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„Én Istenem, te szép, hives patak,
Hová futottál, szökdeltél előlem?
Hol csillapítsam buzgó szomjamat?”

Nemes Nagy Ágnes: Patak

A Hírmondó 2011. évi 9. (karácsonyi) 
száma óta a Képviselő-testület hat mun-
katerven felüli, és egy munkaterv szerin-
ti, rendes ülést tartott.

2011. december 9. – munkaterven fe-
lüli, rendkívüli ülés

Az ülés rendkívüli összehívásának indoka, 
hogy a járások szervezésével kapcsolatos le-
hetőségeket kellett a Képviselő-testületnek 
végiggondolni. Az első napirendi pontban a 
Képviselő-testület döntött, az Őszibarack u. 
1. sz. alatt található ingatlan bérbeadásáról.

A második napirendi pontban a járásszer-
vezéssel kapcsolatos lehetőségeket tárgyal-
ta a Képviselő-testület. Hosszas tanácskozás 
végén arra az elhatározásra jutott, hogy a 
közigazgatás tervezett átszervezése miatt 
kezdeményezi a mórahalmi központú já-
ráshoz való csatlakozását. A döntés indokát 
a Hírmondó 2012. januári számában Gyuris 
Zsolt polgármester úr már taglalta.

Az utolsó napirendi pontban a Dél-alföldi 
Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére 
tervezési hozzájárulásként korábban befize-
tett és fennmaradt önerő, a Konzorcium ré-
széről történő visszautalás módjáról döntött 
a Képviselő-testület.

2011. december 28. – munkaterven 
felüli, rendkívüli ülés

Az ülés összehívását a költségvetés módosí-
tása és a hulladékszállítási díjkedvezmények 
újratárgyalása indokolta. Az első napirendi 
pontban a Képviselő-testület módosította 
a 2011. évi költségvetését. A módosítást az 
indokolta, hogy a több település összefogá-
sával megvalósuló szennyvíz beruházási pá-
lyázat kivitelezési szakasza megkezdődött. A 
pályázatot kezelő Szegedi Kistérség Többcélú 
Társulása a pályázat utófinanszírozású ele-
meire vonatkozóan előlegigénylést nyújtott 
be, amely kifizetési kérelemnek minősül. A 
Támogatási Szerződés megkötésének, de 
legkésőbb az első kifizetési kérelem telje-
sítésének feltétele, hogy az önkormányzat 
költségvetésében, valamint a három évre 
előre szóló költségvetési tervében (gördülő 
tervezés) a felhalmozási célú kiadások kö-
zött nevesítetten szerepeljen a beruházás. 
Az előleg támogató szervezet általi utalása 
érdekében szükséges az önerő évekre lebon-
tott összegét a 2011. évi költségvetés gör-
dülő tervezésében szerepeltetni. A fejlesztés 
során kifizetés először a 2012. évben várha-
tó, tehát a módosítás a 2011. évi költségve-
tés számait nem érinti.

A második napirendi pont keretében a Kép-
viselő-testület a hulladékszállítással kapcso-
latos díjkedvezményről tárgyalt. A döntés 
előzménye volt, hogy a Szegedi Környezet-
gazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatása 
szerint, a kommunális számlákban nyújtott 
nyugdíjas kedvezmények adójogi besorolása 
2011. január 1-től megváltozott. A szemé-

lyi jövedelemadóról szóló törvény szerint a 
nyugdíjas kedvezmény, ingyenes juttatás, 
mely 2011. január 1-től adó- és járulékkö-
teles. Fentiek alapján a Képviselő-testület 
2012. január 1-i hatállyal módosította a 
rendeletét, mely a jelenlegi díjkedvezményt 
nem tartalmazza. A kedvezményt ezen túl 
a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit 
Kft. üzletpolitikai kedvezményként nyújtja.

Az utolsó napirendi pont keretében a Kép-
viselő-testület úgy határozott, hogy 2012. 
január 1-től napi 8 órás munkakörben fog-
lalkoztatja a közterület-felügyelőt.

2012. január 16. – munkaterven felü-
li, rendkívüli ülés

A Képviselő-testület összehívását az indo-
kolta, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium társadalmi vitára bocsátotta a 
Kormány járásszervezési tervezetét, amely-
ben a korábbi Képviselő-testületi kezdemé-
nyezés ellenére Zsombó a szegedi központú 
járáshoz tartozott. A Képviselő-testület 
megerősítette a 2011. december 9-i ülésén 
hozott határozatában foglaltakat, és ismé-
telten kezdeményezte, hogy Zsombó község, 
a mórahalmi központú járáshoz tartozzon.

2012. január 30. – munkaterven felü-
li, rendkívüli ülés

A Képviselő-testület összehívását az indo-
kolta, hogy át kellett tekinteni a József Attila 
Közösségi Ház és Könyvtár igazgatói állására 
kiírt pályázatát. A pályázat kiírása során téve-
sen került megjelölésre, hogy a B kategóriás 
jogosítványt és a számítógépes ismeretek 
feltétele a pályázatnak, az előnyök helyett, 
illetve a közalkalmazotti jogviszony időtar-
tamánál határozott idő került feltüntetésre, 
a határozatlan idő helyett.

A rendelkezésre álló idő alatt összesen 
ketten nyújtották be a pályázatukat, azon-
ban egyik jelölt sem rendelkezett azzal a 
képesítéssel, amelyet a jogszabály előír a 
magasabb vezetői kinevezéshez. Ezek alap-
ján a Képviselő-testület úgy döntött, hogy 
visszavonja a korábban kiírt pályázatát, és új 
pályázatot írt ki. Az új pályázat benyújtásá-
nak határideje 2012. május 31-e, a pályázati 
feltételek megtalálhatók a település honlap-
ján.

2012. február 13. – munkaterv szerin-
ti, rendes ülés

Az első napirendi pontban a Képviselő-tes-
tület az Önkormányzat 2012. évi költségve-
tését tárgyalta és nem fogadta el, további 
előkészítésre kérte a Polgármesteri Hivatalt.

A második napirendi pontban a Képvise-
lő-testület, a József Attila Közösségi Ház és 
Könyvtár 2011. évi működéséről szóló be-
számolót fogadta el.

A következő napirendi pontban a Képvise-
lő-testület – jogszabályi kötelezettségének 
eleget téve – elfogadta az Önkormányzat 

2012. évi közbeszerzési tervét.
Ezt követően a Bóbita Bölcsőde Házirend-

jének módosítása került elfogadásra. A Házi-
rendet úgy módosította, hogy a Bölcsődének 
biztosítani kell a rugalmas nyitva tartást. 

A következő napirendi pontban a Képvise-
lő-testület úgy határozott, hogy lehetőséget 
biztosít a Nóta tv-nek arra, hogy – a már 
más településeken oly nagy sikert aratott 
rendezvényét – a sportpályán 2012. július 
végén megtartsa.

Ezt követően arról döntött a Képviselő-
testület, hogy a Költségvetési Tervben a 
Zsombói Polgárőr Egyesületnek meghatáro-
zott támogatás felét – az Egyesület kérelmé-
re – előre átutalja az Egyesületnek.

A következő napirendi pontban a Képvise-
lő-testület úgy döntött, hogy a zsombói lovas 
napokat 50.000,- Ft értékben (egy akadály 
megépítésével és egy tábla – rajta Zsombó 
címerével – elkészítésével) támogatja.

Ezt követően a Képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy a Wesselényi Népfőiskola 30 éves 
jubileumi ünnepsége alkalmából támogatja 
egy ünnepi könyv elkészítését, amelynek 
költségei csökkentésére az őszi jótékonysági 
bál bevételeit is felhasználja.

Az utolsó napirendi pontban a képviselő-
testület arról döntött, hogy a jogszabályi 
lehetősséggel élve, felszólítja a 90 napon 
túli adótartozással rendelkező adósokat az 
adótartozásuk teljesítésére. Ennek határide-
jét 2012. március 31-ében határozta meg és 
úgy döntött, hogy a határidőt követően a 
nem teljesítő adósok nevét helyben szokásos 
módon közzéteszi.

2012. február 15. – munkaterven fe-
lüli, rendkívüli ülés

Az ülés rendkívüli összehívására több apro-
pó is szolgált. Az első, hogy Dr. Zélity László 
r. alezredes a Szegedi Rendőrkapitányság 
Kapitányságvezetője a Sándorfalvi Rend-
őrőrs őrsparancsnoki kinevezésére 2012. 
január 1-i hatállyal Varga Zoltán r. őrnagy 
személyében tett javaslatot a Csongrád 
Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének. 
A jogszabályi rendelkezések alapján a helyi 
rendőri szerv vezetőjének kinevezését meg-
előzően a kinevezési jogkör gyakorlója kikéri 
az illetékességi területen működő települési 
önkormányzatok képviselő-testületének a 
véleményét. A Képviselő-testület, a közbiz-
tonsági beszámolót és a személyes meghall-
gatást követően egyetértett Varga Zoltán 
őrsparancsnoki kinevezésével.

A második napirendi pontban egy zsombói 
lakos gyógyszertárnyitási kérelmét tárgyal-
ta a Képviselő-testület. A beadványozó azt 
kérelmezte, hogy a Képviselő-testület kez-
deményezze a Népegészségügyi Szakigaz-
gatási Szervnél (korábbi nevén ÁNTSZ) egy 
közforgalmú gyógyszertár nyitására irányuló 
pályázat kiírását. Mivel a Képviselő-testület 
a döntés meghozatalához nem rendelkezett 

Tájékoztató a képviselő-testületi ülésen történtekről
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”A Nap tüze, látod,
a fürge diákot

a hegyre kicsalta: a csúcsra kiállt.
Csengve, nevetve”

Áprily Lajos: Március

elég információval, ezért a kérelemről nem 
döntött. A szükséges állásfoglalások és vé-
lemények beszerzését követően ismételten 
tárgyalni fog a kérelemről.

A következő napirendi pontban a Polgár-
mesteri Hivatal 2011. évi munkájáról szóló 
beszámolót fogadta el a Képviselő-testület.

Ezt követően a Képviselő-testület – jog-
szabályi kötelezettség alapján – a jegyző 
teljesítményértékeléséről szavazott, majd 
meghatározta a Polgármesteri Hivatal köz-
tisztviselőinek a 2012. évi teljesítménycél-
jait.

A következő napirendi pontban a Képvise-
lő-testület a Zsombó Szolgáltató és Kereske-
delmi Kft. tárgyévi pénzügyi, gazdasági és 
műszaki tervét fogadta el.

Az utolsó napirendi pontban a Képvise-
lő-testület egy zsombói lakos telekadóval 

kapcsolatos kérelmét tárgyalta, majd a COOP 
Szeged kérelmét vitatta meg.

2012. március 2. – munkaterven felü-
li, rendkívüli ülés

Az ülés összehívását az Önkormányzat 
2012. évi költségvetésének elfogadása in-
dokolta. A 2012. februári ülésen a Képviselő-
testület még csak tárgyalta az Önkormányzat 
költségvetését. A költségvetés elfogadására 
az első napirendi pont keretében került sor.

A második napirendi pontban az Egészsé-
ges Zsobóért Alapítvány kérelmet tárgyalta 
a Képviselő-testület. Az Alapítvány a kérel-
mében azt kérte, hogy a korábbi nyertes pá-
lyázataiból megépült kemence és a felújított 
iskolai tankonyha falára táblát helyezhesse-
nek ki a következő felirattal: „az Egészséges 
Településekért Alapítvány pályázatából az 
Egészséges Zsombóért Alapítvány készítet-

te.” A Képviselő-testület támogatta a kérel-
met.

Az utolsó napirendi pontban a házi gyer-
mekorvos kérelmét tárgyalta a Képviselő-
testület. A kérelemben foglaltakkal a Kép-
viselő-testület egyetértett és úgy döntött, 
hogy az Egészségház előtt –az Alkotmány 
utcai szakaszon – található parkolók közül 
kettőt „Orvosok” felirattal lát el, amelyen 
csak az orvosok parkolhatnának.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
következő munkaterv szerinti Képviselő-tes-
tületi ülésre várhatóan 2012. március 30-án 
kerül sor.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

 Dr. Csúcs Áron
 jegyző

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az adózás rendjéről szóló 
2003. évi XCII. törvény 55/B. §-a alapján:

„az önkormányzati adóhatóság helyi adó és gépjárműadó vo-
natkozásában a tízezer – magánszemélyek esetében az ezer – fo-
rintot elérő adótartozással rendelkező adózó nevét, címét és az 
adótartozás összegét az esedékességet követő 10. nap 0 órától a 
helyben szokásos módon közzéteheti.”

Az adófizetési morál javítása, valamint az Önkormányzat adókint-
lévőségeinek beszedése érdekében, Zsombó Község Önkormányza-
tának Képviselő-testülete a 16/2012.(II.13.) Kt. határozatával úgy 
döntött, hogy felhatalmazást ad a jegyzőnek, mint az önkormányzati 
adóhatóság vezetőjének, hogy a 90 napon túli adótartozással bírók 
listáját – felszólítás eredménytelensége esetén – a helyben szokásos 

módon közzétegye.
Adóügyi nyilvántartásunk felülvizsgálata alapján felszólítást küld-

tem ki azoknak, akiknek 90 napon túli adótartozása áll fent.
Felhívom a Tisztelt Adósok figyelmét, hogy amennyiben a tarto-

zásukat 2012. március 31-ig nem rendezik, úgy a fentiek alapján 
intézkedem arról, hogy a helyben szokásos módon az adóslista köz-
zétételre kerüljön.

További tájékoztatás, segítség a 06-62/595-563-as telefonszámon, 
dr. Kiss Erika adóügyi ügyintézőnél kérhető.

Zsombó, 2012. március 6.
Tisztelettel:

Dr. Csúcs Áron
jegyző

Tisztelt Zsombóiak! Tisztelt Adózók!

Tájékoztatás a közlekedési kedvezményekről
Tájékoztatom a Tisztelt Zsombói Lakossá-

got arról, hogy a súlyos mozgáskorlátozottak 
közlekedési kedvezményeiben 2012-től je-
lentős változás történt, amit az alábbiakban 
összefoglalok:

A legnagyobb érdeklődésre a közlekedési 
támogatás tarthat számot. Ez az a támo-
gatás – általában 7.000,- Ft évente -, amit 
a köznyelvben benzintámogatásként em-
legetnek. 2012-ben is április 30-ig lehet 
benyújtani az igénylést erre a támogatási 
formára Zsombó Község Polgármesteri Hi-
vatalában, dr. Sziromi Márta ügyintézőnél. A 
korábbiakhoz hasonlóan igazolni kell az egy 
háztartásban (egy lakcímen) élők egy főre 
eső havi nettó jövedelmét az előző évre vo-
natkozóan. A súlyos mozgáskorlátozottság 
tényét az idén is az úgynevezett 7 pontos 
orvosi igazolással kell alátámasztani. Válto-
zás azonban az, hogy 2012-ben új igazolást 
a háziorvosok nem állíthatnak ki, azaz a 
2012. előtt kiállított és jelenleg is érvényes 
igazolások fogadhatók el. Akkor érvényes a 
korábbi orvosi igazolás, ha a rajta feltünte-
tett következő felülvizsgálat időpontja 2012. 
április 30. utáni vagy az állapota végleges 
megjegyzés áll rajta. Ez a támogatás jövőre 

megszűnik.
A személygépkocsi szerzési és átalakí-

tási támogatást ezentúl nem a települési 
önkormányzat jegyzőjénél, hanem a Csong-
rád Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatalánál (Szeged, Rákóczi tér 1.) 
kell igényelni. A kérelem benyújtásának ha-
tárideje: 2012. március 31.

Az új jogszabály 3 csoportba sorolja a sú-
lyos mozgáskorlátozott személyeket, akik 
erre a támogatásra jogosultak lehetnek:
•  a mozgásszervi fogyatékosnak minősülő 

súlyosan fogyatékos személyek;
•  a 18. életévüket be nem töltött, maga-

sabb összegű családi pótlékban részesülő 
mozgásszervi fogyatékosságban szenvedő 
személyek;
•  a  BNO  kód  XIII.  főcsoportjába  (csont-

izomrendszer és kötőszövet betegségei) 
tartozó vezető diagnózisra tekintettel meg-
állapított, legalább 40 %-os egészségkáro-
sodással rendelkező személyek. 

A kérelemhez mellékelni kell – egyebek 
mellett – a súlyos mozgáskorlátozottság 
tényét igazoló hatósági határozat, igazolás 
vagy szakhatósági állásfoglalás másolatát. A 
Szociális és Gyámhivatal az általa létrehozott 

bizottság véleményének kikérésével és a ke-
retszámok figyelembevételével május 31-ig 
dönt a jogosultságokról. 

A szerzési támogatás mértéke új jármű-
nek minősülő személygépkocsi esetében 
900.000,- Ft, újnak nem minősülő, de leg-
feljebb négy éve forgalomba helyezett sze-
mélygépkocsi, vagy segédmotoros kerék-
párnak minősülő, három-vagy négykerekű 
jármű, vagy járműnek nem minősülő, sík 
úton önerejéből 10 km/h sebességnél gyor-
sabban haladni nem képes gépi meghajtású 
kerekesszék szerzése esetén a vételár 60 %-a, 
de legfeljebb 600.000,- Ft. Az átalakítási tá-
mogatás mértéke az átalakítás költsége, de 
legfeljebb 90.000,- Ft. 

A Szociális és Gyámhivatal felhívja azon 
kérelmezők figyelmét, akik 2011-ben ke-
retszám hiányában elutasító döntést kap-
tak, hogy kérelmüket 2012. március 31-ig 
megújíthatják. Ha az orvosi igazolásuk vagy 
fogyatékossági támogatást megállapító ha-
tározatuk 2012-ben folyamatos, akkor nekik 
nem kell azt újra csatolniuk a kérelemhez. 

Dr. Csúcs Áron
jegyző
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”Téli szellők, fújjatok csak,
játszatok a hajamon.

Olvassz havat, melengető
márciusi szép napom.”

Szécsi Margit: Március

Kedves Zsombóiak!

A Zsombói Hírmondó 2011. decemberi számában hírt adtunk róla, 
hogy a Képviselő-testület elfogadta a Szegedi Környezetgazdálkodá-
si Nonprofit Kft. 2012. évi szolgáltatási díj javaslatát, ami 11,2 %-os 
emelést jelentett volna. Az infláció feletti áremelkedés főbb indokai 
a rendkívül jelentős gázolajár emelkedése (kb. 300 Ft-ról kb. 400 Ft-
ra növekedett) és a korábbi ISPA pályázat miatt kötelezően az árba 
építendő amortizációs költségek voltak. A díjak elfogadásakor vár-
ható volt még, hogy a Hulladékgazdálkodási törvény akkor ismert 
tervezetében szerepeltetett igénybevételi járulék is emeli a havi-
díjat. A december végi képviselő-testületi ülésen szükségessé vált 
még a nyugdíjas kedvezmény kivezetése a helyi rendeletből, amit a 
jövőben a szolgáltató üzletpolitikai kedvezményként nyújt a 70 éven 
felülieknek.

Ehhez képest az év végi törvényalkotási folyamat más forgató-
könyvet írt. Az Országgyűlés december 30-án megalkotott törvénye 

befagyasztotta a hulladékszállítási díjakat. Az áremelkedés elmara-
dása jó hír minden háztartásban, azonban a szolgáltató lehetőségeit 
szűkíti. A nem tervezett változások, pontosabban a változatlanság és 
a megoldáskeresés miatt nem is jöttek ki a  megszokott időben az 
éves proforma számlák, hanem a szolgálgató a közeljövőben küldi az 
első kéthavi számlákat. Ami az áremelkedés elmaradása és a költsé-
gek növekedése miatt változik a 2012-es évben:

– Nem tudja a szolgáltató adni az éves előrefizetési kedvez-
ményt,

– A 70 éven felüliek 50%-os kedvezménye figyelembe fogja 
venni a jövedelmi viszonyokat. Egyedülállók esetén a mindenkori 
legkisebb öregségi nyugdíj (jelenleg 28.600Ft) háromszorosa alatti 
jövedelműek, házaspárok esetén a kétszerese alatti egy főre jutó jö-
vedelműek kapják a 60 literes gyűjtőedény ürítési díjának az 50 %-át 
kedvezményben.

Tisztelettel:
Gyuris Zsolt

polgármester

Hírek a szilárdhulladék szállításáról

RENDŐRSÉGI HÍREK
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Kérem engedjék meg, hogy bemutatkoz-
zam! Varga Zoltán r. őrnagy vagyok ,ez év  ja-
nuártól  a Sándorfalvi Rendőrőrs megbízott 
őrsparancsnoka.  

A Zsombói Hírmondó hasábjain első al-
kalommal jelentkezik a helyi rendőrőrs pa-
rancsnoka, hogy tájékoztassa a lakosokat az 
elmúlt hónap közbiztonsági jelentősséggel 
bíró eseményeiről. Reményeim szerint ezzel 
hagyományt teremtünk és a jövőben folya-
matosan élni fog ez a rovat remélhetőleg az 
önök megelégedésére. 

Talán nem tudja mindenki ,ezért kérem 
bocsássanak meg a következő rövid kiokta-
tásért. Sándorfalva Rendőrőrs illetékességi 
területébe tartoznak Sándorfalva Város, Dóc, 
Szatymaz és Zsombó községek. A felsorolt te-
lepülések jelentős külterületeikkel mintegy 
18 580 hektárt tesznek ki megközelítőleg 17 
000 –es összes lélekszámmal. A Sándorfalvi 
Rendőrőrs személyi állománya jelenleg 12 
körzeti megbízottból 1 nyomozóból és az 
őrsparancsnokból áll. A területen történt és 
hatáskörünkbe tartozó bűnügyek felderíté-
sét és feldolgozását a körzeti megbízottak 
valamint a nyomozó végzik.     

