr a
következő célokat jelölte meg:
„Célunk, hogy - előbb időszakonként, később
rendszeresen - megjelentetett lapunkban tájékoztassuk Zsombó eseményeiről, híreiről,
de hirdetéseket, reklámokat is szándékozunk
megjelentetni.”
Tizennyolc év elteltével Zsombó Község Képviselő-testületének szándéka egybe esik az
egykori alapítókéval, ami az alkalmi megjelenésű önkormányzati lap nevében is „Zsombói
Hírmondó” hűen tükröződik. Célunk a hagyományok ápolása és megőrzése mellett az önkormányzati és egyéb közérdekű információk
eljuttatása a zsombói polgárokhoz, a kedves
olvasókhoz. Bízom benne, hogy az újra induló
lap hozzájárul majd az önálló önkormányzatitelepülési arculat kialakulásához, megjelenésével gazdagítani fogja növekvő lélekszámú
községünk lakosainak életét.
A Képviselő-testület döntése értelmében a
Zsombói Hírmondó kiadója a Polgármesteri Hivatal, szerkesztőségének címe Zsombó, Alkotmány u. 1., szerkesztőbizottságának vezetője
Mészáros Csaba, a Közösségi Ház igazgatója.

Az anyagi és pályázati lehetőségek korlátozottsága valamint a játszótér iránti igény
miatt az Összefogás Zsombóért Közhasznú
Egyesület tagjai elhatározták, hogy 2008-ban
társadalmi összefogással felújítják a focipálya
területén elhelyezkedő közterületi játszóteret.
Ennek a feladatnak a lebonyolítását szívesen
magamra vállaltam, mint az egyesület tagja
és települési képviselő. Nagy segítségemre
volt Bálint Vilmos /települési képviselő/, akivel
együtt terveztük el a játszótéri játékokat, elhelyezésüket, kivitelezésüket.
Az Összefogás Zsombóért Közhasznú Egyesület a szűkös anyagi lehetőségek miatt
támogatókat keresett e nemes cél megvalósításához, így többek között Zsombó Község
Önkormányzata 400.000,-Ft-tal, a Szivárvány
Zsombói Nagycsaládos Egyesület 100.000,Ft-tal támogatta a játszótér felújítást. Szülők
javaslatára családokat is felkerestem anyagi
támogatás reményében. Meg kell mondanom,
hogy a képzeletemet felülmúlta az a sok segítő
kéz, mely támogatta ezt a kezdeményezést.
Meglepő volt számomra, hogy olyan családok
is hozzájárultak a felújításhoz, akiknek gyermekei már felnőtt korba értek. Lakossági támogatásból összegyűlt összeg 158.500 Ft.

Adai-Simon Tibor és családja, Babaos
Árpádné, Bálint Gábor, Bálint László, Bálint
Péter, Bálint Vilmos, Bányai György, Baranyai
Péter, Bátki Fazekas Zoltán, Bényi Győző,
Börcsök József, Csáki Antal, Csamangó Gábor, Csányi József, Csenteri Tivadar, Csepregi
Beáta, Csordás István, Dr. Nagy Éva, Dudás
Róbert, Fenyves Sörház, Gombi Zoltán, Gyuris Attila, Gyuris Bálint, Gyuris Zsolt, Hajda
Tamás, Harcsa Pintér Sándor, Herman László
és családja, id. Bálint Vilmos, id. Gyuris László
és családja, ifj. Gyuris László, Kerekes Attila,
Király Vince, Kiri Attila, Kispéter Gábor, Kiss
Károly és családja Kovács Anikó, Kovács Edina, Kovács Endre, Kovács József, Lajkó Antal,
Lajkó István, Lajkóné Gémes Erzsébet, Lippai
László, Magony Ferenc és családja, Mangó
Csabáné, Maróti Gyula, Maróti József, Márta Róbert Mészáros Csaba, Mihálffy Gábor,
Mihálffyné Zakar Andrea és családja, Nagy
B. Ferenc, Nagy Róbert, Nagy Tibor, Nefelejcs
Óvoda, Nyerges János, Olajos Pál, Őszeszék
Vadásztársaság, P. Babos Ildikó, Pancza István, Patik Róbert, Pesti István, Péter Tamás,
Rácz József, Sprint Zsombó SE, Szabó József,
Szivárvány Zsombói Nagycsaládosok Egyesülete, Szokolai József, Szőke Zoltán, Szunyogné
Székesi Beáta, Szűcs László, Szűcs Róbert,
Táborosi Gábor, Takács János, Tisóczki Péter,
Török János, Turi Sándor, Váczi Mihályné, Varga Endre, Varga Sándor, Vér Istvánné, Zakar
Andrea, Zakar Csaba, Zelleiné Székesi Erika,
Zetkó Zoltán, Zsombó Község Önkormányzata,
Összefogás Zsombóért Közhasznú Egyesület

Tisztelt Olvasó, Kedves Zsombóiak! Kérem,
fogadják szeretettel, és kísérjék figyelemmel
az újra életre keltett lapot! Véleményeiket,
észrevételeiket juttassák el a szerkesztőkhöz,
és segítsék munkájukat!
Tisztelettel, baráti üdvözlettel:
Gyuris Zsolt
polgármester

Szakértővel történt egyeztetése után szembesültünk azzal a ténnyel, hogy a jelenlegi
játszótér nem felel meg a minőségi, biztonsági előírásoknak. Sajnos az összes játékot el
kellett bontanunk, melyek már amúgy is használhatatlanok voltak. Köztérre csak EU-s szabványnak megfelelő játékokat lehet kihelyezni,
megfelelő ütéscsillapító talaj kialakítással.
Társadalmi munkát hirdettünk két hétvégére: 2008. április 19. és április 26. szombati
napokra. Célunk az volt, hogy május utolsó
vasárnapjára elkészüljünk, mely nap a gyermekeké. Nagyon sok apuka jelentkezett társadalmi munkára, akik az első hétvégén kiásták
az ütéscsillapító talaj helyét és lebetonozták
a játékok tartópilléreit. Az időjárás majdnem
keresztülhúzta a számításainkat, de az égiek
úgy gondolták, hogy mégiscsak adnak esélyt
ennek a lelkes csapatnak a munka elvégzéséhez.
A második hétvégén kihelyezésre kerültek a
játékok, és az ütéscsillapító talajt betermelték
a helyére a fáradhatatlan szülők.

Szeretném felsorolni azoknak a támogatóknak
a nevét, akiknek sokat köszönhetek, hisz a
családjuktól vették el ezt az időt, a köz érdekében. Nélkülük ilyen csekély összegből nem
jöhetett volna létre ez a kulturált kis játszótér.
Az eredményes kezdeményezésre többen jelezték, hogy támogatnák további játékok kihelyezését, ennek érdekében anyagi támogatás,
egyéb felajánlás a 20/9538008-as telefonszámon és a Zsombó, Gárdonyi Géza utca 18.
szám alatt tehető meg.
Mihálffyné Zakar Andrea

„Szikrázó az égbolt aranyfüst a lég,
eltörpül láng-űrben a tarka vidék.”
Weöres Sándor: Kánikula
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A felvirágosított Felszabadulás utca

Településünk szebbé, vonzóbbá tétele érdekében az idén először különített el pénzt a képviselő-testület a főutca virágosítására, virágládák kihelyezésére.
Reméljük a kezdeményezés követőkre talál, és
többen csatlakoznak azokhoz, akik szívükön viselik a közterületek szépítését, rendezését.
A virágládák Magony Ferenc helyi asztalos
mester keze munkáját dicsérik. A kihelyezést
és festést a Polgármesteri Hivatal dolgozói és
közmunkásai végezték. A virágokat Józsvai
Zoltán helyi termelőtől, Angéla Virágüzlettől
termelői áron kaptuk. A virágföldet Gyuris
Attila vállalkozó, a virágláda fóliát Nagy B. Ferenc települési képviselő ajánlotta fel.
A virágokat ültették: Adai-Simonné Szokolai
Edit, Börcsökné Nagy Katalin, Börcsök József,

ZSOM-BOLYGÓ

Kissné Madarász Edit, Magony Ferencné,
Mihálffyné Zakar Andrea, Nagy János, Ziegler
Flóriánné.
Börcsökné Nagy Katalinnak aktív szervező
munkáját köszönjük.
Köszönjük minden résztvevő munkáját és a
virágládákról gondoskodó helyi lakosoknak a
rendszeres öntözést.

alapján egyre nő az egész napos ellátás iránti
igény. Az eddig beíratott új óvodás létszáma:
27 fő (június 11-i állapot szerint).

„ NEFELEJCS EL MOZOGNI”
Napközis tábor óvodások és kisiskolások számára

Megújult a Wesselényi Népfőiskola
Tőlük BÚCSÚZTUNK 2008. május 30-án.

A Wesselényi Népfőiskola (Zsombó, Szatymazi
út 105.)
az ország legrégebben folyamatosan működő
Népfőiskolája, ahol minden évben a késő őszi,
téli hónapokban előadássorozatot szerveznek.
Neves - elsősorban szegedi- tudósok, egyetemi oktatók, művészek különféle témákban
tartanak előadásokat az érdeklődők számára.
Nemcsak az ott folyó munkára lehetünk büszkék, hanem magára az épületre is. Ez az egyetlen klebersbergi tanyai iskola, amely a köz tulajdonában maradt Zsombón. Ezért is nagyon
fontos, hogy a LEADER Déli Napfény helyi közösség által kiírt pályázatokból sikerült 2008ban részben felújítani, fejleszteni. Megtörtént
az iskola tetőcseréje, villamoshálózatának felújítása, a tanterem és a volt szolgálati lakás is
megújult, elkészült a festés-mázolás, továbbá
50 db szék és egyéb használati eszköz beszerzése valósult meg. Az iskola helyiségeinek festésével barátságosabb hangulatú lett az épület
belseje, melyben idén ősszel is megkezdődnek
- immár megújult környezetben- a színvonalas előadások. A megvalósult legfontosabb
állagmegóvó beruházásokon túl a tervekben
szerepel a homlokzati hibák helyreállítása, az
eredeti járdák újrarakása, az udvar rendezése
és a melléképület hasznosítása.

Iskolai hírek:
A 2008-2009. tanév első tanítási napja 2008.
szeptember 1. – Az ünnepélyes tanévnyitó
időpontját csak augusztus 1-je után tudjuk
meghatározni, de azt megjelentetjük az iskola
bejáratánál, az Önkormányzat és az Intézmény
honlapján is.
Taneszköz jegyzék minden évfolyam számára
látható az iskola főbejáratánál.
Tankönyvek árusítása augusztus utolsó hetében lesz.
A Művészeti Iskola pótfelvételije szeptember
1-jén lesz, amelyre jelentkezni Nyári Lászlóné
művészeti igazgatóhelyettesnél van lehetőség.

Óvodai „hírek”!
A 2007-2008-as nevelési évet 118 óvodás
kezdte, mely létszám májusra elérte a 127 főt.
A gondozás, nevelés 5 vegyes (4 egész és 1
fél napos) csoportban folyt. Az áprilisi beíratás

Hirsch Attila körzeti megbízott telefonszáma: 30/3267284
Tündik Attila Polgárőr Egyesület elnöke telefonszáma: 20/9919288

2007. szeptember 10-től új szolgáltatást indított az Önkormányzat külön épületben, az
óvodához kapcsoltan; Pitypang Családi Napközit 2 csoporttal. Az ellátást 2 éves kortól 3
éves korig igényelhetik a családok. Az eddig
eltelt idő alatt 18 kisgyermek fordult meg az
intézményben.
Mindennapi felügyeletüket szakképzett gondozók látják el: Patik Ágostonné és Patik Bernadett. Felelősségteljes és odaadó munkájukat
ezúton is köszönöm.
A Nefelejcs Óvodában takarítási szünetet
2008. 08. 04-29-ig tartunk!
Augusztus hónap első három hetében (08. 0422-ig), GYERMEKFELÜGYELETET biztosítunk
megfelelő létszámú igény estén. Jelentkezni
személyesen július 11-ig az óvodában lehet.
A nevelési évet 2008. szeptember 1-én kezdjük. Kérem a kedves szülőket a zavartalan évkezdés érdekében jelezzék, ha később kívánják
gyermeküket hozni az óvodába. Ez főleg az étkezés rendelése miatt fontos.
Telefonon is megtehetik bejelentésüket:
255-555 vagy 06-20/95-37-525.
Fogasné Matula Zsuzsanna (óvodavezető)

A 2008. június 22-én megszervezett
véradás eredményei:
57-en jelentek meg,
46-an adtak,
11 kiszűrt,
9-en első véradók.

