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A Hírmondóban a Képviselő-testületi ülésen tör-
téntekről készült legutóbbi beszámoló óta 2 alkalom-
mal ülésezett a Képviselő-testület, amelyből az egyik  
munkaterv szerinti, a másik munkaterven felüli, rend-
kívüli ülés volt. 

2014. NOVEMBER 25. 
– MUNKATERV SZERINTI RENDES ÜLÉS 

 Az első napirendi pontban a Képviselő-testület 2015. 
január 1-től módosította a Kommunális adó rendeletét. A mó-
dosítás értelmében az adó mértéke a belterületi lakásonként 
évi 5.000,- Ft-ról 6.000,- Ft-ra emelkedik, a külterületi lakások 
adómértéke változatlan marad. A módosítás igazodik a környe-
ző települések adómértékéhez (Forráskút 6.000,- Ft, Szatymaz 
8.000,- Ft), és a települési önkormányzatok feladatfinanszírozá-
sának átalakítása is indokolja.

A második napirendi pontban a Képviselő-testület 2015. 
január 1-től módosította a Helyi iparűzési adó rendeletét. A 
módosítás értelmében az adó mértéke az ideiglenes jelleggel 
végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári 
naponként 1.000,- Ft-ról 5.000,- Ft-ra emelkedett. A módosítást 
az indokolta, hogy a településünkön nagyberuházások folynak 
folyamatos jelenléttel, tehát számottevő bevétel várható azoktól 
az itt dolgozó vállalkozásoktól, akiknek a helyi munkavégzése 
meghaladja a 30 napot, de nem éri el a 181 napot. Másrészt ez az 
adónem a környező településeken a – törvényben megengedett 
– maximális 5.000,- Ft/nap mértékű.

A harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta 
a 2015. évi díjrendeletét. A korábbi évek díjrendeleteihez hason-
lóan a vezetékes ivóvízellátás, a hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatás díját már magasabb szintű jogszabályokban határozzák 
meg, ezért erről most sem hozhatott döntést a Képviselő-testü-
let. A 2015. évi díjrendelettel kapcsolatban elmondható, hogy 
a folyékony hulladékszállítás közszolgáltatás díja nem emelke-
dett, a többi díj pedig vagy nem változott, vagy az inflációhoz 
közel eső arányban emelkedett.

Ezt követően a Képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat 
2015. évi munka- és rendezvénytervét. A munka- és rendezvény-
terv megtalálható a településünk honlapján (www.zsombo.hu, 
Önkormányzat/Képviselő-testület/Munkaterv menüpontban, a 
rendezvényterv pedig az Önkormányzat/Letölthető állományok 
menüpontban).

A következő napirendi pontban a Képviselő-testület elfogad-
ta a 2015. évre tervezett belső ellenőrzési programját. A belső 
ellenőrzési feladatok ellátásáról a jegyző a Szegedi Kistérség 
Többcélú Társulása útján gondoskodik, amely kiterjed az önkor-
mányzatra és a felügyelete alá tartozó valamennyi költségvetési 
szervre. A belső ellenőrzési program elfogadását jogszabályi kö-
telezettség írja elő.

Ezt követően a Képviselő-testület elfogadta Nagyapáti Ká-
rolyné kérelmét, és a Jóbarát Vendéglő üzemeltetésére 2014. 
december 1-től Nagyapáti Rolanddal, a NAHATI Szociális Szö-
vetkezet elnökével kötött bérleti szerződést.

A következő napirendi pontban a Képviselő-testület az Ösz-
szefogás Zsombóért Egyesületnek nyújtott visszatérítendő tá-

Tájékoztató a Képviselő-testületi 
ülésen történtekről
Megalakult az új zsombói Képviselő-testület

mogatást. A támogatást azért nyújtotta a Képviselő-testület, 
mert egyrészt az Egyesület a település számára fontos közfelada-
tot valósít meg, másrészt az Egyesületnek a turisztikai tevékeny-
ségek ösztönzéséhez támogatást nyert „Hagyományok udvara” 
című pályázati projekt megvalósításához szükséges pénzügyi 
likviditása nem állt rendelkezésre amiatt, hogy az Egyesület a 
Közösségi Ház melletti parkoló pályázati támogatásának még 
nem az egészét kapta meg a közreműködő szervezettől. A pro-
jekt utófinanszírozású, ezért az Egyesületnek a visszatérítendő 
támogatást 2015. november 30-áig kell visszafizetnie az Önkor-
mányzat számára.

Ezt követően arról döntött a Képviselő-testület, hogy 2015. 
június 1-től kezdeményezi a Homokháti Kistérség Többcélú 
Társulásához való csatlakozást. A Szegedi Kistérség Többcélú 
Társulásához való csatlakozás óta számos olyan pályázat jelent 
meg, amelyen Zsombó település azért nem tudott indulni, mert 
a Szegedi Kistérség nem tartozott a hátrányos helyzetű kistér-
ségek közé. Ezzel szemben a mórahalmi kistérség hátrányos 
helyzete miatt több ilyen pályázaton tudott néhány szomszédos 
település részt venni. Hasonló okokból nem tudtunk részt ven-
ni a Startmunka mintaprogramban, míg a társulás települései 
részt vettek, és valószínűleg Zsombó is részt tudott volna venni a 
társulás tagjaként. A csatlakozás nem érinti a Szegedi Kistérség 
Többcélú Társulásában való tagságunkat, így azokat a feladato-
kat sem, amelyeket a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása meg-
állapodás alapján lát el. 

A következő napirendi pontban a Képviselő-testület arról 
döntött, hogy a képviselők és a bizottsági tagok hordozható 
számítógépeit lecseréli. Minden önkormányzati ciklus elején 
a települési képviselőknek és bizottsági tagoknak hordozható 
számítógépek kerülnek beszerzésre, csökkentve a Polgármesteri 
Hivatal költségeit, elkerülve a nagymértékű papírfelhasználást, 
a nyomtatók foglaltságát, a postázás költségeit, és gyorsítva az 
információáramlást.

Ezt követően a Képviselő-testület a Szent Imre Katolikus Ál-
talános Iskola kazáncseréjéről döntött. A kazáncserét az indo-
kolta, hogy a jelenlegi kazánok már elavultak voltak.

Az utolsó előtti napirendi pontban a Képviselő-testület a 
Zsombói Bóbita Bölcsőde gondozói létszámának megemelésé-
ről döntött. A döntést az indokolta, hogy a Bölcsőde 3 teljes cso-
porttal működik. A Képviselő-testület 2014. október 9-i ülésén 
kezdeményezte a Bölcsőde férőhelyei számának a megemelé-
sét a megnövekedett gyermeklétszám miatt. A megnövekedett 
gyermeklétszám ellátásához biztosítani kell a gondozói létszá-
mot is.

Az utolsó napirendi pontban a Négyforrás Kft. kérelmét tár-
gyalta a Képviselő-testület. A kérelem alapján a Négyforrás Kft. 
által felvett tagi kölcsön még vissza nem fizetett részének vissza-
fizetésére 2015. október 31-e került meghatározásra.

2014. DECEMBER 1. 
– MUNKATERVEN FELÜLI, RENDKÍVÜLI ÜLÉS

A rendkívüli ülés összehívását több tényező is indokolta.
Az első napirendi pontban a Kéményseprő-ipari közszolgál-

tatás díjairól szavazott a Képviselő-testület. Az emelés mértéke 
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0,9% lesz 2015. január 1-től, azonban a díjtételeket – az új jogi 
szabályozás miatt – egyéb olyan tényezők is befolyásolják, ame-
lyek lakásonként eltérő díjakat eredményezhetnek (pl.: kémény-
cső hossza, fűtési mód, kémény keresztmetszete stb.).

A második napirendi pontban a Képviselő-testület meg-
alkotta a magas építmények települési adóját. Az új adónem 
2015. január 1-től kerül bevezetésre, és a 20 méternél magasabb 
építményeket terheli. Az adó bevezetését többek között az is in-
dokolta, hogy a Központi Költségvetés tervezetében a feladatfi-
nanszírozás – különösen a szociális feladatok – miatt valószínű-
síthető, hogy az önkormányzatok lényegesen kevesebb központi 
támogatásban részesülnek 2015-től. Ennek kompenzálására le-
hetőséget biztosítottak az Önkormányzatok számára új telepü-
lési adók bevezetésére. A települési adók bármilyen adótárgyra 
bevezethetők lesznek azzal, hogy csak olyan tevékenységet vagy 
tárgyat lehet az adózás alá vonni, amely más módon még nem 
került megadóztatásra, valamint az adóalanyok nem lesznek 
megkülönböztethetők.

A harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület kezes-
séget vállalt a Forrás-IV. Víziközmű Társulat hitelszerződésének 
megkötéséhez. A kezességvállalást az indokolta, hogy a szenny-
vízberuházásban érintett önkormányzatoknak a hitelkeret ön-
kormányzatokra eső része és annak járulékai erejéig kezességet 
kell vállalni. Ez a kezességvállalás a hitelfelvételkor is megtör-
tént, de azóta a finanszírozó banknál tulajdonosváltás történt, 
és a víziközmű társulat is pontosította a nyilvántartását a hitellel 
érintett ingatlanok vonatkozásában.

