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1848 ünnepén

Tisztelt zsombói Polgárok!

„ A haza az a tudat, hogy van egy nyelv, 
egy érzés, egy szerződés, láthatatlan és 
tapinthatatlan szerződés, amelyet az em-
ber egy földrajzi hellyel, egy éghajlattal, 
néhány étellel, régen elhalt emberek 
tapasztalataival és bűneivel, erényeivel 
kötött” – írja a haza fogalmáról 1956 no-
vemberében Márai Sándor.

Engedjék meg, hogy nemzeti ünnepünk 
kapcsán néhány szót szólhassak Önök-
höz, néhány gondolatot és belső érzést 
a közelmúlt eseményeivel kapcsolatban 
megoszthassak Önökkel. Márai abban az 
időszakban írta ezen sorokat, amikor már 
elbukott a magyar nemzet egyik legel-
szántabb függetlenségi harca. A szavak 
mögött éreznünk kell a figyelemfelhívást, 
a tapasztalatot és a szomorúságot, hogy 
ez a tapasztalat nem tudta akkor, abban 
az időben sem beteljesíteni küldetését. 
Hogy miért választottam ezen szavakat 
mégis mondandóm előszavául, az egé-
szen prózai. 1848-ban, és 1956-ban is az 
ország egy szent ügyben, a szabadság 
ügyében összefogott a zsarnokság ellen. 
Nemtől, fajtól, színtől, vallástól és politi-
kai meggyőződéstől függetlenül mindenki 
együtt cselekedett, mert az ügy, amiért 
harcoltak, mindenki ügye volt. Akkor va-
jon miért nem vezetett közvetlen ered-
ményre a sok véráldozat? Számos okot 
elemeztek azóta történészeink. Én most 
egyet szeretnék ezek közül kiemelni. A 
megosztottságot! Az összefogás mindig 
jelentkezik a társadalom egyes rétege-
iben akkor, amikor a közös cél elnyomja 
az ideológiai különbségeket, ám amikor 
ez a közös cél teljesülni látszik, azonnal 
megjelenik a megosztottság, melyet az 
egyébként is természetes kialakulása és 
megjelenése mellett még sokszor mester-
ségesen is szítanak politikusaink.
Közel három évvel ezelőtt elindult egy 
rendkívül széleskörű társadalmi összefo-
gás községünkben is, melynek célja egy-
értelmű volt minden résztvevő számára. 
Akkor mindannyian úgy éreztük, hogy 
együtt kell tennünk azért, hogy Zsombó 
elinduljon a fejlődés útján, felvirágozzon, 
újra elérje méltó helyét a környező tele-
pülések között és legfőképpen, hogy mél-
tó körülményeket teremtsen az itt élők 
számára, mindennapjaik megéléséhez. 
Ebben az összefogásban mindannyian 
úgy éreztük, hogy félre kell tenni vélt, 
vagy valós ellentéteinket és együtt kell 
haladnunk a kijelölt úton. Zsombó község 
bölcs többsége lehetőséget biztosított 
akkor ezen összefogásnak, hogy ígérete-

it, ezeket a várva várt fejlődési lépéseket 
megvalósíthassa. Akkor mi, képviselők 
mindannyian esküt tettünk arra, hogy a 
hazához hűen, minden erőnkkel és néha 
erőnk felett is közvetlen kis közösségün-
ket fogjuk szolgálni! Elindultunk tehát a 
tennivalónk mezején és valljuk be most 
több mint két év távlatában, hogy néha 
talán túl gyors tempót diktáltunk. Mára 
községi összefogásunk és együttes ten-
ni akarásunk egysége a megvalósult és 
letagadhatatlan eredmények láttán és 
azok ellenére is egy kissé sajnos lazult. 
Néhányan újra elővették vélt vagy valós 
sérelmeiket és sajnos engedik, hogy ezek 
befolyásolják nyugodt mindennapjaikat. 
Ne hibáztassuk a másképp gondolkodó-
kat, hanem hallgassuk meg Őket, mivel a 
jó elképzeléseket mindenképpen meg kell 
próbálni megvalósítani, nem szabad tőlük 
elfordulni, a segítő kezek munkáját pedig 
el kell fogadni.
Tisztelt Zsombóiak! Ne engedjük, hogy 
a kormányzat politikája kapcsán kiala-
kult, országosan jellemző megosztottság 
begyűrűzzön falunkba is. Itt nem orszá-
gos politika zajlik, itt mi mindannyian 
Zsombóiak vagyunk. Kérem Önöket, hogy 
tegyék félre ellentéteiket, mert még nem 
hiszem, hogy nyugodtan hátradőlhet-
nénk. Még nagyon sok együttes tenni 
valónk van ezen a helyen és sajnos töb-
beknél nagyon sok energiát vesz el ebből 
a tenni akarásból az állandó küzdelem 
és adok-kapok. Nem arra buzdítok, hogy 
amikor már mindent megvalósítottunk, 
amit szerettünk volna, majd akkor lehet 
civakodni. Nem, egyáltalán nem! Sőt 
arra, hogy helyi szintünkön mutassunk 
példát nagyjainknak, hogy lám így is le-
het! Mindennél nagyobb szükség lesz az 
együttműködésre, hiszen soha nem látott 
kormányzati megszorítások várnak ránk 
a jövőben, mellyel nagyon nehéz lesz to-
vábbra is szinten tartanunk ezt az elkez-
dett fejlődési ütemet, sőt attól tartok még 
a mindennapi működésünket is. Összefo-
gással azonban csökkenteni tudjuk ezek-
nek a hátrányos intézkedéseknek a hatá-
sait. Jó példa erre, a közelmúlt számos 
megvalósult eredménye. Ilyenek többek 
között az elkészült korszerű játszótereink, 
a kívül-belül felújított csodálatos templo-
munk, a közelmúltban a sportot kedvelők 
számára kialakított focipálya világítás és 
egyik ilyen nagyszerű eredmény a nem-
zeti emlékhely kialakítása is, ahol végre 
méltóképpen ünnepelhetjük nagy nemzeti 
ünnepeinket! A Kisboldogassszony temp-
lom udvarában hiszem, hogy ahogyan 
idén is, úgy ezentúl minden évben egy-
re többen együtt tudjuk majd ünnepelni 
nemzeti összetartozásunkat és közössé-
günk együttélését. Én ezzel a hittel vál-
laltam a feladatot két és fél éve és ezzel 
a hittel szeretném tenni dolgomat, amíg 

lehetőségem és erőm lesz hozzá.
Remélem szavaimmal nem bántottam 
meg senkit, de a közelmúlt eseményei 
mindenképpen arra szólítottak, hogy 
egyik legnagyobb nemzeti ünnepünkön 
ne haraggal és ingerültséggel teli szívvel 
emlékezzünk nemzeti hőseink tisztelete 
előtt, hanem egységünkkel és szerete-
tünkkel tisztelegjünk előttük!

Dr. Kispéter Gábor, 
alpolgármester

Kérdőívvel az egészségünkért!

Biztosan sokan látták már a helyi újság-
ban is közzétett kérdőíveket. Ezen kér-
dőívek lehetőséget nyújtanak az önkor-
mányzatnak, hogy felmérésre kerüljön a 
község lakosságának egészségi állapota 
és egyben igényei a jövőben történő fej-
lesztésekkel kapcsolatban. Ahhoz, hogy 
az önkormányzat pályázni tudjon bizonyos 
fejlesztésekre, szüksége van egy községi 
egészségtervre. Ez a terv néhány éve el-
készült, de időnként frissíteni kell az ada-
tokat. Ezért arra kérünk minden lakost, 
hogy szentljen néhány percet az anonim 
kérdőívek kitöltésére, hiszen ezzel is elő-
segítheti a jövőben írandó pályázatok si-
kerességét.
A kitöltött kérdőíveket az önkormányzat-
nál, a Közösségi Házban és az Egészség-
házban elhelyezett gyűjtő ládákban fogad-
juk 2009 április végéig.
Köszönjük, hogy hozzájárulnak községünk 
fejlesztéséhez!

Zsombó Község Önkormányzata

Tájékoztató a súlyos 
mozgáskorlátozott személyek 
közlekedési kedvezményeiről

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy a 
súlyos mozgáskorlátozott személyek köz-
lekedési kedvezményeire való jogosultság 
megállapítása iránti kérelem 2009. április 
30-ig nyújtható be. Ezt követően csak ab-
ban az esetben nyújtható be a kérelem, 
ha a súlyos mozgáskorlátozottság ténye a 
tárgyévben következett be.
A támogatás a következő formákban ad-
ható:
Szerzési támogatás: belföldi kereskedel-
mi forgalomban történő 3 millió Ft-ot meg 

„Ó április, ó április, a nap se süt, nem bomlanak
a folyton nedvesorru kis rügyek se még
a füttyös ég alatt.”

Radnóti Miklós: Naptár – Április
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„Áprilisnak szárazsága, Jó gazdának bosszúsága. 
Áprilisnak nedvessége, Fáknak termőképessége.”

Népi mondóka

nem haladó fogyasztói árú, legfeljebb 
1610 cm3 lökettérfogatú benzinüzemű, il-
letve legfeljebb 2000 cm3 löket térfogatú 
dízelüzemű személygépkocsi szerzéséhez 
nyújtott támogatás. A támogatás mérté-
ke a vételár, vagy költség 60 %-a, legfel-
jebb azonban 300.000,- Ft. A kérelemhez 
csatolni kell az érvényes vezetői engedély 
másolatát is.
Átalakítási támogatás: a vezetés felté-
teleként külön jogszabály alapján előírt, 
gyárilag automata sebességváltóval fel-
szerelt személygépkocsi vásárlásához, il-
letve személygépkocsi segédberendezés-
sel történő felszereléséhez, átalakításhoz 
nyújtott támogatás.
Mértéke az átalakítás költsége, de legfel-
jebb 30.000,- Ft.
Közlekedési támogatás: a súlyos moz-
gáskorlátozott személy közlekedési több-
letköltségeinek részleges támogatása. 
Alapösszege: évi 7.000,- Ft.

Mindhárom ellátás esetén feltétel, hogy 
a kérelmező családjában az előző évi 
egy főre jutó átlagos nettó jövedelem ne 
haladja meg a tárgyév január 1. napján 
érvényes öregségi nyugdíj legkisebb ösz-
szegének kettő és félszeresét (jelenleg: 
71.250,- Ft) Feltétel még a súlyos moz-
gáskorlátozottság tényét igazoló orvosi 
szakvélemény csatolása.

Bővebb felvilágosítást és a szükséges 
nyomtatványokat a Polgármesteri Hiva-
talban kaphatnak.

Dr. Csúcs Áron,
jegyző

Önkormányzati hírek: 
A közelmúlt képviselő-testületi ülésének 
fontosabb döntései

2008. március 20.
1. A Képviselő-testület döntött a Jóbarát 

Vendéglő bérlőjéről. A négy ajánlattevő 
közül – a bordányi Vadgesztenye Étte-
remet üzemeltető – Nagyapáti Károlyné 
kiskundorozsmai vállalkozóval köt bérleti 
szerződést Zsombó Község Önkormány-
zata. A döntésben a község számára 
kedvező pénzügyi kondíciók és a vállal-
kozóról rendelkezésre álló pozitív tapasz-
talatok egyaránt szerepet játszottak. A 
megállapodás részletei és a vállalkozó-
val egyeztetett felújítási feladatok rövid 
időn belül tisztázódnak. A tervek szerint 
szeptember elejétől megújult külsővel 
és ízekkel fogadja a vendéglő az iskolá-
sokat ebédre, és mindenki mást is étter-
mi szolgáltatások igénybe vételére.

2. A Képviselő-testület a legkedvezőbb 
ajánlatot adó K&H Bankot választotta ki 
szerződéskötésre a Magyar Fejlesztési 
Bank által nyújtott kamattámogatott ön-

kormányzati hitel felvételéhez. A hitelt a 
Jóbarát Vendéglő vételárának kiegyen-
lítésére és a felújítás finanszírozására 
fordítja az önkormányzat. A hitelfelvétel-
lel kapcsolatban a következőket fontos 
kiemelni:

 – Az önkormányzatnak a teljes vásár-
lásra és felújításra van fedezete, de 
a várható pályázatokra és a likviditás 
fenntartására tekintettel célszerűbb az 
árfolyamkockázat nélküli kedvező ka-
matozású hitelt felvenni, mint a számlán 
rendelkezésre álló pénzt felhasználni.

 – A hitel visszafizetésének fedezete a 
közétkeztetésre fordítandó önkormány-
zati pénzeszközök csökkenéséből kelet-
kező megtakarítás (bérleti díj + árcsök-
kenés)

 – A hitel összege elméletileg 34 millió Ft, 
de ennek lehívására nem lesz szükség 
és lehetőség, mert a beruházásból jelen-
tős részt finanszíroz a bérlő.

 – Az első vételárrészre felvett hitelösz-
szegnek megfelelő számlapénz elkülöní-
tésre és lekötésre kerül, amíg a jelenleg 
fennálló kamatkülönbözet miatt gyakor-
latilag pénzt termel az önkormányzat ré-
szére. (Jelenleg 4,6 % hitelkamathoz a 
10 % feletti betéti kamat tartozik, tehát 
körülbelül 5 %-ot hoz az önkormányzat-
nak.) Amint a kamatkülönbözet nem 
teszi indokolttá a hitel fenntartását ez a 
rész vagy akár az egész hitel is alacsony 
díjjal visszafizethető.

