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„Farsangol a világ! kinek nincs:
Feleséget keresni jő;
Mellőle megszökik, kinek van …
Oh boldog farsangi idő …!”

Tompa Mihály: Farsangban

Tisztelt Zsombói Lakosok!

A Zsombói Hírmondó korábbi számában 
már tájékoztattam Önöket arról, hogy az 
óvoda és az iskola fenntartásának átadásá-
hoz kapcsolódóan lakossági kezdeményezés 
indult helyi népszavazás kiírására. A Hír-
mondó legutóbbi száma óta történtekről az 
alábbiakban számolok be:

A kezdeményezők által leadott aláírások 
ellenőrzésére 45 nap állt a Helyi Választási 
Bizottság (HVB) rendelkezésére. A választási 
eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továb-
biakban: Ve.) alapján a HVB ezt a határidőt 
további 30 nappal meghosszabbította, mert 
szükségessé vált az aláírások egyenkénti 
ellenőrzése. A Ve. 118. § (4) bekezdése ren-
delkezik arról, hogy az aláírásgyűjtő ívnek 
tartalmaznia kell az aláírók olvasható 
családi és utónevét, lakcímét, személyi 
azonosítóját és aláírását. Az aláírásgyűj-
tő ívek ezzel szemben nem a személyi azo-
nosítót (közismert nevén személyi számot) 
tartalmazták, hanem a személyi igazolvány 
számát. Mivel a törvény eltérést nem enged 
ezekhez az adatokhoz képest, ezért a HVB-
nek az összes aláírást érvénytelennek kellett 
volna tekintenie. A HVB azonban figyelembe 
vette azt a tényt, hogy az aláírásgyűjtő íven 
már a hitelesítéskor is a személyi igazolvány 
száma szerepelt és akkor ezt sem a Helyi Vá-
lasztási Iroda vezetője, sem a Szegedi Városi 
Bíróság nem kifogásolta, mint formai hibát. 

A HVB figyelembe vette azt a tényt is, hogy 
a Bíróságnak az aláírásgyűjtő ív hitelesítésé-
re kötelező végzése után, a Helyi Választási 
Iroda vezetője már nem is módosíthatta és 
nem is kifogásolhatta az aláírásgyűjtő íven 
szereplő adatokat. A HVB ennek megfelelő-
en úgy döntött, hogy a formai hiba ellenére 
megvizsgáltatja az aláírásokat és beazono-
sítja az aláírókat a feltüntetett adataik alap-
ján. A részletes ellenőrzés eredménye az lett, 
hogy a 355 darab aláírásból 237 darab volt 
érvényes, 118 pedig érvénytelen. A népsza-
vazás kezdeményezéséhez a választópolgár-
ok 10 %-nak, azaz 280 választópolgárnak az 
érvényes aláírása szükséges. Az esetek több-
ségében (82 db) az volt az érvénytelenség 
oka, hogy az aláírók nem tüntették fel teljes 
családi és utónevüket, azaz gyakran lehagy-
ták a második utónevet vagy csak rövidítet-
ték a második családi nevüket. 9 esetben 
azért nem lehetett beazonosítani az aláírót, 
mert ugyanazon a címen két azonos nevű 
személy lakik (pl.: apa és fia). Ilyen esetek-
ben segített volna a személyi azonosító. 3 ol-
vashatatlan címet és 9 olvashatatlan nevet, 
valamint 1 hiányos címet is talált a HVB az 
ellenőrzés során. 8 olyan személy írta alá az 
aláírásgyűjtő íveket, akinek nincs Zsombón 
bejelentett lakcíme. Nekik nincs választójo-
guk a helyi népszavazáson. 6 esetben nem 
azt a címet tüntették fel az aláírók, amelyre 
be vannak jelentkezve, 2 személy csak tar-
tózkodási hellyel rendelkezik Zsombón, ezért 

nem szavazhat, egy személy pedig kétszer is 
aláírta az íveket. Az ő aláírását mindkét eset-
ben érvénytelennek kell tekinteni.

A kezdeményező a HVB határozatát a fel-
lebbezési határidőn belül megtámadta. A 
fellebbezés elbírálására jogosult Területi 
Választási Bizottság (TVB) 2011. szeptem-
ber 6-án döntött az ügyben. A TVB annyiban 
változtatta meg a HVB határozatát, hogy 
kimondta: az érvényes aláírások száma nem 
éri el a helyi népszavazás kezdeményezésé-
hez szükséges, jogszabály által megkövetelt 
érvényes aláírás számot. A TVB megálla-
pította továbbá, hogy személyi azonosító 
hiányában egyetlen aláírást sem lehet ér-
vényesnek elfogadni, mivel a törvény ettől a 
szabálytól semmiféle eltérést nem enged. A 
TVB – a HVB-hez hasonlóan – az Országos 
Választási Bizottság 1/2005. számú állás-
foglalására hivatkozott, amely szerint csak 
azt az aláírást lehet érvényesként elfogadni, 
amely mellett a lakcím, a személyi azonosító 
és a családi és utónév teljes körűen és olvas-
hatóan fel van tüntetve. A TVB döntése ellen 
a kezdeményező a rendelkezésére álló határ-
időn belül nem kért bírósági felülvizsgálatot. 
Ennek következtében ez a helyi népszavazási 
kezdeményezés jogerősen lezárult. 

Dr. Csúcs Áron
Jegyző

A Helyi Választási Iroda vezetője

TájékozTaTás az okTaTási inTézmények fennTarTására irányuló helyi népszavazási 
kezdeményezésről
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Az általános iskola és a mű-
vészetoktatás szeptembertől 
megkezdte közös életét. Az in-
tézmények vezetői számos közös 
eseményt terveznek a tanévre.

Az általános iskola arculatában 
is megváltozott ettől a tanévtől, 
erre azért volt szükség, mert az 
eddigi intézmény jogutódja – 
nemcsak nevében – a művészeti 
iskola. A Szent Imre informatika 

tanára új logót tervezett, új hon-
lap indul, így könnyen megkü-
lönböztethető a két intézmény. 
Az arculatváltás természetesen 
nem jelent teljes önállósodást, 
de fontos az új iskolát a médiá-
ban is megjeleníteni, megfelelni 
a XXI. század elvárásainak.

A délutáni szakkörök megszer-
vezésében is az volt a fő szem-
pont, hogy az általános iskolai 

foglalkozások jellege ne fedje 
a művészetoktatást. Az együtt-
működés szimbolikus példája a 
Kós Károly emlékérem átadása 
lesz, ami továbbra is a legki-
emelkedőbb teljesítményt nyúj-
tó diákot illeti, így semmit nem 
veszít eddigi rangjából. Emellett 
megalapítják a Szent Imre díjat, 
aminek odaítélésében szintén a 
magas szintű tanulmányi és kö-
zösségért végzett munka játszik 
döntő szerepet. Mindkét elis-
merés közös döntés lesz, hiszen 
több olyan pedagógus is van, 
akik mindkét intézményben ta-
nítanak, maga az igazgatónő is 
osztályfőnök.

– Célszerűbb összefognunk, 
együtt megszervezni a progra-
mokat. Nem egymás ellenében 
dolgozunk, hanem egymásért – 
mondta Faragó Gabriella, a mű-
vészeti iskola igazgatója – nem 
kérdés: mindenki célja, hogy a 
gyerekek a legjobbat kapják.

Pálmai Péter
 igazgató

„Elhull a virág, eliramlik az élet…
Űlj, hitvesem, űlj az ölembe ide!”

Petőfi Sándor: Szeptember végén

A Hírmondó legutóbbi szá-
ma óta a Képviselő-testület 
két munkaterven felüli, 
rendkívüli ülést tartott.

2011. július 27. – munka-
terven felüli, rendkívüli ülés

Az ülés összehívását pályá-
zatokkal kapcsolatos döntések 
meghozatala indokolta. Az első 
napirendi pontban a Képvise-
lő-testület arról döntött, hogy 
a Kerékpárút II. ütem pályázat 
megvalósítása érdekében, kon-
zorciumi megállapodást köt For-
ráskút községgel és jóváhagyta 
a pályázati önerő összegét is. 
A második napirendi pontban 
az ivóvízminőség-javító pro-
jekttel kapcsolatban hozott 
korábbi döntését kellett módo-
sítania Képviselő-testületnek. 
Erre azért volt szükség, mert a 
pályázat benyújtásakor egyik 
település (Deszk, Kübekháza, 
Röszke, Újszentiván, Tiszasziget 
és Zsombó) sem döntött arról, 
hogy amennyiben a Társulás 
nem nyeri el a támogatást az ön-
erőre, az EU Önerő Alapból vagy 

a forrás nem áll rendelkezésre, 
akkor ezt az összeget más mó-
don kell biztosítania. Azóta Kor-
mány határozat született a teljes 
önerő támogatásáról is, amely 
biztosítja a teljes önerő állami 
támogatását, vagyis 100%-ban 
támogatott lesz a projekt. Az 
egyéb napirendi pontok között 
a Homokháti Önkormányzatok 
Kistérségfejlesztési Társulásának 
tevékenységéről szóló 2010. évi 
szakmai beszámolóját fogadta 
el a Képviselő-testület.

2011. augusztus 10. – mun-
katerven felüli, rendkívüli 
ülés

Az ülés összehívását a Kós Kár-
oly Alapfokú Művészetoktatási 
Intézménnyel kapcsolatos dön-
tések meghozatala indokolta. 
Az első napirendi pontban Kós 
Károly Alapfokú Művészetokta-
tási Intézmény Alapító Okiratát 
módosította a Képviselő-tes-
tület, a felvételi körzetet kiter-
jesztette Öttömös községre. A 
módosításra azért volt szükség, 
mert Öttömös Község Önkor-
mányzata megkereste a Kép-

viselő-testületet, hogy a több-
letkiadást vállalva, az Alapfokú 
Művészetoktatási Intézménybe 
járjanak az öttömösi gyerekek. 
Az Alapító Okirat változtatását a 
jogszabályváltozások és a szak-
feladat számok módosítása is 
indokolta. A második napirendi 
pontban a Képviselő-testület 
elfogadta a Kós Károly Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 
Alapdokumentumait (SZMSZ, 
Pedagógiai Program, Helyi Tan-
terv, Házirend). Ezt követően a 
Képviselő-testület a Kós Károly 
Alapfokú Művészet-oktatási In-
tézmény 2011/2012. tanévre a 
tanszakonként javasolt órakere-
tet és álláshelyek számát hatá-
rozta meg. A negyedik napirendi 
pontban a Képviselő-testület a 
Kós Károly Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény térítési díjai-
ról szóló rendeletét fogadta el. Az 
ötödik napirendi pontban a Tisza 
Volán Zrt. megkeresése alapján, 
a Képviselő-testület élve a lehe-
tőséggel buszmegállók átneve-
zéséről döntött. Eszerint 2011. 
szeptember 1-től az Omnimarkt 
Kft. megálló, Zsombó-Dorozsmai 

határút elnevezésű megállóra; a 
Zádori ház megálló, Zádori tanya 
elnevezésű megállóra; a Csárda 
megálló, Rózsa Sándor Csárda el-
nevezésű megállóra; az Andrássy 
út 24. sz. megálló, Bába hegy el-
nevezésű megállóra; a Zsombó, 
aut. vt. megálló, Zsombó Köz-
pont elnevezésű megállóra; az 
Andrássy út 124. sz. megálló, 
Zsombó, Jókai utca elnevezésű 
megállóra; a Zsombó, aut. ford. 
megálló, Zsombó, Szent Mihály 
utca elnevezésű megállóra; az 
Iskola 1. sz. megálló, Wesselé-
nyi Iskola elnevezésű megálló-
ra; a Szatymazi határ megálló, 
Zsombó-Szatymazi határút el-
nevezésű megállóra módosul. 

 Köszönöm megtisztelő figyel-
müket!

Dr. Csúcs Áron
 jegyző

Nagyon sok szeretettel meg-
hívom a bölcsődébe jelentkező 
gyermekek szüleit a 2011.szep-
tember 20.-án (kedden) délután 
17 órakor tartandó szülői értekez-
letre.

Az eddig nem jelentkező, de a 
bölcsőde iránt érdeklődő szülőket 
is nagy szeretettel várom!

A szülői értekezlet helye: A 
zsombói Közösségi Ház 

Megjelenésükre feltétlenül szá-
mítok.

Sok Szeretettel: 
Maróti Józsefné 
bölcsőde vezető

TájékozTaTó a képviselő-TesTüleTi ülésen TörTénTekről      

kéT inTézmény – egy épüleT 
megkezdődöTT a Tanév a szenT imrében és a kós károlyban

bölcsődei szülői 
érTekezleT



5

ZSOM-BOLYGÓ

„Könyv, toll, tinta, ceruza,
rontom-bontom,
kezdődik az iskola,
csak aszondom.”

