
ZSOMBÓI
2009. július VII. évfolyam 6. szám

Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa
HíRMONDÓ

Újabb sikeres zsombói 
pályázatok

Vélemények a 
Falunapokról

Az „Év Ifjú Zsombói 
Művésze”  
– beszélgetés Gergely 
Kata Violával

Családi nap a 
templomkertben

Ambrosia Boulder Cup 
– nemzetközi 
mászóverseny Zsombón
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„Hárman kooperálunk…”
TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0212
Kompetencia alapú oktatás, 
egyenlő hozzáférés – innovatív 
intézményekben

Zsombó Község Önkormányzata a Tár-
sadalmi Megújulás Operatív Program 
keretében a „Kompetencia alapú oktatás, 
egyenlő hozzáférés” c. kiírásra pályázatot 
adott be, mely kedvező elbírálásban része-
sült, s a közoktatási társulás intézmé-
nyei számára (Kós Károly Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
(Zsombó), Nefelejcs Óvoda (Zsombó), 
Csólyospálosi Napköziotthonos Óvoda 
(Csólyospálos)) 38.139.400 Ft-ot nyert. 
A pályázat alapvető célja a sikeres mun-
kaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, 
az egész életen át tartó tanulás megala-
pozását szolgáló képességek fejlesztése 
és kompetencia alapú oktatatás elter-
jesztése a közoktatási rendszerben, ami 
hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javí-
tásához. Ennek érdekében a pályázat a 
kompetencia alapú oktatás módszertaná-
nak és eszközeinek széleskörű elterjeszté-
sét célozza, a pedagógusok módszertani 
kultúrájának korszerűsítését, a tanulók 
képességeinek és kulcskompetenciáinak 
egyénre szabott fejlesztését és megerő-
sítését, a rendszerben meglévő szelek-
tív hatások mérséklésével, valamint az 
egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség 
szempontjainak érvényesítésével.
A program további célja, hogy a regioná-
lis operatív programok keretében meg-
valósuló infrastrukturális fejlesztéseket 
összekapcsolja a szükséges szakmai (tar-
talmi, módszertani) fejlesztésekkel, annak 
érdekében, hogy azok egymás hatásait 
erősítve, komplex módon járuljanak hozzá 
az oktatás minőségének javításához.
Megvalósuló projektünk három feladat-
ellátási helyet figyelembe véve került 
kidolgozásra, mely különböző kulcskom-
petencia területeken tanévet átfogóan, 
- óvodák esetében legalább egy óvodai 
csoportban komplex óvodai programcso-
mag bevezetésével és alkalmazásával ke-
rül megvalósításra.
A projekt tartalmazza a pedagógus-to-
vábbképzéseket, valamint a kompetencia 
alapú oktatás  eredményes megvalósulá-
sához  szükséges tanulói- és tanári tan-
eszközök beszerzését, valamint az óvodai 
program moduláris nevelési eszközeinek 
beszerzését.

Csányiné Barna Klára 
pályázati ügyintéző

Indul a tanfolyam!

A megnyert KIHOP (Közösségi Internet 
Hozzáférési Pontok) pályázata során a 
József Attila Közösségi Ház és Könyv-
tár meghirdeti a számítástechnikai tan-
folyamát, amelyben az Internet és az 
eKözszolgáltatások bemutatását, haszná-
latát ismertetjük. 
A tanfolyamok szeptember 1-től indulnak, 
jelentkezni az 595-560-as telefonszámon, 
a kultura@zsombo.hu e-mail címen, il-
letve személyesen a Közösségi Házban 
lehet.
Várjuk Önöket!

Nagy Beatrix
eTanácsadó

A falunapi véradás eredményei

Összesen 38-an jelentek 
meg, 34 adott és 5 új vér-
adó volt, míg 4 kiszűrt.

Köszönjük!

Felhívás

A postaládákat több helyen megszállták a 
vaddarazsak. Kérjük a darazsak kiirtását, 
hogy a postaládák szabadon használható-
ak legyenek.

Köszönettel a Postások

Mezőgazdasági képzések 
Mórahalmon, Szegeden,  
Makón és Ásotthalmon

A Móra Ferenc Általános Művelődési 
Központ felvételt nyert az UMVP Képző 
Szervezetek katalógusába. Intézményünk 
ezzel megszerezte a jogot arra, hogy az 
MVH-nál regisztrációs számmal rendelke-
ző egyéni vállalkozók és magánszemélyek 
számára 100%-ban támogatott képzést 
nyújtson. A képzés költségét a képzés-
re jelentkezőnek ugyan be kell fizetni a 
UMVP Képző Szervezet számlájára, majd 
sikeres vizsga letétele után, a 139/2008. 
(X. 22. ) FVM rendelet értelmében, az a 
MVH-tól visszaigényelhető. 
A  támogatott képzések 50/2009. (IV. 16.) 
FVM rendeletben kerültek felsorolásra.
A Móra Ferenc ÁMK 2009. évi képzési 
tervében OKJ-s, kötelező és szabadon vá-
lasztott képzések szerepelnek. A kötelező 
képzések azok számára fontosak, akik pá-
lyázati forrásból támogatáshoz jutottak. 
Az OKJ-s képzések szakmaszerzésre ad-
nak lehetőséget, ami feltétele a pályázati 
forráshoz jutásnak. A szabadon választott 
képzések az aktuális kérdésekben adnak 
új ismereteket.
A 2009. évi tervezett képzések listája és 
helyszíne megtekinthető, valamint Jelent-
kezési lap letölthető a www.morahalom.
sulinet.hu weboldalon. 
Néhány képzés példaként, melyre folya-
matosan lehet jelentkezni:
OKJ-s képzések: Aranykalászos gazda, 
Mezőgazdasági vállalkozó, Mezőgazdasá-
gi erő- és munkagép kezelő, stb.
Kötelező képzések: A fiatal mezőgazda-
sági termelők elindítása, Évelő ültetvé-
nyek telepítése, Beruházás a szántóföldi 
növénytermesztésben és a kertészetben, 
GAZDANet, Erdő-környezetvédelmi kifize-
tések, Beruházás az állattenyésztésben, 
stb.
Választható képzések: Aktuális növény-
védelmi ismeretek, Alkalmazott számí-
tástechnikai ismeretek, Kölcsönös meg-
feleltetés és a Helyes Mg-i és Környezeti 
állapot követelménye, Közvetlen kifizeté-
sek az SPS rendszerben, aktuális földügyi 
és birtokrendezési kérdések, Agrárvállal-
kozói ismeretek, stb.
Hatósági Képzés: 80 órás Növényvédel-
mi tanfolyam

További információ és jelentkezés: 
www.morahalom.sulinet.hu
 Móra Ferenc ÁMK 
 Mórahalom, Barmos György tér. 2. 
 Makra István
 e-mail: 
makraistvan@morahalom.sulinet.hu
 Tel.:62/281-059, 70/3321-182

„A haza nem oszt ajándékokat, a haza áldozatokat 
követel.”

Jókai Mór
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„Vagy lesz új értelmük a magyar igéknek,
Vagy marad régiben a bús, magyar élet.”

Ady Endre

Álláshirdetés

Zsombó Község Önkormányzata védőnői 
álláshelyére helyettesítés céljából védő-
nőt keres. 
Érdeklődni Gyuris Zsolt polgármesternél 
62/595-550 .

Önkormányzati hírek
Tájékoztató a Képviselő-testület 
munkájáról

2009. június 18. 
 – rendkívüli ülés

Zsombó Község Képviselő-testülete 
Maróti Antalné igazgatót javasolta kine-
vezni a Társulási Tanácsnak a Zsombó 
– Csólyospálos Községek Általános Is-
kolája, Óvodája, Alapfokú Művészetok-
tatási Intézménye igazgatójának. A Tár-
sulási Tanács 2009. június 30-i ülésén 
kinevezte Maróti Antalnét az intézmény 
élére. Az igazgató asszony megbízatása 
5 évre szól. Jó egészséget kívánok mun-
kájához!

2009. június 29. 
  – munkaterv szerinti ülés
1. A Képviselő-testület munkaterv szerinti 

ülésén többszöri fenntartói egyeztetés 
és előzetes képviselő-testületi tárgya-
lás után ismételten napirendre tűzte az 
iskola és az óvoda alapdokumentumai-
nak (SZMSZ, Minőségirányítási Prog-
ram, Pedagógiai Program, Házirend) 
véleményezését, és azokat a Zsombó 
– Csólyospálos Községek Intézményi 
Társulása Társulási Tanácsának elfoga-
dásra javasolta.

2. A Képviselő-testület megtárgyalta a Kós 
Károly Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény 2008/2009-es 
tanévéről, az oktatás helyzetéről szóló 
beszámolót, és az iskola beszámolóját 
elfogadta. Szintén elfogadta a Nefelejcs 
Óvoda 2008/2009-es nevelési évéről, az 
óvodai nevelés helyzetéről szóló beszá-
molóját.

3. Az iskola részéről beterjesztésre került 
a 2009/2010-es tanév órakeretének és 
pedagógus álláshelyének megállapítását 
kezdeményező előterjesztés. A Képvise-
lő-testület a következő ülésre halasztot-
ta a napirend tárgyalását a fenntartóval 
történő előzetes egyeztetés, és alterna-
tív javaslatok hiánya miatt, figyelemmel 
arra, hogy a bizottsági üléseken felme-
rült változatok részletes kidolgozása 
idő hiányában nem történhetett meg. 
Maróti Antalné igazgató feladatul kap-
ta, hogy dolgozzon ki több változatot az 
indítható osztályok számára, ezáltal az 

igényelt óratömbre és pedagógus állás-
helyre is, és ezeket a változatokat a Kép-
viselő-testület elé történő beterjesztést 
megelőzően egyeztesse le a fenntartó 
képviselőjével.

