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„Én azt szeretem a karácsonyban, hogy sok a 
szeretet.”

Szalai Arnold

Természetesen, a szemmel látható vál-
tozásokat sürgető kérdezőket ez sem elé-
gíti ki. 

Arról már korábban tájékoztatást ad-
tunk, hogy az első fordulós pályázati tá-
mogatásból és a hozzá tartozó 15 %-os 
önerőből a beruházás előkészítő feladatai 
valósulnak meg. A pályázatnak kötelező-
en előírt elemei a költség-haszon elem-
zés, környezeti hatástanulmány, régészeti 
feltárás, lőszermentesítés és a szolgalmi 
jogok tisztázása. Most készülnek el a rész-
letes tervek is, amely munka a közművek 
elhelyezkedésének részletes feltárását, 
helyszíni bejárásokat, egyeztetéseket 
és a szükséges engedélyek beszerzését 
igényli.

Most dől el, hogy az utcákban hol fut-
nak majd a szennyvízgyűjtő vezetékek, a 
szennyvízátemelők hol lesznek elhelyezve, 
de az is, hogy a szennyvíztisztító telepen a 
szennyvíztisztítás milyen műszaki megol-
dásokkal valósul meg.

A második fordulós pályázat a pályázati 
első forduló lezárását követően nyújtható 
be, amelyre 2010. tavaszán kerülhet sor.

Az első fordulóban a pályázati önrészt 
az önkormányzatok vállalták magukra. A 
Víziközmű Társulat a pályázati fordulóhoz 
kapcsolódóan csak az áfa-finanszírozás-
ban vesz részt, azaz a lakosok által befize-
tett érdekeltségi hozzájárulást a második 
forduló önrészének biztosításához tartalé-
koljuk.

Decemberben az érintett négy önkor-
mányzat Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Ön-
kormányzati Társulás néven társulást hoz 
létre a szennyvízprogram megvalósítása 
érdekében. A megalakított társulás a pá-
lyázati második fordulóban a beruházás 
megvalósítása során projektgazdai fel-
adatokat lát el. A projekt iroda a második 
fordulós pályázat megnyerését követően 
áll fel, melynek vezetőjét, műszaki-beru-
házási vezetőjét és a pénzügyi-gazdasági 
vezetőjét a hatályos rendelkezések szerin-
ti kiválasztási eljárást követően a Társulá-
si Tanács bízza meg.

Az önkormányzat társulás létrejötte a 
második fordulós pályázat benyújtásának 
feltétele.

A három éve működő Víziközmű Társu-
lat és a most alakuló Szennyvíz-Közmű 
Társulás a névrokonság ellenére egy-
mástól eltérő feladattal fog működni. 
A Társulat az érdekeltségi hozzájárulás 

beszedésével, a megkötött Fundamenta-
szerződésállomány kezelésével és a pá-
lyázati önrész biztosításával foglalkozik, 
míg a Társulás a pályázat lebonyolítását 
végzi.

Továbbiakban az érdekeltségi hozzájá-
rulás megfizetésével és a társulati tagok 
kötelezettségeivel foglalkozom.

A tagi nyilvántartás naprakészsége ér-
dekében, de egyéb praktikus okokból is, 
úgy mint levelezés, egyenlegértesítők 
megküldése, kérjük az adatokban (név, 
lakcím, levelezési cím) bekövetkezett vál-
tozások bejelentését.

A Fundamenta-szerződéssel rendelke-
zők esetében a változás bejelentését a 
Fundamenta Zrt. felé is továbbítanunk 
kell, erre egy nyomtatvány szolgál, amit a 
szerződő félnek ügyfélszolgálatunknál alá 
kell írni.

Visszatérő probléma, hogy az ingatlanok 
adás-vételéről nem tesznek bejelentést az 
érintettek.

Ismételten felhívom a figyelmet arra, 
hogy adás-vétel esetén a Fundamenta-
szerződés átruházására nincs mód, kivé-
ve, ha közeli hozzátartozó a vevő.

Az adás-vételi szerződés aláírását meg-
előzően tisztázni szükséges a felek között, 
hogy az érdekeltségi hozzájárulás megfi-
zetését, hogyan kívánják egymás között 
rendezni. Az erre vonatkozó megállapo-
dást a szerződésben ne felejtsék el rögzí-
teni, ezzel a későbbi viták elkerülhetők.

Ha az eladó Fundamenta-szerződése 
egy ingatlanra vonatkozik, a szerződést 
fel kell mondani, több ingatlanra szóló 
szerződés esetén a szerződési összeget 
kell csökkenteni.

Összefoglalva, az ingatlaneladást a tár-
sulathoz be kell jelenteni és az érdekelt-
ségi hozzájárulás fizetését rendezni kell. A 
rendezés módjáról kérjenek bővebb felvi-
lágosítást ügyfélszolgálati irodánktól. 

Többször szóltunk arról, hogy az 
előtakarékossági szerződéseknél a meg-
takarítási összegre állami támogatást ve-
szünk igénybe. Az állami támogatás meg-
igénylése az Államkincstártól évenként 
történik a szerződő, vagy kedvezménye-
zett esetén a kedvezményezett adóazono-
sító számára. Egy adott évben egy adott 
személy csak egy szerződésen jogosult 
állami támogatásra. Éppen ezért, aki egy 
újabb előtakarékossági szerződést kíván 
saját célra kötni, ezt csak kedvezménye-

zett megjelölésével teheti meg. Ha hitel-
konstrukciós állami támogatáshoz  kíván 
hozzájutni, kedvezményezett megjelölése 
csak a szennyvízberuházáshoz megkötött 
szerződésnél jöhet szóba. Jó, ha erről elő-
re gondoskodnak, mert ellenkező esetben 
az ügyintézés elhúzódására és a hitelhez 
jutás csúszására kell számítani.

A Társulat megalakulásakor összeállí-
tott érdekeltségi listákból véletlenül né-
hány ingatlan kimaradt. Feltételezhető, 
hogy vannak olyan ingatlanok, melyek 
után az érdekeltségi hozzájárulás nem lett 
rendezve. Kérem az érintett ingatlantulaj-
donosokat, hogy keressék meg ügyfél-
szolgálatunkat. 2010. május végéig még 
tudunk előtakarékossági szerződéseket 
kötni, amelyek az állami támogatás miatt 
kedvezményt jelentenek az érdekeltek ré-
szére. Tehát célszerű, ha az érdekeltségi 
hozzájárulás rendezése a jelölt időpontig 
megtörténik.

Hozzájárulás megfizetésére kötelezett 
minden az érdekeltségi területbe eső be-
épített vagy beépíthető ingatlan. Fizetés-
re külön-külön kötelezettek az ikerházak 
lakói, valamint azok is, akik önálló vízbe-
kötéssel rendelkező lakrésszel rendelkez-
nek.

Azok is érdekeltségi taggá válnak, akik 
önkormányzati ingatlant vásárolnak, va-
lamint a telekmegosztásból keletkező új 
telkek után is fizetési kötelezettség van.

Igényként merült fel, hogy a Társulat a 
törlesztő részletekkel fizető Fundamenta 
szerződéssel rendelkező tagjaink részére 
a tag kérésére egyösszegű kedvezmé-
nyes befizetést tegyen lehetővé. 

Amennyiben a következő küldöttgyűlés 
erről dönt, úgy jövő év júniusától egy 
meghatározott időpontig erre lehetőség 
lesz. A feltételekről a következő évi egyen-
legértesítőkben adunk tájékoztatást.

Tisztelt Társulati Tagok, Tisztelt Ingat-
lantulajdonosok!

Együttműködésükre a továbbiakban is 
számítva Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
és Boldog Új Évet Kívánok Önöknek!

Maróti Mihály 
elnök

A szennyvízberuházás előkészítése

Településeink a tervezett szennyvízberuházással érintett lakói, ingatlantulajdonosai 
gyakran némi türelmetlenséggel, némi iróniával teszik fel a kérdést: lesz ebből valaha 
is valami?

A szűkszavú diplomatikus válasz: remélhetőleg igen, azon leszünk, hogy megvalósul-
jon.

Szerencsére a pályázati első forduló megnyerése óta ennél részletesebb, konkrétabb 
válaszadásra is van mód. 
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1.) A Képviselő-tes-
tület munkaterv sze-
rinti ülését 2009. no-
vember 27-én tartotta, 
ahol 1. napirendként 
megtárgyalta a 2009. 
évi költségvetés I-III. 
negyedévi teljesítésé-
ről szóló tájékoztatót. 

Megállapította, hogy az önkormányzati 
feladatellátás biztosított volt az eltelt idő-
szakban. A működésre fordított kiadások 
időarányosan alakultak. A beruházások 
területén a folyamatban lévők és benyúj-
tott, de még el nem bírált pályázatok meg-
valósítása elsőbbséget élvez az eredetileg 
tervezett kisebb fejlesztésekkel szemben, 
ezért a beruházásokra teljesített kiadások 
elmaradnak a tervezettől.

2.) A Képviselő-testület módosította az 
önkormányzat 2009. évi költségvetését. 
A módosításra az elnyert pályázati pénz-
eszközök és a központi költségvetésből 
visszaigényelt támogatások miatt volt 
szükség.

3.) A Képviselő-testület megtárgyalta 
és elfogadta az önkormányzat 2010. évi 
költségvetésének koncepcióját, amely az 
országos költségvetési törvény tervezete 
alapján készült. A jövő évben csökken 
az önkormányzatokat megillető normatív 
állami támogatás összege, ugyanakkor 
a munkabért terhelő járulékok csökkené-
sével az önkormányzati kiadások is csök-
kennek kisebb mértékben. Több nagy-
beruházási projekt pályázata részesült 
kedvező elbírálásban, melyek kivitelezése 
várhatóan 2010-ben valósul meg, vagy 
megkezdődik a kivitelezés, tehát a jövő 
évi költségvetés fő feladata ezen nagybe-
ruházások finanszírozása lesz.

4.) A költségvetési koncepcióhoz kap-
csolódóan a Képviselő-testület meghozta 
a 2010. évi költségvetés saját bevételeit 
megalapozó döntéseket. Az önkormány-
zati bérlakások és helyiségek bérleti díja 
átlagosan 10%-kal emelkedik jövőre. A 
szemétszállítás díjnövekedése a szolgál-
tató kalkulációja alapján 9,9%. A leggyak-
rabban igénybe vett hulladékszállítási 
szolgáltatások ÁFA nélküli díjai a követke-
zők szerint alakulnak:

Megnevezés 2010. évi szolgáltatási díj

60 literes hulladéktáro-
ló edény ürítése

242 Ft/gyűjtőedény/
alkalom 

1.048 Ft/hó

110-120 literes 
hulladéktároló edény 

ürítése

379 Ft/gyűjtőedény/
alkalom

1.641 Ft/hó 

110-120 literes 
hulladékgyűjtő zsák 

(külterület)
418 Ft/db

110,120 és 240 literes 
hulladéktároló edény 

bérleti díja
333 Ft/hó 

A szolgáltató által ren-
delkezésre bocsátott 

emblémás zsákok díja
379 Ft/db 

A temetkezéshez kapcsolódó díjak 
3,3–10 %-kal, a közterület használat díjai 
átlagosan 10%-kal, a kéményseprőipari 
szolgáltatások díjai átlagosan 3%-kal 
emelkednek.

A gyermekétkeztetésre a törvényi előírá-
sok szerint közbeszerzési eljárást kellett 
lefolytatni. A Jóbarát Vendéglő nyitásától 
év végig a szülők által fizetendő ételár 
rész (nyersanyag norma) átlagos 12,3%-
os emelését (óvoda 3,8%, iskola 10,8%, 
CSANA 22,3%) a Képviselő-testület dön-
tése alapján átvállalta az önkormányzat. 

A közbeszerzési eljárás eredményeként 
a térítési díjak szülők által fizetendő része 
2010. január 1-jétől a következők:

Gyermekétkeztetés:
Térítési díj (Ft/fő/nap) 

ÁFA nélkül

Pitypang Családi Napközi 

Reggeli  48,- Ft

Tízórai 60,- Ft

Ebéd 162,- Ft

Uzsonna 48,- Ft

Összesen: 318,- Ft

Nefelejcs Óvoda

Tízórai 60,- Ft

Ebéd 162,- Ft

Uzsonna 48,- Ft

Összesen: 270,- Ft

Kós Károly Általános Iskola

Tízórai 66,- Ft

Ebéd 230,- Ft

Uzsonna 54,- Ft

Összesen: 350,- Ft

5.) A Képviselő-testület 2009. február 
3-i ülésén döntött arról, hogy a gazdasági 
válság miatt kialakult ingatlanpiaci hely-
zetre való tekintettel 2009. évben nem 
emeli a telekadó mértékét, a hatályos ren-
deletben meghatározott 1 m2-re jutó adó-
teher 50%-ára módosította a 2009. évre 
vonatkozó adót. Tekintettel arra, hogy az 
elmúlt egy évben jelentősen nem változott 
az ingatlanpiac helyzete és nem jelentős 
számban cseréltek gazdát az ingatlanok 
– közöttük a lakótelkek –, az eladási szán-
dékkal fellépő ingatlantulajdonosok nagy 
része nem tudta értékesíteni beépítetlen 
lakótelkeit, ezért a Képviselő-testület a 
telekadó mértékének az eredetileg (2007-
ben) a 2010-es évre elfogadott 30 Ft/m2 
árat felére csökkentette, így jövőre 15 Ft/
m2 összegű lesz a telekadó a beépítetlen 
belterületi lakótelkekre.

„Én azt szeretem a karácsonyban, hogy ott van a családi 
szeretet. Énekelünk és elolvassuk a Bibliából a karácsonyi 

történetet.”