Az utolsó előtti napirendi pontban a Képviselő-testület elfo-
gadta a József Attila Közösségi Ház és Könyvtár esélyegyenlő-
ségi tervét, amely egy pályázat kötelező vállalása volt. A Tervet 
minden évben felül kell vizsgálnia a Képviselő-testületnek.

Az utolsó napirendi pontban a Képviselő-testület módosítot-
ta a háziorvosok (háziorvos, házi gyermekorvos és a fogorvos) 
feladatellátási szerződését, amelyre a riasztórendszer költségei-
nek megosztása miatt volt szükség.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Képviselő-tes-
tület a 2015. évben az alábbi időpontokban kívánja tartani a 
munkaterv szerinti üléseit: 2015. február 10. (vagy a költségve-
tési törvény hatályba lépését követő 45. napig), 2015. április 28., 
2015. május 26., 2015. július 7., 2015. szeptember 29. és 2015. 
november 24. A gyakori jogszabályváltozások és az önkormány-
zat pályázati tevékenysége valószínűleg 2015-ben is indokolni 
fogja rendkívüli ülések összehívását, amely a korábbi években 
körülbelül 25 ülés/év gyakorisággal történt meg.

Köszönöm egész évi megtisztelő figyelmüket! A közelgő ün-
nepekre tekintettel a kollégáim és magam nevében áldott, békés 
karácsonyt, sikerekben és egészségben gazdag boldog új évet 
kívánok.

 dr. CsúCs Áron

 jegyző

Tisztelt Lakosság!

Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak, akik felajánlásaikkal, adományaik-
kal segítették egész éves munkánkat. Továbbra is számítunk Önökre, és várjuk további 
adományaikat, hogy a jövőben is közösen tudjunk segíteni a rászoruló családokon. Kü-
lön köszönjük Balogh Norbert és Nagy János közreműködését az adományok megfele-
lő helyre juttatásában. Mindenkinek áldott, békés karácsonyt és boldog újévet kívánok 
a Zsombói Szociális Alapszolgáltató Központ dolgozói nevében.

MAgonyné edit 
CsAlÁdsegítő

Tisztelt Zsombóiak!

Az ünnepek közeledtével, az ad-
venti időszakban remélhetőleg mind-
annyiunknak lehetőségünk nyílik lelki-
leg és külsőségekben is a Karácsonyra 
készülni, a mindennapok nagy rohaná-
sából elcsendesedni, több időt tölteni 
szeretteinkkel, a gondolatainkkal. Bízom  
benne, hogy ez mindannyiunknak sike-
rülni fog.

Köszönöm az Önök megtisztelő kri-
tikáját, támogatását, munkáját, megértő 
együttműködését, amellyel az idei évben 
Zsombó gyarapodását segítették! 

Kívánok Önöknek és családjuknak 
békességet, nyugalmat, és áldott Kará-
csonyt Zsombó Nagyközség Képviselő-
testülete, a Polgármesteri Hivatal dolgo-
zói és a magam nevében! 

gyuris zsolt

polgÁrMester

Álláshirdetés
Zsombói Bóbita 

Bölcsődébe szakkép-
zett csecsemő –és kis-
gyermeknevelő mun-
katársat keresünk. A 
közalkalmazotti (kjt.) 
jogviszony keretében 
határozott időtartamra. 

A foglalkoztatás kezdete 2015. január 05. 
, jelentkezni fényképes önéletrajzzal és a 
képesítést igazoló dokumentumok máso-
latával, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvánnyal a bölcsődében 2014. 12. 
20-ig lehet. További információt Ráczné 
Horváth Henrietta bölcsődevezető nyújt, 
a +36204037-888 telefonszámon. 

rÁCzné HorvÁtH HenriettA

bölCsődevezető 
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Tisztelt Termelők!

1. A ZÖLD színű őstermelői igazolványok érvényessége 
2014. december 31-én lejár, arra kérek minden érintett ter-
melőt, hogy még az idei évben indítsuk meg az új igazolvány 
igénylésének a menetét. Az igazolvány érvényesítése ingyenes, 
de szükséges hozzá az Agrárkamarai tagság rendezése. Azok a 
termelők, akik még nem vették át az Agrárkamarai kártyájukat, 
amikor idejük engedi, átvételi aláírás ellenében bármikor átve-
hetik a Falugazdász irodában. 

Azon termelők, akik az új(barna színű) igazolványukat több 
évre váltották ki, s a személyes adataikban, illetve a termelés 
adataiban nem történt változás, 2014-ben nem kell külön ügy-
intézésre jelentkezniük, az igazolvány érvényessége folyamatos.

Bármiféle változást (az egyes kultúrák termesztésében be-
következett változásokat is beleértve) be kell jelenteni, az ilyen 
jellegű módosítások egyelőre díjmentesek. 

2. Gázolaj jövedéki adójának visszaigénylése
A 2014. évi jövedéki adó visszaigénylése 2015. január 15-től 

lehetséges. A 2013. évi jövedékiadó-visszaigénylés feltételei az 
előző számokban szerepelnek. 

3. A 2014-es egységes támogatási kérelmekkel kapcsola-
tos információk:

A támogatási kérelmek ellenőrzése távérzékeléssel 2014. 06. 
19-én, valamint helyszíni ellenőrzés útján júliustól folyama-
tosan történik, az érintett gazdálkodók helyszíni ellenőrzési 
jegyzőkönyvet kapnak, amellyel kapcsolatban az Ügyfélkapun 
keresztül a kézhezvételtől számított 8 napon belül lehetőség van 
észrevételt tennünk. Az észrevétel megtételéhez szükség van a 
kapott levélre, valamint a 2014-es támogatási kérelemre.

A Területalapú támogatási kérelmek 50%-ának a kifizetését 
az MVH október 16-án elkezdte, a második részlet kifizetése ka-
rácsony környékére várható. A teljes körű kifizetés következő év 
június 30-áig esedékes.

4. A tavalyi évhez hasonlóan a nitrátrendelet alapján érin-
tett állattartóknak az adatszolgáltatást december 31-ig el kell 
juttatni elektronikusan a Kormányhivatal Növény- és Talajvé-
delmi Igazgatóságához.

5. A 2015. évtől várható támogatások, s az ehhez kapcso-
lódó aktualitások 2. rész

Hangsúlyozni kell, hogy leírt támogatási rendelet, jogszabály 
még nincs, mindennemű most közölt információ az egyes szak-
mai szervezetek egyeztetései alapján megszerkesztett előadá-
sokra alapulnak.

Az előző számban a közvetlen kifizetések rendszerén belül az 
alaptámogatásokról ejtettem néhány szót (alaptámogatás, zöldí-
tés, fiatal gazdák támogatása), ebben a számban a termeléshez 
kötött támogatások rendszerét szeretném felvázolni.

2015-től bővül a munkaigényes és piacilag érzékenyebb ága-
zatok támogatásának lehetősége, a korábbiakhoz képest több 
mint négyszer több célzott, termeléshez kötött támogatást tud 
nyújtani Magyarország a munkaigényes és piacilag érzékenyebb 
mezőgazdasági ágazatok számára.

Ez a jelenlegi 3,5%-os lehetőséghez képest kiemelkedő mér-
tékű, évente több mint 228 millió euró támogatás termeléshez 
kötötten történő kiosztását jelenti.

Termeléstől függő támogatás csak azon ágazatoknak nyújt-
ható, amelyek bizonyos nehézségekkel küzdenek, illetve olyan 

meghatározott gazdálkodási típusok vagy mezőgazdasági ága-
zatok, amelyek gazdasági, társadalmi vagy környezetvédelmi 
szempontból kiemelt fontosságúak. (Sajnos a sertés, a baromfi 
és a dohány ágazat valószínűleg továbbra sem fog kapni terme-
léshez kötött támogatást.)

Így 2015-től az FM döntése alapján az alábbi termeléshez kö-
tött jogcímek indulnak:

• anyatehén, hízott bika, tej, juh, rizs, cukorrépa, zöldségnö-   
     vények, ipari zöldségek, gyümölcsültetvények és bogyósok,  
       évi 52,4 Mrd Ft 

• szemes és szálas fehérjenövények 8,1 Mrd Ft 
  értékben kapnak többlettámogatást.

Állattenyésztést érintő támogatások:
• Húshasznú anyatehén
• Hízott bika
• Tejelő tehén
• Juh
tenyésztésére igényelhető közvetlen támogatás, a feltételek 

hasonlóak az eddig megszokott igénylési feltételekhez, de az 
előadáson részletesen ki fogok térni ezekre is.

Növénytermesztést érintő támogatások: 
• Rizs
• Cukor

Térségünkben ezek a növények nincsenek, ezért ezekről nem 
teszek említést.

• Zöldségnövények: dinnye, tökre oltott dinnye, karfiol, 
brokkoli, bimbóskel, fejes káposzta, kelkáposzta, karalábé, kínai 
kel, zeller, póréhagyma, fejes saláta, endívia, spárga, petrezse-
lyem, rebarbara, édeskömény, paradicsom, uborka, tojásgyü-
mölcs, tök, cukkini, paprika, sárgarépa, fokhagyma, vöröshagy-
ma, lilahagyma, cékla, feketegyökér, metélőhagyma, retek, 
torma, pasztinák, fűszerpaprika.