4. A Képviselő-testület megállapítot-
ta az alapfokú művészetoktatásért a 
2009/2010-es tanévben fizetendő térí-
tési díjakat és tandíjakat, melyek a kö-
vetkezők:

A térítési díj mértéke a 2009/2010. tan-
évre

– 18 éven aluli tanulók esetében:
a.) zeneművészeti tanszakon
    1.871,-Ft/hó/tanuló
b.) egyéb tanszakon
    514,- Ft/hó/tanuló
– 18 éven felüli, de 22 éven aluli tanulók 

esetében:
a.) zeneművészeti tanszakon 
    5.614,- Ft/hó/tanuló
b.) egyéb tanszakon
    1.543,- Ft/hó/tanuló
A tandíj mértéke a 2009/2010. tanévre
– 18 éven aluli tanulók esetében:
a.) zeneművészeti tanszakon 
    1.871,- Ft/hó/tanuló
b.) egyéb tanszakon
    514,- Ft/hó/tanuló
– 18 éven felüli, de 22 éven aluli tanulók 

esetében:
a.) zeneművészeti tanszakon
    5.614,- Ft/hó/tanuló
b.) egyéb tanszakon
    1.543,- Ft/hó/tanuló
– 22 éven felüli tanulók esetében:
a.) zeneművészeti tanszakon 
    18.714,- Ft/hó/tanuló
b.) egyéb tanszakon
    5.144,- Ft/hó/tanuló
A kedvezmények és mentességek köre és 

mértéke változatlan maradt.
A térítési díj megállapításának alapja az 

egy tanulóra jutó költség. A 18 éven alu-
liak esetében az egy tanulóra jutó költ-
ség legfeljebb 10%-a. A díjak az előző 
évhez képest zeneművészeti tanszakon 
növekedtek, képzőművészeti tanszakon 
csökkentek. Tandíjat a 22 éven felüliek 
és a második, harmadik művészeti ágat 
választók fizetnek. A tandíj felső korlátja 
az egy tanulóra jutó költség 100%-a. A 
Képviselő-testület a 22 év alattiak ese-
tében a tandíjat a térítési díjjal egyenlő 
mértékben állapította meg, jelentős ter-
het átvállalva ezáltal a szülőktől.

5. A Képviselő-testület megtárgyalta az 
Önkormányzat 100%-os saját tulajdo-
nában lévő Zsombó KFT 2008. évi pénz-
ügyi – gazdasági tevékenységéről szóló 
tájékoztatóját, és elfogadta a KFT 2008. 
üzleti évről szóló egyszerűsített éves be-
számolóját.

A KFT ügyvezető igazgatóját a Képvise-
lő-testület az elmúlt évben 1 évre bízta 

meg feladatai ellátásával. Az ügyvezető 
tevékenységével az eltelt időszak alatt 
az önkormányzat elégedett volt, ezért 
további 5 évre a Képviselő-testület 
megbízta Ujvári Szilviát a Zsombó Szol-
gáltató és Kereskedelmi Kft. ügyvezető 
igazgatói tevékenységének ellátásával.

2009. július 10. 
  – rendkívüli ülés
A Képviselő-testület rendkívüli ülést tar-

tott július 10-én. A rendkívüli ülés ösz-
szehívásának oka az iskola órakeretének 
és álláshelyének meghatározása és két 
közbeszerzési eljárás megindítása volt.

1. A Képviselő-testület ezen ülésén elfo-
gadta a közétkeztetés közbeszerzésének 
ajánlattételi felhívását és ehhez kapcso-
lódóan a szolgáltatási szerződés terveze-
tét. A közbeszerzési eljárás lefolytatása 
feltétele a gyermekétkeztetés szeptem-
bertől történő zavartalan biztosításának.

2. Mindannyiunk örömére megszépülnek, 
megújulnak a zsombói közintézmények. 
A 2009. május hónapban megjelent 
Zsombói Hírmondóban olvashattak arról, 
hogy a Környezet és Energia Operatív 
Program keretében meghirdetett „Ener-
getikai hatékonyság fokozása” (KEOP 
5.1.0) pályázati felhívásra benyújtott 
kérelem támogatásban részesült. 

A fejlesztés eredményeként komoly meg-
takarítást eredményező energetikai kor-
szerűsítések valósulnak meg és meg-
szépülnek a zsombói közintézmények. 

Az iskola, óvoda, közösségi ház, polgár-
mesteri hivatal, egészségház nyílászáró 
cseréje, valamint az iskola, óvoda, pol-
gármesteri hivatal, egészségház hom-
lokzati hőszigetelése, illetve az óvoda 
fűtéskorszerűsítése várhatóan 2010 
nyarára elkészül. A közel 90 millió Ft-os 
beruházás kivitelezőjének kiválasztása 
érdekében a Képviselő-testület döntött 
a közbeszerzési eljárás megindításáról 
és az ajánlattételi felhívás tartalmáról. 
A közbeszerzési eljárás eredményes le-
zárása a feltétele a beruházás megkez-
désének.

A támogatási szerződés megkötésének 
ügyintézési idejét a közreműködő ható-
ság meghosszabbította. Remélhetőleg a 
szerződés megkötése nem hátráltatja a 
munkálatok megkezdését.

Optimális ütemezéssel kalkulálva a mun-
kálatok az ősz folyamán megkezdődnek. 
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A nevelési-oktatási intézmények folya-
matos zavartalan működése érdekében 
a szünetek, hosszabb hétvégék kihasz-
nálását szorgalmazza az önkormányzat, 
azonban több, folyamatosan működő 
közintézmény működésében néhány na-
pos szünet is szükségessé válhat. 

Kérem a Tisztelt Lakosság türelmét, meg-
értését a beruházás mielőbbi megva-
lósulása érdekében szükségessé váló 
intézkedések okozta esetleges kellemet-
lenségekért. 

3. A Képviselő-testület előző – munka-
terv szerinti – ülésén kellő információ 
hiányában nem tudott dönteni az iskola 
órakeretéről és pedagógus álláshelyé-
ről. A két ülés között eltelt időszakban az 
intézmény vezetése az előzetesen beter-
jesztett javaslat mellett további 3 válto-
zatot dolgozott ki. A fenntartói egyezte-
tést követően az intézmény vezetése és 
a Képviselő-testület által is elfogadott 
javaslat 11 osztály indítása oly módon, 
hogy az 1., a 3. és az 5. évfolyamon két-
két osztály indul a 2009/2010-es tanév-
ben. A többi évfolyamokon –erőn felül 
vállalva- továbbra is biztosítja a Képvi-
selő-testület a nyelvi és informatikai 
csoportbontáson túl a legtöbb tantárgyi 
óra csoportbontásban történő oktatásá-
hoz szükséges óraszámot és pedagógus 
álláshelyet.

A beszámoló kivonatos jellegű, elsősor-
ban a közérdeklődésre számot tartó napi-
rendekkel foglalkozik.

Közérdekű hírek

Buszmegállók: Támogatásban részesült 
a DAOP-ra a Közösségi Közlekedés fejlesz-
tésére benyújtott önkormányzati pályá-
zat, melynek köszönhetően a 38 millió Ft 
támogatásból és 8 millió Ft önerőből ki-
épülnek az öböllel nem rendelkező busz-
megállók. Cél a buszöblök (a forgalmi 
sávtól elkülönülő buszmegálló hely), a 
peronok (18m hosszú, mozgáskorlátozott 
lejáróval), a buszvárók kiépítése, padok, 
szemetesek elhelyezése. A beruházás 
várhatóan 2010. tavaszán a közbeszerzési 
eljárás lefolytatása után készül el.
Kerékpárút pályázat: Kerékpárút pá-
lyázatot nyújtott be az önkormányzat. A 
nyomvonal az országos közút mellett a 

Felszabadulás utca teljes hosszán és a 
Szegedi úton a nagyerdő Szeged felőli 
sarkáig, valamint a Béke utca – Alkot-
mány utca nyomvonalon a Polgármeste-
ri Hivatalig és a Móra utcán az Iskoláig. 
Nyertes pályázat esetén valamennyi köz-
intézmény kerékpárúton megközelíthető 
lesz. Bírálat szeptember körül várható.
Urnás temetés: Lakossági igényként 
merült fel a helyi temetőben urnafal ki-
alakítása. Elkészült Zsombón az első ur-
nacsoport, melyet igény esetén újabbak 
követnek. Köszönet a Településfejlesztési 
Bizottságnak és Bálint Vilmos képviselő-
nek és minden közreműködő kollégának a 
lelkiismeretes munkáért. Az új növények 
öntözése mellett a temetőben újabb köz-
kifolyó is kialakításra került a hulladék-
gyűjtő konténer mellett.
Virágládák: Köszönöm minden dolgos 
kezű jóérzésű zsombóinak, hogy a háza 
vagy a szomszéd elé kihelyezett viráglá-
dában lévő növényeket gondozza! Sajnos 
már nem egy virágot kiloptak a szépen 
gondozott közterületi virágládákból. Kérem 
a magukkal kevéssé bíró zsombói vagy 
nem zsombói lakosokat, akik nem bírják 
megállni, hogy a virágládákban gondozott 
növények a helyükön maradjanak, jelez-
zék igényüket a Polgármesteri Hivatalban 
a díszköles vagy egyéb dísznövények 
beszerzésében való közreműködésre. Kár 
lenne, ha eléggé elítélhető magatartásuk-
kal kedvüket szegnék a virágokat gon-
dozó kedves zsombóiaknak, és ezáltal a 
munkát és egyéb erőforrást nem kímélő 
közterület szépítés esetleg megtorpanna. 
Fentiek okán pedig mindannyian esztéti-
kai élmény kisebbedésben kicsúcsosodó 
életminőség csökkenést szenvednénk. 
Tehát el a kezekkel a virágoktól!
Wesselényi Iskola: A korábbi évek be-
ruházásai folytatódnak. A konyha és a 
vizesblokk befejezése folyik, az udvar 
tisztul, szépül és a térvilágítás is elkészül. 
Mire ezeket a sorokat olvassák  a Wes-
selényi iskolában megrendezésre kerülő 

nyári tábor résztvevői felavatják a felújí-
tott vizesblokkot és konyhát.
Egy újabb sikeres falunap: Köszönete-
met fejezem ki mindannyiunk nevében 
mindenkinek, aki támogatta a rendez-
vényt, részt vett a szervezésben és a le-
bonyolításban, kiemelten a legnagyobb 
támogatónak és főszervezőnek Gyuris 
László képviselőnek és családjának. Ké-
rem, hogy véleményüket és a jövő évi 
programra javaslataikat juttassák el a 
Polgármesteri Hivatalba.