Bacsa Flóra

Tájékoztatom a Tisztelt zsombói lakos-
ságot arról, hogy a Zsombó Község Ön-
kormányzat Képviselőtestülete 137/2009. 
(IX.10.) KT határozatával kiírt Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjpályázat 2010-es forduló-
jában az alábbi eredmény született:

„A” típusú ösztöndíjra 27 hallgató 
pályázott. Valamennyien megfeleltek a 
pályázatban központilag kiírt, illetve a 
3/2006. (II.27.) többször módosított ön-
kormányzati rendelet 28. §-ában  foglalt 
feltételeknek. Valamennyien pozitív elbí-
rálásban részesültek, azaz a 2009/2010. 

tanév második félévében és a 2010/2011. 
tanév első félévében havonta 2000,-Ft ön-
kormányzati támogatásban részesülnek.

„B” típusú ösztöndíjra 5 középiskolás 
fiatal pályázott. Mindannyian megfeleltek 
a pályázatban központilag kiírt, illetve a 
3/2006. (II.27.) többször módosított ön-
kormányzati rendelet 28. §-ában foglalt 
feltételeknek. Mind az öten elnyerték 
az ösztöndíjat, azaz 3x10 hónapon át 
(2010/2011., 2011/2012. és a 2012/2013. 
tanévben) havonta 2000,-Ft támogatás-
ban részesülnek Zsombó Község Önkor-
mányzata részéről.

Fentiek értelmében az „A” típusú ösz-
töndíjban összesen megítélt támogatás 
540.000,- Ft, mely a 2010-es költség-
vetést terheli. A „B” típusú ösztöndíjban 
megítélt összes támogatás 300.000,- Ft 
a 2010-2011-2012-es évi költségvetések 
terhére.

A helyi önkormányzat által nyújtott tá-
mogatást, az esetek többségében, Csong-
rád Megye Önkormányzata kiegészíti. A 
két önkormányzat által nyújtott támoga-
tást az Oktatási és Kulturális Minisztérium 
megduplázza. 

Gyuris Zsolt
polgármester

Tájékoztatás

Önkormányzati hírek
TájékozTaTó a képviselő-TesTüleT munkájáról
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„Nekem a karácsony azért nagyon fontos ünnep, mert 
ilyenkor mindenki együtt van és megpróbál egy kicsit 
lehiggadni. Mindenki ad és kap is.” 

Bátki-Fazekas Ilona

6.) A Képviselő-testület a szennyvíz-
beruházáshoz kapcsolódóan döntött jogi 
személyiségű önkormányzati társulás lét-
rehozásáról. A Forrás-4 Szennyvíz-Közmű 
Önkormányzati Társulást Bordány, For-
ráskút, Üllés és Zsombó községek hozták 
létre a csatornázási munkálatok lebonyo-
lítására.

7.) A Képviselő-testület elfogadta 2010. 
évi munkatervét. A 2010. évi ülések ter-
vezett időpontjai: február 12., március 
26., április 23., június 25., szeptember 
17., november 12. délután 14 óra.

8.) Bölcsőde építésére pályázatot nyúj-
tott be az önkormányzat. Zsombón jelen-
leg a 2007-ben elindított családi napközi 
látja fizetős szolgáltatásként a 2-3 éves 
korosztály nappali felügyeletét. Sokan 
azonban még az egyébként alacsonyan 
megállapított térítési díjat sem tudják kifi-
zetni. Köztudott hogy a GYES időtartamát 
2 évre változtatja az állam, tehát az anyu-

kák a közeljövőben már nem tehetik meg, 
hogy otthon maradjanak gyermekükkel. 
A gyermekek napközbeni bölcsődei elhe-
lyezésének megoldásával lehetőség nyílik 
a GYED-ről, GYES-ről visszatérő szülők 
újbóli munkavállalására, esetleges átkép-
zésére, munkaerő-piaci reintegrációjára, 
mely sok család létbiztonságának, anyagi 
megélhetésének elengedhetetlen feltéte-
le. Az önkormányzat pályázatot nyújtott 
be a DAOP 4.1.3/B kódszámú kiírásra a 
bölcsőde megépítése érdekében. A terve-
zett beruházás összköltsége 175 millió Ft, 
amelyből 25 millió Ft önerőt kell sikeres 
pályázat esetén az önkormányzatnak biz-
tosítania.

9.) Szociális szolgáltató központ építé-
sére nyútott be pályázatot az önkormány-
zat felkérésére a Szegedi Kistérség Több-
célú Társulása: Sikeres pályázat esetén a 
jelenleg rendkívül szűkös, a feladatellátás-
ra kevésbé alkalmas Mária téri épületből 
új, korszerű épületbe költözhetne a csa-

ládsegítő, a gyermekjóléti, a tanyagond-
noki és a házi gondozó szolgálat, ahol a 
4 feladatellátás egymástól elkülönítetten 
tudná munkáját végezni. Ez a jelenlegi 
épület mérete és kialakítása miatt nem 
biztosítható. A projekt közvetlen célja új 
épület építése, a szociális feladatok meg-
felelő ellátásához szükséges környezet ki-
alakítása, az esélyegyenlőség biztosítása 
akadálymentesítéssel, a kliensvárók, és 
szükséges irodák, szociális helyiségek 
kialakítása és felszerelése a szükséges 
informatikai eszközökkel, bútorokkal, ház-
tartási eszközökkel, informatikai hálózat 
kiépítésével a házi segítségnyújtás, jel-
zőrendszeres házi segítségnyújtás, csa-
ládsegítés, gyermekjóléti szolgáltatások 
hatékonyabb végzéséhez.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

 Gyuris Zsolt 
 polgármester

A zsombói nyugdíjasklub életében le-
zárult egy fejezet: Ocskó Ignác bácsi, aki 
12 éven át vezette a klubot, korára és 
egészségügyi gondjaira való hivatkozás-
sal lemondott tisztségéről. Így az árván 
maradt tagok új vezetőt keresve indítják 
újra a klubdélutánokat. 2010. január 7-én 
lesz az első összejövetel, ahol bemutatko-
zik az új vezetőség és a tagok felvételét 
rögzítjük. Kérek minden nyugdíjas korú, 
tennivaló embert, hogy jöjjön el és legyen 
tag az új alapszabályok szerint alakuló 
csapatba. Régi és új értékek, hagyomá-
nyok jól megférnek egymás mellett, csak 
értelmes célokat kell keresnünk, hogy ne 
Joshi Bharat és a Mónika show legyen 
az egyetlen beszédtéma. Igény szerinti 
tartalmas összejöveteleket szeretnénk 
tartani, amihez kell a tagok észrevétele és 
javaslattétele. Kérek mindenkit, aki egy 
kicsit is társaságkedvelő, hogy jöjjön el, 
legyünk együtt, hogy ne kallódjon el senki 
a magányba. Ignác bácsinak megköszön-
ve az eddig végzett áldozatos munkáját, 
hosszú boldog életet és jó egészséget 
kívánunk.

Szné Vali

Szent Mihály utca (volt Temető utca) – 
Andrássy út (volt Felszabadulás utca) és 
Móra Ferenc utca – közötti szakaszának 
burkolat felújítása elkészült. A munkála-
tok alapján a közforgalmi autóbusz útvo-
nal főúton kívüli – önkormányzati kezelé-
sű – útszakaszának korábbi rossz állapotú 
része úgy újult meg, hogy az utat egyol-
dali esésűre aszfaltozta a kivitelező. A kö-

telezően előírt és észszerűen egyébként is 
kiépítendő csapadékvíz szikkasztó árok a 
már megtervezett belterületi csapadékvíz 
elvezető rendszer nyomvonalában került 
kialakításra. A beruházásra 2.201.620 Ft 
támogatást nyert az önkormányzat.

Megújuló nyugdíjasklub Útfelújítás pályázatból: 

A Dél-Alföldi Operatív Program DAOP-
3.2.1 – Közösségi közlekedés fejlesztése 
kiírásán Zsombó Község közösségi köz-
lekedésének fejlesztése című pályázat-
tal megnyert 38.414.147 Ft támogatás 
felhasználásáról a támogatási szerződés 
megkötésére december 15-én ünnepé-
lyes keretek között került sor. A támoga-
tási szerződést Balogh László a DARFÜ 
igazgatója és Gyuris Zsolt polgármester 
írták alá. 

A buszöblök és buszvárók elhelyezésé-
hez szükséges területeket az önkormány-
zat az  ingatlantulajdonosoktól megvásá-
rolta. A közbeszerzési eljárás lefolytatását 
követően a kivitelezés 2010 nyarán vár-
ható.

Zsombó község közösségi közlekedésének fejlesztése (Buszöblök kiépítése):

FÖLDMÉRÉS!

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

» Elérhetőségünk:
• személyesen: Szeged, Pál u. 8/a (egyeztetett időpontban!) 
• telefon: 30-218-8953
• fax: 62-424-404 
• weboldal: www.infogeobt.hu
• email: infogeo@vnet.hu   
• levélcím: INFOGEO Földmérő Iroda, 6724 Szeged, Pál u. 8/a
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Az Országgyűlés már a 2006. évi LII. 
törvényben elismerte az állampolgárok 
önszerveződéseként megalakult polgár-
őrség tevékenységét. A polgárőrség e 
törvény alkalmazásában az ország köz-
rendje és közbiztonsága fenntartásának 
segítésében, a határőrizetben, a környe-
zet- és természetvédelemben, a társadal-
mi bűnmegelőzésben való lakossági rész-
vételben, illetve az önkormányzatok és a 
lakosság közötti bizalom erősítésében, 
továbbá a helyi közbiztonság közösségi 
védelme érdekében a lakosok közösségei 
által meghatározott feladatok ellátásában 
közreműködő, az egyesülési jog alapján 
létrejött szervezet, illetve ezen szerve-
zetek szövetsége, a Csongrád Megyei 
Polgárőr Szövetség is. Az Országgyűlés a 
közelmúltban azonban részben módosítot-
ta az e törvényben foglaltakat, bizonyos 
mértékben kiszélesítve ezzel a polgárőrök 
jog- és hatáskörét.

A polgárőr közfeladatot ellátó személy, 
aki önként vállalja a polgárőrség keretei 

közötti tevékenységet. A polgárőr szer-
vezetek eddig is együttműködtek a helyi 
önkormányzatokkal, az állami és önkor-
mányzati szervezetekkel, a rendőrség, a 
határőrség, a katasztrófavédelem, illetve 
a vám- és pénzügyőrség szerveivel, a 
környezet- és természetvédelmi szerve-
zetekkel, a tűzoltóságokkal, valamint a 
Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyo-
mozói Szakmai Kamarával. 

Az együttműködő szervekkel történő 
közös feladat vagy szolgálatellátás ese-
tén a polgárőr tevékenysége különösen 
a felvilágosításra, tájékoztatásra, megha-
tározott eseményen való részvételre, ott 
a rend fenntartásában való közreműkö-
désre, megfigyelésre, továbbá az eljáró 
szerv tevékenységének támogatására 
és segítésére terjedhet ki. A polgárőrök 
azonban a tevékenységük során hatósági 
jogkörrel nem rendelkeznek, kényszerítő 
eszközt nem alkalmazhatnak. A polgárőr-
törvény módosítása értelmében viszont a 
polgárőr a jövőben használhat gázspray-t, 
de továbbra sem tarthat magánál közbiz-
tonságra különösen veszélyes eszközt, to-
vábbá nem viselhet lőfegyvert. A polgárőr 
kizárólag jogos védelmi helyzetben hasz-
nálhat gázspray-t, de akkor is kerülnie 
kell, hogy azzal sérülést okozzon. A pol-
gárőr a gázspray használata során meg-
sérült személy részére – amint az lehetsé-
ges - köteles segítséget nyújtani, szükség 
esetén pedig gondoskodni arról, hogy a 
sérültet orvos elláthassa. A polgárőr által 
használható gázspray típusa megegyezik 
a rendőrségnél rendszeresített típussal. A 
rendőrséggel írásba foglalt megállapodás 
alapján együttműködő polgárőrszervezet 
gázspray-t csak a rendőrségtől igényel-
het.

Újdonság továbbá, hogy a polgárőr a 
közúti közlekedési baleset helyszínén a 
közlekedés zavartalanságának biztosítá-
sa érdekében jogosult jelzőőri feladatok 
ellátására, csak úgy mint az önkormány-
zati, illetve települési rendezvényeken. A 
rendőri intézkedést igénylő baleset hely-
színén a polgárőr a rendőrség megérke-
zéséig önállóan, azt követően a rendőrség 
felkérésére és utasításainak megfelelően 
folytathatja a jelzőőri tevékenységet. A 
jelzőőr a tevékenységét legalább 10 mé-
terrel a közúti közlekedési baleset helyszí-
ne előtt látja el és odaérkezését követően 
haladéktalanul értesíti a rendőrséget. A 
polgárőrök jelzőőri szolgálata kiterjedhet 
még az általános iskolák, óvodák köz-
vetlen közelére is. A gyermekek úttesten 
történő biztonságos átkelésének előse-
gítéséhez azonban a polgárőrségnek az 
óvoda, iskola fenntartójával előzetesen 
együttműködési megállapodást kell köt-
nie. A jelzőőr nappal jelzőtárcsával, éjsza-
ka és korlátozott látási viszonyok esetén 
piros fényt adó lámpával irányítja a forgal-
mat. A jelzőőri feladatokat ellátó polgárőr 
e tevékenység során polgárőr formaruhát, 
vagy megkülönböztető mellényt köteles 
viselni, amely jól látható „Polgárőrség” 
felirattal van ellátva. Ki kell emelni továb-
bá, hogy a polgárőrség szabálysértések 
esetén feljelentést tehet, valamint – a 
rendőrséggel való együttműködés kereté-
ben – részt vehet a körözött gépjárművek 
azonosításában. Az azonosított körözött 
gépjárművekre vonatkozó információkról 
azonban a polgárőrség a rendőrséget – 
az azonosítást követően haladéktalanul 
– köteles tájékoztatni. Mindezen változá-
sok, elvárások pedig azt a célt szolgálják, 
hogy az önkéntesek közreműködésével is 
fokozzák az állampolgárok biztonságérzet-
ét, segítsék a közrend és a közbiztonság 
védelmét.

