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Idén sem maradhatott el a hagyományos novemberi 
program, amit a sertések kevésbé, ám a zsombóiak an-
nál inkább vártak: a kolbász- és hurkatöltő verseny. 

A november 5-i borús szombati nap dele a piactéren találta 
a csapatokat, ahol már javában készültek a pályaművek. Ezúttal 
tizenkét csapat mérte össze tudományát a szokásos három kate-
góriában: Zsombó kolbásza, ahol előre meghatározott recepttel 
kell dolgozni, csapatkolbász, amibe mindenki beleadhatott apa-
it-anyait, meg amit még gondolt, illetve a csapathurka, amely-
ben szintén szabad kezet kaptak az alkotók. Idén is vendégünk 
volt egy-egy csapat Máriaföldéről és Orotváról, hogy különleges 
ízekkel nyerjék meg a zsűrit és az egybegyűlteket. 

Kora délután ült össze a három bizottság, hogy az elkészült 
disznóságokat értékeljék. A különböző kategóriákban más-
más zsűritagok kaptak helyet: a Zsombó kolbásza versenyben 
indulók műveit Géczi Lajos, a tavalyi győztes, Vona Tibor, az 
ExperiDance alapítója és producere, és Farkas Csaba hentes 
mester kóstolta meg. A csapatkolbászok versenyében D. Tóth 
Júlia rádiós újságíró, Maróti József cukrászmester és Zsizsik 
Jácint, a FoliaCargo tulajdonosa ítélt; ebben a versenyszámban 
egyébként egészen különleges alkotások indultak, pl. a káposz-
tával ízesített kolbász, illetve egy zöld színű, rózsákkal díszített 
változat is. A hurkakóstolók: Szilágyi Annamária színművész, 
Megyeri Csaba, aki szintén a FoliaCargo részéről érkezett, An-
gyal Áron a Közösségi Ház, valamint a pont időben érkező 
Nagyapáti Roland a Jóbarát Vendéglő „színeiben”. Ahogy min-
den évben, a zsűrit most is megizzasztotta a mezőny, de végül 
mindhárom kategóriában sikerült győztest hirdetni.

A délután 6-kor kezdődő eredményhirdetés idejére besötéte-
dett, az eső is eleredt, így még hangulatosabb volt a kolbász- és 
hurkaillatú nagyterem. A közönség tűkön ülve várta, hogy mely 
csapatok bizonyultak a legjobbnak, majd hamarosan minden-
re fény derült. Csapatkolbász kategóriában első helyen végzett 
a Szent Imre Katolikus Általános Iskola kis létszámú, de annál 
ügyesebb csapata; második lett az Összefogás Zsombóért Egye-
sület, harmadik helyen pedig Géczi Lajos és csapata zárt. A hur-
kák versenyében a legjobbat Nagy Csaba és csapata készítették, 
őket követte a KolbÁszok & HurkÁszok, harmadikként az ÖZSE 
végzett. A nyertesek emlékplakettet vihettek haza, az első helye-
zettek Vona Tibortól vehettek át egy ExperiDance ajándékcso-
magot, valamint a Zsombó kolbásza kategória nyertesei Géczi 
Lajos felajánlásának köszönhetően egy-egy italválogatással is 
gazdagabbak lettek. A legnagyobb várakozás természetesen a 
Zsombó kolbásza kategória eredményhirdetését övezte, hiszen 
a nyertesé lesz egy évre a vándordíj, ő lesz a következő verseny 
zsűrielnöke, alkotása pedig kapható lesz a majálison, falunapon 
és minden egyéb zsombói gasztronómiai eseményen. Mindezt 
a KolbÁszok & HurkÁszok csapata vitte el, a kategória máso-
dik helyezettje a Galambdúc lett, harmadikként pedig a SZIKAI 
csapata végzett. 

Az eredményhirdetést követően Bátki Fazekas Zoltán lé-
pett színpadra, és adta meg az alaphangulatot a vacsorához. Az 
eszem-iszom ezután dínom-dánommal folytatódott, a zsombói 
sertések pedig újabb egy évre fellélegezhetnek… 

Bálint lea

Disznóságok a piactéren

Mindenkinek köszönjük az Egészséghéten való  
részvételét!

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik 
támogatták a 15. Egészséghét létrejöttét: 

Zsombó Nagyközség Önkormányzata, Gyuris Zsolt,  Egész-
séges Zsombóért Alapítvány, Németh Róbert, Némethné Glasza 
Melinda, Közösségi Ház dolgozói, Angyal Áron, Angyal Andrea, 
dr. Bernáth József, dr. Bernáth Erika, Kádár N. Lajos, Hegedűs 
Jenőné Gizi néni, Jóbarát Vendéglő, Tímea Süteménybolt, Pol-
gárőrség Zsombó, Szent Imre Katolikus Általános Iskola dolgo-

A 15. Egészséghét 
zói, dr. Bányai Erika, Maróti Sándor, Maróti Sándorné Valika, 
Lottica Optika, dr. Frányó Ildikó, Szigeti Klára, Szigeti József, 
Paragi Réka, Richter Nyrt., Teva Magyarország Zrt, Egis, KRKA, 
Wörwag Pharma. 

Az Egészségház dolgozóinak és minden fent említett támo-
gatónknak köszönjük a segítséget, és azt, hogy lehetőséget te-
remtettek az Egészséghét megszervezésére. 

Reméljük, jövőre is találkozunk!
Dr. BorBély rita

futás, pihenés, Díjkiosztás                                                                                                                                                         fotók: Fóris Maja
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Tisztelt Választópolgárok!
Tisztelt Zsombóiak!

2016. október 2-án nagyközségünkben is országos népsza-
vazást (a továbbiakban: népszavazás) tartottak. A népszavazás 
során a választópolgárok arra az egyetlen kérdésre adhatták le 
szavazataikat, hogy:

"Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hoz-
zájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok 
Magyarországra történő kötelező betelepítését?" .

Szavazókörök Választásra jogosultak 
száma (fő)

Megjelentek 
száma (fő)

Szavazólapok száma Részvételi arány 
(%)Igen Nem Érvénytelen

Általános Iskola, Móra u. 8. 
- 1. sz. szavazókör 880 404 7 379 18 45,91

Általános Iskola, Móra u. 8. 
- 2. sz. szavazókör 913 416 7 391 18 45,56

Általános Iskola, Móra u. 8. 
- 3. sz. szavazókör 1042 458 4 404 50 43,95

Összesen: 2835 1278 18 1174 86 45,08

Az 1 278 leadott szavazatból 1 192 érvényes (az összes szava-
zat 93,27%-a) és 86 érvénytelen (6,72%) szavazat volt. 