Következő, munkaterv szerinti képvi-
selő-testületi ülés időpontja 2009. szep-
tember 11. 14 óra
helye: Polgármesteri Hivatal házasságkö-
tő terem 

Tervezett főbb napirendek:
– Beszámoló az önkormányzati költség-
vetés első féléves végrehajtásáról 
– 2009. évi költségvetési rendelet módo-
sítása
– Tájékoztató az iskola 2009-2010. tan-
évének megkezdéséről
– Tájékoztató a óvoda 2009-2010. évi 
nevelési évének megkezdéséről
– Zsombó község egészségügyi helyze-
téről tájékoztató

Kellemes vakációt kívánok minden diák-
nak, pedagógusnak, óvoda pedagógus-
nak és dajkának! Köszönöm egész éves 
munkájukat.

Tisztelettel:
Gyuris Zsolt 
polgármester

„Oh, remélj, remélj egy jobb hazát!
S benne az erény diadalát:”

Arany János
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„Azért vagyunk a világon,
hogy valahol otthon legyünk benne.”

Tamási Áron

A falugazdász tájékoztatója

Tisztelt Termelők !
2009 Júliusában a következő aktualitásra 
hívnám fel a figyelmüket.

1. A 2009. évi területalapú támogatá-
sok esetében szankciómentesen csak 
úgy lehet módosítani, hogy a támogatási 
összeg az eredeti igényléshez képest  ke-
vesebb nem lehet több, mint az eredeti 
igénylés. Mindenképpen szükséges a 
módosítás, ha az egyes kultúrák vonat-
kozásában változás következik be, vagy 
a terület nagysága módosul. Az ilyen jel-
legű módosítást legkésőbb az ellenőrzés 
megkezdéséig lehet bejelenteni.
A másodvetésű kultúrák bejelentése 
rendeletileg nem kötelező, azonban a 
helyszíni ellenőrzés munkájának és a pon-
tos tényállás megállapítása érdekében 
célszerű. A nyomtatvány nálam beszerez-
hető, illetve elég a kézzel írott levél is.
Az elemi kár által érintett területek vo-
natkozásában a káresemény bejelentése 
az FVM MgSzH felé célszerű, azonban 
kárenyhítési támogatást (amely az árvíz-, 
belvíz-, aszály-, és fagykár esetén jár a 
jelen állás szerint)csak azok a termelők 
vehetnek igénybe, akik a kárenyhítési 
rendszerbe bejelentkeztek.
Az MVH felé történő elemi kár (Vis maior) 
bejelentése ügyfélkapun keresztül lehet-
séges, melyhez szükséges a Falugazdász 
igazolása is. Az eljárási illeték 2200 Ft, 
melyet illetékbélyeg formájában kell tel-
jesíteni.
2. Az Őstermelői igazolványok érvényesí-
tése, valamint az új igazolványok kiváltása 
a régi szabályok szerint lehetséges, a fel-
tételek az előző számokban szerepelnek.
3. A 2008. évi gázolaj jövedéki adó 
visszaigénylése továbbra is lehetsé-
ges.
A feltételek az előző számokban szerepel-
nek.
4. Az anyatehén tartás termeléshez kötött 
támogatásának igénylése a húshasznú 
nőivarú szarvasmarhák után június 1-től 
július 31-ig lehetséges .A feltételek a ta-
valyi évhez hasonlóak: 3 db 8 hónaposnál 
idősebb húshasznosítású nőivarú szarvas-
marha; az üszők aránya maximum 40 %; 
a kérelmezett állatok legalább 30 %-ának 
van ellése az év során; szakszerű apaál-
lat-használat, stb. A részletes feltételek 
és a szükséges nyomtatványok nálam 
beszerezhetők, vagy az MVH honlapjáról 
letölthetők.
5. Az önálló, építéssel nem járó gépek 
beszerzéséhez 25 %- os vissza nem térí-
tendő támogatás igényelhető 2009 július 
15-ig, részletes feltételek az MVH honlap-
ján olvashatóak.
6. AZ AKG TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉ-
NEK A HATÁRIDEJÉT VÁRHATÓAN 

2009 június 30-ról JÚLIUS 25-IG MEG 
FOGJÁK HOSSZABBÍTANI, ezért az elő-
ző számban szereplő tudnivalókat újból 
ismertetném 
Az AKG céljai:
 a környezet állapotának megőrzése és 
javítása;
 a természeti erőforrások fenntartható 
használatán alapuló környezettudatos 
gazdálkodás erősítése;
 a minőségi termékek előállításának se-
gítése, az élelmiszerbiztonság fokozása;
a gazdálkodók jövedelembiztonságának 
elősegítése.
A támogatási programban önkéntes ala-
pon részt vevő termelők öt évig ( bizonyos 
célprogramokban tíz évig ) támogathatók. 
Az intézkedésekben meghatározott elő-
írások teljesítéséért terület , azaz hektár 
alapon történik a vissza nem térítendő tá-
mogatások kifizetése.
A támogatás igénylésének teljes felté-
telrendszere az FVM honlapján olvasha-

tó, vagy a szükséges információk nálam 
beszerezhetők, a teljesség igénye nélkül 
néhány feltételt kiemelnék.
– szántóföldi és gyepgazdálkodási cél-
program esetében legalább 1 ha, szőlő 
és gyümölcs célprogram esetében 0,5 ha 
támogatható területtel kell rendelkezni
– a földterületnek a támogatási időszak 
alatt jogos földhasználónak kell lenni
– naprakész nyilvántartást kell vezetni az 
egész gazdaságról (Gazdálkodási napló, 
permetezési napló…)
– az egyéb követelményeket, jelenté-
si kötelezettségeket (talajmintavétel, 
növényanalízis, tápanyag-gazdálkodási 
terv…) határidőkre kell teljesíteni (bizo-
nyos bejelentéseket csak az ügyfélkapun 
keresztül lehet bejelenteni)
A támogatás igénylése két lépésből áll:
1. 2009. június 1 és július 25 között kell 
benyújtani a támogatási kérelmet ügyfél-
kapun keresztül.(A cikk elkészültekor a 
támogatási kérelem benyújtási  határidőt 
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módosító rendelet még tervezet formájá-
ban szerepelt az FVM honlapján, ezért az 
ott kihirdetett rendeletek az irányadóak!)
2. A támogatási kérelemre hozott helyt 
adó határozat jogerőre emelkedését kö-
vető 90 napon belül területazonosítási 
kérelmet kell benyújtani, ahol a területek 
3 méteres pontosságú GPS koordinátáit 
kell megadni.
A kifizetési kérelmek benyújtására min-
den év május 15-ig az egységes kérelem-

mel együtt lesz lehetőség.
A kérelmek elbírálása pontozás alapján 
történik, a szempontok az FVM honlapján 
olvashatók
Kérek mindenkit, hogy a belépési szándé-
kukat fontolják meg, mert a feltételek és 
az előírások komolyak, az ellenőrzés szi-
gorú szempontok alapján szúrópróbasze-
rűen bármikor lehetséges, és nem utolsó 
sorban öt évig vállalni kell a most benyúj-
tott területekre az AKG követelményeit 

A következő táblázatban a teljesség igé-
nye nélkül néhány célprogramot, s a 
hozzá kapcsolódó támogatási összegeket 
ismertetném, az összegek euró/hektárban 
értendők.

Tisztelettel:
Gyuris Ferenc

Falugazdász
Telefon: 06-30/337-2520

„Oly hazáról álmodtam én hajdan,
mely nem ismer se kardot, se vámot
s mint maga a lélek, oszthatatlan.”

Babits Mihály

Célprogram csoport Célprogram Euró/ha

Szántóföldi gazdálkodás Integrált szántóföldi növénytermesztés Egyéb szántóföldi növény 155

Egyéb szántóföldi növény-ritka növény 220

Szántóföldi zöldség 171

Szántóföldi zöldség – ritka növény 231

Tanyás gazdálkodás Egyéb szántóföldi növény 184

Egyéb szántóföldi növény-ritka növény 258

Szántóföldi zöldség 196

 Szántóföldi zöldség – ritka növény 261

Ökológiai szántóföldi növénytermesztés 161-485

Gyepgazdálkodás Extenzív gyepgazdálkodás Nem Natura 2000 területen Legeltetés 108
Kaszálás  71

Natura 2000 területen Legeltetés 77
Kaszálás  40

Ökológiai gyepgazdálkodás Nem Natura 2000 területen Legeltetés 116
Kaszálás   79

Natura 2000 területen Legeltetés 85
Kaszálás  48

Ültetvényekre vonatkozó programok Integrált gyümölcs és szőlő Almatermésűek 704

Bogyósok 341

Csonthéjas és héjas 518

Szőlő 486

Ökológiai gyümölcs és szőlő Átállás alatt 757 - 900

Átállt 365 - 722

Hagyományos gyümölcs Almatermésűek 600

Csonthéjas és héjas 355

Vegyes 478
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Véget értek a falunapok!

2009. június 20-21-én zajlott le az idei 
Falunapok rendezvénysorozat, magába 
foglalva a hagyományos Péter-Páli Arató-
ünnepet, a motoros találkozót, pörköltfőző 
versenyt, Zsombó Parádét, helyi kulturá-
lis csoportok bemutatkozását, kemencés 
programot, sztárvendégeket, utcabálokat, 
tüzijátékot. E havi számunkban azt kérdez-
tük, hogyan érezték magukat vendégeink.

Teljesen pozitív a véleményem a falunap-
ról, évről évre jobb a színvonal, egyre több 
a résztvevő. Nagyobb az érdeklődés mind 
a lakosság irányából, mind a résztvevők 
részéről is. Nagyobb, színesebb a felvonu-
lás, rengeteg új ötlet, kreatív gondolkodás 
jelenik meg a Parádén a járművekben. A 
felvonulás a cél, hogy megmutassák az 
emberek, hogy ők miben jók. Nem a díja-
zás a lényeg, hanem a részvétel.

Takács János

Az aratás- cséplés minden eddiginél na-
gyobb érdeklődést váltott ki.
Igen színvonalas volt a helybeliek előadá-
sa. A tűzijáték viszont nagyon hangos 
volt.