Az igénylés feltételei:
1. meghatározott hektáronkénti minimális szaporítóanyag 

(vetőmag, palánta, dugvány vagy hagyma); 
2. a minimális szaporítóanyag mennyiségét kitevő certifikált 

vetőmag használata; 
3. szaporítóanyag beszerzés esetén, annak igazolása;
4. egy parcellán belül több fajta termeszthető egyidejűleg, 

üvegházban és fólia alatt termeszthető növények is jogosultak 
a támogatásra;

5.  a termeléshez kötött zöldségnövény támogatásra való jo-
gosultságának feltétele, hogy minimum 0,3 hektáron folyjon e 
növények termesztése.

• Ipari zöldségek: sóska, spenót, zöldborsó, szárazbab, zöld-
bab, pattogatni való kukorica, csemegekukorica.

Az igénylés feltételei:
1. meghatározott hektáronkénti minimális vetőmagmennyi-

ség (unit);
2. a minimális vetőmagmennyiséget kitevő certifikált vető-

mag használata;
3. vetőmagbeszerzés esetén annak igazolása;

A falugazdász tájékoztatója
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4. az állomány megőrzése legalább a virágzás kezdetéig.

• Gyümölcsültetvények és bogyósok: földieper (szamóca), 
piros ribiszke, egyéb ribiszke, piros ribiszke törzses oltvány, 
málna, piszke, piszke törzses oltvány, szeder, tüske nélküli sze-
der, yosta (rikö), homoktövis, termesztett bodza, alma, körte, 
birs, őszibarack, sárgabarack, meggy, cseresznye, szilva, naspo-
lya, dió, mogyoró, mandula, szelídgesztenye.

1. A termeléshez kötött gyümölcstámogatásra való jogosult-
ság feltétele, hogy minimum 0,3 hektáron folyjon e növények 
termesztése;

2. alapfeltétel: hektáronkénti tőszám;
3. a három következő követelményből valamely kettő telje-

sítése;
4. életkor;
5. fix, telepített öntözés megléte;
6. ültetvény esetében 85%-os tőszámbeállottság.

Fehérjenövények (két alboríték kerül kialakításra)

• szemes növények
• szálas növények

1. Certifikált vetőmag (nemcsak fajta, hanem faj esetében is); 
2. meghatározott támogatásban részesíthető növények: lu-

cerna, komlós lucerna, sárkerep lucerna, tarkavirágú lucerna, 
füves lucerna és füves here, bíborhere, fehérhere, korcshere, 
Legány-féle keverék, vöröshere, alexandiriai here, borsós ku-
koricacsalamádé, borsós napraforgócsalamádé, szarvaskerep, 
takarmánybaltacim, valamint vetőmagcélra bíborhere, takar-
mánylucerna, takarmánybaltacím, vörös here;

3. keverékben min 51%-os pillangós arány, ezt a keverék-
arányt igazolni kell; 

4. két- vagy többéves kultúrák esetében (az őszi telepítésű 
kultúrák kivételével) az elsőben egyszeri, a további években leg-
alább kétszeri kaszálást végezni; ha a támogatási év kezdetekor 
az állomány többévesnek minősül, akkor mint álló kultúra al-
kalmazható rá a legalább kétszeri kaszálás előírása;

5. az állomány megőrzése legalább a virágzás kezdetéig; 
6. gazdálkodási napló vezetése.

Felhívom minden kedves ügyfelem figyelmét, hogy a kará-
csonyi és az újévi ünnepek között az ügyfélfogadás szünetel, ezt 
az ügyintézés során, kérem, vegyék figyelembe.

MINDEN KEDVES ÜGYFELEMNEK EZÚTON KÍVÁNOK 
ÁLDOTT, BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS 
EREDMÉNYEKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJÉVET!

gyuris FerenC 
FAlugAzdÁsz

Mosolygó fogacskák
Épp csak elkezdődött az iskola szeptemberben, mikor meg-

hirdette a DM – Drogerie Markt – mosolygó fogacskák címmel 
első osztályosoknak szóló szájhigiénés pályázatát. Miután az 
egészséges életmódra, a személyi higiéniára nevelés része is-
kolánk pedagógiai programjának, így egyből csatlakoztunk is a 
felhíváshoz.

A soron következő rajzórát ennek keretében tartottam meg. 
Ráhangolódásként megnéztünk egy kis vicces, zenés videót ar-
ról, hogyan is kell fogat mosni. Nagy igyekezettel neki is láttak 
az alkotásaik elkészítéséhez. Óra végeztével összegyűjtöttem az 
elkészült remekműveket – mind a harmincat, majd a szükséges 
pályázati formaságokon túlesve elpostáztuk őket. Nem kis meg-
lepetésünkre már október közepén jött az értesítés: nyertünk. 
Mindez a gyerekek érdeme, az ő kis fantáziájuk, képi megjelení-
tésük, a színhasználatuk dicsérete, ahogy elképzelték a fogtün-
dért és a fognyüvő manócskákat.

Ezután jött a nagy kérdés, hogyan adjuk át nekik a jól meg-

érdemelt ajándékot. Ehhez segítségül hívtam a két kedves vé-
dőnőt, Kati és Ági nénit. Ezúton is szeretném megköszönni 
munkájukat, hogy egy kerek foglalkozáson belül mutatták be a 
fogkefe pontos használatát!

Minden gyermek kapott egy fogmosó csomagot, fogkefével, 
fogkrémmel, pohárral, sok érdekes és hasznos dologgal. Nem 
lettek volna gyerekek persze, ha nem akarták volna azonnal 
kipróbálni, így lehetőséget biztosítottunk kis csoportokban az 
újonnan tanult dolgok gyakorlati elsajátítására is.

Remélem, sikerült elsajátítaniuk a helyes fogkefehasználatot 
és a megszerzett tudást pedig azóta is rendszeresen gyakorolják, 
hiszen épp ezekben a hónapokban hagyják el régi kis fogaikat, 
innentől maradandó fogaikra kell majd vigyázniuk a jövőben!

HoleCskA ÁrpÁd

osztÁlyFőnök, 1. osztÁly

ne siess, légy AlApos, A FogkréM legyen jó HAbos!                                                                                                                fotó: Holecska Árpád
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Muzsikáló állatok
Közös rajzpályázatot hirdetett a SZIKAI és a KKAMI

2014. október 1-jén, a zene világnapján 
meghirdetésre került a Szent Imre Katoli-
kus Általános Iskola és a Kós Károly Alap-
fokú Művészeti Iskola közös rajzversenye 
Muzsikáló állatok címmel. A versenyzők 
összesen 61 pályamunkát készítettek el. 
Sok ötletes, vicces, igényesen kidolgozott 
kép született, melyek között 

az 1. osztályos kategóriában:
    Bosch Bálint
    Papp Hanna
    Kiri Csenge Mária
a 2-3. évfolyamos kategóriában:
    Varga Vivien Éva (2.b)
    Kálmán Virág (3.b)
    Kertész Balázs (2.a)

A szülői szervezet idén is felvette a 
kapcsolatot a Mikulással, aki volt olyan 
kedves, és meglátogatta alsó tagozato-
sainkat december 5-én. Adai-Simonné 
Szokolai Edit, az SZMK elnökhelyettese 
hősiesen segítette munkáját egész dél-
előtt, így egyik alsós diákunk sem ma-
radt ajándék nélkül. A gyerekek verssel, 
énekkel köszönték meg a Mikulás láto-
gatását.

pÁlMAi péter

igAzgAtó

a 4-5. évfolyamos kategóriában:
    Földi Sarolt Csenge (4.a)
    Bakó Vivien (4.a)

helyezést ért el.
A helyezettek a november 5-ei Szent 

Imre napon vehették át értékes ajándé-
kaikat, a művészfestékeket és krétákat, 
az akvarellpapírokat, az üvegfestékeket, 
és egy kis csokit a dicsérő oklevelekkel 
együtt.

Gratulálunk minden résztvevőnek!
Az érdeklődők az iskola lépcsőfordu-

lójában tekinthetik meg az összes elké-
szült rajzot.

FArAgó gAbriellA

intézMényvezető (kkAMi)

vAn zsÁkjÁbAn Minden jó... 
fotó: Adai-Simon Sarolta

bAkó vivien

bosCH bÁlint

Földi sArolt Csenge

kÁlMÁn virÁg

kertész bAlÁzs

pApp HAnnA

kiri Csenge MÁriA

vArgA vivien évA

Az iskolában járt az SZMK Mikulása
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Zsombói iskolások ismét lehetőséget kaptak egy operaelő-
adás megtekintésére. Fontos, hogy a felnövekvő generáció is 
megismerhesse, megkedvelhesse az opera műfaját.

Október 4-én, szombat reggel két buszra való, többségükben 
iskolánk diákjaiból álló társaság indult útnak Budapestre az Er-
kel színházba. Donizetti Szerelmi bájital című vígoperáját tűzték 
műsorra ezen a napon.

Az előadást megelőzően bemutatták a nézők csoportjait az 
ország különböző iskoláiból. Majd élvezetes bevezetőt hallot-
tunk az operáról, cselekményéről, ami érthetőbbé tette az elő-
adást gyereknek, felnőttnek egyaránt. A szereplők bemutatásá-
nál büszkeséggel töltött el bennünket, hogy az egyik főszereplő, 
Bátki-Fazekas Zoltán falunkban élő operaénekes.