3. Döntött a Képviselő-testület közmű-
velődési érdekeltségnövelő pályázat 
benyújtásáról. A támogatási igény a 
helyi önkormányzatok által fenntartott 
közművelődési intézmények, közösségi 
színterek technikai, műszaki eszközállo-
mányának, berendezési tárgyainak gya-
rapítására nyújtható be az önkormány-
zat által felajánlott önrész arányában. Az 
önkormányzat 115.000 Ft-ot igényel. Si-
keres pályázat esetén tovább javulhat a 
Közösségi Ház technikai felszereltsége.

Következő, munkaterv szerinti képviselő-
testületi ülés:

2008. április 24. 14 óra, helye: 
Polgármesteri Hivatal házasságkötő te-

rem, tervezett főbb napirendek:
– Beszámoló az Önkormányzat 2008. évi 

adóbevételi előirányzatának-, és a helyi 
adónemek egyenkénti teljesítéséről

– Zsombó Község Önkormányzatának 
2008. évi zárszámadása

– 2009. évi költségvetési rendelet módo-
sítása

– Falugazdászi tájékoztató a családi gaz-
dálkodással, és a 2008. évi agrárpályá-
zatokkal és támogatásokkal kapcsolatos 
tapasztalatokról

– Átfogó értékelés az önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi fel-

adatainak 2008. évi ellátásáról
– Beszámoló a bizottságok és a gazda-

sági tanácsnok 2008. évi tevékenysé-
géről.

Egyéb tájékoztatás:
A 2008. augusztus 1. napján megalakult 

társulás közoktatási intézményének élé-
re a zsombói iskola igazgatóját Maróti 
Antalnét bízta meg a két képviselő-tes-
tület a Társulási Tanács által a törvény 
által biztosított leghosszabb időszakra, 
egy évre. Az intézmény mindenkori 
igazgatója egyben a zsombói iskola 
tagintézményvezetői feladatait is ellátja. 
Jogszabályi kötelezettség alapján április 
elején kiírásra kerül az intézmény igaz-
gatói álláshelyének betöltésére irányuló 
pályázat. A pályázati kiírás várhatóan 
április első-második hetétől olvasható 
lesz a község honlapján ( www.zsombo.
hu ).

Megtisztelő figyelmüket köszönve, tiszte-
lettel:

Gyuris Zsolt 
polgármester

TARLÓÉGETÉS

Tisztelt Zsombóiak!
Az utóbbi hetekben egyre több lakos for-
dult a hivatalomhoz tarlóégetési engedély 
kérelem ügyében. Az Országos Tűzvédel-
mi Szabályzat kiadásáról szóló 9/2008.
(II.22.) ÖTM rendelet szabályozza a tarló- 
és növényi hulladék égetésének szabá-
lyait. Eszerint az avar-, a tarló-, a nád és 
a növényi hulladékégetés alkalomszerű 
tűzveszélyes tevékenység.
Az égetés helyét, időpontját és terjedel-
mét a megkezdés előtt legalább 24 órával 
az illetékes hivatásos önkormányzati 
tűzoltóságnak írásban be kell jelenteni.
A tarlóégetést a learatott gabonatáblákon 
(valamint a kukoricatarló-égetésénél) úgy 
kell végrehajtani, hogy a tűzterjedés irá-
nyában a hasznos vad elmenekülhessen. 
A tarlónak minden oldalról egyidejűleg 
történő felgyújtása tilos. Az égetéshez 
csak a tarlómaradványok használhatók 
fel. A szalmát elégetéssel megsemmisí-
teni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót 
égetni tilos.
A cséplési hulladékokat, így pillangós-
virágú magvak hulladékait és egyéb 

Cipő-, táskajavítást vállal 

Csákiné Katona Klára a Gárdonyi G. u. 
41. szám alatt.

Tel.:255-670; (30)593-00-23
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hulladékot, a fatisztogatás hulladékait 
(a továbbiakban: növényi hulladékok), a 
hernyófészkeket és az arankafoltokat - 
megfelelő tűzvédelmi óvórendszabályok 
betartásával - csak a helyszínen szabad 
elégetni.
Tarló- vagy a növényi hulladékégetés csak 
úgy végezhető, hogy az a környezetére 
tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
Ennek érdekében a tarlót, vagy az érin-
tett szakaszokat az égetés megkezdése 
előtt legalább 3 méter szélességben kö-
rül kell szántani, és az adott területen az 
apró vadban okozható károk elkerülése 
érdekében vadriasztást kell végrehajtani. 
A fasorok, facsoportok védelmére a helyi 
adottságoknak megfelelő, de legalább 6 
méteres védősávot kell szántással biztosí-
tani. A tarlóégetést 30 ha-nál nagyobb te-
rületen szakaszosan kell végezni, és csak 
az egyik szakasz felégetése után szabad 
a másik szakasz felégetéséhez hozzáfog-
ni. A tarlóégetés időtartamára tűzoltásra 
alkalmas kéziszerszámmal ellátott, meg-
felelő létszámú, kioktatott személy jelen-
létéről kell gondoskodni, és legalább egy 
traktort ekével a helyszínen készenlétben 
kell tartani. A tarló- vagy a növényi hulla-
dékégetés célját szolgáló tüzet őrizetlenül 
hagyni tilos, és veszély esetén vagy ha a 
tűzre már szükség nincs, azt azonnal el 
kell oltani.
A tarló- vagy a növényi hulladékégetés 
befejezése után a helyszínt gondosan át 
kell vizsgálni és a parázslást, izzást - víz-
zel, földtakarással, kéziszerszámokkal stb. 
- meg kell szüntetni.
Kérem a Tisztelt Lakosokat a tűzvédelmi 
szabályok fokozott betartására és tegye-
nek meg mindent azért, hogy a tarlóége-
téssel sem személyben, sem dologban ne 
essen kár!

Dr. Csúcs Áron.
jegyző

Tisztelt Zsombóiak!

Ezúton is szeretnénk felhívni a Tisztelt 
lakosság figyelmét, hogy mezőgazdasági 
gépeikkel, egyéb földművelő járműveikkel 
úgy vegyenek részt a közúti forgalomban, 
hogy azok a jogszabályok által előírt, ér-
vényes hatósági jelzéssel és hatósági 
engedéllyel (pl. rendszám, forgalmi enge-
dély) rendelkezzenek. Bízunk abban, hogy  

rendőri intézkedésre az említett járművek 
közlekedése miatt minél kevesebb eset-
ben kerül sor, ebben elsősorban Önök tud-
nak segíteni, jogkövető magatartásukkal.
Tisztelettel:

Lengyel Zsolt r. ftőrm. 
és Hirsch Attila r. tzls.

körzeti megbízottak

 

FELHÍVÁS!
Veszettség Elleni Védekezés

1. A veszettség gyógyíthatatlan, ember-
nél, állatnál egyaránt halálos kimenetelű 
betegség.
2. A betegség legfőbb terjesztője a 
RÓKA.
3. A védekezés leghatékonyabb, legkor-
szerűbb módszerét – a rókák veszettség 
elleni vakcinázását – Európában évek 
óta sikerrel alkalmazzák. 1992 októberé-
ben hazánkban is megkezdődött a rókák 
vakcinázása. Első alkalommal a nyugati 
határövezetben, az osztrák határtól szá-
mított kb. 25-30 km-es sávban került ki-
helyezésre csalétekvakcina.
4. A vakcinát tartalmazó fólia kapszulát 
az ember számára bűzös, de a rókák ál-
tal kedvelt ízű és szagú csalétekbe rejtik, 
amely 4 cm átmérőjű, 1,5 cm magas, 
henger alakú, szürkésbarna színű. A róka, 
miközben megeszi a csalétket, szétrágja 
a kapszulát is, így a vakcina bejut a szer-
vezetébe.
5. A csalétek kihelyezése kis magasság-
ból, repülőgépről történik.
6. A csalétekbe helyezett vakcina em-
berre, állatra ártalmatlan, VESZÉLYT NEM 
JELENT. A kihelyezett csalétekhez ennek 
ellenére NEM SZABAD HOZZÁNYÚLNI! 
Semmi esetre sem szabad felvágni vagy 
széttörni, mert a vakcina vírus a bőrbe, 
szájba, szembe, orrba, sebbe kerülhet. 
Amennyiben ez mégis megtörténik, az 
alábbi biztonsági előírásokat kell alkal-
mazni:
 a) Ha a vakcina ép bőrfelületre kerül, 
elegendő a jódtartalmú fertőtlenítőszerrel 
vagy ennek hiányában 70%-os alkohollal 
történő lemosás. Mindkettő beszerezhető 
a gyógyszertárakban. A jódtartalmú fer-
tőtlenítőszer használata során keletkezett 
barna folt szappanos lemosással eltávolít-
ható. Ilyen jellegű érintkezés esetén védő-
oltásra nincs szükség.
 b) Ha az oltóanyag friss sebbe vagy 
nyálkahártyára kerül, haladéktalanul OR-
VOSHOZ KELL FORDULNI!
7. A helyi vakcinázási kampány meg-
kezdésétől számított tizennégy napig az 
ebeket megkötve, vagy zárva kell tar-
tani (ebzárlat), és csak pórázon szabad 
közterületre vinni. A jelzett időszak alatt 
a kezelt területen TILOS A LEGELTETÉS! 

Ezek a korlátozó intézkedések elsősorban 
a vakcinázás hatékonyságát segítik azzal, 
hogy a kóborló ebek vagy legelő állatok 
ne vehessék fel a róka számára kihelye-
zett csalétkeket. 
8. Aki vakcinázott területen elhullott va-
don élő, vagy háziállatot talál, a tetemet 
hagyja érintetlenül, és haladéktalanul 
ÉRTESÍTSE A LEGKÖZELEBBI ÁLLATOR-
VOST, A HELYI ÖNKORMÁNYZATOT VAGY 
VADÁSZTÁRSASÁGOT.
9. Kérjük, a fentiekről gyermekét is tájé-
koztassa!
10. További felvilágosítással az Önök 
körzetében élő állatorvosok és orvosok 
szolgálnak.

A HELYI VAKCINÁZÁSI KAMPÁNY 
IDŐTARTAMA:
2009. ÁPRILIS 04-09-IG TART.

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Óvodai, iskolai 
térítési díj befizetés

2009. április 6-án, hétfőn
 8-12 és 13-15,15 óráig
április 7-én, kedden
 8-12 és 13-17,45 óráig

Pótbefizetés
2009.április 14-én, kedden
 8-12 és 13-17,45 óráig
 
Kérem az időpontok pontos betartását!

 Geráné Cséplő Erika
pénztáros

Megérkeztünk!!!
 

Az alábbiakban a 2008 decembere óta 
született újszülöttek és szüleik névsorát 
olvashatják:
Kakuszi Krisztiánnak és Jenei Líviának  
  Kíra
Nagy Csabának és Szalai Editnek
  Gergely
Szécsi Norbertnek és Dr. Márton Melin-
dának 
  Bence.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk 
nekik!
   Védőnők

„Bolondos egy hónap április hónapja, 
hol kalap a fején, hol báránybőr sapka.”

Kányádi Sándor: Április hónapja 
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„Április bolondja Felment a toronyba, 
Megkérdezte: – Hány óra?
Fél tizenkettő; Bolond ez a kettő.”

Mondóka

Ebzárlat

Dr. Szántó Tibor kerületi főállatorvos 
Zsombó község közigazgatási területére 
2009. április 4-től május 24-ig ebzárlatot 
és legeltetési tilalmat rendel el. 

Az ebzárlat szabályai
(1) Az ebzárlat tartalma alatt – a (2) be-

kezdésben felsorolt ebek kivételével a 
tartási helyén minden kutyát és macs-
kát elzárva, illetőleg a kutyákat megköt-
ve úgy kell tartani, hogy azok más állat-
tal vagy emberrel ne érintkezhessenek; 
zárt udvarban a kutyák elzárását vagy 
megkötését mellőzni lehet, ha azok on-
nan ki nem szökhetnek;
kutyát tartási helyéről csak pórázon ve-
zetve, szájkosárral és érvényes veszett-
ség elleni oltást igazoló oltási könyvvel 
szabad kivinni;

(2) Az érvényes veszettség elleni védőol-
tással rendelkező 

a) vadászebek,
b) a fegyveres erők és fegyveres testü-

letek ebei,
c) a katasztrófa-mentő ebek,
d) a segítő és terápiás ebek, valamint a 

látássérült embereket vezető ebek ren-
deltetési céljuknak megfelelő használa-
tuk idejére mentesek a (1) bekezdésben 
foglalt korlátozás alól.

(3) Az ebzárlat alatt befogott kóbor hús-
evőket hatósági megfigyelés alá kell 
helyezni az ebzárlat időtartamára. Az 
állat hatósági megfigyelése az ebzárlat 
esetleges meghosszabbítása esetén 
sem tarthat kilencven napnál tovább. 
Amennyiben a kóborló eb vagy macska 
veszettség elleni oltottsága nem álla-
pítható meg, és az állat befogása, illet-
ve hatósági megfigyelése nem oldható 
meg biztonságosan, a vadászterületen 
kóborló nem befogható ebeket járvány-
ügyi intézkedésként az állatvédelmi elő-
írásoknak megfelelően le kell ölni.