Országosan a 8 272 625 számú választópolgárból 3 418 387 
(41,32%) élt érvényesen az alkotmányos jogával. Az érvényesen 
szavazók közül 56 163 (1,64%) volt az igennel szavazók, 3 362 
224 (98,36%) volt a nemmel szavazók száma. 

Magyarország Alaptörvénye 8. cikkének (4) bekezdése sze-
rint:

„Az országos népszavazás érvényes, ha az összes választópol-
gár több mint fele érvényesen szavazott, és eredményes, ha az 
érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele a megfogal-
mazott kérdésre azonos választ adott.”

Tájékoztató a népszavazás eredményéről
Nagyközségünkben (a korábbi évek gyakorlatához hason-

lóan) 3 szavazókör került kialakításra. A három szavazókörben 
2 835 fő volt a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma a 
névjegyzék zárásáig.

A választásra jogosult 2 835 választópolgárból a szavazás zá-
rásáig 1 278 fő jelent meg, így a részvételi arány 45,08% volt, 
amely az országos részvételi aránynál (41,32%) kicsit maga-
sabbnak mondható.

A szavazóköri eredmények a következőképpen  
alakultak:

Tekintettel arra, hogy a népszavazáson országosan az összes 
választópolgárnak csak 41,32%-a szavazott érvényesen, ezért  
a népszavazás érvénytelen volt, amely egyben eredményte-
lent is jelent.

A szavazások során rendkívüli esemény nem fordult elő 
nagyközségünkben, a Szavazatszámláló Bizottságok zavartala-
nul, a jogszabályi előírásoknak megfelelően folytatták tevékeny-
ségüket. A Szavazatszámláló Bizottságok és a Helyi Választási 
Iroda tagjainak a szavazás lebonyolítása kapcsán kifejtett tevé-
keny közreműködésüket ezúton is köszönöm.

Dr. CsúCs áron

jeGyző, hVi Vezetője

Ki sepri a kéményt?
A lakossági kéményseprést több megyében átvette a ka-

tasztrófavédelem. Ez nem azt jelenti, hogy tűzoltók ellenőrzik 
a kéményeket, a sormunkát változatlanul kéményseprő szak-
emberek végzik. Az újdonság csak az, hogy ahol a megyei jogú 
városok nem vállalták a feladatot, ott a katasztrófavédelem szer-
vezésében valósul meg a kéményseprés.

Mikor jön a kéményseprő?
A lakossági sormunka nincs összefüggésben a fűtési idő-

szakkal. A kéményseprők ütemterv alapján érintik az egyes 
települések utcáit. Ez a gázüzemű és zárt égésterű tüzelő- és 
fűtőeszközök esetén kétévente, minden egyéb fűtőberendezés 
esetében évente történik meg.

Mennyibe kerül a kéményseprés?
A lakossági sormunka ingyenes. Nem csak ott, ahol a ka-

tasztrófavédelem végzi, hanem mindenhol. A kéményseprő 15 
nappal a sormunka előtt a postaládába dob egy értesítőt. Ha a 
megadott időpontban nem találja otthon a kéménytulajdonost, 

újabb időpontról hagy értesítést. Ha a sormunkát a kéménysep-
rő a második időpontban sem tudja elvégezni, akkor a kémény-
tulajdonosnak 30 napon belül egyeztetnie kell egy új, közös idő-
pontot, amikor elvégezhető a sormunka. A harmadik, közösen 
egyeztetett időpontban elvégzett munkáért már ki kell fizetni 
a kiszállási díjat (körülbelül 500 forint), de nem készpénzben, 
hanem csekken, vagy átutalással. Soha ne adjon készpénzt a ka-
tasztrófavédelem kéményseprőinek!

Mi tartozik bele az ingyenes sormunkába?
A sormunka magában foglalja a kémény és az összekötő 

elem ellenőrzését, tisztítását, a levegő-utánpótlás ellenőrzését és 
az ezt befolyásoló műszaki berendezések okozta hatások vizsgá-
latát, továbbá az égéstermék paraméterinek ellenőrzését, illetve 
ahol elő van írva, ott a szén-monoxid-érzékelő működőképessé-
gének ellenőrzését is. A sormunkába nem tartozó munkákért, 
valamint a két sormunka között megrendelt kéményellenőrzé-
sért fizetni kell.

A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről
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A falugazdász tájékoztatója
Az őstermelői igazolvány ügyintézésével kapcsolatos 

tudnivalók:

Azon őstermelőknek, akik a 2016-os évben eddig megkap-
ták az ideiglenes igazolványukat, nincs semmi teendőjük. A Ka-
mara folyamatosan postázza a kártya alapú igazolványokat, az 
a kérésem, hogy ellenőrizzék le a korábban átvett papír alapú 
ideiglenes igazolványok és a kártya adatait. Amennyiben elté-
rést tapasztalnak, kérem, jelentkezzenek (az igazolvány száma a 
bal alsó sarkában található, a papír alapú igazolványon szereplő 
szám kiegészül egy technikai azonosító számmal, az nem szá-
mít eltérésnek).

A 2014-es vagy 2015-ös évben kiállított barna színű papír 
alapú őstermelői igazolványok 2016. december 31-ig érvénye-
sek. Ezek az igazolványok még 2016-ban használhatók, de a 

2017-es évre a jogfolytonosság miatt már 2016 októberétől meg 
kell igényelni az új igazolványt. Nagyon fontos, hogy az idén 
ez megtörténjen, mert az idei átmeneti évet követően 2017-től 
csak az aktuális dátumtól kezdve tudunk kiállítani és érvénye-
síteni őstermelői igazolványt, tehát megszűnik a március 20-ig 
történő érvényesítésre vonatkozó eddigi szabályozás.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentációk egyéni és közös 
igazolvány esetén:

•	 előző	őstermelői	 igazolvány	az	Adatnyilvántartó	 lap-
pal

(Ezen a lapon a földterületi adatok kivételével minden szük-
séges adat szerepel.)