Nyári nyitva tartás július 1-től:

Keddtől péntekig 10-18,
valamint az előre megbeszélt és meghirdetett
foglalkozások, tanfolyamok, programok ideje
alatt!
A könyvtár nyitva tartása:
Kedd: 9-13
Szerda: 13-17
Csütörtök: 13-17
Péntek: 9-13
A Közösségi Ház és a könyvtár augusztus
4-10-ig zárva

Nyaralásra készülők figyelmébe
Hirsch Attila körzeti megbízott és a helyi Polgárőr Egyesület vállalja, hogy amennyiben Ön
a következő telefonszámok valamelyikén jelzi,
hogy több napra távol marad otthonától, akkor
kiemelt figyelmet fordítanak ingatlana felügyeletére.
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Időpontok és árak:
2008. augusztus 4 – 8 -ig
2008. augusztus 11 – 15 -ig
2008. augusztus 18 – 22 –ig
			

9000 forint,
9000 forint,
8000 forint
(4 nap).

Helyszín: Nefelejcs Óvoda,
Zsombó Mária tér 2.
Ízelítő a programjainkból:
-kirándulás a szegedi Vadasparkba,
-falmászás,
-lovaglás az Equitania Lovas Clubban,
-gyalogtúrák a faluban,
-barkácsolás,
-kerékpározás,
-fagyizás …

A programok az időjárás függvényében változhatnak.
A tábor díja tartalmazza a napi három étkezést
és a programok költségeit.

Jelentkezés és a részvételi díj befizetése:
Fogasné Matula Zsuzsannánál
(30/312-1380)
és
Táborosi Renátánál
(20/344-5514)

A falugazdász tájékoztatója
Tisztelt Termelők!
A július hónapban néhány aktualitásra hívnám
fel a figyelmüket.
1., A 2008. évi területalapú támogatások
szankciómentes módosítására május 31-ig
volt lehetőség. Május 31. után már csak úgy
lehet módosítani, hogy a támogatási összeg
az eredeti igényléshez képest kevesebb lehet.
Mindenképpen szükséges a módosítás, ha az
egyes kultúrák vonatkozásában változás következik be, vagy a terület nagysága módosul.
Az ilyen jellegű módosítást legkésőbb az ellenőrzés megkezdéséig lehet bejelenteni.
A másodvetésű kultúrák bejelentése rendeletileg nem kötelező, azonban a helyszíni ellenőrzés munkájának és a pontos tényállás megállapítása érdekében célszerű. A nyomtatvány
nálam beszerezhető, illetve elég a kézzel írott
levél is.
2., Az Őstermelői igazolványok érvényesítése
továbbra is lehetséges.
3., A gázolaj jövedéki adójának visszaigénylése a 2007-es évre lehetséges, szükséges
hozzá a 30 napnál nem régebbi Földhasználati lap-szemle. (Azoknál a termelőknél,
ahol a területalapú támogatás időszaka
alatt lett a Földhasználati lap-szemle
kikérve, a korábbi dátumú is elfogad-

„Hevűl a Neméa sárga oroszlányja
Mert súgárit a nap rá közelről hányja”
Csokonai Vitéz Mihály: A nyár

HÍRMONDÓ

NAGYÍTÓ

ható.) Szántó művelési ágú területekre 95 l/
ha , szőlő, gyümölcs művelési ágú területekre
200 l/ha, gyepre 12 l/ha, szarvasmarhára 85
l/db gázolaj után lehet a jövedéki adó visszaigénylését kérni.
A 2008. évi jövedéki adó visszaigénylése alapvetően változni fog.
Művelési áganként egységesen 97 l/ha után
lehet a gázolaj jövedéki adóját visszaigényelni
2009-től, a szarvasmarha után nem igényelhető ez a visszatérítés.
A szőlő- és gyümölcsművelési ágú területekre az előbb említett visszatérítéshez kapcso-

lódó, az MVH – hoz benyújtandó kis összegű
(de minimis) támogatási kérelmet lehet majd
2009. május 31-ig igényelni 100 l/ha mennyiségben.
Kérek mindenkit, hogy már most ezeknek a
szempontoknak a figyelembe vételével gyűjtsék a gázolajszámlákat.
4., Az anyatehéntartás termeléshez kötött támogatási kérelmét 2008. június 1. és 2008.
július 31. között lehet benyújtani. A feltételek
a tavalyi évhez képest nem sokat változtak:
minimálisan 3 db tehén után lehet kérelmet
benyújtani (a 8 hónaposnál idősebb nőivarú

szarvasmarha után is lehetséges az igénylés). 30 % ellésnek lenni kell az idei évben, az
üszők aránya maximum 40 % lehet, a borjúkat 1 hónapig tartani kell, s 6 hónapos tartási
kötelezettség van a tehenekre is. Szükséges
még hozzá a hármas mentességről a hatósági
állatorvosi igazolás.
Részletek az MVH honlapján olvashatóak.
A telefonszámom megváltozott! A régi számom mellett az új telefonszám: 06-30/3372520

Nagyító rovatunkban igyekszünk egy-egy
témát több aspektusból megvizsgálni!
Megkérdezzük a leginkább érintett szereplőket, igyekezve ezzel is kiszolgálni a
pontos tájékozódást!

sát jelenti, de lényegében ugyanolyan óvoda,
iskola működtetésével valósítható meg. Tehát
a gyermekeknek és a szülőknek szinte észre
sem kell vennie az átmenetet.
Az átszervezéshez Csólyospálos Község
Önkormányzatában találtunk partnerre. A
tervek szerint a régi-új (tag)intézmények a
2008/2009-es tanévtől pontosan ugyanúgy
fogadják a tanulókat, mint korábban.

Amennyiben a társulás augusztusban létrejön, akkor a következőt lehetne észlelni: az
intézmények (óvoda, iskola) neve elé kerülne
a társult települések neve, az általános iskolai
tanulók diákigazolványában változni fog az intézményi azonosító. Azt nem lehet előre tudni,
hogy ki kell-e cserélni a diákigazolványokat.
Ezt időben tudatjuk majd a szülőkkel. Tervezünk több közös találkozót a társulás intézményeivel (két iskola és két óvoda), de ez kevésbé érinti a tanulókat és szülőket. Ami biztos,
hogy a társult intézmények tovább folytatják
szakmai önállósággal oktató-nevelő munkájukat, hagyományos programjaikat. A kérdésre
objektív választ majd a következő tanév végén
lehet adni.

Közoktatási intézménytársulás

Zsombó – Csólyospálos

Zsombó Község Képviselő-testülete 2007. év
elején vizsgálta a Szegedi Kistérség Többcélú
Társulása által létrehozott egységes közoktatási intézményhez történő csatlakozást. Akkor
az önállóság mellett döntött egyhangúlag a
Képviselő-testület. A folyamatos finanszírozási nehézségek miatt 2008. február 15-én a
költségvetés tárgyalásakor a társulásos közoktatási feladatellátás előkészítéséről döntött
a zsombói Képviselő-testület. Intézményfenntartó társulás létrehozásához Csólyospálos
Község Önkormányzata mutatott szándékot. A
tárgyalások eredményre vezettek, a közoktatási törvényben előírt egyeztetéseket követően a két képviselő-testület 2008. júniusában
a társulás létrehozására irányuló szándéknyilatkozatot tett, és az Oktatási Hivatal által
megjelölt szakértőt megbízta a szükséges javaslattételre. A jogszabályban előírt megyei
önkormányzati véleményezést követően várhatóan júliusban születhet meg a társulás végrehozására vonatkozó végleges döntés.
Miért társulás formájában kívánja ellátni
Zsombó Község Önkormányzata a közoktatási
feladatait?
Az iskola és az óvoda működése és az itt
nyújtott szolgáltatások (nevelés, oktatás) minősége lakosaink és a község szempontjából
is kulcskérdés. A Képviselő-testület arra törekszik, hogy az egyre nehezebb finanszírozási körülmények között is minél jobb és minél
több többletszolgáltatást nyújtson, ezzel javítsa a gyermekek továbbtanulási és életesélyeit. Ilyenek például a művészetoktatás, a nagy
létszámú osztályokban a csoportbontások, a
kiemelt nyelvi és informatikai képzések. Továbbra is jó alternatívát kívánunk nyújtani a
városi iskolákhoz képest. A nagyobb szervezet
adta lehetőségeket pedig igyekszik a két település kölcsönösen kihasználni (tapasztalatcsere, szakos ellátottság …).
Az államtól származó bevételek csökkenése
és a feladatellátáshoz szükséges kiadások növekedése miatt, a társulásos kiegészítő állami
támogatásból igyekszünk azt biztosítani, hogy
ne kelljen a többletszolgáltatásokat csökkenteni az iskolában, vagy esetleg a nem kötelező önkormányzati feladatok közül elhagyni
valamelyik vagy több ellátását is. Ilyen nem
kötelező feladat például a közművelődés, a
könyvtár, a civil szervezetek támogatása
(sport, kultúra, egészség). Mindez többlet adminisztrációs feladatok felvállalá-

Szervezetileg hogyan néz ki a tervezett közoktatási tarsulás?
A két település képviselő-testületei egy intézményfenntartó társulást hoznak létre. A
társulás döntéshozó szerve a társulási tanács,
amelyben egyforma arányban képviselteti
magát a két falu. A pénzügyi-gazdálkodási
adminisztrációs (gesztori) feladatokat Zsombó
Község Polgármesteri Hivatala látja el. A társulás egy intézményt hoz létre, amelynek
tagintézményei lesznek a két település óvodái
és iskolái. Az intézmény igazgatója egyben a
zsombói Kós Károly Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetője lesz.
Gyuris Zsolt, polgármester Zsombó

Miért Zsombót választotta Csólyospálos a társulásban?
Fontos célunknak tekintjük, hogy iskolánkat
megőrizzük jelenlegi állapotában. Ez azt jelenti,
hogy szeretnénk, ha gyermekeink továbbra is
helyben folytathatnák a tanulmányaikat, a
pedagógusaink megtartása mellett nem tervezzük az osztályok összevonását sem, mert
ez szerintünk az oktatás színvonalának csökkenését jelentené. A cél eléréséhez azonban
további pénzforrások bevonására van szükség. A Zsombóval történő együttműködésnek
köszönhetően évente – a jelenlegi szabályok
szerint – 7-10 millió forint plusz támogatást
tudunk igényelni, amely összegre a jelenlegi
gazdasági helyzetben égetően szüksége van
Csólyospálosnak.
Tavaly Kiskunmajsával terveztünk közös munkát, de ezt a megoldást a képviselők többsége
elutasította, mert attól tartottak, hogy a város
bekebelezi az oktatási intézményünket. Ekkor
jött az ötlet, hogy egy hozzánk hasonló méretű
községgel kellene inkább kapcsolatba lépni,
ahol a feltételek, lehetőségek, jogosítványok
azonosak lehetnek. Április közepén érkezett
Zsombó Önkormányzatának részéről a megkeresés, amely szerint intézményfenntartó társulás létrehozásához keres partnertelepülést.
A két falu között már korábban jó kapcsolat
alakult ki a sport és a kultúra területén, ezért
a tárgyalások megkezdése mellett döntöttünk.
Úgy gondolom, hogy az ideális kapcsolat kialakításához az oktatás területén a feltételek
adottak.
Á.Fúrus János, polgármester Csólyospálos

Mit vesznek észre a szülők és a gyerekek az
intézményi társulásból?