Zsombó területén 2012 évben 7 bűncse-
lekmény történt. A teljesség igénye nélkül 
szeretnék bemutatni néhányat.  

Egy zsombói férfi bekerítetlen telephelyé-
ről tulajdonítottak el ismeretlen személyek 
egy januári éjszakán különféle szinesfém 
anyagokat nagyobb mennyiségben. A hely-
színi szemle során olyan információkhoz 
jutott nyomozó hatóságunk, melyek alapján 
azonosítani tudtuk a bűncselekményben 
részt vett járművet. A rendelkezésre álló 

információk alapján sikerült a bűncselek-
ménnyel összefüggésbe hozni egy vidéki 
bűnelkövető csoportot. A nyomozás jelenleg 
is folyamatban van. Már a nyomozás kezdeti 
szakaszában is jelentős segítséget kaptunk a 
lakosságtól, melyért ezúton is köszönetemet 
fejezem ki!  

Több alkalommal is sértettjeivé váltak 
zsombói lakosok a fenti időszakban  besurra-
násos lopási cselekményeknek. Ezek jórészt 
az éjszakai órákban történtek nyitott mel-
léképületekből. Az okozott kár pedig minden 
esetben 100 000 Ft alatt maradt. Egy alka-
lommal pedig a működésbe lépett riasztó 
berendezés jelzése ijesztette el a tolvajokat.       

A terület közbiztonsága mindannyiunk 
közös, elemi érdeke. Ennek fenntartása igen 
nehéz csaknem lehetetlen feladat az önök 
segítsége nélkül. Kérem tehát, hogy fordítsa-
nak fokozott figyelmet szomszédaikra, idős-
korú rokonaikra, ismerőseikre és bármilyen 
probléma esetén azonnal értesítsék ható-

ságunkat vagy a helyi polgárőr szervezetet! 
A legfontosabb, hogy a lehető leghamarabb 
intézkedni tudjunk a helyszínen, ezért kérem 
ne késlekedjenek bejelentéseikkel! Az időki-
esés sok esetben sajnos jelentősen lerontja 
vagy meghiúsítja egy esetleges büntetőel-
járás sikerét. 

Zsombó területén február hónapban 5 
esetben végeztünk közbiztonsági fokozott 
ellenőrzéseket. Az ellenőrzések idején 8 
alkalommal kezdeményeztünk eljárást az 
észlelt különböző szabálysértések miatt. 
Kérem, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet 
járműveik okmányaira és műszaki megfele-
lőségére.                

Az önök nyugalma és biztonsága érdeké-
ben végezzük feladatainkat. Várom megtisz-
telő észrevételeiket, bejelentéseiket a 62/ 
251-217 illetve a 06 20 / 777 1330 telefon-
számokra.  

 Varga Zoltán r. őrnagy
   mb. őrsparancsnok                     

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

Szilvánia PizzéRia éS Fagyizó

nyitva tartás: 
Hétfőtől vasárnapig 8-21
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„Gondosan vígadj, kiszabott határig
Vidd az indúlat hevesen csapongó

Lángjait, búval ne merítsd ki lelkes
Képzetid árját.”

Vörösmarty Mihály: Egy tavasz van…

A falugazdász tájékoztatója 
Tisztelt Termelők!
2012. márciusában a következő tudniva-

lókra hívom fel a figyelmüket.
1. Az Őstermelői igazolványok ér-

vényesítése a régi szabályok szerint le-
hetséges, az érvényesítéshez szükséges az 
érvényes földhasználati lap szemle, vagy 
tulajdoni lap (nem kell hozzá újat kivál-
tani), adóazonosító jel, adószám, lakcím-
kártya, személyi igazolvány. Ezek alapján 
kell kitölteni az Adatnyilvántartó lapot, 
mely nálam beszerezhető. A tavalyi évben az 
erről készített másolati példány a kitöltésben 
nagy segítséget nyújt, kérem, ezt is hozzák 
magukkal az érvényesítéshez!

Az adatnyilvántartó lapon fel kell tüntetni 
a használt földterületek helyrajzi számait, 
az értékesíteni kívánt termékek területe-
inek a nagyságát, valamint a várható 
termés mennyiségét is. Kérem, hogy ezeket 
az adatokat az érvényesítéskor a megfelelő 
rovatba tüntessék fel.

Az igazolványok érvényesítése ezer 
forintba kerül, melyet postai úton, csekken 
kell befizetni. A csekk nálam beszerezhető.

A március 19-ig érvényesített ősterme-
lői igazolványok visszamenőleg január 1-től 
lesznek érvényesek.

Az előző évekhez képest változás, hogy 
az első értékesítés előtt az őstermelői 
igazolványt érvényesíteni szükséges; ha ez 
nem történik meg, a vásárlónak adóelőleget 
kell levonnia az áru értékéből. Ezért kérek 
mindenkit, hogy aki a járulékfizetési kötele-
zettségeit az őstermelői tevékenysége után 
teljesíti, vagy akinek az év elején várható ár-
bevétele, kérem, mihamarabb jelentkezzen.

2. Az új őstermelői igazolványok ki-
váltása szintén a régi szabályok szerint 
lehetséges: 30 napnál nem régebbi föld-
használati lap – szemle, adóazonosító jel, 
adószám, lakcímkártya, személyi igazolvány 
szükséges hozzá. Állattenyésztés esetén 
szükséges a tenyésztőszervezeti igazolás is. 
Az új igazolvány kiváltása kétezer fo-
rintba kerül, melyet szintén postai úton, 
csekken lehet teljesíteni.

Minden őstermelőt kérek, hogy a 
reá vonatkozó adó – és járulékfizetési 
szabályok változásával kapcsolatban 
keressenek fel hozzáértő személyt, 
mert 2012. január elsejétől változások 
történtek, különös tekintettel a rok-
kantsági és egyéb ellátások révén biz-
tosított termelők esetében.

3. A 2011. évi gázolaj jövedéki adó 
visszaigénylése:

Művelési áganként egységesen 97 l/ha után 
lehet a gázolaj jövedéki adóját visszaigé-
nyelni. A szükséges iratok, dokumentációk: 
30 napnál nem régebbi Földhasználati 
lap-szemle,; adóazonosító jel, adószám, 
VPID szám, MVH regisztrációs szám, szí-
vességi használat, családi használat, 
haszonbérlet, haszonkölcsön jogcímen 

használt területek esetében a haszná-
latba adó neve, lakcíme, adóazonosító 
jele, vagy adószáma, gázolajszámlák

A 2011. január 1. és október 31. között 
vásárolt gázolaj után literenként 77,88 Ft, 
míg a november 1. és december 31. között 
vásárolt gázolaj után 90,487 Ft/l igényel-
hető vissza.

A szükséges „BEVALLÁS ” nyomtatvány a 
www.vam.gov.hu honlapról letölthető, vagy 
a Közösségi Házból beszerezhető.

Vállalkozó esetében, illetve aki az APEH 
felé a bevallásait elektronikus úton 
teljesíti (ide tartoznak a főállású őster-
melők is) a jövedéki adó visszaigénylésére 
csak a Bevallás ügyfélkapun elektronikus 
úton történő benyújtásával van lehetőség.

Az ingyenes Földhasználati lap szem-
le hivatalból történő beszerzése sajnos 
nem lehetséges. Kérem, hogy ezt minden-
ki az előző évek gyakorlatának megfelelően 
szerezze be.

A szőlő és gyümölcs művelési ágú terü-
letekre az előbb említett visszatérítéshez 
kapcsolódóan lehet majd igényelni a gázolaj 
de minimis támogatást, a határideje május 
31-re fog majd esni. Feltétele, hogy a VPOP 
a jövedéki adó visszatérítését teljesítse, ezért 
kérem a szőlő és gyümölcs művelési ágú te-
rületekkel rendelkező termelőket, hogy az 
előbb említett benyújtási határidő, valamint 
az egyéb határidős feladatok miatt (Őster-
melői igazolvány érvényesítése - márc. 19; 
Területalapú támogatás igénylése – várha-
tóan május 15.) a jövedéki adó visszaigény-
lésüket még február és március hónapban 
ejtsék meg.

A különféle hivatali átszervezési folyama-
tok, valamint az egyes jogkörök szétosztása 
miatt a jövedéki adó visszaigénylés igazolási 
folyamata kb. 3 hét átfutási időt igényel; ezt 
kérem, mindenki számítsa be az ügyintézés 
során.

A hosszabb várakozási idő elkerülése érde-
kében célszerű igénybe venni külső segítsé-
get is.

A részletekről kérjenek tájékoztatást!
4. Azok a termelők, akik az EMVA-ból igé-

nyeltek támogatást, (mezőgazdasági géptá-
mogatás, 2011-es erdőtelepítés…) 2012 
március 12-ig monitoring adatszolgál-
tatási kötelezettségük van, melyet csak 
elektronikus formában lehet teljesíteni.

A 2012. évi területalapú támogatást 
várhatóan március végétől lehet majd 
igényelni. Az igénylés módja az előző évek-
hez hasonlóan elektronikus formában törté-
nik, az egyéb feltételekről a következő szá-
mokban részletesen beszámolok. Az időpont 
egyeztetésről az ismert telefonszámokra 
SMS formájában értesítéssel leszek, de már-
cius végén - április elején lehet érdeklődni, 
telefonon is.

5. A burgonyatermelők, akik még nem 
kértek a Csongrád Megyei Kormányhivatal 

Növény és Talajvédelmi Igazgatóságától re-
gisztrációs számot, illetve akinek már van 
ilyen száma, de más helyrajzi számon sze-
retné termelni a burgonyát, a fent jelzett 
hatóságnál ezt megtehetik, a regisztráció 
díja 3000 Ft lesz.

A zöldség és gyümölcstermesztők, akik 
nagybani piacon, vagy viszonteladónak érté-
kesítenek, szintén nyilvántartási számot kell 
kérniük a Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Növény és Talajvédelmi Igazgatóságától. 
Ez utóbbi regisztráció 4000 Ft-ba kerül, ezt 
majd csekken kell befizetni.

Mindkét nyomtatvány nyomtatvány nálam 
beszerezhető.

6. A Kölcsönös megfeleltetés részét 
képező a burgonyatermelők esetében a 
jogszabályok értelmezése során a követke-
zőképpen módosul: Támogatások igénylé-
se szempontjából egymás után következő 
évben burgonyát termeszteni nem lehet, 
két burgonya kultúra között más kultúrát 
kell termeszteni. A kölcsönös megfeleltetés 
egyéb jogszabályokat is összefoglal, tehát 
a hatályos növényvédelemről szóló törvény 
előírásai ugyanúgy érvényesek.

Szintén a kölcsönös megfeleltetés részét 
fogja képezni a növényvédő szerek csoma-
goló anyagainak a kezelése. Az egy liter 
illetve az egy kg feletti kiszerelésű növény-
védő szerek csomagoló anyaga veszélyes 
hulladéknak minősül,az elhelyezésükről, a 
megsemmisítésükről a vevőnek kell gondos-
kodni. A részletekről a forgalmazóktól kérje-
nek tájékoztatást.

7. Azok a termelők, akik a környezet-
védelmi termékdíj bevallási kötelezettsé-
güket teljesítették, a díjfizetési kötelezett-
ségüket 2012. március 31-ig teljesíthetik 
kizárólag banki átutalással a NAV környe-
zetvédelmi termékdíj adóbevételi számlára 
a VPID szám feltüntetésével. A számlaszám:

10032000-01037454-00000000
A 2012. évi környezetvédelmi termék-

díjjal kapcsolatos tudnivalókról kérem, 
figyeljék a NAV honlapját, vagy szemé-
lyesen érdeklődjenek.

8. Az aktuális információk, pályázati lehe-
tőségek ( pl Darányi Ignác Terv ) a www.fvm.
hu, a www.mvh.gov.hu, a www.emva.gov.
hu honlapokon olvashatók, kérem, figyeljék 
ezeket az oldalakat.

Az ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00 – 16.00  Zsombó
Kedd: 8.00 – 16.00 Forráskút
Szerda: 8.00 – 16.00 Forráskút
Csütörtök: 13.00 – 16.00 Zsombó
Péntek: 8.00 – 12.00 Forráskút

A telefonszámom: 06-30/337-2520
Tisztelettel: 

Gyuris Ferenc
falugazdász
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„Tüzet is akartam rakni az erdőben:
nyulacska ne fázzék,

őzike ne fázzék, –
hiába, hiába!”

Dsida Jenő: Egyszerű vers a kegyelemről

Az SZKTT ESZI Szociális Szolgáltató Központ 
Nyugdíjas Klubjának következő összejövete-
lére 2012. április 18-án (szerdán), délután 
14.00 órakor kerül sor. Az érdeklődőknek a 
Kreatív Formák Alapítvány munkatársa tart 
előadást a felnőttkorban látássérültté vált 
személyek rehabilitációjáról.

A rendezvény helyszíne: 
SZKTT ESZI Szociális Szolgáltató Központ,
Zsombó, Alkotmány u. 6. 
Tel.:06-62/595-574

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Továbbra is várják ügyfeleiket ingyenes jogi 
és pszichológiai tanácsadásra: Mihalik Kata-
lin pszichológus és Dr. Juhász Gábor jogász.

Ügyfélfogadás minden hónap második 
hétfőjén 10.00-12.00 óráig.

Helyszín: Szociális Szolgáltató Központ, 
Zsombó, Alkotmány u. 6.

Szabó László és Csontos Lászlóné
  családgondozók 

Szabó László vagyok, Szegeden születtem 1963-
ban. 26 év munkaviszonyomból 16 évet a gyermek-
védelemben dolgoztam, ahol végigjártam a feladat 
és ranglétrát.

A Gyermek- és Ifjúságvédő Intézetben Szegeden 
váltam gyermekfelügyelővé. Minél több időt töltöt-
tem a gyerekek között, rájöttem, hogy igazi minőségi segítő munkát 
csak úgy tudok végezni, ha tovább képzem magam, ezért elvégez-
tem a Szegedi Tudomány Egyetem Egészségtudomány és Szociális 
Képzési Kar Általános Szociális Munkás Szakot és kineveztek utógon-
dozónak és nevelőszülői tanácsadónak. Ezután a TEGYESZ II.sz. Gyer-
mekotthon szakmai vezetését végeztem, ezáltal 32 gyermek gyámja 
és vagyonkezelője lettem. A feladatkörömbe tartozó lakásotthonok-
ban olyan gyermekek éltek, akik a családjukban veszélyeztetve vol-
tak és ezért szükségessé vált a kiemelésük. A munkavégzés mellet, 
szabadidőmet továbbra is tanulással töltöttem. 2011-ben a Károli 
Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karon Gyermek-
védelmi Szakellátásból Szociális Szakvizsgát tettem. Elvégeztem a 
KÁSZPEM tanfolyamot, ami önismereti, személyiségfejlesztő tréneri 
képesítést adott. A vezetői feladatokat 2012. január 31-ig láttam el. 
2012. február 1-től kaptam lehetőséget rá, hogy a Zsombó Szociális 
Alapszolgáltatási Központ szakmai vezetőjeként dolgozzam és ellás-
sam a gyermekjóléti szolgálat tevékenységi körébe tartozó felada-
tokat is. 

Célom, hogy minél gyorsabban és jobban megismerjenek a 
Zsombói lakosok és bátran forduljanak hozzám, ha segítségre van 
szükségük. Szeretném az intézményben működő alapellátásokat 
minél magasabb színvonalon működtetni. Azt tartom szem előtt, 
hogy a gyermekek, családok, idősek érdekeit a lehető legjobban 
tudjam szolgálni.

Szabó László
családgondozó

Felhívás

Zsombó Szociális Alapszolgálta-
tási Központ szakmai vezetőjé-
nek bemutatkozása

Kártyajóslás, sorselemzés, 
szerelmi mágiáK, rontás levétel. 

oKleveles KártyaoKtatást vállaloK. 

EngEdéllyEl rEndElkEzEm.
TEl.: 06304616911 

hTTp://karTya-joslas.gporTal.hu

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

Gazdasági társaságok, egyéni 
vállalkozók, őstermelők

Vállalom egyéni vállalkozók, alapítványok, 
egyesületek, non-profit szervezetek, gazdasá-
gi társaságok egyszeres és kettős könyvelését, 
számviteli szabályzatok elkészítését. Vállal-
kozások alkalmazottjainak bérszámfejtését, 
a biztosítotti jogviszonnyal kapcsolatos be-
jelentési kötelezettség teljes körű teljesítését, 
ügyintézését. Őstermelők adó-, és társada-
lombiztosításának intézése.

Érdeklődni, és időpontot egyeztetni a 
30/224-53-35 telefonszámon lehet.

>T/K<      Lukovicsné Nagy Ibolya
regisztrált mérlegképes könyvelő

okleveles munkaügyi szervező
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„…S egyszer csak maguktól
gyűlnek az emberek,
együgyű szavamtól

sírásra fakadnak,”
Dsida Jenő: 

Egyszerű vers a kegyelemről
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”Lúdbőrzik nézd a tócsa, vad,
vidám, kamaszfiús

 szellőkkel jár a fák alatt
s zajong a március.”

Radnóti Miklós: Március

A Nefelejcs Katolikus Óvoda apraja-nagyja, 
több napos lázas készülődést követően 2012. 
február 8-án, 9-én és 15-én tartotta Farsangi 
mulatságát, ahová a gyermekek családtagjai 
is hivatalosak voltak. Idén először az Óvoda 
ebédlőjében rendeztük mulatságunkat. 

Ebben az évben mi, Százszorszépek nyi-
tottuk a sort a kétnapos hó szünetet követő 
napon. Uzsonna után érkeztek a szülők a 
jelmezekkel. A gyerekek pillanatok alatt át-
öltöztek, hisz oly régóta vágytak átváltozni 
a csodált és szeretett mesefigurává, hőssé, 
tündérré, királylánnyá, vagy lovaggá… A 
tornaszobában farsangi énekekkel, versek-
kel nyitottuk a mulatságot, majd a gyerekek 
csillogó szemmel, bájos mosollyal bemu-
tatkoztak a vendégeknek. Az iskolás testvé-
rek bevonásával táncos, vidám játékokban 
vettek részt, ezek közül a legkedveltebbek 
a „fakanál-táncoltatás”, no meg a fánkevő 
verseny (hiszen olyan finom a fánk, amit 
Rozi mamája sütött). Egy órás mulatság 
után felmentünk a csoportszobánkba, ahol 
a megterített asztalok roskadoztak a fino-
mabbnál finomabb – szülők által készített 
– süteményektől, és frissítő üdítőktől. A gye-
rekek nagyon várták már a lakomát. Itt alka-
lom nyílt egy kis beszélgetésre, ismerkedésre 
halk zene és egy kis játék mellett. Reméljük, 
a gyerekeknek maradandó élményt adott ez 
a hangulatos délután.

A Napraforgó csoport másik három cso-
porttal (a Hóvirággal, az Ibolyával és a Tuli-

pánnal) egy időben mulatozott, mindenki a 
saját csoportjában, a szülőkkel, rokonsággal 
közösen. A „kis Napraforgók” műsorral ké-
szültek, amellyel ügyesen szerepeltek a cso-
portszobában szeretteik nagy örömére, majd 
a tornaszobában az Ibolya csoporttal együtt 
bemutatták ötletes jelmezeiket. A közös mu-
latság játékos vetélkedővel folytatódott. A 
gyerekek nagyon jól érezték magukat, főleg 
a fánkevő verseny nyerte el tetszésüket, amit 
már a csoportszobában tartottunk. Igazi 
„Heje-huja vigalom” folyt tánccal, arcfestés-
sel és finomságok fogyasztásával.

A Tulipán csoportszoba kis lakói is készü-
lődtek a jelmezbálra. A termet feldíszítettük, 
s izgatottan mesélték, hogy ki minek öltözik 
fel. A nagy napon aztán mindenki bemutat-
hatta magát a szülőknek és a többi gyerek-
nek. Volt itt Superman, kocsis, Minnie-egér, 
oroszlán, királylány, sőt egy ördögfióka is. A 
maskarások játékos versenyszámokban mér-
hették össze ügyességüket: újságpapír-tánc, 
seprűadogató, fánkevő verseny.

A gyerekek szebbnél-szebb jelmezekben 
pompáztak, az anyukák pedig finomabbnál-
finomabb falatokkal kényeztették az egy-
begyűlteket. Minden évben saját készítésű 
álarcokkal, szemüvegekkel, díszekkel készü-
lünk és rövid kis műsorral kápráztatjuk el a 
közönséget. A Margaréta csoport február 15-
én, a nagy havazást követően, maci álarcok 
mögé bújva ropta a táncot, majd mindenki 
egyesével bemutatkozott, pihenésképpen 

pedig különféle ügyességi játékokkal, fánk-
evő versennyel, táncversennyel, színesítet-
tük a délutánt. A gyerekek örömmel kínálták 
körbe a szülőket a finom süteményekkel és 
üdítőkkel. Az új helyszín ellenére kellemes, 
családias, vidám délutánt töltöttünk el 
együtt.

Farsangunk zárásaként  február 24-én pén-
tek délelőtt, – immár másodszor – feleleve-
nítettünk egy régi hagyományt, a betegség, 
gond és télűző Kisze-báb égetést. Rőzsét 
hozott az egyik kedves Apuka, szalmát pedig 
az egyik óvónéni biztosította. Az óvónénik 
megbeszélték a gyerekekkel, hogy valójában 
miért is rendeztek régen ilyen „örömködést”. 
A nagycsoportosok szalmával kitömték a 
régi ruhákból kialakított Kisze-bábot, majd 
a kicsik megnézték és megtapogathatták 
azt. A gyerekek lerajzolhatták félelmeiket, 
rossz álmaikat, amiket a rőzse alá dugva 
elégettünk. Hangos zeneszóval, énekelve, 
hangszerekkel, álarcokkal felszerelkezve 
körbejártuk a tüzet és ijesztgettük a telet.