Dékány János

Most voltam először a Zsombói Faluna-
pokon, de remélem, hogy nem utoljára. 
Színes programok voltak, jó dolgok a fa-
lunapon. Ami megmaradt számomra az 
az, hogy pozitív gesztusokat kaptam az 
emberektől, szeretetet. Az biztos, hogy 
nagyon elfáradtam. Jó volt a szervezés 
és hagytak kibontakozni. Ez nekem so-
kat jelentett. A legpozitívabb az részemre 
Charlie volt. Kellemes csalódást okozott 
nekem, eddig nem hallgattam a zenéjét, 
de ezek után biztosan fogom.

Molnár Tamás

A kemencés program egyre népszerűbb 
lesz, sok volt az érdeklődő. A gyerekek is 
örömmel vettek részt a kalács formálásá-
ban. A vendégek is jóízűen fogyasztották.

Székesiné, Ráczné

Nekem nagyon tetszett a falunap mindkét 
napja, sűrű és változatos programok vol-
tak. Minden korosztály talált az ízlésének 
megfelelő műsorszámot. Az én nagy ked-
vencem Márió volt, mulathattunk vele, 
amit az éjszaka a bálban folytattunk. Az 
emberek arcán lehetett látni azt a megelé-
gedést és jókedvet, amit nyújtott nekünk 
ez a két nap. El tudtuk felejteni a szürke 
hétköznapokat, ezért köszönet a szerve-
zőknek, csak így tovább, találkozunk jö-
vőre.

Paragi Erika

Sok-sok ember fáradságod és lelkiismere-
tes munkájukba tellett, hogy ilyen színvo-
nalas programot összehozzanak, és per-
sze a szereplőknek is volt mire felkészülni. 
Kár, hogy nem láttam minden műsort, de 
amit megnéztem, nagyon szépek voltak. 
Úgy gondolom itt minden korosztály talált 
hozzáillő programot.
Én még csak második éve veszem ki ré-
szem a falunap munkájába, de nem gon-
doltam volna, hogy ilyen sok lelkes ember 
van Zsombón, akik minden feltétel nélkül 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a falunkba lá-
togató kedves vendégek és szereplők jól 
érezzék magukat, szép élményekkel tér-
jenek haza és remélem jövőre is együtt 
mulatnak és szórakoznak velünk.

Áné Edit

Nekem, mint tősgyökeres zsombóinak 
nagyon színvonalas, eseménydúsak vol-
tak a programok, nem lehetett unatkozni. 
Mindenki talált a számára megfelelő prog-
ramot, ezért köszönet a szervezőknek. Én 
jómagam is felléptem az énekkarral, és 
láttam a sok jókedvű, boldog arcot, akik 
elfelejtették a szürke hétköznapokat. 
Ilyenkor a melegség is elönti a szívemet, 
én is együtt örülök a többi falubeli ember-
rel.

Papp Sándorné

Nagy Beatrix

„Sehol annyi virág és sehol annyi bánat.
Szeresd jobban, Uram, az én szegény hazámat!”

Wass Albert
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„Bízzál, s virágzóbb századokat remélj!
Elődeidnek szép kora visszatér!”

Berzsenyi Dániel

Aratóünnep Falunap

A nyári nap megérlelte a gabonát! Péter-
Pál idején kezdődhet az aratás. Lassan 
kezdik megszokni az emberek, hogy június 
hónapban van a Zsombóiak ünnepe. Ösz-
szedugják fejüket a szervezők, és elcsábí-
tanak egy szép kétnapos programra. Ez az 
idén június 20-21-re esett. A megszokott 
módon kezdődött, és rendben zajlottak az 
események Abból pedig volt bőven! Nem 
hiszem, hogy van a falunak olyan lakosa, 
aki ha kilátogatott, nem talált magának 
kellemes látványosságot. A reggeli zenés 
ébresztő és figyelemfelkeltő Gyuris Band 
jól felrázta az emberek érdeklődését és 
mire a zenekar végigjárta a falut, a sport-
pálya megtelt emberekkel. A pörköltfőzők 
ínycsiklandozó illattal töltötték be a teret, 
megosztva a figyelmet az öt község kö-
zött zajló futball kupáért vívott harc, és 
az egyéb események között. A focistá-
kat igen nagyszámú közönség buzdította 
tapssal, bekiabálásokkal támogatva a 
játékosokat. Közben szép fegyelmezetten 
megérkeztek a motoros találkozó részt-
vevői, az ifjabb korosztály legnagyobb 
örömére. Lehetett a csodaszép gépeket 
nézegetni, fényképezni, és még egy-egy 
körre el is vitték az utazni vágyókat. Köz-
ben már a Zsombó Parádé egyedi készí-
tésű járműveik is sorakoztak, hogy be-
mutassák milyen csodajárgánnyal utazik 
a magára valamit is adó zsombói polgár. 
Akinek sok volt a benzingőzből, az csodál-
hatta a gyönyörű hintókat, lovas fogato-
kat, ami ilyen nagy számban még nem 
fordult meg nálunk. Türelmes fogatosok 
vitték sétakocsikázásra az azt igénylőket. 
Az idő is kitett magáért, hétágra sütött a 
nap, fogyott a sátorban az üdítő, sör és a 
fagylalt. Az árusok, akik kirakodtak, nem 
hiába jöttek el hozzánk. Majd délután kez-
dődött az aratás: Soha ennyi nép még 
nem volt kint, mint most. Sokan kísérték 
figyelemmel a hagyományos kézi aratás 
apró fortélyait. Kezdve a kasza kalapá-
lástól, a szerelvény összerakásáig. Min-
denhol volt érdeklődő, szemlélődő ember, 
akik már nem látták szüleiktől ezt a testet 
elfárasztó, de igencsak lélekemelő mun-
kát, mikor a jövő évi „Élet” betakarítása 
volt a legfontosabb munka a családok éle-
tében. Ahol a legkisebbtől a legnagyobbig 
mindenki kivette részét a munkából. A 
kötél készítése, vagy a tarló gereblyézése 
ugyanolyan fontos mozzanat volt, mint a 
gabona rendre vágása, vagy a maroksze-

dés. Bízom benne, lesznek olyan fiatalok, 
akik ezt a munkát is szeretnék kipróbálni, 
és legalább annyira megtanulják, hogy 
pár év múlva átveszik tőlünk a hagyo-
mányőrzés eme formáját. A vidám aratás 
és cséplés után kezdődött a jól megérde-
melt mulatás, ami hajnalig tartott. 
Másnap délelőtt motoros gyorsulási ver-
seny egy kicsit elázott, és a délelőtti han-
gulaton érezni lehetett az előző napi aktív 
részvételt, de délutánra rendeződtek a 
sorok, és újult erővel láttak neki az ünnep-
lésnek. Nagyon jónak tartom a falmászók 
versenyének ezidőtájt való megrendezé-
sét, mert erre sokan felfigyeltek, és ha 
már eljöttek, maradtak egyéb programok-
ra is. Összességében ez a falunap más 
volt mint az eddigiek. Kisebb csinnadrat-
tával, de jobban megszervezve, meghitt, 
hangulattal igazi falusi ünnep volt, ahol 
mindenki megtalálta a neki megfelelő szó-
rakozást, beszélgethetett, ismerkedhetett 
más községek lakóival, mert a szomszé-
dos településekről is sokan eljöttek, hogy 
velünk együtt ünnepeljenek, és egy két 
jó ötletet ellesve otthon kamatoztassák a 
látottakat.
Szerény véleményem az, hogy ha ilyen si-
keres falunapokat szervezünk, nemsokára 
kicsi lesz a sportpálya. 
Vasárnap este csak azért esett az eső, 
mert még az égiek is sajnálták hogy véget 
ért a Zsombói Falunap.

Szalmáné Vali

Fogatos felvonulás Zsombón!
 
A Péter-Páli Falunapok keretén belül, 
szombaton került sor a lovas programra.
A falubeli fogatosok mellett, a környező 
településről  meghívott lovasok is részt 
vettek a felvonuláson. 
Nagy volt a készülődés és az izgalom, 
hogy jó idő legyen. Délre vártuk a fogato-
sokat, akiket Újvári János által főzőtt bir-
kapörkölttel kínáltunk meg, majd a hűsítő 
italok mellé süteménnyel és őszibarackkal 
is kedveskedtünk.
Ebéd után aztán megteltek a kocsik és 
elindult a 20 fogatból álló menet .Néhány 
kör után visszatértek az erdőhöz.
Fél öt körül kezdetét vette a zenész aratá-
si felvonulás.A falu néhány utcáját átjárva 
megérkeztek a helyszínre és elkezdődőtt 
az aratás.
A vendégek kocsikáztatásával fejezőtt be 
a nap.
Elköszöntek a fogatosok és mi búcsúzó-
ul emléklappal és Rácz Gyula pék által 
felajánlott kis cípóval köszöntük meg a 
részvétetelüket.
Reméljük , hogy a jövőben tovább folyta-
tódik majd ez a szép hagyomány.

Köszönettel tartozunk támogatóinknak: 
Polgármesteri Hivatal, Gyuris László , Kál-
mán Ferenc, Maróti Dezső és családja, 
Kovács Gábor és családja, Újvári János, 
Bárkányi Józsefné, Balogh Antal és csa-
ládja, Rácz Gyula, Török János és család-
ja, Hegedűs Jenőné.

Maróti Dezsőné

A József Attila Közösségi Ház ezúton 
köszöni meg a falunapok kulturális 

műsorában való aktív közreműködést!