Az operaelőadás nagyszerű volt. A gyerekfülnek is kellemes 
dallamokat látványos díszletek, kosztümök tették még élvezete-
sebbé. Jó szórakozás volt mindannyiunknak. Köszönjük Bátki-
Fazekas Zoltánnak és Gyurisné Kerekes Juditnak, hogy meg-
szervezték nekünk ezt a lehetőséget.

bÁlint MónikA

Szerelmi bájital

A színHÁz előtt                                            fotó: Földiné Fülöp Katalin

7 település versmondó versenye Zsombón
2014. november 27-én rendeztük meg második al-

kalommal a Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság 
(SZEGEKIF) iskoláinak alsós versmondó versenyét a 
SZIKAI-ban.

Nagy előkészület előzte meg a poétikus délutánt, minden 
részfeladatot a tantestület tagjai között osztottunk szét, így ösz-
szefogásban könnyebb volt a felkészülés. Már a tavalyi versenyre 
is osztályonként egy-egy tálca süteménnyel támogatták a szülők 
a rendezvényt, ez most is így volt. Köszönjük minden résztvevő 
nevében a finomabbnál finomabb nassolnivalókat!

A megnyitó ünnepségre az aulában került sor, ahol rövid 
igazgatói beszéd után két vers hangzott el Tóth Gabriella Dóra, 
Náfrádi Péter és Tolmacsov Máté, valamint a szentesi „Duó dal-
lam nélkül” verseny díjazottjai, Gyuris Enikő és Szunyog Milán 
előadásában. Ezt követte Földiné Fülöp Katalin, Soós Róbertné 
és Lázár János éneklése, a Dona nobis pacem. 

Csongrád, Dóc, Kübekháza, Mórahalom, Öttömös, Tiszaszi-
get és Zsombó 1-4. osztályosai bűvölték el a nagy számú hall-
gatóságot.

A 33 induló teljesítményét a zsűri, Becherer Anikó, Ráczné 
Patik Gabriella, Fogasné Matula Zsuzsa és Bálint Lea szóban is 
értékelte és díjazta.

A helyezettek:
1-2. osztályosok: 1. hely – Haumann Tódor (Mórahalom), 2. 

hely – Mihálffy Zita Napsugár (Zsombó), 3. hely – Koncz Regi-
na (Mórahalom), különdíj – Tóth Barnabás (Zsombó), Gárgyán 
Gergely (Öttömös).

3-4. osztályosok: 1. hely – Tóth-Godó Benedek (Mórahalom), 
2. hely – Szolnoki Károly (Kübekháza), 3. hely – Bátki Fazekas 
Lenke (Zsombó), különdíj – Masa Kristóf (Mórahalom)

Minden versenyző emléklapot, a nyertesek könyv- és tárgy-
jutalmat vettek át.

Köszönet minden résztvevőnek, felkészítőnek, segítőnek és 
Gyurisné Kerekes Judit szervezőnek a szép délutánért!

lÁzÁr jÁnos

A győztesek                                                    fotó: Tarczal-Márta Edit
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2011. szeptember 26-án az Országgyűlés a magyar 
nyelv napjává nyilvánította november 13-át, 1844-ben 
ugyanis ezen a napon fogadták el a magyart állam-
nyelvvé tévő törvényt.

Az emléknapon az elsősök ellátogattak a könyvtárba, ahol az 
anyanyelv fontosságáról beszélgettek osztályfőnökükkel és Bá-
lint Lea könyvtárossal.

A 2/a-ban Szűcs Bernadett egy mesét mesélt el, majd a fü-
zetükbe a magyar nyelvvel kapcsolatos szólásokat, közmondá-
sokat gyűjtöttek. Azt is megbeszélték, miért fontos, hogy egy 
nemzetnek van saját nyelve.

A magyar nyelv napjának ünnepét a 2/b-ben Gyuris Enikő 
és Szunyog Milán Villáné és Kanál úr versduettjének meghall-
gatásával kezdték. Az ünnep okának megbeszélését követően a 
hozott könyvek kiállításával folytatódott a program. A magyar 
nyelv humora és sokoldalúsága jegyében Romhányi és más ver-
sek, írások felidézését követően betűrejtvények megoldásával és 
alkotásával záródott az újszerű ünneplés.

A versek, mesék után a szólások, közmondások kerültek elő-
térbe a 3/a-ban O. Nagy Gábor  Magyar szólások és közmon-
dások című könyvének segítségével. A humor mellett a népi 
kultúra, a bölcsesség megláttatása is a rendhagyó óra célja volt. 
Emellett nyelvünk sokszínűségére is felfigyelhettek a tanulók. 
Játékos kép-szólás-jelentés egyeztetéssel zárták az órát, mely 
mindenkinek sikerélményt biztosított.

A 3/b osztályosok a magyar nyelv napján Méhes György 
Gyöngyharmat Palkó című gyönyörű meséjét hallgatták meg, 
majd a művet a tanulók maguk is elolvasták. Ezután keresték 
azokat a szavakat, írói kifejezéseket, amelyek eltérnek a hétköz-
napi szóhasználattól. Megbeszélték, hogy ezek a szavak, kife-
jezések színesebbé, szebbé, választékosabbá teszik nyelvünket, 
beszédünket, szókincsünk tovább gyarapszik.

A 4/a-ban a sok hiányzó miatt egy nappal később emlé-
keztek meg a magyar nyelvről. Bár a magyar nyelv történelme 
egyidős a magyarság történelmével, megbeszélték, hogy miért 
ünnepeljük ezt a napot, és hányadik születésnapja van a ma-
gyar nyelvnek, azaz mióta hivatalos nyelv a magyar. Készítettek 
csoportmunkában egy-egy rajzot erről a „születésnapról”. Bera-
gasztották a füzetbe Gyimóthy Gábor Nyelvlecke című versét, 
majd aláhúzták benne a rokon értelmű szavakat. Óra végén 
szólásokat, közmondásokat gyűjtöttek, majd közmondásokkal, 
szólásokkal kapcsolatos feladatlapot töltöttek ki.

A 4/b-ben olvasás órán egy felvidéki népmesét olvastak a ta-
nulók. Megbeszélték, hogy hol van a Felvidék, milyen nyelveken 
beszélnek ott, mi a hivatalos nyelv, miért beszélnek magyarul 
a mai országhatárokon túl is. A mese elolvasása után, a feldol-
gozás során kiderült, hogy mi is okozta a mese humorosságát. 
Mivel a főszereplő mondatai önmagában egyáltalán nem vicce-
sek, de mindig egy olyan szituációban hangzanak el, amibe nem 
illenek, ezért levonták a tanulságot, hogy nem mindegy, mikor, 
hol, mit mondunk, hogyan használjuk a nyelvünket.

Osztályfőnökük arról mesélt nekik, hogy V. Ferdinánd 1844-
ben a magyar nyelvet hivatalos nyelvként ismerte el. Mivel ma-
tematikaóra volt, ki is számolták, hogy hány éve történt mindez. 
Arról is hallhattak, hogy 2011-ben az Országházban mondták 
ki, hogy november 13. a magyar nyelv napja legyen. Belehall-

gattak Hultainé Nagy Erzsébettel, a Nyelvművelő és Nyelvi Ta-
nácsadó Kutatócsoport munkatársával készült riportba, mely-
ből megtudták, hogy az átlagos szókincs 5-6000 szó, viszont már 
2-3000-rel is el lehet boldogulni, míg a bő szókincs akár 12000 
is lehet, ez inkább az írókra jellemző.

Felső tagozaton irodalomórákon emlékeztek meg a ma-
gyar nyelv napjáról a gyerekek. Nyelvtörőkkel kezdtek, ettől 
feldobódtak, ezután következett a csoportmunka. Különböző 
nehézségű játékos feladatot kellett a csoportoknak azonos idő 
alatt megoldani. Volt köztük anagramma, palindrom, betűcsere, 
helyesírási totó és lottó, szógyűjtés. Nevet is adtak maguknak a 
csapatok.

A hatodikos Lukács Boglárka és Kothencz Barnabás 
powerpoint bemutatót készített. Meghallgatták emellett a csán-
gó himnuszt, és persze nyelvtörőket is elővettek.

Ahány osztály, annyiféle megemlékezés. Ezeknek a rendha-
gyó óráknak egy közös pontja volt: felidézni, tudatosítani azt, 
ami közös bennünk: anyanyelvünket. Nagy dolog ez minden 
magyarnak, ahogyan sok más nemzet is büszke saját nyelvére. 
Az angol nyelv napját például április 23-án ünneplik, William 
Shakespeare halálának napján. Az arab nyelv napja december 
18., mert 1973-ban ezen a napon vált az ENSZ hivatalos nyelvé-
vé. A francia nyelv napja március 20., mivel a Frankofónia Nem-
zetközi Szervezetét ekkor hozták létre 1970-ben. A kínai nyelv 
napján, április 20-án Cangjieről emlékeznek meg, mert a legen-
da szerint ő alkotta meg a kínai írásjeleket. Június 6. az orosz 
nyelv napja, mivel ekkor született Puskin, akit az orosz irodalmi 
nyelv megteremtőjeként tartanak számon. A spanyol nyelv nap-
ja október 12-e, melyet Spanyolországban a nemzet napjaként 
ünnepelnek, hiszen ekkor lépett először Amerika földjére Ko-
lumbusz Kristóf.