(4) Az ebzárlat alatt húsevő állatok ösz-
szevezetésével járó rendezvény nem 
tartható.

Kutyaügyek

Tisztelt Zsombóiak!
Településünkön egyre több problémát 
okoznak a szabadon kószáló kutyák. Az 
állattartás helyi szabályairól szóló ren-
deletünk értelmében tilos a kutyát póráz 
és szájkosár nélkül közterületre (utcára) 
kivinni, kiengedni, bekerítetlen ingatlanon 
szabadon tartani. Harapós, támadó vagy 
kiszámíthatatlan természetű eb tartása 
esetén az ingatlan vagy a ház bejáratán 
szembetűnő módon erre utaló figyel-

meztető táblát kell elhelyezni. Az ebtartó 
köteles az állatot úgy tartani, hogy az a 
környezetében lakók nyugalmát tartósan 
vagy rendszeresen ne zavarja, szabad 
mozgásukat ne gátolja. Egy ingatlanon, 
vagy önálló ingatlanrészen kettőnél több 
kutya nem tartható. Ebeket tenyészteni 
csak az e rendelet szerint külterületinek 
minősülő ingatlanon lehet, kivételt képez 
ez alól az a belterületi ingatlan, ahol az 
ebtenyésztéshez az állattartással érintett 
közvetlen szomszédok legalább 75 %-a 
írásban hozzájárul, valamint a külön jog-
szabályban meghatározott tenyésztőkénti 
elismerés igazolásra kerül. Aki e rendel-
kezéseket megszegi, szabálysértést kö-
vet el és 30.000,- Ft-ig terjedő bírsággal 
sújtható. Ennek ellenére vannak, akik 
nem veszik komolyan a kutyatartás sza-
bályainak betartását. A település lakói 
számára a gazdátlan vagy nem megfelelő 
módon tartott kutyák bosszúságot okoz-
nak, bennük félelmet keltenek. Az utóbbi 
időben sajnálatos módon megnőtt azok-
nak a támadásoknak a száma, amelyet 
nem gazdátlan kutyák okoztak. A jegyző 
továbbra is eljár a kutyatartás szabályai-
nak megszegőivel szemben, amennyiben 
a feljelentő nevét adja a kérelméhez és 
a szabályszegés bizonyítható. Kérem a  
kerítéseket úgy tartsák karban, hogy a 
kutya azt se átugrani, sem alatta kibújni 
ne tudjon. A Polgármesteri Hivatal április 
hónaptól fokozottan ellenőrzi a kutyatar-
tás szabályainak betartását és a ren-
delkezésnek pénzbüntetés kiszabásával 
fog érvényt szerezni. Felhívom a Tisztelt 
lakosság figyelmét, hogy továbbra is je-
lentsék be a Polgármesteri Hivatalnak, ha 
kóbor kutyáról van tudomásuk.

Dr. Csúcs Áron,
jegyző

A kábítószer fogyasztókról

Napjainkban a kábítószer-fogyasztás és 
kereskedelem egyre nagyobb méreteket 
ölt, ahol egyfajta rétegződést figyelhe-
tünk meg a felhasználók között. Egyesek 
divatból, mások életvitelük részeként, 
kényszerűségből, vagy a menekülés esz-
közeként fogyasztja a legkülönfélébb ká-
bítószereket.
A függőség kialakulása elsősorban a fi-
atalokat veszélyezteti, függetlenül attól, 
hogy milyen közegben és társadalmi hely-
zetben élnek.
A kábítószer-fogyasztás kialakulásának 
hátterében leggyakrabban családi prob-
lémákat, a baráti környezet hatását az 
egyénre, iskolai problémákat és egyéb 
okokat pl.: szorongást, öröklött hajlamot, 
a nemet mondás képességének hiányát 
figyelhetjük meg.
Függőségről már akkor beszélünk, amikor 

a személyiség már nem tud lemondani a 
kábítószer használatáról akkor sem, ha 
emiatt testileg, lelkileg és szociálisan is 
érzékeli az ártalmakat, továbbá a környe-
zet tiltása, büntetése sem jelent vissza-
tartó erőt számára.
Kétféle függőség alakulhat ki: testi és lelki 
függőség.
Testi függőség esetén, a rendszeres fo-
gyasztás miatt a szervezet „toleranciát” 
(tűrést) mutat a droggal szemben. A meg-
szokott adagot emiatt növelni kell. Meg-
vonási tünetek lépnek fel amennyiben a 
megszokott anyag mennyiségét csökken-
tik, szüneteltetik vagy megvonják.
Lelki függőség minden kábítószer esetén 
kialakul egy bizonyos idő után. Mértékte-
len vágyat érez az illető a drogok bevé-
telére, melynek érdekében minden lehet-
séges (esetenként törvénytelen) eszközt 
bevet. Ebben az esetben kellemes köz-
érzet elérése, illetve kellemetlen érzések 
elkerülése a cél. 

Nagyon fontos a családtagjainkra, ba-
rátainkra és tágabb környezetünkre való 
odafigyelés, hogy megelőzhessük, vagy 
ha már kialakult a függőség, gyógyírt ta-
láljunk nehéz élethelyzetükre.
A következő számban a drogok haszná-
latára utaló testi és pszichés tünetekről, 
magatartásbeli változásokról és a gyanút 
keltő használati tárgyakról írok. 

Csontos Lászlóné
családgondozó         

Az iskola áprilisi  
programjaiból:

Április 1.
Diákönkormányzati Nap – rendhagyó ta-
nítási órák
Április 8. 
Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 
(délelőtt, délután a rendes menetrend 
szerint működik az intézmény)
Április 9-14.
Tavaszi szünet. Az intézmény a szünet 
alatt zárva tart. 
Április 15.
Tavaszi szünet utáni első tanítási nap („B” 
heti órarend szerint)
Április 17. 17,00 óra
Varga Rita IV. Tk önálló hegedű koncertje 
az iskola aulájában.
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„Az áprilisi délutánon dalt hallani egyszerre, távol.
Az illatos, japáni égből hull a napfény és hull a zápor”
 Kosztolányi Dezső: Az áprilisi délutánon 

ÚJRA 
MEGKEZDTEM 

TEVÉKENYSÉGEMET!

Manikűr, műköröm építéssel várom 
régi és új vendégeimet a Kossuth L. 
u. 71. szám alatti fodrászüzletben.

Bejelentkezés a 255-794-es vagy a 
(20) 972-06-54-es telefonszámokon.

Imregh Klaudia

Április 19-én 17,00 órakor
a magánének tanszak musical koncertje a 
Közösségi Házban
Április 20-24.
Iskolai egészséghét (Kérjük a szülőket és 
minden felkért felnőttet, hogy támogas-
sák az egészséghét iskolai programjait – 
kapcsolattartók: osztályfőnökök)
Április 27.
Fogadóóra az 5-8.osztályos tanulók szülei 
részére 16,00-18,00 óráig
Április 28.
Fogadóóra az 1-4.osztályos tanulók szülei 
részére 16,00-18,00 óráig
Április 30.
Föld Napja (az időjárás függvényében ki-
helyezett tanítási órák)

Az iskola éves programja megtalálható 
az iskola honlapján. A szülők és tanulók 
számára az elektronikus napló március 
23-tól elérhető a következő weblapon: 
https://enaplo.iskola-zsombo.sulinet.hu/
webaromo/
Jelszót és a belépési kódot minden szülő 
és tanuló az érintett osztály osztályfőnö-
kétől veheti át személyesen.

Maróti Antalné
intézményvezető

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

A Zsombói Nefelejcs Óvodába a 
2009/2010-es a nevelési évre a gyer-
mekeket 2009. április 16-17-én (csü-
törtök, péntek) és április 20-án (hétfő) 
6:30-17:00 óra között lehet beíratni. A 
beíratás helye: az óvoda irodája. Várjuk 
azokat a gyermekeket, akik 2009. de-
cember 31-ig töltik be 3. életévüket. Az 
óvodai nevelésben köteles részt venni 
az a kisgyermek, aki 2009. május 31-ig 
betölti az 5. életévét!
Beírathatók azok a gyermekek is, akik 
2010. május 31-ig lesznek 3 évesek – 
őket előfelvételi nyilvántartásba vesszük. 
Szükséges iratok: 
– a szülő személyi igazolványa
– a gyermek születési anyakönyvi kivo-
nata
– a gyermek Taj száma.

A családi napközibe is a fent megjelölt 
időpontban lehet beiratkozni!

Fogasné Matula Zsuzsanna 
óvodavezető

NYÍLT NAP AZ
ÓVODÁBAN

Kedves leendő óvodás gyerekek, édes-
anyák, édesapák és nagyszülők!

Szeretettel várjuk Önöket április 15-én, 
szerdán 9:00-11:30-ig a Nefelejcs Óvo-

da nyílt napján! Szeretnénk, ha gyerme-
keikkel együtt eljönnének hozzánk, hogy  
bepillanthassanak az óvodás gyermekek 
mindennapi tevékenységeibe, megismer-
kedjenek az óvodapedagógusokkal és a 
dajka nénikkel.

Fogasné Matula Zsuzsanna 
óvodavezető

Tájékoztató a hulladékudvar 
működésésvel kapcsolatban

A hulladékok átvétele szelektíven tör-
ténik, mely a zsombói lakosság részére 
ingyenes.
Napi behozható mennyiség 1 m3, mely 
nem lehet háztartási hulladék.

A hulladékudvar nyitvatartási rendje:
 Szerda: 7-11 és 14-19 óráig
 Szombat: 7-11 és 14-19 óráig
 Vasárnap: 10-12 óráig
A hulladékudvar ünnepnapokon
 ZÁRVA tart!
Diszpécser szolgálat telefonszáma:
62/ 489-789/205 mellék

NYENYI 
ADATSZOLGÁLTATÁS

A Dél-alföldi Regionális Nyugdíjbiztosítá-
si Igazgatóság felhívja a foglalkoztatók, 
egyéni vállalkozók, őstermelők figyel-
mét, hogy a 2008. évi nyugdíjbiztosítási 
adatszolgáltatás teljesítésének határideje 
2009. április 30.

ELEKTRONIKUS ÚTON történő teljesítés-
sel az adatszolgáltatás egyszerűbb és 
gyorsabb.   Közös érdekünk, hogy a nyug-
díj megállapításhoz minden adat rendel-
kezésünkre álljon. 
Bővebb információ az ONYF honlapján ta-
lálható (www.onyf.hu).

Összefogással a 
gyergyószárhegyi gyermekekért

Március utolsó hétvégéjén az Összefogás 
Zsombóért Közhasznú Egyesület tagjai 
közül néhányan Erdélyben jártunk, és 
Zsombón gyűjtött élelmiszeradományo-
kat juttattunk el a Dévai Szent Ferenc Ala-
pítvány Kájoni János Gyermekotthonába. 
A ház vezetője, Csergő József ez úton is 
meg szeretné köszönni minden kedves 
zsombói adományozónak a gyermekekért 
hozott áldozatot. Az adományokat többek 
között Bálint Gábor és családja, Veres 
Sándor és családja, Ábrahám Zoltán és 
családja, Kapás János és családja, Török 
János és családja, ifj. Bálint Vilmos és 
családja, Mihálffy Zsolt és családja, Nagy 

B. Ferenc és családja, Sziládi Ferenc, 
Zámbó József, Szilágyi István, Czékus 
Zoltán, Nagymihály József, Zámbó 
Gáborné, Varga Istvánné, Király Zoltánné, 
dr. Kispéter Gábor, Kádár Németh Lajos, 
id. Bálint Vilmos, Rácz István, Farkas Ist-
ván, Dudás Imre, Kúra Andrásné, Balogh 
Imre és családja ajánlották fel, akiknek 
Egyesületünk nevében hálás köszönetet 
mondunk.

Az Összefogás Zsombóért Közhasznú Egyesület 
elnöksége

Közéleti Klub

Tiszteltettel meghívom az Érdeklődő La-
kosokat a Zsombói Közéleti Klub követke-
ző rendezvényére.

Helye: József Attila Közösségi Ház
Ideje: 2009. április 14. (kedd) 18.00 óra
Téma: zsombói turisztikai lehetőségek
Meghívott vendég: Lengyel Istvánné dr. 
a Napraforgó Falusi Vendéglátók Egyesü-
letének elnöke 

A Közéleti Klub célja, hogy beszélgessünk 
a község, az önkormányzat mindennapjai-
ról kiemelve egy-egy helyi közügyet. 
Feltétlenül várom a vendéglátásban érde-
keltek megjelenését, akik akár szálláshely-
lyel, akár valamilyen szolgáltatással (pl. 
étel-ital, lovaglás, sport, túra …) tudnak 
vagy szeretnének a jövőben fogalakozni.

Gyuris Zsolt
 polgármester

Tisztelt Gazdák!

A Szegedi Rendőrkapitányság az alábbi 
javaslatokra hívja fel a szíves figyelmüket 
a külföldről érkező szezonális munkaválla-
lók alkalmazásával kapcsolatban: 

1. A 355/2007. (XII.23.) Kormányrende-
let alapján a foglalkoztató köteles a foglal-
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„Haj ki, kisze, kiszéce, Gyüjj be, sódar, gömbőke!
Vígan várjuk Szent Györgyöt. 
Énekszóval pünkösdöt.”