A 2009 évi Falunapi Válogatás 
műsorban fellépők 

Nefelejcs Óvoda óvodásai
Csáki Eszter, Hevesi Lili, Bálint Kamilla, 
Lukács Boglárka, Kun-Szabó Dominika, 
Gárgyán Doroti, Lengyel Levente, Újvári 
Jamina, Czellár Botond, Patik Lóránt, Áb-
rahám Cintia, Berta Kristóf, Harcsa-Pintér 
András, Boskovic Milán, Soós Petra, Kál-
mán Richárd

FOR 4 GIRLS
Kapás Nóra, Adai-S. Annabella, Kiss Lilla, 
Oltványi Petronella, Lévai Janka, Mihálffy 
Adrienn

RSG
Viski Anna, Ökrös Gréta, Bozsó Barba-
ra, Erhard Zsófia, Adai S. Sarolta, Nagy 
Boglárka, Gombi Anna, Szőlősi Anna, He-
gedűs Anna, Mihállfy Kincső, Bátki F. Ilo-
na, Herman Fruzsina, Kálmán Felicia, Kis 
Alexandra, Kapás Nóra, Takács Adrienn, 
Szűcs Eszter, Dudás Fanni, Farkas Beáta, 
Lajkó Nóra, Nagymihály Brigitta, Hegedűs 
Zsófia, Bíró Imola, Lovászi Diána, Gulyás-
Kis Anna, Zádori Anita

Szalma Imréné, Börcsök Anna

Vörös Klaudia

Bátki Fazekas Zoltán, Kísért: Elekné Sán-
dor Szilvia, Bátki Fazekas Ilona

Hegedűs Zsófia, Gergely Katalin

Kiss Gergő

Kothencz Lívia

Szivárvány Nagycsaládos Fiúk
Csordás István, Nagy Zoltán, Vér István, 
Heidt István, Kovács József, Simon Gá-
bor, Tari Attila, Kis Gergő, Kothencz Lívia
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kuL-turi

„Olyan kevesen vagyunk,
hogy a műveletlenség luxusát nem engedhetjük meg 
magunknak.”

Kodály Zoltán 

Bokréta Dalkör
Bánfi Lajosné, Ámond Lászlóné, Székesi 
Kálm.né, Rácz Vencelné, Szakala 
Istvánné, Dékány János, Szalma Imréné, 
Szloboda Vilmos, Papp Sánrorné, Szőke 
Györgyné, Tollár Imre, Bozsák Györgné, 
Papdi Imréné, Farkas Ernőné, Bacsa 
Árpádné, Polyák Pálné, Polyák Pál, Varga 
Rita, Radics Bálint

Szunyog Zsanett
Gál Emese

Akrobatikus R’R
Bálint Kamilla, Hevesi Lili, Kakuszi Vanda

Iskolai Választmány
Kapásné Nóra, Kissné Madarász Edit, 
Lippai Zoltán, Lippainé Mónika, Adai-S. 
Tibor, Adai- Simonné Szokolai Edit, Lippai 
Máté, Szunyogné Székesi Beáta

Szivárvány Nagycsaládos Egyesület – 
Asszonyok
Vérné Hegedűs Bernadett, Zelleiné 
Székesi Erika, Börcsökné Nagy Katalin, 
Maróti Dezsőné, Fogasné Matula Zsu-
zsanna, Vass Istvánné, Tóbiás Katica, 
Patik Szilvia, Fekete Istvánné, Újváriné 
Adai-Simon Beatrix

Nefelejcs Óvoda dolgozói és szülői vá-
lasztmánya
Fogasné Matula Zsuzsanna, Zádori Alíz, 
Táborosi Renáta, Kissné Madarász Edit, 
Adai-Simonné Szokolai Edit, Gárgyánné 
Gabriella, Zeleiné Székesi Erika, Fekete 
Istvánné, UjvárinéAdai-Simon Beatrix, 
Lippainé Mónika, Rácz Tibor, Hevesi 
János, Ábrahám Zoltán, Ábrahámné 
Börcsök Györgyi, Szokolai József, Csáki 
Antal, Baranyainé Szabó Mária, Dudás 
Ágnes

Magánénekesek
Veréb Judit, Gál Emese, Gábor Tamás, 
Nagy Jennifer, Molnár Zsuzsanna, Bitó 
Renáta

Kincskereső tábor és vidám 
családi nap a templomkertben

Június 22-től 27-ig Zsombón a templom 
szép kertjében (kivéve azok a napok, 
amelyeken kirándulni voltak) Kincskereső 
tábor volt gyermekek részére. Ez a tábor 
már az előző két évben is működött nagy 
sikerrel, de az idei mégis kiemelkedőbb 
volt a korábbiaknál. Hogy miért? Ezért 
írom ezeket a sorokat, mert mindenki-
nek tudni kell, már megint olyan történt 
Zsombón, ami korábban nem volt!
De csak menjünk szépen sorjában.

Az idei Kincskereső tábornak volt alcíme 
is: „Úton-útfélen”. A kirándulások alkalmá-
val (voltak a lápastói keresztnél, valamint 
Zsombóról gyalog mentek Dorozsmára) 
az „utak” mentén azután sok „kincset” 
találtak, ami a gyerekek ismeretét gyara-
pították. Felfedezték falunk környékét és 
eddig nem ismert értékeit. Még az időn-
ként mostoha időjárás sem tudta meg-
akadályozni a gyerekek „kincskeresését”. 
Ezenkívül utakat kerestek egymáshoz is, 
a játékok és az együtt töltött napok so-
rán. Még inkább megismerték egymást, 
és felfedezték, milyen „kincs” rejtőzik a 
közös játékokban, együttlétekben, barát-
ságokban.
Az imádságok és a szentmisék során pe-
dig az Istenhez vezető utat keresték, ami 
a saját boldogságukhoz vezető utat jelen-
tette.
De a tábor igazi szenzációja az utolsó na-
pon volt, június 27-én szombaton „Vidám 
családi” napot szerveztek, nem csak a 
tábor résztvevői és azok szülei , család-
tagjai vehettek részt, hanem bárki aki úgy 
érezte szeretne egy igazán vidám, boldog 
napot eltölteni az Isten háza melletti kert-
ben.
Volt itt minden féle vetélkedő csapatok 
részére; vízszállítás, titkos írás, mocsárjá-
rás, vakvezetés, észpörgető stb.
Délelőtt több mint százan vettek részt, 
délután szinte nem lehetett megszámolni 
a „tömeget”. Sokan voltak!
Ebédre finom marhapörkölt és tárcsában 
sült csirkecombok és szárnyak voltak 
mindenki számára. Az üdítős és szörpös 
„pultnál” egész nap nagy volt a forgalom.
Ebéd után a verseny eredményhirdetésén 
kiderült, hogy a vetélkedőt a Bacsa-család 
nyerte, nyereményük egy nagy torta volt, 
ami azonnal eltűnt a gyermekek szájába. 
Délután játékok voltak, lovagi torna, csalá-
di fapapucs, lengőteke, csocsóbajnokság 
stb. és kézműves foglalkozás, agyagozás, 
sárkánykészítés stb.
18-órakor szentmisére megkondult a 
zsombói templom harangja, ahol Mádi 
György plébános úr mutatta be a tábor-
záró-szentmisét.
Este vacsora, és közben moldvai táncház 
Monori Gyula tanár úr vezetésével.
Még felsorolni is sok ezt a rendkívül ügye-
sen összeállított programokat, hát még 
végigcsinálni.
Az esti vacsora-asztal mellett állva, több 
felnőtt verődött össze, és arra a megál-

lapodásra jutottunk, hogy ilyen fantasz-
tikusan jól megszervezett egész napos, 
egész családokat megmozgató program 
még nem volt a Zsombói Egyházközség 
szervezésében. És aki ezt megszervezte 
és összefogta az Gábor Tamás, az egy-
házközség hitoktatója és kántora. Persze 
volt sok segítője, akiket nehéz volna mind 
felsorolni, ezért nem is vállalkozom rá.
De egy biztos ilyen jól sikerült egyházi 
rendezvény még nem volt Zsombón.

Pancza István 
egyházközség elnöke

Harmadik Fociderbi Zsombón

2009.junius 6-án rendeztünk Sportpályán-
kon harmadik alkalommal a fociderbit.
A hagyomány az Egészséges Települése-
kért Alapítvány pályázatával kezdődött: 
Csólyospálossal közös focira, sportsze-
rekre, tankonyha felújításra, kemence 
építésre nyertünk.
A két falu focistái ezúttal 5. alkalommal 
találkoztak (kétszer Csólyospáloson ven-
dégeskedtünk). A programok nagyon 
népszerűek voltak, így igyekszünk minél 
tovább folytatni a hagyományt.
Az időjárás nagyon kegyes volt hozzánk, 
aki kint volt jól érezte magát. Szurkoltunk 
kicsiknek, nagyobbaknak, felnőtteknek, de 
ez kevés volt, a kupa a csólyospálosiaknál 
maradt. Majd ősszel visszavágunk!
A szülők hozzátartozók jóvoltából sok-
sok süteménnyel vártuk vendégeinket, a 
finom Pick virslinek köszönhetően éhes 
sem maradt senki, amit Alapítványunk 
támogatott. Innivalóból sem volt hiány.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a 
Sprint SE-nek, Pozsár Mátyásnak, Juhász 
Antalnak (Fenyves Sörház) a kifogyhatat-
lan söröshordóért, Bezdány Bélánénak, 
Adai Simon Tibornénak, Gyuris Lászlónak, 
a közhasznú munkásoknak, a lelkes szü-
lőknek, családtagoknak, a diák segítőink-
nek (Vörös Klaudia, Tari Nikolett, Gergely 
Viola, Gál Noémi, Simon Mercédes Mé-
nesi Melinda, Kocsis Savanya Szabolcs), 
az Egészséges Zsombóért Alapítvány ak-
tivistáinak, s Mindenkinek, akit véletlen a 
felsorolásból kihagytam.

Az Egészséges Zsombóért Alapítvány nevében: 
dr. Szabó Ágnes
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ZSOMBÓi POrtrék

„Mert szeretem, hőn szeretem, imádom
Gyalázatában is nemzetemet!”

Petőfi Sándor

Az „ÉV IFJÚ ZSOMBÓI 
MŰVÉSZE”  
– beszélgetés Gergely Kata 
Violával

Az Összefogás Zsombóért Közhasznú 
Egyesület 2009-ben megalapította az 
„ÉV IFJÚ ZSOMBÓI MŰVÉSZE DÍJAT”, 
melyet minden évben a Művészeti Iskola 
azon tehetséges növendéke vehet át, aki 
fellépéseivel, versenyeredményeivel és 
szorgalmával kiérdemli azt. Az iskola és 
az egyesület képviselői idén Gergely Kata 
Violának ítélték a megtisztelő címet. Júli-
usi számunkban vele beszélgettünk.