„Ég a napmelegtől a kopár szík sarja,
Tikkadt szöcskenyájak legelésznek rajta”
Arany János: Toldi
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Tisztelettel : Gyuris Ferenc
Falugazdász

Maróti Antalné, igazgató
Kós Károly Általános Iskola és Alapfokú művészeti
iskola, Zsombó

Alapvetően semmi negatívumot nem vehetnek és nem is fognak észre venni, mivel csak
akkor láthatja el intézményfenntartó társulás
az egyébként önkormányzati kötelező feladatot, ha szakértői vizsgálat után ki lehet mondani, hogy az új intézmény létrejöttével nem
csorbul a szolgáltatás elérésének lehetősége.
Erre reális esély van, mivel a szándék az, hogy
a társulás után is maradjon meg a település
sajátosságainak figyelembevételével eddig kialakult szolgáltatási szerkezet, iskolai szellemiség és a tantestületek.
Elmondható, hogy az átszervezést tekintve a
jelenleg két önálló intézmény integrálása az
újonnan létrehozandó többcélú intézménybe
- az óvodahasználóknak és iskolahasználóknak nem jelent aránytalan terhet; hiszen a
gyermekek ugyanabban az óvodában és
iskolában vehetik továbbra is igénybe megfelelő színvonalon az ellátást, mint korábban. Biztosítva lesz az ellátás folytonossága.
A többcélú intézmény pedagógiai munkájának
megszervezése a függvénye annak, hogy sikerül e azokat az előnyöket és lehetőségeket
kihasználni amit egyébként magában hordoz
egy ilyen társulás. (szakmai és módszertani
tapasztalatcsere, szakmai és egyéb kapcsolatok, stb,)
Máté Sándor, igazgató
Csólyospálosi Általános Iskola és Napközi Otthonos
Óvoda
– mészáros –

VÍG-HÚS Nagyker.
Tőke- és baromfihús nagykereskedelem
Felszabadulás u. 29/2.
(Szolgáltatóház)
Üzletvezető: Víg Ferenc
Rendelésfelvétel: 30/6259657
Rendelés 12 kg-tól
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Arató ünnep - Falunap
Na végre ez is ideért! Nemhiába ültünk össze
már két hónappal ezelőtt, hétről hétre, végül
csak sikerült! Vége az izgulásnak. Mostmár látjuk a munkánk eredményét, mert vigalomban,
ötletben volt részünk bőven. Ez talán látszott is
a sok színes programon, látnivalón. A szépen
megtisztított sportpálya és játszótér látványa,
már napok óta felkeltette az arra járók figyelmét, hogy itt valami nagy esemény készül. A
falu életébe ez a második nagyszabású falunap. Bár „falunapnak” nevezett délután évek
óta volt, de talán most teljesedik ki igazán.
Mindenki kedvére válogathatott a műsorszámok közül. Kicsit félve kezdtük meg a 2 és fél
naposra tervezett rendezvény összeállítását,
félve attól, hogy ilyen dologidőbe lesz-e majd

közönség, aki kíváncsi mindenre. Úgy vettem
észre, hogy nem szabad kicsinyesnek lenni:
lehetünk merészek ezután is a tervezésben,
mert péntek 16 órától vasárnap éjjel 1 óráig
mindig volt érdekes látnivaló! A pörköltfőzők
megadták az alapot ahhoz, hogy étvágyat
csináljanak a focistáknak és a szurkolóknak
egyaránt. A zászlófelvonás ünnepélyességét
emelte a környező községek polgármestereinek és az Orotva testvértelepülés küldötteinek
ittléte. A küldöttek 600 km autóztak azért,
hogy velünk együtt ünnepeljenek. Ez meggyőzött bennünket, hogy nem vagyunk magunkra maradva, mások is kíváncsiak ránk. Szólt
a zene, fogyott a sör. Hogy a hangulat tüzesebb legyen, arról a Nagycsaládos Egyesület
tűzzsonglőrei és a tábortűz gondoskodott. Aki
nem volt félős, átment a parázson, bizonyítva,
hogy nincs lehetetlen és elérhetetlen. Jó volt
a hangulat! Bevezetőnek igazán nem is kívánhattunk többet. Szombat reggel kezdődött az
igazi nyüzsgés! A motorostalálkozó látványa
lenyűgöző volt, igen nagy érdeklődés kísérte
a szebbnél szebb csodákat! Micsoda pompás
jószágok! Kár, hogy nem ülhettem egyiknek
sem a nyergébe, pedig szívesen kipróbáltam
volna. Elmélyülten szemléltük gyönyörű alakjukat, felépítésüket. Emellett felsorolni sem lehet a sok felkészült ügyes fiatalt, aki örömmel
vett részt a műsorba és mutatta meg tudását:
mazsorett, görkori, lovaglás, díjugratás. Fokozódott a hangulat a hagyományos kézi aratás
és a rég elfeledett igen embert próbáló cséplés bemutatkozásakor. Akkorra már olyan sok
ember volt a pályán, hogy kicsinek tűnt a tér.
Sok jó elfér kis helyen is, egy sátorba. Minden
hely foglalt volt, sőt még kint is sokan voltak,

mire a koncert elkezdődött. A Sramlikings
olyan hangulatot csinált, hogy azt a Kozmix
már csak hangerőbe tudta túlszárnyalni. Majd
a hajnalig tartó utcabálon járhatták, akiknek
még volt erő a lábukba. A fáradt segítőkre ezután még szép és mozgalmas nap várt.
Vasárnap reggel már úgy éreztük, hogy ezt a
napot nem éljük túl, de ez az érzés szertefoszlott, amikor azt láttuk, hogy minden felöl özönlik a nép a pályára, mert még mindig van látnivaló! A focisták egymás után mérték össze
erejüket. A falmászók csak a templomtornyot
nem mászták meg, de ez nem rajtuk múlott. A
kemencébe sült a finom kalács, az ugráló vár
és a forgó várta az apróságokat: igazi vásári
forgatag, ünnepi hangulat áradt a faluba. Akármerre nézett az ember, megelégedett boldog
emberekkel találkozott. És végül elérkezett a
zsombói válogató, amire az óvodáskorúaktól
a nyugdíjas korosztályig mindenki izgatottan
készült. Évekkel ezelőtt megjelent egy cikk
a Zsombiba, az akkori falunapot méltatva és
felkeltette a kérdést: lesz-e folytatás, lesz-e
utánpótlás? Hiszen akkor az óvodai és az iskolai SZMK és a nyugdíjas klub, a nagycsaládosokkal karöltve adott egy szűk egyórás műsort.
Érthető volt a félelem, ki viszi ezt tovább?
Most már megnyugodhatunk! Hála Istennek, van utánpótlás! Elnézve a mostani 2 és
fél órás műsort, nem kell szégyenkezni senki
előtt! Emelt fővel, büszkén mondhatjuk, hogy
tehetséges a zsombói nép. A Zsom-Boys és a
Korda házaspár sok embert kicsalt még Szegedről is. A látványos tűzijáték és a folytatódó
utcabál zárta a csodálatosra sikerült rendezvényt.
Bízom benne, hogy jó érzéssel, szép emlékekkel gazdagon távoztak azok az emberek, akik
eljöttek megnézni a Zsombói Falunapokat. A
rendezőknek, segítőknek nem lehet eléggé
megköszönni azt, hogy időt, fáradságot nem
ismerve, szívvel-lélekkel ott voltak és mindenütt látni lehetett őket. Segítettek mindenben,
szívügyüknek érezték a rendezvényt.
Akit viszont zavart a hangos zene, azoktól elnézést kérünk és megígérjük jövő ilyenkorig
nem csinálunk ekkora mulatságot!
De akkor IGEN!

Ők a különböző civil szervezeteknek tagjai,
vagy egyszerűen egyéni vagy csoportos előadók, akik fontosnak tartották, hogy – fellépési díj nélkül – megjelenjenek a színpadon (nem
csak zsombóiak voltak közöttük). És Ők azok
a zsombóiak, akik egyszerűen csak önzetlenül
segíteni akartak. A nevüket megjelentettük
a Zsombi című lap aktuális számában. Nem
azért mert elvárják, hanem mert hiszek benne,
hogy a jó példa is ragadós. Remélem a sok
név közül nem maradt ki senki.
Ki-ki hozzátette a magét, volt aki kevesebbet,
volt aki többet. Mindre szükség volt. A sok
segítő személy közül is kiemelést érdemel id.
Gyuris László települési képviselő. Ő volt az,
aki már tavaly a szervező bizottság tagjaként
hitt benne és elfogadtatta a többiekkel, hogy
a Zsombói Falunapokat egy nagyobb helyen,
jobb adottságú környezetben, a sportpályán kell megrendezni, mert egy színvonalas
műsor, jó környezet és nagyobb marketing
tevékenység esetén több ezer érdeklődőt is
vonzani tud. 2008-ban a Képviselő-testület
megbízta a rendezvény szervezésével. Ehhez a
feladathoz – az előző évihez hasonló összeállításban – felkérte a szervező bizottság tagjait,
bevont további személyeket, és mögötte állt
teljes családja, barátai. Ennek a családi támogatásnak különösen nagy jelentősége volt,
mert tőlük további ötleteket kapott, a családi
vállalkozásokból rengeteg időre kivonta magát
a szervezés miatt, és a család kapcsolati tőkéjét megmozgatva jelentős megtakarításokat
tudtak elérni a fizetett fellépők díjából, a hangosítás költségéből, és a sokak által dicsért
környezet kialakításában. Mindezt a több száz
munkaórát Gyuris László és családja mindenféle díjazás és költségtérítés nélkül végezte.
Ráadásul a családi vállalkozásokban rendelkezésre álló több tízmilliós értékű eszközöket
(sátrak, színpad) ingyen bocsátották a község
rendelkezésére, amellyel hozzávetőlegesen
1,5 millió forintos pénzben kifejezhető értékkel
a tavalyi évhez hasonlóan a legnagyobb támogatói voltak a rendezvénynek.
A lényeg a közös cél, a részt venni szándékozók összefogása, a csapatmunka. Ez megsokszorozza erőnket, és biztatást ad Zsombó
jövőjére nézve.
Még egyszer köszönöm minden segítőnknek,
hogy néhány kellemes órát, napot varázsoltak
a zsombóikanak és az ide látogató vendégeknek!

Szalmáné Vali
Zsombó, Június 20-21-22.