•	 Földhasználati	lap	szemle,	vagy	bármilyen	dokumen-
tum, amely helyrajzi számonként tartalmazza a használt földte-
rületek adatait, és igazolja az őstermelői tevékenység végzéséhez 

Hogyan lehet a szolgáltatást megrendelni?
Van lehetőség arra, hogy valaki kéményseprést rendeljen a 

kötelező és ingyenes sormunkán túl is. Az ügyfélszolgálat elér-
hető a 1818-as telefonszámon, azon belül a 9-es, majd az 1-es 
menüpontot kell választani. Hétfőnként 8.00–20.00 óráig, a 
többi hétköznapon pedig 8.00–14.00 óráig érhető el. Továb-
bi információkat talál a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu 
weboldalon.

Tájékoztató

Értesítjük a tisztelt fogyasztókat, hogy a Tisza-Maros Ivóvíz-
minőség-javító Program keretében 84,973186%-ban az Európai 
Unió és 15,026814%-ban a Magyar Állam társfinanszírozásá-
ban fejlesztésre kerültek Deszk, Kübekháza, Röszke, Tiszaszi-
get-Újszentiván és Zsombó vízműtelepei. A próbaüzemet köve-
tően a tisztított ivóvíz hálózatra bocsátása megkezdődik 
Zsombón várhatóan 2016. november 2-án.

A vízműtelepek fejlesztésének eredményeként megtörténik a 
kutakból kitermelt víz gáztalanítása, a beépítésre került tisztító, 
illetve szűrő rendszerek hatására az ivóvízben a hatályos előírá-
sok határértékeinek szintje alá csökken a vas, arzén, mangán és 
ammónium értéke. A tisztított ivóvíz fertőtlenítést követően ke-
rül a hálózatra a fogyasztókhoz. Az egyenletes hálózati nyomást 
minden településen víztornyok biztosítják. A vízműtelepek fel-
újításra kerületek, vagy új kezelőépületek épültek. A nyers- és 
tiszta víz tárolására medencék létesültek. A megfelelő mennyi-
ségű ivóvíz biztosítására Deszken és Tiszaszigeten 1-1 db új kút 
került fúrásra, Zsombón 1 db kút került felújításra. A tisztítás 
során a szűrőkről kikerült öblítővízből az iszap ülepítő- és sűrí-
tőmedencékben kerül leválasztásra, mely víztelenítést követően 
kerül elszállításra a kijelölt lerakóhelyre.

A vízhálózaton az üzembiztonság növelése, valamint a tisz-
títhatóság érdekében hálózatrekonstrukciós munkák történtek. 
Új tolózár-csomópontok, tűzcsapok, valamint a mechanikai 
tisztítást biztosító csomópontok kerültek kiépítésre. Zsombón 
és Röszkén új fogyasztók ellátása vált lehetővé a külterületi ve-
zetékek megépítésével. 

„Tisza Maros Ivóvízminőség-javító Program” című KEOP-1.3.0/09-11-2011-0024

A közeljövőben, várhatóan 1 hónap múlva a hálózaton me-
chanikus tisztítási munkálatokat végeznek el. Ennek keretében 
szivacsdugót vezetnek át a gerincvezetékeken, amely leválasztja 
a gerincvezetékek falán lerakódott szennyeződést. Ennek a tisz-
títási munkának a következtében a bekötővezetékbe is kerülhet 
valamennyi szennyeződés, amely a háztartásokban a csapok 
megnyitása után kiürül. Látható jele az lehet, hogy zavarossá 
válik ideiglenesen az ivóvíz. A hálózatmosatásról a szolgáltató 
Alföldvíz külön értesítéssel lesz. A legkiválóbb ivóvíz biztosí-
tásának érdekében együttműködésüket és türelmüket előre is 
köszönjük. 

A Tisza-Maros Ivóvízminőség-javító Program megvalósí-
tásában közreműködtek:
Megrendelő: Tisza-Maros Ivóvízminőség-javító 
           Önkormányzati Társulás 
Közreműködő Szervezet: Nemzeti Környezetvédelmi 
                                                    és Energia Központ Nonprofit Kft.
Mérnök Szervezet: Hordalék Kft. 
Kivitelező: Békés Drén Kft. 
Üzemeltető: Alföldvíz Zrt.

Kint járt a kéményseprő, de nem tisztította ki  
a kéményt?

Előfordulhat, hogy a kémény állapota nem indokol tisztítást, 
olyan viszont nem történhet meg, hogy a kéményseprő sem-
milyen mérést nem végez a kémény ellenőrzése során. Ha va-
laki ilyet tapasztalna, kérjük, jelezze ezt ügyfélszolgálatunkon. 
Ugyancsak jelezzék, ha a kéményseprő készpénzt fogad el.
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szükséges jogszerű földhasználatot
•	 személyi	igazolvány
•	 lakcímkártya
•	 adóazonosító	jel
•	 adószám
•	 MVH	regisztrációs	szám
•	 családi	gazdaság	nyilvántartási	száma	(ha	van)
•	 Agrárkamarai	nyilvántartási	szám

Fontos tartalmi elemekkel bővül az őstermelői iga-
zolvány és annak igénylése:

1. Ezentúl az őstermelő által használt földterületeket hely-
rajzi számonként részletesen rögzíteni kell a NÉBIH elektroni-
kus rendszerében, ehhez szükséges a Földhasználati lap, vagy 
bármiféle bizonyító erejű dokumentum, vagy az arra alapozott 
adatok. Helyrajzi számonként az alábbi adatokra lesz szükség:

a földterület elhelyezkedése (település, kül- vagy belterület), 
helyrajzi szám, területnagyság hektárban kifejezve, művelési ág, 
használat jogcíme (saját, bérelt, egyéb jogcímen használt terü-
let), művelési ágankénti összesített területi adatok.

2. Másik fontos tartalmi elem a termesztett növénykultúrák 
részletes feltüntetése. Az ehhez szükséges adatok: termesztett 
kultúra és termék megnevezése (pl. fejes káposzta, kelkáposz-
ta, őszibarack, nektarin stb.), termőterület nagysága hektárban 
vagy négyzetméterben kifejezve, értékesíteni kívánt termés-
mennyiség kg-ban vagy darabban kifejezve a 2016-os évre.

Az igazolványon nem szereplő kultúrák értékesítése miatt a 
kormányhivatali ellenőrzés során szankciók kiszabására, vala-
mint az őstermelői igazolvány bevonására is sor kerülhet.