Népdal

koztatás helye szerint illetékes munkaügyi 
központnak bejelenteni a szabad mozgás 
és tartózkodás jogával rendelkező külföldi 
munkavállalót.
2. A foglalkoztatás kezdő időpontját leg-
később a foglalkoztatás megkezdésének a 
napján, a foglalkoztatás megszűnését az 
azt követő napon kell bejelenteni.

Miért fontos ez?
Sajnos számos esetben előfordult már, 
hogy a feketén dolgoztatott külföldi mun-
kavállalók a foglalkoztatás megszűnése 
előtt meglopták munkaadójukat és távoz-
tak. Ezt megelőzendő vegyük figyelembe 
a következő javaslatokat:
– Alkalmi mezőgazdasági munkára csak 
megfelelő hatósági munkavállalási enge-
déllyel rendelkező személyeket foglalkoz-
tassanak.
– Győződjenek meg róla, hogy új mun-
kavállalónk hivatalosan tartózkodik-e az 
országban.

– Tekintsék meg a munkavállaló szemé-
lyes okmányait, jegyezzék le adatait.
– Jelentsék be az illetékes munkaügyi 
központnak a munkavállalót! A bejelen-
tésnek tartalmaznia kell a külföldi szemé-
lyi adatait (név, leánykori név, anyja neve, 
születési hely, év, hó, nap), állampolgár-
ságát, a foglalkoztatás kezdő és befejező 
időpontját, a külföldi által ellátott munka-
kör, illetve végzett munka megjelölését, 
az engedély számát. Ezáltal a munkaügyi 
központ segítséget tud nyújtani, ha bár-
mi probléma merülne fel a foglalkoztatás 
során.

 A megadott adatokkal, bűncselekmény 
esetén, a rendőrségi munkát is segítik.

További bűnmegelőzési tanácsok:

– A lakókörnyezetükben feltűnő idege-
neket kísérjék figyelemmel, az ismeretlen 
autók rendszámait írják fel!

–  O t t h o n a i k b a 
soha ne engedje-
nek be idegeneket!
– Értékeiket, meg-
takarított pénzüket 
minden esetben 
tartsák elzárva!
– Otthonaik ajtaját 
zárják mindig, függetlenül attól, hogy ott-
hon tartózkodnak-e vagy sem!
– A mezőgazdasági területeken gépeket, 
betakarított termést ne hagyjanak őrzés 
nélkül!
– Fordítsanak gondot a jószágállomány 
védelmére, az ólak, istállók megfelelő zá-
rására!
Megfelelő odafigyeléssel megelőzhető, 
hogy bűncselekmények áldozatává vál-
janak!

NE ADJANAK ESÉLYT A
 BűnözőKneK!

Egyre népszerűbb a családi 
napközi

A zsombói családi napközi (CSANA) több 
mint másfél éve nyitotta meg kapuit. Az 
önkormányzat szolgáltatását egyre töb-
ben veszik igénybe, hiszen így az anyukák 
lehetőséget kapnak, hogy visszakerülje-
nek a munkaerőpiacra. Áprilisi számunk-
ban az eltelt időszak tapasztalatait jártuk 
körbe.

Miért indított be és tart fent az Önkor-
mányzat Családi Napközit?

Lakossági igényeket igyekezett kielé-
gíteni a Képviselő-testület. Zsombón 
nincs bölcsőde, ugyanakkor több anyuka 
is jelezte igényét az óvoda előtti életko-
rú gyermekek napközbeni elhelyezésére 
a munkahelye megtartása, a családja 
megélhetésének biztosítása érdekében. 
A tényleges igényeket csak becsülni tud-
tuk, és 10 gyermeknél több elhelyezésére 
nem állt rendelkezésre megfelelő épület. 
Az Óvoda egyik különálló épületében ko-
rábban működő csoportszoba időszerű 
felújításával teremtettük meg a lehető-
ségét a 2-3 éves gyermekek fogadására. 
Célunk a jövőre nézve, hogy a családi 
napközit bölcsődévé alakítsuk át és bővít-
sük. Ezzel lehetőség nyílna a 2 év alatti 
gyermekek gondozására és a családok 
anyagi terheinek csökkentésére is.

Gyuris Zsolt, 
polgármester

Kik vehetik igénybe a családi napközit?
2007. szeptember 10-től kezdve műkö-

dik a Pitypang Családi Napközi, a telepü-
lés önkormányzatának fenntartásában – 2 

csoporttal – az óvodával közös udvarban, 
külön épületben. A kicsiket 2 éves kortól – 
ütemezve, de minden család igényét kielé-
gítve – tudjuk felvenni. Ideális környezet-
ben, megfelelő képesítésű gondozónőkkel 
töltik el a kisgyermekek fél –, illetve egész 
napjukat. (A szolgáltatást alkalmanként is 
igénybe lehet venni.) Koruknak megfelelő 
minőségű és mennyiségű ételt kapnak a 
gyerekek, naponta négyszer. Várjuk az ér-
deklődő családokat!

Fogasné Matula Zsuzsanna,
tagintézmény vezető Nefelejcs Óvoda

Milyen előnyei vannak a gyermekekre 
és szülőkre tekintettel a családi napközi-
nek?

A családi napközi biztosítja gyermekek 
életkorának megfelelő nappali felügyele-
tet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást 
és étkeztetést. Egy rugalmas ellátási 
forma, amely a családok igényeihez al-
kalmazkodva működik, fokozott figyelmet 
biztosítva a gyermekek egyéni szükség-
leteinek kielégítésére. Igénybe vehető 
rendszeresen, heti egy-két alkalommal, 
egész napra és akár néhány órára is. E 
szolgáltatás lehetőséget teremt a szülők 
munkavállalási és munkahely megtartási 
esélyeinek növelésére. A családi napkö-
zi előnyei a gyermekek számára: kis lét-

számú csoportok, családias környezet, 
tapasztalatokat szerezhetnek egy csoport 
tagjaként, így felkészülve az óvodai élet-
re. Várjuk az érdeklődő szülőket és gye-
rekeket!

Farkasné Anita, 
gondozónő, CsaNa

Milyen tapasztalatai vannak a családi 
napközivel kapcsolatban?

Örülök neki, hogy Zsombó biztosítani 
tudja a szülőknek ezt a fajta lehetőséget. 
Aprólékos és szakszerű odafigyelést nyújt 
a gyermekeink számára. A közösségben 
rengeteg olyan dolgot elsajátítanak a 
csöppségek, amely elősegíti az óvodába 
való könnyű beilleszkedést. Meg vagyunk 
elégedve a családi napközivel és javasol-
juk minden pici gyermekes szülőnek.

Gárgyánné Gabi,
 szülő

Miért döntött a családi napközi mel-
lett?

Két év babázás után ismét munkába 
kellett állnom, de mivel sokan dicsérték 
a Családi napközit, nem volt kérdés szá-
momra sem, mi lesz Vencivel. Nagyon 
örültem, mikor megláttam, hogy milyen 
kulturált, családias és gyerekbarát helyre 
viszem Vencikét. Az első perctől kezdve 
jól érzi magát, szeretettel fogadták. Büsz-
ke vagyok, hogy kis falunk egy ilyen cso-
dálatos intézménnyel gazdagodott, még 
egy dolog amiért köszönettel tartozunk az 
önkormányzatnak és az óvodavezetőnek 
kitartó munkájáért. 

Vérné Detti, 
szülő
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 „Ó, csermelyhangu csízek, Illatos, édes ízek, 
De jó most elfeledni, hogy Az élet rút és vad dolog”

Tóth Árpád: Áprilisi capriccio 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, 
Kedves Művészetkedvelő
Barátaim!

Szeretettel köszöntöm Önöket/Bennete-
ket Jéga Szabó László kiállításának meg-
nyitó ünnepén.
Ünnep minden alkalom, ahova 3 magyar 
összehajol és különösen, ha ennek apro-
pója a kultúra és a gondolat szabad áram-
lása.
Ahogy itt áll Önök előtt az alkotó, láthat-
ják, hogy magasabb 180 cm-nél és idő-
sebb 50 évesnél. El kellett ezt mondanom 
azért, mert Laci bizonyos magasságból és 
bizonyos távolságból szemléli a dolgokat 
úgy, hogy ezer dolgot megélt eddigi élete 
alatt.
Ami nem látszik azonnal az az, hogy ba-
rátunk egy kíváncsi és mindenre nyitott 
ember.
Ha abszurd dolgokat látunk művein, az 
azért van, mert abszurd világot élünk. Itt 

mutatkozik, hogy mi van, s az is, mi len-
ne jó. Láthatjuk, milyen világban szeretne 
élni a művész. 
Az alkotó ember sosem oktatni akar mun-
ka közben, hanem kivetíti gondolatait és 
érzelmeit a tárgyakon, zenén, szavakon, 
mozdulatokon keresztül. 
Így van ez Laci esetében is.  Kíváncsisá-
ga elvetette a festészet és irodalom me-
zejére, s e kettő ötvöződik az itt látható 
alkotásokon. 
Újszerű műfajba vezet minket az alkotó. 
Képek, melyek nem a síkból, hanem a 
térből szakítanak ki felületet maguknak.  
Ahogy meglátunk egy munkát, talán mert 
szimpatikus a látvány, közelebb megyünk 
és megnyílik egy gondolati világ, amely 
ha engedjük magunkat, sajátos szimbólu-
mok idegenvezetése által bekerülünk egy 
teljesen egyértelmű összefüggés rend-
szerbe.
A teremetésbe mégpedig. Vizsgáljuk 
csak meg a címeket: Új világrend, Máso-
dik természet, Éva almája, Szív sorozat, 
Az Ember komédiája, Metamorfózis, Kék 
szakállú herceg vára. 

Egy-egy munka, amelynek gyökere tőlünk 
távol ered, üzenete mégis rólunk, nekünk 
szól, a történés itt és most van. Önnel 
és velem történnek a művekben megje-
lenő események. Ádám és Éva története 
Madách szerint véget ért. S mi van velük 
most? Ülnek a semmi szélén és lógatják 

lábukat a semmibe. Azonban van remény, 
mert ketten vannak. Éva Ádám vállán pi-
henteti fejét. Ők ketten a világ a semmi-
ben. 
Minden a második természet része, azaz 
emberi kreáció. Így természetesen a vég-
eredmény az Ádám-Éva-i semmi. Furcsa, 
hogy ez elég nekünk. Igen, a világnak elég 
ennyi. 
Éva almája a tudás bűnéhez vezetett. 
Jéga Szabó László Évája olyan hatalmas, 
mint egy óriás. Akinek ekkora gyönyörű 
mű keze van, az hatalmas növésű műnő 
is egyben. S az alma a második termé-
szet teremtménye. Nem csalogat, hogy 
harapj belém. Van és ez elég kijelentés. 
Én vagyok a tudás maga, Ádám itt már 
nem tényező. Az alma önálló életet él. 
Kubusokból álló idegenség. Nem a tu-
dás vágyának hordozója, hanem maga 
a tudás.  Állítás, amelyhez kérdés nem 
férhet.
Pedig mint tudjuk, a tudáshoz a kíván-
csiságon keresztül vezet az út. Kell hozzá 
ezer kérdés, kétely és kíváncsiság, hogy 
a valódi tudás megadja magát. Itt pedig 
magát a tudást kínálja Éva, gyakorlatilag 
minden emberi tényezőt kizárva.

Most azonban itt vagyunk. Jéga Szabó 
László kérdezni hív. Tedd fel a kérdést és 
megadod magadnak a választ. S utána 
folytasd utad kedved szerint. Te döntesz: 
milyen színben kívánsz tündökölni. 

Én pedig zárszóként elmondom, hogy 
a képzőművészet sajátosan XX. század 
végi műfajába vezet be minket ez a kiál-
lítás. Nem a rajzosság, a színek jelentik a 
kifejező eszközt, hanem a mindennapi tár-
gyaink. Lehet egy műanyag fej üzenet ér-
tékű? Vajon ki van a fej helyén? Ön, vagy 
én? Vagy mi?
A mindennapi használati tárgyaink egy-
szer csak más összefüggésbe kerülnek 
és új mondanivalóval telnek meg úgy, 
hogy nem emeli őket Jéga Szabó László 
piadesztálra. Az agy mindennapi kacat, 
ami ha elromlik, kidobjuk. S akkor élheti 
új útját képzőművészeti alkotásként. 
Arra hív ez a kiállítás, hogy lépjünk ki a 
konzum világból. Emeljük szentté a szen-
tet és kezeljük helyén a profánt. 
S ha csak ezért jött létre ez a kiállítás, 
vagy csak nevetünk egy jót, már meg is 
látjuk önnön bohóc arcunkat, amely min-
dig nevetést fakaszt, még ha sír is.
Kacagjunk egyet hát és vigyük haza lel-
künkben a kérdéseket.

Kívánok Önöknek hasznos szemlélődést, 
s vigyék jó hírét Jéga Szabó László mű-
veinek.

Barkos Beáta
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„Kék hajnal, most szalad
Fészkébe az éjjel.
Tavasz van.”

Ady Endre: Thaiszok tavaszi ünnepe 

Újabb első lemezes zenekar 
mutatkozott be Zsombón

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 
PANKKK (Program a Nemzeti Kortárs 
Könnyűzenei Kultúráért) programjának 
keretében 2009. március 20-án a Közös-
ségi Házban játszott a Budapest Acoustic 
Band. Műsorukban saját szerzeményeik 
mellett a Beatles, Eric Clapton, Sting, Led 
Zeppelin és Jimi Hendrix közismert dalla-
mai is megszólaltak. Mindezt akusztikus 
hangszerekkel. 