Köszönet minden résztvevőnek, akik segí-
tettek egy kis tavaszt csempészni a hétköz-
napokba.

Dékányné Vass Anikó
Lajkó Nikolett

Tokodi Jánosné
Zádori Aliz

FARSANG – 2012 – Nefelejcs Katolikus Óvoda 
…” Jöjjön a tavasz, vesszen a tél!”…

2012. 02. 10. napján, farsangi mulatságra 
gyűltek össze a bölcsőde dolgozói, a kisgyer-

mekek és persze szüleik. Az apróságok már 
délelőtt óta izgatottan várták, hogy végre 

megmutathassák jelmezeiket a kispajtások-
nak. Már kora délután sürögtek-forogtak a 
dolgozók, fánkot sütöttek, pakoltak, készü-
lődtek a délutáni farsangra.  

15:00-kor már igencsak gyülekeztek a 
kicsik, a nagyok, ki-ki a maga jelmezében. 
Volt, aki nyuszinak, tündérnek, bocinak öl-
tözött be. Persze voltak félénkebbek is, de a 
délután végére ők is teljesen feloldódtak. A 
farsangi ünnepséget a kicsik nyitották „Itt a 
farsang, áll a bál…” című mondókájukkal. 
Majd mindenki ehetett, ihatott, táncolha-
tott, beszélgethetett, amennyit csak akart. 
A bátrak az arcfestést is kipróbálták. Nagyon 
boldog, vidám délutánt tölthettek el mind 
a szülők a gyerekeikkel, mind a gyerekek a 
dolgozókkal, illetve a dolgozók a szülőkkel. 
Köszönet érte a Bóbita Bölcsőde dolgozói-
nak, vezetőjének. 

Remélem, még sok ilyen boldog, mosolyok-
ban gazdag délutánban lehet részem, mert 
annál nagyobb öröm nincs, mikor láthatjuk a 
gyermekek arcán a felhőtlen nevetést.

Egy szülő

Farsangi mulatság a Bölcsődében
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”Tágul a fény édes köre,
délben az árnyék rövidül,

egyre élőbb mosoly süt rám
mind áttetszőbb napok mögül,”
Hajnal Anna: Tavaszi Himnusz

A hagyományokhoz híven februárban rendeztük meg immáron 20. alkalommal az „Óvodánkért Jótékonysági Bált” február 18-án este 7 
órai kezdettel. Az óvodások zenés műsorral készültek Baló Éva és Fogasné Matula Zsuzsanna segítségével. A Napraforgó és Ibolya csoport 
nagycsoportosai tornára hívták a vendégeket. A Hóvirág, Margaréta és Százszorszép csoport nagycsoportosai egy örök kérdésre keresték a 
választ: „Kire ütött ez a gyerek? „

Az ízletes vacsorát a Jóbarát Vendéglő csapata készítette és szervírozta. Az asztalokon található sós sütemény attól volt különleges, hogy az 
anyukák készítették.

Vacsora után egy időutazáson vehettek részt a vendégek. Az 1970-es évekből Zalatnai Saroltával találkozhattunk, majd az 1980-as évek út-
törői mozgalmi dalokat adtak elő. Az 1990-es évekből érkező Veresegyházi asszonykórus átváltozásának lehettek szemtanúi. A 2000-es évek 
sláger lányai a Ketchup Song látogatott körünkbe, majd napjaink nagy őrülete a minden korosztályt megmozgató Zumba zárta a műsort. 

Az est meglepetése a torta volt, a gyertyák elfújása és egy közös pezsgőzés után fergeteges tánc következett kifulladásig, ehhez a talpalá-
valót a körünkben először megjelent Eridanus együttes szolgáltatta.

A szorgos munkának köszönhetően elmondhatjuk, hogy nagyon jól sikerült a bál, amely rengeteg szülői segítséggel valósult meg. Köszön-
jük szépen mindenkinek a sok-sok segítséget, felajánlást és részvételt!

Szabó Edit

40 éves lett az óvoda 

Guy Goffette versének címe jól összefoglal-
ja, hogy mire vállalkoznak azok, akik komo-
lyan gondolják, hogy „ebben a mai világban” 
van jogosultsága a házasságot, sírig tartó 
szerelmet, feltétel nélküli elköteleződést ér-
tékként felmutatni.

Szegeden negyedik éve próbálkoznak a ka-
tolikus egyház kezdeményezésére különbö-
ző felekezetek, társadalmi szervezetek azzal, 
hogy a Házasság Hete keretében ünnepeljék 
a család alapját, a házasságot.

A kezdetek óta szívügyünknek tartottuk 
férjemmel, hogy abban a körben, ahol mi 
mozgunk először közvetítőként, majd egyre 
aktívabb résztvevőként is képviseljük ezt a 
számunkra is fontos kezdeményezést.

Az idén, folytatva a megkezdett hagyomá-
nyokat /rajzverseny a témában, gyerekek 
verses műsora…/ egy nagy lépést tettünk 
előre. Az iskola éves programjába ajánlottam 
témahétként, hogy február elején egy egész 
héten át a házasság lényegét járjuk körül 
nem csak a gyerekekkel, hanem kinyitva az 
iskola kapuit az érdeklődő felnőttekkel is.

Javaslatom nemcsak elfogadást talált, ha-
nem a felvetett ötleteimet tovább gondolva 
olyan programsorozat állt össze, amely leg-
merészebb elképzeléseimet is felülmúlta.

Farkas Zoltánné az „Ásó, kapa, nagyha-
rang…” kiállítást a begyűjtött régi fotókból 
és esküvői ereklyékből Kovács Zsoltnéval és 
Zsirosné Vass Judittal varázsolta az iskola zsi-
bongójába. Az, ahogy a gyerekek rácsodál-
koztak a számukra már történelmet jelentő 
családi képekre, keresték az ismerős arcokat, 
fedezték fel a generációkon átöröklődött vo-
násokat, jelezte, hogy nem volt hiábavaló a 
fáradozás.

Minden kislány csodálatos szép menyasz-
szonyként látja magát álmaiban. Faragó 
Gabriella által meghirdetett rajzpályázat 
lehetőséget adott arra, hogy mi is gyö-
nyörködhessünk a menyasszonyi ruhákban, 
amelyeket a gyerekek rajzoltak. Nagymihály 
Tímea még arra is rá tudta venni a felsősö-
ket, hogy írásban is megfogalmazzák, hogy 
milyennek képzelik el a házasságukat, sőt 
még szerelmes verset is írtak a nagyok. 

A felnőtteket két előadásra is hívtuk. 
Veresné Lajkó Mária, mint az est háziasz-
szonya mindent megtett azért, hogy a hoz-
zánk érkező vendégek otthon érezhessék 
magukat nálunk. Köszönöm azoknak, akik 
bizalmat szavaztak és elfogadták a meghívá-
sunkat. Aki szeretett volna eljönni, de a nagy 
hó megakadályozta ebben, az is megnézheti 

még az iskola honlapján a képek mellett a 
videó felvételeket.

Külön köszönet Varga Krisztinának és fan-
tasztikusan ügyes média szakkörös csapa-
tának, hogy megörökítették a hét minden 
alkalmát. Az igényes meghívók Nemes-Nagy 
Erika kreativitását fémjelzik.

Hálás vagyok valamennyi munkatársam-
nak, hogy megajándékoztak bizalmukkal, 
segítettek egy olyan program létrehozásá-
ban, amely csak közös erőfeszítés, együtt-
gondolkodás nyomán valósulhatott meg.

A programok részletezése helyett aján-
lom, aki szeretné megtudni, hogy milyen is 
a jó házasság, hallgassa meg a www.szikai.
hu oldalon a gyerekek véleményét, hogyan 
látnak ők bennünket, felnőtteket. Ugyanitt 
találhatók a témához kapcsolódó órai és sza-
badidőben készült munkák.

Végül álljon itt Lackfí János fordításában a 
vers, ami arra hív bennünket, hogy merjük 
élni azt az életet, amire mindannyian meg-
hívást kaptunk. Tegyünk érte, hogy felfedez-
hessük, hogy mindig vannak „aranyszemcsék 
a sárban”.

Gáborné Puskás Julianna

Mindig sejtettem én : élni, az más dolog,
mint ez a feledő, telő idő, kopott
szerelmeink és az ízületek kopása
- hasítjuk a tengert reggeltől estelig

eget és földet is hasítunk, mint vakond
avagy hal vagy madár, tehát : dúskálunk víz-
ben és
légben, gyümölcsben, porban, furakszunk, 
mint,
égünk, hogy, megyünk, mert, jutalmunk

mi is ? almában féreg, búza között a szél,
mert minden visszahull örökké, mert minden
újrakezdődik, és olyan semmi se lesz,
mint ami volt, se jobb, se rosszabb,

csak egyre hajtogatja: élni, az más dolog

„Aranyszemcsék a sárban” 
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”Március van, március van.
Ember s állat érzi már,

dong a kaptár, szárnyat rezget
százezernyi kismadár...”

Szécsi Margit: Március

 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer 
egy kislány. Szerető családban cseperedett, 
kitűnő tanuló volt az iskolában, sportolt, 
furulyázni és zongorázni tanult. Nem a zenei 
pályát választotta ugyan, mégsem hagyta 
abba a zenetanulást. A szemünk előtt nyila-
dozott ez a lány, Bach, Händel, Haydn, Mo-
zart, Beethoven, Chopin, Bartók valahogy 
ragyogóvá tette.

Zsiros Vanda mára gyönyörű ifjú hölgy-
gyé érett, akit 10 éven keresztül kísért leg-
jobb barátja, a zongora és tanára, Hegedűs 
Károlyné Zsuzsa néni. 

Ennek a 10 évnek az esszenciáját hallhat-
tuk és láthattuk 2012. február 17-én 17.30 
órai kezdettel a Kós Károly Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény aulájában Vanda 
önálló zongoraestjén. Műsorára Bach, Bee-
thoven, Schumann, Mendelssohn, Brahms, 
Liszt, Schubert, Mozart és Chopin ismert és 
kevésbé ismert darabjait tűzte. Ahogy sorra 
elhangzottak a „halhatatlanok” művei, rög-

tön megértettük, hogy miért is ezek az ifjú 
tehetség kedvencei. Ahol arra volt szükség, 
ott játszi könnyedséggel szaladtak ujjai a 
billentyűkön, máshol gyengéd vagy épp 
erőteljes érzelmeket fejezett ki játékával. 
Vandát ismerve, volt miből adnia, hiszen 
érzelemgazdag és érzékeny lélekkel lett 
megáldva. Ezeket az érzelmeket hallhattuk 
például a Für Elise című darabban is. Egy 
gyönyörű kettősverseny végén egy mosoly 
jelent meg Vanda arcán az utolsó akkord 
után, melyet Zsuzsa néninek ajándékozott. 

A három részre osztott koncert két pont-
ján Varga Rita hegedűjátékát csodálhatta a 
nagyérdemű mialatt Vanda megpihenhe-
tett. Nemrég Ritának volt hasonló jubileumi 
koncertje, melyen viszont Vanda zongorá-
zott felfrissülési időt biztosítva Rita számára. 
Mindketten örömmel vállalták a közreműkö-
dést egymás koncertjén.

A hangverseny végén Vanda szót kérve 
elmondta, hogy mennyire hálás tanárának, 

hogy végigvitte ezen a 10 éven, tanította, 
szerette, támogatta a könnyedebb és nehe-
zebb időszakokban egyaránt. A végén egy 
kis ajándék is előkerült. Felemelő pillanatok 
voltak.

Azt hiszem, mindenképpen meg kell emlí-
teni a gyönyörű dekorációt a falon, a 42-es 
teremben előkészített vendégasztalokat a 
rajtuk lévő sok-sok finomsággal, melynek 
elfogyasztására és egy kis közös ünneplése, 
beszélgetésre mindenki hivatalos volt az ott 
lévők közül. A Vanda életéről szóló képek – 
néhány idézettel együtt paravánokra téve 
– a család és néhány kedves tanár, tanító, 
barát érdeme. Köszönjük nektek!

Vanda! További sikereket kívánunk neked 
az életben! Semmiképp ne hagyd abba a 
muzsikálást!

Hampel Zsuzsa

A farsangot évszázadok óta a 
vidám lakomák, bálok, mulatsá-
gok, népünnepélyek jellemzik. 
Mi sem maradhattunk ki belő-
le: 2012 februárjában iskolánk 

farsangi rendezvényére a József 
Attila Közösségi Házban került 
sor. A rendezvényeken két na-
pon át minden évfolyam részt 
vett. Minden osztálynak műsort 

kellett készítenie. Ez minden 
osztályt összekovácsolt. Sok 
nevetéssel jártak a próbák, de 
megérték.

Az alsós osztályoknak rende-
zett délutánon megcsodálhattuk 
az osztályok előadását. Büszkék 
lehetünk rájuk, mert mindenki 
feladatának megfelelően telje-
sített, mindenki megtette a tőle 
telhetőt. Remek osztályproduk-
ciókat láthattunk. Voltak itt an-
gyalból lett ördögök, maszkabá-
lozók, bennszülöttek, kalózok, 
cirkuszi mutatványosok, bajor 
táncosok. A produkciók után 
mindenki ehetett-ihatott. Majd 
mikor mindenki jóllakott, jött a 
régen várt tombola az értékes 
nyereményekkel. A hangulat 

feszült volt, természetesen az 
összes osztály szeretett volna 
nyerni. Majd egy kis közös táncra 
is lehetőség nyílt.

A felsős farsang is hasonló han-
gulatban telt. Minden osztály jó 
néhány osztályfőnöki órájának 
adott munkát a próba, lázasan 
készültünk. Ezen a rendezvé-
nyen már sokkal nagyobb sze-
repe volt a versengésnek, mivel 
nemcsak a produkciókat, hanem 
az asztaldíszítést is bírálták. Az 
osztályprodukciók között láthat-
tunk vicceset, komolyat, ügyeset 
és jól kitaláltat is: Harry Potter 
szereplőket, kán-kán táncoso-
kat, sportolókat, meseszerep-
lőket és modern táncosokat. Az 
eredményhirdetést mindenki fe-
szülten várta, és persze nagyon 
meglepődtünk, amikor kiderült, 
hogy nem voltak „igazi” nyerte-
sek: az összes osztály nyert vala-
mit a legkülönbözőbb kategóri-
ákban: még a „legháromdébb 
produkció” címe is gazdára 
talált. A „legszebb asztal kitün-
tetésével” a 7.b osztály büszkél-
kedhetett.

Majd a tombolára is sor ke-
rült. Itt is nagy volt a feszültség 
a sorsolás közben. Legutoljára 
mindenki örömére elkezdődött a 
farsangi diszkó. Mindenki a jövő 
évi farsangot várva ment haza. 

 Bacsa Janka
7.a

„Válogatás a zongorairodalom legszebb darabjaiból” 

Iskolai farsang
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”A Rózsadombon már tavasz van,
Dőlnek az édes jó szagok,

Az új madár a régi ágon
Nem énekel még, csak dadog.”

Heltai Jenő: Március

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én 
annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 
1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát.

Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, 
hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, 
gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és to-
vábbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.

2012. január 20-án a magyar kultúra napja alkalmából megnyílt 
Mészáros Nelli festőművész Álom és folytatás című kiállítása, melyen 
a Kós Károly Alapfokú Művészetoktatási Intézmény három növendé-
ke, Kothencz Lívia, Gábor Anett, Gergely Kata Viola és Hampel Zsuzsa 
művésztanár lépett fel színesítve ezzel a rendezvényt.

A nagyrészt középiskolásokból álló közönség nagy szeretettel fo-
gadta műsorukat, melyen elhangzott Quantz Triószonátája, Bachtól 
a C-dúr preludium és Chopin a-moll keringője.

A növendékek mellett köszönet illeti felkészítő tanáraikat, Hegedűs 
Károlynét és Hampel Zsuzsát.

Ki ne emlékezne szívesen, olykor 
nosztalgikusan saját kisgyermekkorára…

A mesék, a szüleink szájából elhangzó ver-
sek, verses mesék még ma is a fülünkben 
csengenek, építve hidat múlt és jelen között 
és arra sarkallva a jelen társadalom szülőit, 
hogy közvetítsék gyermekeik, unokáik szá-
mára ezt a már- már édeni, háborúktól, vi-
szálytól mentes világot, ahol a jók győznek 
és amelyekben a sorvégi ritmusok, rímek 
dallama magával ragad.

A jelenlevő pedagógusok, büszke szülők és 
meghatódott nagyszülők nevében is állítha-
tom, hogy ebben a két napban tanítványaink 
segítségével sikerült egy cseppnyi háborítat-
lan mesevilágot csempésznünk a rohanó 
mindennapok forgatagába. Egyszerűen leül-
tünk és élveztük a gyermekirodalom csodás 
alkotásait, nevettünk, néha sírtunk, olykor 
leginkább szorítottunk, de ami a legemléke-
zetesebb, együtt voltunk.

Régi hagyomány intézményünkben a 
Tombácz János irodalmi verseny, ahol alsó 
tagozatos diákjaink két korcsoportban mérik 
össze erejüket, szorgalmukat, kitartásukat. 
Az 1-2. osztály és a 3-4. osztály tanulói vers, 
verses mese és mese kategóriában indulhat-
tak a március 7-én és 8-án megrendezett 
vers- és prózamondó versenyen. Mindösz-
szesen 39 tanuló vehetett át emléklapot a 
zsűritől e két napon teljesítményeinek elis-
meréseképpen.

Külön köszönjük a zsűri helytállását. A 
szakmai szempontokat szem előtt tartó 
pedagógusok (Baló Éva, Fodor Ilona, Lajkó 

Nikolett és Tokodi Jánosné óvópedagógusok, 
Hampel Zsuzsanna művésztanár és Pálmai 
Péter magyar nyelv- és irodalomtanár) dön-
tése szerint a kétnapos rendezvény díjazott 
tanulói a következők:

I. korcsoport 
 Vers kategória  
I. helyezett: Ökrös Gyula 2. osztály (Felké-

szítő tanítója: Gyurisné Kerekes Judit)
II. helyezett: Gábor Gréta 2. osztály (Felké-

szítő tanítója: Gyurisné Kerekes Judit)

 Verses mese kategória
I. helyezett: Lajkó Lóránt 1.a osztály (Felké-

szítő tanítója: Gáborné Puskás Julianna)
 Mese kategória
I. helyezett: A zsűri első díjat nem osztott 

ki.
II. helyezett: Ökrös Gyula 2. osztály (Felké-

szítő tanítója: Gyurisné Kerekes Judit)
III. helyezett: Lippai Bálint 1.a osztály (Fel-

készítő tanítója: Gáborné Puskás Julianna)

II. korcsoport
 Vers kategória
I. helyezett: Tombácz Zsanett 4. osztály 

(Felkészítő tanítója: Becherer Anikó)
II. helyezett: Horváth Máté 3.b osztály (Fel-

készítő tanítója: Lázár János)

  Verses mese kategória
I. helyezett: Tóth Áron 4. osztály (Felkészítő 

tanítója: Becherer Anikó)

 Mese kategória
I. helyezett: Szél Orsolya 3.a osztály (Felké-

szítő tanítója: Földiné Fülöp Katalin)
II. helyezett: Szerletics Martin 4. osztály 

(Felkészítő tanítója: Becherer Anikó)
III. helyezett: Gombi Anna 4. osztály (Felké-

szítő tanítója: Becherer Anikó)

Különdíjban részesült vers kategóriában 
bátorságáért, lélekjelenlétéért és önmaga 
legyőzéséért Adai- Simon Sarolta 4. osz-
tályos tanuló (felkészítő tanítója: Becherer 
Anikó), valamint mese kategóriában Gergely 
Emília 3.a osztályos tanuló (felkészítő taní-
tója: Földiné Fülöp Katalin).

Köszönöm továbbá a felkészítő pedagó-
gusok és szülők segítségét a versek, verses 
mesék és mesék betanításában, a szülői 
munkaközösségek aktivitását a vendéglátás 
megszervezésében, a Zsombói Diákokért 
Alapítvány támogatását a jutalomkönyvek 
vásárlásában, valamint a Szent Imre Ka-
tolikus Általános Iskola és a Szent Gellért 
Katolikus Iskolai Főhatóság, mint fenntartó 
mindennemű támogatását, mellyel a ren-
dezvény színvonalas megrendezéséhez hoz-
zájárult.

Jövő tavasszal ismét várunk Benneteket, 
szüleiteket! 

Az alsó tagozatos tanítói 
munkaközösség nevében 

Becherer Anikó

Álom és folytatás 
Művészeti iskolások fellépése a magyar kultúra napján

Hagyományok útján –  
Tombácz János Vers- és Prózamondó verseny iskolánkban

2012. március 28-án 
kézműveskedéssel egybe-
kötött családi délutánt szer-
vezünk az iskolában, melyre 
minden leendő elsőst szere-
tettel várnak szüleivel a leen-
dő elsős tanítók.

A 2012/2013-as tanévre az 
első évfolyamos beiratkozás 
2012. április 16-17-18-án 
tartjuk 

10-12 és 13-15 óráig. 

Kérjük a Kedves Szülőket, 
hogy feltétlenül hozzák ma-
gukkal a következő iratokat:

– a születési anyakönyvi 
kivonat

– a lakcímkártya
– TAJ-kártya
A Nefelejcs Katolikus Óvo-

da központilag adja át az 
iskolának az iskolaérettségi 
igazolást, a más óvodából ér-
kezőktől ez is szükséges.

Pálmai Péter
igazgató

Beiratkozás a Szent Imre  
Katolikus Általános Iskolába
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”Magyar történet múzsája,
Vésőd soká nyúgodott,

Vedd föl azt s örök tábládra
Vésd föl ezt a nagy napot!”
Petőfi Sándor 15-dik márczius 1848.