Az igazolvány kártya alapú lesz. A kártya alapú igazolványok 
elkészültéig ideiglenes igazolványt állítanak ki, amely igazolja a 
jogszerű őstermelői tevékenységet. A kártya alapú igazolványo-
kat mindenki postai úton fogja megkapni.

A 2016-os területalapú támogatásokkal kapcsolatos 
információk:

Elkezdődött a 2016. évi támogatási előlegek elsőkörös kifize-
tése azon gazdálkodók esetében, ahol nem történt ellenőrzés. Az 
ellenőrzéssel érintett gazdák támogatásainak kifizetése csúszni 
fog, ennek időtartamáról nincs információnk. 

A termeléshez kötött növényalapú (zöldség, pillangós szálas 
növények, pl. lucerna) támogatást igénylő gazdáknak Gazdálko-
dási naplót kell majd vezetniük, melynek a pontos formátuma 
nálam beszerezhető, az érintett gazdákat kérem, érdeklődjenek.

Amennyiben a termelőt elemi kár érte, és a káreseményt 
annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül bejelentette, 
november 1. és 30. között kell a kárenyhítési támogatási ké-
relmüket az elszámolással együtt bejelenteni. A részletekről az 
érintettek, kérem, novemberben érdeklődjenek. Az elemi kárral 
érintett gazdálkodók, akik a káreseményt a határidőn belül be-
jelentették, és 30% vagy ezt meghaladó kár mértékéről kaptak 
a NÉBIH-től hatósági bizonyítványt, november 1. és 30. között 
tehetik meg a kárenyhítési támogatási kérelem benyújtását. Az 
érintett termelőket kérem, jelentkezzenek a részletek megbeszé-
lésére (szerencsére kevés termelő érintett).

Az Agrárkamarai tagdíjbevallásokkal kapcsolatos 
tudnivalók:

Azoknak a gazdáknak, akik elkészítették a tagdíjbevallásu-

kat, és befizették a tagdíjat, nincs tennivalójuk. Azok a termelők, 
akiknek előző évben volt érvényes őstermelői igazolványuk, és 
júliusban vagy azután igényeltük az új igazolványt, az Agrárka-
mara honlapján tehetik meg elektronikusan a tagdíjbevallást, s 
fizethetik meg a kamarai tagdíjat.

A bankszámla száma: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, 
11749008 – 20190244

A közlemény rovatba írják be a kamarai nyilvántartási szá-
mukat, valamint a „2016. évi tagdíj” szöveget.

Azok a termelők, akik elmulasztották a tagdíjbevallás elké-
szítését, a Kamara fogja megállapítani a szankciós tagdíjat, a 
szankció mértéke az előzetes információk szerint a tagdíj 20%-a 
lesz.

A növényvédő gépek vizsgáztatásával kapcsolatos  
információk:

A Növényorvosi és Növényvédő Mérnöki Kamara informáci-
ója alapján: az 50 liter (a rendeletben 5 dm3 szerepel) vagy afe-
letti tartállyal rendelkező 3 évnél idősebb növényvédelmi gépe-
ket időszakos műszaki alkalmassági vizsgálatnak kell alávetni. 
A jogszabály november 26-i határidőt ír elő, ez a szoros idő nem 
lesz tartható. A Növényvédő Kamara a honlapján létrehozott 
egy regisztrációs felületet, ide kell minden érintett gazdának be-
regisztrálnia a permetező gépeit a megadott határidőig. Az elő-
zetes információk alapján a tervezett vizsgáztatási díj 30.000 és 
70.000 Ft között lesz gépenként. Mobil vizsgáztató állomás fog 
működni, és településenként lesz egy koordinátor, aki a szerve-
zési feladatokat el fogja látni. Egyéb információk lapzártáig nem 
érkeztek, a részletekről érdeklődjenek.

Az öntözéshez használt kutak legalizálása:
Az új vízkészlet-gazdálkodást szabályzó jogszabály célul 

tűzte ki, hogy a jelenleg is meglévő, 10 éve vagy azelőtt létesí-
tett fúrt kutakra egyszerűsített eljárás keretében fennmaradási 
engedély igényelhető, és ezáltal legalizálhatóak lesznek öntözé-
si célra. A végleges szabályozás 2018-ra várható, lesznek kutak, 
melyek esetében a területileg illetékes jegyző is eljárhat, és lesz-
nek kutak, melyek engedélyezése a tervezet szerint a Katasztró-
favédelem hatáskörébe fog tartozni.

Pontosabb információval egyelőre nem rendelkezünk, ké-
rem, figyeljék a későbbi számokat.

Az aktuális információk, pályázati lehetőségek a www.
szechenyi2020.hu, www.fvm.hu, a www.mvh.gov.hu és a www.
nak.hu honlapokon találhatók, kérem, figyeljék ezeket az olda-
lakat is.

      
Tisztelettel: 

nemzeti aGrárGazDasáGi kamara

TANYÁT KERESEK 
Zsombó környékén, 

marhatartásra alkamasat, 

4-5 hektár földdel, legelővel. 

06-70/314-78-64 Rózsa Sándor
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Az ENSZ közgyűlése 1992 decemberében döntött úgy, 
hogy október 17. legyen a szegénység elleni küzdelem 
világnapja. Itt hívták fel először a tagállamok figyelmét 
arra, hogy legalább ezt a napot szenteljék a szegény-
ség elleni küzdelemmel kapcsolatos tevékenységeknek. 
A világnap jelentősége, hogy ráirányítja a figyelmet a 
szegények problémájára. A kezdeményezés sokakat ra-
gadott magával. Magyarországon 1996 óta emlékeznek 
meg erről a napról. Iskolánk minden évben csatlakozik 
a felhíváshoz.

Az 1/a aktív módon emlékezett meg a szegénység elleni 
küzdelemről. Beszélgettek mindarról, amit nem vagy csak alig 
akarunk észrevenni, arról, ami körülöttünk van, de sűrűn za-
varba hoz, együttérzésre sarkall, azonban zavartan elnevetjük 
magunkat, félrefordítjuk a fejünket ahelyett, hogy apró dolgok-
kal segítenénk. Az osztály tanítója, Becherer Anikó elmesélte a 
gyerekeknek mindazt, ami egyes emberek elszegényedéséhez 
vezethet, és azt is, hogy ami nekünk természetes, az nem min-
denütt adatik meg másoknak. Ezzel együtt érdekes rajzok szü-
lettek arról, hogy a gyerekeknek mit jelent a gazdagság. Van, aki 
a tárgyakban kereste a gazdagságot, van, aki a családban, a ho-
vatartozásban, a társadalmi helyzetében látta meg ezt. Érdekes 
volt látni, hogy mennyire életkorfüggő és természetes mindaz, 
amink van, és fel sem fogjuk, hogy ezek bolti értéke megfizet-
hetetlen. Végezetül egy gazdagságról szóló tanmesével zárták a 
gondolataikat.

