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A Hírmondóban a Képviselő-testületi ülésen történ-
tekről készült legutóbbi beszámoló óta 3 alkalommal 
ülésezett a Képviselő-testület, amelyből 2 munkaterven 
felüli, rendkívüli ülés és egy munkaterv szerinti, rendes 
ülés volt.

2014. SZEPTEMBER 12. 
– MUNKATERV SZERINTI, RENDES ÜLÉS

Az első napirendi pontban Zsombó egészségügyi helyzetéről 
szóló beszámolókat fogadta el a Képviselő-testület. Az egészség-
ügyi beszámolókból kiderült, hogy a háziorvosok miként látják 
az egészségügy helyzetét, és ehhez milyen önkormányzati segít-
séget szeretnének.

A második napirendi pontban a falugazdász tartott tájékoz-
tatót a mezőgazdasággal, a családi gazdálkodással, az agrárpá-
lyázatokkal és a támogatásokkal kapcsolatos tapasztalatokról. 
A tájékoztatóból megtudhatta a Képviselő-testület, hogy a nagy 
múltra tekintő őszibarack-termesztés mellett az utóbbi évek-
ben-évtizedekben megjelent a szamóca, a sárgadinnye, az egyéb 
hajlott zöldség- és virágtermesztés. Az állattenyésztés sajnos 
szinte megszűnt a településen.

A harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület az ál-
lategészségügyi helyzetről szóló tájékoztatót fogadta el. A tájé-
koztatóból kiderült, hogy Zsombón az állatorvosi tevékenységet 
végző állatorvosok száma nem változott, 2013-ban komolyabb 
intézkedést igénylő probléma nem volt.

Ezt követően a Képviselő-testület megalkotta a temetőről és 
a temetkezésről szóló új rendeletét. Az új rendelet megalkotását 
többek között az is indokolta, hogy a hatályon kívül helyezett 
(régi) rendeletben olyan magasabb szintű jogszabályokra tör-
tént hivatkozás, amelyek már nem voltak hatályban, illetve az 
Önkormányzat elnevezése is megváltozott Nagyközségre.

A következő napirendi pontban a Képviselő-testület meg-
hallgatta a Nefelejcs Katolikus Óvoda nevelési évkezdetéről 
szóló tájékoztatót. A tájékoztatóból kiderült, hogy az Óvoda a 
2014/2015-ös nevelési évet – az átmeneti óvodásszám-csökke-
nés ellenére is – 6 csoportban kezdte el, 103 fő óvodással, ami 
átlagosan 17 gyermek/csoport létszámot jelent.

Ezt követően a Képviselő-testület a Zsombói Bóbita Bölcsőde 
beszámolóját fogadta el. A beszámolóból kiderült, hogy a Böl-
csődébe októberben már csak 4 szabad hely lesz, az engedélye-
zett 38 fős gyermeklétszámból. Januártól várhatóan már a jelen-
leg engedélyezett maximális létszámon fog üzemelni.

Az utolsó előtti napirendi pontban a Képviselő-testület tudo-
másul vette a Szent Imre Katolikus Általános Iskola 2014/2015-
ös nevelési évről készült tájékoztatóját. A tájékoztatóból meg-
tudta többek között a Képviselő-testület, hogy a 8 évfolyamon 
215 tanuló kezdte meg a tanulmányait 2014. szeptember 1-jén. 
Az iskolában a nagyobb létszámú osztályokban továbbra is a 
szinte teljes körű csoportbontást biztosítja a fenntartó Szeged-
Csanádi Egyházmegye.

Az utolsó napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta 
a Települési Értéktár Bizottság beszámolóját. A beszámolóból 
kiderült, hogy milyen települési értékek kerülhetnek felvételre 
a települési értéktárba. 

Tájékoztató a Képviselő-testületi 
ülésen történtekről

2014. SZEPTEMBER 15. 
– MUNKATERVEN FELÜLI, RENDKÍVÜLI ÜLÉS

A Képviselő-testületi ülés összehívását az indokolta, hogy az 
Önkormányzat a Zsombó Szolgáltató Kereskedelmi Kft. részé-
re kamatmentes tagi kölcsönt nyújtott. Erre azért volt szükség, 
mert a Zsombó Kft. a pályázati beruházásból eredő kötelezett-
ségeinek teljesítését, illetve a folyamatban lévő munkáit a pályá-
zati forrás megérkezéséig nem bírja teljesíteni. Az önkormány-
zat a tagi kölcsön fedezetét a költésvetésében átcsoportosítással 
biztosította.

2014. SZEPTEMBER 29. 
– MUNKATERVEN FELÜLI, RENDKÍVÜLI ÜLÉS

A rendkívüli ülés összehívását több dolog is indokolta.
Az első napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta a 

települési Környezeti Fenntarthatósági Program (Local Agen-
da 21) felülvizsgálatát. A program 2011-ben készült el, amelyet 
most vizsgáltak felül. A felülvizsgálat lakossági és oktatási kér-
dőívek feldolgozása alapján készült el. A felülvizsgálat elfoga-
dása azért is szükséges, mert bizonyos pályázatoknál feltétel a 
program, illetve a felülvizsgálatának megléte.