Karácsony előtt, mint 
amiről korábban beszá-
moltunk „Eszméletlen 
napot” rendezett Ala-
pítványunk az Iskolával 
közösen, mely során dr. 
Lóczi Gerda igen szem-
léletesen tanította a 
gyerekeket, hogy mit 
tegyenek, ha strokos, 
infarktusos, eszméletlen 
emberrel találkoznak. 
TOTO-val  február elején 
felmértük, mi maradt 
meg a gyermekekben. 

A 13+1-es találat nem 
volt, de 13 találatot ért 

el Kálmán Felícia, Szűcs 
Eszter, Farkas Anikó 
(6.osztály), Farkas Éva 
(7/a), Babos Nikoletta, 
Zádori Anita, Lippai Máté 
(8. osztály). Közülük sor-
solással Lippai Máté kap-
ta Alapítványunk fődíját: 
a 8 gigabites pendrive-t. 
Az osztályok közötti ver-
senyben a nyolcadikosok 
győztek 11-es átlaggal, 
de még a 3. osztályosok-
nál is 9,2 volt az átlag, 
tehát dicséret jár Min-
denkinek! 

Ügyesek voltak a gye-
rekek!

Az utolsó kérdés ka-
kukktojás volt: nem az 
e lsősegélynyújtásról 
szólt, hanem a reggelizé-
si szokásokról. Nagy szo-
morúságomra a TOTO-t  
kitöltők bevallása szerint 
88-an reggeliznek, 54-en 
ritkán, 16-an nem. 

Vajon hol a hiba? 

A reggelizés szükséges 
a szervezet beindulásá-
hoz, szénhidrát kell az 
agynak, hogy jól működ-
jön. 

Remélem, ezentúl eb-
ben is ügyes lesz Min-
denki. 

Kérem a Kedves Szülő-
ket: reggeli nélkül ne 
induljanak iskolába a 
gyerekek. 

Dr. Szabó Ágnes 
házi gyermekorvos

Egészséges Zsombóért 
Alapítvány kuratóriumának 

elnöke

„Eszméletlen nap” értékelése TOTO-val 

„Újratervezés”
Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt, szülőket, óvodapeda-

gógusokat, tanítókat
a Szülők Klubja 
2. alkalmára.

Téma: 
Az iskolaérettség

„…De nehéz az iskolatáska…”

Előadó: Halászné Mándoki Anikó
Időpont: 

2012. március 29. 17h
Helye: 

Szent Imre Katolikus Általános Iskola
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”Langy, permeteg eső szemerkél,
új búza pelyhe ütközik.

Kéményre gólya s a levert tél
jeges csúcsokra költözik.”

József Attila: Március

Gyermekkoromban a szentmiséket hall-
gatva sokat gondolkodtam azon, hogy vajon 
kik, miből mennyi munkával építhették fel 
ezt a gyönyörű templomot, amelynek külö-
nös tisztaságot és szépséget sugárzó hatása 
nyomán az ember lelkét is ünnepélyesség 
járja át.

Amikor még a nagymamámmal vasárna-
ponként elmentünk a szentmisére nem is 
sejthettem, hogy az életem folyamán erre 
a kérdésre részletes választ fogok kapni. 
Nagyon megörültem a lehetőségnek, amit 
Sziládi Ferenc, a nagybátyám ajánlott fel egy 
látogatása alkalmával: arra gondolt, hogy 
könyv formában megjelenik a templom 
története és ebben több ember munkája 
tevődik majd össze. Írjak én is. Boldogan 
vállaltam, de kiderült nem az általam át-
élt időszakról, hanem jóval korábbi részről 
számolhatok be. Ez még nagyobb kihívást 
jelentett számomra, ezért Sztriha Kálmán: 
Kiskundorozsma története című könyv, az 
Internet és a nagybátyám által elmondott 
adatok alapján nagy szeretettel osztom meg 
minden olvasóval a megtudott adatokat és 
történeteket. Annak örültem volna igazán, 
ha azokkal az emberekkel beszélhetek, akik 
ott jelen voltak, de mivel a földi éltünk vé-
ges, és aki ott dolgozhatott bizony már a 
mennyek országába költözött. Hiszen, ha 
fiatal 18-20 éves ember volt, akkor most a 
kora 100éves korhatár körül lenne, vagy még 
több, ahogyan kiszámoltam az én dédtatám 
125 éves lenne, így a leszármazottak elmon-
dásaira támaszkodhattam. 

Az 1900-as évben egy kat. hold területet 
hagytak ki a templom építés céljára és ter-
mészetesen elkezdték a szükséges anyagi 
fedezet összegyűjtését, amiből 100.000db 
téglát tudtak vásárolni, ezt a lakosság lovas 
kocsikkal fuvarozta ki a helyszínre. Az épí-
tés elkezdéséig azonban nagyon sok időnek 
kellett eltelnie, mert kitört 1914-ben a vi-
lágháború. Az emberek tovább igyekeztek 
gyűjteni, de a háború után a pénz értéke 
leromlott, így szinte elölről kellett kezdeni 
mindent. A templomépítő bizottság elnö-
ke Varga György községi főbíró volt ebben 
az időszakban. A pénz a helyi lakosokon 
kívül nagymértékben a Dorozsmai embe-
rek hozzájárulásából tevődött össze, mivel 
akkor még a Zsombó területére úgy jártak 
ki a dorozsmaiak, mintha a tanyára jöttek 
volna, ott dolgoztak. Dorozsmán akkor 
nagybátyám elmondása szerint nagyban 
virágzott a kocsigyártás, ami több iparágat 
is felvirágoztatott: a bognárok, kovácsok és 

fiákerek esetében a festést végző emberek 
is jelentős bevételekre tudtak szert tenni és 
ebből a templomépítés céljára fordítani. Az 
elkészült kocsikra szerbiai részen találtak fel-
vevőpiacot, ami a Trianoni elszakadás után 
megszűnt. 

A templom alapkövét 1928. szeptember 
8-án tették le, 1924-ben kezdődhetett el az 
építkezés.

A templom Farkas Antal mérnök tervei 
alapján épült román stílusban.

Egy nagyon érdekes történetet mondott el 
Feri bácsi, amit ő is Varga Istvántól hallott, 
hogy ez a templom már megépülése előtt 
is segített az embereken, mert a legelő-
ször megvásárolt téglát kihozatal után köl-
csön kellett adni az itteni lakosok számára, 
ugyanis az 1942-es vizességhez hasonló bel-
vizes évben a vályogból épült házakat ebből 
a téglából téglázták alá felvizesedés miatti 
összeomlás megelőzésére.

Az építkezés elkezdése után Varga György 
helyett Bálint József volt községi főbírót, 
gazdálkodót választották meg az építőbi-
zottság elnökének, akinek irányítása alatt 
felépítették a falakat. Mivel a pénz elfogyott, 
a vallásalap 4000 pengővel járult hozzá az 
építkezéshez, az emberek pedig tovább 
gyűjtöttek. Czígler Arnold szegedi építész-
mérnök irányította a további munkálatokat 
300 millió koronáért (24.000 pengőért) vál-
lalta el a feladatot.

1927. május 26-án már bokréta ünnepélyt 
tarthattak. A templom 1927. szeptember 
közepére elkészült. Dr. Hanauer A. István 
váci megyéspüspök 1927. szeptember 28-án 
bérmálás alkalmával személyesen szentelte 
fel nagy ünnepségek keretében, mintegy 
4-5000 ember jelenlétében.

Az új templomot a boldogságos Szűz Mária 
születésének emlékére szentelték fel, ezért a 
templom búcsú napja is ezen a szeptember 
8-i  Kisasszony napján van.

Templom fontosabb adatai:
Stílusa: román stílus

Belső méretei:
Hajójának hossza   16 méter
Szélessége   8.60 méter
Kántorkórus:   3 méter 
Szentély hossza   4.30 méter, 
szélessége   7.30 méter
Összesen 191 négyzetméter területű
Befogadó képessége   573 fő
Padok száma 20 db 100 ülőhelyet jelent

Külső méretei:
Templom hossza toronnyal:  25 m
 Szélessége  9,8 m
Torony magassága:   25 m 
Templom területe   1535 négyszögöl
Felhasznált téglák száma:  138.000 db
Templom építése összesen 34.590 pengő-

be került

Az anyagi fedezet megoszlása: 
Adakozásból:    20.000 pengő
Kölcsön:  14.590 pengő
Magán személyek:  13.800 pengő
Vallásalaptól  4.000 pengő
Községi hozzájárulás  1.400 pengő
Csongrád vármegye  500 pengő
Szeged város            300 pengő
Takarékpénztári kölcsön 14.590 pengő 

Elgondolkodtam azon, hogy kisgyermek-
ként még beszélgetésekben hallottam  arról, 
hogy az én dédtatám, az idős Sziládi János, 
aki 1883-ban született,  részt vett abban 
a hihetetlenül nagy  munkában, amivel 
felépülhetett ez a gyönyörű templom. Ha 
belegondolunk abba, hogy a mai techniká-
val sem lenne egyszerű létrehozni egy ilyen 
építményt, csak csodálni lehet az akkori 
emberek leleményességét, szaktudását. Úgy 
mesélték, hogy mindenki abban segített, 
amiben tudott, ez az összefogás meghozta 
gyümölcsét, hiszen eltelt 80 év és az unokák, 
dédunokák, ükunokák mind-mind ebben a 
csodálatosan szép templomban imádkoz-
hatnak.

Nyolcvan év nagy idő, ezért külön tisztelet-
tel kell megemlékeznünk azokról, akik még 
szebbé varázsolták, hiszen ennyi idő alatt 
szükségessé vált a felújítás is, ami 2006. 
október 27-én fejeződött be: gyönyörűen 
sikerült festése, nyílászárók cseréje és a dísz-
kivilágítás.

Amikor nappal elhalad valaki a templom 
előtt, megcsodálja, de ha ugyanez este tör-
ténik kivilágítva, nem hiszem, hogy volna 
olyan ember, akinek a mennyek tiszta fénye 
és Isten mérhetetlen szeretetének érzése ne 
jutna eszébe. Amennyiben ez így történik és 
hazaérkezve akár egy jó szóval, egy mosoly-
lyal továbbadja ezt szerettei felé, már egy 
pici csoda történik.

Ezekért a csodákért vagyunk mi itt a föl-
dön, és ezeknek a csodáknak a felismerése 
közelebb visz mindannyiunkat Istenhez.

Bízom benne, hogy az évek hosszú során a 
hit bölcsőjeként, községünk építészeti ékkö-
veként sokáig ragyogni fog a templom. 

       Király Jánosné

Tisztelt Olvasóink!
Az Egy(Ház)Község rovatunkban egy folytatásos írássorozatot jelentetünk meg a Zsombói Hírmondó hasábjain. Ez a sorozat a templom kezdeté-

től, azaz gondolati megjelenésétől napjainkig tart majd, amelyet több zsombói lakos jóvoltából olvashatnak el. 
Az első rész a kezdeteket meséli el. 

A szerkesztőség

A zsombói templom építésének története
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”Csúszik a jég a folyón, foltosra sötétül a part is,
olvad a hó, a nyulak meg az őzek lába nyomán már
kis pocsolyákban a nap csecsemőnyi sugár lubickol.”

Radnóti Miklós: Száll a tavasz

A József Attila Közösségi Ház és Könyvtár ezúton köszöni meg se-
gítőinek, hogy részt vettek a 2012. február 11-i Farsang munkálata-
iban a nagy hideg ellenére is: Fogasné Matula Zsuzsanna, Táborosi 
Renáta, Szűcsné Németh Anikó, Kádár Német Lajos, Börcsökné Kati, 
Balogh Norbert, Tóth Szilveszter, Görgényi György, Heidt István, Tóbi-
ás József, Nagy János, Ács Sánta Imre, Mizsei Zoltán.

A másik Köszönöm a fánksütőket illeti, akik finom fánkokkal meg-
édesítették napunkat: Juhász Jánosné, Maróti Dezsőné, Horváth 
Sándorné, Kapás Jánosné, Kúra Andrásné, Sztankovics Lajosné, Tó-
biás Katica, Gyuris Lászlóné, Szalma Imréné, Veresné Lajkó Mária, 
Varga Norbertné és Tollár Imre.

Külön köszönet a Polgárőröknek, akik a felvonulást és a Közösségi 
Házban tartott rendezvényt felügyelték és vigyázták a rendet!

Köszönjük!

A VI. Pálinkaverseny eredményeit is megosztjuk olvasóinkkal:
Idén 25 pálinka érkezett a megmérettetésre, amelyek a szakértő 

zsűri szerint nagyon jól sikerültek. Az évek folyamán a pálinkafőzés 
mestersége sokat fejlődött és ez az oka annak, hogy az idei verse-
nyen 12 arany, 4 ezüst és 4 bronz fokozatú lett, míg 5 pálinka nem 
kapott érmet. 

Pálinkát megmérettetésre hozók: Király János, ifj. Horváth Sándor, 
Tóth Kelemen András, Géczi Lajos, Huszta István, Bálint Vilmos, Szűcs 
László, Kádár-Németh Lajos, id. Horváth Sándor, Bozsák István, Sár-
inger Sándor, Kerekes József, Pete Áron.

Közülük került ki a három helyezett:
III. Szűcs László 2010. évi birs
II. Huszta István 2011. évi őszibarack
I. Bozsák István 2011. évi körte
Gratulálunk!

A zsűrinek is köszönjük a közreműködést: Géczi Lajos, Géczi Lajosné, 
Gyuris Attila, Gyuris Zsolt.

Közösségi Ház dolgozói

2012. február 24-én zárult az Új Magyarország Fejlesztési 
Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 
a 3.2.4-08/1 „Tudásdepó-Expressz” - A könyvtári hálózat 
nem formális és informális képzési szerepének erősítése 
az élethosszig tartó tanulás érdekében elnevezésű és a „21. 
század könyvtára” című projektje. A zárórendezvényen 
részt vett Varró Dániel, aki a projekt támogatásával tar-
tott író-olvasó találkozót a gyerekeknek, majd ezt követte a 
zárórendezvény.

Projektünkről

A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár, a röszkei Petőfi Sándor 
Művelődési Ház és Községi Könyvtár és a József Attila Közössé-
gi Ház és Könyvtár együttműködésével közösen nyújtottunk be 
egy pályázatot, melynek megnevezése: 

TÁMOP 3.2.4-08/1 „Tudásdepó-Expressz” - A könyvtári háló-
zat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az 
élethosszig tartó tanulás érdekében - Könyvtárhasználók igénye-
inek hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatás-fejlesztés. 

A konzorcium által a pályázatnak adott megnevezése: 21. szá-
zad könyvtára.

Projektszám: 
TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0024
A projekt időtartama: 
2010. 03. 01.-2012. 02. 28.

A projekt rövid összefoglalása
Projektünk tárgya Deszk, Röszke és Zsombó település könyv-

tári szolgáltatásainak fejlesztése volt. Mindhárom településen 
szükségessé vált a könyvtár korszerűsítése, új szolgáltatások 
kialakítása, a könyvtári rendszer elektronikussá tétele. Az ol-
vasásnépszerűsítő programok, kampányok kidolgozása, meg-
valósítása, online szolgáltatások létrehozása, mindenképpen 
pozitív hatással volt a települési könyvtárak látogatottságára. A 
három településen egyaránt terveztünk megvalósítani könyv-
tárhasználati foglalkozásokat, olvasásfejlesztő programokat, 
amely remélhetőleg hozzájárult a településen az olvasáskultúra 
fejlesztéséhez.  

A projektről könyvtárunkban

A József Attila Közösségi Ház és Könyvtár által megnyert ösz-
szeg: 9.574.630,-Ft. 

Ez a támogatási összeg az alábbi tevékenységek, szolgáltatá-
sok elszámolására költhető el:

 
– 1 fő könyvtáros bérköltségének 50%-a és annak bérjárulé-

kai;
– 1 fő adatbázis-feltöltő bérköltségének 100%-a és annak bér-

járulékai;
– a könyvtáros kiadványszerkesztői tanfolyamon való részvé-

tele;
– 14 alkalomra szóló olvasás népszerűsítésére meghívott elő-

adók díja (pl. Budai Ilona, Buda Ádám);
– 10 alkalomra szóló író-olvasó találkozóra meghívott írók 

tiszteletdíja (pl. Bereményi Géza, Simai Mihály, Varró Dániel);
– könyvtári szoftver megvásárlása – SZIRÉN;
– a Közösségi Ház és Könyvtár honlapjának (www.kultura.

zsombo.hu) bővítse, vakbarát verzió kialakítása, két nyelvre 
való fordítása;

– a könyvtár bútorzatának részleges cseréje, valamint
– könyvtári órák és rendezvények anyagköltsége.

Emellett a könyvtár könyvtári és könyvtárhasználati órákat, 
könyvtári olvasói versenyeket is meghirdetett, ahol minden 
korosztály képviseltetheti magát. A versenyek díjazását a pályá-
zatunkból finanszírozzuk, amelyek értékes könyvek.

Fő célunk a pályázattal az, hogy a könyvtár nagyobb látogatott-
ságot szerezzen a lakosság köréből, megismerjék az állományát, 
amelyet az Internetről is elérhetővé teszünk a SZIRÉN szoft-
verrel.

Minden bizonnyal ez a projekt sikeres volt, hiszen a könyvtár 
hírneve és látogatottsága is nagyobb lett!

Nagy Beatrix
mb. igazgató

Újra eltelt egy farsang

Újabb sikeres pályázat zárult a József Attila Közösségi Ház és 
Könyvtárban



kuL-tuRI

15

”Sáncban a hóvíz
könnyű hajót visz,
füstöl a fényben a barna tető.

Messze határba
indul az árva,
lenge madárka: billegető.”

Áprily Lajos : Tavaszodik

Ötödik rész
Myvatn-tó - Reykjavik
2010. 06. 23-28.

Egy farmerféle ember vesz fel minket, és 
kisebb kerülővel vesszük célba Húsavik festői 
kikötőjét. A város is festői, a környezete is, 
persze egész Izland az. A városka sok szín-
ben pompázik egy ünnepség miatt, zöld, 
lila, vagy éppen narancsos csomagolók, já-
tékok, szalagok díszítik a házakat; mint egy 
mesében. Odébb a bálnamúzeum és a bál-
nafigyelő hajók, utóbbiak még a vadászat 
emlékét őrzik. Csak aztán rájuk szóltak, hogy 
talán mégsem kéne kikapni az összes nagy-
emlőst a vízből, ma csak párat lehet évente. 
Turistainfó. No lám, ott van Atesz és Vikke. 

Eldöntjük, hogy ma már nem megyünk 
Asbyrgi-be – majd csak holnap –, hogy 
megnézhessük az ország legnagyobb víz-
hozamú (Dettifoss) vízesését. Főtéren. Kínai 
kaja, baszk játék spanyol verziója négy ma-
gyar főszereplésével, Izlandon. Multikulti. 
Kempinghely keresés. Túl a városon, egy 
nagy mező, a parton pazar panoráma az 
Északi-tengerre. Vadkemping a szabad ég 
alatt, a 66. szélességi fok fölött. 

Korai ébredés, Gergővel stoppolni indu-
lunk, a forgalom azonban itt igen csekély. 
Aztán egy dzsipp mind a négyünket elvisz, 
a sofőr épp maratoni futóversenyre indul 
ugyanott. És egyre északabbra és észa-
kabbra tartunk, karnyújtásnyira a hideg 
övet elválasztó Északi sarkkörtől; s bár van 
olyan pontja Izland felségterületnek, amely 
átnyúlik a sarkkörön, mi ennél északabbra 
már nem jutunk. Asbyrgi. Nehézkesen talál-
juk meg a túraútvonalat, hosszú kóválygás-
sal érjük csak a Dettifosshoz vezető hosszú 
utat. Néhány km-es közös séta után, Atesz 

és Vikke lecsatlakoznak. Ők Robbal - ugye 
emlékszünk még az ausztrál srácra, akivel 
egy napon keresztül utaztak a társak – már 
jártak ott néhány napja. Bőven délután, 
mikor még másfél napra ajánlott túratáv 
hátravan teljes menetfelszerelésben. Én 
azért fölvetem a kanyonban zubogó folyam 
kíséretében sétálva, hogy esetleg nyugod-
tan megszállhatunk a felező kempingben. 
Aztán mégis megyünk, a meredek falról 
alácsorgó vízesések mellett, jéghideg pata-
kon kelünk át mezítláb – ugyanis a száraz 
cipőre még egész biztosan szükség lesz –, a 
bazaltformák képtelen alakzataival körülvett 
csapáson. Turisták itt-ott. A nap lemenőben, 
bár igazán sötét nem lesz, rajtunk kívül min-
denki ráhagyta a mászkálást. Leereszkedünk 
a kanyonba a Jökulsá á Fjöllum folyó mellé, 
és rádöbbenünk, nem véletlenül írták, hogy 
a folyómenti útvonal nehéz. A csomagokkal 
roppant meredek, láncos sziklákat kell meg-
másznunk, szűk ösvényen bandukolnunk, 
víztől csúszós köveken egyensúlyozunk. Éjfél 
után. Végre megtaláljuk az utat a vízesés-
hez, messziről hallani a robajt, kőtörmelékes 
holdbéli tájon tova. Félelmetes. A tábor ala-
csony komfortú, szolgáltatásmentes – a két 
tartály hidegvizet leszámítva –, de nem kell 
érte fizetni.