Az 1/b osztályosok a szegénység elleni küzdelem világnapján 
először a szegénység fogalmát járták körbe, majd megvizsgálták, 
hogy mit kell nélkülöznie egy szegénységben élő gyermeknek 
(nem megfelelő mennyiségű, minőségű élelmiszer, az öltözkö-
dés nem mindig évszaknak megfelelő, könyvek, játékok hiánya, 
kulturális programok hiánya, stb.). Ezután Marika néni elmesél-
te a gyerekeknek A boldog ember inge című mesét, melyben a 
király gazdagsága ellenére sem találja szívében a boldogságot, és 
a mese végén egy olyan  ember tanítja meg az igazi boldogságra, 
aki olyan szegény, hogy még egy inge sincs....

Másodikban az osztálytanító, Kovács Mariann felolvasta a 
gyerekeknek Móra Ferenc A szánkó című történetét, majd ar-
ról beszélgettek, mi a különbség az akkori és a mostani szegény 
gyerekek élete között. Ötleteket mondtak, miben tudnának se-
gíteni ezeknek a gyerekeknek. Közeleg a karácsony, így lehető-
ségük lesz arra, hogy a Mikulás-gyár számára ajándékokat, cso-
magokat gyűjtsenek.

A 3/a tanulói arról beszélgettek, hogy ma Magyarországon 
mintegy 140 ezer gyereket bármikor elvehetnek a szüleiktől, 
mert azok nem képesek megfelelően ellátni őket.

A 3/b osztály az idén „pusztán” beszélgetéssel emlékezett 
meg a szegénység elleni küzdelem világnapjáról. Irányított kér-
dések segítségével igyekeztek a gyerekek elmondani, hogy mik 
lehetnek azok az okok, melyek valakit szegénnyé tudnak tenni, 
hogyan veszítheti el valaki az állását, mik azok, amelyek saját 
hibájából, és melyek történhetnek külső okok miatt. Ezután arra 
terelődött a szó, hogy vannak-e igazán szegények a szűkebb-tá-
gabb környezetükben. Elmondták a gyerekek azt is, hogy ők és 

családjaik milyen adományokkal segítik a szegényeket. A be-
szélgetés végén igyekeztek arra is fényt deríteni, hogy mik azok 
a dolgok, melyeket most tehetnek azért, hogy a későbbiekben 
elkerüljék azt, hogy szegénnyé váljanak. Ügyesen fogalmazták 
meg, hogy nagyon fontos egy jó munkahely, megfelelő munka, 
többen említették, hogy saját vállalkozást szeretnének. Mind-
ehhez pedig az nagyon fontos, hogy tanuljanak, hogy legyenek 
célkitűzéseik, s ha van lehetőségük, akkor osszák be a pénzüket.

A 4/a-ban az idén – a korábbiakkal ellentétben – inkább a 
megelőzésre terelődött a szó a beszélgetésben, melyben a célki-
tűzések, a felelősség, tudatosság, takarékosság kapták a fő hang-
súlyt.

A 4/b olvasás órán először két koppantással – melyek kö-
zött 3 és fél másodperc telt el – idézte fel az egy évvel ezelőtti 
tényeket, ilyen gyakran hal éhen egy ember a Földön, naponta 
huszonötezer... és sokaknak felidéződött ez az élmény. Most a 
magyarországi szegénységről beszélgettek, kerestek adatokat a 
neten. Személyes élmények tömkelegével is bebizonyosodott, 
hogy van még mit tenni, és a mindennapokban elvégezhető, se-
gítő tettekre sarkallták egymást.

Az 5/a-ban arról beszélgetett a gyerekekkel osztályfőnökük, 
Tóth Alexandra, hogy mi is a szegénység, hogy miért aktuális 
manapság is a szegénység elleni küzdelem. Egy rövid ppt-s be-
mutató segítségével döbbentek rá a diákok, micsoda hatalmas 
számokról beszélünk mind világméretű szinten, mind Magyar-
országon. Néhány megdöbbentő képet is láttak szegénységben 
élő gyerekekről. Arról is szó esett, hogy mindig arról kezdjünk el 
gondolkodni egy probléma kapcsán, hogy személyesen mi mit 
tehetünk. Mert mindenki sokat tehet a saját életterén belül a sa-
ját eszközeivel. A gyerekek nagy figyelemmel és olykor megdöb-
benéssel hallgatták a szegénységgel kapcsolatos tényeket. Sok 
ötletük volt, hogyan segíthetnek. Néhányan elmesélték, hogyan 
szoktak segíteni, mit szoktak tenni szüleikkel együtt a nélkülöz-
ni kénytelen családok, gyermekek szomorúságának enyhítésére. 
Végül kaptak egy A/4-es oldalnyi listát a lakóhelyünk közelében 
megtalálható helyekről, intézményekről, ahol bármikor szíve-
sen fogadják az adományokat és szakszerűen osztják el azok 
között, akik rászorulnak.

Az 5/b osztályban az osztályfőnöki óra keretében zajlott a 
megemlékezés. Óra elején elővették a világ legnagyobb tanórá-
ján készült plakátokat, mivel a globális célok között szerepelt 
a szegénység elleni küzdelem is. Utána az egyik tanuló, Gábor 
Leila beszélt a magyarországi szegények sorsáról, arról, hogy 
melyik rétegből kerülnek ki, majd megdöbbentő képeket muta-
tott a többieknek az éhezőkről. Tóth-Kelemen Szonja és Kálmán 
Patrícia arról beszélt, hogy mióta és miért ünnepeljük meg ezt a 
világnapot. Ezután Rácz Dorina mutatta be összefoglaló prezen-
tációját. Mindenki felírta egy lapra, ő mit tenne, hogy enyhítse 
a szegénységet. A lapokat összegyűjtötték, mindenki kihúzott 
egyet (lehetőleg nem sajátját), és felolvasta, mit írt a társa. Vol-
tak, akik távoli országba utazva segítenének, voltak, akik mun-
kát, lakást, élelmet, vizet adnának a rászorulóknak.