A második napirendi pontban a Képviselő-testület a Kós Ká-
roly Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2014/2015-ös nevelési 
évkezdéséről szóló tájékoztatót fogadta el. A tájékoztatóból ki-
derült, hogy 130 növendékkel kezdte meg az Iskola a nevelési 
évet, amely 4 fővel több az előző évhez képest. A Képviselő-tes-
tület kezdeményezi az állami fenntartónál, a Klebersberg Intéz-
ményfenntartó Központnál a néptánc tanszakon folyamatosan 
növekvő gyermeklétszám és az előre látható igények miatt, hogy 
növelje a csoportok számát és a felvehető létszámot.

A harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület módo-
sította a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést. A 
szerződés módosítására azért került sor, mert néhány adatban 
változás következett be, illetve az ügyfélfogadás idejének változ-
tatása miatt szükségszerű volt.

Ezt követően a Képviselő-testület elfogadta a 2015. évi Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 
csatlakozást. Ennek megfelelően azon zsombói hátrányos szo-
ciális helyzetű fiatalok, akik jelenleg felsőfokú tanulmányokat 
folytatnak (A típusú pályázat), illetve akik a 2015/2016. tanévtől 
kívánnak felsőfokú tanulmányokat folytatni (B típusú pályázat), 
pályázhatnak a Bursa Hungarica ösztöndíjra. A pályázat benyúj-
tási határideje 2014. november 7-e. Részletesebb felvilágosítás a 
honlapon és a külön cikkben található.

A következő napirendi pontban a Képviselő-testület úgy 
döntött, hogy a 7/2014.(I.31.) BM rendelet alapján rendkívüli 
önkormányzati támogatást igényel. A támogatást a működőké-
pessége megőrzéséhez vagy feladatának ellátását veszélyeztető 
helyzet elhárításához lehet igényelni. Önkormányzatunknál 
több olyan kiadás is felmerült, amely az alapfeladathoz kapcso-
lódik, de az önkormányzat költségvetésében nem szerepel. Ezen 
kiadások keletkezésére az önkormányzatnak nem volt, vagy 
csak részben volt ráhatása. Ilyen kiadások: a víziközmű-vagyon 
jogszabály által előírt értékelésének díja, az üzemeltető által az 
ivóvízhálózaton végzett havaria építési munka.

A következő napirendi pontban a Képviselő-testület úgy 
döntött, hogy engedélyezi az Elviro Kft-nek 1 db használtruha-
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konténer kihelyezését a településen, amely a Szociális Intéz-
mény udvarán lesz elhelyezve. Elindulás után itt is lesz lehető-
ség elhelyezni a karitatív célokra szánt használt ruhát, és ahogy 
eddig is működött, ezután is szívesen fogadja az intézmény is a 
zsombói lakosok karitatív célra szánt ruháit.

Ezt követően a Képviselő-testület úgy döntött, hogy idén is 
pályázatot nyújt be a szociális célú tüzelőanyag vásárlására, il-
letve ennek megfelelően megalkotta az új, szociális célú tüze-
lőanyag juttatásról szóló rendeletét. A tüzelőanyag-támogatás 
iránti kérelmeket 2014. október 31-ig lehet benyújtani. Részle-
tesebb felvilágosítás a honlapon és a külön cikkben található. 

Az utolsó napirendi pontban a Képviselő-testület úgy dön-

tött, hogy ipari park létrehozásának előkészítését kezdi meg.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Képviselő-testü-
let munkaterv szerinti képviselő-testületi ülést ebben a válasz-
tási ciklusban már nem tart. A következő képviselő-testületi 
ülés (alakuló ülés) várhatóan 2014. október hónap végén, a vá-
lasztásokat követően lesz.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

 dr. CSúCS áron

 jegyző

Tisztelt Zsombóiak!

Először 2006-ban, majd 2010-ben tiszteltek meg bizalmuk-
kal, és bízták rám szeretett településünk, Zsombó vezetését. Tet-
ték ezt úgy, hogy megfogadva tanácsomat, kérésemet, a sok jelölt 
közül, olyan lokálpatrióta személyeket választottak a képviselő-
testületbe 2006-ban 3/4, majd 2010-ben 100%-os arányban, 
akikkel együtt alkottuk meg a település rövid-, közép-, hosszú 
távú jövőjét meghatározó fejlesztési koncepcióját, és meg is tet-
tük a tőlünk telhetőt a megvalósítás érdekében. Ezek jó választá-
soknak bizonyultak így utólag visszanézve, mert végig megvolt 
a döntésképessége a település legfőbb döntéshozó szervének, 
a képviselő-testületnek. Különösen a most lezáruló ciklusban 
érvényesült az az elv, hogy nem felesleges vitatkozással, hanem 
előremutató megbeszélésekkel, konstruktív vitákkal teltek a 
dolgos hétköznapok. Nos, a megalkotása óta az akkori koncep-
cióban szereplő fejlesztési elképzeléseket valósítjuk meg sorra. 
Eltelt négy év az utolsó választás óta, ezért úgy illik, hogy adjunk 
számot az elvégzett munkáról. Természetesen, mint minden 
beszámoló, ez is törekszik a teljességre, de ez biztosan nem fog 
sikerülni. Azt azonban ígérhetem, hogy a legnagyobb horderejű 
fejlesztések, újítások papírra kerülnek.

Ha tömören kellene jellemezni a 2010 – 2014 közötti idősza-
kot, akkor a mozgalmasság és az eredményesség lenne talán a 
legjobb két jelző. 