„Én nagyon várom a karácsonyt. Jó, hogy megcsináltam az 
ajándékot mindenkinek. Mi mindig énekelünk a fa körül és 
ez nagyon jó, vagyis az egész család örül.”

Bacsa Gergő

Bővültek a polgárőri jogkörök

A Magyarországi LEADER Közhasznú 
Egyesület – a vidékfejlesztés témakör-
ében jártas országos szervezet – olyan 
kezdeményezésbe fogott, melynek célja 
az, hogy a településeken élő és dolgozó 
vidéki emberek megélhetését elősegítse. 
Az egyesület egy olyan internetes értéke-
sítési hálózatot akar útjára indítani, amely 
kifejezetten helyi kistermelők, feldolgo-
zók, előállítók, őstermelők termékeit jut-
tatná piaci lehetőséghez, hogy a termé-
kek forgalmazása minél hatékonyabban 
megoldott legyen.

A LEADER NET-Bolt Hálózat kialakítá-
sában való részvételhez minden helyi 
kistermelő, feldolgozó, előállító terméke-
it szívesen várják, legyen az élelmiszer, 
kézműves munka, vagy bármilyen egyéb 

termék, amelyet forgalmazásra szánnak. 
A hangsúlyt mindenképpen olyan kisvál-
lalkozásokra, termelőkre, magánszemé-
lyekre helyezik, akik e lehetőség nélkül 
csekély mennyiségben és körben tudják 
az általuk előállított termékeket értékesí-
teni, és a feleslegessé vált termékeiket 
felajánlják internetes hálózatunkra. 

 

Az egyesület kéri Önöket, szíveskedje-
nek egy kérdőívet kitölteni, amely meg-
található a Közösségi Házban, illetve a 
Polgármesteri Hivatal titkárságán. 

LEADER NET-Bolt Hálózat

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
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„Karácsonykor együtt van az egész család, megaján-
dékozzuk egymást. Lehet díszíteni a házat és a fát.”

Szöllősi Anna

– Tájékozódjon az útviszonyokról /rádió, 
TV és KHT ügyeletek/.

– Csak a téli közlekedésre felkészített, 
jó műszaki állapotú járművel induljon el, 
különös tekintettel a gumik állapotára.

– Havas időszakban, a gépkocsiban 
legyen hólapát, vonókötél, alkalmanként 
kismennyiségű érdesítő anyag.

– Óvatosan válassza meg a sebessé-
get, ügyeljen arra, hogy a gépkocsiból 
nem mindig észlelhetők a lokálisan lefa-
gyott területek.

– Tartson biztonságos követési távolsá-
got, vegye figyelembe a megnövekedett 
fékutat.

– Ne kockáztasson az előzésnél.
– A munkagépek mögött síkos az út-

szakasz, mert a só olvasztó hatása nem 
azonnali, az ekék után pedig vékonyan tö-
mör hó maradhat. Ezért a sárga villogóval 
felszerelt gépek megpillantásakor már fo-
kozatosan vegye vissza a sebességet, ne-
hogy rácsússzon a munkagépre és gyako-
ri féklámpa villantásokkal, figyelmeztesse 
arra az Önt követő járművet is.

– Lemaradva kövesse a munkagépet, 
és ne próbálkozzon az előzéssel, nem 
tudja milyen az út állapota a munkagép 
előtt.

– Ha szembe találkozik munkagéppel 
csökkentett sebességgel haladjon el 
mellette, így elkerülheti, hogy szórás ese-
tén a nagyobb sószemek kárt okozzanak 
gépkocsijában és biztonsággal el tudja 
kerülni az ekéző jármű méretén túlnyúló 
ekeszárnnyal való találkozást.

– Ha elakadás- veszélyes helyhez kö-
zelít, ne próbáljon meg azon áthaladni /
esetleg fokozott sebességgel/, mert a 
balesetveszély lényegesen megnő. Itt a 
fő szabály az, hogy a hóeltakarítást ne 
akadályozza a gépkocsi.

– Kerülje az elakadást. Kezdődő hó-
fúvás, intenzív havazás esetén a legkö-
zelebbi lakott hely elérésekor helyezze 
biztonságba gépkocsiját, úgy várja be, 
míg az út ismét járható. Az elakadt jár-
művek akadályozzák a hó eltakarítását és 
a legnagyobb gondosság esetén is kárt 
okozhatnak benne a munkagépek vagy a 
ráekézett hó.

– Az elakadt gépkocsi lehetőleg ne 
hagyja egyedül az úton, vagy ha ott ma-
rad, akkor értesítési helyet és módot jelöl-
jön meg feltűnően látható helyen.

– Hosszabb utazásnál nem árt, ha taka-
rót, tartalék ruhát és ennivalót is becso-
magol.

– Útközben időben gondoskodjon 
üzemanyagról.

Hasznos tanácsok a télen közlekedőknek

Tisztelt Termelők!
2009. decemberére az előző számokban 

leírtakhoz képest újdonságot nem tudok 
megemlíteni, azonban néhány tudnivalót 
megemlítenék.

1., Az Őstermelői igazolványok érvé-
nyesítése, az új igazolványok kiváltása, a 
meglévő őstermelői igazolványok leadá-
sa, valamint újabb betétlapok kiadása a 
2009-es évre 2200 Ft-ba kerül, ezt ille-
tékbélyeg formájában kell kifizetni.

A 2010-es évre az érvényesítés még 
nem lehetséges, az majd csak 2010 janu-
ár elsejétől lesz lehetséges. Az érvénye-
sítésnek, a leadásnak, valamint az új iga-
zolvány kiváltásának ezután eljárási díja 
lesz  Az eljárási díj kifizetési módja még 
nem ismeretes, erről kérem, hogy majd 
január elseje után tájékozódjanak. (Még 
ne vásárolják meg az illetékbélyeget!!!).

2. A 2009-es évre a mezőgazdaságban 
felhasznált gázolaj jövedéki adóját visz-
szaigényelni majd 2010 január 15. után 
lehet azonban az akkor várható munka-
csúcs miatt akinek a 97 l/ha mennyisé-
gű gázolajszámlája rendelkezésre áll, az 

előzetes számítások elvégzése érdekében 
már felkereshetnek az idén is.

A feltételek egyenlőre nem változtak: 
szükséges hozzá a 30 napnál nem régebbi 
Földhasználati lap-szemle, a gázolajszám-
lák, a személyes adatok (adóazonosító 
jel, adószám, regisztrációs szám, VPID 
szám). Szívességi használat, családi 
használat, haszonbérlet esetén szükséges 
a használatba adó személy neve, címe, 
adóazonosító jele)

3. A kertészetek korszerűsítésére 
2009. 12. 01 és 12. 31 között lehet ebből 
a támogatási jogcímből pályázni. Részle-
tek az FVM, az MVH honlapján, valamint 
egységes szerkezetben a www.emva.hu 
oldalon olvashatók.

4. A kölcsönös megfeleltetés feltétel-
rendszerei között említettük a vetésforgó 
egyes szempontjait. A teljesség igénye 
nélkül néhányat ismertetnék: Ugyanazon 
fajú gabona egymást követően két évig 
termeszthető önmaga után (más gabona-
féle vethető); kukorica egymást köve-
tően három évig vethető önmaga után; 
burgonya esetében a négy éves vetés-

forgó kötelező. Részletek az FVM honlap-
ján olvashatóak.

5. 2009 december 31-ig helyettesítő 
falugazdász feladatok ellátása miatt az 
ügyfélfogadási rend megváltozott:

Hétfő:  8.00 – 16.00 Zákányszék
Kedd: 8.00 – 16.00  Zsombó
Szerda: 8.00 – 16.00 Bordány
Csütörtök: 13.00 – 16.00 Forráskút
Péntek: 8.00 – 12.00 Forráskút

Évzáró gondolatként a kitartásra bizta-
tok mindenkit, mert az idei nehéz év után 
nem tudjuk , mit hoz a következő év, de 
mindenképpen szükség lesz az Önök mun-
kájára és küzdelmeikre, talán így egy ki-
csit tudunk haladni előre.

EZÚTON KÍVÁNOK MINDEN KEDVES 
OLVASÓNAK

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS
EREDMÉNYEKBEN GAZDAG BÉKÉS 

BOLDOG ÚJÉVET

Tisztelettel : Gyuris Ferenc
Falugazdász

Telefon: 06-30/337-2520

A falugazdász tájékoztatója 
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„A karácsonyt mi meg szoktuk ünnepelni, úgyhogy meg-
ajándékozzuk egymást. Ekkor született meg Jézus.”

Kiss Misi:

Vallom, hogy egy közművelődési intéz-
ménynek értékeket kell közvetítenie a 
közönség felé. Helyi kis közösségeink te-
lepülésünk legnagyobb értékei. A társin-
tézményeink (óvoda, iskola) előtt mindig 
nyitva állt az ajtónk, éves nagyobb közös-
ségi rendezvényeiknek szívesen adunk 
helyet. 

Közösség építő munkánkban előrelé-
pésekről számolhatunk be. Kiemelkedik 
ebből a munkából a nyári Csillagösvény 
gyermektáborunk. Büszkeség számunkra, 
hogy a tábor végén szülők és gyerekek 
egyaránt elégedetten távoztak, rengeteg 
élménnyel gazdagodva. És ez az épülő kis 
közösség azóta is szívesen kapcsolódik de 
rendezvényeinkbe. Ilyenek a zöld klubunk 
kirándulásai (Bugac, Füvészkert, Csillag-
vizsgáló), ahol az előző évhez képest igen 
csak felduzzadt a létszám. Minden, tőlünk 
telhető segítséget igyekeztünk megadni 
a nyugdíjasokból álló Bokréta Dalkörünk-
nek is. Havi rendszerességgel tartottuk 
olvasókörünk felolvasásait, olyan magyar 
klasszikusok műveiből többek között, 
mint Krúdy Gyula, Tamási Áron, Németh 
László, vagy éppen Kós Károly művészeti 
foglalkozásaink. Bizony a népdal és az iro-
dalom is összeköt bennünket.

A közösségi ház idén hét kiállítást rende-
zett, amely között volt karikatúrákat, pla-
kátokat, hangszereket bemutató tárlat.  

Az idei év kétségtelenül legnagyobb 
sikere hogy József Attila Közösségi Ház 
és Könyvtár sikerrel pályázott az ÚMFT 
Társadalmi Megújulás Operatív Program 
(TÁMOP 2.3.2.-08/2-2009-0012 ) kere-
tében az „Építő közösségek – közműve-
lődési intézmények az egész életen át 
tartó tanulásért” előirányzat forrásaira. 
Az Európai Unió és a Magyar Állam által 
nyújtott támogatás összege: 11.797.965 
forintot, melyet az intézmény 2009. július 
1.- 2011. június 30. között tud a helyi köz-
művelődésbe fektetni. Azt hiszem nem 
vállalunk nagy kockázatot, ha kijelent-
jük, hogy soha ekkora többletforrás nem 
áramlott a zsombói kulturába.

De mire is jut ebből a 12 millió forintból. 
Mindenek előtt új közösségek létrehozá-
sára, valamint meglévő közösségeink fej-
lesztésére. Idén ősszel számos táncművé-
szeti foglalkozást kínáltunk, és indítottunk 
be: hatalmas érdeklődés mellett 20-25 
gyermek részvételével indult a néptánc 
szakkörünk, moderntánc foglalkozásain-
kon egy 8-10 fős lelkes leány csapat vesz 
részt hetente. Társastánc tanfolyamunkat 

iskolások és felnőttek részére egyaránt 
meg kellett hirdetnünk az érdeklődés mi-
att. Szamóca színjátszó körünknek meg 
tudjuk vásárolni a hosszú ideje nélkülözött 
kellékeiket. Nem elhanyagolható, hogy az 
évekig társadalmi munkában dolgozó ve-
zetőjüket anyagilag is meg tudjuk becsül-
ni. (Ezúton is gyors felgyógyulást kívá-
nunk Csótiné Katinak, akitől most leánya 
Melinda vette át a stafétát!) Létrehoztuk 
a zsombói citerakört, ahol egyenlőre öt 
lelkes résztvevő ismerkedik a hangszerrel. 
Egyik legsikeresebb kezdeményezésünk a 
tűzzománc szakkörünk, melyre minden al-
kalommal húsz fő feletti létszámmal hoz-
nak létre – gyerekek és felnőttek egyaránt 
– igazi művészeti alkotásokat. Fotó tanfo-
lyamunkat nagy érdeklődés mellett szin-
tén sikerrel tudtuk beindítani. A legkiseb-
beknek (1-3 évesek) csiri-biri klub néven 
hetente mozgásfejlesztő foglalkozásokat 
tartunk. Egy másik pályázaton (KIHOP-
eMagyarország) 1 millió forintot nyertünk 
melyből egy új számítógépet, valamint 
kommunikációs eszközöket tudtunk vá-
sárolni. Idén szintén pályázati pénzből új 
fényképezőgéppel, digitális diktafonnal, 
valamint vetítővászonnal gyarapodott in-
tézményünk.

Folytatódtak sorozataink is. Újabb fellé-
pőkkel jelentkeztünk a Wesselényi Népfő-
iskola Tanya Színpadán. Nagy érdeklődés 
mellett indítottuk a Vasárnapi Pódiumun-
kat, ahol színpadi (tánc, musical, színmű) 
produkciókkal vártuk az érdeklődőket. 
Zsíroskenyér hagymával sorozatunkban 
vendégünk volt Erőss Zsolt hegymászó, az 
első magyar aki feljutott a világ legmaga-
sabb pontjára a Mount Everestre. Itt volt 

velünk Gyulay 
Endre nyugal-
mazott megyés-
püspök, Wittner 
Mária ’56-os ha-
lálraítélt. Film-
vetítéseinken a 
magyar történe-
lemre koncent-
ráltunk leginkább és számos dokumen-
tumfilmet vetítettünk. A tavalyi (2008.) 
sikeres PANKKK pályázat keretében idén 
is havi rendszerességgel szerveztünk ma-
gas művészeti szintű, különböző műfajú 
(jazz, blues, folk, rock) koncerteket. Be 
kell azonban látnunk, hogy utóbbi kez-
deményezéseink jócskán várakozásaink 
alatt teljesítettek.