Egy irányított, kötetlen beszélgetés keretében zajlott a meg-
emlékezés a hatodik osztályban, melyhez egy prezentáció és egy 

„Azért vagyunk a világon, 
hogy másokról gondoskodjunk.”
Megemlékezésünk a szegénység elleni küzdelem világnapján
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írott segédanyag adta az alapot.
A szegénység elleni küzdelem világnapja alkalmából a hete-

dik osztályban figyelemfelkeltő szómontázst készítettek a gye-
rekek. Ezt megelőzően brainstorming keretében gyűjtögették 
össze a szegénységgel és az ellene folytatott harccal kapcsolatos 
kifejezéseket. Ennek eredménye osztálytermük faliújságán is 
látható.

Iskolánk hetedikes diákjainak ebben a tanévben is sikerült 
elnyerni a Határtalanul pályázat támogatását (pályázati azono-
sító: HAT-16-01-0683, pályázatunk címe: „Vezesd még egyszer 
győzelemre néped!”), így egy hetet tölthettek Erdélyben szept-
ember végén.

Több év határtalan kirándulásai után megállapítottuk, sok 
minden nem változott: az összetartozás érzése, Székelyföld he-
gyei, az orotvai vendégszeretet még mindig a régi.

Diákjaink Nagyszalontán megnézték Arany János szülőhá-
zát, sétáltak a Békás-szorosban, körbejárták a parajdi sóbányát, 
közös tornaórán vettek részt orotvai diákokkal testvériskolánk-
ban, és piknikeztek a festői Gyergyói hegyek között.

Ráadásul nem üres kézzel tértünk haza: Nagy Edit és Ferencz 
István vendéglátónk egy erdélyi fafaragó mester egy-egy fara-
gott házi áldását adták ajándékba iskolánknak és óvodánknak, 
ami azóta a két intézmény aulájában fogadja az érkezőket.

fölDiné fülöp katalin

nemzetpolitikai referens

szent imre katolikus általános iskola

„Vezesd még egyszer győzelemre néped!”
Diákjaink határtalan kirándulása

Science on Stage
A Science on Stage fesztivált 2016. október 7–9. között a deb-

receni Agóra Tudományos Élményközpontban rendezték meg a 
következő témakörökben:

 
•	 Tudomány	a	legfiatalabbaknak
•	 Természettudomány	és	környezet
•	 IKT	a	természettudományok	oktatásában
•	 Befogadó	tudomány
•	 Együttműködés	a	természettudományban
•	 Alacsony	költségű	tudomány

2008-ban német kezdeményezésre megalakult a Science 
on Stage Europe nevű szakmai civil szervezet, melynek tagjai 
a nemzeti Science on Stage bizottságok. Ez a szervezet jelenleg 
29 országot tömörít, és feladata – többek között – az oktatási 
fesztiválok szervezése. A Science on Stage Magyarország az Eöt-
vös Loránd Fizikai Társulat felügyelete alatt működik hazánk-
ban. A nemzetközi fesztiválokon az egyes országok lakosságuk 
létszámának függvényében meghatározott számú résztvevővel 
jelenhetnek meg.

A fesztiválokon résztvevő tanárok a tanítási órán vagy a tan-
órán kívüli tevékenységben felhasználható innovatív és kreatív 
eszközöket, technikákat és témafeldolgozásokat ismertetnek. 
A fesztiválon kiállítókat egy előzsűrizés során választják ki. 

A 8. évfolyam több tagja is készített bemutatót, amelyeket elő 
is adtak. A bemutatók után beszéltek a környezetünkben talál-
ható szegényekről és a lehetséges megoldásokról.

osztályfőnökök

szent imre katolikus általános iskola

az orotVai testVériskola előtt                                 fotó: Puskás Olga

tarCzal-márta eDit Bemutatója                                           fotó: SoS
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A világ legnagyobb tanórája
A világ legnagyobb tanórája az első világszintű oktatási projekt, melyen 

keresztül minden gyermek megismerheti a fenntartható fejlődést szolgáló 
globális célokat. Az elmúlt tanévhez hasonlóan idén is csatlakozott iskolánk 
ehhez a kezdeményezéshez. A 3/b Gyurisné Kerekes Judittal, a 4. évfolyam 
Lázár Jánossal, az 5/a Gera Erika igazgatóhelyettessel, az 5/b Tarczal-Márta 
Edittel, a 7. osztály Tóth Andreával tartotta meg a tanórát.

A 3/b-ben a gyerekek nagy lelkesedéssel fogadták, hogy az 
idén is részt veszünk a világ legnagyobb tanórájának lebonyolí-
tásában. Az óra első felében felelevenítették a tavalyi kisfilmet, a 
globális célokat, azokat a dolgokat, amiket ők is tehetnek azért, 
hogy 2030-ra teljesíteni tudjuk vállalásainkat. Beszámoltak ar-
ról, hogy mennyivel tudatosabban élnek, többen elmondták, 
hogy a tavalyi tanóra óta sokkal jobban odafigyelnek a szelek-
tív szemétgyűjtésre és a környezetünk tisztaságára, illetve arra, 
hogy a villanyt tudatosabban használják. Ezután megnézték az 
idei év hivatalos kisfilmjét, majd a kiemelt témához kapcsoló-
dóan elolvastak egy képregényt. Nagyon rácsodálkoztak a gye-
rekek arra, hogy a nemek közötti egyenlőség nem mindenhol 
annyira egyértelmű, mint a mi életünkben. Aztán sokat beszél-
gettek arról, hogy kinek milyen feladatai vannak otthon, melyek 
a tipikusan fiús és melyek a tipikusan lányos feladatok. Az óra 
végén pedig egy-egy plakátot készítettek párban és csoportban 
arról, hogy milyen programokat szerveznének abból a célból, 
hogy felhívják mások figyelmét is arra, hogy a globális célok 
meg tudjanak valósulni.