Zsombói Falunapok 2008
Nem tisztem, hogy minősítsem a Zsombói
Falunapok rendezvényét. Kötelességemnek
érzem viszont, hogy a település lakói, az
önkormányzat és a saját nevemben megköszönjem annak a több mint 200 embernek az
önzetlen segítségét, akik valamilyen módon,
tehetségükhöz, erejükhöz, lehetőségeikhez
mérten hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.
Köszönöm Nekik! Ők az önkormányzat valamennyi intézményének dolgozói, akik munkaidejükben, de főleg azon túl a szervezésben, az
előkészületekben és a lebonyolításban segítettek. Ők az intézményekbe járó gyerekek és
szüleik, akik felkészültek, kiálltak a színpadra
és szórakoztattak különböző műsorszámokkal.
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„Ilyen hőség sem volt itt már régen,
mesélik, még a vaj is elalélt
és olvadni készült lenn a jégen”
		
Radnóti Miklós: Július

Gyuris Zsolt
polgármester

HÍRMONDÓ

KUL-turi

Köszönetünket fejezzük
ki a 2008. évi Zsombói
Gyermeknapon tett
aktív közreműködésért:
Adainé Szokolai Edit, Bálint Gábor, Bálint Péter, Balogh Orsolya, Csányi Mónika, Csontosné
Erzsike, Csordásné Tanács Zsuzsi, Csóti
Ferenc, Csótiné Pálszabó Rozália, Dudásné
Piroska, Faragó Antalné, Fogasné Matula Zsuzsanna, Gera Erika, Goda Zoltánné, Hajnalné
Dudás Edit, Id. Gyuris László és családja, Illés
Istvánné, Isaszegi Andrea, Kissné Madarász
Edit, Korsós Zoltán, Kovács Krisztián, Kovács
Zsoltné, Kökény Ferenc, Kristály Bt., Lajkó
Nikolett, Lippainé Bálint Móni, Maróti Dezső,
Maróti Dezsőné, Maróti Józsefné, Márta János, Mészáros Csaba, Mihálffyné Zakar Andrea, Mórakert Szövetkezet, Nagy B. Ferenc,
Nagymihály Lajos, Ocskó Veronika, Party Sátor Szerviz, Patik Róbert, Ráczné Bálint Hajnalka, Simon Jójárt Gábor, Szalma Imréné,
Szunyoghné Székesi Beáta, Táborosi Gábor,
Táborosi Renáta, Tápai Józsefné, Tikviczki
Józsefné, Tóbiás József, Toldi Lászlóné, Váczi
Mihályné, Vass Istvánné, Vér István, Veréb Judit, Vérné Hegedűs Detti, Víghné Baltás Flóra,
Zádori Alíz, Zsírosné Vass Judit, Zsomboys Bt.
és a Kós Károly Általános és Alapfokú Művészeti Iskola valamennyi nevelője részére.
A szervezők: József Attila Közösségi Ház és
Szabadidőközpont, Kós Károly Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola, Nagycsaládos
Egyesület, Nefelejcs Óvoda

A Bokréta Dalkör életéből…
Lehetőséget kaptam, hogy hosszabban írjak
magunkról a falu új lapjában. Arra gondoltam,
megosztom mindenkivel a Bokréta Dalkör
abasári kirándulásának élményét.
Idén március végén kaptunk meghívást az
abasári hagyományőrző együttestől, hogy vegyünk részt a XIV. Abasári Katona-, Bordal, és
Történelmi Popdal Fesztiválon.
Kicsit tanakodtunk, elfogadjuk-e, el tudunk-e
menni olyan messzire. Tudni kell: Abasár a
Mátra lábánál, Gyöngyöstől 10 km-re fekszik,
tehát hozzánk 200 km.
Miután a minősítőtől hozott országos ezüst felbátorított minket, így elfogadtuk a meghívást.
De jöttek a kérdések: mi lesz ott, kik lesznek,
mik lesznek a feltételek, hogyan jutunk el oda,
1 vagy 2 napra menjünk-e?
Nos, elég gyorsan döntöttünk: Megyünk!
Felvállaltam a szervezést: busz, szállás, társak, egyszóval feltölteni a buszt. Elhívtuk a
Szatymazi Barackvirág Népdalkört is, akik
örömmel fogadták el a meghívást. Ezen a fesztiválon bárki felléphet, aki hagyományőrzéssel
foglalkozik, és bordalt énekel. Első lépésként
megbízható sofőrt kerestem.
Meg is találtam az üllési Maróti Zoli személyében - ő szokta vinni a szatymaziakat is
kirándulni -, majd egyszerű és olcsó szállást
kerestem. Mivel már többször voltam a sástói
kempingben, így ezt választottam.
Többszöri egyeztetés és hosszú várakozás
után május 17-én hajnali 5-kor nekivágtunk
a hosszú útnak. 7 év alatt még nem voltunk
ilyen messze kirándulni és fellépni. 5 után pár
perccel már a szatymaziakkal együtt gyönyörködhettünk a felkelő nap színpompás látványában.
A buszon kis ismerkedés, jó

hangulat, itt-ott álmos szemek. A szolnoki pihenőnél már előkerült egy kis szíverősítő is.
Ilyen hamar, 10 előtt már Gyöngyösön voltunk
és nekivágtunk a Mátrának, ami a sokadik
látásra is ad valami újat. Adott most is – a
busznak is - !
Még Füredre sem értünk fel, felforrt a víz. Kicsi
kényszerpihenő egy hajtűkanyarban és irány
Sástó! Mire felértünk, megint felforrt a víz. Zoli
gyorsan megoldotta a problémát, így szerencsésen odaértünk.
Szobaosztás, kicsomagolás után 2 óra szabadprogram Sástón.
Sástó gyönyörű hely, sok látnivalót tartogat az
odalátogatóknak. Ajánlom mindenkinek! Fel
lehet menni 258 lépcsőn a kilátóba, ami egy
Algyőről elvitt és átalakított fúrótorony. Egy
kis séta a tó körül, csónakázás, túrázás vagy
kicsit feljebb bobpálya, kalandpark függőhíddal. Ez mind Sástó!
Egy órakor indultunk Abasárra. Pár perces
út után megérkeztünk. Az utcák rendezettek,
minden csupa virág. Polgárőrök, forgalomirányítók, rendőrök segítettek az eligazodásban,
hiszen rengeteg autó és busz érkezett erre a
rendezvényre.
A rendezvény helyszíne az iskola udvara és a
tornacsarnok. A tornacsarnokban mindkét nap
(17-én és 18-án) reggel fél 7-től este 9-ig mutatkoztak be a népdalkörök, hagyományőrző
együttesek. Az udvaron kirakodóvásár, büfék,
borozóhelyek várták az érdeklődőket.
A faluban sok egyéb látnivaló van. Egy kis térkép alapján bárki megnézhette a nevezetességeket, látogathatta a borospincéket.
A rendezvény szlogenje is a borhoz kapcsolódik: ABASÁR: EGY KORTY TÖRTÉNELEM.
Szebbnél szebb népviseleteket láttunk, értékes
népdalokat hallottunk. Ott mindenki ismerősként üdvözölte egymást. Valami varázsa van
annak a településnek. A zene szeretete összekovácsolja a népet egy közösséggé.
A fellépésen együtt izgulunk egymásért, örülünk mások sikerének is. Aki nem volt még
ilyen rendezvényen, nézzen meg egyet, mert
elmondhatatlan érzés, amit ott átéltünk.
Borzasztóan fáradtak voltunk: kb. 220 km utazás, fülledt meleg, hatalmas tömeg. Emberpróbáló, mégis megérte. Belekóstolni más népek
kultúrájába, megismerni viseletüket, felfedezni
a hasonlóságokat dalainkban…
A Szatymazi Barackvirág Népdalkör 5 óra
körül, mi nem sokkal utánuk szerepeltünk. Az
abasári vezető, Kálmán Árpád minden csapatot üdvözölt, és kitartásra buzdított. Amikor
énekelni kezdtünk, hirtelen csend támadt a
teremben. Ez egy óriási élmény volt mindenkinek. Dél-alföldi és boros csókról énekeltünk.
Szalma Vali néni csodálatos versével nyűgözte
le a közönséget.
Elvittük Zsombó hírnevét, hangunkat, szeretetünket Abasárra.
Fellépés után már nyugodtan kortyolgattuk
a finom borokat. Nekiült a csapat az egyik
borozó sátor előtt és fantasztikus hangulatot
keltve daloltunk, mulattunk egész este 8-ig.
Utána visszaindultunk a szállásra. Itt már sokan pihenni tértek, de voltak, akik sokáig fent
maradtak beszélgetni, dalolászni.
Másnap kirándulni mentünk a Mátrába. Első
célpont a Kékestető volt. Buszunk ismét vacakolt, de azért felvitt minket a hegytetőre:
szabad program volt. Kihasználták, sok mindent megnéztünk: kilátó, sípálya, szanatórium. Gyorsan elszállt az idő és indultunk
lefelé. Megálltunk még a sástói bobpálya és
a kalandparknál. A bátrabbak végigmentek a
függőhídon, ami kb. 100 méter hosszan 30 m

„Tüzesen süt le a nyári nap sugára
Az ég tetejéről a juhászbojtárra.”
Petőfi Sándor: János vitéz
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magasságban helyezkedik el egy régi kőfejtő
felett. Jó kis próba tériszonyosoknak, és még
mozog is a híd! Fantasztikus. Megálltunk még
Mátrafüreden. Aki akart ebédelt, sétált. 2kor
indultunk haza. Szolnokon kis pihenő a város
legpatinásabb cukrászdájában. A sofőr megint
szerelt…
Hazafelé volt, aki pihent, volt aki dalolgatott.
Alig jöttünk el a Mátrából, máris hiányzott, de
szerencsére nem kell évekig várni, hogy újra
láthassuk, hiszen máris tervezzük a következő
évi abasári kirándulást.
Köszönjük Maróti Zolinak, hogy a problémák
ellenére épen és egészségesen hozott haza
minket, és a megpróbáltatásokat emberhez
méltóan viselte. Remélem mindenki jól érezte
magát ebben a két napban. Jó kis társaság
volt a szatymazi és a zsombói együtt. Köszönöm mindenkinek a kitartást és a türelmet.
Jövőre minden érdeklődő kirándulni vágyó
zsombóit várunk szeretettel a májusi abasári
kirándulásra.
Ez egy kicsit hosszúra sikerült úti beszámoló,
de ez az én szubjektív véleményem. Aki nem
így gondolja, írja meg a következő lapban.
Személyes programajánlat:
Augusztus elején Szolnokra megyünk egy kulturális fesztiválra, és már kilátásban van egy
újabb dalostalálkozó szeptemberre. Majd jönnek az állandó őszi-téli programjaink.
Azt hiszem most sem fogunk unatkozni.
Bánfi Lajosné

Testvértelepülésünk Orotva

Nagyon szeretem az Élet azon pillanatait, amikor eláll a lélegzetem attól, amilyen szép dologgal szembesülök. És ha ez különösen egy
erdélyi táj, azt még jobban szeretem.
Jó pár éve egy gyergyószárhegyi barátom
ottjártamkor megkérdezte, hogy szeretnék-e
ámulni egy nagyot. Igenlő válaszomat követően már robogtunk is Gyergyóditró irányába
az autójában. Jobbra-balra mesés hegyvonulatok szegélyezték az utat, és amikor lekanyarodtunk a főútról egy kis mellékútra, már
sejtettem, hogy valami mesés szépséget fog
tartogatni a táj.
Egy hirtelen jobbkanyar után aztán elénk tárult
egy csodálatos völgy, amelyben kicsiny házak
kapaszkodtak fel a fenyves domboldalakra,
és nyúltak el a völgyben folyó patak mentén
hegynek fölfelé.
Mivel titkon egy kicsit olyan szándékkal is voltam kint akkor, hogy a (mostoha-)anyaországi
Zsombó részére testvértelepülést találjak, rögtön tudtam, hogy megtaláltam azt. A völgybe
leereszkedve még inkább megtetszett a település, sugárzott az emberek egyszerűsége,

kul-turi

szorgalma, és a minden körülmények között
való élni akarás látszott a portákon.
Később aztán találkoztam Puskás Elemérrel, aki
azóta Gyergyóditró polgármestere lett, amely
településhez közigazgatásilag Orotva is tartozik. Szándékainkat megértve, feléjük nyújtott
kezünket elfogadta. A testvértelepülési kapcsolat azóta hivatalosan is megköttetett, több
ízben is jártak nálunk már orotvai vendégek és
végre kezd éledezni az, amit egy gúnyhatár sokáig kettévágott.
Mindannyiunk érdekében remélem, hogy nem
csak üres szavak maradnak a testvértelepülési
szerződésünk ezen sorai:
„Külön kiemelendő a két település fiataljai
közötti kapcsolatfelvétel fontossága, hiszen
a magyarság történelmének, és a történelmi
Magyarország természet- és gazdaságföldrajzának alapos ismerete mindkét településen
hozzásegít ahhoz, hogy egészlegességben és
nemzeti léptékben gondolkodni tudó, szebb
jövőt építő nemzedékek nőjenek fel, kiköszörülve életükkel elődeik egymás iránti mulasztását, vagy éppen tudatlanságát.”
Hát igen, itt a lényeg, amit talán Szabó Dezső
írt le a legpontosabban:
„Minden magyar felelős minden magyarért”.
Tán lassan ezt mi is megértjük majd.
Ránk férne.