Mc. S.: Hogyan találkoztak a tagok?
B.A.B.: Az élet sodort minket egymás 
mellé, és a véletlenek egybeesése. Sipeki 
Zoli meg Gál Gábor már ősidők óta játszik 
együtt különböző formációkban. 2003-
ban Gabinak szóló lemeze jelent meg 
Egyedül címmel, és ezek után sorra kezd-
tek íródni az instrumentális dalok. Aztán 
az „élet” mellénk sodorta Erzsikét (Elíz) és 
arra gondoltunk, hogy jó lenne csinálni, 
közösen egy olyan zenekart, ahol minden-
ki kiélheti zenei ambícióit. Így alakult meg 
a Budapest Acoustic Band!

Mit lehet tudni egyenként a tagokról 
(lásd honlapotok röviden)
Az énekesnő Móra Erzsébet (Elíz) – éne-
kel, gitározik, dalszerző és verseket zené-
sít meg, a két gitárművész Sipeki Zoltán 
és Gál Gábor. Pipi session gitáros- szinte 
minden előadó lemezén játszik. Koncerte-
ken pedig a legnagyobb nevek hívják társ-
nak, mint Presser Pici bácsi vagy Zorán. 
Gál Gabi pedig a Dirty Blues Band egyik 
alapító tagja, olyan dalok fűződnek a ne-
véhez, mint a Pocsolyába léptem (társ-
szerző) vagy a Zakatol a vonat.

Mutasd be röviden a lemezeteket? 
2009. január 14-én jelent meg Kapcsola-
tok címmel. 13 dal található rajta; 9 saját 
2 feldolgozás + 2 remix. Hatan dolgoz-
tunk ezen a lemezen mire elkészült: a ze-

nekar (Sipeki Zoltán, Móra Erzsébet, Gál 
Gábor és Mogyoró Kornél a percussion 
képviseletében), a dalszövegeket Nagy 
György András írta, rendkívüli érzékkel. 
A lemez amolyan családias hangulatúra 
sikeredett, van dal rajta; lány-szöktetés-
ről, baba-várásról, várakozásról, elmúlás-
ról, férfi-nő kapcsolatokról.. A felvételek 
Lippényi Gábor stúdiójában készültek, aki 
rengeteget segített nekünk a lemezkészí-
tés során. Nem utolsó sorban a lemezen 
hallható szaxofonszólót is ő játszotta fel.

Milyenek a visszajelzések?
Nehéz válaszolni erre a kérdésre, hiszen 
még csak most jelent meg a cd január 14-
én, de előfordult már hogy kértek róla dalt 
koncerten, vagy a rádióban.

Merre koncerteztek mostanában?
Lesznek koncertek mindenfelé az ország-
ban, tavaszi fesztiválokon és kultúrházak-
ban lépünk fel, de ezeket mindig el lehet 
olvasni a weboldalunkon (www.b-a-b.hu). 

Legközelebb április 4-én játszunk 
Tabdiban.

Jelent-e nehézséget összeegyeztetni a 
BAB fellépéseket a zenekar tagjainak 
más zenekari elfoglaltságaival?
Igazából nem gondoljuk, hogy ez nehezebb 
lenne, mint bármelyik másik zenekarnál. 
Mindenkinek van egyéb elfoglaltsága. 
Egyeztetni kell, máshogy nem megy, de 
ez nem baj, legalább többször hívjuk fel 
egymást 

Hogy éreztétek magatokat nálunk?
Nagyon jól éreztük magunkat nálatok. 
Ezek a kis létszámú klubkoncertek mindig 
nagyon izgalmasak. Különösen jó volt a 
kapcsolat a közönséggel! Úgy éreztük, 
hogy tetszett a koncert nekik. Várjuk a 
legközelebbi találkozást!

Mc. S.

FöLDÜGYI SzOLGÁLTATÁSOK zSOMBÓn
» Földmérési munkák:

• telekmegosztások, telekhatár kitűzések,
• épületfeltüntetés, épület kitűzés, bontási tervek,
• szolgalmi jog bejegyzés,
• művelési ág változás,
• minden más földmérési munka..   

» Egyéb szolgáltatások: 
• igazságügyi földmérési szakértés: szakvélemény permegelőző eljárásban
• ingatlan értékbecslés
• közvetítői eljárás lefolytatása vitás felek között.

» Elérhetőségünk:
• személyesen: hívására személyesen felkeressük 
• telefon: 30-218-8953
• fax: 62-424-404 
• weboldal: www.infogeobt.hu
• email: infogeo@vnet.hu   
• levélcím: InFOGeO Földmérő Iroda, 6724 Szeged, Pál u. 8/a
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„Hárman vagyunk, ha egymagam vagyok. 
A háromságomat ki érti meg? Egyikünk 
bölcs, mint a kő és éppoly rideg, hideg. 
Másikunk nyárspolgár és langyos-meleg, 
akár a szörp a nyári napon. Harmadikunk 
dilinós kicsit és költő is és gyerek nagyon.”

Weöres Sándor 1913-1989

Sokszínű költészetünkben Weöres Sándor 
alighanem a legegyedibb. Az érte lelkese-
dők és a mindig fejcsóválók jellemzései 
oly különbözőek. Költészetében együtt 
jelennek meg antik mítoszok és a modern 
élet sokféleképpen értelmezhető képei. 
Gondolatmenetein párhuzamosan húzódik 
a szikár logikus gondolkozás és a miszti-
kus filozófiák ábrándjai. Csengő-bongó 
gyermekversek váltakoznak lírai-egyéni 
tartalmú életbölcselettel. De bármit mond, 
legyen az optimista vagy pesszimista, le-
gyen szemléletesen képszerű vagy játé-
kosan értelmetlen – az csen-bong, zenél, 
az nyelvi és ritmikai bravúr.

A magyar líratörténet egyik legnagyobb 
alakja.
Elévülhetetlen érdemei vannak a gyer-
mekköltészetben.
Látásmódja a gyermeki természetessé-
get idézi.

Jó szívvel ajánlom a szülők figyelmébe 
Bóbita vagy Ha a világ rigó lenne című 
verses kötetét.
Gyermekeik élvezettel hallgatják majd a 
dallamos, kedves kis versikéket, melyek 
közül már számos oly ismert.
Egyik – számomra legkedvesebb művét, 
Az út a teljesség felé címűt – ő maga e 
képen ajánlja:
„Hamvas Bélának, mesteremnek köszö-
nöm, hogy megírhattam ezt a könyvet: ő 

teremtett bennem harmóniát.
E könyv arra szolgál, hogy a lélek harmó-
niáját megismerhesd, és ha rád tartozik, 
te is birtokba vehesd.
Az itt következők nem újak, nem is ré-
giek: megfogalmazásuk egy kor jegyeit 
viseli, de lényegük nem – keletkezett és 
nem-múló. Aki a forrásvidéken jár, mindig 
ugyane virágokból szedi csokrát.”
Műve távolságtartásra int, arra, hogy a 
saját életünket nézőként figyeljük. De arra 
is int egy kicsit, ami a görög jósda falán 
van, hogy „Ismerd meg magadat!” Vagy 
sokkal inkább az Upanisádok szellemé-
ben: „Ez vagy te!” És mi minden vagy te! 
És mindezt próbáld valamiféle közönyön 
túli szeretettel fogadni. Tehát hogy ne ka-
pálózz, ne gyűlöld és ne szeresd a saját 
lényedet, környezetedet, létedet, hanem 
maradj ebben az izzásban. 

Az igazságról így ír benne:
„A szavak különlevők és gyöngysor-sze-
rűek, a dolgok összefüggők és halom-
szerűek. Ezért a szavak és dolgok csak 
súrolják egymást. A gondolat összetett 
és kimondható, az igazság egyszerű és ki-
mondhatatlan. Igazságot csak beszéd nél-
kül tudhatsz meg, tehát csak önmagadtól. 
Tedd alkalmassá lelkedet arra, hogy az 
igazságot tudhasd benne.”

Remélve, hogy mindenki megleli benne a 
maga igazságát, kellemes perceket kívá-
nok olvasásához. 

S.Z.

„…ti rengeteg fényben remegő vidékek, 
ti hallgatag erdők, hintái az égnek, ti 
párolgó rétek,
kedvemet kék labdaként magasba 
vigyétek!...”

Könyvtári ajánló

A könyvtár feladatának tekinti, hogy a régi 
kiadású, az évek során már elhasználódott 
könyveket lecserélje. Ez a könyv is ennek 
a folyamatnak a része, – mellyel most a 
gyerekeknek kedveskedünk – ugyanúgy, 
mint Csukás István – Sajdik Ferenc páros 
Pom Pom újabb meséi című könyve is.

Csukás István, a népszerű író számtalan 
kedves mesehőst lopott már a szívünk-
be, Süsütől a Nagy Ho-ho-ho horgászig. 
Ebben a mesekönyvben a gyerekek és a 
felnőttek között egyaránt közkedvelt Picur 
és Pom Pom mulatságos kalandjait kísér-
hetjük végig. 

Pom Pom, akit igazán nem ismer senki, 
de most leginkább egy szőrsapkához ha-
sonlít, újabb történeteket mesél Picurnak 
és nekünk Gombóc Artúrral, Festéktüsz-
szentő Hapci Benővel, Madárvédő Golyó-
kapkodóval, Órarugógerincű Felpattanó-
val, Radírpókkal és a többiekkel, akiket 
Sajdik Ferenc megkapó kedvességű és 
áradó fantáziája jelenít meg számunk-
ra. Az újabb mesékben megismerhetik 
az olvasók az Egylábú Esernyőmadarat, 
Durrbelebumot, Benzinszívó Szúnyogot, 
meg a többieket, akik eleinte galibát 
okoznak, de végül a kövér, okos, jószívű, 
csokiszerető madár, Gombóc Artúr meg-
oldja a legnehezebb helyzeteket is. 
A könyvek a könyvtár nyitva tartási ideje 
alatt kölcsönözhetőek.
Várjuk Olvasóinkat!

Nagy Beatrix
  könyvtáros

„Határinkat a jégeső El ne verje!
Kice-vice, villő, 
Gyűjjön rád a himlő!”

Népköltés
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Nem kicsiny munkával, 
fiad halálával
váltottál meg,”

Balassi Bálint: Adj már csendességet 

„Talpra magyar, hí a haza!”
Március 15-i koszorúzás a templomkertben
 
Az ünnepség végén szinte mindenki azzal 
a megállapítással búcsúzott egymástól: 
„ilyen szép március 15-ei ünnepség még 
nem volt Zsombón.”  Valóban felemelő ér-
zés volt látni, hogy a templom oldalánál 
felállított sátor és a tavaly október 23-án 
felállított kopjafa között gyülekezett az 
ünneplő közönség. Mindenki kabátján a 
kitűzött kokárdával és a sok színes zász-
lókkal valódi tavaszi hangulatot varázsolt 
a templomkert fái közé. A magyar him-
nusz eléneklése után Gyuris Zsolt polgár-
mester úr köszöntötte a megjelenteket és 
köszönetet mondott azoknak, akik tavaly 
október 23-án lehetővé tették azt, hogy 
itt Zsombón is legyen egy emlékhely, 
ahol emlékezni lehet a magyar történelem 
dicső ünnepeire.
Bátki Fazekas Zoltán a Magyar Független-
ségi Párt országos elnöke mondott nagy-
hatású beszédet. A március 15-e jelentő-
ségét méltatta beszédében Molnár Béla a 
KDNP országgyűlési képviselője, valamint 
Kalmár Ferenc a KDNP országos alelnöke. 
Tóth Péter a FIDESZ zsombói szervezete 
nevében köszöntötte az ünneplőket. 
Az ünnepség színvonalát emelte Szalma 
Imréné által elmondott versek, a zsombói 
iskola tanulóinak, és a zsombói nyugdíjas 
dalkör szép énekei. Az ünnepség kima-
gasló színfoltja volt, amikor Bátki Fazekas 
Zoltán művész úr Erkel Ferenc Bánk Bán 
című operájából a „Hazám, hazám te min-
denem” híres áriáját énekelte el.
A rendkívül jól megszervezett és színvo-
nalas ünnepség a Szózat eléneklésével 
fejeződött be.

Pancza István

„VALÓBAN?” –
 „VALÓBAN!!!”

Keleti szertartású (ortodox, pravoszláv, 
görög katolikus) keresztény testvéreink 
húsvét ünnepén így köszöntik egymást -  
máskor nem tapasztalható ünnepi öröm-
mel: „Feltámadt Krisztus!” Így válaszol-
nak rá: „Valóban feltámadt!”

Most idős fejjel – és talán nem egészen 
öreg szívvel – gondolkodtam el először 
arról, hogy mit rejt ez a szó: VALÓBAN.  
Mit ad hozzá a diadalmas tényt kifejező 
vallomáshoz: FELTÁMADT!

Jézust, az Ember Fiát és Isten Fiát az 
Istentől és embertől elfordult önző világ 
megkísérelte kiiktatni a történelemből, 
elhallgattatni, agyonhallgatni, megha-
zudtolni, kivetni maga közül.  Az aposto-
lokra így parancsoltak rá: „Ne tanítsatok 
annak az Embernek nevében!” Akik vele 
jártak három évig, követték, hallgatták 
bíztak benne, azokat sokkolta, szinte 

megbénította a csalódás és tehetetlen 
szomorúság a nagypénteki események 
után.  Most a feltámadás hírének hallatán 
felujjonganak: Ő az IGAZ, igaz, amit előre 
megmondott, mégis győzött! VALÓBAN 
feltámadt!