A negyedik évfolyamon már a nemi egyenlőség is szóba ke-

Tarczal-Márta Edit, aki ezen a fesztiválom iskolánkat képvisel-
te a Függvények filmje című projektjével, a következő bírálatot 
kapta az zsűrizésen:

„Okos eszközök a tanulókat motiválni képes alkalmazása a 
standard tananyag tanítására a felső tagozaton – Gyakorló tanár 
kipróbált módszertani projektje, az IKT eszközöket alkalmazó 
tanárok számára nagyon hasznos lehet. Nagyon jó, hogy a mo-
dern eszközöket beviszi az órára. Az okostelefont okos dolgokra 
használja. A motiváció mindig nehéz kérdés. Ez egy jó ötlet. Ha-
sonló eszközökkel, más témára is alkalmazható.”

A kiállítás plakátját Angyal Áron készítette el.
A három napon 6 biológia, 17 informatika, 11 kémia, 37 fizi-

ka, 11 matematika és 12 komplex természettudományi területre 
vonatkozó projekttel ismerkedhetett meg a résztvevő szakmai 
közönség és a nyílt délután látogatói.

pálmai péter

iGazGató

szent imre katolikus általános iskola

rült. A gyerekek a saját családjuk példájából indultak ki. Beszél-
gettek a példaképekről, és foglalkoztak a környezetvédelemmel 
is. Nemcsak megnézték a kisfilmet, hanem fel is elevenítették az 
abban látottakat. Tetszett nekik Emma Watson videója, melyben 
a nemek egyenlősége került szóba.

A két ötödik osztály és a hetedik is a globális célokkal fog-
lalkozott. Az ötödikesek AnswerGarden segítségével gyűjtötték 
össze, szerintük mik a világot érintő legfontosabb problémák. 
Utána kampánybeszédet és plakátot készítettek, melyeknek cél-
ja a globális célok népszerűsítése volt. A hetedikesek egy képre-
gényben fogalmazták meg, hogy mit jelentenek nekik a globális 
célok.

Iskolánkban hagyománnyá nőtte ki magát a világ legna-
gyobb tanórájának megtartása, melyről a diákok, tanárok egy-
formán lelkesen számoltak be. Reméljük, 2030-ban majd arról 
fog szólni a világ legnagyobb tanórája, hogy a 2016-ban kitűzött 
összes globális cél meg is valósult.

pálmai péter

iGazGató

a 4. és 5. osztályosaink a foGlalkozás alatt                                                                                                 fotó: Lázár János, Tarczal-Márta Edit
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A zene a hangok és a csend érzelmeket kiváltó elrendezése, létezésének lényege az 
idő. A pontos meghatározás nem könnyű, de abban általában egyetértés mutatkozik, 
hogy a zene a hangok tudatosan elrendezett folyamata. Művészi kifejezési forma, a 
hangok és „nem-hangok” (csendek) időbeli váltakozásának többnyire tudatosan elő-
állított sorrendje, mely nem utasít konkrét cselekvésre, viszont érzelmeket kelt és gon-
dolatokat ébreszt.

„A bábeli zűrzavart látva Isten megsajnálta az emberiséget, és egy közös nyelvet 
adott nekik, a zenét." (Fürst János, magyar karmester) Huszár Emőke, a Kós Károly 
Alapfokú Művészeti Iskola hegedű- és szolfézstanára ezekkel a gondolatokkal nyitotta 
meg a Zene világnapja alkalmából immáron harmadik ízben megrendezett koncertet 
október 17-én a József Attila Közösségi Házban. A zene iránt elkötelezett növendékek 
és tanárok koncertjén különböző népek zenei kultúrájából kaptak ízelítőt a Szent Imre 
Katolikus Általános iskola tanulói. Spanyol, kínai, ír, orosz, német, észak-amerikai, pe-
rui, francia, olasz, cseh és természetesen magyar dallamok csendültek fel. A gyermek-
kezek tapsoltak, a lábak kalimpáltak a fülbemászó muzsika hallatán. A kamaracsopor-
tok aratták a leghangosabb sikert, az együtt zenélés nem pusztán a résztvevők öröme, 
a hallgatóságot is elvarázsolja.

Fellépőink: Ujvári Bernadett, Gál Ábel, Szél Orsolya, Kálmán Richárd, Németh Kris-
tóf, Móra Máté, Kothencz Bernadett, Szűcs Netti, Földi Sarolt Csenge, Szabó Vanessza, 
Gyuris Enikő. Hegedűegyüttes: 

Kothencz Felícia, Kálmán Virág, Balogh Lázár, Balogh Donát, Kálmán Richárd.
Közreműködő tanárok: Huszár Emőke, Elekné Sándor Szilvia, Hegedűs Károlyné, 

Hampel Zsuzsa, Nyíri Csaba, Portik Hilda Csilla, felkészítőként segítette a rendezvényt 
Veréb Judit.

A zene minden ember közös nyelve

A zene világnapja alkalmából rende-
zett „A világ népei, a világ színei” elneve-
zésű rajzverseny díjátadására is itt került 
sor. Elismerésül a lelkes alkotók kreatív 
munkájukhoz kaptak eszközöket. A har-
madik évfolyamon 1. helyezést Szűcs Net-
ti, 2. helyezést Kiri Csenge Mária ért el. A 
negyedikesek között 1. helyezett lett Ker-
tész Balázs, 2. helyen Nagy Fanni végzett. 
Külön díjban részesült Földi Sarolt Csen-
ge és a harmadikos etikás csoport. 

Gratulálunk minden díjazottnak és 
fellépőnek. Köszönjük a rajzversenyen 
résztvevőknek az ötletes, szép munkákat. 

faraGó GaBriella

intézményVezető

a Válasz: pentaton, ez nem kérDés                                              

heGeDűeGyüttes                                              

a siker                                                                                              fotók: Hódi Koppány Máté

Utazzunk sok-sok országba! - Szűcs Netti

Who want to live forever - Kertész Balázs

Szín-világ - Földi Sarolt Csenge

A sokszínűség harmóniája - 3. évf. etikás csoport
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Hírmondó
Zsombói

60 éve tört ki október 23-án Magyarországon a kommunista 
világ legnagyobb forradalma és szabadságharca. Településün-
kön fél 6-kor vette kezdetét az erről szóló megemlékezés. Zsom-
bó díszpolgára, Pancza István egykori kisgazda országgyűlési 
képviselő, a forradalom hőse tartott ünnepi beszédet a József At-
tila Közösségi Ház nagytermében. Pista bácsi felidézte a főváros 
legfontosabb eseményeit és gyermekkorát, hiszen 7. osztályos 
diák volt az 1956/1957-es tanévben. Megtudhattuk, hogyan hur-
colták el egykori iskolájából teherautón az igazgatóhelyettest, 
amit ő a tanterem ablakából nézett végig. A hallgatóság figyel-
mébe ajánlotta Betelt a föld hamissággal című könyvét, amiből 
részletesen meséli el akkori emlékeit. Párhuzamot vont az ak-
kori idők és a ma Magyarországa között, hiszen akkor Moszkva, 
ma Brüsszel testesíti meg a nagyhatalmat, aki nem hagyja, hogy 
hazánk önállóan döntsön saját sorsáról.