Nagy Péter

A testvértelepülési szerződés aláírásakor Puskás Elemér polgármestertől kapott Észak-Kelet
Hargitai Kistérséget bemutató DVD a könyvtárban megtekinthető vagy kikölcsönözhető.

A Zsombói Római Katolikus Egyházközség Képviselő Testületének
beszámolója
Az egyházközség életében az utolsó hónapok
igazán rendkívül mozgalmasak voltak.
Április 27-én délelőtt volt az elsőáldozók szentmiséje, ahol 32 gyermek találkozott először
az Úr Jézus Krisztussal, fogadták szívükbe a
szent ostyával.
Csodálatos dolog ezt a lelki örömöt átélni a
gyermekeknek, szülőknek, keresztszülőknek
egyaránt, de nekünk mindannyiunknak is, akik
a Zsombói Egyházközséghez tartozunk. Ezen a
napon köszöntöttük Mádi György atyát névnapja alkalmából, mivel 24-én volt sárkányölő
Szt.György napja. Isten éltesse nagyon sokáig
Gyuri Atyát – így utólag is.
A következő esemény a bérmálás szentségének felvétele volt, május 17-én délután 5 órakor kezdődő szentmisén. Dr. Kiss-Rigó László
püspök atya 10 zsombói és 6 dorozsmai fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét.
Ez az esemény is meghatározó egy egyházközség életében, különösen a mostani, hiszen
a két évvel ezelőtt kinevezett püspök atya
először látogatott el a Zsombói Egyházközséghez, annak híveihez. A bérmálási szentmise
után László püspök atya találkozott az egyházközség képviselő testületével, ahol baráti
hangvételű beszélgetés közben tájékozódott
a képviselő testület munkájáról, az elért szép
eredményekről, a további tervekről, és elképzelésekről.

Másnap, május 18-án Szentháromság ünnepén a zsombói templomban nem volt szentmise, hanem a Lápastói haranglábnál „ a
Lápastói búcsú” –i szentmise került megtartásra. Az elmúlt évben Zsombó Önkormányzat
képviselő testületének segítségével -aki segített a pályázat benyújtásában – sikerült egy új
miséző helyet kialakítani.
A tavaly kialakított tetőszerkezet nem engedte
a harang teljes kilengését, így az nem tudott
teljes szépségében megszólalni. Az idénre ezt
a hibát ifj. Bálint Vilmos képviselő úr kijavította, és egy új haranglábat állított fel a feszület
és miséző hely mellé. Mindannyiunk nevében
köszönjük Vili !
A 18-án megtartott Lápastói búcsúi szentmiséről videó felvétel is készült, melyet a Budapesti Néprajzi Múzeumba fogunk felküldeni,
ahol nyilvántartásba veszik ezt az 1800-as
évek második felében létrejött népi kezdeményezést, amikor is itt minden évben szentháromság ünnepén szentmisét mutattak be, és
ahol a környék gazdái összejöttek imádkozni
és hálát adni az Istennek a föld terméséért, és
az égi áldásokért.
/A felvétel megrendelhető bárki számára a
sekrestyében 1000.- Ft-os kedvező áron./
De szeretnék beszámolni arról is, hogy a templomunkban milyen hatalmas fejlődés történt a
templomi éneklés területén, és a különböző „
korosztályú„ énekkarok szervezésével.
Már korábban, évekkel ezelőtt megalakult a
felnőtt énekkar, amely időközben „elsorvadt”,
de most újra talpra állt és minden vasárnap
hallatja hangját. Szintén régebbi kezdeményezés volt az ifjúsági énekkar Kispéter Gábor vezetésével, akik gitár és egyéb hangszerek kíséretében valami fantasztikus élményt tudnak
nyújtani a szentmisék alatt. Egyik legkiválóbb
együttessé nőtték ki magukat az egyházmegyén belül, sőt azon kívül is. Hírük már mes�szire eljutott, és sok meghívást kapnak. Adja a
Jó Isten, hogy még nagyon sokáig örvendeztessen meg bennünket szép énekeikkel.
De még nem értünk az énekkarok végére, mert
már gyermek énekkar is működik templomunkban 13 gyermek részvételével. Ilyen még
nem volt, de most van! Milyen aranyosak és
szépek, mikor a szép egyenruhájukba felöltözve, szívük egész melegével éneklik a szebbnél
szebb zsoltárokat.
Ezek a nagy változások akkor kezdődtek, mikor 2007. szeptember 1-től egyházközségünk
kántora Gábor Tamás lett. Fiatalos lendülettel
és Isten áldotta tehetséggel szervezte újjá a
felnőtt és gyermek énekkarokat tanította, illetve tanítja ma is azokat az énekeket, amelyek
a szentmisék alatt elhangzanak. Nagyszerű
szervező képességgel és kitartással munkálkodik azon, hogy minden vasárnap, minden
ünnepnap énekei, és zenei kísérete kimagasló
legyen. Fáradságot nem kímélve tanítja, buzdítja azokat, akik részt vesznek ebben a munkában. Irányítása alatt teljesen átformálódott
templomunkban a szentmiséken elhangzó
énekek minősége. Egyre többen énekelünk,
hiszen a kivetített szöveg mindenki számára
olvasható, de ha ott nem lehetséges, akkor
kinyomtatott papírokon kapja meg mindenki
az ének szövegét.
Csak azt tudom mondani: Köszönjük Tamás,
hiszen csodát műveltél az elmúlt háromnegyed év alatt.
Még hozzá kell tennem azt is, hogy szervezi
olyan híres énekesek fellépését is, mint Bátki
Fazekas Zoltán operaénekes, Veréb Judit énekművész tanárnő és Bánfiné Kopasz Gyöngyi
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énekesnő, vagy más templomok nagyszerű
énekkarait. Az említett három énekesnek szintén szeretném megköszönni azokat az áhítattal átszőtt, a lelkek mélyére is eljutó nagyszerű
művészi produkciókat, amit egy-egy éneklésük során nekünk híveknek nyújtanak.
Ezek után ki merem jelenteni, hogy a SzegedCsanád egyházmegyében nincs még egy olyan
település, vagy egyházközösség – kivétel talán
a Szegedi Dóm, ahol ilyen magas színvonalú
és minden igényt kielégítő egyházzenei „munka” folyik, mint a Zsombói templomunkban.
Csak arra kérek mindenkit, hogy becsüljük
meg és legyünk büszkék erre, amit közösen
együtt értünk el.
Még egy záró gondolat. Azon a településen,
ahol az önkormányzati képviselő testület a
polgármester vezetésével és a helyi egyházközség képviselő testület a plébánossal és a
világi elnök vezetésével összefog a helyi lakosság érdekében, ott előbb – utóbb nagyszerű
dolgok születnek, az ott élő emberekért.
Ezt nem én állapítottam meg, hanem nálam
sokkal okosabb emberek. És ha ezt az összefogást úgy próbáljuk megteremteni, hogy a gyűlölködés helyébe szeretetet és az Isten iránti
tiszteletet helyezzük, biztos vagyok Zsombó
felvirágoztatásában.

Pancza István
Egyházközség világi elnöke

Idén tavasszal a LEADER Déli Napfény Helyi
Közösség által kiírt pályázatokból készültek
üdvözlőtáblák, információs táblák, virágládák
a község területén, megkönnyítve ezzel a tájékozódást. Így barátságosabb településkép
fogadja az ide látogatókat és a hazatérőket.
Köszönjük a gondoskodást a virágokat öntözőknek!
Bátki Fazekas Zoltán

ALTATÓ

Kicsikém, aludjál, álmodj szépet,
veled él az Isten, szeret téged,
életem boldogan adom érted,
kicsikém, aludjál, álmodj szépet.
Nyuszikát, szivárványt, százszorszépet,
gyönyörű királylányt, hímes rétet,
mesedalt dúdoló tündérkéket,
kicsikém, aludjál, álmodj szépet.
Megölel az éjjel csillagfénye,
betakar a hajnal békessége,
kegyelem kísérje minden lépted,
kicsikém, aludjál, álmodj szépet.

„A kút se mer. Lélegzete
elállt, csak nyög másfél hete”
Gyurkovics Tibor: Július

HÍRMONDÓ

vendég a háznál

A Közösségi Ház bemutatja:

Zsombói Olimpiai Arcképcsarnok
2008.

Március hónapban arra tettünk ígéretet,
hogy a 2008-as pekingi olimpia évében hónapról hónapra egy-egy olimpiai bajnokot hívunk
meg Zsombóra, ahol egy közönségtalálkozó
keretében közösen idézhetjük fel sportpályafutását. A sportolók meghívásánál az elsődleges
szempont az, hogy az illető egy-egy magyar
sikersportág jeles képviselője legyen. Azt
gondolom, hogy vendégeink minden esetben
a sportközvélemény elismert, megbecsült tagjai, akik ezt a megbecsülést valós emberi teljesítményükkel vívták ki. És mint az alábbiakból
kiderül, mindannyiunk számára mondanak
megfontolandó gondolatokat! Ajánlom szíves
figyelmükbe!

annak, aki eredményt akar elérni. Mert, én
ma már úgy mondom, hogy egy-egy szombati „csacsacsa-csicsicsi” diszkó után másnap
futballozni még itthon sem lehet! Meg máshol
sem lehet! Gyertyát két végen égetni megint
nem szabad, mert úgy a gyertya hamar elég!
És lehet a szervezetet becsapni egyszer-kétszer, de kizsigerelni nem. Mert akkor jön a rokkantság, jön a korai halál, korai egészségtelen
állapot és hát sok mindent hoz ez még maga
után. Tehát le kell tudni sok mindenről mondani ahhoz, hogy az ember eredményt tudjon
produkálni, hiszen a sikereket semmilyen területen – ha az élet bármelyik részét nézzük
is – nem adják ingyen!(…) Zsombó, 2008.
április 9.
Polyák Imre: Tokió olimpiai bajnok birkózója,
aki a korábbi (Helsinki,
Melbourne, Róma) nyári
játékokon egyaránt ezüst
érmet nyert. Háromszoros
világbajnok, akit az „évszázad birkózójának” és a
Nemzet Sportolójának is
megválasztottak.

Balczó András: Minden idők
legjobb öttusázója, a Nemzet Sportolója. Háromszoros
olimpiai bajnok. A világbajnokságok során tizenkilenc
érmet nyert, ebből tíz arany.
Tizenkét gyermek édesapja.

„(…) Debrecenben volt
úszási lehetőségem, aztán
elkezdtem atlétizálni is, egy
barátom pedig lómániás volt. Nyíregyháza
határában volt egy istálló, úgy tíz mén volt
benne, ún. fedeztető állomás, odajártunk ki lovakat ápolni: kitrágyáztunk, bealmoztuk, etettünk, itattunk, ennek fejébe lovagolhattunk.
Már három sportág meg volt, de én nem gondoltam az öttusára! Valaki azt mondta, hogy
ezt így nem lehet csinálni! Szétforgácsolod
magadat! Válassz ki magadnak egyet a három
közül! De én nem akartam választani, mert
mindegyiket szívesen csináltam. Aztán jött
megint valaki mondta: vedd még mellé a vívást és a pisztolylövést, akkor öttusázni fogsz!
Nagyon megörültem az ötletnek. Beakadt és
attól kezdve én csak csőlátással és szemellenzővel ÖTTUSA! (…) Az volt a reményem, hogy
boldogságom forrása lesz a sok nyerés, a sok
aranyérem. És kiderült, hogy nem! Akkor meg
minek csinálom? Mondták nekem korábban
sokszor, hogy neked ilyen nagy akaraterőd
van. Kérdeztem mindig, akaraterő? Nem tudok
róla! Nekem kedvem volt csinálni! Edzésen
mindig mindig egyre többet, örömöm volt benne, nekem nem kellett akaratot megfeszíteni,
nekem ahhoz kellett volna akaraterő, hogy
sörözni menjek, vagy moziba menjek, edzés
helyett. Nekem az volt az öröm!(…)” Zsombó
2008. március 12.