A magyar nyelv napja hazánkban évről évre alkalmat ad az 
oktatási, tudományos és a kulturális intézményeknek, a médi-
ának, az anyanyelvápolással foglalkozó civil szervezeteknek a 
magyar nyelv megünneplésére, a hagyományőrzéssel kapcso-
latos rendezvények megtartására, és újabb kezdeményezések, 
mozgalmak elindítására. Ehhez csatlakozott iskolánk november 
13-án.

HoleCskA ÁrpÁd, Földiné Fülöp kAtAlin, lÁzÁr jÁnos, 
rÁCzné bÁlint HAjnAlkA, soós róbertné, kovÁCs MA-
riAnn, veresné lAjkó MÁriA, nAgyMiHÁly tíMeA, jAkAb 

edit

Így emlékezett az iskola 
a magyar nyelv napján

elsősök A könyvtÁrbAn                                       fotó: Holecska Árpád
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Hagyományőrző mézeskalácssütés  
a Királyszéki Iskolában

Mézeskalács-illat borította be a Királyszéki Iskolát 
november 4-én. A „Hagyományok udvara” program-
sorozat második állomásaként a Szent Imre Katolikus 
Általános Iskola elsős tanítványai megismerkedtek a 
mézeskalácssütés művészetével. Ebben segítségükre volt 
az iskolai tanítókon túl Sipos Mihályné Margitka, aki 
jóságos nagymamaként tanítgatta a fiatalokat erre a 
különleges mesterségre. 

„Nekem is öröm volt látni a gyerekek lelkesedését, nem gon-
doltam, hogy ilyen érdeklődők lesznek, boldogan készítették a 
mézeskalácsokat” – nyilatkozta Sipos Mihályné Margitka, aki 
már jártas a gyerekekkel való mézeskalácssütésben, hiszen 
anno az unokákkal való sütögetés hatására kezdett el komo-
lyan foglalkozni a sütemények készítésével. Több mint tíz éve 
árulja fáradhatatlanul kézműves csodáit Dorozsmán, és minden 
nyugdíjasnak üzeni, ők is találjanak valami elfoglaltságot vagy 
hobbit, ami boldoggá teszi őket. A gyerekek szebbnél szebb mé-
zeskalácsokat készítettek otthonra, a maradékot lelkesen elfo-
gyasztották, majd levezetésként kiszaladtak a Királyszéki Iskola 
udvarára bújócskázni, és kihasználták az újonnan épült fabódé-
kat rejtekhelyül.

A „Hagyományok udvara” pályázat az Összefogás Zsombóért 
Egyesület nevéhez kötődik, amely 8.300.000 Ft vissza nem térí-
tendő támogatást kapott a pályázat kivitelezésére. Ebbe beletar-
tozott a Királyszéki Iskola udvarának felújítása és új építmények 
létrehozása (8 db nyitott, fedett pihenőhely, 4 db zárt faház, 1 
db tájékoztató tábla, 4 db akác szemétgyűjtő és 4 db asztal+pad 
garnitúra). Gyuris Zsolt polgármestert (aki maga is részt vett 
a mézeskalácssütésen) kérdeztem a programsorozat részleteiről 
és a Királyszéki Iskola jövőjéről. 

Az Összefogás Zsombóért Egyesület miért tartotta fontos-
nak a „Hagyományok udvara” nevezetű pályázatot?

Az Összefogás Zsombóért Egyesület azért jött létre, hogy 
Zsombó fejlődését elősegítse mindenféle területen. A kulturá-
lis tevékenységekkel – mint például az Év Ifjú Művésze díj – és 
a közterek karbantartásával, virágosításával is ezt szeretnénk 
szolgálni. Ezen a konkrét pályázati lehetőségen ráadásul ked-
vező pozícióban voltunk, és adta magát a pályázás, hiszen az 
egyesület tevékenységi körébe abszolút beleillett az iskolaudvari 
létesítmények és eszközök beszerzése.

Mit kell tudni a pályázatban foglalt programsorozatról?

A programok célja a hagyományos népi mesterségek bemu-
tatása és megőrzése. Kedvcsinálás ezekhez a mesterségekhez 
gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt, akár hobbiszinten, akár 
komolyabb foglalkozás szintjén. Négy, Zsombóhoz leginkább 
kötődő mesterség került a programba, kezdve a kosárfonással 
– ezt a programot Farkas Zoltánné Nelli már le is vezette au-
gusztusban. Most valósult meg a mézeskalács-készítés bemu-
tatása, a következő alkalommal a méltán híres zsombói rétes 
készítésével lehet megismerkedni, majd utolsó programként 
jön a kürtőskalács-sütés. A projekt másik fő célja az volt, hogy a 

Királyszéki Iskola önkormányzati pályázatból kívül-belül meg-
újuljon, és alkalmas legyen közösségi rendezvények, táborok, 
vásárok megszervezésére.

Hogy érezte magát a most megvalósult mézeskalácssüté-
sen?

Nekem nagyon tetszett, imádták a gyerekek. Mind a 29 gyer-
mek nagyon szép mézeskalácsokat készített, többségüknek még 
nem volt ilyen élménye. Gyúrták, díszítették és megették a mé-
zeskalácsot, láthatóan jól érezték magukat. 

Az elkövetkező programról lehet valamit tudni?

A következő alkalommal kürtőskalács-sütés lesz. Régi ál-
mom, hogy megismertethessük a zsombói gyerekekkel ennek 
az erdélyi édességnek az elkészítését, és magam is nagyon kí-
váncsi vagyok a titkaira. Segítségül olyan hiteles személyeket 
kértünk fel, mint Tóth Kelemen Erzsébet, aki Kalotaszegről 
származik férjével együtt, és Zsombó egyik legismertebb sze-
mélyét, Szalmáné Vali mamát.

Ha ennek a programsorozatnak vége, milyen jövő vár a 
Királyszéki Iskolára?

Amikor a képviselő-testülettel 2008-ban az épület visszavá-
sárlása mellett döntöttünk, az eredeti tervünk egyrészt az volt, 
hogy védjük meg az épületet mint a legrégebbi zsombói közin-
tézményt, másrészt pedig olyan funkciókkal lássuk el, amely-
nek hosszú távon haszonélvezői vannak. Elsősorban az iskolás 
korosztályra gondoltunk, például nyári táborozási helyként. 
Aztán az élet úgy hozta, hogy bővültek a terveink, több igény 
is érkezett felénk. Egyrészt a Vadásztársaság fogja rendszeresen 
használni gyűlésekhez, vadászatok alkalmával kiindulási vagy 
találkozási pontként, a vadászathoz tartozó ebéd vagy vacsora 
helyszíneként. Már építettek maguknak egy górét is az állatok 
takarmányának tárolására. Két oka van annak, hogy ez így ala-
kult: a Wesselényi Népfőiskolától szerettük volna őket elhozni, 
mert annak profiljába jobban illene egy helytörténeti kiállítás 
létrehozása, emellett szeretnénk a fiatalokat megismertetni 
magával a vadászattal. Nem az a cél, hogy mindenki vadásszon, 
hanem hogy kicsit bővítsük az gyerekek tudását erről a hobbi-

készül A MézeskAlÁCs                                             fotó: Rácz Viktória
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ról. Én magam is a Vukból szereztem az első benyomásaimat a 
vadászatról, ahol nem éppen pozitív figura volt Simabőrű, aki 
lelövöldözte a szegény rókákat. A valóságban persze ez sokkal 
komplexebb dolog, szükség van a vadászati tevékenységre – 
mind állatvédelem, mint növényvédelem szempontjából – az 
egyensúly megőrzése érdekében. Az a cél, hogy a gyerekek re-
álisabb képet kapjanak erről az életformáról, a vadászok pedig 
nyitottak rá, hogy valamelyik óra keretén belül bemutassák a 
tevékenységüket. A Királyszéki Iskola másik funkciója adta ma-
gát, a szálláshelyet nemcsak nyári táborozásra lehet kihasználni, 
falunap idején például a fellépő néptánccsoportot szállásoltuk 
el ott. Szerveztünk idén Temes megyei szórványban élő magyar 
gyerekeknek tábort, akik éppen csak most sajátítják el a magyar 
nyelvet, és mi ebben szeretnénk nekik segítséget nyújtani, azzal 

is, hogy találkoznak magyar gyerekekkel, illetve tapasztalatokat 
szereznek Magyarországról. Azontúl mindenféle céges, akár ok-
tatási, akár szabadidős rendezvénynek a helyszíneként szolgál-
hat az épület. Reményeim szerint jövőre már elkészül az iskola 
melletti füves területen egy sportpálya is, amivel tovább lehet 
színesíteni a helyet.

Magánszemélyek is kibérelhetik a Királyszéki Iskolát? Pél-
dául szülinapokra, évfordulókra...

Természetesen. Hasonló módon, mint a Közösségi Házban, 
ha valakinek valamilyen rendezvényhez helyigénye van, akkor 
megbeszéli az intézményvezetővel, hogy mire lenne szüksége, és 
akadály nélkül le tudja foglalni az épületet. Egyébként praktikus 
helyszín több szempontból, nincs belterületen, tehát nem zavar 
senkit, ha kicsit hangosabb a rendezvény. Másrészt van egyelőre 
20 főre való szálláshely, ezt egyébként 30 főig szeretnénk bővíte-
ni. Így teljesen komplex rendezvényeknek adhat otthon. 

rÁCz viktóriA

készíteni is jó, de Megenni A legjobb!                      fotó: Rácz Viktória
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Nagy B. Ferenc kolbász- és hurkatöltő 
verseny 2014

November utolsó napsütéses szombatján kivonultak 
a piactérre azok a zsombóiak, akik bizonyítani akar-
ták tehetségüket kolbász- és hurkatöltésből. Az immár 
3. éve megrendezett versenyen összesen 17 csapat mérte 
össze tudását több kategóriában is. 