A mozgalmasság kicsúcsosodása mindjárt a választás után 
fél évvel bekövetkezett, ekkor volt téma az óvoda és az iskola 
fenntartóváltása. Ennek a témakörnek a részletes elemzése 
ugyan meghaladja ennek az írásnak a terjedelmi kereteit, de 
azért néhány gondolatot megérdemel a téma. Egy évvel az álta-
lános iskolák állami fenntartásba vétele előtt hoztuk meg a szü-
lőkkel közösen a döntést a képviselő-testület kezdeményezésére, 
hogy átadjuk a két intézmény fenntartását a nagy tapasztalatok-
kal rendelkező Szeged-Csanádi Egyházmenyének. Három lezá-
rult nevelési év után már egyértelműen látszik, hogy középtávon 
vizsgálva jó volt a döntést. Az óvoda és az iskola lényegesen jobb 
feltételek között működik, mint ha önkormányzati, majd állami 
fenntartásba került volna. Például nagy létszámú osztályokban 
szinte teljes csoportbontás működik még jelenleg is, ami az ál-
lami intézményekben már sajnos nem jellemző. A működésben 
ráadásul maximálisan szem előtt van tartva a vallási, világné-
zeti tolerancia, ami például úgy is megnyilvánul, hogy teljesen 
egyformán az állami iskolákkal a hitoktatás helyett választható 

az etika oktatás. Gyakorlatilag az egyház végzi a fenntartási fel-
adatokat, fejleszti az infrastruktúrát és az önkormányzat pedig 
a tulajdonában maradt ingatlanokat fejleszti erejéhez mérten. 
Például az óvodai vizesblokkok évtizedek óta időszerű felújítá-
sát ebben a nevelési évben el tudtuk végezni. Összességében az 
eredményt úgy tudnám összefoglalni, hogy nyugodt, kiszámít-
ható munkavégzés, több óra, kisebb csoportok, osztályok, több 
figyelem, odafigyelés, jobb belső és külső körülmények, jobb 
szolgáltatási színvonal jellemzik most az óvodát és az iskolát.

Sokat tudott fejlődni az elavult vagy hiányzó infrastruktúrák 
területén az időközben nagyközséggé vált Zsombó: 

- Épült nálunk kerékpárút az országos közút tejes belterületi 
átkelési szakaszán és a nagyerdő mellett, ami hozzájárult példá-
ul ahhoz is, hogy a Zsombó tábla átkerülhetett a Szatymazi úton 
túlra a közlekedésbiztonság javítására, sok autós szomorúságára 
és az ott élők örömére és régi kérésére.

- 2007-től minden évben június végén falunapokat szerve-
zünk a zsombóiaknak, hogy együtt ünnepeljünk, találkozzunk, 

szórakozzunk. 2008-tól évi 10 alkalommal kiadjuk a település 
újságját a Zsombói Hírmondót a helyi információáramlás ér-
dekében. Mindkét tevékenységhez sikerült pályázati forrásokat 
bevonni.

- Az utóbbi másfél évtized belvizeinek hatására - a védekezés 
közben - megépült belvíz és csapadékvíz elvezető árkok meg-
valósult szakaszai pályázati forrásból kiegészültek, részben át-
épültek. Gyakorlatilag a csapadék- és belvízelvezető rendszer 
leglényegesebb elemei (a gyűjtőcsatornák) elkészültek, azóta a 
legkomolyabb belvíz veszély is kisebb munkákkal, beavatkozá-
sokkal elhárítható a belterületen. Az érintett ingatlan-tulajdo-
nosokkal összefogva Ménesjárás dűlőben a külterületen is épült 
belvízcsatorna.

Tájékoztató Zsombó Nagyközség Önkormányzata 
2010-2014. években végzett munkájáról
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- A közbiztonságot és a vagyonbiztonságot erősítette az ön-
kormányzat azzal, hogy a már korábban működő közterület-fel-
ügyelet mellett elindította a mezőőri szolgálatot 2011-ben és 
azt azóta is működteti. Ehhez a kérdéskörhöz tartozik a rendőr-
ség segítése a körzeti megbízotti és polgárőr iroda felújításával, 
és a polgárőrség folyamatos támogatásával is. A sok éves erőfe-
szítés eredménye, hogy jelentősen csökkent a Zsombón elköve-
tett bűncselekmények száma.

- Folyamatosan javítjuk az önkormányzat felszereltségét is a 
minél jobb szolgáltatások nyújtása érdekében. Vásároltunk trak-
tort, pályázaton nyertünk fűkaszát, kicseréltük a polgármesteri 
hivatal szerverét, folyamatosan cseréljük a számítógépeket, bő-
vítettük a telefonközpontot az intézményi rezsiköltségek csök-
kentése érdekében és évről évre bővítjük az intézményi riasztó-
rendszereket a minél jobb vagyonbiztonság érdekében.

- Az általános iskolában és az óvodában szinte folyamatosan 
kisebb-nagyobb felújítások átalakítások voltak együttműköd-

ve a fenntartóval és a szülőkkel. Ezek közül néhányat kiemelnék: 
a földszinti épületrészt akadálymentesítettük, iskolabüfét építet-
tünk és működtetünk, elkészült a lapos tetős épületrész vízszi-
getelésének utolsó üteme és a kerékpártároló első üteme, meg-
újultak az óvodai és iskolai vizesblokkok, sokkal több jutott a 
festésekre karbantartásokra is, mint korábban. Azt mondhatom, 
hogy bár feladat mindig lesz, de már kifejezetten jó végignézni 
az épületeket és környéküket. 