Beszéljünk egy kicsit a költségekről is. 
A fentebb említett két sikeres pályázat 
(TÁMOP, KIHOP) jelentős bérmegtakarí-
tást jelent az önkormányzat költségve-
tése számára! Az előbbi a közösségi ház 
igazgatójának – mint a zsombói projekt 
felelős – két évre (2009. júliusától) bizto-
sítja alapbérét, míg az utóbbi, nyolc hó-
napra fedezte Nagy Beatrix kolleganőm 
bérének felét. Hangsúlyozzuk azt is, hogy 
pályázatainkat mi írjuk, és siker esetén 
semmiféle plusz „sikerdíjat” nem veszünk 
kézhez! 

Összességében örülök, hogy idén egyre 
többen kapcsolódtak be programjainkba. 
Egyre többen nyújtanak önzetlen segítsé-
get intézményünknek. Igyekszünk széles 
kínálatunkat a jövő évben is megőrizni 
és hasonlóan változatos rendezvényekkel 
várni vendégeinket. Végezetül engedjék 
meg, hogy kolleganőim és a magam ne-
vében is Békés karácsonyi ünnepeket, és 
Boldog új évet kívánjak mindannyiuknak! 
Találkozzunk 2010-ben is, hiszen ne feled-
jék: A kultúra mindannyiunkké!

Mészáros Csaba, 
igazgató,

 József Attila Közösségi Ház és Könyvtár

A kultúra mindannyiunkké!
„Őrültség semmit nem tennünk, ha mindent nem tehetünk is”

Eszterházy Miklós, nádor
Év végén az a szokás járja, hogy az ember megáll, és végig gondolja a maga mögött 

hagyott esztendőt. Indokolt ez a magatartás egy intézmény esetében is. A 2009-es év 
számos sikeres rendezvényt, pályázatokat, de mindenek előtt az emberek elismerését 
hozta a József Attila Közösségi Ház számára.
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Zsombó Község Közintézményeinek 
energetikai korszerűsítése, valamint 
megújuló energia hasznosítása KEOP 
(Környezet és Energia Operatív Prog-
ram) 5.1.0 pályázaton 44 millió forint 
támogatást nyert az önkormányzat. A 
beruházás keretén belül megújulnak az 
óvoda, iskola, egészségház, közösségi 
ház, polgármesteri hivatal nyílászárói, 
valamint külső homlokzataik hőszige-
telést és új külsőt kapnak. A munkála-
tok eredményeit már láthatjuk, de még 
sok az előttünk álló feladat is.

– Milyen célokat fogalmazott meg az 
önkormányzat a pályázat beadásánál? 
Hogyan valósulnak meg ezek a sikeres 
pályázat után?

– Képviselő-testületünk célja a lehető 
leggazdaságosabb, legpraktikusabb, leg-
jobb minőségre való törekvés. A közin-
tézmények 2007-es teljes körű világítás 
korszerűsítését követően, az energetika 
volt soron. Ezzel igyekszünk elérni azt, 
hogy a lehető legkisebb fenntartási költ-
ségű intézményi épületekben tanuljanak 
gyermekeink, dolgozzanak kollégáink. A 
fűtési energia megtakarításán túl nem 
elhanyagolható haszna az ablakcseréknek 
és a hőszigetelésnek, hogy az épületek 
használóinak a komfortérzete is javul, 
valamint szebbé is válnak a közintézmé-
nyek. 

Szerettük volna a pályázat előkészítési 
szakaszban, a tervezés során az összes 
közintézményt megújuló energiaforrással 
ellátni, az összes nyílászárót fából ké-
szíttetni, de a tervezés kiinduló alapja az 
előző évek gázszámlájának kellett lenni. 
A pályázati támogatásnak a fejlesztés 
által elérhető megtakarításból meg kell 
térülnie a pályázati kiírás szerinti paramé-
terekkel, ezért a műszaki tartalmat csök-
kenteni kellett. Így egyedül a legnagyobb 
melegvíz felhasználó intézmény, az óvoda 
kap napkollektoros használati melegvíz 
előállító és fűtésrásegítő rendszert. Az 
iskola régi, vályog épületszárnyának a 
hőszigetelése és a közösségi ház hőszige-
telése is kikerült a tervekből. A közösségi 
ház felújítását, energetikai korszerűsítését 
más pályázati forrásból meg szeretnénk 
valósítani. A szakértőkkel egyeztetve az 

építészetileg védett épület (óvoda sarki 
része) kivételével műanyag nyílászárók 
lettek betervezve, mert azok gondozás-
mentesek, karbantartási igényük minimá-
lis, hőszigetelő képességük lényegesen 
jobb, és lényegesen olcsóbbak is. Az így 
kialakított műszaki tartalommal megnyer-
tük a pályázatot és ésszerűen elérjük a 
korábban elmondott célokat.

A beruházás 88 millió Ft-os bekerülési 
költségének felét pályázati támogatásból, 
másik felét államilag biztosított, nagyon 
kedvezményes kamatozású hitelből bizto-
sítja az önkormányzat. Ennek a konstruk-
ciónak az a lényege, hogy a gázszámla és 
a villanyszámla végösszegének a csökke-
nése (és a növekedésének elmaradása) a 
megtakarítás. Az energetikai szakembe-
rek számítása szerint ez a megtakarítás 
elegendő lesz arra, hogy az önkormányzat 
10 éven belül visszafizesse a felvett hitelt, 
és még várhatóan valamennyi marad is a 
költségvetésben. Tehát az önkormány-
zatnak megtérül, vagyis ingyen lesz ez a 
beruházás.

A közbeszerzési eljárás lefolytatása után 
bízta meg az önkormányzat a szegedi szék-
helyű Elek-Sz 1997 Kft-t a kivitelezésre. A 
vállalkozás a közbeszerzési ajánlatában 
és így a kivitelezési szerződésben 2010. 
március végéig vállalt kötelezettséget a 
beruházás befejezésére, amelyet jelen 
tudomásom szerint tartani is tud. Külön 
öröm számomra, hogy az építkezéseken, 
amit lehet zsombói mesterekkel végeztet 
el a fővállalkozó.

Ezúton is köszönöm a kivitelezők mun-
káját, kollégáim segítségét a munkavég-
zéshez, és a gyerekek, szülők, ügyfelek 
türelmét a kivitelezés alatt, amelyet a 
befejezési határidők betartása és a fűté-
si költségek mielőbbi csökkentése miatt 
sajnos nem lehetett nyári szünetben vé-
gezni!

Gyuris Zsolt, polgármester

– Hogyan kellett megszervezni a mun-
kafolyamatokat a kivitelezőnek?

– „Zsombó Község Közintézményei-
nek energetikai korszerűsítése, valamint 
megújuló energia hasznosítása” projekt 
keretén belül az Általános Iskola, Óvoda, 
Egészségház, Közösségi ház és Polgár-
mesteri Hivatal épületek átalakításához 
kapcsolódó homlokzati nyílászárók cse-
réinek kivitelezése és külső hőszigetelési 
munkáit cégünk az Elek-Sz 1997. Kft vég-
zi, melyre sikeres közbeszerzési eljárás 
nyerteseként kötött szerződést Zsombó 
Község Polgármesteri Hivatalával.

A munkálatokat a munkaterület átadá-
sát követően 2 ütemre osztottuk fel. Az 
első ütemben 2009 decemberéig az Ál-

talános Iskola, Óvoda és az Egészségház 
épületeit, a második ütemben 2010. már-
cius közepéig a Polgármesteri Hivatal és a 
Közösségi ház felújításait tervezzük. 

Az őszi szünet adta oktatásmentes nap-
jait jól kihasználva október 23-ától egy hét 
alatt közel 70 nyílászáró cseréjét végeztük 
a szükséges festésjavításokkal együtt. A 
többi ablak cseréjét novemberben a tan-
termekben folyó órák átcsoportosításával 
a diákok tanulásának és tanáraik minél 
kisebb akadályoztatásával igyekeztünk 
végrehajtani. 

Az Óvoda 3 különálló épületében szintén 
ütemezve az Egészségházzal párhuzamo-
san folytak a munkálatok előre egyezte-
tett ütemek szerint. December első heté-
ben végeztünk a műanyag ablakokkal és 
a téli szünetre maradtak a védelem alatt 
álló épületrész fa ablakai és ajtói.

A legnagyobb kihívásnak az egész-
ségház bizonyult, mivel a felnőtt orvosi, 
gyermek orvosi és fogorvosi rendeléseket 
szüneteltetni nem lehetett, így ezekben 
a helyiségekben csak a hétvégi napokon 
végezhettünk munkálatokat, úgy, hogy 
következő hétfő reggel már újból indulnia 
kellett a rendeléseknek. A rendelőkben és 
várótermeikben folyó munkálatokkal egy 
időben az emeleten lévő lakásokban is 
minden nyílászárót korszerű új műanyag-
ra cseréltünk.

A külső hőszigetelési és festési munká-
kat az idő kegyességének köszönhetően 
november végéig folyamatosan végez-
hettük. Az Általános iskola megőrizve 
külső jegyeit újra színezett hőszigetelő 
„köntöst” kapott. Színeiben harmonizálva 
és az intézmények egységességét előtér-
be helyezve az óvoda épületei is hasonló 
pasztellszínekkel lettek felfrissítve és a fő 
épületrész vékonyka falait külső hőszi-
geteléssel javítottuk. A téli szünetben a 
radiátorok és szelepeik cseréjével meg-
kezdjük a gépészet energetikai korszerű-
sítését is.

A szervezésben adódott kisebb csúszá-
sok az előre nem várt és tervezett szer-
kezeti kialakítások és a folyamatos hasz-
nálat mellett működő intézményekben 
párhuzamosan végzett kivitelezések miatt 
adódhattak. Ezért is szeretném megkö-
szönni a munkánkban nagy segítséget 
nyújtó intézményvezetőknek és kollégá-
iknak, háziorvosoknak és kollégáiknak 
pozitív hozzáállását és a sok-sok segítsé-
get, türelmet, amit kaptunk. Bízom benne, 
hogy március közepéig tartó munkánkhoz 
továbbra is megkapjuk támogatásukat. 

Minden kedves zsombói lakosnak Áldott 
Békés Karácsonyi Ünnepet és sikerekben 
gazdag Boldog Újévet kívánok az Elek-Sz 
1997. Kft nevében.

Csúri László, projektvezető

Megújuló önkormányzati intézmények

„Ekkor adunk ajándékot és kapunk, ettől szeretem. 
Meg együtt van a család.”

Táborosi Kópé
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„A karácsony azért jó, mert lehet fát díszíteni, és azokkal, 
akit már régen láttunk. Én az ajándékosztást szeretem és a 
szeretteimmel találkozni.”

Polyák Péter

– A legnagyobb átalakuláson az óvoda 
megy át, aminek külső jeleit is tapasztal-
hatjuk. Mi valósult meg eddig, és mi vár-
ható még?

– A Nefelejcs Óvodában folynak még a 
KEOP-os pályázat által támogatott energia 
megtakarító munkálatok. A fűtés korsze-
rűsítés (radiátorok és kazánok részleges 
cseréje) – melyben csak az óvoda része-
sül – jövő évben történik. Eddig elvégez-
ték a külső szigetelést, nemes vakolat 
felhordását, ablakok-, ajtók cseréjét két 
épületen. Jelenleg a családi napközi épü-
letében fejezik be a nyílászárók cseréjét, 
itt homlokzati szigetelés nem lesz. A mű-
emlékké nyilvánított régi iskola épülete – 
ahol két csoportszoba van – faablakokat 
kap, ennek ideje a téli szünet, a javítási 
feladatok januárban lesznek. A sok válto-
zástól energia megtakarítást (gáz) várunk 
és természetesen nem elhanyagolható az 
esztétikai megújulás is. Nevelési évben 
csak óriási tolerancia mellett lehet ek-
kora átalakítást végezni, ezért köszönet 
az óvoda összes dolgozójának a pozitív 
hozzáállásért, egy olyan cél érdekében, 
melynek eredményét már egy kicsit most 
is érezhetjük!

Fogasné Matula Zsuzsanna, tagintézményvezető, 
Nefelejcs Óvoda

– Milyen tapasztalatai vannak az isko-
lában zajló átalakításokról?

– Előzmények: Az iskola épülete 5 épí-
tési szakaszban érte el mai állapotát. Az 
épület bővült, de közben nem volt keret a 
régebbi felújítására. A nyílászárók elöre-
gedtek, nem szigeteltek tovább. Sokszor 

kérdésessé vált a biztonságos zá-
rásuk is. 

Jelenlegi helyzet: Az önkormány-
zat által megnyert pályázat ered-
ményeként az összes régi ablakot 
és ajtót kicserélték. A külső falak 
egy részét szigetelték és kellemes 
külső színnel lefestették.

A munkálatokat az őszi szünet-
ben végezték nagyon gyorsan és 
korrektül. Ez nagyon jó volt, mert a 
tanítást nem kellett átszervezni. A 
következő ütem viszont már taní-
tás közben folyt. Köszönet először 
a kollégáknak, majd a gyerekek-
nek, hogy megértették: segítségük 
nélkül nem lehetett volna az ablak- 
és ajtócserével járó munkát időben 
elvégezni. A legnagyobb dicséret 
a takarítókat és karbantartót illeti, 
mert emberfeletti munkát végez-
tek. Ennek köszönhetően csak rö-
vid ideig kellett három osztálynak 
és napközis csoportnak elhagyni 
a megszokott helyét, és az iskola 
összes diákjának, dolgozójának nélkülözni 
a bejárati ajtókat.

A munka természetesen még nincs be-
fejezve, mert a tetőről még nem tud csa-
tornákban lefolyni a víz, a szúnyogoknak 
pedig még téli álmot kell aludniuk, hogy 
ellenük elkészüljenek a megígért szúnyog-
hálók.