– Milyen érzésekkel fogadtad a „ÉV IFJÚ 
ZSOMBÓI MŰVÉSZE” díjat? 
– Természetesen nagy örömmel fogad-
tam a díjat, úgy gondolom ez rendkívüli 
megtiszteltetés és egyben elismerés szá-
momra.

– Milyen fellépéseid, illetve eredménye-
id voltak az elmúlt időszakban? 
– Mint minden évben most is felléptem a 
Művészeti Iskola félévi- és évvégi vizsgá-
ján, valamint a karácsonyi műsoron. Idén 
2 versenyen indultam, ebből Csengelén, 
a Csongrád Megyei Kistelepülések Mű-
vészeti Iskoláinak Hangszeres Versenyén 
lettem 3. helyezett. Az ebben az évben Is-
kolánkba látogató francia és olasz vendé-
geinknek egy műsort adtunk amelyen én 
is furulyáztam. Valamint az iskolabálon, az 
Egészséges Zsombóért Alapítvány estjén 
és a nővérem kiállításának megnyitóján a 
szegedi  Eötvös József Gimnáziumban.

– Mennyire tudja eldönteni egy 14 éves 
leány, hogy merre tovább? Pályaválasz-
tásnál milyen szempontokat vettetek fi-
gyelembe? 
– Ilyen idősen szerintem nem sokan olyan 
szerencsések, hogy ezt egyedül és ponto-

san el tudják dönteni, így nekem a csalá-
dom volt ebben segítségemre. Rengeteg 
szempontot vettünk figyelembe például a 
nyelvtudás fontosságát, vagy a későbbi 
továbbtanulás alapjainak megteremté-
sét. A fő irány persze a művészet, a zene, 
amit semmiképp nem hagynék abba, de 
nem szeretnék még semmit kizárni, tanul-
ni szeretnék, hogy minél több lehetőség 
nyíljon előttem. Így esett választásom a 
Deák Ferenc Gimnáziumra.

– Bemutatnád-e röviden a családodat? 
Hiszen nem mindenki tudja, hogy öten 
vagytok lánytestvérek. 
– Igen, három nővérem és egy húgom 
van, ebből négyen itt élünk szüleinkkel 
Zsombón. Nővéreim mind egyetemisták, 
legidősebb, Zsófia, már diplomás bioló-
gus, most épp külföldön tanul egy ösz-
töndíj keretében. Rozália színészetet tanul 
Kaposváron, Borbála szeptemberben kezdi 
tanulmányait valószínűleg Szegeden, képi 
ábrázolás (festészet/grafika) szakon. A 
húgom, Emília a következő tanévben az ál-
talános első osztályt kezdi el itt Zsombón. 
Szüleink rendíthetetlenül igazgatják a csa-
ládot, lényegében minden sikerünk az ő 
dicsőségük. A család tagjaiként tekintünk 
kisebb-nagyobb háziállatainkra is (kutyák, 
macskák, Nyúl,kiskacsák).   

– Melyek azok az értékek, amelyeket öt 
gyermekes családban elsajátít az ember? 
– Manapság egy ekkora család sajnos 
ritkaságnak számít, és habár előnyei 
egyértelműek, nem könnyű ezeket meg-
fogalmazni. Mindig van kire számítani, 
egyedül soha nem vagyunk, viszont nem 
koncentrálódik egy emberre a szülők min-
den figyelme annyira, hogy ne alakulna ki 
bennünk egyfajta talpraesettség, aminek 
később nagy hasznát vesszük. A nagy 
család egy másfajta, különleges hangu-
latot és életvitelt teremt, amit nem lehet 
szavakban visszaadni.

– Mivel telik a nyár?
Elsősorban a családdal, pihenéssel, és 
kikapcsolódással töltöm. Persze a furulya 
sem maradhat el, új altfurulyámon renge-
teget játszom.

- mészáros -
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„Más nyelven beszélsz, más nyelven írsz,
De magyarul álmodsz, magyarul sírsz.” 

Hobo

Fesztiválnyár 2009.

„Unatkozom!” Hangzik el nap mint nap 
gyermekem szájából. Nem kellene, hogy 
így legyen, hiszen a közvetlen környeze-
tükben is számos program, tábor várja a 
kölyköket. De hát anya nélkül még nem 
megy a dolog, így hát szétnéztem, mi az, 
ami mindkettőnknek kikapcsolódást nyúj-
tana és messzire sem kell érte menni.

Idén is megrendezésre kerülnek a Sze-
gedi Várjátékok, július 2 és augusztus 2 
között.
Az idei Várjátékok új programja, a már 
megszokott programokon kívül a gyerme-
kek illetve fiatalok egészséges életmódra 
való nevelését szolgálja. A gyermekek-
nek itt lesz Pán Péter; és Pocahontas; 
Farkasházi Réka; és a Nagy Ho–Ho-
HoHorgász; Mekk mester és Popeye a ten-
gerész. A Felnőtteknek Márai Sándor: Az 
Igazi c. előadása; O.T.H.E.L.L.O.; Moliere: 
A férjek iskolája c. vérbő komédiája és az 
Operettet kedvelőknek a Mágnás Miska. 

Július 11-én újra lesz Bajai Halfőző 
Fesztivál. Dr. Révfy Zoltán polgármester 
ekképpen ajánlja: „Itt senki sem unatkoz-
hat, mindenki részese lesz az ünnepnek. 
Ha eljön, biztosan magával ragadja az az 
összetéveszthetetlen íz, amit csak Baja 
nyújthat! És azok, akik egyszer megkós-
tolták halászlénket, belekóstoltak az igazi 
bajai hangulatba, biztosan visszavágynak 
ide!” A részletes program a http://www.
bajaihalfozofesztival.hu linken található.

Kutyabolondok lévén megcsillant a sze-
mem a július 16-19 között, a VIII. Ifjú-
sági Agility Európa Bajnokságon, amit 
Gyulán tartanak. Link: http://www.juni-
or-2009.fw.hu

A Csongrádi Napok 1 hónapon át tartó 
rendezvénysorozat (júl.23.-aug.20.)ahol 
művészeti programok, alkotótáborok, 
kiállítások, könnyű- és komolyzenei kon-
certek, templomi hangversenyek, családi 
programok, szabadtéri nyári színház és a 
XI. alkalommal megvalósuló Borfeszti-
vál és Kenyérünnep várja az érdeklődő-
ket. 

Apátfalván lakodalmas és parasztolim-
piát szerveznek július 24-26.között.

Ugyan ebben az időpontban kerül sor a 
IX. Csorvási Nemzetközi Lakodalmas 
és Gasztronómiai Napokra.

A IV. Sárréti Boszorkány Fesztivált tart-
ják Szeghalmon, július 25-én.

Szegeden a Városháza udvarán jul.23-
aug.2. között egy rendezvénysorozat vár-

ja a zenekedvelőket. A Muzsikáló Udvar-
ban a fellépők között a Fool Moon, Malek 
Andrea, Szalóki Ági, Palya Bea.

2009. augusztusában Magyarország ren-
dezheti a Kettesfogathajtó Világbajnok-
ságot. Huszonöt nemzetet képviselő 70 
fogatot és mintegy 80 ezer érdeklődőt 
várnak Kecskemétre az augusztus 19-
23. között sorra kerülő kettesfogathajtó-
világbajnokságra.
Bővebb info : http://www.kecskemet2009.
hu oldalon

A szőregi csata 160.évfordulója alkalmá-
ból július 31-augusztus 2. között X. Nem-
zetközi huszár és katonai hagyomány-
őrző találkozót rendeznek Szőregen. 
Részletes programajánló a http://szege-
di_harmasok.extra.hu/.

Bár szerintem inkább téli eledel, mégis 
Nemzetközi töltöttkáposzta főző ver-
seny és falunap lesz Röszkén augusztus 
1-2-án.

A lecsóra őszig várni kell, legalábbis ami 
a fesztivál hangulatot illeti , ugyanis A 
VIII. Szentesi Lecsófesztivál időpontja: 
2009. szeptember 04-05.

Egy nyári kirándulást lehetne szervezni 
Dévaványára. Julius 12-14-ig Dobfesz-
tivált rendeznek a strand területén, ahol 
termálmedence, két feszített víztükrű 
úszómedence és gyermekmedence áll az 
érdeklődők rendelkezésére.
Dévaványa jellegzetes alföldi település, 
a Körös és a Berettyó által határolt sík-
ságon fekszik. Dévaványa legjelentősebb 
értéke a természeti környezet, határában 
terül el a „második Hortobágy”: hatalmas, 
gyógynövényekkel teli ősgyep, amely a 
Körös-Maros Nemzeti Park természetvé-
delmi területe, és számos védett állat- és 
növényfaj élőhelye. A Körös-Maros Nem-
zeti Park a Dévaványai-Ecsegi puszták 
területi egységén a természeti értékek és 
a táj mélyrehatóbb megismerése érdeké-
ben kerékpártúra útvonalakat alakított ki.
Számos program közül lehet még válo-
gatni, kinek saját igénye szerint a http://
www.pusztaregion.hu/welcome.php 
címen a dél-alföldi régió kínálatából. Az 
egész ország területéről pedig a http://
www.iranymagyarorszag.hu/ címen.

Lehet itt unatkozni?!

S.Z.

Kertépítési szakirodalom a 
könyvtárban
„A kert élettér. A relaxáció, a nyugalom, az 
étkezés, a mulatság, a játék, a tapasztalat-
szerzés, a munka és az elvonulás színtere: 
innen indulunk és ide érkezünk, munkába 
rohanás előtt, reggeli újság mellett a kerti 
teraszon fogyasztjuk el gőzölgő kávénkat, 
a nagy diófa alatt terítünk meg egy késő 
nyári délután az összejött családnak, és 
a régi hintaágyba dőlünk le, ha vasárnap 
már nincs több teendőnk.”