Ugyanaz a holdbéli terület a táborhely 
is, mint minden a környéken. Csak egy kis 
földút kanyarog rajta. Reggel van, vasárnap, 
ugyan ki jár erre; maximum a vízesés felé a 
kirándulók. Hosszú séta a tegnapi megatúra 
után. Lassan mennek a méterek, lassan rö-
vidül a távolság Reykjahlid felé. Érdemes 
visszamenni a Myvatn-tóparti településre, 
mert az 1-es úton van, és Akureyribe azon 
tudunk eljutni, Izland, Reykjavikot és von-
záskörzetét nem számítva, legnépesebb 
városába. Néhány óra után gyakorlatilag az 
első kocsi megáll (egészen hatékonyak va-
gyunk), fölpattanunk az idegenül semmit 
sem tudó munkás mellé. Szép komótosan 
megérkezünk, mosolyogva bólint a ’Takk 

fyrir’-re (izlandi nyelven a köszönjük szé-
pen). Megebédelünk és folytatjuk a stoppo-
lást Reykjahlid kempingje mellől. 

Egy vagány fiatal csaj, Gudrun, Akureyribe 
szállít minket Gergővel, a helyi kempingben 
újfent együtt a csapat. Rövid bolyongás a 
nem túl izgalmas városban, csapat(le)építő 
versenyek. Kikötő: horgászok, belváros: kor-
zózók, parkok, csendes utcák. Másnap, hét-
főn továbbstoppolunk az 1-s úton, Gergővel. 
A többiek, ma ők a kedvezményezettek, 
előbb érnek Hvammstangiba, mi egy helyi 
középkorú uraság lakókocsijával közelítünk 
keletről. Délidőben embert próbáló az éber 
utazás, hosszú pislogásokkal próbálok il-
ledelmesen nem elaludni az anyósülésen 
a beszédmentes periódusokban. Lassan 
változó területen guruló jármű egyenletes 
motorzúgása ringat rövid kis álmokba. Végre 
megérkezünk a Hvammstangi bekötőúthoz, 
kábé öt kilométeres séta egy nem éppen üde 
úton, az egész snassz kisvárosba. Viszont, 
kissé északabbra fókákat lehet látni. Már 
négyen, némi nassolás, utána hosszú gya-
loglás az úton, csak előre, csak föl, északnak. 
Reménytelennek ítéljük, hogy ma elérjük 
Illugastadhirt, fókafalvát, nagyjából félúton 
egy szép faház füves mezővel a tengerpar-
ton. Kemping, a szemerkélő esőben nem 
sok kedve van az embernek sátrat építeni. 
Talán a verandán megférünk, vagy… Az 
egyik ajtó nyitva, egy mozgássérült wc, elő-
térrel. Éppen négyünknek kiváló, előtérben a 
cuccok mellett két derékalj elfér, ugyancsak 
kettő pedig magában a rászoruló embernek 
nagyra tervezett illemhelyén. Szóval házban 
alszunk, kényelmes, ingyen van. Kedd, kissé 
ködös-esős reggel, tovább a rögös úton, út-
féleségen, némi autós segítséggel. Pedig itt 
aztán végképp nehézkes kocsit lelni. Hara-
gos madarak üvöltő fellege alatt vezet utunk 
a sziklákhoz. Fókák úsznak, heverésznek, 
természetes körülmények között. E környék-
re a fókák miatt érdemes elnézni, olyan sok 
pluszt nem ad az Izlandhoz képest egyhan-
gú, apró félsziget. 

Hvammstangiból két stop Reykjavik, vissza 
izlandi barátunkhoz. Az első két hét alatt az 
1-es utat bejártuk, a főváros nyüzsgésétől 
a tűz és jég szigetének megannyi pompája 
elnyúló színjátékának néhány napra mi is ré-
szesei lehettünk, nyugattól délen át keletig, 
északon át vissza, egy kicsit többet időzve a 
Myvatn-tó vidékén. Azonban még nem láttuk 
a turisták által kedvelt Thingvellir-Gullfoss-
Geysir hármast, de előtte még hátravolt egy 
komoly túra, ami végül a legnagyobb kalan-
dot hozta. Így a kiadós közös vacsorával jól-
lakottan, másnap, szerdán, a korábban már 
emlegetett Skógarba tartottunk…

Radvánszky János

Stoppal az 1-es úton - túrabeszámoló Izlandról
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„Szépen kérem az apját,
De még szebben az anyját:

Adja elő a lányát,
Hadd locsolom a haját!”

Szépen kérem az apját
népdal

Felkérést kaptam, hogy a zsombói Wesse-
lényi Népfőiskola, Zsombó történetét írjam 
meg. Tekintettel arra, hogy a Wesselényi 
Kertbarát Kör Zsombó volt ennek szerves 
előzménye, ebből kell kiindulnom.

1967. szeptember1-től 2000. június 30-ig 
voltam a zsombói Általános Iskola igazga-
tója, majd feladatnövekedéssel 1983-tól 
az Általános Művelődési Központ, Zsombó 
igazgatója. (Kivéve 1971-1973. években, egy 
rövid ciklusban Zsombó község tanácselnök-
ének választottak meg.) A belterületi osztott 
osztályú iskolához három 4-4 osztályból 
összevont tanulócsoportú külterületi iskola 
működött. Ménesjárás dűlőben a Forráskút 
fele vivő út mellett az Újhelyi András Álta-
lános Iskola. Bába dűlőben két tanyai iskola 
működött: a Petőfi Sándor Általános Iskola. 
A polgármesteri hivatal mellett a Lápastó 
fele menet jobb oldalon, míg a másik a 
szatymazi úton, jobb oldalon lévő. Az első 
két iskolában 1-2-3-4. osztályok együttesen 
tanultak, míg a harmadikban még az 5-6-
7-8. osztályokból összevontak is. 1982-ben 
néptelenedtek el a tanyai iskolák, létszámuk 
10 fő alá csökkent. Ennek két oka volt: egy-
részt csökkent a tanyán élő fiatalok száma, 
másrészt többen a belterületi iskolába járat-
ták gyermekeiket. A további közművelődési 
igény csak a Wesselényi Miklós Általános 
Iskolában maradt meg. 1971-ben létesített 
napközi otthonos óvoda tartozott szervesen 
az iskolához. Az általános művelődési otthon 
alapintézménye az iskola volt. 1983-tól kö-
zös intézményként működtünk az óvodával 
és a művelődési házzal. Szakmailag mindkét 
intézmény önálló maradt. Az 1990-es évek 
végén kapcsolta hozzánk az önkormányzat a 
szociális ellátást és a családvédelmet. 2000-
ig a népfőiskola az általános művelődési 
központ része volt. 2000-tól a József Attila 
Közösségi Házhoz tartozott, Monori Gyula, 
majd Mészáros Csaba igazgatók támogatá-
sát élvezték.

1961-ben a mezőgazdaságban is befejező-
dött a kollektivizálás, termelőszövetkezetek 
alakultak. Zsombón mezőgazdasági szak-
szövetkezetek létesültek. A homokterületek 
jellegéből fakadóan jelentős volt a szőlő és 
a gyümölcsterületek nagysága. Ezek a bel-
ső ellátást biztosították, de emellett még 
fontosabb volt az exportjukból befolyt va-
luta, amelyet akkor az ország nem tudott 
nélkülözni. Két gazdaság jött létre. Az egyik 
a közös gazdaság, amely földalapja elsősor-
ban az állami földek, más része a tagok által 
leadott volt. A közös gazdaság gépparkja 
kiszolgálta a tagokat is térítésért. A sok 
előírás nem tette lehetővé az új közös gaz-
daság hatékony működését. A tagi gazdaság 
elsősorban a magángazdaságot jelentette. 
A földterületük után adót kellett az önkor-
mányzatnak fizetni és a közös gazdaságnak 
fejlesztési támogatást. A közös gazdaság 
műtrágya, növényvédőszer, vetőmag közös 

beszerzéssel, speciális gépek beszerzésé-
vel segítette a tagi gazdaságot. Kedvezőbb 
áron, illetve az egyéb piacon hiánycikkhez 
jutatta a tagokat, amely a mezőgazdasági 
termeléshez nélkülözhetetlen volt. Később 
termény felvásárlással és annak folyomá-
nyaként nyugdíjévek szerzésével segítette a 
közös gazdaság a tagokat. A szakszövetke-
zeti tagság nyugdíjlehetőségét mindenkivel 
személy szerint ismertette és szorgalmazta 
Vass Zoltán szakszövetkezeti elnök.

A tagi gazdaságban dolgozók áruikat a sza-
bad piacon értékesítették. Nagyobb többsé-
ge a helyi földmíves szövetkezet felvásárló 
helyein kelt el. Emellett egyre többet vittek 
a nagyobb települések piacaira, elsősorban 
Budapestre. Amíg a szénbányákban volt 
munka és jól kerestek akkor Tatabányára 
teherautó számra vitték a zsombóiak a hí-
zott sertéseket eladni. A távolabbi piacokon 
megfordulók igénye megnőtt, az ő egyé-
ni gazdaságukat is fejleszteni kívánták. A 
szállításhoz a közösen fogadott teherautó-
kon vitték az árut. A teherautó rakterében 
húzódtak meg az árut eladni szándékozók. 
Nem ez volt a legjobb megoldás. Egyre több 
család vitte a saját áruját Moszkvics, Volga 
személygépkocsival a piacra. Legfontosabb 
az volt, hogy minél több árut lehessen szál-
lítani. Ennek művészei voltak a zsombóiak. 
Igény mutatkozott a minőségi árura, ennek 
előállításához jó vetőmag, oltvány, vegy-
szer, speciális gép, beszerzési forrás kellett 
(ma árubőség van, akkor a mezőgazdasági 
termeléshez korszerű áruhiány volt). Ennek 
a mindennapi szükséglet kielégítésére az 
alábbi lehetőségek adódtak.

Az 1960-as évek elején a tanyai iskolákba 
havonta, kéthavonta járt Népművelési Ta-
nácsadó, Szeged (Csongrád Megye Tanácsa 
tartotta fenn) autója. Filmet vetítettek, 
könyveket cseréltek, esetleg előadásokat 
tartottak. A Tudományos Ismeretterjesztő 
Társulat, a TIT volt hívatott a nevéből fakadó 
előadások megtartására. Sípos Mihály keres-
te meg a legnépszerűbb növényvédőst elő-
adássorozata megtartására. Kiváló áruhoz a 
hatékony növényvédőszer és annak beszer-
zése is kellett. Kialakult egy-egy közösség 
- elsősorban gyümölcstermesztőkből, akik 
a Wesselényi Kertbarát Kör, Zsombó néven, 

míg a másik közösség a művelődési ház ke-
retén belül jött létre. A Gyümölcsös Mező-
gazdasági Szakszövetkezet két tagját, Sípos 
Mihályt és Gábor Jánost bízta meg, hogy se-
gítse a Wesselényi Kertbarát Kör szervezését. 
Az előadások a szakszövetkezet és a TIT kö-
zötti szerződés alapján váltak valósággá. Az 
általános művelődési központ biztosította 
az előadás helyszínét és feltételeit. Emellett 
szervezte és lebonyolította az ország kísér-
leti helyeinek meglátogatását. A személyes 
tapasztalatcserére mások is jelentkeztek. 
Újfehértón az öntözéses gazdálkodást, fagy 
elleni védelmet láttuk. – Annak élettani ha-
tását már a következő évadban Wesselényi 
Kertbarát körben hallgattuk meg. Kertészeti 
Egyetem telepein az új őszibarack fajtákat is-
merték meg. Többen szemző ágakat is hoztak 
– kihagyhatatlan volt ez a lehetőség. Megis-
mertük az új gabonafajtákat és a burgonya, 
őszibarack legújabb szaporítási módját. 
Megjelentek a szakszövetkezet segítségével 
a T4K kis traktorok, amelyek a gyümölcsös-
ből eddig hiányoztak. Egyénileg is sikerült 
beszerezni a nagyobb rotátorokat és per-
metezőket. 1948-ban már volt az országban 
japán rotátor és a piacot nem nélkülöző te-
herautó a gazdák tulajdonában. Ez a szerves 
fejlődés a nagyüzemi szemlélet és fejlesztés 
mindenhatósága után visszafejlődött. Ma a 
választékban nehéz eligazodni, akkor ennek 
beszerzési lehetősége volt a legnagyobb 
öröm. Ma is van, aki az akkor megismert 
vetőmagot, oltványt használja, szerzi be. 
Két új lehetőség kínálkozott. Az egyik a 7. és 
8. osztály megszerzése az iskolában. Kovács 
Álmos és Peták Kálmán tanárok vezetésével 
igen sikeresen is vizsgáztak. Ezt követte egy 
önálló növényvédős tanfolyam, amelynek 
elvégzése után jogosítványt kaptak vegy-
szervásárlásra és felhasználásra.  A belte-
rületi növényvédős csoport is sikeres volt. 
Ezután egy gépjármű vezetési tanfolyamra is 
lett igény. Zsombón a gépjármű elsősorban a 
gazdasághoz volt nélkülözhetetlen.

Horváth Dezső szépíróhoz, újságíróhoz 
régi ismeretség, barátság fűz. A tanyai em-
berekről sok cikke és kiváló könyve jelent 
meg (Minden tízedik ember). Lehetőséget 
kínált fel, hogy kiváló tudós embereket hív, 
akikkel további kapcsolatot kellene kötni 

30. évadot zárta a zsombói Wesselényi Népfőiskola 2012. március 3-án
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„Alkonyatkor festek
piros tojást, kéket,

borozgatva megköszönünk
égi üdvösséget.”

Nagy László: Pirosodik Húsvét

mindkét fél előnyére. A legelső tudós, a me-
zőgazdaság kiválósága, Dr. Barabás Zoltán 
volt, aki a durumbúzát kinemesítette. Ennek 
a lisztjéből lehet gépesítetten különböző 
tésztaféléket gyártani. Ő is szembesült a 
zsombói gazdálkodók gyakorlatával és szak-
ismeretével: fogós kérdésekkel látták el. A 
következő előadó Dr. Szabad János genetikus 
professzor, aki a muslincákon mutatta be, 
hogyan lehet kimutatni a vegyi anyagokban 
a rákkeltőeket. Érdeklődve figyeltük ezeket 
a változásokat a mikroszkópok látómezejé-
ben. Az újabb ismeretek iránt megnőtt az 
érdeklődés. Horváth Dezső javasolta, hogy 
a beindult, jól működő régi hagyományokat 
felelevenítő népfőiskolát tekintsünk meg, így 
került sor Bogyiszlón tett látogatásra. Maróti 
Antal szakszövetkezeti elnök személygép-
kocsijával mentünk el. Dr. Faragó M. Vilmos 
tanácselnök, Horváth Dezső, Sípos Mihály 
kertbarát kör vezetővel együtt. Megnéztük 
a programokat, amelyeket a budapesti elő-
adókra építettek. Elmondták, hogy ezeket 
némi eszem-iszommal is összekötik. Kiváló 
hangulatban telnek az esték. Számunkra 
fontos volt a tapasztalatszerzés. Sikerült a 
részletekben megállapodni: novembertől 
február végéig lesznek az előadások, mert 
onnantól a munkáé az elsőbbség. Szegeden 
a tudomány kiválóságai vannak, csak rendkí-
vüli esetben kell, máshonnan k előadót hív-
ni. Így került sor Czeizel Endre meghívására.

Az iskola lehetőséget biztosított helyisége-
ivel, eszközeivel az ismeretterjesztésre, a kö-
zösségi életre. Annak megszűnte új helyze-
tet teremtett. Széntüzelésű kályhával télen 
szinte lehetetlen heti 1-2 alkalomra felfű-
teni a helyiséget. A Csongrád Megyei Tanács 
pályázata elnyerése lehetőséget adott arra, 
hogy propán-bután gázpalackból konvek-
torokkal gyorsan felfűthető lett a tanterem. 
Lehetőség nyílt ezen összegből bútorzat és 
szemléltető eszközök vásárlására is. Ezek a 
teleszkópos asztalok és egyszerű kárpitozott 
fotelek még ma is kényelmesek – közmeg-
elégedésre vannak a teremben. Vásárláskor 
korszerűnek számító vetítő vászon, írásvetítő 
és diavetítő került a szekrénybe. A helyiség 
átalakítása: meszelés, mázolás, takarítás, 
valamint a függönyök vásárlása és felszere-
lése a közösség munkája és pénze eredmé-

nyeként jött létre. Hosszú évekig e közösség 
takarított, meszelt, valamint a környezet 
rendjét is fenntartottuk, a közösségünkké 
volt az iskola öröme és gondja is.

1981/82. évadtól számítjuk a Wesselényi 
Népfőiskola első évét. Március 3-án zártuk a 
30. évadot. Az első néhány évben csak heti 
alkalommal volt foglalkozás, de néhány év 
múlva a rendszeres heti két alkalom vált 
gyakorlattá. Ennek két oka volt, a hallga-
tók megnövekedett ismeretéhsége és az 
előadók szíves közreműködése, nyugodtan 
állíthatom elhívatottsága a tudás átadásra. 
Sípos Mihály, aki méltán érdemelte meg a 
rektor nevet, gyűjtötte össze a hallgatókat 
foglalkoztató témákat, amelyet Horváth De-
zsővel egyeztetett, aki nagy valószínűséggel 
keresett kiváló előadót a témára. 

Horváth Dezső néhány évig gyakorolta a 
pedagógus pályát, majd a Népművelési Ta-
nácsadó, Szeged munkatársa lett. A megyei 
közművelődési intézmény feladata volt a 
közművelődésben dolgozók képzésében 
segítés, jó példák bemutatása, valamint a 
tanyai iskolákban filmek vetítése, könyvtári 
könyvek cseréje és előadók felkérése, kiszál-
lítása. A mi kapcsolatunk ebből a korszak-
ban jött létre. Dezső emellett hosszú ideig 
TV megyei tudósítója is volt. Meghívták a 
Délmagyarország napilaphoz újságírónak, 
szerkesztőnek. Az ő újságírói tevékenysé-
gének legfőbb területe a vidék volt. Mindig 
a kis emberek érdekeit védte, szerencsére 
meg is védték. Helyzetéből, a tudás iránti 
vágyából, empátiájából megismerte a ta-
nyai emberek éltét. Sokszor írt érdekükben. 
Megjelent nagysikerű könyve „A minden ti-
zedek ember”. Csodálatos fotókat készített, 

TV tudósítóként újságíróként nagyon sok 
embert, tudóst megismert. Csendes, szem-
lélődő, igazságot kereső, személyisége a 
tudományos élet jó ismerőjévé tette. Ennek 
ismerete, valamint a jóért gondolkodó baráti 
köre és egyéni kitartása tette lehetővé, hogy 
30 évig „tanyára mindig a legjobbat”-- olyan 
előadókat hívott, akik nemcsak a szakmáju-
kat értik, hanem azt közérthetően, érdek-
feszítően előadják. Nagy művészet kiváló, 
elfoglalt előadókat évadra, időre beosztani. 
Nagyon sokszor a bőség zavarával küzd, 
nemcsak a hallgatókat nyeri meg, hanem az 
előadók is jelzik az új évadra a témát, hogy 
a tudomány új vívmányait a zsombóiak is 
megismerjék. Az első 20 évben a diavetítő 
jó szolgálatot tett. Az utolsó tíz évben már a 
projektoré lett a döntő, amit az utóbbi évek-
ben a József Attila Közösségi Ház és Könyv-
tár biztosít az előadásokra, míg laptopot 
valamelyik helybeli hoz magával. Dr. Papp 
István a Nemzeti Adó-és Vámhivatal területi 
igazgatója ajándékozott egy új projektort. 
Az ünnep alatt ezt csendben tette.

A csodálatos, érdekfeszítő előadások mel-
lett többen számoltak be külföldön tett út-
jukról, külföldi munkájukról. Külföldi meg-
hívásuk alkalmával az élményekről színesen 
számoltak be. A legtöbb élményt Dr. Szabad 
Gábor nyújtotta, aki egyetemista kora óta 
minden évben a világ valamelyik tájáról szá-
molt be diái segítségével. Sajnos a legutóbbi 
útja végzetes lett, pedig csak ismereteit kí-
vánta bővíteni, amelyet a következő évben 
mi is megismertünk volna. Maradandó 
látogatásaink voltak előadóink jóvoltából. 
Dr. Süveges Ildikó szemész professzor elő-
adóként még szegediként kezdte az előadá-
sokat. A Budapesti I. sz. Szemészeti Klinika 
igazgatójaként mindig járt nálunk, amikor 
Szegedre jött. Meghívott bennünket a kli-
nikára. Bemutatta a szemműtéteket végző 
lézeres berendezést. A TV egyetem előadását 
helyben láttuk Dr. Szabad János jóvoltá-
ból előadói minőségében Budapesten. Dr. 
Bodosi György tanszékvezető a tudomány 
doktori védését is többen nézték Budapes-
ten. Szegeden látogatást tettünk a Biológiai 
Központban, kíváncsian nézegettük az ott 
folyó munkát. Az egyetem Fizika Intézetében 
kísérleteket néztünk Dr. Papp Katalin és Dr. 
Papp György előadásában. Dr. Szabó Gábor 
tanszékvezető végig vezettetett bennünket 

Fotó: Karnok Csaba

Fotó: Karnok Csaba
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„Februárban föl szokott
ébredni a medve,
s elindul a barlangból,
lassan lépegetve.”