„(…) A sport olyan, ami összeköti az embereket. Az olimpia, ezért is van megrendezve,
mert ez egy barátságkötés. Ezért van az, hogy
egyre több az olimpiai résztvevő, hogy egyre
több az olyan társadalmi réteg, amelyik áldoznak, és szeretik is a sportot, ez a sport lényege:
hogy a sok ember ismerje egymást! Ez óriási
dolog! Nem beszélve arról, hogy ha elhúzzák
neked a magyar himnusznak a zenéjét, és te
végighallgatod, és tudod, hogy ez azért van,
mert te itt vagy! Azért van, mert te birkózó
vagy bármit csinálsz, azt az egész ország tudja
és érzi, hogy nekünk szól a himnusz, nem csak
nekem, hanem mindenkinek szól! Ezt az érzést nem lehet elfelejteni soha az életbe!(…)
Azért, hogy a nemzet sportolója ez olyan, amit
nagyon meg kell becsülni! Csak tizenketten
vagyunk az országban. És ez nagy megtiszteltetés! Aki ebbe bekerül, büszke lehet rá! És
nagyon-nagyon fontos az, hogy hogyan értékelik az embert az elmúlt időszakért. Az elmúlt
idődet, hogyan töltötted el, itt megmutatkozik!
Hogyan és miként azt a 20 évet – vagy nem
tudom én mennyit – hogy azt mondják rólad,
hogy a nemzet sportolója vagy! (…) Zsombó,
2008. május 15.

Buzánszky Jenő: 48-szoros
válogatott labdarúgó, az
Aranycsapat hátvédje, annak egyetlen vidéki tagja.
Játszott 1953-ban Londonban „az évszázad mérkőzésén”. Tagja volt a helsinki
olimpia bajnokcsapatának
és játszott a berni világbajnoki döntőben is.

„(…) hogy olyan eredményt tudjon produkálni valaki a sporton keresztül, ami felhívja
a figyelmet, az rengeteg lemondással
jár. Mert azt szoktam mondani, hogy a
sport a sok szépsége mellett kegyetlen, hiszen a legszebb fiatal években
kell tudni lemondani sok mindenről
„„Itt a pokol, a nyár: élvezem, mint az ördög.
Ez a jó, ez az én kék-piros évszakom,
az őrült julius!”
Szabó Lőrinc: Julius csatája
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Szekeres Pál, a szőuli olimpia bronzérmes tőrözője
1991-es
autóbalesetét
követően kerekes székbe
kényszerült, majd világés olimpiai aranyat nyert
kerekes székes vívásban.
Feleségével három gyermeket nevelnek.
(…) 1988-ban nyertem
egy nagyon nagy versenyt, egy Martina-kupát, amivel 24 évesen gyakorlatilag berobbantam a világ élvonalba, második helyre jöttem
fel a világranglistán, aztán ezt 1989-ben sikerült úgy feljebb tornászni, hogy 1989-ben én
vezettem a világranglistát az utolsó verseny
előtt. (…) 1990-ben is a két legerősebb világkupa versenydöntős voltam és akkor jött az
ominózus1991-es év, nagyon sok változással.
Apukám éppen kijött a kórházból, amikor én elmentem Németországba vívni, ahol a magyar
buszsofőr hibájából nagy balesetet szenvedtünk. Eltört a gerincem, össze-vissza törtem
magamat. Kis túlzással kanállal szedtek össze,
és még az is csoda volt, hogy életbe maradtunk. (…) de hát akkor még nem esett le a
tantusz, hogy nem csak erről van szó, de hát
ez egy drasztikus változás volt az életemben.
Hét hónapot voltam Németországban kórházi
rehabilitáción, ott megtanítottak kerekesszékben élni, ami egy másik fajta élet - legalábbis
még akkor nagyon úgy tűnt -, most azért azt
hiszem egy élhető élet! Tudatosabban kell élni,
a legtöbb akadályt az emberi butaság, a szakmai hozzá nem értés szokta okozni! (…)
Szerk: mészáros

A rendezvénysorozat Fő támogatója:
A Mórakert Kft

Köszönjük Rácz József Igazgató Úr felajánlását!
További támogatóink: Anikó Virágüzlet, Nagy
B. Ferenc és neje, Lajkó Antal és neje, Gyuris Zsolt és neje, Gyuris László és neje, Nagy
Róbert, Kispéter Gábor és neje, Bálint Vilmos
és neje, Mihálffy Zsolt és neje, Németh Lajos,
Pancza István, Kissné Madarász Edit, Maróti
Józsefné, Vérné Hegedűs Bernadett

zsombói PORtrék

„Nem az volt a lényeg,
hogy mi mennyire oltottuk a tüzet,
hanem ez egy szervezet
volt, amiben összefogtuk
a fiatalokat!”
Ocskó Ignác bácsi. A zsombóiak
mind szeretettel emlegetik a
most 83 éves öregurat, aki a
kezdetektől szemtanúja a falu
életének. A család, az iskolaévek, a munka, a különböző
közösségek mind idekötik. De
nemcsak szemtanúja, hanem
tevékeny részese is – mind a
mai napig – a település életének. Történeteiben a zsombói múlt rajzolódik
ki, ezért rendkívül fontosak közösségünk számára azok az emlékek, melyeket most megoszt velünk.
– a beszélgetés rövidített, szerkesztett változata –
Mészáros Csaba: Kezdjük a beszélgetésünket, azzal hogy felidézzük a családját! Hogyan
kerültek Zsombóra, és milyen körülmények
között nőtt fel?
Ocskó Ignác: Az 1914-es háború után a környék hadirokkantjainak – körülbelül 10 ember
volt ilyen - mértek itt ki telkeket. Ezek az emberek kaptak ún. PAX hitelt és így tudtak maguknak házat építeni. Apám 1500 pengő kölcsönt
kapott, és építette meg azt a házat, ahol én is
születtem itt a szemközti portán. Édesanyám
árvaként nőtt fel, mert 8 éves korában meghalt az édesapja. Összekerült apámmal, 5
család lett. Én középső gyerekként 1925-ben
születtem, sajnos már csak egyedül én élek a
testvérek közül.
Szegények voltak, a kis nyugdíj mellett kénytelen volt kéregetéssel foglalkozni, akkor úgy
hívták őket, hogy koldus: még most is emlékszem rá, 7-8 éves voltam, amikor mind az öten
a szoba közepén leterített pokrócra leültünk és
nagy örömmel néztük a sok szelet kenyeret, de
ahány szelet volt, annyi fajta volt, egyik fehér,
másik barna. Még ma is összeszorul a szívem,
ha rágondolok.

M. Cs: Fel tudja-e idézni iskolai élményeit:
melyik iskolába járt, miként emlékszik vissza
tanítóira?
O. I: A nagyerdő melletti iskolába jártam (még
az apám is oda járt), akkor 6 osztály volt. Elsőtől harmadikig Serfőző Etelka volt a tanítónő,
negyediktől hatodikig pedig Nyikolényi András, de akkor már ide kellett járni a mostani
óvoda helyére. Nyikolényi András tanító, egy
német származású temesvári ember volt. Nem
volt családja, felesége a legelső postát vezette
a faluban. Én annyira szegény voltam, hogy a
tanító, iskola után mindig felvitt a szolgálati

házukba, ahol ebéddel kínált. Ez valami lelki-vallási
felajánlás volt részéről,
mert mélyen vallásos ember volt. Iskolatársak közül
nemigen vagyunk már életben: Banghánéról tudok,
Molnárné Király Piroskáról,
meg Kovács Jánosról (aki
itt lakik ebben az utcában),
az én korosztályom szinte
mind meghalt.
Amikor a bátyáim 10-12
évesek lettek, elszegődtették őket pásztorlegénynek.
Én is 8 évesen már el lettem szegődtetve, először libapásztornak, aztán mindig
másnak. 16 évesen a magam eszétől felfogtam, hogy valami szakmát kéne tanulni. Volt
itt egy bognár kisiparos, akit Doba Istvánnak
hívtak. Ő felfogadott 4 évre tanoncnak, bognárszakmát tanultam, teljes ellátást kaptam,
levizsgáztam, megvan a segédlevelem is.
M.Cs: Milyen emlékei vannak a II. világháborúról? Valamint hogyan teltek a katonaévek?
O. I: A frontot, meg a németek felvonulását
én mind megéltem itt Zsombón. Én mondom:
azért úsztam meg, mert nem voltam még
hadköteles! Minden családnak volt olyan
hozzátartozója, akit vittek a frontra és az mind
odaveszett. Zsombóról is közel harmincan, de
minden településről odaveszett minden frontra elvitt katona. Az volt a rendelet, hogy 20
éves korába vitték el a fiúkat katonának, de
nekem olyan szerencsém volt, hogy hiányzott
1 évem a húszhoz, így megúsztam a háborús
időszakot itthon. Aztán a világégés után 1945ben behívtak engem is, mind ilyen szakmunkás embereket szedtek össze. Pestre kerültem
és láttam, hogy minden harmadik ház le volt
bombázva, romokban állt Budapest. Az összes
híd a vízben volt. A németek mindenhol berobbantották a hidakat, azért hogy az oroszok
ne tudjanak utánuk menni. Onnan elkerültem
Tiszaugra a hídhoz, onnan végül is leszereltek.
M. Cs: A huszonéves fiatalember hogy állt a
lányokkal? Hogyan ismerte meg a feleségét?
O. I: 1947-ben nősült a bátyám, koszorúlegény
lettem. Tudta, hogy nem udvarolok senkinek,
keríteni akart nekem valakit, de én nem engedtem, mert magamnak akartam keresni!
Azután hogy letelt a négy év tanoncidőm a
bognár szakmában a tanítómesterem a leendő
feleségem öccsét, Gyulát fogadta fel új tanulónak énmellém. (A mester elég ivós ember volt,
így majdnem én tanítottam ki a sógoromat a
szakmából) Tudtam, hogy Gyulának több eladósorban lévő leánytestvére is van. Elkértem
hát Mancikát a szüleitől a lakodalomba. Két
nappal később engedték el! Egész éjjel együtt
mulattunk a lakodalomban, utána még egy
évig udvaroltam neki. Pünkösd vasárnapján
délben volt az eljegyzés. Ebéd előtt felálltam
az asztalnál és ezeket a szavakat mondtam:
Nyilvánosságra kell, hogy hozzam összejövetelünk célját, a Mancikát el akarom jegyezni!
1948 őszén házasodtunk össze.

majd ha az
a disznó
megfial,
akkor három malaccal le kell
törleszteni.
Aztán volt
úgy, hogy
épp
három malac
volt, mind
oda kellett
adni, de
azzal letörlesztettük.
A z t á n
később
kisiparos lettem. Nagyon gyakran jöttek
ellenőrizni. Egyszer egy hiányosság miatt
megbüntettek 900Ft-ra, amelyet a harmadik
tárgyalás után 80Ft-ra csökkentettek. Nem
volt pénzem befizetni, így bementem a járási
bíróságra, hogy megbeszéljem az ügyet velük.
De már bent fogtak, mert aznap lejárt a befizetési határidő. Egy napig voltam elzárva egy
szabadulószobába. Másnap 10 órakor pontosan kiengedtek.
M. Cs: Zsombón hosszú időn át működött az
önkéntes tűzoltóság, aminek Ignác bácsi parancsnoka is volt? Hogyan szerveződtek, hogyan működtek?
O. I: 1948-ban alakult meg a tűzoltóság, annak
is alapító tagja voltam. 40 évig voltam önkéntes tűzoltó. Amikor Molnár tűzoltóparancsnok
1979-ben hirtelen elhunyt, rábeszéltek, hogy
legyek vezető ideiglenesen. Aztán egészen
a rendszerváltásig én maradtam a tűzoltóparancsnok. Állami tűzoltóktól kaptunk felszerelést, amit mozdonyfecskendőnek hívtunk. Az
olyan volt, hogy méterszer méteres alapterületű, meg 50-60 centi oldalú. Abban volt egy
ilyen pumpaszerű dolog, aztán azt kellett két
embernek vinni, amit kézzel kellett működtetni. Aztán kaptunk kocsifecskendőt, ami lóvontatású volt. Volt tartály, rajta meg szivattyú.
Majd utána mindig alakultak a dolgok, lett
400-as kismotorfecskendő, később 800-as. A
tanács meg az állami tűzoltóság mindig segítette ezt a dolgot. Nem az volt a lényeg, hogy
mi mennyire oltottuk a tüzet, hanem ez egy
szervezet volt, amiben összefogtuk a fiatalokat, aztán 28 községben jártunk, mert ennyi
község volt a járásba. Be volt osztva, hogy
ki hova tartozott, melyik utcához, területhez.
Voltunk 60-as létszámmal, akiknek járni kellett
a tanyákat ellenőrizni, hogy a takarmányt jól
pakolta-e el. Jártunk versenyekre is, amikre
előtte fel kellett készülni. A versenyen össze
kellett készíteni a tűzoltó tömlőket, motort indítani, és az nyert, akinek hamarabb jött víz
a tömlőjéből. Nők is versenyeztek. Zsombón
is voltak ilyen versenyek, amiket éppen én
szerveztem.