- Teljes felújítást kapott a Zetkó Józsefről elnevezett  
sportpálya: az öltöző, a lelátó, a cserepadok felújítása, labdafogó 
hálók, öntözőrendszer, futópálya, a pályavilágítás lámpatestje-
nek cseréje, akadálymentes parkoló kialakítás, fűnyíró vásárlása 
valósult meg.

- Az oktatáshoz, a közösségi élethez, az értékmentéshez kap-
csolódik egy másik projektünk, a Királyszéki Iskola felújítása, 
használatba vétele is. Kettő önkormányzati és egy ÖZSE pályá-
zatból sikerült kívül-belül felújítani a Királyszéki Iskolát, és az 
udvart felszerelni közösségi építményekkel. Ha valaki feltenné 
a kérdést, hogy miért érdekes egy régi tanyai iskola felújítása, 
akkor először azt válaszolnám, hogy a legrégebbi középületünk, 
amit műemlékvédelmi okokból meg kell őrizni az utókornak. 

- A 2010-re megépült 12 buszmegálló mellé megújult vagy 
mondhatnám újjáépült 9 korábban már részben kiépült busz-
megálló. Ahol szükség volt rá, új öbölburkolat, akadálymentes 

peron, váróépület, kerékpártároló, padok, szemetesek és infor-
mációs, hirdetőtáblák készültek.

- A kitartó és összehangolt lobbi tevékenység eredménye 
volt, hogy 2013 decemberében elindulhatott egy újabb irányba, 
Mórahalomra, a menetrend szerinti buszközlekedés. Ezzel a 
szegedi ütemes menetrendünk mellett négy irányúra bővült a 
buszközlekedés Zsombóról.

- Bár többet költött az önkormányzat a bel- és külterületi 
utak karbantartására, mint korábban, de azt gondolom, hogy 
ez a terület az, amelyre sokkal többet kell majd fordítanunk a 
következő években, évtizedekben elsősorban a ’80-as években 
burkolt utak állagának általános romlása miatt.

- A közlekedésbiztonság javításához kapcsolódik a 2010-ben 
megépített, majd közvilágítással ellátott forgalomlassító sziget 
a település Forráskút felőli szélén.

- A könnyebb célba érést segítik az utcanév táblák, ame-
lyeket ebben a ciklusban ki kellett egészítenünk. Elkészültek a 
rovásírásos faragott üdvözlőtáblák is, amely egy gesztus, és ha-
gyományápolást szolgált.

- A kerékpáros közlekedést támogatták a közintézmények-
nél elhelyezett kerékpártárolók.

- A szintén 2010 előtt elkezdett településközpont megújí-
tás is folytatódott: kandeláber sor a Béke utcán, 60 parkoló a 

közintézmények körül (óvoda, 
vendéglő, templom, egészség-
ház) és egy közösségi épület. 
Az épület Piacként terjedt el 
a köztudatban, mert átadá-
sától kezdve a piacnak ad 
helyet hetente kétszer, és az 
eredeti terveknek megfelelő-
en néhány egyéb rendezvény 
mellett a Zsombói Szabadtéri 
Színpadnak is a helyszíne. A 
településközpontban padokat 
helyeztünk ki és évről évre 
igyekszünk a virágosítással 
minél szebbé varázsolni a 
közterületeket.
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- Elkészült az egészség-
ház felújítása és bővítése is. 
A ’80-as években épült in-
tézményben működik a fog-
orvos, a felnőtt háziorvos, a 
gyermekorvos és a védőnői 
szolgáltat is. A három évti-
zed és a jogszabályi előírások 
változása is indokolttá tette a 
felújítást és az új helyiségek 
megépítését. Az átadással 
együtt az épület új nevet is 
kapott: Dr. Kiss Istvánról, a 
Zsombón négy évtizeden keresztül működő háziorvosról, tele-
pülésünk díszpolgáráról kapta nevét.

- Igyekeztünk többféle formában is segíteni a rászorulókon, 
és a környezettudatosság jegyében Energiatakarékos izzócsere 
programot is bonyolítottunk a „Szivárvány” Zsombói Nagycsa-
ládosok Egyesületével együttműködve.

- Néhány hónapja láthatóan is folyamatban van egy nagybe-
ruházásunk, a szennyvízcsatorna-hálózat és tisztító építése, 
amelyet Bordány, Forráskút és Üllés településekkel közösen 
valósítunk meg. Ez az egy alapinfrastruktúra hiányzott még a 
településen, és a munkálatok 2015-ös befejezésével elmondhat-
juk, hogy Zsombó teljesen közművesítetté vált. Ami még ennél 
is fontosabb, hogy biztonságosan, környezetbarát módon tudjuk 
majd elvezetni a szennyvizet.

- Elkezdődött az ivóvízminőség-javító program, amelyet 
Deszk, Kübekháza, Röszke, Tiszasziget és Újszentivánnal közö-
sen valósítunk meg. A beruházásban megépül két külterületi ge-
rincvezeték és a jogszabályoknak is meg fog felelni az egyébként 
most is egészséges zsombói hálózati ivóvíz. Ez a nagyberuházás 
is várhatóan 2015-ben fejeződik be.