Weöres Sándor: Kezdődik az iskola

Bizonyára azoknak a szülőknek és gyere-
keknek, akik a focipálya melletti játszóteret 
használják, feltűnt, hogy egyik reggelre a 
bébihinták eltűntek. Ennek az okát a mai na-
pig nem tudjuk, hisz nem kerültek felújítás-
ra, nem adtuk kölcsön senkinek, így maradt 
az ellopás vélelme.

Eltűnésüket bejelentettem a Sándorfalvi 
Rendőrőrsnek is. Fájó dolog ez, ha lopás 
történt, mert ennek a játszótérnek az 
ujjászületésében sok zsombói család segí-
tett, ki anyagilag, ki kétkezi munkájával. 
Ezért úgy gondolom, hogy sokan a maguké-
nak érzik. Pár héttel ezelőtt beszélgettem a 
Polgármester Úrral, hogy a játszótér milyen 
jó állapotban van, nincs rongálás, nincs 

szemét, vigyáz rá a lakosság. Úgy látszik a 
kijelentésem elhamarkodott volt, nagyon 
felháborított a hinták eltűnése.

Szeretném kérni a lakosságot, hogy ha 
bármit észlelnek (rongálást, eltűnést, stb.), 
jelentsék a Polgármesteri Hivatalnak.

Örömteli hír, hogy településünkön élő két 
családnak köszönhetően a hinták (melyek-
nek darabja 30.000,-Ft) megvásárlásra és 
kihelyezésre kerültek. A név nélküli felaján-
lóknak a játszótér használói nevében ezúton 
is köszönjük szerénységüket és nagylelkűsé-
güket.

 Mihaálffyné Zakar Andrea
települési képviselő

hinTa-palinTa            

Tisztelt Hölgyem, Uram!
A Központi Statisztikai Hivatal fontos fel-

adata, hogy 10 évente számba veszi az ország 
népességét, lakásállományát. Ennek 
megfelelően Magyarország területén 
2011. október 1. és 2011. október 31. 
között népszámlálásra kerül sor, amelyről a 
2009. évi CXXXIX. törvény rendelkezik.

A népszámlálási törvény értelmében az 
adatszolgáltatás – a nemzetiségre, az 
anyanyelvre, a vallásra, a tartós betegségre 
és a fogyatékosságra vonatkozó kérdések ki-
vételével – kötelező.

Számlálóbiztosunk e levél kíséretében el-
juttatta Önhöz a kérdőívek egy-egy példá-
nyát és a kitöltést segítő Útmutatót. A kérdé-
sek megválaszolásához többféle lehetőséget 
is kínálunk:

– A kérdéseket megválaszolhatja 
az interneten keresztül. Ehhez a www.
enepszamlalas.hu honlapra kell belépnie, 
ahol egy azonosító és egy egyedi kód meg-
adásával lehetővé válik a népszámlálási 
kérdőívcsomag on-line felületen történő 
kitöltése. Ez az azonosító és az egyedi kód 
a Lakáskérdőív első oldalán, az „Azonosító” 
és „Internetes belépési kód” mezőben talál-
ható. Az internetes oldalon 2011. október 
1-16. között fogadjuk be az adatokat.

– A kérdéseket megválaszolhatja 
úgy is, hogy a kérdőíveket saját maga 
tölti ki. Amennyiben az adatszolgáltatói 
csomagban található egy darab személyi 
kérdőív nem elegendő az adatszolgáltatási 

kötelezettség teljesítéséhez, számlálóbiz-
tosunk ellátja Önt a megfelelő mennyiségű 
kérdőívvel. Kérjük, hogy a kitöltött papír kér-
dőíveket a kapott borítékba visszahelyezve 
a számlálóbiztosnak adja át. A papír alapú 
önkitöltésre is 2011. október 1-16-ig van 
lehetősége.

– A kérdéseket megválaszolhatja a 
számlálóbiztosnak, aki 2011. október 
1. és 2011. október 31. között felkeresi 
Önt. Kérjük, ehhez a borítékban talál-
ható kérdőívet őrizze meg!

Ha az adatgyűjtéssel kapcsolatban bár-
milyen kérdése van, munkatársaink az in-
gyenesen hívható 06-80-200-014-es vagy 
06-80-200-224-es telefonszámon, mun-
kanapokon 8-20, hétvégén 10-18 óra 
között válaszolnak Önnek. A népszámlá-
lással kapcsolatban informálódhat a www.
nepszamlalas.hu honlapon is.

A népszámlálás során felvett adatokat 
az adatvédelmi törvény szigorú szabályait 
betartva, bizalmasan kezeljük, és kizárólag 
statisztikai célra használjuk fel.

Köszönjük, hogy a 2011. évi népszám-
lálás sikeres végrehajtásában együtt-
működik velünk.

dr. Vukovich Gabriella
a KSH elnöke

népszámlálási TájékozTaTó          

Rendelésfelvétel: 
06-62/255-715
06-20/4045-045

Szilvánia PizzéRia éS Fagyizó

nyitva tartás: 
Hétfőtől vasárnapig 8-21
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„Bor, te dús örömelixír,
Bor, te táltos rőt pogány,
Csók az Élet ajakán,”

József Attila: Hymnus a borhoz

– Megváltozott a lakásfenntartási 
támogatás – A fűtéstámogatást is az 
önkormányzatnál kell igényelni!

 Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy 
2011. szeptember 1-től jelentősen átalakult 
a lakásfenntartási támogatás. Augusztus 31-
ével megszűnt a szociális alapú gáz- és távhő 
ártámogatás és beépült a lakásfenntartási 
támogatásba, az új támogatást a lakóhely 
szerinti önkormányzatnál kell igényelni. 

– Milyen jövedelemhatárig lehet 
igényelni a támogatást?

Az új támogatási rendszer lényegesen 
megemeli a jogosultsági jövedelemhatárt, 
amelyet a törvény 71.250,- Ft-ban, az öreg-
ségi nyugdíjminimum 250 százalékában 
határoz meg .

– Milyen más feltétele van még a la-
kásfenntartási támogatásnak?

A lakásfenntartási támogatás rendszeré-
ben a jövedelmi jogosultsági feltételek mó-
dosítása mellett két új elem is megjelenik: a 
fogyasztási egység, valamint a vagyonvizs-
gálat.

A jövedelemszámítás alapja, az egy főre 
jutó jövedelem helyett, a háztartás fogyasz-
tási szerkezetét jobban kifejező, fogyasztási 
egységre jutó jövedelem. 

A támogatást igénylők vagyoni helyze-
tének vizsgálatával pedig az a cél, hogy ki-
szűrhetőek legyenek a támogatást nem jog-
szerűen igénylők, növelve ezáltal az ellátás 
célzottságát és hatékonyságát.

– Hogyan számítják az egy fogyasz-
tási egységre jutó jövedelmet?

A jövedelemszámítás alapja, az egy főre 
jutó jövedelem helyett a háztartás fogyasz-
tási szerkezetét jobban kifejező fogyasztási 

egységre jutó jövedelem lesz. A háztartás 
első nagykorú tagjának arányszáma 1,0; 
a második: 0,9; minden további nagykorú 
arányszáma 0,8; a háztartás első és második 
kiskorú tagjának arányszáma személyen-
ként 0,8 és minden további kiskorú tagjának 
arányszáma tagonként 0,7. A háztartás össz-
jövedelme, az arányszámok összegével kerül 
elosztásra.

– Mit jelent a vagyonvizsgálat?
A vagyon mértékének megállapításakor 

az ingatlant, a járművet és a forgalomképes 
vagyoni értékű jogot kell figyelembe venni, 
nem kell azonban beszámítani a kérelmező 
(jogosult) által lakott ingatlant, az általa 
lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű 
jogot, valamint a mozgáskorlátozottságára 
tekintettel fenntartott gépjármű értékét.

– Pénzben vagy természetben kell 
nyújtani a támogatást?

Pénzben és természetben is nyújtható a tá-
mogatás, a törvény értelmében a lakásfenn-
tartási támogatást elsősorban természetben 
kell nyújtani.

– Eddig jogosult voltam a lakásfenn-
tartási támogatásra. Újra kell igényel-
nem?

Amennyiben Ön eddig már jogosult volt a 
lakásfenntartási támogatásra, úgy jelenleg 
nem kell új igényt benyújtania, azt a meg-
állapító határozatban foglalt ideig változat-
lanul megkapja.

– Eddig jogosult voltam a gázár tá-
mogatásra, újra kell igényelnem?

Igen, igényelni kell. Azoknak, akiknek ko-
rábban (augusztus 31-ig vagy azt megelőző 
időpontig) járt a gáz- és távhő ártámogatás, 
nem jár tovább „automatikusan” a lakás-
fenntartási támogatás, hiszen több ponton 
változtak a feltételek.

– Hová kell benyújtanom a támoga-
tás iránti igényt?

A lakásfenntartási támogatás iránti igé-
nyeket a kérelmező lakóhelye szerint illeté-
kes települési önkormányzat polgármesteri 

hivatalánál lehet benyújtani.
– Mikortól folyósítják a támogatást?
A támogatást a jogosultságoknak meg-

felelő kérelem benyújtása hónapjának első 
napjától havonta folyósítják. 

– Mennyi ideig érvényes a megítélt 
támogatás?

Egy évig.
– Milyen igazolásokat, dokumentu-

mokat kell az igényléshez benyújtani?

Leggyakrabban kért dokumentumok:
– A háztartásban élő személyek jövedel-

mi viszonyait tanúsító igazolások, a havonta 
rendszeresen mérhető jövedelmeknél (pl.: 
munkaviszony, nyugdíj, családi pótlék, stb.) 
a kérelem benyújtását megelőző hónapról;

– A nem havi rendszerességgel szerzett, 
illetve vállalkozásból származó jövedelmek 
esetén a kérelem benyújtásának hónapját 
közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szer-
zett jövedelem egyhavi átlagáról;

– Ha a jövedelem kizárólag alkalmi mun-
kából származik, annak összegéről nyilat-
kozni kell;

– Munkanélküli személy esetében a mun-
kanélküliség ténye az állami foglalkoztatási 
szervnél történt regisztrációról szóló irattal 
igazolható;

– A lakás nagyságát hitelt érdemlő mó-
don igazoló irat;

– Kérelem benyújtásának hónapját meg-
előző havi közüzemi számla, ahová kéri a 
támogatás utalását.

Fontos tudni, hogy köszönhetően 
a 2011. január 1-jén életbe lépett új 
gázár-szabályozásnak, a 3 vagy több 
gyermeket nevelő családok továbbra 
is gázárkedvezményre jogosultak, azt 
a Magyar Államkincstártól kell igényel-
ni.

Dr. Csúcs Áron
jegyző

T á j é k o z T a T ó 
a lakásfennTarTási TámogaTás 2011.szepTember 1-Től haTályba lépő válTozásairól

Tájékoztatjuk a pályázóinkat, hogy meg-
jelent a LEADER 2011. pályázatok benyúj-
tását lehetővé tevő támogatási rendelet, 
ennek részletező dokumentumai (pályázati 
felhívás, célterület adatlap, formanyomtat-
ványok) és az előzetes bírálathoz szükséges 
projekt adatlap. 

Az alábbiakban ezek egyszerűbb használa-
tához nyújtunk segítséget.

Pályázat folyamata:
A LEADER pályázatok benyújtása két fordu-

lóból áll: 
Az első forduló:
1. Projekt adatlap benyújtása , melynek 

határideje: 2011. szeptember 16.-ig szemé-
lyesen vagy postai úton a Déli Napfény Nkft , 
6720 Szeged Tisza L. krt. 76. ill. 6701 Szeged, 
Pf. 1136. címre.

A második forduló:
2. LEADER pályázat benyújtása: 2011. 

szeptember 30-2011. október 31. az elő-
zetesen már benyújtott és az Akciócsoport 
Bíráló Bizottsága által elfogadott projektek 
részére.

A  pályázható célterületekről, a pályázás 
részletes módjáról az alábbi linken letölthe-
tő dokumentumokból tájékozódhatnak:

http://www.delinapfeny-hacs.hu/leader-
2011.html

Kérdés esetén kérem keressék irodánkat és a 
munkatársakat a honlapunk elérhtőségein.

Déli Napfény LEADER 
akciócsoport munkaszervezete

megjelenT a leader pályázaTi felhívás
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ZSOM-BOLYGÓ

„Egyszer volt egy nagy csoda,
Neve: birka-iskola.
Ki nem szólt, csak bégetett,
Az kapott dicséretet.”

Weöres Sándor: A birka iskola

Amióta az eszemet tudom, minden 
zsombói egyként emlegette: „milyen idő-
szerű lenne már a kerékpárút megépítése, 
hiszen a környező településeken már évek 
óta koptatják a külön e célra épített aszfaltot 
a kétkerekűek”. 