Akik az Őt hallgató tömeg láttán közelé-
be kerülve csak „belehallgattak” tanításá-
ba, azután tovább mentek, csupán  mint 
egy újsághírt kétkedve adták tovább,  
most megdöbbenve hallják: VALÓBAN  
feltámadt! – Miért is nem maradtam ott?!  
De kár, hogy nem kerestem fel máskor is! 
Mennyi mindent hallhattam volna, láthat-
tam volna tőle, mert itt volt közöttünk!   
– gondolhatták ezek.

Mások,  így a farizeusok, a nép hivata-
los tanítói, Jézus népszerűsége miatt fél-
tékenyen, gyanakvással fogadták a róla 
szóló híreket. Amikor életében a közelébe 
kerültek, a „szaván akarták fogni”, „azért 
hallgatták, hogy aztán vádolhassák”.  Ezek 
néma megdöbbenéssel hallották a felröp-
penő, futótűzként terjedő hírt: VALÓBAN 
feltámadt, amint megmondotta! És hiába 
próbálták megfélemlíteni a hírvivőket: 
„mondjátok, hogy a tanítványai ellopták 
testét”, annál többen adták tovább lelkes 
örömmel.

És azokhoz is eljutott a hír, akik Pilátus  
„besúgói” – mert biztosan voltak!, – azu-
tán meg Júdás, az áruló – ha még akkor 
életben volt – megrémülve hallgathatták, 
hogy él Jézus. Ők pedig azt akarták elérni, 
hogy elítéljék. Azt kiabálták a tömeggel:  
méltó a halálra!” – „keresztre vele!” Életé-
ben nem akarták igazán megérteni Jézust, 
nem vele gondolkodtak, hanem ellene. 
Most hallják a lelkes hírvivőktől, hogy él! 
Mégis Ő győzött! Minden tervük, törek-
vésük ellenére ő él! VALÓBAN feltámadt! 
Tervük kudarcba fulladt, kiderült, hogy hi-
ábavaló volt, amiért eddig küzdöttek,  és 
a kétségbeesés örvénye fenyegette őket.

Te, Kedves Olvasó, melyik csapathoz 
állsz közel? Milyen érzülettel, hangsúllyal 
mondod: VALÓBAN FELTÁMADT!?

Mert  hozzád is jött, érted is jött és 
feltámadt a te feltámadásodért is! Itt ma-
radt, hogy alkalmassá tegyen a Vele való 
feltámadásra!

ÁLDOTT HÚSVÉTOT MINDEN ZSOMBÓI 
TESTVÉRÜNKNEK!

Mádi György, plébános

Ne felejtsünk el játszani!
Csólyospáloson vendégeskedtek
pedagógusaink

2009. március 20-ára hivatalosak voltunk 
a csólyospálosi óvodába, iskolába. Egy 
kimerítő munkahét után úgy éreztük, ta-
lán lenne jobb programunk is, mint buszra 
ülni és eleget tenni ennek a meghívásnak. 
Az illendőség és a jólneveltség azonban 
felülkerekedett a fáradtságon. Már alko-

nyodott, amikor megérkeztünk. Rögtön 
jobb lett a kedvünk, amikor az otthonosan 
berendezett szép növényekkel teli iskola 
falai között kedvesen mosolygósan terel-
gettek a házigazda kollégák.
A tantermek megtekintése után átvo-
nultunk a közeli Közösségi Házba, ahol a 
terítés már húsvéti hangulatot idézett. Az 
ülésrend kooperatív módszer szerint ala-
kult: mindenki húzott egy hímes tojást, 
s az azonos mintájú tojások birtokosai 
kerültek egy asztalhoz. Házias töltött ká-
posztával és rétessel kedveskedtek ven-
déglátóink, s még tovább fokozva a meg-
lepetéseket játékos vetélkedővel emelték 
a hangulatot.
Egy pillanat alatt tanítványainkhoz ha-
sonlóan drukkoltunk (és ellendrukkoltunk) 
egymásnak. Az estét az utolsó „feladat” 
koronázta a karaoke. Közös énekszóval 
zártuk a találkozót, s az intézményvezetők 
zárszavai után szinte nehezünkre esett a 
távozás. 
Megbizonyosodhattunk arról, hogy a 
társulással újabb értékes embereket is-
merhettünk meg, szakmailag olyan kollé-
gákkal bővült a tantestület, akik képesek 
áldozatokat hozni, nyitottak, barátságo-
sak, s ami nem elhanyagolható tudnak 
játszani.
Platón  bölcsessége valósult meg misze-
rint: „Többet megtudhatsz másokról egy 
óra játék, mint egy év beszélgetés alatt.” 
Valószínűleg  fiatalodtunk is, hiszen Ge-
orge Bernard Shaw szerint „Nem azért 
felejtünk el játszani, mert megöregszünk, 
hanem attól öregszünk meg, hogy elfelej-
tünk játszani.”
Az egész estéért köszönet minden 
csólyospálosi munkatársunknak!

Földiné Fülöp Katalin

Le a kalappal Zsombó előtt!
Zsombó Villantó 2009.

Szeretnénk megköszönni a megtisztelte-
tést, hogy felkértek a zsombói „Villantó 
2009” zsűrijének. Nagy örömmel jöttünk 
Újszentivánról, már az úton találgattuk, 
hogy milyen műsor lesz. Korán érkeztünk, 
mivel nem lehet pontosan kiszámolni az 
utazás idejét. Ez nem is volt baj, mert 
öröm volt látni azt a lázas készülődést, 
sürgést-forgást. Volt időnk a helyiekkel 
pár szót váltani, megnézni a Közösségi 
Ház tartalmas programajánlatát, invitáló 
plakátjait. 
Az előtérbe belépve láttuk meg a fellépők 
listáját, amiből csak az derült ki számunk-
ra, hogy nagyon aktívak, sokan vállalták 
a szereplést, de a műfajok még mindig 
ismeretlenek voltak. Mészáros Csaba a 
közösségi ház igazgatója kedvesen foga-
dott bennünket és tájékoztatott felada-
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„Tegnap volt, vagy sose szólt a Nászharang?
Lett belőle vészharang, Vészharangból gyászharang,
Aztán elnémult a hang.”

Karinthy Frigyes: Nagypénteki kereplő 

tunkról. A vetélkedő kezdetére megtelt a 
nagyterem.
Nagyon szép, színvonalas műsor kez-
dődött. Minden korosztály szerepelt, és 
majd minden műfajból adtak elő valamit. 
Öröm volt látni az apróságok ritmikus gim-
nasztikáját, a kis óvodások méhecskés 
műsorszámát, a reppelő ifjakat. Nagyon 
sok szép prózát, mesét, verset adtak elő a 
legfiatalabbaktól a nyugdíjas korosztályig. 
Érdekes színfoltja volt az előadásnak a 
nagycsaládos asszonyok tánca, melyet a 
szép ruhájuk még látványosabbá tett. Az 
óvodai és iskolai szülői választmány ötle-
tes műsora a hozzá illő jelmezzel szintén 
nagy sikert aratott. Halottunk szép nép-
dalcsokrokat citera zenével, sanzonokat 
gitár kísérettel és a kisiskolások zongora 
előadását, nagypapát unokáival énekelni 
az élethű díszlet előtt.
E sokféle műfajból nem lehet rangsort 
állítani, de a maga nemében minden 
korosztály és előadott mű a maximumot 
nyújtotta. Voltak kiemelkedő produkciók 
is, azoknak csak azt tudjuk mondani: ne 
hagyják abba és továbbra is fejlesszék 
magukat!
Nagyon szép és kellemes délutánt töltöt-
tünk el, megragadó volt ez a nagy érdek-
lődés, sok lelkes szereplő. Hazáig egész 
úton csak fellépőkről tudtunk beszélni. Kí-
vánjuk, hogy folytassák ezt a szép hagyo-
mányt. Szeretettel várjuk a Zsombóiak 
műsorát május 16-án Újszentivánra a 
nagycsaládos egyesület családi napjára.

Pozsegovics Ferencné, Puskás Jenőné, 
Várszegi János

a zsűri tagjai Újszentivánról

Tiszán innen, – Dunán túl
„A népdal, mint az ékszer, életet akkor 
kap, ha viselik.
Mennél többeké lesz, annál nagyobb lesz 
világító és melegítő ereje”
( Kodály Zoltán )

2009.március 20-én délután került lebo-
nyolításra a „Tiszán innen, – Dunán túl” 
címmel meghirdetett megyei népdalének-
lési verseny. Miután iskolánkból hat tanuló 
jelentkezett erre a megmérettetésre, így a 
szervezők (a Pedagógiai Intézet) Zsombót 
jelölték meg helyszínként. Összesen hat 
egyéni, 2 kisegyüttes és 2 énekegyüttes 
nevezett. 
Hat versenyző indult a mi iskolánkból: 
Szóló kategóriában: Bacsa Orsolya 7.o, 
Hegedüs Zsófia 8.o, Csoportos kategóri-
ában: a zsombói „Pünkösdirózsák”: Csóti 
Franciska 7.o, Gergely Kata Viola 8.o, La-
dányi Luca 7.o, Vígh Réka 7.o
A produkciókat gyönyörű népviseletben 
szólaltatták meg, amely hitelesen harmo-
nizált a dallamokkal. A verseny zsűrijében 
helyet foglalt: Balázsné Molnár Ibolya a 
Hunniareg igazgatója, Patyi Zoltán zene-

karvezető, a zsűri elnöke Mátó Mátyás 
kétszeres Aranypáva díjas népzenész, 
tárogató művész. 
A csengő hangú, mosolygós szemű elő-
adók igen nehéz helyzet elé állították a 
zsűrit. A hosszú tanácskozást követően 
a következő döntést hozták: az Országos 
Népdaléneklési versenyre, mely 2009.
április 4-én Budapesten a Néprajzi Múze-
umban lesz, továbbjutottak: Bacsa Orso-
lya 7.o tanuló (Kós Károly Általános Iskola 
és AMI, felkészítő tanára Kerekes Enikő),  
Gyüdi Eszter 8.o tanuló (Szeged, Ságvári 
Endre Gyakorló Általános Iskola, felké-
szítő tanár: Palusek Emese). Különdíjban 
részesült Hegedüs Zsófia 8.o tanuló (a 
különdíjat felajánlotta Nyári Lászlóné). 
Zsombó Község Önkormányzatának külön-
díját, amit a népdaléneklési verseny első 
helyezettjének ajánlott fel, Gyüdi Eszter 
8.o tanuló kapta. A versenyzők izgalmát 
közös dalolás oldotta. Zárásként két nép-
dal csendült fel, a címadó Tiszán innen, 
Dunán túl és a Szeged felől, Szeged fe-
lől kezdetű. Az iskola emeleti aulájának a 
megfelelő atmoszféráját Farkas Zoltánné 
tanítónő  igényes, hiteles néprajzi gyűjte-
ményből összeállított díszlete teremtette 
meg. 

Ezúton is gratulálunk minden versenyző-
nek és felkészítő tanárnak. Kívánunk to-
vábbi sikeres versenyzést és szerezzenek 
sok örömet a hallgatóságnak. 

Nyári Lászlóné

Akikre büszkék vagyunk!

Az általános iskolai tanulók szaktárgyi 
versenyek többsége februártól májusig 
kerül megrendezésre. Az eddig beérkezett 
eredmények a következők: 
Tombácz János vers- és prózamondó ver-
seny eredményei az alsó tagozaton:

Vers kategória:
1 korosztály (1-2. osztály)

I. helyezett:
Bátki-Fazekas Ilona (2. osztály)

II. helyezett:
Nagy Vivien (2. osztály)

III. helyezett:
Erhardt Zsófia (2. osztály)

2. korosztály (3-4. osztály)
I. helyezett:
Bakó Luca (4. osztály)

II. helyezett:
Harcsa-Pintér Noémi (3. osztály)

III. helyezett:
Kis Alexandra (3. osztály)

Próza kategória:
1. korosztály (1-2. osztály)

I. helyezett:
Polyák Péter (2. osztály)

II. helyezett:
Bárkányi Alexa Fanni (2. osztály)

III. helyezett:
Nagy Nimród (2. osztály)

2. korosztály (3-4. osztály)
I. helyezett:
Soós Réka (3. osztály)

II. helyezett:
Szunyog Zsanett (4. osztály)

III. helyezett:
Kapás Nóra (3. osztály)
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zrínyi Ilona matematika
verseny megyei fordulója: 
Iskolánkból 56 fő nevezett 3-8.osztályig. 
Elért eredmények:
Szűcs Norbert 6.osztályos tanuló évfo-
lyamában a 8.hely – felkészítő tanára 
Bertáné Márta Edit. 
Bálint Péter 4.osztályos tanuló évfolya-
mában 16.hely – felkészítő tanára Kovács 
Zsoltné. 

Kenguru nemzetközi matematika ver-
seny első fordulója lezajlott. Az első 
fordulón 2-8.osztályig 68 tanulónk vett 
részt. 