Az Év kolbásza és Év hurkája kategória ismerős volt min-
denkinek, aki részt vett a korábbi versenyeken: minden csapat 
kedvenc receptje szerint összeállítja a saját kolbászát és/vagy 
hurkáját, majd győzzön a legjobb. Idén azonban újítottak a 
szervezők, a megszokott két kategória mellé egy harmadikat is 
bevezettek Zsombó kolbásza néven. Gera Imre vezetésével fel-
kutattak régi hagyományos zsombói kolbászkészítési módokat, 
és ez alapján összeállítottak egy receptet. A kategória verseny-
zői ez alapján készítették el kolbászaikat, és a győztes abban a 
dicsőségben részesült, hogy saját készítésű kolbásza egy évig a 
Jóbarát Vendéglő étlapján szerepelhet.

Délelőtt el is kezdődtek a munkálatok, a hús- és bélosztás, a 
gyúrás, a szeletelés, a fűszerezés és a töltés. Megadott időtartam 
alatt kellett egy-egy kategória kolbászát vagy hurkáját elkészí-
teni. Az idő lejártával a szervezők ezeket összegyűjtötték, majd 
sütés után a zsűri asztalára tették. Az esetleges részrehajlás el-
kerülése végett a zsűri a kolbászokat és a hurkákat névtelenül 
kóstolta, így ők sem tudták, éppen melyik csapatnak adják a 
pontokat. 

Míg megszülettek a helyezések, a csapatok a Maróti Sándor 
által felajánlott sütőben megsüthették a kolbászukat és a hurká-
jukat. Ahogy sötétedett, és lehűlt a levegő, egyre többen foglal-
ták el helyüket a Közösségi Ház nagytermében berendezett asz-
taloknál, és kezdtek neki a vacsorának. Szólt a zene, folyt a sör, 
bor és a pálinka, fogyott a kolbász, fokozódott a hangulat. Végül 
eljött a pillanat, amit mindenki várt: az eredményhirdetés. 

Az „Év kolbásza” kategória nyertesei: 
I.  A Nagy Kolbászosok
II. Kispéter Gábor csapata
III. SZIKAI csapat

Zsűri: Gyuris Attila, Holecska Árpád, Kiss Pál

Az „Év hurkája” kategória nyertesei: 
I. Nefelejcsesek
II. Csabai csapat
III. Mami csapat

Zsűri: Balogh Norbert, Dudás András, Maróti Sándor

A „Zsombó kolbásza” kategória nyertesei:
I. Dörmi csapat
II. Guriga Team
III. Géczy Lajos csapata

Zsűri: Angyal Áron, Dékány János, Nagyapáti Roland

A díjak kiosztása után folytatódott az evés-ivás, és megérkez-
tek a meglepetésfellépők: Nokta Gábor és néptáncosai. A fellé-
pők a közönséget sem hagyták ki a jóból, a táncosok lejöttek 
a színpadról, és az asztalok között közös körtánccal mozgatták 
meg a verseny résztvevőit. 

A József Attila Közösségi Ház és Könyvtár dolgozói nevében 
köszönjük mindenkinek a részvételt!

A versenyen résztvevő csapatok és csapatvezetők:
Törpe és csapata (Kerecseny Attila)
Mami csapat (Szalmáné Valika)
Guriga Team (Kerekes János)
Kispéter Gábor csapata (Kispéter Gábor)
Géczy Lajos csapata (Géczy Lajos)
Csabai csapat (Hajdu Márta)
Hentes csapat (Rózsa Sándor)
Mangalica (Bányai György)
A Nagy Kolbászosok (Molnár Zoltán)
Kolby-Roll (Németh Róbert)
Dörmi csapat (Ábrahám Zoltán)
SZIKAI csapat (Gera Erika)
Atyaffyak (Mihálffy Zsolt)
Nefelejcsesek (Fogasné Matula Zsuzsanna)
Zarándokok (Gyuris Zsolt)
Disznó Jegyzők (Dr. Csúcs Áron)
Dorozsma csapat (Farkas Andrásné)

rÁCz viktóriAzsűrizésre vÁró kolbÁszok                                   fotók: Rácz Viktória

közös körtÁnC noktA gÁbor vezetésével
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Anyatejes világnap 2014
Az őszi egészséghét keretében idén is megrendezésre került az anyatejes 

nap, melyen a támogatóink jóvoltából köszönteni tudtuk az elmúlt egy év-
ben született babákat. Nagy öröm volt látni a sok gyönyörű kisebb és na-
gyobb babát, kisgyermeket. 

A program elején Gyuris Zsolt polgármester úr köszöntötte a jelenlévőket, majd a 
helyi óvodások egy csoportja megható énekekkel és versekkel csalt mosolyt és néha 
könnyeket az édesanyák arcára. Ezt követően Gaborjákné Kovács Judit IBCLC szopta-
tási szaktanácsadó, védőnő, mentálhigiénés szakember tartott egy rövid előadást, mely 
A szeretet tápláléka címet viselte. Ezt követte a kismamák és a babák köszöntése és a 
babafotó-kiállítás szereplőinek díjazása, majd a szponzorok által felajánlott tombola-
tárgyak kisorsolása. Az anyukák jóvoltából sok finom sütemény és üdítő várt minden 
résztvevőre. 

Dr. Szabó Ágnes gyermekorvos az elsősegélynyújtás megtanulására hívta fel a fi-
gyelmet, és a program végén egy torzón gyakorolhatták a szülők az elsősegélynyújtást 
és az újraélesztést. Ezúton szeretném ismét felhívni a figyelmét minden kedves szülő-
nek, nagyszülőnek, hogy amint elhangzott a programon is, előre egyeztetett időpont-
ban várunk minden érdeklődőt az elsősegélynyújtást és az újraélesztést gyakorolni az 
egészségházban!

Köszönjük mindenkinek, aki jelenlétével, támogatásával és szervező munkájával 
elősegítette a program létrejöttét. 

tetlÁkné gerHArdt Ágnes, 
HuCzkA AnitA és polgÁrné pApp kAtAlin 

védőnők

TÁMOGATÓINK:
Zsombó Nagyközség Önkormányzata

József Attila Közösségi Ház és Könyvtár
Magyar Védőnők Egyesülete

Folia Cargo Kft.
Numil Kft.

Magyar Védőnők Egyesülete
Védőnői Szolgálat Zsombó

Thurzó Gyógyszertár Zsombó
Gyuris Attila (Virágpaletta)

CBA Zsombó 
Pezomed Kft. – Hegedűs Szabó Katalin

CEUMED Kft. – Benedek Erika
Bálintné Gróf Anita

Szűcsné Busa Annamária
Zsombó Posta
Bálint Ferenc

Gaborjákné Kovács Judit 
– laktációs szaktanácsadó

Sanofi Aventis Zrt.
Vikorné Papp Mária

Anikó Virágüzlet
Polgár Attila

Masáné Szabó Mária és Masa István
Hegedűs Jenőné 

Angyal Áron
Tóth-Kelemen Erzsike
...és nem utolsó sorban 

az ÉDESANYÁK!

Köszönjük szépen a támogatásukat!

Gólyahírek:
2014. NOVEMBER:

Fejes Zoltánnak és 
Kozma Nikolettnek: Krisztián

Szabó Lajosnak és
Kovács Enikőnek:  Jázmin

Gratulálunk az újszülöttekhez és  
jó egészséget kívánunk!

Baba-mama klub
Kedves Szülők! Szeretettel várunk minden családot, édesanyát és gyermekét  

közös tanulásra és játékra - nem csak kisbabás anyukáknak - 
December 17-én 10-11.30 óráig a Közösségi Házba! 

További információ kérhető: Polgárné Papp Katalin védőnőtől a 30/286-84-
31, ill. 62/595-567, vagy személyesen a tanácsadóban vagy a www.facebook.com/ 

babamama.zsombo oldalon. Mindenkit szeretettel várunk!

itt volt zsoMbó AprAjA                                                                                fotók: Angyal Áron
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U10 fiú 
I. forduló
november 15., Zákányszék

Ebben a korosztályban a 2004-2005-
ös születésű gyerekek játszanak, többen 
közülük legelső mérkőzésükön szerepel-
tek.

Először az Orosháza ellen léptünk 
pályára, és kikaptunk 6:14-re. Nem volt 
meglepetés ez az eredmény, hiszen ellen-
felünk évek óta együtt nevelődő játéko-
sokból áll.

Második alkalommal is nehéz ellenfe-
let kaptunk, a Békéscsaba csapatát, akik 
edzettségben és játéktudásban is felül-
múltak minket, 25:5 arányban bizonyul-
tak jobbnak.