- A már leírtakon túl tovább folytatódott az önkormányzati 
vagyongyarapítás egy 4 hektáros terület vásárlásával a belte-
rület mellett, amelyen a megfelelő időben telkeket tudunk ki-
alakítani.

- Mindezeken túl a tudás és a közösség gyarapításával is 
igyekeztünk foglalkozni, így számos önkormányzati, intézmé-
nyi és civil pályázat is sikeresen zajlott le az elmúlt években: az 
iskolában az oktatás infrastrukturális feltételeinek javításával 
és a pedagógusok továbbképzésével, de voltak hagyományőrző 
táborok is általános iskolásoknak. A közösségi ház és a könyvtár 
működtetése költségvetési szempontból nem kis kihívást jelent 
az önkormányzatnak, ezért minden lehetőséget megragadunk, 
hogy pályázati forrásokat bevonjunk a működésbe is. Ilyen 
megszerzett pályázati támogatás az IKSZT, amely három évre 
biztosítja a kollégák bérének egy részét, vagy az a négy TÁMOP 

Emellett legalább annyira fontos a tartalom, amivel megtöltjük. 
A belső munkálatok elkészülte után, szállásoltunk itt már el dé-
vai diákokat, falunapra érkező tánccsoportot, tábort szerveztünk 
Temes megyei, szórványban élő gyerekeknek, helyet adtunk itt 
munkahelyi rendezvényeknek, volt már itt iskolai családi nap, és 
még nincs vége a sornak: lesz itt kisebb lakodalom, a kolbász és 
hurkatöltő versenyre érkezők szállásolása, hamarosan itt rende-
zi a vadásztársaság is a rendezvényeit, gyűléseit és reményeink 
szerint számos helyi rendezésű tábornak, családi eseménynek 
és kulturális rendezvénynek is otthont fog adni. Egyszóval egy 
pezsgő közösségi tér és szálláshely jött létre.

- Három éve elkészült két teljesen új közintézmény Zsombón. 
Az egyik a bölcsőde, amely eljutott odáig, hogy teljes kihasz-
náltsággal működik a zsombói családok örömére.

- A másik új intézmény a szociális szolgáltató központ, 
amely igen mostoha körülmények között működött korábban 
az óvoda udvarában. Az új intézmény kiszolgálja a helyi szoci-
ális feladatokkal kapcsolatos igényeket. Sőt magában  hordozza 
egy új ellátási forma, az idősek napközbeni ellátása beindítását 
is, amely legfőképpen azért nem történt még meg, mert az igény 
még nem jelentkezett, többszöri próbálkozásunk ellenére sem. 
Előbb-utóbb talán megérik erre is az idő.

- A szociális intézményhez kapcsolódik, hogy szeptemberben 
megérkezett a két új tanyagondnoki terepjáró, amely leváltja a 
régi, rossz műszaki állapotú elődeit. Az intézmény és az autók a 
Szegedi Kistérség Többcélú Társulásával való kiváló együttmű-
ködésünk eredménye. 

- A helyi közösségi élet legfőbb színtere is megújult. A József 
Attila Közösségi Ház és Könyvtár egy teljes felújításon esett át, 
amit valószínűleg már minden zsombói látott, tapasztalt, ezért 
a látható dolgokat nem szükséges részletezni, viszont kiemelést 
érdemel az a beépített szellőző és klíma rendszer, ami ugyan 
nem olyan látványos, de a nagyobb rendezvényeket nagyon jól 
szolgálja. 

- A közösségi ház és a piac kiszolgálására az ÖZSE pályázatá-
val egy 15 állásos parkolót építettünk.
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Másik nagy sikerrel megújult program, az idén újra a régi 
helyszínen megrendezett Retro Majális a Nagyerdőben. 

Ha anyagi oldalról is megvizsgáljuk ennek a sok fejlesztésnek 
és programnak a Zsombó nagyközséget érintő költségeit, körül-
belül 2,1 Milliárd Ft-ról beszélhetünk, amiben az EU és a Ma-
gyar Állam által finanszírozott pályázatok, a zsombói lakosság 
valamint a képviselő-testület összefogása, egy irányba húzása és 
vállalkozó szellemű hozzáállása, a kollégáim munkabírása, a jó 
kistérségi, kormányzati és civil együttműködések és a pályázati 
közreműködő szervezetek segítsége is benne van.

A következő ciklusban sem szeretnénk alább adni, meg kell 
oldanunk a kiserdő kérdését (ehhez jók az esélyek, ilyen közel a 
megegyezéshez még soha nem kerültünk), folytatnánk a kerék-
párút építését Szeged és Forráskút irányába, ipari parkot hoz-
nánk létre, a megújuló energiákat befognánk a település szol-
gálatába és az intézményeink felújítását új ravatalozó építésével 
és a polgármesteri hivatal bővítésével tennénk teljessé. Vannak 
még egyelőre titkos terveink is, de minden időben kiderül. Nem 
szeretném azt a látszatot kelteni, hogy a következő években ren-
geteg pályázati forrás lesz a helyi infrastruktúrák fejlesztésére. A 
kormány tervei szerint az EU-s források 60%-a a gazdaságfej-
lesztésre fog rendelkezésre állni, ezért alkalmazkodnunk kell a 
körülményekhez, a gazdaságfejlesztést erősíteni és továbbra is 
jól lobbizni a saját közügyeink előmozdításáért. 