Simonyi zsigmond helyesírási verseny 
területi döntőjére 5 tanuló jutott be:
Török Anett 5.o, Szűcs Norbert 6.o, Vígh 
Réka 7.o, Hegedüs Zsófia 8.o. Évfolyamá-
ban Hegedüs Zsófia 2.helyet ért el, így to-
vább jutott a megyei döntőre. Felkészítő 
tanár: Nagymihály Tímea

Bendegúz NyelvÉSZ megyei döntőjébe 
5 fő jutott be: Kis Alexandra 3.o, Babos 
Nikolett 5.o, Szilágyi Ádám 6.o, Szűcs 
Norbert 6.o, Hegedüs Zsófia 8.o. Közülük 
3 tanulónak érkezett meg eddig az ered-
ménye: Kis Alexandra 7.hely- felkészítő: 
Szemenyeiné Sz.Tóth Katalin, Szűcs Nor-

bert 5.hely, Hegedüs Zsófia 5.hely. Felké-
szítő tanár: Nagymihály Tímea

Maróti Antalné
intézményvezető

KÓTA

A KÓTA (Magyar Kórusok és Zenekarok 
Szövetsége) által rendezett 15. Országos 
és Térségi Népzenei Minősítő Csongrád 
megyei rendezvényen Radics Bálint or-
szágos szinten arany, míg Bánfiné Kopasz 
Gyöngyivel duóban kiváló minősítést ér-
tek el.

„Nagypéntek: habos vér, 
működik a hóhér,”

Nagy László: Pirosodik Húsvét 

Hagyományos húsvéti sonka

Hozzávalók
Nyers füstöltsonka, 1 fej vöröshagyma, 
3-4 gerezd fokhagyma, 1 kávéskanál 
egész bors, babérlevél, sárgarépa, fehér-
répa, zeller, 4-5 főtt tojás, torma, mustár, 
retek 

elkészítés
Előző este áztassuk be a nyers füstölt-
sonkát annyi hideg vízbe, hogy ellepje. 
Másnap bő hideg vízben tegyük fel főni. 
Adjuk hozzá a nagyobb szeletekre vágott 
vöröshagymát, a fokhagymát, a borsot, 
és a babérlevelet. Ha már félig megfőtt 

a sonka, adjuk hozzá a szeletekre vágott 
zöldségeket. Akkor főtt meg, ha a sonka 
csontját ki tudjuk húzni, mintegy leválik 
róla a hús. Hagyjuk kihűlni a saját levé-
ben, majd vágjuk vékony szeletekre. Ké-
szíthetjük kötözött sonkából is a lakomát, 
ami akkor főtt meg, ha hústűvel átszúrva 
puhának érezzük.

Főzzük keményre a tojásokat, öblítsük le 
hideg vízzel, majd szeleteljük fel. A sonkát 
és a tojást tálaljuk a főtt zöldségekkel, tor-
mával és mustárral, és díszítsük retekkel.

Tipp: A sonkát annyi ideig főzzük ahány 
kilogramm, tehát, ha van egy 2 kilogram-
mos sonkánk, akkor azt 2 órán keresztül 

kis lángon főzzük. Ha kész, ne szedjük ki a 
vízből, hanem abban hagyjuk kihűlni, így 
nem szárad ki. Folpackba becsomagolva, 
hűtőbe téve tároljuk. 

Április 4. 15 óra Dalostalálkozó és borverseny

Április 5. 15 óra Húsvéti alkotóház

Április 9. 18 óra “Útszéli Krisztusok” kiállításmegnyitó

Április 11. 10 óra  zöld Klub – Föld napja 

Április 19. 17 óra A magánének tanszak musical estje

Április 21. 18 óra Irodalmi est

Április 23. 10 óra Orbán Józsi gyermekkoncertje

Április 30. 18 óra Klub 68 Azok a fiatalok c film vetítése

József Attila Közösségi Ház, Zsombó, Alkotmány 1.
www.kultura.zsombo.hu, kultura@zsombo.hu 

Telefon/Fax: 62/595-560

PROGRAMAJÁNLÓ
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„Más a világ egy falusi iskolában, 
mint a városi forgatagban...”
A Zsombói Hírmondó olvasói már megszok-
hatták, hogy hónapról hónapra egy-egy 
portrét készítünk olyan emberekkel, akik 
élete példaértékű lehet mindannyiunk szá-
mára. Ebben a hónapban egy fiatalember-
rel ismerkedhetnek meg. Bár Szűcs Zoltán 
gyökereivel nem Zsombóhoz kötődik, ám 
gyermekkora óta itt él közöttünk. A beszél-
getés apropója, hogy egy olyan „zsombói 
találmány” kötődik a nevéhez, melyet érde-
mes megismerni, és jó hírét vinni. A diskur-
zusból kiderül, hogy bizony a falusi iskolá-
ból is tehetséges emberek kerülnek ki.

– Milyen családban nőtt fel? 
– Szegeden születtem 1978-as év de-
cemberének idusán, egyedüli gyermek-
ként. Szüleim a békés megyei Gádoros 
községben nevelkedtek, majd a 70-es 
években maguk mögött hagyták  szülőfa-
lujukat és Szegeden telepedtek le. Abban 
az időben a munkalehetőség a városba 
vonzotta a falusi embereket, a szüleim is 
ezt az utat választották. Édesapám több, 
mint 40 éve dolgozik hivatásos gépjármű-
vezetőként, míg édesanyám bolti eladó-
ként sok évet töltött a csemege és hús-
áruk mérlegelésével. Évek óta a zsombói 
CBA-ban dolgozik, sok időt tölt a zsombói 
emberek között.
A Szegeden töltött évek mellett gyermek-
korom meghatározó élménye volt egy zá-
kányszéki tanya, amit a 70-es évek végén 
vettek a szüleim. Amikor csak lehetőség 
nyílt rá, minden szabadidőt a tanyán töl-
töttük. Itt szerettem bele Én is a vidéki 
életbe, mely gyermekkorom első 12 éve, 
s ez azóta is meghatározza mindennapi 
életemet.  
 
– Miért volt vonzó Zsombó a család szá-
mára? 
– Mint már említettem, mind a szüleim 
és a nagyszüleim faluhelyen nevelkedtek, 
mindennapjaik a falusi élethez kötődtek. 
A városi életformát a szükség hozta, az 
igazi otthont egy csendes családi ház je-
lentette, de ez csak a 90-es évek elején 
vált valósággá. Közel egy évnyi keresgé-
lést követően telepedtünk le Zsombón, a 
Petőfi utcában. Már korábban is kötött is-
meretség a faluhoz, de zsombói lakosként 
nagy büszkeség volt építgetni a családi 
házunkat, amiben már személyes részem 
is volt. Az építkezés mellett nem lett volna 
elég idő arra, hogy a zákányszéki tanya 
gondját viseljük, így hát boldog gyermek-

korom közel 1 holdas világa tanyástól, 
gémeskutastól, gyümölcsöstől eladásra 
került.  

– Milyen különbségeket észlelt a városi 
és falusi iskola között? 
– Az iskoláimat Szegeden kezdtem, sőt 
ott is fejeztem be, csak 19 év különb-
séggel. Az általános iskola 6.osztályától 
kezdve koptattam a zsombói iskola pad-
jait, és – ami a szegedi iskolában nem si-
került – kitűnő bizonyítvánnyal végeztem. 
A padsorokban eltöltött 3 esztendőben 
rengeteg baráttal lettem gazdagabb, akik 
a mai napig elkísérik az életemet. Más a 
világ egy falusi iskolában, mint a városi 
forgatagban... a barátságok is máshogy 
köttetnek.
Együtt voltunk az iskolapadban, a szü-
netekben, az iskola után a focipályán, a 
vízparton együtt horgásztunk és együtt 
kerékpároztunk a faluban, nap mint nap. 
Azóta is együtt gurítjuk le a nap végén a 
jól megérdemelt sört a Sörfőzdében...
 
– Milyen szempontok játszottak közre a 
pályaválasztásánál, amikor gyógyszerész-
nek ment?
– Az általános iskolában már eldöntöttem, 
hogy olyan helyen fogok tovább tanulni, 
ahol a kémia és a biológia tudományát 
minél magasabb szinten sajátíthatom el. 
Így jutottam be a szegedi Radnóti Miklós 
Gimnázium speciális kémia tagozatára, 
ahol a kémia tudományát Meleg István 
tanár Úrtól tanulhattam meg. Ő sajnos 
már nem lehet közöttünk, de arra a tudás-
ra amit Ő képviselt, és ahogyan ezt képes 
volt a diákjainak átadni, a mai napig a leg-
nagyobb tisztelettel tekintek. Ezekben az 
években rengeteget tanultam és itt erő-
södött meg bennem az út, amelyen elin-
dultam az a kémia tudományába vezet, és 
ezért adtam be jelentkezésemet a gyógy-
szerész karra, amelyet 2003-ban fejeztem 
be. Itt ismerkedtem meg a gyógyítással, 
az orvostudománnyal és itt éreztem rá az 
ízére a gyógyszerkészítésnek.

– Honnan jött az ötlet, hogy saját termék 
kifejlesztésébe kezdjen? 
– Az egyetemi éveket követően 
Kiskundorozsmán töltöttem 3 patikai évet, 
ahol a gyakorlatban sok készítményt állí-
tottam össze, többen jöttek hozzám, hogy 
készítsek számukra különféle krémeket, 
oldatokat... Kezdetben az előiratok sze-
rint dolgoztam, de később saját magam 
kezdtem el új összetételeket megalkotni, 
átalakítani. Amikor az élet a patikából a 
gyógyszermarketing irányába sodort, ez 
a törekvésem továbbra sem lankadt, visz-
szajártam a patikába arckrémeket, test-
ápolókat, oldatokat keverni. 
2007 év végén egy jó barátom – aki 
egyben üzlettársam is lett – unszolására 

belevágtunk a babaápolási piac meg-
reformálásába. Kifejlesztettem egy 3 
készítményből álló babaápolási termék-
családot, melynek alapjául az évtizedes 
gyógyszerészi szakmából ismert anyagok 
szolgálnak, de a mai modern növényi 
olajokkal és hatóanyagokkal kiegészítve 
nagyságrendileg magasabb tudást kép-
viselnek, mint a hagyományos patikai 
készítmények. A tavalyi év végén léptünk 
piacra az Albarello baby termékcsaláddal, 
melyet már többek között a hódmezővá-
sárhelyi újszülött osztályon és a szegedi 
gyermekklinikán is kipróbáltak, sőt a jö-
vőben ajánlásokat is kapunk. Az egyete-
mi években megismert professzorainkhoz 
is bátran fordulhattunk, szakvélemény is 
született a Professzor Urak tollából. 
És hogy mi a jövő? Mint minden újat, eze-
ket a termékeket is meg kell ismertetni az 
emberekkel. Ez kitölti a mindennapokat, 
de az a tudás és hit, ami életre keltette 
a termékeket képes arra, hogy sok em-
berben felkeltse az érdeklődést egy igazi 
„zsombói találmány” megismerésére. 

– Hogyan él ma a családjával?
Kedves párommal és kettő éves kislá-
nyommal a Petőfi utcai családi fészekben 
élünk, de idén nyáron tervezzük a kisker-
tekbe való kiköltözést. A tavalyi év végén 
vásároltunk egy házat egy nagy telekkel, 
melyet a napokban is építünk, alakítunk. 
Nagyon csendes helyen van, a falu szé-
lén, az elkövetkező éveket biztosan itt 
szeretném tölteni családommal együtt, 
kutyástól, macskástól, borpincéstől.... 

– Hogyan látja ma a falu helyzetét? 
– Immáron 19 éve zsombói lakosnak 
mondhatom magam, és remélem nem 
kényszerít semmilyen körülmény arra, 
hogy a jövőben ezen változtatnom kelljen. 
A falu nagyon sok értékkel rendelkezik, 
amit meg kell őriznünk, és a fejleszté-
seknek is ennek fényében kell folyni. 
Régebben sokat foglalkoztam a zsombói 
láperdő élővilágával, mára egy kissé elha-
nyagoltnak érzem a rá fordított energiát, 
de érzésem szerint ezt a faluban nem-
csak Én mondhatom el magamról... A 
belterület fejlődése az utóbbi években új 
lendületet kapott, és csak remélni tudom, 
hogy a pályázatok révén a jövőben újabb 
fejlesztések és ötletek valósulhatnak meg 
Zsombón, az otthonunkban... 

– mészáros csaba –

„Nagypéntek újra. Gyászlepel az égen.
Keresztfa, létra minden a helyén.”

Csoóri Sándor: Nagypénteki aggodalom
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Játsszunk gyermekeinkkel,
családunkkal és barátainkkal!

Végre beköszöntött a jó idő és egyre töb-
bet megyünk a szabadba. Ha tehetjük, 
szervezzünk minél több szabadtéri progra-
mot, s ha lehet, minél több időt töltsünk 
gyermekeinkkel is kint a friss levegőn. A 
hosszú és sokszor szomorú, hamar söté-
tedő napok lassan mindenkit – kicsit és 
nagyot – ehangolttá, kedvetlenné rosz-
szabb esetben depresszióssá tehetett. 