               (Nagy Csanád)

A könyv a kertépítés kezdeti tervezésé-
től a kivitelezés több leírását is részletezi. 
A könyv bemutatja a kertépítészet ókortól 
a barokkig létező stílusait, az angolszász, 
az alpesi és a mediterrán stílust is. 
A könyv Kerttervezés című fejezete terve-
zés kezdeti szakaszait írja le, a célkitűzést. 
Kitér még a fejezet több kerti környezet 
kialakítására is: játszótér, előkert, kerti tó 
és tűzrakó hely környékének kialakításá-
ra, valamint figyelembe veszi a környék 
biztonságossá tételét is. A Kertépítés 
című fejezet pedig a tervezés utáni lebo-
nyolítást mutatja be: térkialakítás, burko-
latlerakás, vízelvezetés, térelválasztás, a 
kerti tavak kiépítése, annak kialakítása, 
mozgatása, valamint a kert berendezése 
(fák, növények ültetése), a világítás kiala-
kítása, a kert berendezése bútorokkal.
A könyv tele van fotókkal, illusztrációkkal, 
melyek az építést, a kialakítást segítik a 
kertet rendezőknek, átalakítóknak. Aján-
lom azoknak, akik szebbé akarják tenni 
kertjüket vagy csak kíváncsiak arra, hogy 
milyenné lehetne alakítani a kertet. 
A könyv kölcsönözhető a könyvtárban a 
nyitva tartási idő alatt.

Nagy Beatrix, könyvtáros
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„Eljő minden idő, soha ne félj
Lesz még jó aratás, friss a kenyér”

Illés együttes

Szülészeti Intézmény 
látogatása 

2009. 06. 02-án a Szülésre felkészítő tan-
folyamunk zárásaként lehetőséget biztosí-
tottunk a leendő szülőknek, hogy betekin-
tést nyerjenek a Női Klinika által nyújtott 
lehetőségekbe. Kolléganőnkkel, Ráczné 
Gyémánt Andreával előzetes egyeztetést 
követően bejárhatták a kismamák és a 
kispapák a Klinika szülőszobáit. 
Külön betekintést kaptak a családias jelle-
gű szülőszobákba, melyet egyre gyakrab-
ban vesznek igénybe a szülő nők „apás 
szülések” alkalmával. Láthatták a 2 órás 
megfigyelőt, az újszülött osztályt, a gyer-
mekágyas osztályt és a VIP szobákat. 
Természetesen a másfél órás sétát folya-
matos tájékoztatás kísérte, így minden 
apró részlettel kapcsolatban hasznos in-
formációkat szerezhettek a párok. Így le-
hetőségük nyílt megismerni a mellszívók 
használatát, a szülés során választható 
fájdalomcsillapítási lehetőségeket, a vi-
zes blokkot, légzési technikákat, stb. 
A kolléganő továbbra is fogad párokat, 
akik szeretnének részt venni egy ilyen dél-
utánon. Telefonon kell hozzá bejelentkez-
ni, mellyel kapcsolatban a védőnői szobá-
ban lehet érdeklődni. Jelenleg 15 fő vett 
részt ezen az „ismertető körúton”. Nagy 
örömünkre több leendő apuka is érdeklő-
dően figyelte és hallgatta a kolléganő által 
elmondottakat.
Szülésre felkészítő tanfolyamunk több al-
kalomból állt. 

1. Elbeszélgettünk a várandósság alatt 
történő testi-lelki változásokról, s közben 
a magzat méhen belüli fejlődését láthat-
ták a várandósok DVD-n; 

2. majd a várandósság alatti táplálko-
zásról, vitaminfogyasztásról esett szó. 

3. Dr. Apró Katalin részletesen beszélt 
a kismamáknak a várandósság alatti fog-
ápolásról, ínyproblémákról. 

4. Molnár Edit, gyógytornász kismama 

tornát tartott az áldott állapotban lévők-
nek, ezt követően pedig 

5. Dr. Nyirati Ildikó beszélt a szülésről, 
melyet képekkel illusztrált.  

6. Velünk volt Szabó Katalin, területi 
képviselő is, aki a kelengyéről, baba-
ápolásról tartott tájékoztatót, ajándék 
Sudocrem termékmintákat osztogatva. 

7. Végül a Női Klinikát járhatták be ve-
lünk a leendő szülők.
Bízom benne, hogy sok hasznos informá-
cióval gazdagodtak a várandósok, melye-
ket a későbbiekben alkalmazni tudnak/
tudtak.
Végezetül itt szeretném megragadni az 
alkalmat, hogy elbúcsúzzak egy kis idő-
re minden kedves kismamától, szülőtől 
és kollégától. Nagyon örülök, hogy ilyen 
sok barátságos, összetartó, kooperatív és 

segítőkész szülőt ismerhettem meg, mind 
a védőnői hivatásom, mind a Szivárvány 
Nagycsaládos Egyesületi tagságom kap-
csán. Bízom benne, hogy a gondozottak 
nagy részével ezután is fogjuk tartani a 
kapcsolatot, akár e-mailben, iwiw-en 
vagy személyesen. Köszönöm valamennyi 
szülőnek, aki megfogadta tanácsaimat, 
illetve eljött a megbeszélt időpontokban 
a tanácsadásokra, státuszvizsgálatokra! 
Mindenkinek jó egészséget kívánok, a 
kismamáknak és a leendő kismamáknak 
pedig boldog, panaszmentes, kiegyensú-
lyozott várandósságot; rövid, viszonylag 
„kis” fájdalommal járó szülést és egész-
séges gyermekáldást!

 Renkóné Isaszegi Andrea
Védőnő

Megérkeztünk!
 

Szűcs Attilának és Gera Juditnak 
Attila

Tóth Lászlónak és Varga Györgyinek 
András

Koza Tamásnak és Némedi Irénnek 
Gréta

Bihari Róbertnek és Horváth Tímeának 
Lilien

Mihálffy Gábornak és Oszlányi Zitának 
Lujza 

Zsizsik Jácintnak és Vad Melindának 
Luca

NE LEGYEN A FŰNYÍRÁSRA GONDJA, A ZSOMBÓ KFT. EZT MIND MEGOLDJA!

A ZSOMBÓ Szolgáltató, Kereskedelmi Kft. fűnyírást, gépi kaszálást, parlagfűmentesítést 
vállal professzionális gépekkel, kedvező áron, Zsombó kül- és belterületén egyaránt!

Hívjon minket bizalommal hétfőtől péntekig 7-15 óráig a 06-62/595-561-es telefonszámon.
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„Magyarnak lenni nem állapot, magyarnak lenni 
magatartás!”

Márai Sándor

MÁSZÓVERSENY 
ZSOMBÓN

Tavaly kitaláltuk, sikerült viszonylag jól 
megvalósítani, és természetesen rög-
vest elkezdtük szervezni a következő évi 
mászóversenyt. Na nem a gyereknapi 
vidámkodást, az már rutinból megy. Ez 
egy kicsit még annál is komolyabb. A par-
lagfű elleni háború zászlóvivőinek ajánlott 
nemzetközi boulder versenyről van szó. Mi 
az a boulder? Magyarul, mondjuk kőtömb 
lehetne, de ez elég hülyén hangzik. Szó-
val, amikor a majomlétre visszautaló ata-
vizmustól az átlagnál is jobban szenvedő 
atléták nem akarnak túl magasra fölmász-
ni valahová, még kevésbé szeretnének 
méregdrága fölszereléseknek a sziklare-
pedésekbe gyömködésével bíbelődni, és 
ezen két faktor eredőjeként minduntalan 
a földbe bombázzák bele magukat, ami-
kor már képtelenek tovább kapaszkodni, 
- nos, azt hívják boulderezésnek. Mivel 
első közelítésben azt hinné az ember, 
hogy alacsonyabbról kisebbet lehet esni, 
kialakult az a gyakorlat, hogy a talaj fölötti 
első pár méteren irgalmatlan nehéz gya-
korlatokat lehetséges kitalálni. Amikor 
aztán falapokból elkezdtek mesterséges 
mászófalakat összeeszkábálni, ez a mű-
faj a tornatermekben még jobban elter-
jedt, mint a kötéllel és magasra történő 
mászás. Naná, hiszen nem kell hozzá 20 
méter magas tornyokat építeni. Persze 
szükség van átkozottul drága szivacsokra, 
amiken az ember lehetőleg nem töri el a 
gerincét, legfeljebb kibicsklik a bokája.
Mindegy, akárhogyan is, de van egy vá-
ros az Óperencián túl, Colorado államban, 
azt is Bouldernak nevezik. Nem ok nélkül, 
mert a környék tele van sziklákkal. Nos, 
oda jár egyetemre egy fiatal barátunk, aki 
egyébként Cambridge-ben született, Bu-
dapesten kezdett iskolába járni, Maryland 
államban van az állandó lakhelye, a nyári 
rezidenciája a Földközi-tenger mellékén, 
itt Európában, sőt: a magyar versenyzői 
licenszében egy brüsszeli cím szerepel. 
A lényeg viszont az, hogy őt akartam 
mindenképp megnyerni, hogy jöjjön el 
hozzánk. A neve Székely Gábor. Az még 
hagyján, hogy eljött, imponáló fölénnyel, 
és az elvárt világklasszis teljesítménnyel 