Képviselőtársaim nevében is köszönöm a 8 és a 4 évvel ez-
előtti megtisztelő bizalmukat! Azt külön köszönöm, hogy négy 
évvel ezelőtt olyan képviselőket választottak mellém, akikkel 
nem a meddő vitákra és a papírgyártásra kellett a hangsúlyt 
fektetni, a saját és kollégáim munkaidejét felemészteni, hanem 
hatékonyan, konstruktív vitákkal, gyorsan tudtunk működni, 
haladni. Ezeket az eredményeket így tudtuk csak elérni. Külön 
köszönöm azoknak a zsombóiaknak, akik augusztusban eljöttek 
–a Zsombói Hírmondóban meghirdetett-, a Zsombó jövőjéről 
szóló beszélgetésre, bele akartak szólni abba, hogy mi történjen, 
és sok jó ötletet osztottak meg velünk! Természetesen, ahogy 
eddig is, szívesen veszem építő kritikáikat, észrevételeiket bár-
milyen kommunikációs csatornán.

A közös jövőnk a tét. Nem mindegy, 
hogy kik lesznek a következő 5 évben 
Zsombó Nagyközség Képviselő-testü-
letének tagjai. Kérek minden zsombói 
választópolgárt, hogy október 12-én 
menjen el választani, és a polgármesteri 
valamint a megyei listás szavazólapon 
elhelyezett egy-egy x mellett adja le hat 
szavazatát a képviselőjelöltekre is! 

Tisztelettel:

pályázat, amelyek segíti a közművelődési és a könyvtári tevé-
kenységet is. Ezek a következők voltak: „Tudásdepo – express”, 
„A közművelődés a nem formális és informális tanulás szol-
gálatában”, „Kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fej-

lesztése” és a „21. század 
könyvtára”. Mindegyik pá-
lyázat átlagosan 10 millió 
Ft-tal segítette a működést, 
a programok szervezését. 
Sikerült egy a „Szivárvány” 
Zsombói Nagycsaládosok 
Egyesületével összefogva 
megmenteni egy régi Sze-
ged környéki – zsombói 
kulturális kincset, a Bálint 
Sándor professzor által 
összegyűjtött Tombácz Já-
nos meséi c. könyv újra 
kiadásával. 

Kulturális terülten talán a legnagyobb újdonságunk a má-
sodik évadot záró Zsombói Szabadtéri Színpad, amelynek ke-

retében nyaranta 4 előadást élveztünk, főleg a Szegedi Nemzeti 
Színház és a Kassai Thália Színház színészeinek közreműködé-
sével. A zsombói színház természetesen nem állt le a nyár vé-
gén, a két nyár között majdnem minden hónapban volt egy-egy 
előadás a közösségi házban, ahol mindenféle műfajú darabbal 
találkoztunk.

Az ünnepi, közösségi programok közül kiemelném az Adven-
ti gyertyagyújtásokat, amely két éve a négy adventi vasárnapon 

szervezi közösségbe az ünnepet váró zsombóiakat csokorba 
rendezi a településen a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó a 
hosszabb-rövidebb ideje megrendezésre kerülő programokat. 

gyuriS zSolt

polgármeSter
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Október elseje 1975 óta – Yehu-
di Menuhin hegedűművész és az 
UNESCO zenei tanácsának felhívá-
sára – a zene világnapja, ebből az 
alkalomból országszerte több kon-
certet, hangversenyt és más zenei 
programot is rendeznek. Ez a nap a 
zeneművészet legnagyobb alakjaira 
emlékeztet, segíti a különböző kul-
túrák zenéinek jobb megismerését.

Mórahalmi diákjaink a világnap alkal-
mából a szicíliai Galati Mamertino vá-
rosából érkezett fúvószenekar koncertjét 
hallgathatták meg az Aranyszöm Rendez-
vényházban.

A zsombói 6-8. évfolyam tanulói nem 
síppal, dobbal, nádi hegedűvel, hanem 

A zene világnapja iskoláinkban
az ünnepet megérteni segítő diasorral, 
interaktív játékokkal és tiszta énekhang-
juk csillogásával köszöntötték a muzsika 
nagy ünnepét. A „Ki vagyok én?” játékban 
neves zeneszerzők jellemzői alapján szin-
te pillanatok alatt találta ki a pódiumon 
álló gyermek, hogy ma kinek a bőrébe 
bújt. Néhány kedves segítség: „Az egyik 
nevedből kenyeret készítenek!” „Drága 
csokit neveztek el rólad!” „Az egyik legis-
mertebb műved a IX. szimfónia!” A „Most 
mutasd meg!”-ben népdalokat kellett 
elmutogatni. A legnagyobb derültséget 
a pecázást mutató tanuló okozta, amire 
azonnali megfejtésként a „Hej, halászok” 
hangzott el. „De mi ezt nem is ismerjük!” 
És rögtön jött a bölcs nyolcadikos meg-
nyugtatás: „Majd jövőre ti is megtanuljá-

tok!” Röpült a sok szerzőnév, a dalcímek 
– amiket el is énekeltek a gyerekek – egy-
másutánja, és főleg az idő. Kicsit nehezen 
induló, de szívet-lelket melengető karao-
kézás tette igazán közösségi élménnyé az 
ünnepet. Azóta is fülünkbe cseng: „Zene 
nélkül mit érek én?”