Régóta várt esemény részesei lehettek a 
kedves zsombóiak 2011. szeptember 6-án, 
amikor ünnepélyes keretek között zárult a 
kerékpárút építés I. üteme, a megépült sza-
kasz átadásával, megáldásával. Népes kis 
csapat gyűlt össze a Kisboldogasszony Plé-
bánia környékén, hogy együtt örüljenek az 
elkészült beruházásnak. 

E napsütéses szép délelőttön a helyi iskolá-
sok kerékpártúrán és ügyességi versenyeken 
vettek részt. 

A községünk számára jeles eseményt sok 
közismert személy tisztelte meg jelenlétével, 
többek között dr. Bohács Zsolt országgyűlési 
képviselő, aki – az alapkőletétel után – se-
gédkezett az ünnepélyes szalag átvágásánál 
is. Gyenes Csaba zsombói plébános áldotta 
meg az elkészült beruházást. A több mint 
100 millió Ft-os beruházás eredményeként 
korosztálytól függetlenül biztonságosan 
közlekedhetnek a kerékpárosok közel 3 km-
es szakaszon. Erre emlékeztettek mindenkit a 
helyi óvodások és iskolások az átadó ünnep-
ségre válogatott műsorukban. Természete-
sen Szalmáné Valika is hozott az alkalomhoz 
illő szép szavalatot. Gyuris Zsolt polgár-
mester megköszönte 
a lakosság türelmes, 
segítőkész hozzáállását 
és reményét fejezte ki, 
a kerékpárút hálózat 
fejlesztésével kapcso-
latban. Az Andrássy 
úton az utóbbi években 
több beruházás való-
sult meg: járdafelújítás, 
virágládák kihelyezé-
se, kerékpárút építés, 
elavult vízhálózat ki-
váltása, településkapu 
és hozzá kapcsolódó 
közvilágítás kialakítása. 
Azonban van még mit 
tenni: az önkormányzat 
tervei között szerepel 
az Andrássy út gömb-
kőrissel való beültetése 
az egységes utcakép 
kialakítása érdekében, 
azonban az anyagi erő-
forrásokat erre még ke-
resi az önkormányzat. A 
zsombói polgármester a 
jövőben átadásra kerülő 
nagy projektek ismer-
tetése után elmondta, 
hogy a képviselők, az 
önkormányzat célja, 
hogy minél élhetőbb 
környezetet alakítsanak 

ki a községben. A fejlesztések több-keve-
sebb türelmet és megértést igényelnek az 
itt élőktől, azonban nincs építés, fejlesztés, 
bontás kisebb-nagyobb felfordulás nélkül. 
Gyuris Zsolt polgármester reményét fejezte 
ki, hogy a jövőben is több hasonló eredmé-
nyes projekt valósul meg pályázati forrásból 
Zsombón. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 
cél a további kerékpárút építése, a szomszé-
dos községgel, Forráskúttal való összekötése 
illetve Szeged irányába történő meghosz-
szabbítása, melyre a pályázat benyújtásra 
került. Sokan nem tudják, mivel jár egy ilyen 
beruházás: a pályázat megírása, amit mind-
annyian hallunk és az építés, illetve az ezzel 
járó kellemetlenségek, amit egy hétköznapi 
ember érzékel. A háttérben hivatalok kö-
zötti folyamatos konzultációk, koordinációk 
és váratlan helyzetek megoldásának sora 
áll. Megtisztelő, hogy a munkában partner 
Körzeti Földhivatal és számos társintézmény 
munkatársa eljött, hogy együtt örüljön ve-
lünk a forgalomba helyezett belterületi ke-
rékpárútszakasz záró rendezvényén. 

Köszönjük az együttműködésüket, segítsé-
güket. 

Bízzunk benne, hogy a jövőben még szá-
mos ilyen örömteli esemény kapcsán láthat-
juk őket vendégül.            

                                                                                   
ZSH. 

kerékpárúT áTadás zsombón          

NYUGDÍJTANÁCSADÁS, 
ÜGYINTÉZÉS DOROZSMÁN

– Öregségi nyugdíj
– Rokkantsági nyugdíj
– Korkedvezményes nyugdíj
– Rendszeres szociális járadék
– Átmeneti járadék
– Rokkantsági járadék
– Rehabilitációs járadék
– Özvegyi nyugdíj, árvaellátás
– Szolgálati idő összeszámítással 
kapcsolatos tanácsadás, igényfelmé-
rés, teljes körű ügyintézés felhatal-
mazással
Előzetes időpont-egyeztetés, igény 
szerint helyszíni ügyintézés.
30/477-8242, 62/474-381

László Györgyné Ági
társadalombiztosítás szaktanácsadó
az „elefántos” ügyfeles
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„A
Alma alva ring az ágon,
alma álma áhitat, 
se érzés, se gondolat,
tiszta fény az alma-álom.”

Weöres Sándor: ABC

A Magyar Nemzeti Bank anyagilag is támo-
gatja, hogy a kiskereskedők megbízhatóbb 
bankjegyellenőrzést lehetővé tevő, modern 
UV-A/C-készüléket vásároljanak.

A jegybank a pályázat során az UV-A/C-
készülékek nettó kiskereskedelmi árának 
60%-ával (de készülékenként legfeljebb 
20 ezer forinttal) támogatja a programban 
résztvevő kiskereskedőket.

Kik jogosultak az MNB-támogatásra?
A támogatásra a kiskereskedelmi tevé-

kenységet végző, üzletet üzemeltető keres-
kedő jogosult, amennyiben:

– működését 2011. január 1-jét megelő-
zően kezdte meg,

– gazdasági társaság és egyéni cég ese-
tén a legutolsó lezárt üzleti évére vonatkozó, 
beszámolóját elektronikus úton nyilvános-
ságra hozta, illetve egyéni vállalkozó esetén 
a 2010. évre vonatkozó vállalkozói személyi 
jövedelemadó bevallási kötelezettségének 
eleget tett,

– üzletének vagy üzleteinek átlagos alap-
területe nem haladja meg a 400 m2-t,

– üzletenkénti éves árbevétele megha-
ladja az 5 millió forintot, illetve 2010-ben 
alakult gazdasági társaság és egyéni cég 
vagy a tevékenységét 2010-ben megkezdő 
egyéni vállalkozó esetén a 2,5 millió forin-
tot.

Hogyan juthat a kiskereskedő az MNB-
támogatáshoz?

1.  A pályázati anyag beszerzése:
– Letöltés az MNB honlapjáról VAGY
– Igénylés SMS-ben: 

Nevét és levelezési adatait küldje el SMS-
ben a +36-30-996-3794-os telefonszám-
ra, a pályázati dokumentációt postai úton 
juttatjuk el az SMS-ben megadott névre és 
címre VAGY

– Igénylés bármely Forgalmazó partner-
től

2. A Pályázat elkészítése, előírt dokumen-
tumok csatolása.

3. A pályázat beküldése (postai úton vagy 
személyesen) az MNB-hez.

4. Az MNB elbírálja a jogosultságot.
5. Az jogosult kiskereskedők részére az 

MNB postai úton eljuttatja a kupon(oka)t és 
az információs anyagokat.

6. A kiskereskedő kiválaszt az MNB ter-
méklistájáról egy UV-A/C készülék típust, 
valamint egy értékesítési pontot, ahol meg-
vásárolja az általa kiválasztott készüléket.

További információk:
www.mnb.hu
e-mail:
uv.ac.program@mnb.hu, 
bankjegy@mnb.hu
telefon: 421 3373
fax: 421 3391

Tisztelt Termelők!
2011. szeptember hónapra a következőkre 

hívnám fel a figyelmüket.
1. Az Őstermelői igazolványok érvényesí-

tése, valamint az új igazolványok kiváltása 
továbbra is lehetséges az aktuális dátumtól, 
a feltételek az előző számokban szerepel-
nek.

2. A 2010. évi gázolaj jövedéki adó vissza-
igénylése:

A feltételek nem változtak, szükséges hoz-
zá a 30 napnál nem régebbi földhasználati 
lap szemle, adószám, adóazonosító jel stb. 
Művelési áganként egységesen 97 l/ha gáz-
olaj után lehet a jövedéki adóból visszaigé-
nyelni 68, illetve 72,4 Ft-ot.

3. A 2010-es Egységes támogatási ké-
relmekhez kapcsolódóan meg kell említeni, 
hogy a másodvetésű kultúrákat be kell 
jelenteni, mint adatváltozást!!! 

Az ehhez szükséges adatok megegyeznek 
a területalapú támogatáshoz szükséges ada-
tokkal.

4. Megkezdődtek a 2011-es Területalapú 
támogatási kérelmek ellenőrzési munká-
latai. A helyszíni ellenőrzés során vizsgá-
latra kerül a bejelentett kultúra (megléte), 
a területnagyság, valamint a kultúrállapot 
(gyommentesség!!!)

Kérek mindenkit, hogy erre az időpontra 
az esetleges hiányosságokat próbálják meg-
szüntetni, mert az előző évek tapasztalata-
iból kiindulva: az MVH az Uniós elvárásokat 
figyelembe véve és követve nem alkalmaz-

hat az ellenőrzések során semmiféle elnéző 
eljárást, a hiányosságokat a vis maior beje-
lentés kivételével szankciókkal bünteti.

A Földhivatal munkatársai vizsgálják a te-
rületeken a parlagfű jelenlétét is. Parlag-
füves területek esetében a minimális bírság 
30.000 Ft-tól kezdődik. Kérek mindenkit, 
hogy ezt az allergén gyomot próbálják kiir-
tani, mert a súlyos bírság kiszabása mellett a 
területalapú támogatás kifizetése is veszély-
be kerülhet.

5. A 64/2011 VM rendelet szerint a friss 
zöldség, gyümölcs forgalomba hozatala 
esetén,ha az értékesítés nagybani piacon, 
vagy kereskedő részére történik, vagy végső 
fogyasztó felé történő értékesítés esetén az 
áru mennyisége 20 tonna fölött van,akkor 
a Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény 
és Talajvédelmi Igazgatóságánál regisztráció 
szükséges. A regisztráció 4000 Ft-ba kerül, a 
díjfizetés módjáról az Illetékes Hivatal tájé-
koztatást fog küldeni. A regisztrációs nyom-

tatvány az MgSzH honlapjáról letölthető, 
vagy nálam beszerezhető.

6. Az aktuális pályázati kiírások közül 
megemlíteném a 81/2011 (VII.11.) VM ren-
delete alapján a Tanyafejlesztési Program 
előirányzat keretében nyújtott támogatási 
lehetőségeket, melyet a tanyagazdaságok 
fejlesztésére, tanyai termékek piacra jutása, 
stb. célra lehet igénybe venni. A támogatás 
mértéke az összes jogosult költségek 75-
90%-a. A pályázatot a VKSZI-hez kell be-
nyújtani 2011. szeptember 30-ig.

A részletekről a www.vkszi.hu honlapon 
olvashatnak.

7. Az egyéb aktuális információk, pályá-
zati lehetőségek a www.fvm.hu, a www.
mvh.gov.hu, a www.emva.gov.hu honlapo-
kon olvashatók, kérem, figyeljék ezeket az 
oldalakat is.

Tisztelettel: Gyuris Ferenc
Falugazdász
Telefonszám: 06-30/337-2520

nagyobb bizTonság a pénzTárakban a hamis bankjegyek ellen     

a falugazdász TájékozTaTója          
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„Gondold meg és igyál:
Örökké a világ sem áll;”

Vörösmarty Mihály: Bordal

Negyedik
Skaftafell Nemzeti Park - Myvatn-tó - 
2010.06.20-23.

Közel egy hete vagyunk már a szigeten, ne-
gyedik nap a vadonban. Kedd, délután. Szó-
val, Ollie megérkezik, beszállunk Gergővel 
a kocsiba, elindulunk keletre, és olyan fen-
séges világ tárul elénk, mint a Jökulsárlón 
gleccserolvadéka képezte tó, kapocs a szá-
razföld és a tenger között. Csak pillantásból. 
Dél-délkelet-kelet. Fjordok közti kanyargás 
a szürkeségben, Thom Yorke zenei aláfes-
tésével. A nagyon lelkes Ollie Djupivogurba 
megy, egy kis halászvárosba, hát mi is vele 
tartunk a végcélig. Végülis az irány az jó, na-
gyon is, és az sem egy utolsó szempont, hogy 
elég jól haladunk. 250km egyhuzamban.