Kányádi Sándor: Jámbor medve

a lézeres munkaszobákban. A nagyközönség 
előtt kaptunk tájékoztatót az ELI építéséről. 
Az Európai Unió lézeres kísérleti intézetet 
építtet, amelyre Magyarország valószínűleg 
sikerrel pályázza meg ennek megépítését és 
éppen Szegeden. Ennek fő koordinálója ép-
pen Dr. Szabó Gábor, aki jelenleg az egyetem 
rektora. Legutóbb a Kardiológiai Intézetben 
tettünk látogatást. Megnéztünk egy katéte-
rezést. Utána Dr. Ungi Imre docens úr fia Ka-
nadából tartott internetes előadást, amelyet 
ő moderált. Kelemen Gábor közreműködés-
ben az iskola számítógépein gyakoroltunk. 
Többen akkor ismerkedtek először a számí-
tógéppel, az internet csodáit alkalmuk volt 
megismerni saját kezük által,

Dr. Kiss István körzeti orvos, majd dr. Apró 
Katalin volt helybeli előadó, aki azóta is rend-
szeresen évente tart tájékoztatót. Az utóbbi 
években dr. Borbély Rita körzeti orvos és dr. 
Szabó Ágnes gyermekorvos előadását hall-
gatjuk élvezettel. Néhány éve Pancza István 
tart a festészetről érdekfeszítő előadásokat. 
Én pedig helytörténet témakörben osztom 
meg a jelenlévőkkel szerzett ismereteimet.

A zsombói község vezetése mindig kiemel-
ten kezelte a népfőiskolát. Bevezetésre került 
a vezetékes gáz és vezetékes ivóvíz szolgál-
tatás, a belső mellékhelyiség. 2010-ben fel-
újításra került a tetőszerkezet és cserélték a 

villanyvezetékeket. A 20. és a 30. évadzárón 
is készült írásbeli kiadvány a Zsombói Önkor-
mányzat kiadásában. Dr. Faragó M. Vilmos és 
Gyuris Zsolt polgármesterek a lehetőségük-
höz mérten segítették, vitték hírét a népfő-
iskolának, mint egy különleges értéknek. A 
mostani könyv szerkesztője Dr. Tóth Károly 
professzor úr volt, aki a nyomda kérésére 
kétszer is átszerkesztette. A címlapon az is-
kola esti képe, amelyet Maderspach Katalin 
festett és ajándékozott a népfőiskolának. 
Néhány éve ajándékozta egy kun harcos 
fényképét Dr. Horváth Ferenc. Tóth Sándor 
vésnök ajándékozta a 30 éves népfőiskolai 
érmét. A csodálatos tabló Kelemen Gábor ki-
váló matematikus és informatikus munkáját 
dicséri. A két kiadványban minden előadó és 
hallgató írhatott.

A népfőiskola első hallgatóinak többsé-
ge a hajdani diákok közül került ki. Többen 
betegségük, koruk révén már nem tudnak 
eljárni. Elszármazottak egy része is visszajár. 
Újak jöttek Szatymazról, Bordányból. Alkal-
mi látogatók is vannak Kiskundorozsmáról, 
Zákányszékről. A gazdálkodó ember nap, 
mint nap új problémákkal néz szembe, 
szellemi frissességét ez napirenden tartja. A 
népfőiskolai előadásokat is könnyebben be-
fogadja, ha erre van szándéka. Sípos Mihály 
közkívánatra a rektor címet kiérdemelte, 

Horváth Dezső mellett ő a mi népfőiskolánk 
legnagyobb záloga. 30 éve szervez, a helyi-
séget nyitja, zárja és vezeti az előadásokat. 
Gyűjti a sokakat foglalkoztató témákat. Ő a 
legideálisabb helyi vezető, megfelelő alap-
műveltsége van, maga is egy a hallgatók kö-
zül, rátermettsége, észjárása, önzetlensége 
révén igazi vezető egyéniség. Kiemelkedően 
mindig ő teszi fel Horváth Dezsővel együtt a 
kérdések legtöbbjét az előadóknak.

Minden évben két alkalommal volt az 
előadókkal találkozó. Az évzáró közös va-
csora keretében zajlott. A másik találkozó 
augusztusban volt az őszibarack jegyében. 
Egy szendvics, sütemény után a fákon ma-
radt őszibarack szedése volt a program. Az 
utolsó két évig Sípos Mihályéknál és testvé-
rénél volt a barackszedés, az utóbbi két év-
ben Pancza István vállalta ezt a találkozót. A 
népfőiskola hallgatóinak mindegyike rend-
szeresen hozzájárul a közös rendezvényéhez. 
A Máltai Szeretetszolgálat minden évben 
jelentős mezőgazdasági terményt visz el jó-
tékony célra.

A két kiadványban szerepel minden elő-
adónk neve, akiknek ezúton is köszönetün-
ket fejezzük ki!

Kálmán Ferenc

A József Attila Közösségi Ház és Könyvtár  
2012. április havi programajánlója

2012. áPrIlIS 5. 10 órA 
– HúSVéTI AlKoTóHáZ

Húsvétra készülünk! Újra kézműves foglalkozás lesz különféle lehetőségekkel: tojásfestés, üvegfestés, dísztárgyak készítése különböző anya-
gokból. 
A belépés díjtalan! Kicsiket és nagyokat is várunk szeretettel!
2012. áPrIlIS 10. 18.30
– HoGyAN BIZoNyíTJA A TErMéSZETTUdoMáNy A rENdEZŐ ElME léTéT A VIláGBAN?

címmel Gyenes Csaba plébános atya előadást tart az érdeklődő közönség számára. Az oxfordi tudósok gondolatai alapján tartott előadás után 
kötetlen beszélgetés lesz ebben a témában.
2012. áPrIlIS 14. 
– dAloSTAlálKoZó éS BorVErSENy

A József Attila Közösségi Ház és Könyvtár, valamint a Bokréta Népdalkör ezúton is 
szeretettel meghívja VII. Dalostalálkozójára. A vendégvárás 15 órakor kezdődik, 
a műsor pedig 16 órakor, ahol a népdalokon kívül más produkciókat is láthat a 
közönség. 
Kísérőrendezvényként nyolcadik alkalommal hirdetjük meg a zsombói borver-
senyt; a minták leadási határideje április 12. csütörtök 18.00 óra. A bormintákat 
nevezni lehet fajtánként 2db 0,75 l-es üvegpalackban, nevezési díj fajtánként 500 
forint. 
A közönség a borokat ezen a napon 15.00-tól kóstolhatja meg és szavazhat az ál-
tala legfinomabbnak ítélt borra. A borverseny eredményhirdetése 18 órakor lesz.
A belépés díjtalan! 
2012. áPrIlIS 29. 16 órA
– VASárNAPI PódIUM: MUSICAl délUTáN

A József Attila Közösségi Ház és Könyvtár, valamint a Kós Károly Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Magánének Tanszakja tisztelettel 
meghívja az érdeklődőket a következő Vasárnapi Pódiumára, ahol musical áriákat és könnyűzenei popdalokat énekelnek a tanulók. 

Szeretettel várunk mindenkit, a belépés díjtalan
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„- Hóvirágom, virágom,
mi újság a világon?
- Véget ért a hosszú tél,

simogat az enyhe szél,
melegebben süt a nap
újra szalad a patak.”

Donászi Magda: Hóvirág

Ahol én születtem, Nemesszalókon, 76 év-
vel ezelőtt, még csupa tisztességes emberek 
éltek. Tizenhárom éves koromig velük éltem, 
az ő eszük és mentalitásuk szerint gondol-
kodtam. Érettségi után, Szegedre kerülvén, 
ezt kerestem volna itt is, de rá kellett jön-
nöm, nem föltétlenül a városi aszfalt termi 
a tisztességet. Tápéra mentem először, aztán 
bővítettem a kört, és amikor bezupáltam a 
Délmagyarhoz – annak is már 43 éve –, a 
hajdani Szegedi járás falvait kezdtem járni. A 
tanyavilág újdonság volt egy dunántúli szár-
mazéknak, meghatóan közeli kapcsolatba 
kerültem az ott élőkkel. Akkor még hivata-
losan az a nóta járta, hogy a tanyák útjában 
állnak a nagyüzemi gazdálkodásnak, tehát 
föl kell számolni azokat. Sorozatban kaptam 
feddéseket azért, mert melléjük álltam. 

Akkoriban hallottam, Zsombót úgy akar-
ják megszüntetni, hogy Szatymazhoz csa-
tolják. Bár gyerekkoromból magammal 
hozott mentalitásom óva intett attól, hogy 
a tanácselnökök és párttitkárok szájából 
származó igét hangerősítőként harsogjam 
tovább, egyszer-egyszer benyitottam a 
zsombói tanácselnökhöz is. Faragó Vilmossal 
szinte baráti kapcsolatba kerültem, amikor 
láttam, hogyan akarja megmenteni a falut. 
Azonnal segítőjéül szegődtem. 

Ez tehát az egyik ága az ide vezető utam-
nak. 

Tanár lennék eredendően, a tanyai iskolá-
kat se kerülhettem el. Jártamban-keltemben 
szinte mindegyikben megfordultam, be-be-
néztem a Wesselényi iskolába is. Egyik tanár 
a másik tanárral könnyen szót tud érteni, 
engem azonban lenyűgözött Kovács Álmos 
eltökéltsége, és felesége kemény ragasz-
kodása. Első tanyakönyvemhez gyűjtöttem 
az anyagot, kilincsről kilincsre járva, amikor 
megint benyitottam hozzájuk. 

Akik szociológiában utaznak, előszeretet-
tel dolgoznak kérdőívekkel. A szociográfusok 
is át szokták venni ezt a módszert. Kinyom-
tatnak akár 500 ívet is, jól megrakva kér-
désekkel, valamiképpen szétosztják – vagy 
kérdezőbiztosokat fogadnak föl –, és várják 
visszaérkezésüket. Mivel a tanyai ember ad-
dig vakargatja a füle tövé, amíg kikétszerket-
tőzi, adó lehet ebből, legföljebb ötven küldi 
vissza. A bölcs írástudó ennyivel is boldogul, 
elkezdi százalékolni, ami ebből levonható. 
Az ázalékszázalék is testidegen számomra, 
ezért választottam a személyes találkozá-
sokat. A Szépirodalmi Kiadó Magyarország 
felfedezése sorozatában is rangos helyett ka-
pott A tizedik ember címen megjelent köte-
tem, bár százötven oldalt ki kellett húznom 
a kéziratból. Ma is csak arra tudok gondolni, 
ne az elsőkönyves senkiházi ismeretlené le-

gyen a legterjedelmesebb kötet. 
Amikor tehát azt hallottam Kovács Ál-

mostól, hogy iskolájukban minden télen, 
minden héten Kertbarát-kör működik, a 
következő hétfőn már be is nyitottam hoz-
zájuk. Szemem-szám megtelt gyönyörűség-
gel, hiszen kilenc esztendeig a népművelés 
szekerét toltam, és hasonlóról álmodtam 
mindig. Ott sem a „főnökséggel” kezdtem 
beszélgetni, beültem a hallgatóság soraiba. 
Mondta is valaki, a tíz év alatt odáig már 
eljutottak, hogy kétévenként is elég lenne 
eljárniuk. Korszakos hasonlat jutott eszem-
be azonnal: igaz, hogy a töltött káposzta 
is akkor jó, ha fölmelegítik, de ha egy évet 
kihagynak, fölveri a szőrös penész, és gusz-
tusa se lesz senkinek, hogy kanalat merítsen 
bele. Gyűjtögető útjaim tapasztalataira tá-
maszkodva azt ajánlottam, elérhető körből 
a legkikalapáltabb fejű tudósokat hívják ide, 
akik minden kérdésre tudnak feleletet adni. 
Néhány mondat után meg is kaptam a ma-
gamét: akkor csinálja maga! 

Megfutamodás lett volna, ha nemet mond-
tam volna rá. 

Sípos Mihályt akkor neveztem el Rektor 
úrnak. A régi iskolák tanítójára mondták ezt 
az ántivilágban, rá is illett. (Azóta büszkén 
emlegetem, nála hosszabb ideig senki nem 
viseli talán Európában se a rektorságot.) Is-
meretlenül is mellém állt: nem tudjuk, mit 
akar ez a pasas, de próbáljuk meg. 

Tavaszváró hónapok valamelyikében tör-
tént mindez, ősszel kellett előállnom az 
előadók listájával. Először Barabás Zoltánhoz 
mentem, és a régi barátság jogán kapacitál-
tam, jöjjön el Zsombó-ra. Kapásból rávágta: 
nem megyek. Azért nem jön, mert ő búzát 
nemesít– akkortájt lett akadémikusa éppen 
tudományának –, ők pedig őszibarackot ter-
melnek. A búzát az őszibarackkal keresztezni 
se lehet, tehát nem tud olyat mondani nekik, 
ami érdekelhetné őket. Konok voltam, jár-
tam a nyakára. A végén azzal álltam elő, ha 
valaki belenyúl a búzába, és más kenyér sül a 
kemencében, biztosan érdekli őket. 

Leírtam már többször, hogyan zajlott le az 
első találkozás. Amíg egészsége engedte, 
később is eljárt közénk. 

Másodiknak Szabad Jánost környékeztem 
meg. A Szegedi Biológiai Központ kutatója-
ként azon fáradozott, hogyan lehet a lehető 
legrövidebb idő alatt megtudni egy ismeret-
len vegyszerről, okozhat-e rákot, vagy nem. 
Próbarovara már akkor a muslica volt. Őt is 
elhívtam, akkor is este 6-kor kezdődött az 
„előadás”, és fél 11-kor már elő is tudta ven-
ni a mikroszkópját, hogy belenézve minden-
ki láthassa, hogyan göndörödik elő a kikelő 
légy szárnyának mozaikjából a két szőrszál, 

ha rákkeltő volt a vegyszer, amellyel a lárvá-
ját megetették. Akik könyökig jártak minden 
permetezéskor a vegyszerekben, nagyon kí-
váncsian nézték. 

Szabad János azóta is vendégünk minden 
esztendőben. 

Majdnem skandalum történt, egy évet ki 
kellett hagynom. Bodosi Mihály lékelte meg 
a fejemet, és életben maradtam. Minden jó 
elnyeri a maga büntetését, meghívtam őt 
is előadónak. Pécsi működése alatt hallott 
már ismeretterjesztő előadásokról, de arról 
fogalma se lehetett, mitől más a zsombói. 
Ráadásul harmadik nekifutásra sikerült csak 
eljönnie, de akkor annyian voltak a hallga-
tók, alig fértünk be a terembe. 

Azóta ő is rendszeres vendégünk. Átléptük 
már a százhetvenes létszámot előadók te-
kintetében, miközben kiforogta a szó, rangot 
jelent az előadóknak is eljönniük Zsombóra. 
Közben elnevezhettem az egészet barát-
ságátömlesztő népfőiskolának: barátaimat 
hívom barátaimhoz, és egymás barátaivá 
lesznek. 

Ennek ünnepeltük idén a harmincadik év-
fordulóját. 

Seregnyi olyan kemény tételt kellett meg-
cáfolnunk, amelyek szinte belekövesedtek a 
fölnőttképzésbe is. Az emberi agy legföljebb 
45 percig képes egyenletes figyelemre – 
mondta az egyik. A városi emberek rohantak 
is haza, mert otthon a gyerek már a kilincset 
is lerágja. A tanyaiak viszont azt vallják, ha 
már kimozdulnak hazulról, legyen értelme. 
Arra is magyarázatot kellett találnom, miért 
hagyhatjuk el a pedagógiának azt a tételét 
is, hogy a házépítést is az alapoknál kell kez-
deni, nem a kémény legtetejével. Itt a tudo-
mány legújabb eredményi ragadtak meg a 
fejekben. 

Ezekről a lépésekről is szólhattam már 
ezeken a hasábokon is. Arról is, hogy önma-
gában kevés, ha valaki nagyszerűen tudja, 
amiről beszél. Sokkal jobb, ha maga is mű-
veli. Előadóink – barátaink – többsége ebbe 
a csoportba tartozik. 

Én pedig, a harminc esztendő alatt leg-
alább hétszázszor megjárván a Zsombóra 
vezető utat oda-vissza, elkönyvelhetem a 
legtöbb tudós előadó és a legtöbb tudós 
hallgató barátságát. 

Mindig kerestem az emberi tisztességet. 
Zsombón megtaláltam. Ennél nagyobb ho-
zadéka talán nem is lehetne hajdani betéve-
désemnek. Hálás vagyok érte a sorsnak. 

Horváth Dezső 

A zsombói tisztesség    
Községünk értékes tagja, díszpolgára Horváth Dezső író, újságíró, aki 2012. január 20-án a 

Kölcsey-érmet életműve elismeréseként kapta. A kitüntetéshez ezúton is gratulálunk. A Zsombói 
Portré márciusi számában megkértük meséljen, hogyan került kapcsolatba Zsombóval és a 
Wesselényi Népfőiskolával.
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„Az erdőszéli fák között kopog
s tavasz-hívót rikolt a tarka-har-

kály;

alattunk száraz ág s levél ropog,
éhes tavaszi tűznek jó takarmány.”

Jékely Zoltán: Tavasz-hívó

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. nyolcadik al-
kalommal tartja meg hagyományos országos 
szemétgyűjtő akcióját 2012. április 23-án. A 
Föld Napja alkalmából szervezett eseményre 
ismét több ezer önkéntes jelentkezését várja a 
társaság. A rendezvény az elmúlt öt évben az 
ország legtöbb önkéntest megmozgató kör-
nyezetvédelmi mozgalmává nőtte ki magát.

A Közút egész évben végzett út menti 
szemétszállítási munkáját az utóbbi időben 
sajnos szélmalomharc jellemzi, az illegális 
szemétlerakók nap mint nap szaporodnak. A 
társaság évente egy kisebb megyeszékhely 
éves kommunális hulladékának megfelelő 
mennyiségű szemetet gyűjt össze az általa 
üzemeltetett utak mellől. Ebben a küzde-
lemben szeretne a cég szemléletváltozást 
elérni. Az eddigi akciók sikerét mi sem bizo-
nyítja jobban, minthogy az elmúlt hét alka-
lommal mintegy 270 ezer önkéntes csaknem 

40 ezer köbméternyi szemetet gyűjtött össze 
országszerte.

Szemétgyűjtési akcióink célja, hogy a fia-
talabb generációnak is természetessé váljon 
a környezet megóvása. Az akció megszerve-
zésével a társaság hozzá kíván járulni ahhoz, 
hogy az a több ezer - többségében – fiatal-
ember, akik részt vesznek a szemétgyűjtés-
ben, később jobban odafigyeljenek szűkebb 
és tágabb környezetük megóvására. A Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt. éppen ezért várja 
az egyénileg és csoportosan jelentkezőket, 
egyúttal számítunk az önkormányzatok, ci-
vil szervezetek, iskolák és baráti társaságok 
csatlakozására is.

A társaság szemétgyűjtési akciója az ország 
legtöbb önkéntest megmozgató környezet-
védelmi eseményévé nőtte ki magát. Ez re-
ményt ad arra, hogy a következő generációk 

a mainál jobban megbecsüljék az utak kör-
nyezetének állapotát, reményeink szerint, 
aki egyszer aktívan részt vesz a szeméthe-
gyek felszámolásában, az biztosan nem válik 
megrögzött szemetelővé.   

A közútkezelő főszervezőként, az esemény 
gazdájaként minden csatlakozó számára té-
rítés nélkül biztosít kesztyűt és láthatósági 
mellényt, valamint gondoskodik az össze-
gyűjtött hulladék elszállításáról is. Az utak 
menti szemétszedéshez a cég szakmai fel-
ügyeletet biztosít, szükség esetén ideiglenes 
forgalomkorlátozást vezet be.

Tegyünk együtt útjaink tisztaságáért! 
Csatlakozzanak országos szemétszedé-
si akciónkhoz, amelyet 2012. április 23-
án, a Föld napja alkalmából rendezünk 
reggel 9 órától délután 14 óráig. 

A jelentkezéseket Zsombó Község Pol-
gármesteri Hivatalában Horváth ágnes 
gyűjti 2012. március 30-a 10 óráig.

Tegyünk együtt útjaink tisztaságáért!

Kedves olvasó!
Elnézését kérjük, de a Zsombói Hírmondó 

februári különszámában a hulladékudvar 
nyitvatartási rendje elírás miatt rosszul sze-
repelt.

A hulladékudvar nyitvatartási rendje:

Nyári nyitva tartás 
(április 1.-október 31. között)

Szerda: 7-11 és 14-19 óráig
Szombat: 7-11 és 14-19 óráig

Vasárnap: 10-12 óráig

Téli nyitva tartás 
(november 1-től március 31. között):

Szerda: 8-16 óráig
Szombat: 8-16 óráig
Vasárnap: 8-12 óráig

A hulladékudvar ünnepnapokon ZÁRVA tart!

A tavaszi kertrendezések idején gyakori te-
endő az évelő zöld növények ritkítása.

Amennyiben a kertjében feleslegessé vált 
évelő dísznövényt (cserje, virág) szívesen 
felajánlja, azokat a közintézmények (első-
sorban a Bölcsőde) és a közterületek szebbé 
tételénél, parkosításánál örömmel felhasz-
náljuk. 

Felajánlásokat köszönettel fogadjuk a Pol-
gármesteri Hivatalban, illetve az 595-569-es 
telefonszámon.

A Tisza Volán Zrt. tájékoztatja Tisztelt Utasait, hogy 2012. március 3-tól (szombat) 
 az alábbi helyközi és távolsági menetrend módosításokat vezeti be:
5055 Szeged – Zsombó – Forráskút – Kiskunmajsa és az 
5056 Szeged – Zsombó – Kiskunmajsa – Kiskunhalas – Kalocsa autóbuszvonalakon 
Megállóhelyi átnevezéseket hajt végre az alábbiak szerint: 
Zsombó, OMNIMARKT Kft.  Zsombó, Dorozsmai határút elnevezésre, 
Zsombó, Zádori ház  Zsombó, Zádori tanya elnevezésre, 
Zsombó, csárda Zsombó, Rózsa Sándor csárda elnevezésre, 
Zsombó, Andrássy út 24.  Zsombó, Bába hegy elnevezésre, 
Zsombó, aut. vt.  Zsombó, központi aut. vt. elnevezésre, 
Zsombó, Andrássy út 124.  Zsombó, Jókai u. elnevezésre, 
Zsombó, aut. ford.  Zsombó, Szent Mihály utca elnevezésre módosítja. 