A határidőket mindenki próbálta betar-
tani, de ahol többféle szakmunkát kell 
összehangolni, ott nehéz. Így összességé-
ben remélem, hogy az egyéves garancia 
lejártával már azt is elmondhatjuk, hogy 
jól szigetelnek, zárhatóak az ablakok és 
ajtók. 

Ha mi terveztük volna az ablakokat? Az 
ablakok és ajtók fából készültek volna. A 
kilincseket több ablaknál lejjebb helyez-
tük volna; az alsó zsibongóban az abla-
kok alsó részét nyithatóvá tettük volna. 
A belső párkányok könnyen tisztítható 
anyagból készültek volna. Ha készen lesz, 
egységes és szép épület mutatja magát 
bárkinek, aki erre jár.

Maróti Antalné, intézményvezető, 
Kós Károly Iskola

mészáros

Elkészült Zsombó legújabb játszótér fejlesztése. Egy folyamat következő állo-
másához ért a település. 2008. tavaszán az Összefogás Zsombóért Közhasznú 
Egyesület tagjai Mihálffyné Zakar Andrea és Bálint Vilmos vezérletével a helyi 
vállalkozók, a lakosság és a Képviselő-testület, anyagi és társadalmi munkában 
mérhető közreműködésével megépítették a község első uniós szabvány szerinti, 
biztonságos játszóterét. A folyamat nem állt meg. A Csongrád Megye Önkor-
mányzata által pályázaton biztosított 1,5 millió Ft-ból, és a 2008. októberi falubál 
bevételéből származó pályázati önerőből megvásárolták a játékokat. A lakossági 
összefogással telepítették az iskola melletti régi vas játékok helyén az új játéko-
kat.

Gyuris Zsolt polgármester a Zsombói Hírmondó kérdésére elmondta, hogy a 
Csongrád Megyei Önkormányzattól nyert újabb 2,5 millió Ft támogatást a koráb-
ban megépített két játszótér játékállományának kiegészítésére, padok és hulla-
dékgyűjtők elhelyezésére használták fel. Az elhelyezett újabb 6 db játékkal a két 
játszótér gyakorlatilag megtelt játékokkal. A játszóterek komfortosabbá váltak. 
Természetesen lehet és szükséges is tovább csinosítani a játékok környezetét, 
újabb fákat ültetni, járdákat építeni. Ha a helyiek összefogása ilyen példaértékű 
lesz a jövőben is, újabb és újabb értékek teremtődnek a köz javára. 

BőVÜLő JÁTSZÓTEREK ZSOMBÓN
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Nagy zeneszerzőkre, Handel-re, Haydn-
ra, és Mendelssohn-ra emlékezett kon-
certjével a Zsombói Koós Károly Művé-
szeti Iskola. A zeneszerzők évfordulóinak 
alkalmából megrendezett műsorra 2009. 
november 27-én 17-órakor, a zsombói 
Közösségi Házban került sor. A mintegy 
huszonnégy műsorszámból álló koncerten 
szólók, kisegyüttesek, és kamaraszámok 
hangzottak el. A közönség csaknem tel-
jesen megtöltötte a Közösségi Ház nagy-
termét. 

A műsor nagyon szépen reprezen-
tálta a Zeneiskolában zajló zeneművé-
szeti munkát. A koncerttel egy időben 
az iskola képzőművészeti kiállítását is 
megtekinthettük. Az előadók Handel: Ví-
zi-zenéjének részletével már az első per-

cekben felemelő hangulatot teremtettek. 
A hangszerek bemutatkozását furulyák, 
ritmushangszerek, hegedűk, zongora, és 
később énekes számok is színesítették. A 
koncert vége felé a Cecília Kamarakórus 
előadásában kórusművek csendültek fel. 
A program befejező blokkjában az iskola 
tanárai szólószámokkal is felléptek. Ne-
héz lenne egyenként méltatni az elhang-
zott műsorszámokat. Tény, hogy Kálmán 
Felícia, fiatal kora ellenére olyan kifejező-
en játszotta Haydn egyik zongoradarabját, 
hogy még ott a helyszínen szóvá kellett 
tennem nagyobbik kislányomnak. Ki kell 
még emelnem Nyári Lászlóné munkáját, 
aki nemcsak, mint felelős szervező, és 
konferanszié, hanem mint a Cecília Kórus 
művészeti vezetője is sokat tett az ünne-

pi koncert sikeréért. A főként szülőkből, 
rokonokból álló közönség hálás tapssal 
köszönte meg a műsort. 

Remélem, hogy az iskola koncertjei még 
sokáig tarthatják zeneközelben a művé-
szetkedvelő zsombóiakat. 

                                                               
Bátki Fazekas Zoltán

„A karácsonytól én a havat és a hideget várom, 
meg azt, hogy tudjunk hógolyózni és, hogy építsünk 
hóembert.”

Gábor Ervin

A decemberi 
lapunkban az ifjú-
ságnak ajánlunk 
egyet Thomas 
Brezina könyvei-
ből, mely nyitva 
tartási időben 
kölcsönözhető a 
könyvtárban.

Thomas Brezina 
osztrák ifjúsági 
író, forgatókönyv-

író és televíziós műsorvezető. 1990 óta 
műveit 32 nyelvre fordították le, köny-
vei még Kínában is nagyon népszerűek. 
Nemcsak könnyed, kalandokat ígérő ol-
vasmányokat ír, hanem ismeretterjesztő 
kiadványok, tankönyvek szerzője, társ-
szerzője is. Az ajánlóban írt könyv nagyon 
népszerű tini-regény sorozat egyike a 
lányok körében, mely sorozatnak a címe: 
Fiúk Kizárva!. 

Thomas Brezina: Pálmafa és cukorhó

„Schnabel-Meierbeerék nem hisznek a 
szerencséjüknek: egy luxusszálló a he-
gyekben, lovas szán, sí, snowboard − 
minden, ami szem-szájnak ingere, ráadá-
sul majdnem ingyen! Csak Tinka és Lizi 
tudja, hogy pontosan miért is érdemelt ki 
a család egy ilyen rendkívüli szuper aján-
latot. Természetesen ebben is a Boszor-
kányok Klubjának a seprűnyele van! A két 
boszitestvérnek ugyanis ezen a gyönyörű 
télisportokkal teli helyen kell lecsapnia a 
gonosz Kígyótoll nővérekre. Persze a lá-
nyoknak nemcsak a fekete mágiával kell 
megbirkózniuk, hanem a kisöccsükkel is, 
akit a karácsonyi hóesésen kívül semmi 
sem izgat jobban… Egy varázslatosan 
rejtélyes eset a két legjobb barátnőnek és 
boszorkánynak! Tíz ínycsiklandozó téli és 
karácsonyi recepttel!”

Nagy Beatrix
könyvtáros

Könyvtári ajánló

Ünnepi Koncert 
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A Szentírásban (Bibliában) előforduló fő-
angyalok legismertebbje. Az angyaloknak 
a teremtés után való lázadása óta ő áll az 
Istenhez hű angyalok élén, azokkal folyton 
küzd a gonoszság ellen, és ezért a meny-
nyei seregek fejedelmének is nevezik. Hé-
berül Michael, ami magyarul azt jelenti, 
olyan, mint az Isten. A megholtak lelkének 
és testének védelmezője, ezért a temetők 
védőszentje. A régies elnevezésben Szent 
Mihály lova a halottvivő kocsi, amely sok 
vidéken még emlegetik és használják. 

Szent Mihály – mint a sátán legyőzőjét 
– a képzőművészetekben sok festőt meg-
ihletett. Neve a szentmisei és a temetési 
szertartás szövegében is előfordul. Szent 
Mihály ünnepe szeptember 29-én van. Ez 
valamikor jeles nap volt a mezőgazdaság-
ban. Ezen a napon számoltak el a pászto-
rok a juhokkal; a pásztorlás befejeztének, 

a juhok átvételének, a bérfizetésnek, és a 
pásztorfogadásnak napja volt. 

Végül megállapíthatjuk, hogy Szent Mi-
hálynak végül is köze van a halottakhoz 
és a temetőkhöz. Az utca névválasztása 
tehát helyénvaló és indokolt.

Pancza István

A József Attila Közösségi Ház ezúton 
köszöni meg a 2009. évi Adventi ké-
szülődés segítőinek, hogy munkájukkal 
hozzájárultak az intézmény közösség-
építő munkájához!

Barkos Bea, Simon Miklós, Godó Mó-
nika, Ocskó Veronika, Lajkó Istvánné, 
Börcsökné Nagy Katalin, Börcsök Anna, 
Veresné Lajkó Mária, Dékány János, 
Szemenyeiné Sz. Tóth Katalin, Heidt 
Istvánné, Maróti Antalné, Táborosi Rená-
ta, Lajkó Nikolett, Szalma Imréné, Balogh 
Orsolya, Csontos Lászlóné

Andrássy Gyu-
la gróf 1823-
ban született és 
1890-ben halt 
meg. A grófi 
cím a vagyon 
nagysága után 
volt elnyerhető. 
A család ha-
gyományosan 
ellenzéki volt. 
Támogatta az 
Andrássy csa-

lád a magyar arisztokrata családokkal 
Széchenyi első tettét, a lóversenyt angol 
mintára. 

A reformkor szelleme Andrássy Gyulát 
is cselekedetre serkentette. Jogi végzett-
sége után, mint a többi hasonló főrendi 
fiatal, ő is külföldre utazott tanulmányút-
ra. Lelkes híve lett Széchenyi Istvánnak. 
Egyetértett a magyarság lemaradásának 
csökkentésével, a gazdaság, a szellemi 
élet felvirágzásával. Széchenyivel is ta-
lálkozott a folyószabályozás kapcsán, aki 
politikai nagyságát már megjósolta. Sze-
rinte vagyonos főrendi jogi végzettséggel, 

társasági kapcsolatokkal, kiváló képessé-
gekkel, ambícióval még nádor is lehet.

1847-től Zemplén vármegye követe. 
Az országgyűlésen Kossuth politikája 
mellett szólalt fel. 1848-ban már Zemp-
lén vármegye főispánja. Jellasics ellen 
vezette a megye önkéntes nemzetőreit a 
pákozdi csatában. Schwehatnál is ott har-
colt. 1849-es tavaszi sikeres hadjáratban 
Görgely Artúr segédtisztjeként szolgált. 
Ezredesi rangot kapott. Törökországba 
küldte a kormány, hogy segítse a szabad-
ságharc ügyét. 

Franciaországban érte a hír, hogy elítél-
ték 1851-ben. Halálos ítéletét jelképesen 
egy bábún végre is hajtották. A társadal-
mi életben részt vett, a párizsi nők csak 
a szép akasztott emberként nevezték. Há-
zasságot is itt kötött Malomvízi Kendeffy 
Katinka grófnővel. Reménytelennek látta 
a szabadságharc folytatását Franciaor-
szágban. Írott cikkében kifejtette azt a 
véleményét, hogy a magyar uralkodó osz-
tálynak ki kell egyezni az uralkodóval, ez 
az ország érdeke is. Ezután amnesztiával 
hazajöhetett.

1861. és 1865. országgyűlésen Deák 
Ferenc mellett foglalt állást, a kiegyezés 
mellett. 1865-től folyó kiegyezéshez ve-
zető tárgyalásokon részt vett, amely vége 
kiegyezés az uralkodóval, aki Magyar-
ország királya lett, míg ő Magyarország 
miniszterelnöke. Létrejött az Osztrák-Ma-
gyar Monarchia. 1867-tól 1871-ig volt mi-
niszterelnök, aki egyben a hadügyet is el-
látta. Az ő vezetése mellett lett az ország 
demokratikus. Kiegyeztek a horvátokkal, 
nagyon sikeres, Európa legdemokratiku-
sabb nemzetiségi törvényét alkották meg. 
Kiépült a magyar Honvédség is. A várme-
gyerendszer teljessé vált. Megszűnt a 
külön működő országrészek irányítása. Az 
ország szélén lévő Határőrvidék is beta-
golódott, megszűnt a bécsi külön igazga-
tás. Megszűnt a Jászkunság, mint külön 
történetileg irányított terület. Dorozsma 
Csongrád megye része lett újra. Minisz-
terelnöksége alatt alakult meg az állami 
számvevőszék, vált teljessé a közigazga-
tás és a bíráskodás szétválása. 

1871-től 1879-ig közös, az Osztrák-
Magyar Monarchia külügyminisztere 
volt. Semleges maradt a monarchia az 
orosz-török háborúban. Sikerének tudja 
be az európai egyensúlyt biztosító Berlini 
Kongresszust, amely a nagy háborúsve-
szélyt megakadályozta. Eredményeként a 
monarchia megszállta Bosznia-Hercego-
vinát. A katonai akció igen sokba került 
emiatt sokan kritizálták. Lemondása előtt 
még létrehozta szándéka betetőzéseként 
Németországgal az alapszerződést. 

Kálmán Ferenc

„Azért szeretem a karácsonyt, mert nagy a sürgés-forgás, 
behozzuk a fát és feldíszítjük, én meg énekelek.”

Bakos Ádám

Utcanévváltozás,  
helyesebben a régi visszaállítása Andrássy út

Zsombón átmenő Szeged-Majsai műút utca neve 2009-novembertől újra a régi, 
Andrássy út. 1950. tavaszáig Andrássy út nevet viselte, de még abban az évben nyártól 
a Felszabadulás utca nevet kapta. 1950-ben az utcaneveket felülvizsgálták. Andrássy 
Gyula gróf volt, tehát utcanévre alkalmatlannak ítélték meg. Már egy alkalommal fel-
vetődött a régi elnevezés visszaállítása. Elmaradás oka a névváltozásnak a sok egyéni 
utánajárás és költségei. Most az Önkormányzat az előzőeket vállalta és a Polgármesteri 
Hivatal nagyon gyorsan elvégezte. Ki is volt Andrássy Gyula? 

szent Mihályról Köszönjük!
A zsombói Temető utca neve megváltozott – az önkormányzati képviselőtestület hatá-

rozata alapján – Szent Mihály utcára. Többen kifogásolták miért kellett megváltoztatni, 
hiszen ebben az utcában van a temető, és egyébként is ki az a Szent Mihály, mi köze 
van annak a temetőhöz. Nézzük csak szépen sorjában, kit tisztelhetünk Szent Mihály 
arkangyalban. 
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Gyalogosan tettük meg kislányommal 
az utat, a Dózsa dűlőtől a főútvonal mel-
lett a Közösségi Házig. Időnként a metsző 
széltől, néha pedig a mellettünk elsuhanó 
kamionoktól borzongtunk. Út közben meg 
is bántam, hogy elindultunk. Maradtunk 
volna a meleg lakásban, lenne otthon is 
tennivaló-gondoltam.