3 db kupát vitt magával a legvégén, de az-
óta már megírta a világhálón, hogy jövőre 
is mindenképp jönni szeretne. Na, ez a 
legfontosabb. Neki vannak elég komolyan 
teljesítő barátai ezen sportágon belül. 
Akiket mostantól szintén elvárhatunk. Ja, 
meg egy nővére, aki ugyanúgy járt már 
világbajnoki döntőben, most is itt volt, el 
is vitte a női mezőny első díját. Jövőre ő a 
saját csapatával fog érkezni. Az nagyjából 
a spanyol válogatott.
A végéről már szóltam, nézzük az elejét. 
Medárdkor esett az eső, azóta egyfoly-
tában a meteot figyeltem, de semmi jót 
nem akartak hazudni nekem. Mivel az 
eredetileg fölkért mesterek 5 hónap alatt 
csak vakaróztak a mászó objektum tövé-
ben, nem volt mese, meg kellett kérjek 
egy helybéli vállalkozót, hogy valami te-
tőfélét eszkábáljon már nekünk, mert baj 
lesz, ha jön a víz az égből. Nos, kb. 3 nap 
alatt kész is lett. Az időjárás persze ocs-
mányabb volt, mint számítottuk: szom-
baton szénné égtünk a napon, de estére 
elkezdtünk fázni, és szakadt az eső, szinte 
megállás nélkül. Annyi kis időt engedett 
nekünk az illetékes, hogy az 1000 Euros 
fődíjért lejátszhassuk a szuperdöntőt, és 
ez kedves gesztus volt. Ja, meg ha a falu 
előljáróitól nem kapunk egy jókora sátrat, 
ami alá bebújhattunk, akkor se lett volna 
verseny. Már csak párszáz tornatermi 
szivacs kellett, meg sok-sok ember elké-
pesztő munkája, és ment minden, akár a 
karikacsapás.
Szóval, 136 viador szállta meg a zsombói 
mászócentrumot, volt közöttük néhány, 
aki csak hobbimászónak vallotta magát, 
de a többiek vérprofik voltak. A miniatűr 
kategóriában mindjárt kettő is képviselte 
a hazai lobogót. Kis Andris határozott volt, 
és ez a 4. helyet hozta számára. Táborosi 
Kópé viszont meggyőző teljesítménnyel, 
másodikként verekedte magát a döntőbe. 
A jelek szerint azonban addigra elszállt az 
erő nagyobbik része. A 4 feladatból 3-at 
pontszerzéssel oldott meg, de a legte-
tejére egyiknek sem jutott. Ellentétben 
a Szlovákiából érkezett kortársával, aki 
összességében kevesebbet mutatott, de 
az egyik pályát végigmászta. A szabályok 
értelmében, a mi fiunk így 3. lett, és erre 
büszkék vagyunk.
A picivel nagyobb gyermekek között Kis 

Alexandra megismételte ezt a ragyogó tel-
jesítményt, míg Táborosi Bogi a 4. helyre 
érkezett. Ebben a korcsoportban volt egy 
toronymagas favoritunk, az újszentivánról 
is minket választó Kovács-Deák Dani, aki 
az utóbbi hetekben az egész földrészen 
megtanította kimondani a nevét, mert 
olyan káprázatos teljesítményeket produ-
kált külföldi világversenyeken. Csakúgy, 
mint most is. Az első kört fölényesen 
megnyerte már, amikor még utoljára rá-
próbált egy kunsztra, de a talajfogás után 
mehetett is a kórházba. Nem tört el a 
bokája, és rövidesen elkezdhet készülni a 
következő nagy vrsenyünkre, ám a döntőt 
felpolcolt lábbal kellett végignéznie. Így ő 
is csak 3. lehetett.
A serdülő fiúknál Börcsök Máté gyűj-
tögette a pontokat, de ő még az elején 
tart, és nem elég erős, hogy a kategória 
élén végezzen. 15. helyét azért mindenki 
megdícsérheti!
Ifi B / lányok: Táborosi Ajnácska folytat-
ta idei puhánykodását, és egyértelmű 
győzelmi esélyei dacára, ő is csak bronz-
éremmel ajándékozott meg bennünket.
Eggyel még föntebb viszont Sikter Bar-
bara (Szegeden élő bajnoknőnk) ellen-
kező irányban tépte szét a papírformát. 
Kökemény versenyzéssel a dobogó legte-
tejére kapaszkodott.
Ez a produkció ahhoz is elég volt, hogy 
a felnőttek között a 4. helyre kerüljön. 
Ugyanitt, Budapestre vetődött másik, 
korábbi bajnoknőnk, Varga Szilvia a 7. he-
lyet szerezte meg. Táborosi Ajni az itteni 
összesítésben 15. lett.
A felnőtt férfi mezőnyben az idei magyar 
egyetemi bajnok, Sikter Farkas, zseni-
ális mászással újabb bronzot szerzett 
a Meteora Mászócsapat számára, míg 
Szabó Gergő Budapestről a ragyogó 11. 
helyen végzett.
Ez a két úr volt érdekelt a pénzdíjas szu-
perversenyben is, ahol Sikter Farkas a 6. 
helyet abszolválta, míg Szabó Geri sérü-
lés miatt kihagyta már a középdöntőt is, 
és lett 18.
Mindent összevetve, egész jó kis mecs-
cset sikerült összehozni. Köszönet érte 
minden segítőnknek és támogatónknak! 
A szuperdöntő kezdetén egy rövid pilla-
natra ugyan már állva elaludt a szervező, 
és talán ennek tudható be, hogy a fő ver-
senyszám harmadik helyezettjét tévesen 
hirdettük ki, de azóta rendbe kerültek a 
dolgok. Sajnos, igazán még mindig nem 
sikerült kialudnunk magunkat, mert az 
eső továbbra is áztat mindent, és félórán-
ként kell Sysiphusként kűzdeni a kölcsön-
szivacsok épségéért. Talán megértő lesz 
minden iskolaigazgató, akik kisegítettek 
most bennünket! Hiszen jövőre, nagyjából 
ilyentájt újra találkozunk.

Táborosi Gábor
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„Hazát, hitet nem cserél az ember, amiként arcot sem.
Mindkettőt őseink hagyták ránk, s a hűség kötelez.”

Sinkovits Imre

Tisztelt Futballbarátok!

Véget ért a 2008/2009-es futball bajnok-
ság, csapataink közül volt amelyik kicsit 
rosszabbul, volt amelyik a vártnál jobban 
szerepelt. 

A felnőtt csapat célkitűzése a 8-10. hely 
megszerzése volt, így egy kissé csalódott 
vagyok, hogy végül a 12. helyen zártuk az 
idényt. Az igazsághoz azonban az is hoz-
zátartozik, hogy az idei bajnokság lénye-
gesen erősebb és színvonalasabb volt, 
mint a tavalyi.
Az idei mérleg: nyertünk 10 mérkőzést, 
7 alkalommal játszottunk döntetlent és 
13-szor szenvedtünk vereséget, 45 gólt 
rúgtunk és 52-t kaptunk. Összességében 
a csapat teljesítménye nagyon hullámzó 
volt. Voltak nagyon szép győzelmek és 
váratlan vereségek is.
A következő szezonban szeretnénk az első 
8 hely valamelyikét megszerezni.

Az ifjúságiak idén indultak először kizá-
rólag zsombói fiatalokkal felállva, tavaly 
még a szatymaziakkal együtt alkottak 
csapatot. Ez nagyon örömteli, hogy hosz-
szú évek után ismét összefogtak a falu 
fiatal futballistái.
A cél a középmezőny volt, melyet tel-
jesített is a csapat, hiszen a 10. helyen 
végeztek. 
A mérlegük: 11 győzelem, 2 döntetlen, 15 
vereség, 64 alkalommal vették be az el-
lenfél hálóját és összesen 83 gólt kaptak.
A következő bajnokságban az előbbre lé-
pés a cél!

Az előkészítő korosztályban versenyző kis 
csapatunk zárta a három zsombói csapat 
közül a legeredményesebben a szezont, 
ugyanis 2. HELYEZÉST ÉRTEK EL! Kizáró-
lag az évek óta folyamatosan bajnokságot 
nyerő Sándorfalva tudta megelőzni őket, 

a többi csapat messze lemaradva foglalja 
el a tabella többi helyét.
A gyerekek 16 mérkőzésből csupán 2 
alkalommal játszottak döntetlent és 2 al-
kalommal kaptak ki. 83 lőtt gól mellett az 
ellenfelek mindössze 26-ot tudtak rúgni 
lelkes kis csapatunknak.
A következő szezonban talán a 
Sándorfalvát is megelőzzük…

Most mindhárom csapat a nyári pihenőjét 
tölti, a következő bajnoki idény augusz-
tusban veszi kezdetét.

Néhány szó a  
Falunap Kupáról…

Immár második alkalommal került meg-
rendezésre a zsombói falunapok apropó-
ján elindított kispályás labdarúgó torna, 
melyre az idén nyolc csapat nevezését fo-

gadtuk el.  A kupán részt vettek a környe-
ző településekről érkező csapatok is. Az 
időjárás nem járt a futballisták kedvében, 
szinte megállás nélkül esett az eső. Ennek 
ellenére izgalmas mérkőzések zajlottak a 
két pályán. 

A torna végül kettős zsombói sikerrel zá-
rult:
1. Retró FC (Zsombó)
2. Unicum FC (Zsombó)
3. Topogó 2000 Bt (Forráskút)
4. Joker Söröző (Üllés)

Szűcs László
játékos-edző

FÖLDMÉRÉS!

• megosztások, telekhatár kitűzések,
• épületfeltüntetés,
• szolgalmi jog bejegyzés,
• művelési ág változás,
   

» Elérhetőségünk:
• személyesen: Szeged, Pál u. 8/a (egyeztetett időpontban!) 
• 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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„A tett első, a szó második;”
Széchenyi István

   

















 







 
















   



















 





    





   


 

  




      






  



 






 



 






  
























  









  



 

  







  








 





 

  


 











 






















   





 

 













 

 





 



 














   







 



 














 





 

 

  



 

          

 

Az előző szám KERESZTREJTVÉNY megfejtése: Az Idő kegyetlen azokhoz, akik agyon akarják ütni 
A nyertes a SZILVÁNIA PIZZÉRIA családi pizzáját nyerte: Papp Tamás

Az előző szám TOTO megfejtése: BADADBBCBA.
A nyertes a GOODS MARKET 1000Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Dékány János.

Gratulálunk! 
Nyereménye a Közösségi Házban vehető át.



Zsombói Hírmondó – Kiadja Zsombó Község Polgármesteri Hivatala, Szerkesztőség címe 6792, Zsombó Alkotmány utca 1. Tel/fax: 62/595-560, 
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2009. júliusi rendezvényeink

Ambrosia Boulder Cup
 – Nemzetközi mászóverseny

Hazai pályán: 

Firbás Melinda és Horváth Zsolt

„The Winner Takes It All”

Márió: „Érted szól a szerenád”

Hagyományőrzők: az arató brigád

Charlie: „Az légy aki vagy!”

Bokréta Dalkör

Teltház

Zene, tánc hajnalig

További képek elérhetőek a www.kultura.zsombo.hu weboldal galériájában

Családi Nap a templomkertben

Ritmikus Sportgimnasztika

Magánénekesek: „Arra születtünk!”

A KOX formáció a világot jelentő deszkákon

Bátki Fazekas Zoltán művész úrmindenkit elvarázsolt

Desperadó:
 „Gyere és álmodd az álmunkat újra”