Az 1-5. évfolyam közösen ünnepelt a 
Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskolával 
a Közösségi Ház nagytermében. Mivel a 
zene az emberi élet minden történését 
végigkíséri, ezért ezt mutatta be az inter-
aktív kis műsor. Kaptunk ízelítőt a szüle-
téstől a halálig – sőt, a mennyországig! 
– jelen lévő zenéből. Szemelvények hang-
zottak el Mozart, Mendelssohn, Liszt mű-
veiből, de a könnyebb műfaj képviselői is 
megjelentek. A rendezvényt Horti Sándor, 
a művészeti iskola szolfézstanára vezette 
le. Hogy senki se unatkozzon, minden-
kit próbált bevonni a történésekbe. A 
gyerekek örömmel fogadták az ismerős 
arcokat a diákon és az ismerős zenéket. 
A hangulatos rendezvény, reméljük, töb-
beket ösztönöz arra, hogy eljöjjenek, és 
meghallgassák a zenésznövendékek be-
mutatkozásait, esetleg maguk is kedvet 
kapjanak arra, hogy hangszert fogjanak 
a kezükbe.

Következő alkalom a zenehallgatásra: 
2014. november 14-én évfordulós kon-
certjüket tartják a zsombói művésztaná-
rok, ahol a 100, 150, 200 éve született vagy 
meghalt zeneszerzők műveiből adnak rö-
vid hangversenyt.

lázár jánoS 
tanító (Szikai),

elekné Sándor Szilvia 
intézményvezető-helyetteS (kkami)

ee ké há..                               fotó: Hevesi Lili
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Örömmel értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Zsombó 
Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumával együttműködve ezennel kiírja 2015. évre a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 
felsőoktatási hallgatók, valamint felsőoktatási tanulmányaikat a 
következő tanévben megkezdeni kívánó fiatalok számára.

Az „A” típusú ösztöndíjra azok a felsőoktatási hallgatók pá-
lyázhatnak, akik:

- Zsombó Nagyközség területén állandó lakóhellyel rendel-
keznek,

- hátrányos szociális helyzetűek, a közös háztartásban élők 
egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregsé-
gi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át (71.250,- Ft), félárva 
fiatal esetében 300%-át (85.500,- Ft), árva fiatal esetében nincs 
jövedelemhatár,

- felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogvi-
szony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot 
és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfoko-
zatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osz-
tatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szak-
képzésben folytatják tanulmányaikat. 

- Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2014 szeptemberében fel-
sőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. 
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2015 őszén 
már nem áll fenn, úgy a 2015/2016. tanév első félévére eső ösz-
töndíj már nem kerül folyósításra.

- Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók 
is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben 
a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának 
feltétele, hogy a 2014/2015. tanév második félévére a beiratko-
zott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

A „B” típusú ösztöndíjra azok a fiatalok pályázhatnak, akik:
- Zsombó Nagyközség területén állandó lakóhellyel rendel-

keznek,
- hátrányos szociális helyzetűek, a közös háztartásban élők 

egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregsé-
gi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át (71.250,- Ft), félárva 
fiatal esetében 300%-át (85.500,- Ft), árva fiatal esetében nincs 
jövedelemhatár,

- a 2014/2015-ös tanévben utolsó éves, érettségi előtt 
álló középiskolások vagy felsőfokú diplomával nem rendel-
kező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert  
érettségizettek,

- a 2015/2016-os tanévtől kezdődően felsőoktatási intéz-

Bursa Hungarica 2015
ményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osz-
tatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak 
részt venni.

- A pályázók közül csak az részesülhet ösztöndíjban, akik 
2015-ben először nyer felvételt felsőoktatási intézménybe, és ta-
nulmányait a 2015/2016. tanévben ténylegesen megkezdi.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:
- középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szak-

képzésben vesz részt;
- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és 

szerződéses állományú hallgatója;
- doktori (PhD) képzésben vesz részt;
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 
2014. NOVEMBER 7.

A határidő után benyújtott vagy formailag nem megfelelő 
pályázatokat a pályázat elbírálásából ki kell zárni.

A pályázati kiírás teljes szövege megtekinthető a Polgár-
mesteri Hivatal belső hirdetőtábláján és a www.zsombo.hu  
honlapon.

Felhívom a pályázók figyelmét egy fontos változásra:
A pályázat benyújtásához a pályázónak regisztrálnia kell 

az EPER-Bursa rendszerben, amely a https://www.eper.hu/
eperbursa/paly/palybelep.aspx címen érhető el. Azok a pályá-
zók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, 
már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és 
jelszó birtokában léphetnek be az EPER-BURSA rendszerbe. A 
személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követő-
en a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva, a csatolandó 
mellékletekkel együtt a Zsombói Polgármesteri Hivatalban, 
Stefkovicsné Nagy Ildikó ügyintézőnél kell benyújtani. A pá-
lyázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában 
a pályázat formai hibásnak minősül, és a bírálatban nem vesz 
részt. 

gyuriS zSolt

polgármeSter

CÓKMÓKOLÓ 
2014. október 11-én

Helyszín: ZSOMBÓ, PIACTÉR Időpont: 15 órától 18 óráig 
Ha szükséged van ruhára, könyvre vagy bármilyen eszközre, szerezd be itt.