A nagyterembe lépve szívet melengető 
„karácsony illat” fogadott: mézeskalács 
és forralt bor, egy óriási fenyőfa, nyüzs-
gés, karácsonyi zene. Az asztalok körül 
lelkes alkotók, kicsik és nagyok. Gyere-

kek, nagymamák, anyukák és apukák.
Körülnéztünk: tűzzománc Barkos Bea 

és Simon Miklós vezetésével, csuhéból 
Szemenyeiné Katival, szalmából Heidné 
Tündivel, filcbő Táborosi Renátval, szal-
vétából Börcsökné Katival lehetett dísze-
ket készíteni. Veresné Manyika éppen 
pogácsát szaggatott és kóstolhattunk a 
mézeskalácsból. Börcsök Annával sze-
rencsefát fűztek a türelmesebbek. A min-
dig népszerű asztali díszek alakításában 
Maróti Antalné Pannika nyújtott segítsé-
get, adott ötleteket. Szalmáné Valika néni 
gyertyát öntött, Lajkó Nikolettnél só-liszt 
gyurma figurákat formáztak, Godó Móni-

ka, Ocskó Veronika és Lajkó Istvánné tár-
sasága üvegfestéssel várta a gyerekeket 

Mi is leültünk egy asztalhoz és készítet-
tünk néhányat az említettek közül. Volt 
idő egy kis beszélgetésre azokkal, akik-
kel naponta találkozunk, de sokszor csak 
rohanunk egymás mellett. Gyorsan este 
lett. Összeszedtük az elkészített kis aján-
dékainkat és hazafelé örültünk, hogy nem 
hagytuk ki ezt a programot! Nekem pedig 
már Kosztolányi Dezső gondolatai jutottak 
eszembe:

„Kik messze voltak, most mind össze-
jönnek

a percet édes szóval ütni el,
amíg a tél a megfagyott mezőket
karcolja éles, kék jégkörmeivel.”

Minden szervezőnek, segítőnek köszö-
nettel kívánok áldott, békés karácsonyt!

Földiné Fülöp Katalin

„A karácsonyban én azt szeretem, hogy megünnepeljük Jézus szüle-
tését. Együtt van a család, ajándékot adunk és kapunk is.”

Rescsik Márk

Adventi készülődés

November havában az a szokás járja, 
ha megürül a kamra, azt az öreg disznó 
bánja. Jó szokás ez nagyon, öröm a gaz-
dának, főleg, ha az asszonyok sok hurkát 
abálnak. „Kolbászból kerítés!” ugyan hogy 
is lenne, hisz akkor a falu kutyái mind itt 
fetrengene? Megennék a sok finom fala-
tot, a gazda gyerekének egy csöppet sem 
hagyva. Na, de nem is igen kell már hurka 
a gyereknek, ők inkább a boltból parizert 
vennének. Nem is igen volt fiatal a toron, 
bár az idősebbje sem veszett össze a to-
ron. Jó szokás szerint öntötték a pohárba, 
utána pedig Sándorba, Jóskába. Vigalom-
ból nem volt hiány, tüzes víz volt bőven, 
töltötték a hurkát, kolbászt, nőtt a halom 
szépen. 

Meghirdették az első zsombói hurka-, 
kolbásztöltő versenyt, a Katalini táncház 
keretein belül, amely már az András-
naphoz van közelebb, de ez senkit sem 
zavart. Jó kis csapatok verődtek össze: 
családok, barátok mutatták be, ki és hogy 
szereti ízesíteni a kolbászt. Hat csapat 
indult a megtisztelő első helyért, amit a 
rangos zsűri, hosszas kóstolgatás után 
osztott ki. Hogy ki lett az első? Bár eldőlt, 
de nem ez volt a fontos, mert mindenki 
annak érezhette magát, mert a zsombói 
ízesítést nem nagyon lehet „überelni”. 
Nagyon finom hurkákat, kolbászokat kós-
tolhattak a népzenei koncertre érkezők. 
Igazi csemegék Ők, akik ezt a műfajt mű-
velik, mert magyar népzenét játszani ilyen 
színvonalon, ahogy ezt a FORGÓ Együttes 
és a MENTÉST MÁSKÉNT TRIÓ műveli, 
az világszínvonalú. Visszatérhettünk a 
gyermekkorunkba, és előre futhattunk 
az időbe a zene ütemén. Ilyen koncertek, 

találkozók kellenek nekünk, ahol elfelejt-
hetjük, hogy hol szorít a cipő. A táncos 
lábakat népzenére, néptáncra próbálták 
mozgatni, és úgy láttam sikerült. Jó volt 
még csak nézni is a figyelő szemeket, 
kipirult arcokat, azt az igyekezetet, ami 
kijött az emberekből, hogy megmutas-
sák, még nem szakadtak el a gyökerek-
től, őrzik a hagyományt. Aki ott volt, és 
nem sajnálta a belépő árát, az igazán 
színvonalasan szórakozhatott, ez kell a mi 
korosztálybeli embernek: a falusi ember 
saját környezetébe érzi igazán jól magát. 
Ez látszott visszatükröződni az arcokon. 
Nagypapa, nagymama unokával, gyer-
mekével együtt próbálta a rég elfelejtett 
vagy először látott tánclépéseket, és ezzel 
is közelebb kerültek egymáshoz. 

Végezetül álljon itt egy vers, köszöntve 
a Katalinokat. Küldte ezt egy meghívott 
fellépő, aki egy buszsofőr „bunkósága” 
miatt nem mert felszállni a Zsombón át 
közlekedő távolsági buszra.

    
Szalma Imréné

B. mison ilona: kaTalin köszönTő 

Édesanyám neve Kata
Ő volt szívem napsugara.
Óvott engem, nevelt, ápolt,
Persze néha el is csápolt.
Arca mindig rám nevetett,
Nincs más, aki így szeretett.

Sok más Katát is ismertem,
Néhányat meg is szerettem.
Kati, Kató, Katica.
Az elsőnek neve: Kati,
Iskolámban volt valaki.
A második Kató,
Minden kis csínyre kapható.
Harmadik meg Katica,
Simult, bújt, mint egy cica.
Férjnek néha matrica- 
Akit szép könyvbe ragasztott,
Ha nem főzött, vagy dagasztott.
Nem mondott ő sok malasztot, minden 

rosszat elmulasztott.

Vannak híres Katalinok,
Róluk csak néhány sort írok.
Nagy Katalin volt a cárnő,
Berek Kati meg színésznő, 
Ákos Kati volt nótaszó,
Hangja sokszor volt hallható.
Volt még Kata, a „Makrancos”,
A férjével volt ő harcos.

Itt van most sok szép Katalin.
Ez a Katalinok napja,
Ki mit szeret, mind azt kapja,
Isten éltessen titeket.
Senki, semmitől ne féljen,
Mindőtök sokáig éljen!
Éljen, éljen, éljen, éljen!

Korosodó „disznótoros”
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„Karácsony: Jézus megszületett, ajándékozás, szeretet, 
ünnep, boldogság.”

Nagy Nimród

„Olyan jó néha angyalt lesni
s angyalt lesve a csillagok közt
Isten szekerét megkeresni.
Ünneplőben elébe menni, mesék tavá-

ban megfürödni
s mesék tavában mélyen, mélyen ezt a 

világot elfeledni!”

Zsombó község Önkormányzata támo-
gatásával a Szivárvány Zsombói Nagy-
családosok Egyesületének szervezésé-
ben a hagyományokhoz híven, immár 
17. alkalommal, idén is megrendezésre 
került az idősek találkozója. A rendez-
vényre 2009. december 6-án (vasárnap), 
14 órai kezdettel a József Attila Közössé-
gi Házban került sor, amelyre minden 60. 
életévét betöltött lakosunkat meghívtunk. 
A műsort megelőzően Gyuris László a Szi-
várvány Zsombói Nagycsaládosok Egye-

sületének vezetője köszöntötte a vendé-
geket, külön kiemelve a születésnapjukat, 
névnapjukat ünneplőket, illetve a „legfia-
talabb” vendégeket, illetve a „legidősebb” 
lakosainkat. Őt követte Gyuris Zsolt pol-
gármester ünnepi beszéde, illetve az egy-
ház részéről Mádi György köszöntötte a 
megjelenteket. A találkozón műsorral is 
kedveskedtünk a vendégeknek, amelyre 
már izgatottan készültek kicsik és na-
gyok. Láthattuk a Nefelejcs Óvoda nagy-
csoportosainak, illetve az Általános Iskola 
diákjainak műsorát, amelyben volt vers, 
próza és ének. A gyerekeket követően az 
Egyesület tagjainak műsora következett, 
ahol láthattunk egy „profi” borszakértőt, 
hallhattuk Fabatka Illést és zenekarát, va-
lamint az Egyesület női tánckara egy ope-
rett részlettel kedveskedett. Az ünnepsé-
gen vendéglátással és szerény ajándékkal 

is szerettük volna szüleink, nagyszüleink 
megbecsülését kifejezni. Karácsony köze-
ledtével a találkozó a szeretet, a békesség 
jegyében telt el, amely a csillogó szeme-
ket elnézve, reméljük sikerült! 

Kívánunk mindenkinek Békés Boldog 
Karácsonyi Ünnepeket 
és örömökben gazdag,

Boldog Új Évet!

Szunyogné Bea

Idősek találkozója

Amikor tájékoztattak minket, zsombói 
gyerekeket arról, hogy hétfőn a Parla-
mentbe megyünk, nagyon megörültünk 
a hírnek. Egyrészt azért, mert nem kel-
lett suliba menni, másrészt pedig mert a 
többség már hallott szépet és jót a parla-
mentről, de még nem csodálhatták meg. 
De most már ők is tudnak mesélni mások-
nak egyet s mást.

Ez a bizonyos december 7.-i hétfő reg-
gel ugyanolyan ködös volt, mint a túra kör 

hajnalán. De ezúttal is, ahogy távolodtunk 
zsombótól, úgy foszlott szét. A korán kelés 
következményeként, többen is elbóbis-
koltak a buszon, de nem sokáig! Ugyan-
is a hátul ülő társaság egy idő után már 
megunta a csendes utazást, és énekelni 
kezdett. Dallamkísérte utunk megérke-
zett az 1. állomáshoz: a Hősök-teréhez. A 
gyönyörű környékről, és az uralkodóinkat 
ábrázoló szobrokról Csaba bácsi sok ér-
dekes információt mondott. Az idegenve-
zetés és pár csoportkép után a Parlament 
épülete felé vettük az irányt. Közelről még 
hatalmasabbnak látszott, mint elképzel-
tük. Kaptunk egy belépőt, amire rá volt 
írva, hogy hányadik látogatók vagyunk, 
majd az ajtón belépve két izompacsirta őr 
méregetett minket gyanúsan. Át is kellett 
mennünk egy fémérzékelő kapun. Né-
hányunkat a kapu bizonytalannak talált, 

ugyanis pár társunknál fel-felcsipogott. 
Az izzasztó belépés után megkezdtük par-
lamenti túránkat: megnéztük a parlament 
makettjét, a koronázási ékszereket, szob-
rokat és néhány termet. Majd meglepő hír 
várt minket: elárulták, hogy benézhetünk 
az országgyűlésre. Izgatottan elfoglaltuk 
helyünket a páholy leszögezett székein, 
és hallgattuk az országgyűlés munkáját. 
Sok érdekes dolgot megfigyeltünk a „ma-
gasból”, majd gyors léptekkel kimentünk 
a hatalmas épületből. A Parlament előtt 
várt minket egy kis vásár, ahol mindenki 
kedvére fogyaszthatott akármit, amit sze-
me-szája megkívánt. 

A buszon hazafelé Pannika néni és Csa-
ba bácsi a megismert nevezetességekről 
kérdezgettek minket, sőt, még cukrot is 
kaptunk a helyes válaszért. De később 
sem voltunk restek: altatódalokat éne-
keltünk a szendergőknek. Na jó, igazából 
torkunkszakadtából énekeltük kedvenc 
dalainkat. Ez a kirándulás egy igazán szép 
emlék marad mindannyiunk számára!!!                     

Csóti Franciska és Vígh Réka 
8. osztályos tanulók

Vártunk, igen egy emberként vártunk – 
zsombóiak, szegediek, felnőttek, fiatalok- 
mind vártuk egy legenda „megidézését”, 
a szemünk előtt feltámadó rég elmúlt 
időket. Nem vártunk hiába. A stílusos – 
és szinte kötelező – csúszás után  9 óra 
körül színpadra lépett a budapesti Stoned 
zenekar. A Rolling Stones tribute band 
lenyűgöző lendülettel kezdte meg a kon-
certet. Igazi show volt, nem csupán em-
lékezés, nem csupán „újra eljátszás”. A 
fiúk a közismert slágerektől (Angie, Paint 

It Black, stb.) a csak az igazi rajongók 
által ismert számokig, mindent csontig 
hatoló átérzéssel adtak át, köszönhetően 
a tagok magas szintű szakmai tudásának, 
mentalitásának, és Kőváry Péter énekes 
lehengerlő személyiségének. Érezhető 
volt a zenekar hatalmas gyakorlottsá-
ga (az elmúlt pár évben több, mint 150 
koncertet adtak Magyarország szerte), 
a saját imádatuk és tiszteletük a Rolling 
Stones zenéje iránt. A közönség lelkesen, 
szusszal is alig bírva táncolta és tapsolta 

végig a koncertet, ami nem volt hiába, a 
banda a tervezetthez képest – mindenki 
nagy örömére – 20 perccel hosszabb kon-
certet adott.