M. Cs: Milyen kilátásokkal fogott neki a fiatal
pár a közös életnek?
O. I: 1950-ben osztottak itt Zsombón portát.
Én megkaptam ezt a portát, 400 négyszögöl
földdel. Én tehénvásárlásra és disznótartásra
is kaptam keretet. Akkor osztottak olyan disznókat, hogy az anyakocákat kiadták ingyen,
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„Áll mozdulatlanul minden. Az
elpilledt levélrések között
csak a habókos legyek bújócskáznak.”
Csoóri Sándor: Nyári óda

Szerkesztette: Mészáros Csaba

HÍRMONDÓ

TÉKA-tűsarok

Könyvajánló

Téka rovatunkban minden alkalommal bemutatunk
egyet a könyvtár új könyvei
közül. Elsőként ismerjék
meg Barbara Watterson: Az
ókori Egyiptom Istenei című
könyvét.
Az ókori Egyiptom istenei az
óegyiptomi istenek eredetét
követi nyomon nem csupán
kronológiai, hanem földrajzi környezetükbe helyezve
őket. A könyv azonban több mint az istenségek névsora: az olvasó olykor pikáns, érdekes, néha szórakoztató képet kaphat a főbb
istenségekkel kapcsolatos mítoszokból. A
szerző vizsgálja az ókori egyiptomiak vallásos
tárgyainak jelentőségét, legyen az a legapróbb
amulett vagy a legnagyobb szentély.
Háromféle istenség létezett az óegyiptomi
vallásban: a helyi istenek, akik lehettek a
helybéliek által magukénak vallott tárgyak
vagy élőlények, az egyetemes istenek, akik
a természet erőit irányították, mint a Nap, a
Hold, a csillagok, a szél és a vihar, valamint a
személyes istenek, akik lehettek bármely tárgyak vagy teremtmények, melyeket az egyén
választott magának, hogy imádhassa őket.

Amire érdemes odafigyelni a nyári
hőségben

Bőrünk egészsége érdekében már kisgyermekkorban el kell kezdeni a fényvédelmet. Az UV
fény hatásai ugyanis a bőrben összeadódnak.
Minél többször éri nap az érintett bőrfelszínt,
annál nagyobb az esélye a később kialakuló
bőrkárosodásnak.
A rövidebb hullámhosszú UV-B fény okozza a
korai károsodásokat, például a leégést, hos�szú távon pedig a bőrrák kialakulását. A bőr
leégése minden korban káros, de tény, hogy
gyermekkorban, amikor még nem megfelelően működnek a bőr saját védekező mechanizmusai, a napfény nagyobb rombolást tud
véghezvinni, mint felnőtt korban. A hosszabb
hullámhosszú sugárzás váltja ki a barna pigmentációt, hosszú távon pedig ez erősíti az
UV-B fény bőrrákokozó hatását, és elősegíti a
bőr öregedését is.
Bizonyított tény, hogy akik sok időt töltöttek
gyermekkorukban a napon, korábban ráncosodnak, nagyobb számban jelennek meg a bőrükön a fénykárosodás jelei, például az arcon,
kézen lévő pigmentfoltok. Az UV fény a bőr
sejtjeinek örökítőanyagát, a DNS-t károsítja.
A fényvédő krémek alkalmazása:
Fontos, hogy a fényvédő krémet már a szabadba menetel előtt fél órával a bőrre kell
kenni. Minél magasabb a krém faktorszáma,
annál biztosabb a védelem. Már a 6-os, 8-as
faktorszámú fényvédő is képes kiszűrni a káros sugárzások mintegy 80%-át, de gyermekeknél mindenképpen legalább 15-ös erősség
ajánlott. A DNS védelmére is kapható olyan
testápoló, illetve arckrém, amelynek növényi hatóanyaga védi és regenerálja a sejtek
örökítőanyagát. Ha valaki mégis megfeledkezett az előzetes óvintézkedésekről, és bekövetkezett a
leégés, DNS-regeneráló és
védő hatóanyagot, valamint
panthenolt és aloe verát is
tartalmazó gélkrémmel ke-

Az olvasó felfedezheti és megértheti az ókori
egyiptomiak világát, hogy miért vették körül
kultikus tisztelettel isteneiket, és ez hogyan
hatott az életükre. Lebilincselő, magával
ragadó olvasmány és remek kalauz mindenkinek, aki szeretné megismerni ennek a
rejtélyes és alig kifürkészhető ókori világnak a titkait.
Nagy Beatrix, könyvtáros

Trianon
920. június 4-én
Magyarország történetének egyik legsúlyosabb
eseménye következett be.
A történelmi országterületet
- amely magába foglalta az
egész a Kárpát-medencét
-, a korabeli nagyhatalmak
döntése nyomán feldarabolták. Az új határokat stratégiai, gazdasági, politikai
érdekek alapján húzták meg,
figyelmen kívül hagyva a
nemzetek egyik legfontosabb jogát: az önrendelkezést. Ezt a súlyos
traumát máig nem heverte ki teljesen hazánk,
s elmondhatjuk hogy a béke következtében
létrejött új rend sem bizonyult tartósnak.
A két világháború között nemcsak a kül- és
zelje az égett bőrfelületet.
A karok és az arc mellett a fejbőrt is védeni
kell. Gyermekeknél mindenképpen a pamut
alapanyagból készült sapkák, kalapok a legmegfelelőbbek erre a célra.
Fontos megemlíteni, hogy vannak gyógyszerek, amelyek alkalmazásakor a bőr fényérzékennyé válik. Ilyenkor hamarabb előfordul a
leégés vagy viszkető kiütések jelennek meg
a nap által érintett területeken. Kisgyermekek
esetében a gyakori légúti betegségek kezelésére szedett antibiotikumok egy része fényérzékenységet okozhat.
Semmiképpen nem ajánlott nyári szezonban
délelőtt 11 óra és délután 3 óra között a tűző
napon tartózkodni. A víz, a homok még inkább
visszaveri a napsugarakat, így az ott játszó
gyerekek bőre nagy veszélynek van kitéve. Ha
a bőr vizes vagy izzad, gyakrabban kell újrakenni napvédővel. A sugárhatás nem látszik
mindjárt, a napozás után néhány órával kezdődhetnek a bőrpirosodás jelei. A leégett bőr
nagyon fáj, a kisgyermek nagyon nyűgös, akár
lázas is lehet.

belpolitika irányvonalát határozta meg ez a
kérdés, hanem a mindennapi életben, oktatásban, kultúrában egyaránt előtérbe került.
József Attilától Babits Mihályig, Kosztolányitól Krúdyig szinte minden alkotó foglakozott
ezzel a fájdalmas problémával. Ez érthető is:
szétszakított családok, az elveszett vagyon,
birtok, állás, a határon túl maradt nemzeti
javak emléke még túl élénken élt. A Trianon
és versailles-i békerendszer ingatagságát
mutatta, hogy húsz évig sem állt fenn és egy
újabb háborút segített elő. Az újabb elvesztett
világháborút követő évtizedek sem kedveztek
a nemzeti problémák megoldásának: a határok, a határon túli magyarok kérdése, s
Trianon említése is szinte tabuvá vált. Mint
vesztes nemzetbe, belénk sulykolták a bűnös nép lelkiállapotot. A térséget elnyomó
kommunista diktatúrák minden nemzeti törekvést üldözött, tiltott. Ennek megfelelően
a közéletből, oktatásból, stb. száműzte a
kérdéskört.
Trianonról a rendszerváltás után lehet –
lehetne – nyíltan beszélni. De sajnos ahelyett, hogy legfontosabb közös nemzeti
ügyeink közé sorolnánk, sokszor a mindennapi érdekpolitizálás szintjére alacsonyítjuk le
ezt a kérdést, s az ezzel való foglalkozást.
Kiss Gábor Ferenc

Folyadékpótlás nyáron:
A felnőtt emberek folyadékszükséglete 2-3
liter naponta, de bizonyos esetekben ennél
még több innivalóra van szükségük. A szoptatós anya folyadékigénye 0,5-1 literrel nő. A
legmegfelelőbb erre a célra a szénsavmentes,
alacsony nátrium tartalmú ásványvíz.
Szoptatott csecsemőknél csak tartós nagy
melegben van szükség folyadékpótlásra,
melyre a legalkalmasabb a felforralt, lehűtött
víz vagy a babavíz. A nagyobb gyermekek
már jelzik szomjúságukat, a szülőknek pedig
abban kell körültekintőnek lenniük, hogy mit
adnak nekik. A cukrozott üdítők, szörpök csak
átmeneti enyhülést hoznak szomjúságukra, a
magas kalória- és cukortartalmuk pedig rossz
étkezési szokások kialakulását okozhatják.
Ezért nekik mindenképpen ajánlottak a frissen
facsart gyümölcslevek, a szénsavmentes ásványvíz illetve gyógyteák, valódi gyümölcsteák fogyasztása.

					
		
Isaszegi Andrea védőnő

Babafotó-kiállítás 2008
Kedves Szülők!
Idén ismét szeretettel várjuk a gyermekükről készült, és az Önök által legszebbnek
tartott fényképet 2008. július 15-ig a Védőnői Tanácsadóba.
Nevezés: 1 napos kortól 3 éves korig (Akik 2008. dec. 31-ig betöltik a 3. életévüket.)
Természetesen minden résztvevőt jutalmazni fogunk a 2008. augusztus 1-jén 15:00
órakor megrendezésre kerülő Anyatejes Világnapi összejövetelünkön.
Szeretettel meghívjuk a rendezvényre azokat az édesanyákat, akiknek 2007. augusztusa óta született gyermeke (természetesen gyermekeikkel), illetve az édesapákat,
nagyszülőket, a zsombói várandósokat, valamint minden érdeklődő családot nagy-nagy
szeretettel várunk.
További információ: személyesen a Védőnői Tanácsadóban; iwiw-en;
e-mailben: vedono@zsombo.hu; illetve a 62/595-567-es telefonszámon.
Tisztelettel: Zsombó Község Önkormányzatának védőnői

„Nyár van.
Lehet, hogy tán ez, amire
vártam.”
Kosztolányi Dezső: Most harminckét éves vagyok
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dorkó

Tisztelt Sportbarátok!