5060 Szeged – Szatymaz – Zsombó autóbuszvonalon 
Megállóhelyi átnevezéseket hajt végre az alábbiak szerint: 
Zsombó, Iskola  Zsombó, Wesselényi Iskola elnevezésre, 
Szatymazi határ  Zsombó, Szatymazi határút elnevezésre módosítja.

1510 Szeged – Solt – Veszprém – Pápa autóbuszvonalon 
521 sz. járatot Szeged, aut. áll. indul 5.35 óra, Veszprém, aut. áll. érkezik 10.05 óra, Sze-

ged-rókus, vá. bej. út megállóhelyen csak felszálló utasok részére 5.39 órakor 
megállítjuk. 

516 sz. járatot Veszprém, aut. áll. indul 14.50 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 19.25 óra, 
Szeged-rókus, vá. bej. út megállóhelyen csak leszálló utasok részére 19.21 órakor 
megállítjuk.

Hulladékudvar

Díszítsünk  
közösen!

Menetrend

FÖLDMÉRÉS! 
○ megosztások, telekhatár kitűzések, 
○ épületfeltüntetés, 
○ szolgalmi jog bejegyzés, 
○ művelési ág változás, 
►Elérhetőségünk: 
○ személyesen:  Szeged, Pál u. 8/a (egyeztetett  időpontban!)     
○ telefon:  +36-30-218-8953 
○ fax:   62-424-404  
○ email:  infogeo@t-online.hu    
○ levélcím: INFOGEO Földmérő Iroda, 6724 Szeged, Pál u. 8/a 
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„Gergely-napi szél
Szent György napig él.
József kezessége

Fehér Nagycsütörtök
Indán sül meg a tök.”

Március - népi mondóka

A címként választott „természetünk” szó 
önmagában kifejezi mindazt, amivel progra-
munkban foglalkozunk. A program bemuta-
tása előtt szemléltetném, miért is gondolom 
így. Ha a „természet” szavunkat jobban meg-
nézzük, láthatjuk nyelvünk rendkívül tiszta 
mélységét. Természetünk lehet az ember 
belső természete (akár az egyéné, akár egy 
közösségé), de lehet környezetünkben, a táj-
ban élő természet is. Mégis rendkívül intelli-
gens módon ugyanaz a szó jelöli mindkettőt, 
ami vélhetően nem véletlen! Miért is? 

 
Természetes módon e két világ ugyanis ösz-

szekapcsolódik! Emberi természetünk, azaz 
értékrendünk, gondolkodásmódunk, maga-
tartásunk határozza meg milyen környezetet 
formálunk magunk köré, természeti környe-
zetünk milyenné tesszük. Ez visszahatva is 
igaz, alakított környezetünk, a természet 
állapota nagyon is visszahat életminősé-
günkre, és bizony emberi természetünkre is, 
a látott-tanult világunkon, közérzetünkön, 
egészségünkön keresztül. Tehát nem mind-
egy, milyen emberi természettel viszonyu-
lunk a természethez! Ezzel a szellemiséggel 
valósítjuk meg helyi programunk. 

A zsombói METEorA MáSZóCSAPAT 
2011-2012-ben egy LEADER – FVM által 
támoga-tott pályázati projektet valósít meg 
Zsombón, melynek címe: „A TáJ-BAN élŐ 
EMBEr” – Zsombó természeti értékei 
és az emberi hatások. A METEORA sport 
és szabadidős tevékenységei mellett nagy 
hangsúlyt fektet a helyi környezetvédelem-
re, a természeti értékek védelmére. Egészsé-
günk, belső erőforrásaink fejlesztéséhez hoz-
zátartozik, hogy környezetünkre is igényesek 
vagyunk, és értékeinket nem áldozzuk fel 
kétséges, rövidtávú „célok” érdekében.

A projekt megvalósításában együttműkö-
dő partner Zsombó Község Polgármesteri 
Hivatala és az Életharmónia Alapítvány.

Talán sokan nem tudják, de Zsombónak 
több olyan természeti területe is van, mely 
ritkaságával, élővilágának gazdagságával, 
természetes jellegével, vagy közjóléti sze-

repével védendő értéknek számít. Épp ezért 
érdemes felkeresnünk ezeket a természet 
adta csodálatos helyeket szabadidőnkben 
kikapcsolódás céljából.

Mely természeti területekről van szó? Láp-
erdő, a körülette lévő erdők, és a mellette 
elterülő rétek, a Lápastó, a Király nyárfája, 
a Nagy Bara szikes puszta, és a Királyszéki 
szikes rét. Természetesen ezeken kívül ki kell 
térnünk a művelt táj környezettudatos mű-
velésére is. 

Ugyanezeken a területeken az Önkormány-
zat közcélú fejlesztéseket is végre hajt a jö-
vőben, melyek még inkább vonzóvá teszik 
ezeket a területeket a lakossági, és peda-
gógiai használatra, ezzel együtt turisztikai 
vonzerejüket is növeli. 

A METEORA Mászócsapat projektjének cél-
ja:

1. Minél közelebb hozzuk a tájat „a tájban 
élő emberhez”, a lakosság, és a tágabb kör-
nyezet minél szélesebb körben megismerje 
a település természeti területeit, és értékeit, 
a közösség büszke lehessen arra, hogy ilyen 
természeti értékeket sikerült megőriznie.

2. Minél többen keressük fel ezeket a te-
rületeket személyesen szabadidős, családi, 
közösségi programjainkon.  

3. Minél többen megismerjük az emberi 

tevékenység hatását a tájra, és a természet 
jótékony hatásait a településre és életminő-
ségünkre. 

4. Megismerjük a környezettuda-tos táj-
használatot, értékmegőrzést, és a termé-
szettel a harmónia megteremtésének lehe-
tőségeit életünk minőségének emelésével.

  
5. A helyi pedagógiai munkában még in-

kább megerősíteni a területek szerepét, az 
információkat még inkább elérhetővé tenni.

6. A területek fejlesztésére és élőviláguk 
megőrzésére partneri együttműködéseket 
indítani. Nem titkolt cél, hogy a tulajdono-
sok is büszkék lehessenek arra, hogy ilyen 
érték van a „tulajdonukban”, kezelésükben, 

7. Végül cél, hogy a területeket turisztika-
ilag is kommunikáljuk.

 
A program az alábbi tevékenységekkel 

valósul meg: Újságcikkek, kiadványok, 
honlap-tartalom, bemutató-poszterek, fali-
naptár készül. Emellett találkozókat, beltéri 
foglalkozásokat, kirándulásokat szervezünk. 
Részletekről a további cikkekben tájékozód-
hatnak. 

Az alábbi elérhetőségen fordulhatnak hoz-
zánk kérdéseikkel: 

eletharmonia@gmail.com

Kotogán Róbert, kommunikációs munkatárs

TERMÉSZETÜNKRŐL

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa

www.umvp.hu
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„Kinyílott az idő,
mint egy virág,

barkázik, rügyezik
a fűzfaág.”

Kányádi Sándor: Március

Mese, mese, mátka – Vendégünk volt Budai Ilona

A TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0024 „A 21. sz. könyvtára” c. projekt ke-
retében gyerekeknek szóló műsorral vártuk a 6 és 11 év közötti kor-
osztályt 2012. január 26-án 11 órától a Közösségi házban. Budai Ilo-
na erdélyi meséket mesélt, népdalokkal  színesítette műsorát, ezzel 
is kellemesebbé téve a gyerekek iskolai napját. Vele beszélgettünk 
pár percet, ezt olvashatják.

Zsombói Hírmondó: Meséljen önmagáról!
Budai Ilona: Népdalénekes és mesemondó vagyok. Egy apró 

faluban születtem a Rábaközben. Csodálatos gyermekkorom volt, 
amit a szüleimnek és a falu mélyen hívő közösségének köszönhetek. 
Gyönyörű ünnepeink voltak: A karácsonyi mendikáláson át, a húsvé-
ti körmenet áhítatán keresztül, az Úrnapi sátor készítés öröméig. A 
sok földmunkával édesanyám a föld szeretetére nevelt bennünket 
az öcsémmel. Soha semmit nem kaptunk ingyen, mindenért meg 
kellett dolgoznunk, s ezért nagyon hálás vagyok a szüleimnek. Édes-
apámnak, híresen szép hangja volt, de édesanyám is szépen énekelt, 
mindig énekkel altatott bennünket. Az iskoláimat a faluban kezd-
tem, Ménfőcsanakon érettségiztem, és Sopronban szereztem óvónői 
diplomát. Utána Budapestre kerültem, ahol a Bartók B. Konzervató-
riumban tanultam.  Közel harminc éve tanítok az Óbudai Népzenei 
Iskolában népdaléneklést. Három éve a Zeneművészeti Egyetem 
népzene szakán óraadó tanárként dolgozom. A Magyar Katolikus 
rádióban készítek egy műsort, Népdalforrás címmel. Húsz évig vezet-
tem a Magyar Rádióban, előbb az Énekeljük együtt, majd a Fúvom az 
énekem című műsort.

– Hogyan került kapcsolatba a népdallal, népmesékkel?
– Amint már említettem, a szüleimtől örököltem a dalolás örö-

mét, nagyon sokáig nem volt sem rádiónk, sem televíziónk, akkor 
vett édesapám tévét, amikor 1968-ban énekeltem benne a KI- Mit- 
Tud vetélkedőn, én akkor 17 éves voltam. Tehát az estéink, főleg a 
téliek, azzal teltek, hogy édesapám mesélt, és dalolgatott nekünk. 
Ezek az élmények meghatározóak voltak az életemben. Később a 
népdal gyűjtéseim során Erdélyben, a dalolás után mindig előkerül-
tek történetek, mesék is.  Ezek az élmények adták az ötletet, hogy 
gyerekműsorokon el kezdtem mesélni, s olyan sikere volt, hogy ké-
sőbb, a gyűjtött meséket tudatosan beépítettem az előadásaimba is. 
A népdalokat mindig is szerettem, de a gimnáziumban egy tanár-
nőm Asbóth Márta felfigyelt a hangomra és ő kezdett el foglalkozni 
velem, készített fel különböző versenyekre. Az érdeklődésemet ő 
keltette fel, ami meghatározta a további sorsomat, „eljegyzésemet” 
a népdalokkal. Ez a szerelem még ma is tart, remélem addig, amíg 
az Úr Isten éltet.

– Hogyan érezte magát a zsombói gyerekek körében?
– A zsombói gyerekek között nagyon jól éreztem magamat, ér-

deklődőek, kíváncsiak voltak, s ennek nagyon örültem. Nem sok 
dolga volt a pedagógusoknak, ami meg volt, annyi belefér egy ek-
kora létszámú gyermekseregbe. Remélem még lesz rá alkalom újra 
találkozni velük.

  Szerk.: Nagy Beatrix

Budai Ilona  
műsoráról

Január 26-án, a TÁMOP 3. 2. 4-08/1-2009-0024 „Tudásdepó - Exp-
ressz” 21. század könyvtára c. projekt jóvoltából az óvodások és a 
Szent Imre Katolikus Általános Iskola 6-11 éves diákjai a nívódíjas 
népdalénekes előadásán vettek részt a József Attila Közösségi Ház-
ban.

Budai Ilona, a kiváló népdaltanár és népdalgyűjtő ezúttal erdélyi 
meséket mesélt. Népdalokkal tarkított műsorába bevonta a gyereke-
ket is. A hallgatóság számára ismeretlen népi kifejezések, régi szavak 
jelentését magyarázta el. Végül önként jelentkező „karmesterek” se-
gítségével megénekeltette a közönséget. 

Minden jelenlévőt elkápráztatott az ízes beszédével, színvonalas 
előadásával.

Szemenyeiné Szabados-Tóth Katalin

Kéz-, lábápolás és m körömépítés  
Zsombón professzionális anyagokkal, 

barátságos árakon! 
 Tartós m köröm a legmodernebb akril, akvarell, one move 

stb. technikával díszítve. 
 Minden díszítés egyedi és kézzel festett. A virágok a körmén, 

mintha élnének…. 
 Ha nem szeretne m körmöt, de a lakkok hamar lekopnak 

körmér l, akkor megoldást Önnek a lakkzselé adhat, mely egy 
teljesen új UV fényre köt  technológia, mely olyan egyszer en 
felvihet , mint a körömlakk, viszont a zselékhez hasonló 
tartósságú (kb.3 hét).  
 
Nem sokára itt a papucs szezon, amihez 

elengedhetetlen az ápolt láb! 
 Esztétikai pedik r, tyúkszem kiemelés, ben tt köröm 

kiemelése, gombás köröm kezelése, sarok repedés kezelése, 
körömápolás, frissít  lábmasszázs, lakkozás, pedizselé és 
lakkzselé lábra is!!! 
 

Tavaszi akció 2012.május 31-ig: 
Minden új vendégem az els  kezelés árából 50% 

kedvezményt kap!!!! 
Bejelentkezés: Maróti Annamária +3630 / 439-3849 
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„A fák inognak, mint a film,
ha megremeg a vászon,

mint egy átlátszó pantomim,
lebegnek át a tájon.”

Gyurkovics Tibor: 
Márciusi reggel

Átutazóból vendég:  
Árpás Károly a zsombói Közösségi házban  

A könyvtár kulturális pályázatának egyik utolsó programja zajlott 
le 2012. februárjában: író-olvasó találkozón volt nálunk Árpás Károly 
szépíró, műfordító, irodalmár, történész, szegedi középiskolai tanár. 
A vendéggel Nagy Beatrix beszélgetett. A jelenlévők között voltak 
régi és új tanítványai is.

Árpás Károly elmesélte, hogy Jánoshalmán született – akkor még 
nem volt város –, s míg a könyvtárba eltalált, sok emlékkép idéző-
dött fel gyermekkorából. Első generációs értelmiségi; felmenői ipa-
ros emberek voltak – tőlük tanulta a tisztességes munka becsületét. 
Kiskőrösön járt szakközépiskolába; ottani élményei (színjátszás, ön-
képzőkör, verseinek megjelenése) bátorították arra, hogy a szegedi 
bölcsészkarra jelentkezzen. Bár elsőre nem vették fel, de a borpincei 
munka és a katonaság után 1975-től szegedi lett (három szakon vég-
zett). Sikerült Szegeden állást kapnia, feleségének is (aki a Tömör-
kényben tanít), s a tanítás mellett volt ideje mással is foglalkozni.

Mintaképpen bemutatta egy francia középkori ballada-fordítását; 
az Áttételek-átvételek kötete olvasható a könyvtárban. Megemlí-
tette hogy a 150. évfordulóra elkészült észt nemzeti eposz-fordítása 
kiadóra vár.

Utána beszélt epikai munkásságáról; fontosnak tartja az egyszerű 
emberek életének ábrázolását, legyen az 11., 15. vagy 20. századi. 
Felolvasta A kötés című novelláját, amely nagyapja Jánoshalmához 
kötödését mesélte el. Megemlítette, hogy kiadóra vár a Béke pora-
ikra című második világháborús regénye.

Ezután szóba kerültek a versei is. Árpás Károly fontosnak tartja, 
hogy a hétköznapok életét mutassa be, hiszen mindannyiunk nap-
jaiban ott rejtőzik a boldogság és a tragédia. Példaként felolvasta azt 
a művét, amelyet második leánya születésnapján írt. Tervezi Arany 
János megtalált szerelmes verseinek kiadatását.

Vendégünk amatőr kutató tudós is egyben, 1983-ban doktorált 
észt művelődéstörténetből. A deákosoknak írt tankönyvpótló jegy-
zetek mellett több tanulmánykötete megjelent, amelyek alapján 
2001-ben és 2008-ban az MTA Kutató Pedagógus Pályadíját nyer-
te el, 2011-ben pedig tanári Toldy-díjat kapott. Szóba került, hogy 

több írása olvasható a neten (a google kereső mellett w3.sulinet.hu/
oroksegtar segíthet).

Tanítványai kapcsán beszélt a tanítás fontosságáról, s felolvasta 
Hitvallás című vallomását. Ezután válaszolt a kérdésekre. Mint mond-
ta, nagyon örült, hogy megismerhette Zsombót élő valóságában. Ed-
dig ugyanis csak átutazott rajta Kiskuhalasra menet és vissza, s kicsit 
bántotta, hogy nem vehetett részt a barátja, Horváth Dezső szervezte 
Wesselényi Népfőiskola programjaiban. 

Megköszönte a meghívást, könyveket ajándékozott a könyvtárnak, 
s további sikereket kívánt a zsombóiaknak, hogy példák legyenek 
nemcsak a szomszédoknak, hanem az Európa-régió többi települé-
sének.

  Egy résztvevő

Dr. Árpás Károly tanár úr tanítványaként, már megismerhettem, 
mint tanárt. Azonban az író- olvasó találkozón egy teljesen más ol-
dalát is megismerhettem. Habár már mesélt magáról az órákon is, 
ezeket az információkat róla és az irodalomban elért eredményeit 
csak most tudtam meg.  Igazán örültem neki, hogy nem kellett Sze-
gedre mennem ahhoz, hogy részt vehessek egy ilyen eseményen és 
nagyon remélem, hogy a jövőben is lesz erre lehetőség.

Gergely Kata Viola

Középiskolai matematika-fizika szakos tanár 
általános iskolások és középiskolások 

felzárkóztatását, felvételire történ  
felkészítését vállalja Zsombón. 

 
Ha nem megy a matek úgy, ahogy szeretnéd… 

 
  

Érdekl dni az alábbi számon lehet: 
+3630 / 439-3849 

 

2012. június 23-án és 24-én újra Zsombói Falunapok 
programkavalkádra várjuk kedves vendégeinket.

Sztárvendégeink:
2012. június 23-a (szombat)  Kaczor Feri majd Szűcs Judith,
június 24-e (vasárnap) Rokker Zsolti és az Irigy Hónaljmirigy.
Nemzetközi néptáncgála, hagyományos fogatos és arató progra-

mok, palacsintasütő guinness rekord, motoros találkozó és még sok 
érdekesség várja Önöket!

A részleteket keresse a a következő lapszámokban és a 
www.zsombo.hu honlapon!

Falunapi ízelítő
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„A tél elhúzódott. Ami kis hó maradt,
Felszívta a nap, meg beitta a föld.

Csak itt-ott az árok mélyén rongydarab,
Mely a fehér király palástjából szakadt.”

Gárdonyi Géza: Március

A Human Papilloma Vírus 
(HPV) az emberi hámsejtekben 
szaporodó vírus, amely növedé-
kek keletkezését váltja ki. Ezek a 
növedékek lehetnek jóindulatú-
ak, mint a nemi szervi szemölcs, 
vagy rosszindulatúak, mint a 
méhnyakrák, az egyéb nemi 
szervek- a hímvessző, a hüvely, 
a szeméremtest-rákja, bizo-
nyos szájüregi rákok, valamint 
a végbél laphámrákja. Jelen 
tudásunk szerint a méhnyak- és 
hüvelyrákok 100 %-a, a szemé-
remtest- és hímvessző rákok 40 

%-a, a szájüregi rákok 60%-a, a 
végbél laphámrák 90%-a HPV 
eredetű. Több, mint 100 féle 
HPV vírus van, a védőoltással a 
leggyakrabban betegséget oko-
zó típusok ellen lehet védelmet 
szerezni. Az emberek fele átesik 
ezen a fertőzésen élete során, de 
nagy részük a fertőzést leküzdi.

Magyarországon ma kb. 500 
nő hal meg méhnyakrákban, 
minden tizedik ember valamikor 
életében nemi szervi szemöl-
csöktől szenved.

A HPV fertőzés nemi érintkezés 

útján juthat szervezetünkbe. 
Gyógyszerrel nem kezelhető, vé-
dekezni kell ellene. Óvszer hasz-
nálata ezen fertőzés ellen nem 
véd tökéletesen.

A védőoltás sorozat (3 oltás) 
leginkább a nemi élet meg-
kezdése előtt javasolt, de ké-
sőbb is felvehető (26-45 év) 
akár azoknak, akik már átestek 
fertőzésen, de nem alakult ki 
megfelelő védettség a későbbi 
fertőzés leküzdésére. Részletek-
ről házi gyermekorvosuknál, há-
ziorvosuknál, nőgyógyászuknál, 

urológusuknál érdeklődjenek. 
Tehát az oltás fiúknak is javasolt: 
ugyan tünetmentesek, de ők 
viszik át a méhnyakrákot okozó 
vírust, ill. egyéb rák, nemi szervi 
szemölcs náluk is előfordulhat.

Sajnos az oltóanyag drága, de 
gyakran hirdetnek akciót, ami-
kor az eredeti árnak közel feléért 
hozzá lehet jutni az oltóanyag-
hoz (jelen akció április végéig 
tart).

dr. Szabó Ágnes

Hosszú volt a tél. A húshagyó bezárta a 
vidám összejövetelek kapuját, csak a családi 
tervezgetések maradtak: mikor mihez kez-
dünk, ha megjön a jó idő.