Egyszóval nagyon élvezetes, és nagy-
sikerű koncertnek adott otthont a József 
Attila Közösségi Ház és Könyvtár, mind a 
közönség, mind a zenekar tagjai – saját 
bevallásuk szerint – remekül érezték ma-
gukat nálunk.  Izgatottan várjuk a követ-
kezőt!

Gergely Bori

Utazás a parlament középpontjába

Let’s spend the Night Together

A Közösségi Ház TÁMOP-3.2.3. pályázat keretében zsombói gyermekek látogathat-
tak a Magyar Köztársaság Parlamentjébe. A TANULJUK A DEMOKRÁCIÁT! sorozatunk 
első állomásán nem csak az épületet csodálhattuk meg, de bepillantást kaphattunk az 
országgyűlés munkájába is.

Hangulatos fények, barátságos asztalok, várakozás egy energiával pattanásig megtelt 
teremben. – Ez a pillanatkép fogadta 2009. december 4-én este a Közösségi  Házunkba 
belépő embereket.



14

H
ÍR

M
O

N
D

Ó
ZSOMBÓi POrtrék

– Milyen családi körülmények között 
nőtt fel plébános úr?

– Pesten születtem, édesapám három 
éves koromban meghalt. Ekkor leköltöz-
tünk Kelebiára. Ott özvegy édesanyám 
bekapcsolódott a templom oltárait díszítő 
asszonyok munkaközösségébe. Gyakran 
ministráltam. A világháború után Kiskun-
félegyházára költöztünk. Az ötvenes évek 
anyagilag nagyon nehéz évek voltak. 
Nagyanyám nyugdíja mellett édesanyám 
alkalmi munkát vállalt családoknál, majd 
gyári segédmunkásként dolgozott Kecs-
kemétem. Szűkösen éltünk édesanyám, 
nagymamám, húgom és én. De volt egy 
áldott közösség, az Isteni Ige Társaság 
missziós szerzetesrendnek kis háza, ahol 
nyilvános kápolna is volt. Ott volt a mi 
„lelki otthonunk”. Nyolcadik osztály után 
nem vettek fel gimnáziumba, mert édes-
apám, aki még 1938-ban meghalt,  a „ki-
zsákmányoló osztályhoz tartozott”,  azaz 
csendőr volt. Ekkor jelentkeztem az Isteni 
Ige Társaságba és mint missziós növen-
dék hozzájuk kerültem. Itt a hasonló korú 
fiúk közösségében, a szép környezetben 
nagyon otthon éreztem magam. Ennek a 
tanévnek végén, 1950. júniusában oszlat-
ta fel az akkori államhatalom a szerzetese-
ket. Ennek hírére bennünket diákokat haza 
küldtek. A katolikus iskolákat is államosí-
tották, de hat középiskolát meghagytak az 
egyház kezelésében. Ezek közül az egyik 
a kecskeméti Piarista Gimnázium volt. Itt 
kezdhettem tehát középiskolai tanulmá-
nyaimat mint Kiskunfélegyházáról napon-
ta vonattal bejáró diák. Ez alatt is anyagi 
gondok között éltünk, de osztálytársaim 
áldott szülei ezt látva segítettek anyagi-
akban, hogy elvégezhettem a középiskolát 
és leérettségiztem.

– Van-e iskolai éveiből kedves emléke?
– Hetedik osztályos koromban igen 

rövid cserkészélet. A Kőszegen töltött 
iskolaév alatt kirándulások az Elő-Alpok 
gyönyörű hegyei között. Negatív előjelű 
„kedves emlékem”, amikor egy ilyen ki-
rándulás alkalmával a határőrök az osztrák 
határ közelében túrázó egész csoportun-
kat bekísérték a  kőszegi várban lévő ha-
tárőr laktanyába tanárainkkal együtt, mint 
szökésre készülőket, és egy éjszakai „ven-

déglátás” után kiengedtek bennünket.
– Mikor dőlt el, hogy papnak tanul?  

Volt-e, és ha igen, mi volt az az esemény, 
amelyet „meghívásnak” tekint?

– Kisgyermek koromban az oltár szolgá-
latát szívesen végeztem. Otthon is játszot-
tunk „templomosat”, amikor hálóingbe 
öltözve „miséztem”, húgom volt a kántor, 
anyukám a hívő sereg.  Ez lelkes, de gyere-
kes játék volt. Kamasz koromban érdekelt 
a rádiótechnika, szívesen amatőrködtem 
gyerek szinten.  Azután érettségi előtt,  
amikor a  tovább tanulásról kellett dönte-
ni, mégis a teológiára jelentkeztem, a papi 
hivatást választottam. Minden különleges  
„meghívás-élmény” nélkül az volt a meg-
győződésem, hogy ott a helyem, erre hív 
az Úristen. A félegyházi osztálytársammal 
együtt jelentkeztünk  Vácott a Püspök 
atyánál. Ő a Központi Szemináriumba kül-
dött bennünket Budapestre.

– Milyen „kocká-
zatai” voltak egy fia-
talember számára az 
’50-es években papi 
hivatást választani?

– Az elindulásnál 
nem foglalkoztunk 
ezzel a kérdéssel. 
Éreztük, hogy „szem-
be kell úszni az árral”. 

Ez nem tántorított el minket. Sőt még 
kihívásnak is éreztük fiatalos lelkülettel. 
Nagy élmény volt Budapesten  megélni a 
forradalom eseményeit. Hálás is vagyok 
Istennek, hogy nemcsak hírekből  mások-
tól hallottam róla. Közelről voltunk tanúi 
ennek a nagyszerű talpra állásnak!  Bár te-
vékenyen nagyon szerény módon fejeztük 
ki szimpátiánkat, 1959 tavaszán mégis el 
kellett hagyni a szemináriumot  az Állami 
Egyházügyi Hivatal utasítására. Mivel már 
ötödévesek voltunk, a püspökeink pappá 
szenteltek bennünket állami engedély nél-
kül. Ezért nem helyezhettek el papi szolgá-
latra. Sekrestyés voltam három évig. Ekkor 
rendeződtek valamelyest a kapcsolatok az 
Egyház és az Állam között, és ekkor kap-
tuk az első lelkipásztori megbízatást.

– Melyek voltak papi működésének leg-
meghatározóbb állomásai, eredményei?

– Papszentelésem „csendben” Buda-
pesten a Kassai téri Szentlélek templom-
ban 1959. november 30-án volt.  Sekres-
tyésként 1960–1963. között működtem 
Újszászon. Azután segédlelkész lettem 
Monoron majd Kartalon, végül Isaszegen. 
Első önálló helyem Móricgáton volt. Plé-

bánosi feladataimat Tiszaföldváron kezd-
tem1971. és 1983. között, majd 1983. óta 
Kiskundorozsmán vagyok. Zsombó lelki-
pásztori szolgálatát Dorozsma mellett egy 
évig végeztem a ’90-es évek elején, most 
pedig három éve. Az eredményeket – ha 
vannak – az Úristen látja és a hívek.

– Milyen közösséget ismert meg a 
zsombóiakban?

– Fiatalos, öntevékeny közösséget! A 
település lakóinak kisebb részével va-
gyunk rendszeres kapcsolatban, de azok-
ról ez egyértelműen elmondható. A falu 
vezetőivel is építő a kapcsolatunk. Arra 
kérek mindenkit, és arra törekszem bará-
taimmal együtt, hogy, – ha véleménykü-
lönbség van is emberek, csoportok között, 
– ez ne akadályozza a közösségi célok 
megvalósítását, az összefogást az egész 
település érdekében!

– Hogyan lehetne megfogalmazni a ka-
rácsony mindenki számára érthető üzene-
tét?

– Mondják: a karácsony a szeretet ünne-
pe. De mi is az a szeretet? Először is nem 
„valami”! A legszemélyesebb valóság. A 
személyeket összekapcsoló valóság. A Kis 
Herceg írója fogalmazta meg: „Ha engem 
szeretnek, tele lesz a kezem (ajándékkal, 
amit kapok), ha én szeretek, tele lesz a szí-
vem (az örömmel és békével)” És ez utób-
bi az én szeretetem, ami tőlem indul el a 
másik felé! Amikor a másik szeret engem, 
az az ő szeretete, az a benne lévő szeretet! 
Mivel tehát a szeretet a legszemélyesebb 
valóság, Valaki elindította! És ezt e VALA-
KIT köszönjük meg, ünnepeljük karácsony-
kor, Aki szeretetből teremtette meg ezt a 
világot, benne minket is csak azért, mert 
Ő jó. – Amikor az ember visszautasította 
ezt az egyoldalú szeretetet, eljött közénk 
a Szentháromság Egy Isten második sze-
mélye Jézus Krisztusban és megmutatta, 
hogy számára nincs elveszett ember, re-
ménytelen helyzet. Természetesen itt is 
kölcsönös a kapcsolat. Akkor valósul meg 
az egyoldalú szeretet és a megújító, meg-
mentő szeretet is, ha elfogadjuk Őt és az 
stílusát. Ha akarunk mi is Hozzá hasonlóan 
odafordulni embertársainkhoz az ajándé-
kozó szeretet gesztusával. Egyszersmind 
elfogadni a Másikat, amikor ő ajándékká 
akar lenni számunkra! Áldott karácsonyt 
mindenkinek!

Mészáros Csaba

„Karácsonykor az egész család együtt van és boldogság van. Az egész boldog-
ságról szól, mert mindenki, akit szeretek, az velem van. Az egész családom, 
meg én, boldogok szoktunk lenni. És ez az egész nem az ajándékról szól, hanem 
a családról és a boldogságról.”

Bárkányi Fanni

A szeretet a személyeket összekapcsoló valóság! 
Mádi György plébános úr idén ünnepli pappá szentelésének 50. évfordulóját. 2009. 
december 6-án Zsombón is bemutatta aranymisés szertartását. Aranymisés emlék-
képére „Hűséges az Isten” szentírási idézet került. Ez az, amire mindenképpen lehet 
építeni: egyéni életet, családot, társadalmat és az egyházat is. A jubileum kapcsán 
beszélgettünk.
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„Karácsonykor el szoktunk menni mamáékhoz. 
Szoktak jönni vendégek. Mindig sok meglepetés van.”

Hódi Marcell

Ha végigkérdezünk tíz kismamát, nyolc 
biztosan azt mondja, hogy jó lenne ott-
honról kimozdulni. Úgy gondolom, ez ki-
csiny falunkban sincs másként. Talán eb-
ből a „statisztikából” is kiindulva, továbbá 
néhány kismama kérésére gondolták 
úgy a szervezők, hogy baba-mama klub-
ba hívják a legkisebbeket és anyukáikat. 
Minden hónap utolsó szerdáján Baloghné 
Tamara szervezésében a templom mellet-
ti hittan teremben, a hónap többi szerdá-
ján pedig a védőnők kezdeményezésére, 
a József Attila Közösségi Házban délelőtt 
10-től baba-mama klub működik. Falunk-
ba szerencsére az elmúlt évek folyamán 
nagyon sok kisbaba érkezett, sajnos a 
baba-klubba járók létszámában egyelőre 
ezt nem tükröződik. Ha Te is úgy érzed, 
kedves Anyuka, hogy túljutottatok az első 

hónapokon, megismerkedtetek és össze-
csiszolódtatok babátokkal, és a társaság 
is elkezdett már hiányozni, akkor nektek 
is a klubban a helyetek. 

Hiszen sokszor, főleg a téli időszakban 
hosszúra tudnak nyúlni a kettesben töltött 
órák, és bizony néha jólesik kiszakadni a 
hétköznapokból, a megszokott környezet-
ből. És ez nem csak nekünk, anyáknak, 
hanem gyermekeinknek is fontos. Fontos, 
hogy a kicsik felfedezzék a világot, hogy 
megszokják mások, köztük a hasonló ko-
rúak társaságát, amit körülbelül másfél 
éves korukra kifejezetten igényelnek is. 

Továbbá ahhoz, hogy teljes valónkkal 
figyelni tudjunk gyermekeinkre, át tudjuk 
élni a lehető legtöbb hétköznapi csodát, 
szükségünk van feltöltődésre. Teljesen 
természetes érzés, hogy egy idő után 

hiányzik mások társasága, és ha minél 
több hasonló helyzetben lévő anyukával 
tudunk beszélgetni, problémáinkat, ta-
pasztalatainkat megosztani, annál jobban 
érezzük magunk.  

A baba-mama klub tehát mindenki 
szempontjából ideális alkalom a kimoz-
dulásra, kikapcsolódásra, töltekezésre. 
Reméljük, januártól minél többen iktatjuk 
– iktatjátok – az állandó programok közé 
a kismama-klubbot!

Végezetül szeretném mindannyiunk ne-
vében megköszönni a szervezőknek, hogy 
összehozták a találkozókat, továbbá min-
denkinek babakacajban gazdag, boldog 
ünnepeket kívánok! 

Tóth-Varga Györgyi

Közeleg a karácsony a maga boldog, 
szeretetteljességével. A készülődés na-
gyon meghatározó és sok igyekezetet, 
energiát kíván. Ezt a szép ünnepet még 
gondtalanabbá tehetik, ha egy két apró-
ságra odafigyelnek. A kisgyermekes csa-
ládoknak szeretnék néhány jó tanáccsal 
szolgálni a közelgő ünnepre, hiszen nincs 
szebb, amikor gyermekeinkkel együtt 
egészségben és boldogságban töltjük el 
ezt a néhány napot. Ha a gyermekünk 
csillogó szemébe nézünk, ha örülni látjuk, 
már tudjuk, hogy megkaptuk a legcsodá-
latosabb ajándékot: őT.