Csapat: Újvári Botond, Balogh Gergő, 
Dobó Ádám, Lajkó Levente (5), Borbola 
Patrik, Kotroczó Csaba, Szélpál Erik (1), 
Nyíri Szabolcs, Szabó Bence (1) Kurkó 
Attila (1), Fodor István

U11 lány
IV. forduló
november 16., Hódmezővásárhely

Lányaink első meccsükön a csoport-
első Szeged KKSE ellen léptek pályára. 
Ellenfelünk magasságban, súlyban és 
erőben is felülmúlt minket, a hibáinkat 
rendre megbüntették. A csapat egyik fele 
2004-es, ők még nehezebben boldogul-
tak a pályán, bár ketten közülük gólt is 
szereztek (4:28).

Második találkozót a KIKI Sport Zic-
cer csapata ellen játszottuk, felszabadult 
játékkal, magabiztosan nyertünk 21:6-ra, 
bár jobb helyzetkihasználással a különb-
ség még nagyobb lehetett volna.

U12 fiú
IV. forduló
november 16., Orosháza

Két nagyon nehéz találkozó jutott a 
fiúknak erre a napra. 

Először a Békéscsabával mérkőztek, 
jó kezdés után a kötelező sorcserének is 
köszönhetően elhúzott az ellenfél. Játék-
tudásban és erőben is felülmúlták a mi-
einket (29:8).

Következett a Pick Szeged Vörösmar-
ty, a Szeged egyik csapata. 10 perc játék 
után 5:5 volt az állás! Következett a sor-
csere, és nagyon megnőtt a különbség, 
melyet a második félidőben sem sikerült 
javítani (13:33).

A vereségek ellenére voltak biztató tá-
madások és szép gólok, amelyekért dicsé-
ret illeti a fiúkat.

Gólszerzők: Gábor D. (3), Gyuris  
Cs. (4), Matuszka E. (3), Soós R. (11).

II. forduló
november 22., Soltvadkert
Zsombó SE – KIKI Sport    14:6
Zsombó SE – Soltvadkert   11:19
Zsombó SE – Kiskunhalas  6:17

Mindhárom mérkőzés pörgős és sok 
hibával tarkított volt, mivel a félidő felét 
kötelező félpályás letámadással játszani. 
A fiúk sokat gyakorolták az egyéni tech-
nikai feladatokat, csapatjáték ritkán ala-
kult ki, hiszen mindenkinek a nyakában 
lógott a védő. A védekezésben egy-egy 
hiba azonnal gólt eredményezett, mivel 
a társak segíteni kevésbé tudnak. A na-
gyon szép megoldások és a buta hibák 
egyaránt jellemezték a játékot. Az első 
fordulóhoz képest előreléptünk, és ezért 
dicséret illeti a fiúkat.

Gólszerzők: Balogh G. (7), Borbola P. 
(2), Lajkó L. (6), Szabó B. (5), Dobó Á. (1), 
Kurkó A (5), Ujvári B. (4), Fodor I. (1),  
Szélpál E. (1), további csapattagok: Kot-
roczó Cs. (kapus), Nyíri Sz.

V. forduló
november 29., Szeged

Zsombó SE – Tompai SE  23:9
Zsombó SE – Kistelek      17:11

Két újabb győzelemmel gyarapították 
a lányok a mérkőzések számát, amiért di-
cséret illeti őket. Sajnos ketten betegség 
miatt hiányoztak (Kakuszi Vanda és Patik 
Zsófia), ami nehezítette a játék szervezé-
sét. Többen kiváló egyéni teljesítménnyel 
segítették a csapatot. Ábrahám Cintia (16 
gól) nagy szerepet vállalt a győzelmek-
ben, akárcsak Kun-Szabó Dominika (8 
gól), Bakó Nóra (1), Patyi Rebeka (8) és 
Soós Dóra (7). Kapusaink, Török Anna és 
Gábor Amarilla kiválóan védtek. A siker-
ből mindenki – Regős Dalma, Santana 
Patrícia, Gajda Anna – kivette a részét jó 
védekezéssel és gólokkal. 

Az összesített góllövőlistán Ábrahám 
C. a második 47 góllal, Kakuszi V. a ne-
gyedik 45 találattal.

V. forduló
november 29., Békés
Zsombó SE – Pick Szeged 2003  10:19
Zsombó SE – Algyő FKSE            17:11

A fiúk hosszú utazás után rövid be-
melegítéssel kezdték az első mérkőzésü-
ket. Jó kezdést követően a sorcserének 
is köszönhetően meglépett az ellenfél. A 
második félidőt jól kezdtük, 2 gólra meg-
közelítettük az ellenfelet. Sajnos a figyel-
metlenség és a rossz befejezések mind-
járt növelték a különbséget, és elúszott a 
meccs.

A második találkozóra már összesze-
dettebben és alaposabb bemelegítéssel 
érkeztünk, ez meg is látszott a játékon. 
Jó kezdés után a kisebbek nem tudták 
megtartani az előnyt, így a második fél-
időben kellett visszaszerezni és növelni 
a különbséget. Többen jó teljesítményt 
nyújtottak, de a védekezésben sokat kell 
fejlődniük.

Gólszerzők: Gyuris Cs. (3), Czakó B. 
(4), Soós R. (9), Gábor D. (1), Matuszka E. 
(6), Maróti Á. (2), Borbola P. (2), Szabó L., 
Nagy M. (kapus) Lajkó L., Ujvári B., Soós 
K., Balogh G.

polyÁkné FArkAs évA

edző

Kézilabda

Gólszerzők: Ábrahám C. (6), Bakó N. 
(4), Kakuszi V. (9),  Kun-Sz. D. (2), Soós D. 
(3), Gajda A. (1).

Továbbá: Patyi Rebeka, Regős Dalma,  
Patik Zsófia, Gábor Amarilla, Bodó  
Eszter, Török Anna
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Hírmondó
Zsombói

Irma, még egyszer...
Nagy J. Pál zsombói regényének folytatása

(Bujkáló holdfényben. Irma, II. rész. Könyvműhely, Miskolc, 2014)

Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy megje-
lenése előtt lektorálhattam Nagy J. Pál Irma című köny-
vének második részét. Nem udvariasságból nevezem 
ezt a nem egyszerű munkát megtiszteltetésnek, hanem 
nagyon is őszintén.

Ugyanis sajnos még a „profi” íróvilágban se magától értető-
dő ma már, hogy kinyomtatás előtt lektor is átnézze a műveket. 
Túlságos a bizalom a számítógépes ellenőrző programok képes-
ségeiben. A műkedvelő alkotók számára pedig szinte sértés, ha 
valaki az „elütések” kigyomlálásán túl is bele akarna piszkálni a 
kész alkotásba.

Ez utóbbi alkotói körrel kapcsolatos tapasztalatom az is, 
hogy nemcsak a szerzői kiadások, de gyakran az ún. „kiadói 
termékek” is helyesírási, stilisztikai, sőt grammatikai hibáktól 
hemzsegnek. Ez nem csak a kiadó(ka)t minősíti. Magát az alko-
tást is „amatőrebbnek” tünteti fel, mint ami valójában.

Több okból is érthető az amatőr alkotók ódzkodása a lekto-
rálástól. Csak aki még nem írt önálló könyvet, az nem tudja el-
képzelni a szuverén szerzőségnek azt a bonyolult érzését, amely 
talán az anyasághoz hasonlítható leginkább. Állítólag minden 
anyának a maga gyermeke a legszebb és a legjobb, gyakorlatilag 
tökéletes. Már pedig a legszebben, legjobbon és legtökéleteseb-
ben nincs mit kifogásolni, csak rosszindulattal.

Ezen az érzelmi gátláson túl van egy iskolai eredetű ok is. 
Mindőnket ugyanaz a magyartanári elitizmus nevelt. Eszerint 
mindenki „bunkó”, aki nem tud anyanyelvén helyesen írni, mert 
hát a helyesírás ismerete hozzátartozik a műveltség fogalmá-
hoz. Enyhítő körülményként szóba se jöhet, hogy az Akadémia 
időről időre változtat némely helyesírási szabályokon, sőt, Uram 
bocsá', még a magyartanár is ember, s ő is ejt fogalmazási és 
helyesírási hibát...

Így aztán mindenki rejti esendő embervoltát, és ha már 
könyvet írt, igyekszik azt minden szempontból makulátlannak 
látni és láttatni. Ezért nem könnyű az amatőr irodalmárokat 
rábeszélni a lektorálásra. Pedig hát nekik még egy mentségük 
van: az irodalmi érték létrehozásának képessége nem föltétlenül 
függvénye a magas szintű helyesírási és stilisztikai készségnek. 
Hány meg hány gyönyörű népdalunk névtelen szerzője jönne 
zavarba, ha netán tetemre hívható lenne csodálatos népdalszö-
vege helyesírása ügyében!

S ne maradjon ki a mentségek sorából egyike a legfontosab-
baknak: az életpálya! Míg a profik egy része főállású író vagy 
költő, de legalábbis „betűs-nyelves” szakmákban keresi kenye-
rét, mint amilyen az újságíróskodás vagy a tanárság, addig az 
amatőr írók-költők kevésbé. Java részük nemcsak a testi mun-
kások világából származik, hanem aktív életében is zömmel 
fizikai szakmákat gyakorolt, szolgáltatási területeken, hivata-
lokban dolgozott, míg végre nyugdíjas korára tollhoz/számító-
géphez nyúlhatott.