Olykor esős, és állandóan szeles idő, sátor-
állítás a kempingben. Ollienak segítünk fel-
építeni sátorerődjét, egy kábé tízszemélyes 
monstrumot, uzsonna, fürdőcucc, uszoda 
újdonsült barátunkkal. A szabadtéri meleg-
vizes pancsolóban elfeküdve esőcseppek 
csapkodják arcunkat. Életérzés. Este séta a 
kikötőben, a két-háromezres városban bo-
lyongás, a Hold fénye csillámlik a félhomá-
lyos-homályos éjszaka sós vizén. 

A kikötőre néző sátrainkat hideg tengeri 
szél marja, süvítve tör utat nyughelyünkre 
a fagyos légáramlat. Mire fölkelünk, Ollinak 
hűlt helye, hip hop elviharzott még hajnal-
tájban talán. Reggeli után mi is vissza az 
1-es útra, a kíméletlen szélben várakozunk, s 
a szó szoros értelmében kavicsokkal ütjük el 
az időt, amíg a középkorú, Akureyribe tartó 
pszichológusnő útitársául nem fogad min-
ket. Nagyszerű, a Myvatn-tó parti Reykjahlid 
(’füstölgő domb’), ahová egyébként is igyek-
szünk, útba esik. Egy háromszáz km pluszos 
utazás, komoly táv az első napok szakaszos-
ságához képest. Fokozatosan elhagyjuk a 
tengerpartot és zöld moha övezte vízesések-

kel karolt, egyre szikárabbá váló kősivatagon 
autózunk keresztül, kissé az 1-es útról is le-
térve, jóféle társalgással. 

A Myvatn-tó előtt közvetlenül, egy 
szolfatárás (kénes gőzkiáramlás), fumarolás 
(vízgőzkiáramlás) területen - Námafjall - le-
parkolunk. Itt nagyon aktív vulkáni utómű-
ködés zajlik, a Föld mélyéből felfutó hő hevíti 
a levegőt. Később majd gejzírt (forró vizes 
feltörés) is látunk odébb, addig is a beszédes 
elnevezésű iszapfortyogók bugyogtatják sa-
ras váladékukat karnyújtásnyira. Reykjahlid, 
a tó északkeleti csücskén. Egy termetes 
kemping szélén várjuk a másfél napja nem 
látott útitársainkat, akik a szintén említésre 
érdemes, ausztrál, Roberttel befutnak, hu-
szonnégy órás közös utazást követően. Rob 
igazi kalandor, laptopján dolgozik és utazgat 
közben, ekkor épp Izlandon. Ő megy tovább, 
mi négyen újra együtt sétálgatunk a kanyon-
szerű  térben, és kráterek övezte tó partján, a 
kemping mentén. Zacskóseledel, miegymás, 
jóllakottan, jókor, jó helyen. 

A csütörtöki napot tartalmasra tervezzük, 
Gergővel nekivágunk északkelet irányban 
egy nagyobbfajta túrának, igencsak aktív 
vulkáni övezet, a Krafla vulkán felé, míg a 
többiek délre, a bazaltos lávából sötét kas-
télyokat idéző Dimmuborgirba tartanak. Itt 
nincsenek a hazánkban megszokott klasz-
szikus túrajelzések, hanem karók vannak 
leszúrva, amelyek az ösvényeket mutatják; 
helyenként nehezen vehető észre, és köny-
nyen letérhetünk a helyes útról, ami egy 
lávamezőn nem éppen üdvös, hát még egy 
friss hamu fedte gleccseren, ködszitálásban 
- ez azonban egy másik történet. Folyamato-
san, legutóbb a hetvenes évek végén, nyolc-
vanas évek elején kitört Krafla végeláthatat-
lan lávamezőjén (Leirhnjukur) bolyongunk, 
a durva, sötétre szilárdult kőzetek olykor 
vöröses árnyalatban pompáznak, világos-

barna, finom kőzetszemű térszínein pedig 
halvány türkiz, forró tavacskák, bugyogó 
iszap, gőzzel feltörő ásványi sók festette fe-
hér domboldalak. Viti, egy vízzel töltött krá-
ter, mellette sípolva tör a magasba a levegő 
a mélyből, energiahasznosításra szánt geo-
termikus erőmű csövekkel, kutakkal hossza-
san, utunk mentén. Délre tartunk Námafjallt 
újfent megnézni, több idővel felülírni előző 
napi villámlátogatásunk. Vicces képek. Még 
egy rövid séta a táborig, ezzel zárjuk aznapi 
kirándulásunk, a tó északkeletre terebélye-
sedő övezetében.

Másnap Dimmuborgir felé, Hverfell 140 
méter mély, 1000 méter kerületű kráteréig 
jutva csak, onnan rálátni a Myvatn-tó olykor 
egész apró krátereire. Mivel tovább szeret-
tünk volna mindenképpen jutni északra, 
ezért sétánkat rövidre fogjuk, kempingben 
pakolás, ebéd, szedelődzködés, és irány a 
korábbi bálnavadász, mára inkább bálnané-
ző paradicsom üdítő kis városa, Húsvavikon 
át, kitudja meddig. A társak már rég úton, 
ideje lesz nekünk is kifogni egy autóst.

 A keleti területen gyorsan átro-
hantunk, egészen biztos több időt érdemelt 
volna, azonban az is igaz, hogy a forgalom 
egyre csekélyebb, Reykjaviktól távolodva. 
Tulajdonképpen szerencsénk volt, hogy 
gyorsan átautóztuk, mert igen könnyen ott 
rekedhettünk volna hosszasan. A Myvatn-tó 
az Észak-Atlanti hátságon fekszik, a sziget 
bazaltos lávával itt épül szüntelenül, mi-
közben Izland egyik fele távolodik a másik-
tól. Ehhez hasonló terület lesz majd innen 
délnyugatra a szintén e hátságon található 
Thingvellir, akkorra több geológiát ígérhe-
tek. De az még odébb, most 87-es út, észak: 
csak jönne már egy kocsi…

Radvánszky János

sToppal az 1-es úTon - Túrabeszámoló izlandról       
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„S kopogtatás nélkül benyit
az ősz, adója legjobb jónak;”

Somlyó Zoltán: Szeptember

Lukács Boglárka 3/a. 
A számháború tetszett nagyon. Meg a szel-

lemi vetélkedő. A kiütő is nagyon tetszett. 
Az íjászkodás jó volt, meg Kecskeméten a 
Szórakaténusz Játszóházban a labda és a 
zúzó hangszert elkészíteni. Meg mikor fon-
tunk. Meg mikor agyagoztunk. Szóval Na-
gyon jó volt! 

Andrejcsik Enikő 6/c. 
Ami nagyon jó volt a táborban, hogy sok 

kézműves foglakozás volt, és a tábortűz is 
nagyon jól sikerült. A vetélkedők nagyon 
izgalmasak voltak. A számháború is jó volt. 
Kicsit sajnálom, hogy elmaradt a biciklitúra. 
De összességében jó volt a tábor. 

Harcsa-Pintér Noémi 6.o. 
Nagyon tetszett a tábor. Finom kaját kap-

tunk, mentünk úszni, kirándulni mindenfelé. 
Sajnálom, hogy nagyon sokat esett az eső, 
és, hogy emiatt nem tudtunk elmenni bicik-
lizni. A tábortűz szuper volt. Incsi-fincsi sza-
lonnát sütöttünk, és énekeltünk. Volt olyan, 
akik néha rosszak voltak (meg idegesítőek), 
de a felnőttek idegrendszere még ezt is 
túlélte. Csendes pihenőnél valaki mindig 
megkérdezte, hogy lehet-e enni fagyit. Ösz-
szességében idegileg kiakasztottuk az óvó 
néniket és Csaba bácsit, mert megvettünk 5 
kg jégkrémet, 2 kg műtaknyot, telezabáltuk 
magunkat sok finom étellel. Agyagoztunk, 
kézművesedtünk, úsztunk, áztunk, erősí-
tettük az izmainkat az éjszakai tornával és 
a guggolásokkal. Meghallgattuk Csaba bá-
csi történelmi előadásait, eközben remekül 
éreztük magunkat. Jövőre is szeretnék jönni. 

Táborosi Boglárka 7/a 
Nekem nagyon tetszett, amikor vasárnap 

este csillagászkodtunk, és amikor a Gyarmati 
Dezsőről elnevezett uszodába töltöttük a 

délutánokat. Izgalmas volt a vetélkedő, de 
legjobban a tegnap esti tábortűz tetszett. A 
sorverseny annyira nem tetszett, mert esett 
az eső, és csúszott a fű. Jó volt a jurtákban 
aludni, csak hideg volt és bejött a sok bogár. 
Az éjjeli torna után (egyszer voltunk) izom-
lázam volt, de mindezt leszámítva nagyon 
tetszett a tábor. 

Bacsa Janka 7.o. 
Tetszett, hogy jó volt a társaság és sok kö-

zös program volt. Mindig volt valami közös 
játék. A környezet is jó volt, nagyon érdeke-
sek a padok és izgalmas volt jurtában aludni. 
Jó volt, hogy a rossz idő ellenére Csaba bácsi 
nem esett kétségbe, hanem kitalált más, 
sokszor jobb programokat. Az is jó volt, hogy 
a szórakozás mellett tanultunk is. Külön jó 
volt, hogy Csaba bácsi minden témához tu-
dott hozzátenni egy hosszú történelmi elő-
adást. Ez persze nem volt baj, mert Csaba bá-
csi érdekesen adta elő. Az ételek is finomak 
voltak. A kézműves foglakozások nagyon 
jók voltak. A tábortűznél volt a legjobb a 
hangulat, főleg, amikor Csaba bácsi énekelt. 
Nagyon jó volt, kár, hogy vége van. Remélem 
jövőre is lehet jönni. 

Ujvári Martin 7/b 
Amikor megérkeztünk, akkor nagyon jól 

berendezkedtünk a fiúkkal. A reggeli, az 

ebéd és a vacsora nagyon finom volt. A kilá-
tónál igaz, hogy fájt a lábam és tériszonyom 
van, de akkor is fölmentem négyszer és kö-
rülnéztem. Igaz, az nem tetszett, hogy az 
első napokban beázott a jurta, de végül sze-
rencsére a tábornak, este nem esett az eső. 
Kedvencem a programok közül az íjászat, a 
mini golf és a billiárd. Bogarak ellenére jö-
vőre is jövök. 

Barna Klaudia 5.o. 
Szerintem nagyon jó volt az egész. Azokkal 

is összebarátkoztam, akik nem zsombóiak. 
De az nem tetszett, hogy volt egy vihar és fé-
lig lejött a pók a tetőről. Lett rengeteg bará-
tom. Rengeteg gyík volt az udvaron. Nagyon 
finom volt a kaja. Főleg az tetszett, hogy 
tanultunk két éneket. Szerintem Csaba bácsi 
tök jó fej volt. A fiúk nem voltak annyira rosz-
szak, amire gondoltam. Én jövőre is jövők. 

Barna Attila 8/b 
Az első táboromon már megragadtak a 

„nem ivóvíz” feliratú csapok, amelyekben 
az íz tényleg finom volt. Az étellel nem volt 
semmi probléma. Szerintem az összes prog-
ram beleértve az éjféli guggolást mind ösz-
szekovácsolta a jurtákban lakó gyerekeket; 
illetve a kecskeméti kiruccanás is zsír volt.  A 
nyomdába belépve egyből elragadott, hogy 
2010-es könyvek vannak kinyomtatva. A 
szabadprogramoknál Gergőékkel elmentünk 
mindenfelé és olyan zugokat fedeztünk fel, 
ahol már rég nem járt senki. Rengeteg padot 
találtunk, ahol mindenre volt felírva egy név 
és valami idézet. Rengeteg élmény és prog-
ram ellenére is nem éreztem úgy, hogy túl 
„táboros” volt a hangulat. Meglátjuk jövőre 
milyen lesz. 

Tábori élménybeszámolók          

A vakáció szó hallatán a legtöbb gyermek 
arca felderül: végre egy pár iskolamentes 
hét. Ekkor mi pedagógusok átadjuk a gyer-
mekek felügyeletét, gondozását, a velük 
való szeretetteljes törődést az arra leginkább 
elhivatottaknak, a szülőknek. 

Nem kis feladat azonban megszervezni a 
gyermekek nyári programjait, hiszen sajnos 
nem minden család van abban az előnyös 
helyzetben, hogy a gyermekek a szülők, 
nagyszülők körében tölthetik el idejüket. 
Megoldást nyújthat az egyre nagyobb szám-
ban kínálkozó táborok adta lehetőség. A 
szülők egyre inkább tudatosan igyekeznek a 
gyermek érdeklődésének, személyiségének, 
valamint a család pénztárcájának leginkább 
megfelelő alternatívát felkutatni.