Mászóverseny zsombón

Röviden szeretném értékelni a Sprint Zsombó
SE csapatának eddigi eredményeit és az elmúlt bajnoki évadot. A 2006/2007-es évben
egy sikeres idényt produkált a csapat a megye
III. osztályú bajnokság fölényes megnyerésével. Ennek a kiváló eredménynek minden játékos, szurkoló és szponzor nagyon örült, mert a
falu életében eddig ritkán lehetett a futballisták sikereiről beszámolni. Ez egy új helyzetet
teremtett, mert lehetőségünk nyílt a megye II.
osztályban való indulásra, mely a lényegesen
nagyobb anyagi terhek miatt feladta a leckét a
vezetőségnek és az önkormányzatnak is. A játékosok szerették volna az osztályváltást, így
a vezetőség a pénz előteremtésén kezdett dolgozni, melyet végül siker koronázott. A csapat
elindulhatott a magasabb osztályban, melyért
külön köszönettel tartozunk az önkormányzatnak és a szponzoroknak. A 2007/2008-as bajnokság kissé nehézkesen indult a csapatnak,
de az őszi szezon végére belejöttünk és a bizonyítási vágynak és akarásnak köszönhetően az
előkelőnek mondható hatodik helyen fejeztük
be az idényt, tehát a csapat bemutatkozása a
magasabb osztályban sikeres volt. Télen sajnos ebből a sikeres csapatból többen távoztak, ki sérülés, ki időhiányra való hivatkozás
miatt. Őket nem igazán tudtuk kellően pótolni
tavasszal, így kissé kevesen, de annál elszántabb és fiatalabb csapattal a kilencedik helyen
fejeztük be a bajnokságot. Igaz, három helyet
visszacsúsztunk a szezon végére, de én ezt
az eredményt a tavaszi nehézségeinkre való
tekintettel azért megfelelőnek és elfogadhatónak tartom. Most mindenki érezhette, hogy ez
a bajnokság azért már nehezebb, színvonalasabb, mint az alacsonyabb osztály.
Néhány szóban szeretném még megemlíteni
az ifjúsági csapatunkat is, akik a tizedik helyen
végeztek. Örömteli, hogy a bajnokság elején
ugyan még csak 4-5 zsombói srác játszott
a szatymaziak mellett, a végére már 9-10
zsombói fiatal is csatlakozott a csapathoz. Célunk, hogy idén már csak zsombói fiatalokból
álljon az ifjúsági csapat, amire jó esélyt látok.
Most nyári szünet van, de már azon dolgozunk, hogy mind a játékos állományban, mind
anyagilag próbáljuk megerősíteni a csapatot,
hogy a következő bajnokságokban egyre jobb
eredményeket érjünk el és pár helyezéssel előrébb végezzenek.
Végezetül még szeretném megemlíteni, hogy
Pozsár Mátyás nagyon tehetséges előkészítő
csapata az igen előkelő negyedik helyen végzett, gratulálunk nekik a szép eredményhez.
Köszönjük mindenkinek, aki anyagilag vagy
munkájával segítette egyesületünk működését és a csapat szereplését a Megye II. osztályban. Bízunk benne, hogy jövőre is számíthatunk támogatásukra.
A jelentősebb támogatók a teljesség igénye
nélkül:
Zsombó Község Önkormányzata
Zsombó Foci Suli
Zsombó CBA
Geringer Árnyékolástechnika
Kristály Bt.
Fenyves Sörház
Gera Imre és családja
Pesti Tibor
Varga Endre
Maróti Sándor
Rácz József
Gábor Miklós
Bálint Vilmos

Szűcs László
játékos-edző

Mióta a Meteora Mászócsapat Zsombóra költözött, megállás nélkül mindenkit és minden
hivatalt azzal traktál, hogy a mi sportágunk
a lehető legjobb szabadidős program, és az
egészséges személyiségfejlődés nélkülözhetetlen eszköze. Ennek szellemében készülget
egy céltárgy, amire föl lehet hatolni, és amiről
azt hittük, hogy tavaly nyáron, majd októberre, később reméltük, hogy karácsonyra, de
legkésőbb január végére, végül áprilisra, de
legalább is a nyár elejére elkészül. Nos, nem
készült még el, de egy jól irányzott csapásváltással a fél éve beharangozott nagy nemzetközi versenyre alkalmassá varázsoltuk.
Eljött tehát június 27-e. Beállt a büfékocsi az
udvarba, megkaparintottuk a kempinggé züllesztett sportpálya kulcsait, és vártuk a gravitációval harcolni vágyó matadorokat.
Nem voltunk azért túl izgatottak, hiszen előnevezést írtunk ki kötelezően. Tehát valamit sejthettünk abból, kik fognak eljönni. Tökéletesen
nem ismerhettük meg a mezőnyt a határidőre,
s ennek 2 oka is volt: egyrészt ez Magyarország, és a mi sportágunkban a trehány ügyintézés az elfogadott mérce. Másrészt szerbiai
sporttársaink kőkemény „schengeni vízum
szerzési” procedúrát kellett lebonyolítsanak.
Újvidék és Szabadka sportmászói végül teljes
(benevezett) létszámban itt voltak a startnál,
ellenben a belgrádi magyar nagykövetség, a
legkiválóbb meghívólevelek dacára, otthon
tartotta az aspiránsokat, mert nem volt hajlandó vállalni a szűk határidőt - legalábbis az érintettek elmondása alapján -. Aztán az is megeshet, hogy a következő héten a Balatonon
fognak nyaralni, vagy Budapesten üzletelni.
Lényeg az hozzá, hogy mire szombat reggel
a Polgármester úr megnyitotta az I. Zsombói
Ambrosia Boulder versenyt, 98-an regisztráltak
a bejáratnál. A versenyzők tudták, hogy nem
lesz egyszerű dolguk, mert a kiírásból emlékeztek rá: nem 6 selejtező és 6 döntő útvonalon
kell végigszántaniuk, mint általában, hanem
kb. 40 selejtező feladat után jön csak a döntő.
Ennek dacára az elképesztő terhelés koptatta
a bőrüket és szívta az energiájukat rendesen.
Ez a nap is véget ért, aki még bírt mozogni,
átsétált a közösségi házba, kultúrálódni egy
kicsit. Először megnézték és meghallgatták (a
Meteora Mászócsapat versenyengedélyével
rendelkező, és a mi falacskánk megépítésében intenzíven részt vállaló) Urbanics Áron
előadását a télen Patagóniában végrehajtott,
csakugyan világklasszis mászóexpedíciójáról.
A többség, jogosan meg is állapította, ezért
megérte félbehagyni a zsombói mászóka tetőszerkezetének megépítését. (Az én véleményen csöppet kevésbé
határozott.) Utána fiatal
kecskeméti barátaink zenéltek kicsit, majd álomra szenderült a nép.
Ezt követően vasárnap
lett, és dög meleg. Az
ifjú titánok újra nekiestek a falnak, hátha sikerül végigbrusztolniuk
a kijelölt feladatsorokat.
Ez, szerencsére nem
mindenkinek egyforma
mértékben sikerült, mert
akkor még tán most is a
holtversenyek szétlövésével kínlódnánk. A végén aztán hoztuk a szokásos eredményeket. A
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mütyürkéknél Táborosi Bogi és Kópé egyaránt
a dobogó 2. fokára állhatott, eggyel följebb
az Újszentivánon lakó, zseniális tehetségű
Kovács-Deák Dani pedig 3. lett. Az ifjúsági B
kategóriában Sikter Barbi (ő Szegedről jár ki
edzeni) hozta a kötelezőt, és fölényesen verte a mezőnyt, míg Táborosi Ajni két külföldit
maga elé engedve, a 4. helyen zárt. A junior
korcsoportban Sikter Farkas is 4. lett, s ez a
felnőtt összesítésben a 19. helyhez volt elég.
A felnőtt lányok között Sikter Barbi 3. Táborosi
Ajni pedig 5. helyet ért el.
Ami számunkra a legkellemesebb meglepetés
volt: a legkisebb leányok csatájában, a sportmászást a falunapok óta (1 hete) ismerő helybéli Kis Alexandra győzött. Óriási gratuláció
érte!
Volt tehát eredményhirdetés, díjkiosztás,
nagyvonalú szponzorok nevének elhallgatása,
végül a tömeg szétoszlott. Maradtak a szeméthegyek, és a végeláthatatlan helyreállítási
munkák. De azért megérte!
táborosi gábor

Fociderbi Zsombó-Csólyospálos
2008
Tavaly az Egészséges Településekért Alapítvány Pályázatának részeként ZsombóCsólyospálos fociderbit rendeztünk. Sikerült
megmozgatni mindkét falu foci kedvelő lakosait (a kupa Csólyospálosra került, illetve
ott maradt). A rendezvényt hagyománnyá
szeretnénk tenni, így május 22-én ismét (már
pályázaton kívül) megrendeztük a Találkozót.
Focistáink, akik négy korcsoportban mérkőztek, visszaszerezték a kupát! Gratulálunk Nekik! Rendezvényünk nem jöhetett volna létre
sok támogatónk, segítségünk, illetve sportolóink, lelkes szurkolóink nélkül. Kellemes családi
program volt sok résztvevővel.
Köszönet: Pozsár Mátyásnak a szervező munkáért, lebonyolításért, Juhász Antalnak (Fenyves Sörház tulajdonosa) a kifogyhatatlan sörös hordókért, Fekete Istvánnak és Anettnak
a hangosításért, a focisták családjainak a
finom pogácsákért, a csapos lányoknak a kitartó munkáért (Mészáros Viktória, Ménesi
Melinda, Vörös Klaudia), Csányi Mónikának
az arcfestésért, Gyuris Lászlónak a padokért,
szódavízért, Marótiné Pannikának a sátorért,
Önkormányzatnak a szervezésért, Kispéterné
Évának, Marótiné Móninak Paraginé Juditnak
és minden segítőnek a virsli főzéséért, folyamatos felszolgálásáért.
Folytatás ősszel Csólyospáloson.
Dr. Szabó Ágnes
(Egészséges Zsombóért Alapítvány)

„A Tisza szinte forr, mint néma katlan,
Mit izzó part ölelget lankadatlan.”
Juhász Gyula: Magyar nyár 1918
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A megfejtéseket 2008. július 31-ig várjuk, a kultura@zsombo.hu-ra, vagy személyesen a Közösségi Házban!
A helyes megfejtők között egy 1000 forint értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki a Szilvánia Pizzéria és Cukrászda felajánlásában!

FELHÍVÁS!

Karikázza be a helyes választ!

A József Attila Közösségi Ház és Szabadidőközpont
Zsombó és környékének falvédői címmel szervez kiállítást.
B, Dorosma Somboja			
Várjuk mindazok jelentkezését,
D, Forrózsombója
akik egy kiállítás erejéig felajánlanák régi konyhai
falvédőiket,
2. Melyik lovagrend kezébe került a török kiűzése után a mai Zsombó területe?
hogy készülő kiállításunkat gazdagabbá tehessük!
A, Templomos Lovagrend				
B, Szent György Lovagrend
Érdeklődni lehet személyesen, vagy telefonon az
C, Aranygyapjas Lovagrend				
D, Német Lovagrend
595-560-as számon.

1. Melyik Zsombó legkorábbi elnevezése?
A, Forro Somboja					
C, Zsombódűlő					

3. Ki az a híres haramia, aki Zsombó környékén bujdosott a 19. században?
A, Angyal Bandi					
B, Buga Jakab
C, Rózsa Sándor					
D, a Viszkis
+1. Ki volt az a kultuszminiszter, akinek köszönhetően a zsombói tanyavilágban is több iskola épült?
A, Hóman Bálint					
B, Klebelsberg Kuno
C, Teleki Pál					
D, Apponyi Albert
+2. Kinek a tervei alapján készült a zsombói Kis Boldogasszony templom?
A, Farkas Antal					
B, Róka Sándor
C, Varjú Károly					
D, Sólyom Mihály
A megfejtéseket 2008. július 31-ig várjuk, a kultura@zsombo.hu-ra, vagy személyesen a Közösségi Házban!
A helyes megfejtők között egy 1000 forint értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki a zsombói 100 forintos bolt felajánlásában.

Te mum iae ta demus, ubliciam host voc re, Ti. Lus norte, quium publis se que ant, qui conde noti,
que manum consus hostudet; norum iamdintebus dis prem ipio vid facieribes praritis eteat, ute fue
nos, quo intifer iptis. Ifes demnerisum dem ta duc terum stribus tiferum. O tus et, nonox senduci
enterfecul us cons sunihilin trorimmod poendit.
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