Tegyünk ellene, s fedezzük fel környeze-
tünket! Egyre több család él azzal a lehe-
tőséggel, hogy közös kirándulásokat szer-
veznek, akár a falu melletti erdőbe, akár 
egy közeli rétre, de ha lehetőségünk van 
rá akár néhány óra alatt a hegyekbe is el-
mehetünk! Fogjunk össze mi is hát! 
A következőkben szeretnék néhány tippet 
adni egy-két kirándulás, közös játék, szí-
nesebbé tételéhez. 
Valamennyi játékunk azáltal, hogy aktív 
gondolkodásra, gyors válaszra, folya-
matos koncentrálásra késztet, fejleszti a 
szándékolt figyelem képességét, amely 
a taníthatóságnak nagyon fontos felté-
tele. A játék adta öröm motivál magára 
tanulásra, az aktívan eltöltött – esetleg 
egyre növekvő idő – fejleszti a figyelem 
koncentrációt. 
Álljon itt néhány játékötlet, mely fejleszti 
gyermekük képességeit!
Biztosan sokan emlékszenek még gyer-
mekkorunk – akár szüleik által elmesél-
tek alapján is – az erdei számháborúra. 
Manapság sokan kipróbálják a paintballt, 
mely akár lehetne ez az akkori gyermek-
játék utódja is! Elevenítsük fel ezt a régi 
játékot, s még csak pénzbe sem kerül. 
Néhány rajzlap iskolás gyermekünk mel-
lől, a varrós kosárból pedig  fonal, madzag 
is kikerül. 
Az akadályversenyek ismét divatossá vál-
hatnak. Nagyobb családok vagy barátok 
összejövetelekor, de a gyermek születés-
napi/névnapi party-jára is jó játék lehet. 
Össze lehet kötni a feladatokat az évszak-
hoz illő elméleti és mozgásos feladatokkal 
is. 
Elvihetjük a már klasszikussá váló focit, 
gumilabdát és a tollast is.  Minden moz-
gásforma a gyermekek tanulási képessé-
gét is fejleszti. 
Ne maradjon ki a közös főzőcske sem, 
hiszen a közösségi élményen túl a friss 
levegőn könnyen megjön az étvágy.  Az 
együtt elfogyasztott finom ebéd után, s a 
sportban megfáradva jól lehet actyvitizni, 
barchopázni is pihenés gyanánt. De ha 
van kedvünk, új játékot is kipróbálhatunk, 
mellyel akár több legyet is üthetünk egy-
szerre! Következzen most egy pár ötlet 
gyanánt: 

„Figyeld a végét!”  Ez egy láncjáték, 
lehet a labdával sorban haladni, de a fi-
gyelemkoncentrációt jobban fejleszti, ha 
össze-vissza dobjuk. A játékvezető azt 
mondja: A te szavad azzal a betűvel kez-
dődjön, amivel az enyém végződik: padlás 
– sárga – arany. 
Nehezebb változata: A te szavad azzal a 
szótaggal kezdődjön, amivel az enyém 
végződik: kályha – hajó – jóság. (Ezt a vál-
tozatát harmadik – negyedik osztálytól ja-
vasoljuk. E változat fejleszti a helyesírási 
készséget, a szótagolás képességét is.)
Az emlékezet fejlesztésére a következőt 
javaslom kipróbálni: 
„Meselánc játék” Nem egy hosszú mon-
dat kialakítása és ismétlése a cél, hanem 
bátran lehet történetet kialakítani. Két vál-
tozata van. Egyik, amikor mindenki csak 
egy-egy szót tesz hozzá, s a gyerekekre 
van bízva, mikor tesznek pontot a mondat 

végére, s folytatják egy összefüggő kö-
vetkezővel. A másik, mikor mindenki egy 
egész mondatot tesz hozzá
A fogalmi gondolkodás fejlesztésére is 
nézzünk példát
„Folytasd a sort!” A játékvezető indít: 
Figyelj, elkezdem a sort, folytasd! Banán, 
narancs, alma… Minden gyermeknek egy 
új szót kell hozzátenni, gyorsan haladunk, 
aki sokat gondolkodik, vagy már hallott 
szót mond, kiesik. A végén a játékvezető 
megkérdezi mi volt a szabály. 
Remélem, többen kedvet kapnak majd, 
hogy minél többet és szélesebb körben 
játszanak gyermekeikkel, rokonaikkal, 
barátaikkal és megtapasztalják az együtt 
töltött közös játék örömét. 

Ehhez kívánok sok sikert és gyönyörű, 
napsütéses tavaszt!

Dobosné Horváth Tünde

„Úr Krisztus feltámadott, Reánk malasztja áradott.
Ő szent vére hullása, Lőn pokolnak romlása”

Népdal
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Újabb kézilabdás siker

Mihálffy Adrienn és Lévai Janka az ADI-
DAS gyermekbajnokság régiódöntőjén 
aranyérmet nyert a Szeged KKSE csapa-
tával. Ezzel továbbjutottak és játszhatnak 
az országos döntőbe jutásért. Gratulálunk 
és sok sikert a továbbiakban!

Szivacskézilabda

Adidas gyerekbajnokság megyei döntő, 
Hódmezővásárhely március 29.
Szivacskézilabda csapatunk 5. helyen 
végzett 12 csapatból. 
Az eredményhez gratulálunk a lányok-
nak!

Tagok: Zakar Barbara, Erhardt Nikolett, 
Bárkányi Fanni, Hajda Csenge, Kapás 
Nóra, Szunyog Zsanett, Harcsa- Pintér 
Noémi.

Ritmikus Gimnasztika
Regionális Döntő

Idén is megrendezésre került Budaörsön, 
március 22-én ez a színvonalas verseny. 
A zsombói lányok most is szép helyezé-
seket értek el.
A B/I korcsoportban bronzérmet nyer-
tek, szabad gyakorlattal. A csapat tagjai: 
Bátki Fazekas Ilona, Erhardt Zsófia, Gombi 
Anna, Szőllősi Anna.
B/II korcsoportban szintén bronzérmet 
nyertek, karika gyakorlattal. 
A csapat tagjai: Kálmán Felícia, Kapás 
Nóra, Kis Alexandra, Szűcs Eszter és Ta-
kács Adrienn.
B/III korcsoportban is harmadik helyezést 
értek el, kötél gyakorlattal.
A csapat tagjai: Babos Nikolett, Farkas 
Éva, Gulyás-Kis Anna, Lovászi Diána és 
Zádori Anita.

B/IV korcsoportban ezüstérmet nyertek, 
labda gyakorlattal. A csapat tagjai: Dudás 
Fanni, Farkas Beáta, Lajkó Nóra, Hegedűs 
Zsófia és Nagymihály Brigitta.
B/VI korcsoportban aranyérmet nyertek, 
szalag gyakorlattal. A csapat tagjai: Du-
dás Dézi, Kasza Ivetta, Vass Rita és Zádori 
Izabella.  
A csapatokat felkészítette Gáborné 
Madácsi Ildikó, akinek munkáját köszön-
jük és gratulálunk a versenyzőknek! A fel-
sorolt csapatok mindegyike továbbjutott 
az országos döntőbe, melyre áprilisban 
kerül megrendezésre.

Lajkó Nóra

 „Az én Uram újra él most,
országútján mendegél most,
áprilisban fürdik és aranyozza napsütés,”

Dsida Jenő: Húsvéti ének az üres sziklasír mellett 

Kedves Futballbarátok!

A hosszú téli napok után megkezdődött a 
tavaszi futball idény a Sprint Zsombó SE 
felnőtt és ifjúsági csapata számára. A fel-
nőtt csapat egy 5 hetes felkészülési sza-
kaszon van túl, ez időszak alatt játszottunk 
5 edzőmeccset is. Az edzőmeccseken jó 
eredmények születtek, négyet megnyer-
tünk és csak egyszer kaptunk ki.
Szerencsére a bajnokság kezdetére sem 
veszítettünk a lendületből, az első három 
meccset követően még veretlen a csa-
pat, ezzel feljöttünk a 8. helyre. A neheze 
viszont most következik, jó lenne ezt a po-
zíciót megtartani a bajnokság végére is.

A felnőtt csapat eddigi eredményei:
Zsombó – Apátfalva 1-1
Csanytelek – Zsombó 1-1
Zsombó – Tanárképző 3-2

A bajnokság jelenlegi állása:

Az ifjúsági csapat repülőrajtot vett, 
eddigi mindkét mérkőzését megnyerte, 
vagyis ugyanott folytatják szerencsére, 
ahol a télen abbahagyták. Jelenleg a 9. 
helyet foglalják el.

Az ifjúsági csapat eddigi eredményei:
Zsombó – Apátfalva 4-2
Csanytelek – Zsombó 2-3

Az ifjúsági csapat táblázata:

Továbbra is várjuk kedves szurkolóinkat, 
hogy buzdításukkal segítsék csapatain-
kat!

Szűcs László
játékos-edző
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BéLáiM

 „Kerek erdőn jártam, piros tojást láttam,
bárány húzta rengő kocsin, mindjárt ide szálltam.”

Locsolóvers

A márciusi megfejtés: ”Maskarások, bolondok,  rázzátok a kolompot, takarodjon el a tél, örvendezzen aki él.” 
A nyertes a Goods Market 1000Ft-os vásárlási utalványát és Szilvánia Pizzéria családi pizzáját nyerte: Balogh Anett.
Gratulálunk! 
A nyeremény átvehető a Közösségi Házban!

Ver Jövendő-
mondó Cölöpjeid Fűszer 

Megfejtés 
(1) 

 

Fűtőanyag Találékony Bálna 
szájában 

van 

 

Lányunk 
férje 

 

Fontos 
vitamin 

Tradíció 

 

Tetejére  

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

Laza Össze-
vissza zár

Megfejtés (2) 

 

     
Páratlan 
gond! 

 

  Megfejtés 
(3) 

Dísz is 
van ilyen 

Törvény 
biztosítja 

Fejjel 
továbbított 

 

   
Adu 

 

 

 

  Küzdősport 

 

Tinta 
angolul 

 

    

 

Hozzáado
tt anyag 

 

  Kicsinyítő 
képző 

 

 

Nem 
megy 2/3 mag! A 

hosszúság 
jele 

 

Ijed 

 

  

 

 Dehogy 

 

Létezik 

 

 

Silány Hernia 

Rossz 
bibliai 
fivér 

  

 Küldő 
átmérő 

 

 Isten 
angolul Am. foci 

játékos 
volt 

  

  

Kevert 
alá! 

 

   Egyedül 

 

 

  

Gyümölcsöt 
szárító 

 

  

A Winnetou 
szerzője Fuvola Télszél! 

Osztrák 
város, járás 

 

  
Számodra 

 

   

 

Találatok 
a 

sportban 

 

 

Magához 
csal 

 

   

 

Közeledik

 

   

 

  

Átmérő Arab 
vezető 

Beszéd 
alapegysége

Hosszmérték 

 

Gond 

 

 

 

 Catholic 
Youth 
Concil 

 

  

Templomáról 
híres 

település 
keverve 

 

Szikla Átverés  

 

 

Népi 
patás! 

 

 
Páratlan 

gésa! 

 

   

 

 

Angol 
eladó! 

 

 

 

 Kés 

 

      

Megfejtés (4) 

 

          

1. Szabó István melyik filmje lett Oscar-díjas?
A, A napfény íze B, Mephisto
C, Csodálatos Júlia D, Redl ezredes

2. Ki a rendezője a Tanú című filmnek?
A, Huszárik Zoltán B, Bacsó Péter
C, Jancsó Miklós D, Fábri Zoltán

3. Ki a a címszereplője a Tizedes meg a többiek 
című filmnek?
A, Zenthe Ferenc B, Kállai Ferenc
C, Sinkovits Imre D, Garas Dezső

4. Milyen vállalkozó Schneider Mátyás, a Hyppolit 
a lakáj című filmben??
A, fuvarozó  B, építésügyi
C, gyógyszerész D, ügyvéd

5. Hányan vannak a nemzet színészei?
A, 7  B, 10
C, 12  D, 13

6. Ki szavalta el a szózatot 1956. október 23-án a 
Bem szobornál?
A, Raksányi Gellért B, Bessenyei Ferenc
C, Bodrogi Gyula D, Darvas Iván

7. Melyik nem Sára Sándor Kossuth-díjas rendező 
filmje?
A, Feldobott kő B, 80 huszár
C, Holnap lesz fácán D, Csinibaba

8. Melyik magyar operatőr kapott Oscar-díjat a 
„Harmadik típusú találkozások”- ért?
A, Koltai Lajos B, Zsigmond Vilmos
C, Ragályi Elemér D, Sas Tamás

9. Koltay Gábor melyik alkotása dokumentumfilm?
A, Sacra corona B, Honfoglalás
C, Trianon  D, Juliánusz barát 

10. Ki játssza Bélát, aki megőrül a Roncsfilm című 
filmben?
A, Gáspár Sándor B, Badár Sándor
C, Mucsi Zoltán D, Szőke András

Magyar filmes TOTÓ
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2009. márciusi rendezvényeink

Iskolánkért Bál

Jéga-Szabó László kiállításának megnyitója

VillantóTavaszköszöntő

Gyermekszínház az óvodában

Megyei népdaléneklési verseny

Térségi és Országos Népzenei Minősítő Versenyen, Algyő

Csólyospáloson vendégeskednek
pedagógusaink

Iskolánkért Bál

Március 15-i ünnepség a templomkertben

Gratulálunk 
ritmikus sportgimnasztikázóinknak!

Iskolai ünnepség 1848. évfordulóján

Budapest Acoustic Band koncertje

Iskolánkért Bál

Március 15-i ünnepség a templomkertben