Ki ne gondolna vissza nosztalgiával gyer-
mekkora táborozásaira. Az ott szövődött 
barátságokra, a tábori élményekre, apró bo-
londságokra, megmosolyogtató tréfákra…

Azon szerencsések közé tartozom, akik 
a csólyosi - zsombói iskolai társulás lévén 

belecsöppenhettem egy olyan régi, hagyo-
mányokkal rendelkező tábor szervezésébe, 
mely immár harmadik éve szeretettel vár-
ta, és merem remélni, továbbra is várja a 
zsombói diákokat is. 

Az idei nyáron Balatonakali után Sikonda 
és környéke természeti és épített környe-
zetét derítettük fel. Kíváncsian füleltünk 
Orfűn a malommúzeumban, bebarangoltuk 
a közeli tanösvényt, egyre többet megtudva 
a Mecsek élővilágáról. Az abaligeti cseppkő-
barlangban - bár fényképpel nem örökíthet-
tük meg a cseppkőcsodákat - a látott élmény 
hosszú időre belénk vésődött. A szeszélyes 
időjárás ellenére sokat fürödtünk, sőt élvez-
hettük a sikondai élményfürdő luxusprog-
ramjait is. Az utolsó napon pedig az elemek 
erejével harcolva megmásztuk Óbánya cso-
dálatos völgyét.

Azonban ami mégis örömmel töltött el 
bennünket, tanárokat: tanítványaink beszél-
gettek, ismerkedtek, kacagtak, felszabadul-
tan játszottak, élvezték egymás társaságát, 

megfeledkezve a televízióról, a számítógép-
ről és a mobiltelefonról.

Jövőre lehet, hogy nem ugyanott, de úgy 
gondolom, találkozunk, hogy újra LAK-ot 
tervezzünk, versenyezzünk, énekelhessünk 
és elmondhassuk, mi minden történt az el-
múlt egy tanévben.

Köszönettel tartozunk a Csólyospálos Köz-
ségért és a Zsombói Diákokért Alapítvány-
nak anyagi támogatásukért, valamint a két 
csólyospálosi szervezőtanárnak Fúrúsné Zsu-
zsa néninek és Geráné Linda néninek.

   A zsombói 
diákok és Becherer Anikó kísérő tanár

vakáció – Táborozni pedig jó!!!     
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 „B
Benn a belső boltozatban,
bánatban és borúlatban
születik a szerelem,
hogy egy s kettő: sok legyen.”

Weöres Sándor: ABC

Szalai Krisztina 4.o. 
Hétfőn körbejártuk a Népfőiskolát. Csaba 

bácsi mesélt az épületekről. Hétfőn délelőtt 
ACTIVITYT játszottunk és délután uszodá-
ba mentünk. Kedden elmentünk Kecske-
métre a Tőserdőbe a kilátóra. Elmentünk a 
Szórakaténusz játszóházba. Lehetett csinál-
ni nemezlabdát és zúzólót. Utána elmen-
tünk a főtére és szabadprogram volt. Utána 
íjászkodtunk, ez mind tetszett. 

Ruzsa Kata 5/c 
A legjobban az agyagozás tetszett. Fura 

volt, de jó jurtában aludni. Az ételek fino-
mak voltak. Meg tanultam körmön fonni. Az 
ügyességi vetélkedőt a mi csapatunk nyerte 
meg. Hurrá! Kár, hogy az uszodába minden-
hol leért a lábam. A számháborún telement 
a ruhám tüskével, de a jurtában kiszedtem 
mindet. Kecskeméten zúzolót csináltam, de 
sajnos nem lehetett mindkettőt csinálni. A 
tábortűznél hideg volt, de ha közel mentünk 
a tűzhöz már nem fáztunk. Jövőre is jövök. 

Tábori Zsombor Koppány 5.o. 
Jó volt, csak esett az eső. Az volt rossz, hogy 

elmaradt a biciklizés, de a tábortűz meg volt 
tartva. Szép csillagokat láttunk és jókat me-
sélt Csaba bácsi. 

Dudás Zoltán 5/b 
Nagyon jó ez a tábor, csak sajnos mindig 

esett az eső. Amikor megérkeztünk, meg-
ismerkedtem a hellyel. Este jöttek a csilla-
gászok és megnéztünk bolygókat. Voltak 
mindenféle programok, feladatok. Nagyon 
isteni finomak voltak az ennivalók. Voltak itt 
Mentés másképp trió zenekar és népzenét 
tanítottak nekünk, és táncoltunk is. Tábor-
tüzet gyújtottunk és szalonnát sütöttünk. 
Elmentünk számháborúzni, voltunk Kecs-
keméten (is) a főtéren és el lehetett menni. 
Nagy jurtákban laktunk. Voltunk uszodában 
is. 

Szalai Arnold 5.o. 
Nekem a legjobb élményem az ACTIVITY 

volt. A csillagászkodás is jó volt. Sajnos elma-
radt a biciklitúra, de azért jó, hogy tudtam 
úszni. Nagyon jó a tábor, remélem jövőre is 
birok jönni. NÉHA VOLT BALHÉ! 

Ujvári Bernadett 5.o. 
Jó volt, hogy hétfőn újra körbenézhettem a 

tábort. Nagyon tetszettek a kézműves fogla-
kozások. De az nem tetszett, hogy legalább 
10-15 bogár rajtam mászkált. Nagyon jó 
volt a számháború, mert a feketék győztek! 
Nagyon tetszett az, hogy mini golfozhattam. 
És még nagyon jó volt a csillagászat. Finom 
ételeket adtak.Jó volt nagyon a tábortűz és 
sütöttünk szalonnát és hagymát. Tetszett a 
batikolás. 

Kónya Eszter 3/a 
Szerintem nagyon jó volt. Az volt a baj, 

hogy sokat esett az eső. Nekem nagyon 
tetszettek a kézműves foglakozások és az 
ACTIVITY parti! De a vetélkedők is jók voltak! 
Finom volt a kaja is! Nagyon szépek voltak 
a padok és a szobrok. Az uszodában sokat 
játszottunk, csak az volt a baj, hogy nem le-

hetett a vízben ugrálni. De attól még jó volt! 
Legjobban az utolsó program, a tábortűz 
tetszett! Egyszóval jövök jövőre is! 

Varga Ákos 4/c 
Nekem nagyon tetszett, hogy jurtákba 

aludtunk. És az is tetszett, hogy sok érde-
kes helyen voltunk. Hallgattunk kórusdalt 
is, ami nekem nagyon tetszett. Találkoztam 
pár ismerősömmel. Kézművesedtünk is, ami 
jó volt. 

Nagy Erika 4/a 
Nekem vasárnap a csillagászat tetszett, 

ahol megnéztük a Szaturnuszt, a Holdat és 
egy-két csillagot. Hétfőn ACTIVITYZTÜNK, és 
nagyon izgalmas volt. Ráadásul a mi csapa-
tunk nyert. Kedden elmentünk a Gyarmati 
Dezső uszodába. Pénteken tábortüzet gyúj-
tottunk. Nekem tetszett a tábor és remélem 
jövőre is el tudok jönni. 

Geringer Vivien 4/b 
Nekem az tetszett, hogy tetszett az uszoda. 

Tábortűznél jó volt, hogy mindenki ott volt. 
Jó volt új dalokat tanulni. Finomak voltak a 
Reggelik, ebédek és a vacsorák. 

Lukács Anna 4/b 
Nekem nagyon tetszett az egész tábor, fő-

leg a csillagászat. Mert megnéztük a Szatur-
nuszt, a Holdat és a kettős csillagot. Kedden 
elmentünk az uszodába. És csütörtökön is el-
mentünk. DE egy óriási pók mászott a táská-

mon. De nagyon jól éreztem magam! 
Boskovic Dusán 4/a 
Jó volt ez a tábor. Amikor ideértünk egyből 

kiraktuk a cumót. Az volt a legjobb, hogy 
íjászkodtunk Kecskeméten, a lőtéren. Teg-
nap volt a tábortűz, az volt a legeslegjobb a 
sok közül. 

Mangó Marcel 3/b 
A számháború elég izgalmasra sikerült. 

Kecskeméten az íjászat nagyon tetszett. 
Mindig finomakat főztek. Mindig jót játszot-
tunk. Kár, hogy néha esett az eső. 

Bacsa Flóra 5/a 
Nekem tetszett, amikor az uszodába men-

tünk, mert együtt játszhattunk. Volt az ének-
kari koncert, akkor én szívesen hallgattam 
volna tovább. A kőjurtában a Ferenc Bélának 
az alkotásait láthattuk meg. Az első napon 
berendezkedtünk a jurtákba. Csaba bácsi kö-
rülvezetett a népfőiskola területén. Nagyon 
jól összebarátkoztunk a táborba. Elmentünk 
a Holt-Tiszához és bementünk a Tőserdőbe, 
utána Kecskemétre mentünk. Kecskeméten 
a Szórakaténusz játszóházban zuzót és ne-
mezlabdát lehetett készíteni. Volt kézműves 
foglakozás ahol lehetet fűzni, agyagozni 
és batikolni. Valamelyik nap megkaptuk a 
Lakitelki táboros pólót. Nagyon tetszett a 
tábor, jövőre is szeretnék jönni. 

JELENTKEZNI LEHET A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN!
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„– Be nagy az ember saját romlására,
s milyen kicsi e budai vasárnap!
A kicsiségnek békesség a bére,
a nagyságnak üvöltés, vér az ára –”

Jékely Zoltán: Békesség, emberek

Július utolsó hétvégéjén rendezték meg a 
gyermek, kölyök, serdülő magyar bajnok-
ságot, amely az elmúlt években a Kolonics 
György emlékverseny nevet viseli.   

A nem éppen kedvező időjárási viszo-
nyok ellenére hatalmas tömeg gyűlt össze 
Sukorón, a verseny helyszínén. A viadal há-
rom napja alatt több mint 1000 gyerek állt 

rajtoz, akikkel rengeteg szülő, szurkoló ér-
kezett. Az EDF Démász Szeged sportolóinak 
a szokásoknak megfelelően idén is remekül 
sikerült a szereplés. 23 dobogós (7 arany, 4 
ezüst és 12 bronz) hely, valamint számos, ér-
tékes bajnoki pont került a tarsolyba. 

MK-4 gyermek I.-II. 2000m-es verseny-
számban – Sipos Dávis, Szekeres Bence, 

Molnár Lajos, Törköly Zoltán (Zsombó) 
– hajóegysége a magyar bajnoki címet sze-
rezte meg. 

Felkészítő edzők: Bátor Csenge, Demeter 
Irén

Gratulálunk!

A Helyi Vidékfejlesztési Stra-
tégiák LEADER fejezetének 
végrehajtásához nyújtandó 
támogatás pályázati felhívás 
alapján „Rendezvény” jogcím 
keretében „Környezetvédelmi akciókkal a 
lakosság környezettudatos magatartásá-
nak ösztönzése, rendezvények támogatása” 
célterületen belül az Összefogás Zsombóért 
Közhasznú Egyesület által megvalósítandó 
„Egy CSEPP egészség” program Környezetvé-
delmi napok Zsombón programsorozat őszi 
rendezvényei:
EnErgia napja:

2011. 10.07.
Szelektív gyűjtők környezetbe illesztése-

interaktív bemutatóval egybekötve
Előadó: Jámbor Zoltán
Helyszín: Szent Imre Katolikus Általános 

Iskola előtti közterület

Levegő napja:
2011. 09. 30.
Kirándulás Tőserdőre az általános iskola 

5-8. osztálya részvételével

2011. 10.07. 
Hozd a bringád!- levegővizsgálattal egybe-

kötött kerékpáros túra iskolások és óvodások 
részvételével Zsombó belterületén

A túrára szülőket is szeretettel várunk!
projEktáró rEndEzvény 

2011.10.14.
Kiállítás az iskola tanulóinak munkáiból és 

fotóiból, versenyek, bemutatók
Helyszín: Szent Imre Katolikus Általános 

Iskola

A rendezvényekre minden érdeklődőt sze-
retettel vár az Összefogás Zsombóért Köz-
hasznú Egyesület.

A Zsombói Kézilabda Klub utánpótlás csa-
patába jelentkezhetnek 2001-2002-ben 
született lányok a haladó csoportba, míg a 
2003-2004-ben születettek a kezdő csoport-
ba. 

Edzések az iskola tornatermében az alábbi 
időpontokban:

Hétfő 15.30-16.30 kezdők
 16.30-17.30 haladók
Kedd 14.30-15.30 haladók
Péntek 13.30-14.30 kezdők
 14.30-15.30 haladók
Jelentkezés a helyszínen Polyákné Farkas 

Éva edzőnél vagy a 06304450905-ös tele-
fonszámon.