Fantasztikus érzés látni, egy gyermek 
arcán, amikor először pillantja meg a 
csillogó, színes karácsonyfát. Azonban 
néhány dolgot ebben a szezonban is szem 
előtt kell tartani:

Karácsonyfa:
A fenyőfa mindig stabil talpon (kőtömb-

ben) álljon, 
A mászó babák számára ne legyenek 

elérhetőek a díszek, 
Az üvegdíszek helyett használjunk in-

kább műanyagot, 
A lehulló fenyőtüskékkel is vigyázni kell, 

mert a kisgyermekek azt biztosan meg 
akarják kóstolni.

Gyertyák, csillagszórók, kályha:
Minden étkezésnél gyújthatunk gyertyát 

vagy csillagszórót, hiszen a tűz látványa, 

a színek és a fény lenyűgözik a gyerme-
keket, de:

Ne hagyjunk gyertyát felügyelet nélkül 
a szobában egy pillanatra sem, figyeljünk 
oda a lecsorgó forró faggyúra is.

A megrakott kandalló vagy kályha fan-
tasztikus látványa megmelengeti a szí-
vünket, de a gyermekek kíváncsiságát 
is felkelti, ezért ezeket rekesszük el, ha 
eddig még nem tettük meg.

Sütés-főzés:
A konyhai sürgés-forgásba a gyerekeket 

is be lehet vonni, azonban itt is érvényes, 
hogy a tűzhely közelébe ne menjenek. Ha 
valamit főzünk, azt a belső lángra tegyük, 
ahol nehezebben elérhető a kicsik számá-
ra. A nagyobbak élvezik, ha be vannak 
vonva a sütésbe, hiszen gyurmázhatnak a 
tésztával, mintákat készíthetnek a kiszúró 
formákkal, díszíthetik és kóstolgathatják 
a süteményeket.

Ünnepi menü:
A karácsonyi asztalról nem hiányozhat a 

dió, mandula, mogyoró, melyek fogyasz-
tása azonban a két év alatti gyermekek-
nek nem ajánlott, hiszen könnyen félre 
nyelhetik ezeket. A karácsony hangulatát 
idézi a sütőtök, a sült alma, a gesztenye-
püré, a pulykahús, az almaszósz és az 
aszalt szilva, melyek jól elkészítve már a 
6-12 hónapos csecsemőknek is adhatók.

Ajándékozás:
Sokaknak nagy fejtörést jelent, hogy mit 

adjanak ajándékba a kisgyermekeknek. 
Minden szülő csakis a legjobbat szeret-
né a gyermekének, ezért előfordul, hogy 
méreg drágán gyakran unalmas játékokat 
vesznek nekik. Melyik gyermek figyelmét 
köti le hosszú távon az a maci, ami a szü-
lei helyett mondja el az esti mesét, vagy 
az a hinta, ami a szülő helyett ringatja 
álomba a gyermeket? A kisgyermekeknek 
legjobban a szülői szeretetre van szüksé-
ge, arra, hogy odabújhasson a szüleihez, 
hogy szeretetteljes érintésben részesít-
sék, simogassák, becézgessék – és nem 
csak karácsonykor – . Ha azonban valami 
jó játékot szeretnének ajándékozni, aján-
lom mindenki figyelmébe a már helyben 
is kapható kreatív és fejlesztő játékok 
ajándékozását.

Farkas Krisztina védőnő

Mindenkinek békés, szeretetben gaz-
dag karácsonyt és boldog új esztendőt 
kívánnak a védőnők!

A közelmúltban született 
gyermekek:

 
Bozóki Róbertnek és Rácz Adriennek 

Benedek Varsány

Gábor Tamásnak és Békési Erikának: 
Inez

 
 Mindenkinek 

sok szeretettel gratulálunk!
 

védőnők 
ha szerda, akkor Baba-mama klub!

karácsonyi jó tanácsok kicsiknek és nagyoknak
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„Szerintem úgy van, hogy minden karácsony egyre jobb lesz. 
Szeretném, ha mindenkinek sikerülne megkapni, amit akar és 
remélem, hogy mindenkinek jó lesz.”

Király Attila

Kézilabda sikerek

Veretlen zsombói focisták

A Zsombói Foci-Suli SE. 1999/2000. 
születésű focistái 2009. december 05-én 
a Zákányszék kupán vettek részt, melyen 
veretlenül csak a rosszabb gólaránynak 
köszönhetően a 2. helyet szerezték meg a 
mórahalmi csapat mögött. A fiatal focistá-
ink a kezdő mecset a rendező zákányszé-
ki csapattal játszották ahol érett játékot 
mutatva 2-0- ra győztek. A gólszerzőink 
ezen a meccsen Mihállfy Gergő, illetve 
Rozs Ádám volt. A következő meccsünk-
re egyértelművé vált, hogy a Mórahalom 
csapatával játszunk, ki-ki mérkőzést a 
kupa elnyerésért. Ezek a várakozások be 
is igazolódtak, és egy rendkívül izgalmas, 
parázs meccsen 2-2-es döntetlen értünk 
el. A csapat góljait Szalai Arnold, és Rozs 
Ádám lőtte. A záró meccsen a Bordány 
csapatát vertük meg 1-0-ra, ahol hatal-
mas fölényben játszottunk és több kapufát 

is lőttünk. A csapat gólját Mihállfy Gergő 
lőtte. A csapat igen jól teljesített, amelyet 
jól jellemez az, hogy a torna legjobb kapu-
sának Vecsernyés Rolandot választották. 
De ki kell emelnem a másik kapusunkat, 
és a középpályán és védekezésben is 
jeleskedő Törköly Zazát is, akik szintén 
kiemelkedően teljesítettetek. Külön kö-
szönetet szeretnék mondani, a lelkes szü-
lőkből álló szurkolóknak, akik segítettek a 
csapat utaztatásában, és lelkesítették ifjú 
és tehetséges labdarúgó palántáinkat. A 
tornáról készült képek megtalálhatók a 
www.zsomboifocisuli.atw.hu weblapon. 
Mindenkinek Boldog Karácsonyt, és sike-
rekben gazdag Boldog Új Évet Kívánunk.

Hajda Tamás, 
edző Zsombói Foci-Suli 

Eredmények az ADIDAS gyerekbajnok-
ságban.

A kézilabda utánpótlás csapatok részé-
re megkezdődtek a küzdelmek a megyei 
versenyekkel.

1997-es korcsoportban 3 mérkőzést 
játszottak a lányok, 2 győzelemmel és 1 
vereséggel a 2. helyen várhatják a folyta-
tást. a másik csoport 1.-2. helyezettjével 
kell még megküzdeniük a helyezésekért.

Csoporteredmény: 
1. Szeged KKSE I.
2. Szeged KKSE III. ( Zsombó )
3. HNKC ( Hódmezővásárhely )
4. Üllés
Lelkesen és lendületesen játszott a csa-

pat, mindenki kitett magáért, dícséret ille-
ti a lányokat.

Csapattagok: Török Anett, Gyuris Gab-
riella ( kapusok ), Mihálffy Adrienn, Lévai 
Janka, Gyuris Gerda, Bihari Nikolett, Adai 
S. Annabella, Lovászi Diána, Vér Viktória, 
Kispéter Anna.      

Polyákné Farkas Éva,
edző

A Meteora Mászócsapat sportmászói a 
2009. évi magyar bajnokság utolsó fordu-
lójában is kitettek magukért. Számtalan 
oklevelet, érmet és kupát gyűjtöttek, mint 
ezt már megszoktuk. Az összesített pont-
versenyben a következő helyezéseket ér-
ték el ifjaink:

Nehézségi mászás:
Gyermek/leány: 3. Kis Alexandra Éva, 

…, 5. Táborosi Boglárka Luca;
 /fiú: 1. Kovács-Deák Dániel, 

…, 4. Táborosi Zsombor Koppány, 5. Kis 
András Ádám;

Serdülő/fiú: 7. Börcsök Máté Pál;
Ifjúsági B/leány: 1. Táborosi Ajnácska 

Réka;
 /fiú: 4. Farkas Tamás;

Ifjúsági A/leány: 1. Sikter Barbara;
Felnőtt/női: 2. Varga Szilvia, 3. Sikter 

Barbara, 4. Táborosi Ajnácska Réka;
 /férfi: 4. Sikter Farkas, …, 11. Far-

kas Tamás, …, 20. Kovács-Deák Dániel.

Boulder mászás:
Gyermek/leány: 3. Kis Alexandra Éva, 

4. Táborosi Boglárka Luca;
 /fiú: 1. Kovács-Deák Dániel, 

…, 4. Táborosi Zsombor Koppány, 5. Kis 
András Ádám;

Serdülő/fiú: 7. Börcsök Máté Pál; 
Ifjúsági B/leány: 1. Táborosi Ajnácska 

Réka;
 /fiú: 7. Farkas Tamás;
Ifjúsági A/leány: 1. Sikter Barbara;
Felnőtt/női: 2. Varga Szilvia, 3. Sikter 

Barbara, 7. Táborosi Ajnácska Réka;
 /férfi: 3. Sikter Farkas, …, 25. 

Farkas Tamás, …, 27. Kovács-Deák Dániel.

Gyorsasági mászás:
Gyermek/leány: 3. Kis Alexandra Éva, 

…, 5. Táborosi Boglárka Luca;
 /fiú: 1. Kovács-Deák Dániel, 

…, 4. Táborosi Zsombor Koppány, 5. Kis 
András Ádám;

Serdülő/fiú: 7. Börcsök Máté Pál;
Ifjúsági B/leány: 1. Táborosi Ajnácska 

Réka;
 /fiú: 4. Farkas Tamás;
Ifjúsági A/leány: 3. Sikter Barbara;
Felnőtt/női: 3. Táborosi Ajnácska 

Réka;
 /férfi: 9. Farkas Tamás.

Összesített csapatverseny: 
1. Meteora Mászócsapat!!!

Magyarország Legjobb sportmászó Egyesülete A 
Zsombói Meteora Mászócsapat
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„Karácsonykor olyan játékot játszunk, amiket mindenki szeret. 
Állunk sorban a templomban, mindenki a pásztorjátékra vár. Éneklik 
az előadásban, hogy megszületett Jézus. Mennek hozzá a pásztorok és 
a három királyok.”

Bozsó Barbara

Ha, angolul  
Vágó-eszköz 

 Befejeződött  
Kérdőszó 

 
Késő este 

 
Omlani 
kezd! 

 
Repedés Bucka Cukrászdák 

Megfejtés 
(1) 

           

Ferrum 
Kötőszó 

  
G.Ö. 

  Papírvágó  Te meg én   
Megfejtés 

(2) 
Mesefigura 

   Indokoló         

Megfejtés 
(3) 

 Csuk 
Megfejtés 

(4) 
 

Holland 
autójelzés 

… Taj Po   Hiány Íme  

           - 

Akadályoz      Önfejűség  
Szerb 

   
Duplázva 

csecsemő 

Meny-
asszony 

   
A halak 
párzási 

időszaka 
Vehemens  Német „cs”  

Tehénbeszéd 

  
Zamat  Jelfogó 

  
Nyári eső 

       Sugár  
Kever réz! 

Laticel        

Hanglemez-
kiadó 

   
Ozmium 

Boltív      Hüvelyk    
Gyorsulás 

jele 
 

Kiejtett betű     Élelemhiány       

 

Az keresztrejtvényének megfejtése: „Ha ketten ugyanazt csinálják, az nem ugyanaz.” 
A GOODS MARKET 1000Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Papdi Istvánné.
Gratulálunk! A nyereményét átveheti a Közösségi Házban.

Az előző szám ROCK TOTÓ megfejtése: 1. a, 2. c, 3. b, 4. c, 5. c, 6. d, 7. a, 8. c, 9. d, 10. a
A Szilvánia Pizzéria családi pizzáját nyerte: Táborosi Renáta

1. Mi látható az idén forgalomba került 200 
forintos érme hátoldalán?

A, Magyar Tudományos Akadémia B, Halászbástya
C, Parlament  D, Lánchíd

2. Hány képviselője van Magyarországnak a 
2009-es választások óta az Európai Parlamentben?

A, 11   B, 22
C, 25   D, 33

3. Ki volt az idén elhunyt Cseh Tamás állandó 
szerzőtársa?

A, Bereményi Géza  B, Bródy János
C, Lovasi András  D, Koncz Zsuzsa

4. Hol volt az idei A csoportos jégkorong világbaj-
nokság, ahol hosszú idő után mi is részt vettünk?

A, Svájc  B, Kína
B, Egyiptom D, Norvégia

5. Ki volt a széphalmi remete, akinek emlékéve  
volt a 2009-es esztendő?

A, Bessenyei György B, Batsányi János
C, Kölcsey Ferenc D, Kazinczy Ferenc

6. Melyik kézilabda csapat tagja volt a 2009-ben 
meggyilkolt Marian Cozma?

A, Pick Szeged B, MKB Veszprém
C, Dunaferr D, FTC

7. Ki nyerte az idei Hungaroring Forma1-es 
nagydíjat?

A, Hamilton B, Button
C, Alonso  D, Kubica

8. Hányadik Magyar Filmszemle volt az idei?
A, 39.  B, 40.
C, 41.  D, 42.

9. Kinek az emlékét őrzi az ide Csillagászat 
Nemzetközi éve?

A, Apollóniosz B, Johannes Kepler
C, Galileo Galilei D, Neil Armstrong

10. Hányadik helyen zárt a magyar futball váloga-
tott a világbajnoki-selejtező csoportjában?

A, első  B, második
C, negyedik D, nyolcadik

TOTÓ 2009.
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Legutóbbi rendezvényeink

Zsombói gyerekek a Hősök terén

Mádi György aranymiséje

Mentés Másként koncert

Haydn emlékkoncert

Stoned – 100% Rolling Stones koncert

Évvégi önkormányzati vacsora

Katalini táncház

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

Idősek napi rendezvény

Falukarácsony 2009.

Gyöngyök és gyémántok vetélkedő

András napi kolbásztöltő verseny

Adventi készülődés 2009.

Nagycsaládos Mikulás

Zsombói gyerekek a Szent koronánál

Műsor az Idősek napján