A tanyán azonban nem áll meg az élet. 
Kikeltek a kiscsibék, a libák kísérgetik a cse-
metéiket, ilyenkor a gúnár veszetté válik, 
nyugodtan rá lehet bízni a csapatot, élete 
árán is hű védelmezője, a tojók, és a pihés 
kislibák csapatának. A gazda szemre vételezi 
a lábasjószágot, meddig tart ki a takarmány, 
elég lesz-e, amíg a fű egy kicsit megerősö-
dik. Az anyajuhok, már kint csipelléreznek 
a gyengén fakadó torzs között, ők már ott is 
teleszedik magukat estére. Egy-két kisbárány 
kecskegida ugrál a nyáj körül, ők a jövendő. 
Belőlük adódik őszre ruha, cipő a családnak. 
A gazdasszony megkezdi a tavaszi nagytaka-
rítást, körbe javítgatja a házat, ahol lehullott 
a vakolat, tapaszt, meszel, ablakot pucol, 
csinosítja a ház környékét. A gyereksereg 
sem tétlenkedik, a ház körül nekik is akad 
munka. A nagylányok, anyjuk felügyelete 
mellett tanulják, mi után mi következzék, 
hogy egymás munkáját inkább segítsék, 
mint hátráltassák. A fiú gyerek felnőtteset 
játszik apja mellett.  Megrakják a szekeret 
az istálló körül, kiviszik a földre a trágyát, 
ami a télen összeszaporodott. A nap egyre 
erősebben melegíti a földeket, kívánkozik 
bele a vetőmag. Korai krumpli, mák, borsó, 
zöldség, répa belekerül a földbe, és kezdődik 
a tavaszvárás, mikor kapálhatnak, gyomlál-
hatnak, nézhetik munkájuk eredményét, de 
addig még sok víz folyik le a Tiszán. Most a 
legnagyobb gond kicsinek és nagynak: a 
Húsvét eljövetele.

A nagylányok ruhaanyagot vásárolnak any-
jukkal, cipőt nézegetnek, mert aki nem kap 

új ruhát Húsvétra, azt megcsípi a kígyó, tartja 
a mondás, ezért még a legágrólszakadtabb 
is spórol, hogy neki is legyen valami új, ha 
csak egy harisnya is. A fiúk titokzatos ösz-
szejöveteleket tartanak a szalmakazal mel-
lett, és megbeszélik ki milyen verset mond, 
kihez megy először locsolkodni. Nagy gond 
a szagosvíz beszerzése is, hiszen amit a 
boltokba lehet venni drága, és kevés van az 
üvegbe. Különböző praktikák járnak szájról 
szájra, miből lehet készíteni aránylag jó illa-
tú vizet. Az erdőt járják, és a fenyőágak apró 
zöld hajtásait gyűjtik a kabátzsebbe, otthon 
aztán a legeldugottabb helyre elteszik a víz-
be áztatott hajtásokat. Ebből remélnek egy 
kis szagosvíz utánpótlást. A lányok is titko-
lóznak eleget, ki lesz az első locsoló, mit kap, 
virág mindenképpen kijár az udvarlónak, 
meg egy kis csoki nyuszi is. A virágok nem 
mindig tarják be a Húsvétot. Az Istenért 
sem akar a gyöngyvirág kibújni a jó meleg 
földből, neki még van ideje, anyák napjá-
ra szokott megérkezni. Nosza segítsünk a 
problémán, keressünk egy régen nem hasz-
nált lábost, kiássuk a földből a vastagabb 
rizómájú gyöngyvirág töveket, és meleg 
helyre állítva, gondozva, már van is virág a 
legény kalapja mellé. Elérkezik nagycsütör-
tök este, elnémulnak a harangok, áhítatos 
ünnepvárás lengi be a házat. Ázik a kocso-
nyának való, készül az ünneplő ruha, ebbe 
mennek majd a feltámadási misére, hogy 
lássák a csodát, amit az Úr értünk tett. Van-
nak tanyák, ahonnan nem tudnak bemenni 
a templomba, a hétközbe tartott Istentiszte-
letre, ott hetenként kétszer összejönnek az 
emberek, főként asszonyok, és gyerekek, és 
buzgó imádságokkal emlékeznek meg az Úr 
szenvedéséről. Esténként otthon tojásfestés 

a munka. A tojások két végét hegyes késsel 
kifúrják, a belsejét kifújják, és a megmaradt 
egészséges, ép héjakra csodálatos virág-
mintát, szívecskét, vagy falevelet ragasztva, 
festve gyönyörű ajándékok készülnek. 

Azokat a régen volt időket már tudom, 
nem lehet visszahozni, de felidézni, elgon-
dolkodni róla még mindig szívmelengető. 
Hiszen az én generációmnak mást jelentett 
az ünnep. Nem a pénz uralta az életünket, ha 
volt, volt, ha kevés volt, azzal is beértük. Eze-
ket a békés boldog ünnepváró hangulatokat 
hiányolom a mai rohanó világból.

Végezetül álljon itt kedvenc Húsvéti locso-
ló versem, amit az öcsém, és az én fiaim is 
mondtak.

Örömhírek jönnek, széles e világban,
Krisztus a megváltó, nincs már a sírjában.
Nincs már a sírjában, nincs már a kereszt-

fán,
Ott uralkodik, a mennyország kapuján.
Lándzsával átszúrták szent szeretett szívét,
Így hullatta értünk utolsó csepp vérét.
Midőn a keresztfáról levették,
Koporsóba helyezték,
Katonákkal őriztették.
De az éjjel nagy fényesség áradt,
A szent asszonyok nagyon megijedtek,
És Jézus így bátorította őket.
Ne féljetek! Menjetek Galileába 
Jézusnak sírára,
Mi is elérkeztünk 
Húsvét másnapjára.
Szabad-e locsolni?

 Szné Vali

Mit okoz a Human Papilloma Vírus?  
Hogyan védekezhetünk ellene?

Húsvét felé…. Emlékezvén….



túSaROk

25

„Jövel, jövel lágy szellők szárnyán,
Kékelő ég arany sugárán

Te várt, mosolygó hatalom!”
Tompa Mihály: A tavaszhoz

MárCIUS 12. 
GErGEly NAPJA

A nap ünneplését IV. Gergely pápa rendel-
te el 830-ban, aki elődjét, I. (Nagy) Gergely 
pápát (509–604), iskolák alapítóját, a gre-
gorián-éneklés megteremtőjét az iskolák 
patrónusává tette. E naphoz Európa-szerte 
felvonulások, diákpüspök-választás és vetél-
kedők kapcsolódtak. 

A Gergely-járás szokása országosan ismert 
volt, de élő gyakorlatát már csak szórványo-
san lehet megtalálni. A Gergely-járás célja a 
17. századtól nemcsak az adománygyűjtés 
volt – melyet sok esetben a tanító díjleve-
lében rögzítettek –, hanem az iskolába való 
verbuválás is. A katonai toborzás mintájára a 
szereplők különféle katonai rangot viseltek, 
és Szent Gergely vitézeinek nevezték magu-
kat. 

Bálint Sándor a Gergely-járás nyomaira 
bukkant Szeged környékén, Újkígyóson, 
Csanádapácán, ahol a múlt század hetvenes 
éveiben még ismerték a szokást.

Gergely napjához időjárás és termésjóslás 
is kapcsolódott. A magyar nyelvterületen jól 
ismert szólás: „Megrázza még szakállát Ger-
gely”, vagyis előfordul, hogy e napon havazik. 
Csépán Gergely hetében vetették a krumplit. 
Sokfelé alkalmasnak tartották e napot a 
búza, rozs, hüvelyesek és a palántának való 
mag földbe tételére. Szlavóniában Gergely 
és József napja között vetik a lent. Topolyán 
ezen a napon szórták el a mákot, mert úgy 
vélték, hogy akkor nem lesz férges.

MárCIUS 18., 19., 21. 
SáNdor, JóZSEF, BENEdEK

Az egész magyar nyelvterületen közismert 
időjárási regula: „Sándor, József, Benedek, 
zsákban hozzák a meleget!”

Sándor napját a bukovinai magyarok a zab 
és árpa vetőnapjának tartották, hogy jobb 
legyen a termés.

A három jeles nap közül szokásokban és 
hiedelmekben a leggazdagabb József nap-
ja. A bukovinai magyarok körében ez a nap 
ünnep volt, a tavasz első napjának ünnepe, 
munkatilalommal. Szlavóniában úgy tartot-
ták, hogy József napkor mindenkinek meg 
kell fürdenie és tiszta fehérneműt vennie. 
Dunaszerdahelyen József napja az iparosok 
ünnepe volt. Céhes zászlóikkal vonultak a 
templomba.

József napjához időjárás- és termésjóslás, 
sőt haláljóslás is fűződik. Az Alföldön úgy vé-
lik, ha szivárvány látható, a széles sárga sáv 
jó búzatermést, a széles piros sáv bő borter-
mést ígér. Az Ipoly menti falvakban a József-
napi rossz idő sok halottat jelent abban az 
esztendőben. A Mura-vidéken úgy mondják: 
„amilyen az idő József-napkor, olyan lesz 
Péter Pálkor és szénahordáskor”. Göcsejben 
József-napkor hajtották ki először a marhá-
kat a legelőre. József-nap a méhek kiereszté-
sének is megszabott ideje. Algyőn a gazda a 
következő szavak kíséretében eresztette ki a 
méheket: „Atya, Fiú, Szentlélök Isten nevibe 
induljatok, rakodjatok, mindön mézet be-
hordjatok!” Medvesalján azt tartották, hogy 

József-napkor kell elkezdeni a szántást, mert 
akkor jó termés várható.

A bukovinai székelyek úgy vélték, ha ezen a 
napon dörög az ég, akkor száraz lesz a nyár. 
Topolyán a három jeles nap együttes megfi-
gyeléséből vontak le következtetéseket: ha 
ezekben a napokban kisüt a nap, akkor hosz-
szú, meleg nyár várható, ha nem süt ki, akkor 
hosszú, lucskos őszre lehet számítani.

MárCIUS 25. 
GyÜMÖlCSolTó BoldoGASSZoNy 
NAPJA

A katolikus egyház hagyománya e naphoz 
köti az Angyali Üdvözletet, Jézus Szentlélek-
től fogantatásának napját. Ezt a napot a fák 
oltására, szemzésére tartják alkalmasnak. Az 
Ipoly vidéki falvakban vigyáztak a frissen ol-
tott fára, mert ha letörne az ága, féltek, hogy 
abból szerencsétlenség származik. Szeged 
népe szerint a szemzett fából nem jó másnak 
adni, mert ezzel a termést odaadnák.

Időjárásjóslás ehhez a naphoz is kapcsoló-
dott. Gyimes-völgyben úgy hitték, ha ezen a 
napon rossz idő van, akkor rossz tavasz vár-
ható. Az Ipoly menti falvakban a következő 
regulát ismerik: „Gyümölcsoltó hidege téli 
hónapnak megölője”. Palicson, Bácsszőlősön, 
Kispiacon a békákat figyelik. Ha ezen a na-
pon megszólalnak, úgy vélik, még negyven 
napig hideg lesz.

Márciusi hagyományok

Közel 50 egyesület több mint 1000 fiatal 
sportolója vett részt a 2012. március 3-án 
megrendezett hagyományos győri viadalon.

Bár az elmúlt napokban a tavaszias időt 
kihasználva többen már vízre szálltak, ter-
mészetesen még „szárazföldi” fizikai szá-
mokban, vagyis futásban, húzódzkodásban, 
lábemelésben, illetve fekvenyomásban (ez 
csak az idősebbek számára szerepelt a prog-
ramban) mérhették össze a tudásukat a gye-
rek, serdülő és ifjúsági korú versenyzők.

A fiatal kajakosok és kenusok számára ez a 
verseny volt a lezárása a téli felkészülési idő-
szaknak. Itt mindenki felmérhette, hogyan 
végezte a munkáját az utóbbi hónapokban 
és, hogy a vetélytársakhoz képest nagyjából 
hol tart a felkészülésben. 

Korosztályában Törköly Zoltán az EDF-
DÉMÁSZ Szeged versenyzője megismételve 
tavalyi eredményét, 77 versenyzőből ismét 
az első helyet szerezte meg és e dobogó leg-
felső fokára állhatott fel.

Kajak-Kenu Felmérő Országos Bajnokság 
Törköly Zoltán ismét a dobogó legfelső fokán

Január 14-én felkészülési tornán vettünk 
részt Dorozsmán a U8 -as korosztályú ( 2003-
2004) lányokkal. A mérkőzések jól szolgálták 
az ERIMA gyerekbajnokságra való felkészü-
lést. A zsombói lányok veretlenül lettek elsők 
és így aranyéremmel térhettek haza.

Csapattagok: balról jobbra - Török Anna, 
Kádár- Német Jázmin, Tűhegyi Szimonetta, 
Kun Szabó Dominika, Török Csenge, Kakuszi 
Vanda, Szilágyi Eszter, Bakó Nóra.    

Sok hasonló sikerben legyen részük!
 Január 15-én Hódmezővásárhelyen a U9-

es korosztályban (2002-2003 )szerepeltünk 
a megye legjobb csapatai ellen. A sorozat 
folytatódik a következő fordulóban, végleges 
eredmény akkor lesz. A KSZSE- Vörösmarty 
csapatában szereplő Lukács Boglárka veret-
lenül jutott tovább a következő fordulóba.

 Polyákné Éva edző

Kézilabdás hírek



DORkÓ

H
ÍR

M
O

N
D

Ó

 26

„Én kicsike vagyok,
A fogaim nagyok.

Adjanak egy kalácsot,
Hogy harapjak nagyot!”

Én kicsike vagyok

Az Equitania Lovas Club részéről mind 
sporteredményekben, mind rendezvények-
ben gazdag évet tudunk magunk mögött.  A 
nehéz gazdasági helyzet ellenére egyaránt 
sikerült fejlődnünk a versenyzőink, sport-
eredményeink, rendezvényeink számában 
és színvonalában. Mára bátran mondhatjuk, 
hogy az Equitania Lovas Club a régió megha-
tározó lovas egyesülete.

Bővülő létszámmal, 17 versenyzővel vet-
tünk részt versenyeken. Ebből 3 sportoló 
(Arrate Banuelos, Kaszta Attila, Réti Dávid) 
nemzetközi, míg a többi „b” licenccel indult. 
Lovasaink nagy része a kezdetektől Zsombón 
tanul lovagolni, az elmúlt 3-4 évben tették le 
a versenyzéshez szükséges ún. rajtengedély 
vizsgát. Versenyzőinkről kivétel nélkül el-
mondható, hogy az elvárásnak megfelelően, 
illetve számos esetben a fölött teljesítettek 
a versenyeken. Az év két legnagyobb ered-
ménye Réti Dávid csapat bajnoki címvédése 
a Díjugrató Magyar Bajnokságon a Csongrád 
megyei csapattal, valamint utánpótlás lova-
saink kiemelkedő szereplése. 

Egyesületünk egyik legfőbb célkitűzése az 
utánpótlás nevelés. Nagy öröm számunkra, 
hogy fiatal lovasaink kiemelkedő eredmé-
nyeikkel megerősítenek minket abban, hogy 
jó úton járunk. 

Az Aranypatkó Vándorkupa csapatverseny 
a Csongrád megyei sportegyesületek illet-
ve települések utánpótlás lovasainak hét 
fordulóból álló megmérettetése. Nálunk 
már a csapatba kerülésért is komoly küz-
delem folyt, hiszen 10 ügyes fiatal közül a 
legjobb 3 kerülhetett a csapatba, ugyanis a 
szabályok szerint itt 3 fős csapatok indulhat-
nak. A Lehotai Máté (12), Ódor Enikő (17), 

Sikovanyecz Zsófia (16) összeállítású csapat 
végül jó együttesnek bizonyult. Fiataljaink 6 
fordulón vettek részt, melyből 5-öt nyertek, 
illetve egyszer második hellyel végeztek, így 
a bajnokságban induló 7 csapatból kimagas-
ló pontszámmal hozták Zsombóra az Arany-
patkó Vándorkupát.

A Csongrád Megyei Díjugrató Bajnokságon 
is megmutattuk, hogy jó csapat vagyunk, 
hiszen több kategóriában az élen végeztünk. 
Lehotai Máté lett a megye kezdő lovas baj-
noka. Az ifjúsági kategóriában Sikovanyecz 
Zsófi 4. helyet , míg Ódor Enikő bronzérmet 
szerzett, ami nagyon jó teljesítmény, hiszen 
a két fiatal hölgy 2010-ben tett rajengedély 
vizsgát, így most indulhattak először ezért a 
kategóriáért. 

A megyei bajnok csapat szintén az Equitania 
lett, Biró Gábriel, Ódor Enikő, Réti Dávid, 
Sikovanyecz Zsófi összeállítású csapattal.

Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy nem 
csak megyei, de országos bajnoki trófeák 
is kerültek Zsombóra. Réti Dávid 2011-ben 
második felnőtt magyar bajnoki aranyát 
hozta haza a Czékus Zoltán (Kistelek), Kovács 
Henri (Balástya), Kovács Kaarlo (Balástya) 
összeállítású megyei csapattal. 

Új országos bajnokot is köszönthetünk 
Zsombón, hiszen Lehotai Máté a gyermek 
kategória aranyérmese lett az elmúlt évben. 
Máté eredményeivel belovagolta magát a 
gyermek válogatott keretbe, és megkezdte 
felkészülését a nemzetközi megméretteté-
sekre. 

Rendezvényeink tekintetében is meg-
próbáltunk minőséget nyújtani az elmúlt 
szezonban. A megyében megvalósult 22 
versenyből 9-et mi rendeztünk a Bába dűlői 

pályánkon. Ezek közül kiemelt rendezvény 
volt a Zsombói Lovas Nap és a Magánlótar-
tók Versenye. Versenyeinken összesen közel 
1400-szor szólt a rajtcsengő, ami verse-
nyenként átlag 155 startot jelent. Ez a szám 
jóval meghaladja a megyében megszokott 
100-120 körüli napi startszámot, ami a 
helyszín népszerűségét mutatja. Szívesen 
járnak ide a lovasok akár 150 km-es távol-
ságból is, hiszen kiválóak a sport feltételei. 
Szép környezet, jó talaj, jó akadálypark, jó 
rendezés jellemzi a zsombói versenyeket. A 
jövőben pedig törekedni fogunk arra, hogy a 
rendezvények ne csak szakmai szempontból 
legyenek első osztályúak, hanem a közönség 
számára is élvezetesebbek illetve elérhetőek 
legyenek. 

2011-ben első ízben lehetett Zsombón díj-
ugrató rajtengedély vizsga. Ilyen esemény 
szervezésére az országban összesen nyolc 
helyszín jogosult, sikerként könyvelhetjük 
el, hogy az Equitania Lovas Club bekerült 
közéjük.

Az elmúlt év sikerei megmutatták, hogy 
Zsombón egy olyan szakmai műhelyet tud-
tunk létrehozni, ami ma már elismert helyet 
foglal el a magyar lovas élet térképén. A 
tavalyi sikerektől még jobban felbuzdulva, 
egy nagyon jó csapattal, bizakodóan állunk 
az új év elé. Szeretnénk ha az eddig muta-
tott fejlődés tovább folytatódna, és legalább 
ilyen szép évet sikerülne zárni idén is. Ennek 
érdekében természetesen továbbra is vá-
runk mindenkit aki a lovak iránt érdeklődik. 
Ezúton köszönjük Zsombó Község Önkor-
mányzatának és minden kedves támoga-
tónknak, hogy segítették tevékenységünket 
2011-ben.

Az Equitania Lovas Club beszámolója a 2011-es évről

Csongrád Megyei Csapat Bajnokság 2011. A dobogó tetején az Equitania Lovas 
Club csapata: Ódor Enikő, Sikovanyecz Zsófia, Réti Dávid, Biró Gábriel.

Csongrád megye kezdő lovas bajnoka 2011-ben: Lehotai Máté.

Aranypatkó Vándorkupa 2011., Gyöztes: Equitania LC (Lehotai Máté, Ódor Enikő, 
Sikovanyecz Zsófia)

Díjugrató Magyar Bajnokság 2011. Aranyérmes Csongrád megye (Czékus Zol-
tán, Kovács Henri, Kovács Kaarlo, Réti Dávid), 2. Fejér megye, 3. Mezőhegyesi 
Ménesbirtok 



BéLÁIM

27

„Ákom-bákom, berkenye;
Szagos húsvét reggele.

Leöntjük a virágot,
Visszük már a kalácsot.”

Ákom-bákom berkenye
népdal

1. Melyik nem áprilisban nyíló hagymás virág? 
A) hóvirág  B) tulipán 
C) jácint  D) nárcisz

2. Mi történt április 4-én? 
A) Magyarország felszabadul a náci uralom alól  
B) II. világháború kezdete 
C) József Attila megszületik
D) forradalom kitörése

3. Milyen vallási ünnep van áprilisban? 
A) Karácsony  B) Pünkösd 
C) Húsvét D) nincs ünnep

4. Mikor szavazták meg az áprilisi törvényeket?
A)1848. április 11. B) 1849. április 22.
C) 1848. április 4.  D) 1849. április 7.

5. Mettől meddig tart a KoS csillagjegye?
A) március 20. - április 19.  
B) március 20. - április 21. 
C) március 21. - április 20.  
D) március 19. - április 20.

6. Melyik másik csillagjegy van még áprilisban?
A) Szűz  B) Skorpió 
C) Bak  D) Bika

7. A hagyományos népi gazdálkodásban melyik 
napot nem tartották alkalmasnak a vetésre, mert 
nem lett volna szerencsés a termés?

A) Bolondok napja  B) Húsvét 
C) Föld napja   D) Víz napja

8. Melyik évben tartották meg először Magyar-
országon az április 22-i Föld napját?

A) 1970  B) 1980 
C) 1985  D) 1990

9. Kiről nevezték el az április hónapot?
A) Venus  B) Mars 
C) Argosz  D) Athéné

10. Mit ünneplünk április 11-én?
A) a műemlékvédelmi világnapot  
B) a magyar kultúra napját 
C) a könyvtárosok világnapját 
D) a magyar költészet napját

Áprilisi TOTÓ

Az előző szám keresztrejtvényének megfejtése: „A horgász szerencséről a halak mást gondolnak.”
A GOODS MARKET 1000Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Szőke Csaba.
Az előző szám TOTO megfejtése: 1,3,4,2,2,3,3,2,4,3,4,4,2,2
A Szilvánia Pizzéria 1 db családi pizzáját nyerte: Ipacs Balázs.
Gratulálunk! A nyeremény igazolását átvehetik a Közösségi Házban!
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