Mindenkit szeretettel várunk.

kajak-, kenu gyermek, kölyök és serdülő magyar bajnokság

környezeTvédelmi napok zsombón programsorozaT  

kézilabda   

A zsombói Kisboldogasszony templom 
felszentelése óta, a 84-ik alkalommal, szep-
tember 11-én 10 óra 30 perckor kondultak 
meg a templom harangjai, jelezve a búcsúi 
szentmise kezdetét.

A szentmisét Gordos Ferdinánd 
kiskundorozsmai plébános úr mutatta be. Ez 
volt első szentmiséje Zsombón, az új dorozs-
mai plébános atyának, miután Mádi György 
kanonok úrtól átvette a Kiskundorozsmai 
Egyházközség irányítását.

A szentmisére nagyon sokan eljöttek. 
Ilyenkor sajnos kicsinek bizonyul a zsombói 
templom.

A szentmisén közreműködött a zsombói és 
a szatymazi templom leány-kórusa, Gábor-
Kneip Rita vezényletével. Mint ahogyan azt 
már megszoktuk, igen kimagasló teljesít-
ményt nyújtva. Ami még fokozta a szentmi-
se ünnepi hangulatát az Atlasz Henrik fuvola 
művészjátéka volt, Gounod francia zeneszer-
ző Áve Mariáját játszotta gyönyörűen.

A szentmise vége felé az idén sem marad-
hatott el a búcsúi körmenet, mely a templom 
körüli úttesten került megtartásra. A közúti 
forgalom biztosítását és irányítását a helyi 
polgárőrség szervezte meg, köszönet nekik 
érte.

A körmenet visszatérése után hangozot-
tak el a himnuszok (pápai és magyar) és az 
el nem maradható Boldogasszony Anyánk 
éneke. A templomból való kivonuláskor Gá-
bor Tamás kántor úr csodálatosan játszotta el 
Johann Sebastian Bach: D-mol Toccatáját.

Ez a nagyon szép szertartás csak úgy jöhe-
tett létre, hogy a zsombói egyházközösség 
tagjai közül sokan tették dolgukat.

Ezt és a szentmise alatt közreműködők 
munkáját köszönte meg Gyenes Csaba plé-
bános úr a szentmise végén.

búcsúi szenTmise  
a zsombói kisboldogasszony 
Templomban
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„Érett belét mutatja, lásd, a dinnye,
fehér fogától villog vörös inye,”

Kosztolányi Dezső: Szeptemberi áhitat

AEROBIC

Intenzív mozgássorozatok végzése 
zenére, esetenként sztepp-pad hasz-
nálatával, lányoknak, asszonyoknak. 
Vezeti: Miklós Rita.  Első alkalom 
2011. szeptember 23.  Foglalkozások 
minden pénteken 18 órától!  (mini-
mum öt fő esetén indul) 

Várjuk a jelentkezésüket! 

ANGOL 

Az angol nyelv sajátosságait tanul-
hatják meg az érdeklődők kezdő és 
haladó szinten.  A foglalkozásokon 
fontos szerepet kap a szókincsbőví-
tés, valamint  helyzetgyakorlatok al-
kalmazásával az élő nyelv használata. 
kezdő és újra kezdő szinten egyaránt. 
Vezeti: Firbás Melinda Foglalkozások: 
csütörtök 19 órától. 

Várjuk a jelentkezésüket! 

BABA-MAMA KLUB

Szeptembertől ismét várjuk a kis-
mamákat, anyukákat és gyermekei-
ket a folytatódó Baba-mama klubban 
kéthetente (minden páratlan héten) 
szerdánként 10-12 óráig a József Atti-
la Közösségi Házban. Vezeti: Tetlákné 
Ági és Farkas Kriszta védőnők

BOKRÉTA NÉPDALKÖR

A Dalkör 2001-ben alakult a nyug-
díjas klub tagjaiból. Repertoárjukban 
főleg népdalok szerepelnek, de szíve-
sen énekelnek műdalokat, nótákat 
is. Rendszeres fellépői a helyi és kör-
nyékbeli kulturális rendezvényeknek. 
Vezeti: Bánfiné Kopasz Gyöngyi. Min-
den szerdán 18 órától! 

Várjuk a jelentkezésüket!

CALLANETICS – ASSZONYTORNA

Ha hajlékony testre és gerincre 
vágysz, ha problémás testrészekről 
fogyni szeretnél, ha berozsdásodott 
izmaidat újból formába szeretnéd 
hozni, akkor gyere, és újból tornázz 
velünk. Vezeti: Kármánné Noémi. 
Foglalkozások: Szeptember 22-től 
kedden és csütörtökön 19 órától 

Várjuk a jelentkezéseket! 

CITERA KÖR

A citera magyar népi húros hang-
szer, melyen a tanyai emberek elősze-
retettel játszottak. Várjuk mindazo-
kat, akik réges-régen nem játszottak 
már a hangszeren, vagy szívesen 
megismerkednének a citera hangzás-
világával! Vezeti: Radics Bálint Fogla-
kozások: októbertől csütörtökönként 
17 órától. Minimum 5 főtől indul. 

Várjuk jelentkezésüket! 

CSIRIBIRI KLUB

Játékos, mozgásfejlesztő torna 
1-3 éves gyerekeknek, ahol szerepet 
kapnak a dalok, mondókák, speciális 
mozgásfejlesztő eszközök, melyek 
segítségével a tapintás az érintés, a 
térérzékelés, a szem-kéz, szem–láb-
mozgás összehangolás nagymérték-
ben fejlődik. Vezeti: Földiné Fülöp Ka-
talin. Foglalkozások minden kedden 
15.30-16.30 óráig! 

Várjuk a jelentkezésüket! 

ETKA JÓGA

ETKA JÓGA erőgyűjtő módszer! Ne 
feledd, ami igaz az egyszerű, logi-
kus és könnyen érthető!! Olyan tor-
nára hívunk, amely a természetes 
erőfelszabadító légzés és mozgás al-
kalmazását teszi tudatossá a minden-
napjainkban is, a testi, lelki és szellemi 
egyensúly kialakítására törekedve. Ne 
késlekedj, gyere el közénk és tornázz 
Velünk! Foglalkozások szeptember 
27-től keddenként 18.30-tól! Vezeti: 
Andrássy Éva 

Várjuk a jelentkezéseket! 

klubok, Tanfolyamok
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„A tavasznak nyár hevében
Fonnyad el virága;”

Tompa Mihály: Szőlőhegyen

HASTÁNC

Amit napjainkban hastáncként em-
legetünk különféle népek nagyon sok 
néven ismerték és ismerik. Modern 
világunkban a hastánc a nőiesség 
szimbóluma, pedig eredetileg egy ősi 
tánc a termékenységi törzsi táncból 
ered. Bármely életkorban érdemes 
kipróbálni a hastáncot bárki megta-
nulhatja független kortól és alkattól. 
Vezeti: Mizseiné Nyerges  Gizella, fog-
lalkozások csütörtök 18 órától. 

Várjuk a jelentkezésüket! 

HIP-HOP TÁNC

Az X-TREME Hipp-Hopp tánciskola 
gyermek, junior és felnőtt korosztály-
ok tánctanításával egyaránt foglal-
kozik kezdő, középhaladó és haladó 
szinten. Aki ennél többet szeretne, 
lehetősége van a versenyzésre, ahol 
összemérheti tudását az ország és 
a világ más táncosaival. Táncosaink 
részt vesznek fellépéseken, külön-
böző fesztiválokon, cégek, iskolák, 
óvodák rendezvényein, bálokon, 
kulturális eseményeken, Szegeden 
és az ország különböző részein.  A 
tánciskola tervezi elindítani tánctan-
folyamát Zsombón is. Sok szeretettel 
várunk minden táncolni vágyó fiatalt. 
Ha szeretnél egy lendületes, fiatalos 
csapathoz tartozni, akkor köztünk a 
helyed. Bővebb információ: www.x-
trem.hu oldalon. Tel.: 06209756161 

Várjuk jelentkezésüket! 

NÉPTÁNC TANFOLYAM

A magyar népzene és néptánc szere-
tete köti össze az előző évben létrejött 
közösséget. A tanfolyamot elsősor-
ban általános iskoláskorú gyermekek 
részére ajánljuk! A csoport rendszeres 
fellépője kíván lenni településünk 
kulturális rendezvényeinek. Vezeti: 
Nokta Gábor (Idéntől a Kós Károly 
Művészeti Iskola keretein belül) 

Várjuk a jelentkezésüket! 

NYUGDÍJAS KLUB

A klub tagjai rendszeresen szer-
veznek kirándulásokat, évente több 
alkalommal tartanak zenés-táncos 
összejöveteleket. A Nyugdíjas Klub 
tagjai intenzíven kiveszik a részüket 
településünk, és a környező falvak 
kulturális életéből. Vezeti: Kálmán 
Ferenc kéthetente kedden 18 órától 

OVIS NÉPTÁNC

A 4-7 éves gyermekek életkori sajá-
tosságainak megfelelő foglalkozások 
célja a mozgáskultúra fejlesztése népi 
gyermekjátékokkal, tánccal, valamint 
éneklési készség, ritmusérzék és hal-
lás fejlesztése játékos formában. Ez 
a foglalkozás megalapozása lehet a 
későbbi művészeti iskolai foglalko-
zásoknak, mint a néptánc, népiének, 
magánének. Vezeti: Bánfiné Kopasz 
Gyöngyi. Foglalkozások: október ele-
jétől szerdán 17.45-től.  

Várjuk a jelentkezésüket! 

SZÁMÍTÓGÉPKEZELŐI TANFOLYAM

A tanfolyam elsősorban azoknak 
a nagymamáknak, nagypapáknak 
szól, akik szívesen ismerkednek a 
számítástechnika világával. Összejö-
veteleinken a szövegszerkesztést és 
az Internet használatát ismertetjük 
meg az érdeklődőkkel. Vezeti: Nagy 
Beatrix Foglalkozások megbeszélés 
alapján novembertől indulnak. 

Várjuk a jelentkezésüket! 
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„Honnét tudod, hogy itt az ősz, fiam?
– A szél szagából, bízvást, jó uram.”

Jékely Zoltán: Esti szél

SZAMÓCA SZÍNJÁTSZÓKÖR

Az általános iskolás korosztály 
részére tartott összejöveteleken a 
gyermekek helyzetgyakorlatok segít-
ségével sajátíthatják el a színjátszás 
alapjait. Színdarabjaikkal rendszeres 
fellépői községünk kulturális ren-
dezvényeinek. Számos alkalommal 
vettek részt sikerrel színjátszóverse-
nyeken, fesztiválokon. Vezeti: Firbás 
Melinda.  Foglakozások szeptember 
29-től csütörtök 17órától. 

Várjuk a jelentkezésüket! 

SZIVÁRVÁNY NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET

1997-ben alakult. Legfontosabb 
céljaink az élet, anyaság tiszteletére 
nevelés, a házasságért, a családért és 
a jövő nemzedékért érzett felelősség 
erősítése, a nagycsaládosok által kép-
viselt értékek közvetítése, érdekeink 
megjelenítése, képviselete. Összejö-
vetelek:  minden hónap utolsó kedd 
18 órától. Vezeti Maróti Józsefné 

TÁRSASTÁNC TANFOLYAM

Társastánc gyerekektől a felnőttekig, 
kezdőktől a haladóig. A gyermekek a 
társastáncok, standard és latin- ame-
rikai táncok alapmotívumait sajátít-
hatják el, melyek fejlesztik zenei, és 
mozgási készségüket, valamint fizikai 
állóképességüket. A felnőttek külön-
böző táncok (angol és bécsi keringő, 
foxtrott, tangó, samba, cha-cha-cha, 
rock”n roll, rumba, salsa) alaplépései-
vel, és összetettebb koreográfiával is-
merkedhetnek meg. Vezeti: Kunhalmi 
István. 

Várjuk jelentkezésüket! 

TÚRA KÖR

Azoknak a családoknak a jelentke-
zését várjuk, akik félévente egyszer 
szívesen kirándulnak a hegyekbe. 
Egy-egy hétvégét töltünk együtt ki-
rándulással a természetben. Vezeti: 
Mészáros Csaba. 

Várjuk a jelentkezésüket! 

ZOMÁNC TANFOLYAM

A tűzzománc készítésének techni-
kája az ókorba nyúlik vissza, amikor 
üvegpasztával, majd tűzzománccal 
díszítettek ékszereket. Hatalmi jelvé-
nyek, nemzeti szimbólumok éke volt 
a tűzzománc évszázadokon keresztül, 
napjainkban pedig életünk szinte 
minden területén találkozunk vele. 
A tanfolyamot kortól függetlenül, 
bármely korosztály számára ajánljuk. 
Vezeti: Simon Miklós és Barkos Beá-
ta. Foglalkozások szeptember 28-tól 
szerdán 17-20 óráig.  

Várjuk a jelentkezésüket! 