Az ünnepi műsort a Szent Imre Katolikus Általános Isko-
la diákjai adták Jakab Edit tanárnő rendezésében. A tanulók a 
forradalomról szóló verseket az összetartozásról szóló dalokkal 
színesítették.

Az ünneplő zsombóiak ezután fáklyákkal vonultak a már 
besötétedett utcán egyenesen a Mária térre, ahol a közintézmé-
nyek és a civil szervezetek elhelyezték a tiszteletadás koszorúit 
a kopjafánál.

szunyoGné székesi Beáta

Megünnepeltük a forradalom 60. évfordulóját

Az iskola névadóját Imre névnaphoz kötődően mindig az 
őszi szünet előtti utolsó tanítási napon ünnepli az iskola. Az idei 
alkalom különleges volt. Reggel Kiss-Rigó László, az egyházme-
gye püspöke szentelte meg az intézmény most elkészült liftjét, 
mely az iskolát alapító Szeged-Csanádi Egyházmegye és Zsom-
bó Nagyközség Önkormányzatának közös beruházásaként va-
lósult meg.

A tanítás nélküli munkanapon is az esélyegyenlőséggel és a 
biztonsággal foglalkoztak a tanulók. A rendőrség bűnmegelő-
zésről és a biztonságos internethasználatról hozott oktatófilme-
ket, a Csongrád Megyei Mozgássérült Egyesület pedig a fogya-
tékkal élő emberek mindennapjaihoz kötődő játékos feladattal 
készült a gyerekeknek.

Gera erika 
iGazGatóhelyettes

Liftszenteléssel ünnepeltük Szent Imre napját

püspök atya meGálDja a liftet használókat...                   

a nyolCaDik osztályosok műsora

koszorúzás a templomkertBen                      fotók: Adai-Simon Sarolta

... és ki is próBálja a felVonót                       fotók: Tarczal-Márta Edit
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ÁPRILIS:
Ács Melindának és Varró Máténak                         Mendi Anna

MÁJUS
Szitás Anitának és Budavári Gergelynek               Zorka Amira
Tamás Csabának és Farkas Ágnesnek                               Mátyás
Muhari Viktóriának és Rózsa Csabának                László Zalán
Szilágyi Erzsébetnek                                                          Henriett
Mikuláss Katának és Radvánszky Antalnak                    Kristóf

JÚNIUS
Huszka Tündének és Mőnich Gábornak                     Sebestyén

AUGUSZTUS
Rozgonyi Ritának és Veprik Róbertnek                            Emília

SZEPTEMBER
Dudás Tündének és Szépfalusi Andrásnak                         Anna
Nagy Richárdnak és Banka Laurának                                   Lilla
Maszlag Albertnek és Horváth Ágnesnek                              Zita

OKTÓBER
Takács Boglárkának és Molnár Péternek                     Zsombor 
Farkas Tamarának és Gyuris Imrének                               Panna
Móra Anitának és Panta Tibornak                                     Izabell
Kardos Emesének és Regensburger Tamásnak               Martin
Horváth Lászlónak és Nógrádi Anitának         Zsanett Beatrix
Dobó Dániel Gábornak és Farkas Antóniának        Anna Petra

Gratulálunk az újszülötthöz, és jó egészséget kívánunk  
a családnak!

Gólyahírek

Egy hely ahol barátokra találhatsz, hasonló örömökkel és 
nehézségekkel szembe néző anyukákkal beszélgethetsz, és ahol 
a kicsik önfeledten játszhatnak. Amit hozz magaddal: a jóked-
vedet, egy-két játékot és ha picikéd van, egy kis plédet, amire 
leteheted a szőnyegre.  

Helyszín: József Attila Közösségi Ház
Időpont:
- 2016. 11. 23. szerda 10 óra Téma: Hogyan éld túl az ünne-

peket kisgyerekekkel? Avagy melyek az igazán fontos dolgok....
- 2016. 12. 05 hétfő 10 óra: Jön a MIKULÁS! Ajándékcsomag, 

fotózási lehetőség
Részvételi szándékot kérjük előre jelezni! 

Polgárné Papp Katalin védőnő (Tel: 30/2868-431; 
Facebook: Babamama Zsombó)

Baba klub

Mint sokan tudtátok, megpróbáltam elindítani a tornákat, 
de mind a három meghirdetett időpontot az utolsó pillanatban 
lemondta az akkori gyógytornász! 

A jó hír az, hogy sikerült találnunk egy megbízható szakem-
bert, akivel újra útjára indíthatjuk ezt a hasznos és fontos prog-
ramot! 

A hölgyeknek és a kismamáknak egy időpontban lennének 
a foglalkozások, minden korosztályból szeretettel várjuk a je-
lentkezőket! Ülő munkát végzőek és idősebb hölgyek,fej-, hát-és 
derékfájással küszködők részére különösen ajánlott!

A programok december 2-án pénteken indulnak, gyógytor-
nász szakember vezetése mellett. 

Polifoamot mindenki hozzon magával, ha van valakinek 
edzéshez használatos gumikötele, azt is hozza el! Megjelenés 
kényelmes öltözetben. A tornák kb. 35-45 percesek lesznek, az 
ár 3000/csoport. (Ahányan leszünk, annyi felé osztjuk az ösz-
szeget!)

Helyszín: József Attila Közösségi Ház
Időpont: 2016. 12. 02-től péntekenként (az időpontok a ké-

sőbbiekben esetlegesen módosulhatnak, ezért a részvételi szán-
dék jelzése feltétlenül fontos!) 

12:30 Baba-mama torna 
13:30 Női és Kismama torna

Részvételi szándékot kérjük előre jelezni! További információ és 
bejelentkezés: Polgárné Papp Katalin védőnőnél 30/2868-431; 
Facebook: Babamama Zsombó

Női és Kismama torna,  
Baba-mama torna ÚJRA!!!
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