A mentség persze senki számára se teljes körű feloldozás. 
Különösen annak tudatában nem, hogy az írói-költői művet ol-
vassák is, azaz szellemi fogyasztóhoz kerül. Hisz azért születik. 
Nem jár teljes körű felmentés annak a mai parasztembernek 

sem, aki testi élelmeinket mérgekkel és tájromboló gépekkel 
termeli. Pedig nem is egyet tudunk számára, a közgazdasági 
szabályzóktól kezdve a munkáskéz hiányáig.

Ám az ártalom testileg és szellemileg egyaránt ártalom, még 
ha testi vagy szellemi táplálékban is adagolják. Az olvasmányok-
ban maradó nyelvi, stilisztikai, helyesírási hibák az olvasó anya-
nyelvét is elbizonytalanítják, esetleg összezavarják, nyelvhasz-
nálati, anyanyelv-örökítési biztonságát veszélyeztethetik.

Így tekintve is van felelőssége, nem is kicsi, azoknak, akik 
mondandójuk írásbeli, sőt irodalmi formájú közlésére vállal-
koznak. A lektor és a szerkesztő tehát nem a szerző rosszindu-
latú ellendrukkere, hanem a világra jövő irodalmi mű jótékony 
bábái, akik az írói, költői alkotás javát akarják, s egyaránt szol-
gálják a szerző érdekeit és az olvasói közérdeket.

Nyilvánvaló, hogy feltétlen és kölcsönös bizalom nélkül nem 
megy. A szerkesztő és a lektor nem láthat a szerzőben csak fizető 
ügyfelet. Meg kell látnia benne a nagyon különféle életutakat 
bejárt embert, akinek üzenetét jó célból és igényesen kell olva-
sókhoz segítenie. Ugyanígy a jóban szövetségesként kell bíznia 
a szerzőnek is a lektorában.

Nagy J. Páltól megkaptam ezt a bizalmat. S ő is megkapta 
tőlem annak visszaigazolását, hogy mondandója méltó arra a 
munkára, amely nélkül az üzenet csorbulna, vagy csak nemkí-
vánatos mellékhatásokkal jutna el a szellemi fogyasztókhoz.

Pedig az üzenet több szempontból is pikáns. Egyrészt a mai 
irodalmi közege felől tekintve, hiszen mind a profi, mind az 
amatőr irodalomban általánosan elfogadott dolog, hogy a szer-
zők különleges, izgalmas, már-már az aberrációk határát súroló 
témákhoz nyúlnak. Nagy J. Pál teljesen „normális” témát választ 
ebben a történetben (is), hisz Irma fiatal életét, szerelmét és 
házasságkötését beszéli el. A mű mégse lett sem banális, sem 
unalmas.

Másrészt késélen táncol a történet a mai ideológiai közeg 
tükrében is. Irma ifjúsága és kedvesének legénykora is azokra 
az évekre esik, amikor a bolsevik eszme mindenáron fiatal szí-
veket igyekszik és tud is hódítani. A téesz-korszak brigádélete és 
a KISZ-mozgalom ad keretet a szerelmesek boldogságának. Egy 
kor, amelyről a mából nézvést olybá tűnhet, hogy akkor nem il-
lett és nem is lehetett igazán boldognak lenni. Az író pedig kom-
munista fertőzöttség nélkül ilyet nem is sugallhat. Márpedig a 
két fiatal boldog volt, Nagy J. Pál pedig úgy volt KISZ-tag, hogy 
ugyanúgy nem lett lélekben kommunista, mint legtöbb kortársa 
sem.

Végül komoly pikantériája a kisregénynek az, hogy nem 
ábrázol viharzó szenvedélyeket, egymásnak feszülő, beteges 
indulatokat, amelyek útját állhatnák a fiatalok egybekelésének. 
Sokkal inkább reálisan tervező, a lehetőségekkel számot vető, 
azokkal élő, nem megingások nélküli „átlagembereket”. Egy szó-
val: az élő és élhető életet tárja elénk, helyenként annál is szűk-
szavúbban, mint azt „irodalomban” lehetne, mégis érdekesen és 
sodrón.

A nyelvezete is hétköznapibb az irodalmilag elvárhatónál, 
pedig a szerző paraszti származási közege alapján lehetne akár 
nagyon színes és finoman hajlékony, cizelláltan kifejező. Van-
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nak persze ilyen részei is, egészében azonban nem ez a jellem-
ző. Nagy J. Pál, mint az amatőr írók nagy része, nem az emlékei 
nyelvezetén ír, hanem azon a nyelven, ami abból négy-öt évti-
zednyi szakmai anyanyelvhasználaton átszűrve megmaradt.

Kár, hogy az irodalomelmélet ítélete ezekről a nyelvi formák-
ról is sommás, hasonlóan az olyan kategorizmusokhoz, mint 
hogy pl. honnan és meddig számítható az irodalom. Pedig az 
írói nyelv ebből a szempontból is legalább annyira kortermék, 
mint amennyire az egyéni életutat is tükrözi egészében, ki-
egyenlítődéseiben, kátyúiban...

Irma mellett ebben a műben értelemszerűen jelenik meg 
a férfi, akinek a cselekmény kibontakozásával arca és jelleme, 
végül neve is kerül (Béla). Zsombói legény az 1960-as évek ele-
jéről, akit édesapja a fiú sokoldalú gyakorlati tehetsége, földsze-
retete és szorgalma, megfontoltsága okán tizenegy gyermeke 
közül utódjának, a fiatal, ígéretes parasztgazdaság továbbvivő-
jének szemel ki. Csakhogy közbeszól a téeszvilág...

Innentől kezdve Béla sorsa sok-sok, e korszakban városra ke-
rülő kortársáéval közös. A maga sajátságaival persze. Hisz Béla 
életét ekkor már – 17 évesen – Irma iránti szerelme irányítja, 
s felnőttes döntései mind-mind arra irányulnak, hogy kettejük 
útját végleg egybefonhassa.

A helyi téesz női brigádját vezető Irma végül úgy száll buszra 
a faluban, hogy Béla továbbszolgáló katonaként várja a messzi 
Dunántúlon, amerre ő valaha kislány korában, téglagyári cse-
lédként járt. Kiszakadnak hát ők is, hogy a megbontott helyi 
társadalmon kívül, egy vándorútra kelt Magyarország mobilis 
viszonyai közt találjanak szigetet kettejük új családjának és bol-
dogságuknak.

A könyv helyi színei félreérthetetlenek, és ezt érdemeként ál-
lapíthatjuk meg. A zsombói olvasók még a szereplőknek is nevet 
tudnak adni, bár az utólag készült (s ezért lektorálatlan) szerzői 
előszó kitalált személyekként mutatja be a hősöket. Ugyanakkor 
ez a helyi kötődés semmiben se korlátozza az olvasmányélmény 
általánosabb, országos érvényét, hisz ezernyi magyar vidéki te-
lepülés városokba tartó korabeli nemzedékei élhettek át nagyon 
hasonlókat.

A szerző a könyvpiacra rátelepedett terjesztők árdrágítását 
elkerülendő saját webáruházban forgalmazza műveit. Az Irma 
I. és az Irma II. köteteit a npal-egpupro.rhcloud.com/shop/-ra 
kattintva bárhonnan, a karosszékben ülve, más műveivel együtt 
el lehet érni. Érdemes, mert ideológia átszínezések nélküli, való-
ságos sorsot ír. A magáét, szerelméét, és velük együtt egy egész 
korabeli vidéki Magyarországét is.

dr. győri-nAgy sÁndor

kultúrökológus

Megnyitottuk új takarmány boltunkat!

Bővített termék palettával várjuk régi és új vásárlóinkat

Kínálatunk: CGF, szója, napraforgódara, nyúl, baromfi, 
sertés, szarvasmarha (tejelő hízóbika), sportló takarmány 
keverékek, kiegészítők és problémamegoldó készítmények.

Nyitva tartás:
Hétfő - Csütörtök: 07:30 - 16:00
Péntek: 07:30 - 15:00

Déli-Farm Kft.
6791 Szeged-Kiskundorozsma, Kettőshatári út 6.
Telefon: +36 62 556130

10 000 FT FELETTI VÁSÁRLÁS UTÁN  
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A havas erdőn

Sétálok az erdőn havat ropogtatva.
Hó hullik az égből a fák ágaira.
A fák ágairól a földre is kerül,
egy-két hópehely az orromra is leül.
Kerülöm. Fordulom a fákat.

Térdig érő hótömegben
angyalt csináltam.
Mikor ráhagyta a zuhogást,
azt kiáltottam:
Ne hagyd abba, zuhogj,
zuhogj tovább!

Egy percre úgy tűnt,
hogy a természet
szavamra nem hallgat.
Megyek tovább búslakodva,
nézek jobbra, nézek balra.
Remélve, hogy a fehérlő
távolban láthatok még 
egy árva hópelyhet.

De addig megyek, mendegélek,
míg kiérek az erdőből,
meglátok egy dombtetőt,
felülök rá, és onnan nézem,
nézegetem az erdőt,
mely oly fehérlő,
mint az égen a Hold melletti felhő.

Mikor már otthon vagyok,
a tűz mellé ballagok.
Leülök, és úgy érzem,
ahogy lassan felmelegszem,
hogy már szinte nem emlékszem
a hó hidegére.
De emlékszem arra a tájra,
arra a bűvös csodára,
mert azt el nem feledhetem.

bÁtki FAzekAs lenke