ZENEOVI

Zene, mozgás, vers és ének, gyer-
mekének! Komplex személyiségfej-
lesztő foglalkozások gyerekeknek 
Zeneoviba a már óvodába járó, 3 és 
7 év közötti gyerekeket várom, akik 
már kísérő nélkül vesznek részt a heti 
egyszeri, 40 perces foglalkozáson.  
Vezeti: Kerekes Enikő 

Várjuk a jelentkezéseket! 

ZUMBA

A világon nagy teret hódító Zumba® 
fitness elhozta az alakformálás új 
módszerét. A Zumba® egyesítve a la-
tin ritmusokat könnyen tanulható lé-
pésekkel, mozdulatokkal, páratlanul 
egyedülálló fitnessprogramot hozott 
létre. Egy 60 perces zumba oktatás 
alkalmával kb. 600 kalóriát égetsz el, 
miközben növeled az állóképességed, 
strapabíróképességed. A táncokba 
beépített zumba® gyakorlatokkal 
erősíted izmaidat és formálod alakod 
úgy, hogy nem is tudsz róla. Vezeti: 
Kunhalmi István kedd 16.00 és csü-
törtök 19.15 órától. 

ZÖLD KLUB

"A természetet csak az védheti ered-
ményesen, aki ismeri." Szemlélet-
formálás nélkül a természetvédelmi 
tevékenység semmit sem ér. Klubunk 
célja, hogy elősegítse a gyermekek 
környezettudatos nevelését. Össze-
jöveteleinken dia és filmvetítések, 
az iskolás korosztály számára tartott 
előadások segítségével mutatjuk be 
szűkebb és tágabb természeti kör-
nyezetünket. Vezeti: Csehó Gábor, 
havi rendszerességgel. 

Várjuk a jelentkezésüket! 
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„Kossuth Lajos azt üzente:
Elfogyott a regimentje.
Ha még egyszer azt üzeni:
Mindnyájunknak el kell menni!”

Kossuth Lajos azt üzente (népdal)

TiszTelT ÉpíTkezők!

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

szíves rendelkezésükre.

Tarcsi Károly Építésztervező
 6792 Zsombó, Radnóti utca 5.

Tel:06/30/218-7686

Mikor 2008. év elején először találkoztunk, 
azt Mondta nekeM, hogy ő a „falu szája”. gondol-
taM MagaMban jó lesz haptákba vágni MagaM. az-
tán kiderült, hogy neM csak a szája, de a keze, és 
Még inkább a szíve. valika soha neM kérdezi hogy 
Miért, vagy hogyan? csak azt, hogy Mikorra! 
ő az egyike azoknak az önzetlen zsoMbóiaknak, 
akikre bárMikor száMítani lehet: legyen az egy 
fellépés, vendéglátás, vagy éppen a bohóckodás. 
Ma is rengeteget tesz közösségért! Most, csil-
logó szeMMel idézte fel szüleit, gyerMekkorát, 
családját, és Mindazokat az eMbereket, akik az 
élete során fontosak voltak száMára.

 

– Milyen családi körülmények között nőtt 
fel?

– Réczi Valériának születtem 
Jászszentlászlón. Egy hétgyerekes család ha-
todik lánya vagyok, a hetedik gyermek pedig 
fiú volt. A nővéreim igen csak „megneveltek” 
lánykoromban. Én voltam a legkisebb a lá-
nyok közül, én voltam mindenkinek a „lába 
kapcája”. De ez annyira jó tandíj volt életem 
végéig, legalább tudtam alkalmazkodni. Ezt 
most már így fogom fel, persze akkor még 
nem. A szüleim földműveléssel foglalkoztak. 
A felszabadulás utáni földosztás tette őket 
földbirtokossá. Jászszentlászlón kaptunk 
tizenöt hold földet, próbáltunk megélni 
több-kevesebb sikerrel. Ezt nem is sokáig 
birtokoltuk, mert jött a „rendszerváltás”: a 
tsz-esítés, és amikorra én iskolába kerültem, 
megtörtént az, hogy amit megkaptunk az ál-
lamtól, azt elvette az állam, ugyanis bevitték 
a földet a tsz-be. Ekkor lettünk tsz-tagokká 
és földönfutókká lettünk úgy, hogy az addig 
sajátunknak hitt egy szoba-konyhás lakás 
a tsz tulajdona lett, és egy másik tanyába 
jelöltek ki nekünk helyet. Ekkor költözni 
kellett, mert nem volt más lehetőség. Ez a 
költözés elég sűrűn megtörtént, és mindig 

olyan házakat kaptunk, amelyek nagyon le 
voltak lakva. Édesanyám első gondja az volt, 
hogy az akkori tűzhely – a sparherd – plat-
niját a költöző család mindig magával vitte. 
Vályogból megépítette a tűzhelyet, ráraktuk 
a platnit. A kemencét kipofozta, hogy meleg 
legyen és sütni-főzni tudjon, ez volt az első 
dolga. Ebben mi gyerekek is nagyon sokat 
részt vettünk, csutkát gyűjtöttünk, téglada-
rabokat, hogy a tatarozást tudják anyámék 
csinálni.

– Ön is tanyai iskolába járt, mi az amire 
szívesen emlékszik vissza?

– Iskolába Jászszentlászlón jártam, osz-
tott tanyai iskolába, külön volt az 1-4. osz-
tályig és az 4-8-ig. Délelőtt és délután volt 
tanítás. Kedvenc tantárgyam az irodalom és 
a nyelvtan volt, a számtant nem nagyon sze-
rettem. Olvasni szerettem, a fogalmazásaim 
mindig ötösek voltak. Érdekes volt, hogy 11-
en kezdtük az első osztályt, és 3-an fejeztük 
be azokkal, akikkel elkezdtük. A többi le-
morzsolódott. Volt, aki ötször járta az ötödik 
osztályt. Ezek a gyerekek nem foglalkoztak 
a tanulással. Továbbtanulási lehetőség nem 
volt. Azoknak, akiknek lett volna, azoknak 
elképzelése sem volt, hogy esetleg Majsára 
vagy Félegyházára menjen gimnáziumba. 
Az egyik nővérem kitűnő tanuló volt. Meg-
ígérték neki, hogy kollégiumi elszállásolást 
kap ingyen, csak vinni kellett volna neki egy 
váltás ágyneműt. A szüleim nem tudtak adni 
egyikünknek sem, így neki sem adtak. Nem 
ment gimnáziumba. 

Volt olyan alkalom, hogy olyan helyen 
kaptunk házat, ami hét kilométerre volt az 
iskolától. Nem vittek minket lovaskocsival, 
hanem összebandáztunk mi gyerekek az ott 
lakókkal. Nekem könnyebb volt, hiszen ott 
voltak a nővéreink, akikkel nem féltünk este 
hazafelé menet vagy reggel korán. A tízóra-
ink az az volt, amit a reggeliből el tudtunk 
tenni. Szegények voltunk, de mindig volt 
mit ennünk attól függetlenül, hogy ezek 
az étkezések nem voltak olyan bőségesek, 
mint most: két szem hajába krumpli, kenyér 
és esetleg egy pici szalonna és ha gyorsan 
megette a gyerek, akkor nagyon gyorsan 
megmondták a szülők, hogy De gyorsan me-
getted! Hazamentünk az iskolából ebédre, 
mindig főtt ételt várt bennünket, hacsak egy 
tál leves volt is, de mindig volt főtt étel az 
asztalon. Édesanyám otthon volt, háztartás-
beli, elég is volt neki a hét gyerek gondja az 
mellett, hogy jószágokat is próbált nevelni. 

Ez az 1956 előtti időszak megviselte a ház-
tartásokat, a beszolgáltatások, ezek ránk is 
vonatkoztak, nemcsak az egy-két gyereket 
nevelő családokra. A kis levesen bizony meg 
lehetett számolni a zsírpöttyöket, annyira 
nem volt vastag, de azért minden évben 
próbáltunk disznót vágni, mindig volt egy 
kis tejtermék, megéltünk. 

Majd az iskola elvégzése után két évet 
jártam apámmal a tsz-be dolgozni. Én nem 
voltam tsz tag, de apám neve alá került a 
munkaegységem, így ő többet kapott. Amit 
akkor kaptunk azt nem lehet összehasonlíta-

ni a maival, ugyanis 7 forint volt egy munka-
egység, amit egy nap alatt lehetett megsze-
rezni. Év végi zárszámadáskor lisztet, cukrot 
kaptunk, nem pénzt, amiért dolgoztunk. A 
tsz furcsa szerzemény volt: volt, aki nagyon 
jól megélt belőle, volt olyan, mint mi, hogy 
csak tengődtünk. Kaptuk a lakást, nem kel-
lett fizetni, de ha kipofoztuk, akkor biztos 
költözni kellett, mert volt, akinek ez jobban 
megfelelt, mint amit a tsz ajánlott neki. Nem 
volt lehetőség máshová elmenni dolgozni, 
így a tsz-hez mentünk. Bíztunk benne, hogy 
ha mi becsületesek leszünk, más is az lesz.

– A következő nagy korszak az ember éle-
tében, amikor elbúcsúzik a szülői háztól. Mi-
kor került erre sor?

– Tizenhat éves koromban én voltam a 
szüleim jobb keze, azt gondolták, hogy majd 
én eltartom őket. Itt csapódott vissza a hat 
lánynak az összeszoktatása, mert én azt néz-
tem, hogy nekik milyen jó, ők meg azt néz-
ték, hogy nekem milyen jó, mert apámékkal 
vagyok. Az öcsém volt a kiskirály a családba, 
mert ő volt az egyedüli fiú, ki is használta ezt, 

úgy érzem hazaérTem! – porTrébeszélgeTés szalma imréné valikával   
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„Hűvös szeptember. Alkony.
A szürke tó
egy nagy kísértet félszeme.”

Dsida Jenő: Alkony

nem dolgozott úgy, ezt nem vettük tragédi-
ának, kikíméltük, mert ő volt a legkisebb. 
Amint felnőttünk, észrevettem ezt a különb-
séget, és csak egy utam volt: férjhez menni. 
Ki is fogtam egy olyan jó embert! 1961-ben 
férjhez mentem, Szegedre jöttem, és amikor 
felültünk a vonatra, édesapám a borosüve-
get a kocsihoz vágta és azt mondta, hogy el-
vittétek a jobb kezemet! Ezzel búcsúztatott.

– Miért költöztek Zsombóra?
– Szegeden telepedtünk le, albérletbe 

költöztünk. 1962 augusztusában született 
meg az első gyerekem, Imre és úgy éreztem, 
hogy család vagyunk! Ekkor már a textilnél 
dolgoztam, és szülés után három héttel már 
dolgoznom kellett, mert 700 forintot kap-
tam egy hónapra, mint takarítónő. Ehhez vi-
szonyítva 150 Ft volt az albérleti díj. Ezután 
sorba születtek a gyerekek: Vali, Tibor, Szilvi. 
1975-ben meg is vettük 40000Ft-ért azt a 
házat, amit béreltünk, 1000Ft-os havi rész-
letre. Volt egy nagy vizesség, megroppant a 
ház, de nem volt pénzünk a házat felújítani, 
így eladtuk és vettünk egy tanyát, ahol áram 
volt és iskola a közelben. És végül Zsombón 
találtuk meg álmaink tanyáját, ami egy kilo-
méterre volt az iskolától. Később áramunk is 
lett. A három nagyobb gyerekem a mostani 
Wesselényi iskolába járt. Akkor még csak 3 
busz járt be Szegedre azon az úton. Az ak-
kori faluban a Móra utca páros oldalában 
voltak még házak, az Újhelyiben is volt pár, 
de onnantól kifelé az Alkotmány utcán még 
gyümölcsösök voltak. Azt gondoltam, hogy-
ha annyi pénzem lenne, hogy én itt a Móra 
utcában vennék egy házat, akkor én nagyon 
boldog ember lennék. Eltelt egy bizonyos 
idő, a férjemmel megromlott a kapcsolatom 
nagyon és úgy döntöttem, hogy ennek az 
életnek vége és albérletbe költöztem a gye-
rekekkel Szegedre. Később összeköltöztem 
egy szintén zsombói emberrel, akivel 28 éve 

éljük az életünket. Az első házasságomból 3 
gyermekem él, mindegyikük megajándéko-
zott 3 unokával, sőt már van 3 dédunokám 
is. És a Móra utcában tudtam venni házat 15 
éve, igaz 10 éve lakjuk, de úgy érzem, haza-
értem. 

– Nyugdíjazását követően közösséget kere-
sett és talált magának Zsombón.

– Mikor nyugdíjba mentem, fél év után 
olyan ürességet éreztem, tudtam, hogy van 
nyugdíjas klub, gondoltam, megnézem. 
Ekkor még Fodorné Icu vezette, 70-75 tagja 
volt a klubnak. Amikor összejöttünk, úgy 
éreztem, mintha én rég ebbe a közösségbe 
tartoznék, befogadtak. Akkor még valamiért 
más volt a klub, mint most. Nem volt olyan 
anyagias, nem azt néztük, hogy ki mit ho-
zott névnapjára, és azt a másik felülmúlja 
egy nagyobb sütivel. A kirándulásra többen 
mentünk, manapság sűrűn hallani, hogy 
nem érek rá, nincs pénz. De mindig arra 
van pénz, amire akarjuk, amit szeretnénk, 
azt megvalósítjuk. Nem ruhára kell ilyenkor 
már annyit költeni, meg kajára, hanem egy-
egy szép kirándulás, amit közös élményként 
élünk meg, többet ér, mintha a tv-t bámul-
juk egész nap. Nem a bajokkal kell foglalkoz-
ni, hanem milyen szép a világ és mennyire jó 
együtt lenni. 

– A Bokréta dalkör alapítói között is ott ta-
láljuk Valika nénit.

– Aztán megalakult az énekkar, annak 
is tagja lettem. Ez úgy indult, hogy kigon-
doltam, hogy milyen jó lenne, ha lenne 
egy énekkar. Beszéltem több társammal, 
és hatan összejöttünk elsőre. Megkértük 
Bánfiné Gyöngyikét, hogy lenne-e a veze-
tőnk. Az Önkormányzat azt mondta, hogy ad 
nekünk ruhát, ha fellépünk a első falunapon. 
Az első fellépésünkre a hat tagból lettünk 
tizennyolcan. Megkaptuk a ruhát, ami azóta 

is megvan, de azóta más lett a nívó, és kap-
tunk másikat a közösségi háztól. 

– Egy idő után versmondóként is kipróbál-
ta magát. Honnan jött az „ihlet”?

– Kaptam egy lapot, hogy versmondó 
verseny indul, ezt ki is töltöttem és láss cso-
dát, az első alkalommal mindjárt tovább-
jutóként debütáltam. Huszonvalahányan 
indultunk, az első öt jutott tovább, és én 
ebben az ötben benne voltam. Ez akkora ön-
bizalmat adott, hogy ezt azóta is folytatom, 
bár országos szinten még nem sikerült nyer-
ni, de tapasztalatot más sokat szereztem. 
Azóta sok mindenen elindultam. Megyei 
szinten voltam már harmadik és második is. 
Egyedül készültem a versmondásokra, nem 
kértem más segítségét, mert akkor már nem 
én mondtam volna el azt. Egyetlen nagyon 
nagy eredményem volt: két éve mesemondó 
versenyt hirdettek és azon országos szinten 
is első lettem. Akkor kivittek Erdélybe, egy 
csodálatos kirándulásra. Szerintem az volt a 
csúcs! Ha nem is nyerek többet, az megma-
rad nekem, hogy akkor és ott első lettem. 

– A legújabb szerelem pedig most a szín-
játszás.

– Színjátszó szakkör egy fiatal rendező 
gondolata volt, aki nem tudott továbblépni 
a Nemzeti Színháztól, ezért saját magának 
csinált egy csapatot. Ebbe engem is bevá-
logattak, sokan elmentünk a megméret-
tetésre, de sokan le is morzsolódtak. 10-11 
személy az, aki aktívan részt vesz még most 
is a munkában. Amit megtanultunk, azt be is 
mutattuk. Nem is a szerep volt a lényeg, ha-
nem az, hogy együtt voltunk, együtt éltük át 
azokat a megpróbáltatásokat, vicces törté-
neteket, amik ott megesnek. Ezek az embert 
felrázzák, további eredményeket ad. Amint 
az Aki keres, az talál c. darabunk lecsengett, 
anyák napja jött, saját produkciókkal, ver-
sekkel állítottunk össze egy előadást, amit 
sokkal több helyen bemutattunk és nagy 
örömmel fogadtak. Ha egy nőnek az az ér-
téke, hogy sír a közönség, akkor biztos, hogy 
ez első díjas volt, mert mindenütt sikerült 
megríkatni a közönséget. Igazi érzelem dús 
darabot hoztunk létre. Ezt szeptemberben 
újraindítjuk, társakat keresünk. 

Mészáros Csaba

Minden kedves  vendégünket szeretettel várjuk Zsombón a 

Borpatikában 
(Andrássy út 29.) .

Tisztelettel: 
Üzletvezető

Megnyitottunk!

Minden pénteken élőzene.
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„Ha te is, valódi jó bor,
Szikrádzol a pohárba,”

Fazekas Mihály: Jó bor, szép szem

Hogy a sok szopástól gyermek ostoba lesz,
Könnyelmü anyának a gondolatja ez.
Ki az anyatejből minél többet kivett,
Az lesz legerősebb testileg, lelkileg.
Vajda János

Az anyatej olyan csodaszer, amellyel a cse-
csemő minden szükséges tápanyaghoz egy-
szerűen fér hozzá. A szoptatással az újszülött 
szervezetébe kerülő anyatej nemcsak nélkü-
lözhetetlen, hanem a maga nemében pó-
tolhatatlan is. A szoptatás hozzájárul mind 
a csecsemő, mind az édesanya egészséges 
lelki fejlődéséhez és harmonikus viszonyuk 
kialakulásához. Nemcsak táplálékul szolgál, 
hanem hosszabb távon is pozitív hatása van 
az egészségi állapotra. 

Az anyatejes táplálás világnapja alkalmá-
ból nemrég egy kisebb kutatást végeztem 
településünkön. Vizsgálatom célja volt be-
mutatni, hogy a zsombói kismamák körében 
nemcsak a gyermekvállalási kedv, hanem a 
szoptatási arányszámok is szépen alakulnak. 
Segítségül a védőnők által gondozott, 2008 
augusztusa és 2010 augusztusa között szüle-
tett kisdedek (összesen 67 fő) anyatejjel való 
táplálását vettem figyelembe.

A következő grafikonon megfigyelhető, 
hogy a 4-6 hónapig tartó kizárólagos szop-
tatási ajánlásoknak igyekeznek az anyukák 
eleget tenni, sőt sokan ennél jóval tovább is 
táplálják anyatejjel gyermekeiket.

 

A 67 vizsgált kisded szoptatási időszakát az 
alábbi diagram szemlélteti, melyen megfi-
gyelhető, hogy a 10-12 hónapos korig tartó 
szoptatás a legelterjedtebb a zsombói édes-
anyák körében.

 
Összegzésül elmondható, hogy az édes-

anyák átlagosan 8,5 hónapig szoptatják 
csecsemőiket, ezzel életre szóló védelmet és 
lelki biztonságot nyújtva nekik. 

Gyermekeik nevében szeretném megkö-
szönni a szoptatással és anyatej adásával 
történő szerető gondoskodást és törődést!

Farkas Krisztina
Védőnő

Idén ősszel ismét megkezdi működését a 
Baba- mama klub.

Szeptembertől várunk minden kismamát, 
gyermeket és édesanyát a páros hetek szer-
dáin 10-12 óra között a József Attila Közös-
ségi Házba!

Nyitó témánk: Biztonságos környezet sze-
repe a kisgyermekes családokban

Farkas Krisztina
Védőnő

Kedves szülők!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a 
hagyományokhoz ragaszkodva idén is ren-
dezünk babafotó kiállítást.

A babákról szóló fényképeket (0-3 éves ko-
rig) 8-9 óra között kérjük a védőnői tanács-
adóban leadni!

A kiállítás és a résztvevők ajándékozása az 
egészséghéten történik.

auguszTus 1. a szopTaTás világnapja        

iTT van az ősz, isméT  
indul a baba-mama klub!

felhívás  
babafoTó kiállíTásra
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„Ha szíhatok borocskát,
A gondjaim csucsúlnak.”

Csokonai Vitéz Mihály: A búkergető 

Őrült 
 Mértékegy-

ségként 1/10 
 

A mondás 
szerzője 

Tinta 
angolul 

 Filmér-
zékenység 

 
Feltéve 

 
A határában 
van Gorsium 

 

Költeménye 
Megfejtés 

(1) Dalmát város Huzat … Allan Poe 

              
Zálogház 

 

   Pénzt költ 
 

   

Lárva 
belseje!    Firenzei 

család Ik! Sportklub 

 

    
 

Reszket  

Veszprém m-i 
község 

  

   Liga Szaksz. 
elnöke v. 

A Vatikán 
internetes 

kódja 

 

 
Vitrin   

 

 

 

  
A közelebbi 

 

 Szófaj Fürdőző 

Egy nagy tó 
 

 

 

 Fára festett 
kép  

Hegycsúcs 
 

  

 

Cézium  Kertet művel Ragasztó-
anyagon 

 

 

Táj Erdély K-i 
csücskében 

 

 
 

 

 

 Verlaine verse 
(… sanzon) 

Építőipari 
szakember 

  

 Drukkol 

Orrvíztároló 
  

       Kevert rés! 
 

  Sportpóló ABC vége! 

 

  
Beomlaszt       

 

 Páros 
testrész  Quintana … 

mexikói állam 

Irántól É-ra 
fekvő hely 

 

 

 

  Keserv  Becézett 
Erzsébet 

 

  

 

 
Steven 

Lisberger 
filmje 

 

   
Kicsinyítő 

képző 
 

 Filmrendező 
(Péter)  

Zambia 
rövidítése 

 

  Főtt comb Farúd 

Poharakat összeérint 
 

  
 

  

 
Derűre jön 

 

   Közteher Mérge Sugár 

  

 

Attila népe    
Tollforgató 

  

 Angyalrang Soha 
németül  Sakk 

világbajnok 
(Mihail) 

Angol 
világos sör 

Börtönben 
volt   

 

Felkiáltás  
…/FM   

Hadi jármű 
   

 Windows op. 
rendszer 

Páratlanul 
sima! 

Megfejtés 
(2)  Indítványozás 

  

 
 

  
 

Ritka női 
név 

 

  
              

 

1. Kinek a gyermeke Szent Imre? 
A, Szent István király  B, Szent László király
C, Mátyás király D, Géza fejedelem

2. Mikor születhetett Szent Imre herceg a 
krónikák szerint?

A, 996 B, 1010
C, 1020 D, 1000 és 1007 között

3. Hol született?
A, Győr B, Székesfehérvár
C, Szeged D, Szentes

4. Ki tanította Szent Imrét?
A, Gellért püspök B, István király
C, Gizella királyné D, nem tanult

5. Mi okozta a halálát?
A, egy vadkan B, egy kard
C, tűzvész D, nincs róla információ

6. Mikor avatták szentté? 
A, 1083. november 4.  B, 1082. október 10.
C, 1084. november 12.  D, 1083. november 6.

7. Mikor van az ünnepe?
A, november 5. B, november 6.
C, november 3. D, november 4.

8. Melyik csatát vezette Imre 1030-ban II. 
Konrád német császár ellen?

A, győri B, budai
C, mohácsi D, szegedi

9. A következő magyar településnevek őrzik 
nevét, de melyik az, amelyik nem Magyarország 
területén van?

A, Mátraszentimre B, Szentimrefalva
C, Csíkszentimre D, Tiszaszentimre

10. Kiknek a védőszentje?
A, időseké B, ifjúságé
C, csecsemőké  D, felnőtteké

szenT imre  ToTó
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Tudja Ön, hogy mennyi az a legtöbb palacsinta sütő, 
amennyivel egy ember egyszerre palacsintát  tud sütni?

Egy páratlan esemény részese lehet 2011. szeptember 27-én a Szent Imre Katolikus 
Általános Iskola sportpályáján.
Gyenes Csaba plébános guinness rekord felállításával mutatja be a nagyközönségnek 

akár 48 sütővel egyszerre. A palacsinta bár nem magyar találmány, a készítését lehet 
tovább fejleszteni.
 
JöJJön el, legyen részese egy ilyen ritka és hihetetlen 

rekord kísérletnek!
 
Hogy mi is vár Önre?
Palacsinta, ami Európában az egyik legismertebb meleg tészta, 

de világszerte ismerik és kedvvel fogyasztják önmagában és 
más ételek körítéseként. Számos nemzet vallja maga speci-
alitásnak a köztudatban, ami annak köszönhető, hogy 
az eredete egy közös pontba a római birodalomig 
vezethető vissza.
A program keretében alkalma nyílik pala-

csinta fogyasztására és az egyedi rekord 
kísérlet megtekintésére!
A szerencsések a rekordertől sütési 

tippeket és a titkos tészta receptet is 
elleshetik.
 
A palacsinta ingyenesen fogyasztha-

tó, azonban adományokat elfogadunk a 
Zsombói Diákokért Alapítvány javára, amit 
iskolabüfé beindítására használnak fel!