Ingyen elvihető ruhák, cipők, játékok 16 órától, amíg a készlet tart.
Felajánlásokat a vásár ideje alatt is fogadunk.

Csere-bere, vétel-eladás.   
             Asztalfoglalás: 06-20-911-10-43 Mindenkit szeretettel vár a CSEMETE!

Zsombón rozs eladó!
Érdeklődni: 20/4279224 
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NOVEMBER:
- 3. (hétfő) Évnyitó
- 10. Dr. Czigner Jenő: 
 Szem- és testmozgások összerendezettsége 
- 17. Dr. Blazovich László:  A tatárjárás
         Dr. Marjanucz Lászó: 
 Békéből tragédiába: Az I. Világháború 
- 22. (szombat, 14.00) Tokody Béla: Darulesen Fehér-tón
- 28. Radvánszky János: Két keréken Északra

DECEMBER: 
- 01. Dr. Szónokyné dr. Ancsin Gabriella: 
 Népesedési fogyatkozás
         Dr. Szónoky Miklós: 
 A Vezúv, Pompeji, Herculaneum 
- 05. Dr. Csanády Miklós: Szívünk bajai 
         Dombiné dr. Kemény Erzsébet: 
 Bartók, Kodály – gyűjtőúton
- 08. Dr. Szalay István: Andrológia az urológiában
         Dr. Pelle Anita: Az államadósság. Devizahitelek.
- 12. Kelemen Gábor: 
 Adathordozók – a fonográftól mostanáig 
         Mészáros Rezső: Vigyázz, ha jön a jövő
- 15. Dr. Sonkodi Sándor: 
 Vitaminok az egészséges életvitelben 
 és betegségekben
- 19. Galbács Zoltán: Veszély az ivóvízben
         Dr. Novák Mihályné dr. Hajdu Éva: 
 Atomreaktor-típusok
- 22. Simai Mihály: Móra Ferenc Címtelen könyve
         Horváth Dezső: Mikor én még tanár voltam… 
 (Vendégek: Pusztamérges akkori nyolcadikosai.)
- 29. Dr. Szabad János: Örökölt reflexeink. Ösztöneink

JANUÁR:
- 08. Dr. Süveges Ildikó: Japán
         Dr. Bodosi Mihály: Agyunk vérellátása. Kóma
- 12. Dr. Marosi György: 
 Egészség – betegség; kór-oknyomozás
- 16. Dr. Papp Katalin: Játsszunk fizikát! 
         Dr. Papp György: Az energia
- 19. Dr. Varga Erika – Dr. Varga Gyula: 
 A távoli ebola és más gyakoribb fertőzések
- 23. Dr. Bereg Edit: 
 Izombetegségek gyermekkorban 
         Dr. Mészáros Tamás: 
 Orvosi rehabilitáció
         Dr. Mészáros András: 
 Mikroszkóppal az élő szervezetben
- 26. Dr. Kürti Béla: Fényképek Móra Ferenc életéből
- 30. Dr. Borbély Rita - dr. Apró Katalin - dr. Szabó Ágnes: 
 Zsombó egészségéért

FEBRUÁR:
- 02. Dr. Csákány Béla: A naprendszer
         Dr. Remes Péter: Űrkutatás, űrorvostan (2)
- 06. Kálmán Ferenc: Hogyan éltek honfoglaló őseink? 
- 09. Vályi Katalin: 
 A hétköznapok tárgyai a középkori Szeren
        Dr. Horváth Ferenc: 
 Szemelvények Szeged történelméből (2.) 
- 13. Dr. Tóth Károly: Aktuális alkotmányjogi kérdések
- 16. Pancza István: Koszta József művészete
- 23. Dr. Erdei László: Az én falum, Törtel
         Dr. Bozsóné Margóczi Katalin: 
 A homokvidék átka és áldása
- 28. Évzáró 

A zsombói Wesselényi Népfőiskola
33. évi programja (2014–2015)
A foglalkozások este 6-kor kezdődnek (Szatymazi út 105.).

Családi nap a Királyszéki iskolában
Már a tanév eleji szülői értekezleten sikerült megbeszélni és 

leszervezni a Szent Imre Katolikus Általános Iskola 3.b osztá-
lyának első közös családi napját. Mindenki fontosnak érezte a 
kapcsolatok építését a gyerekek és a családok között egyaránt. 
Szeptember 27-én 10 órától vettük birtokba a Királyszéki isko-
lát, melynek igényessége lenyűgözött bennünket.

A paprikás krumplit bográcsban főztük. Az anyukák ízletes 
házi süteményeiről már csak az üres tányérok tudnának me-
sélni… Ez a fantasztikus nap sok-sok beszélgetéssel, focizással, 
játékkal, telt el.  A konyha időnként röpke „szülői értekezletek” 
helyszínévé alakult. Köszönet mindenért a családoknak! Na-
gyon jól sikerült minden! Külön köszönettel tartozunk Gyuris 
Zsolt polgármester úrnak, amiért rendelkezésünkre bocsátotta 
a Királyszéki iskola felújított infrastruktúráját. Bízunk benne, 
hogy sokszor használhatjuk még Zsombó legújabb és egyben 
legrégebbi intézményét.

SoóS róbertné

oSztályfőnök mindenkinek nagyon ízlett a paprikáSkrumpli         fotó: Soós Róbertné
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Hírmondó
Zsombói

U12 fiú

Gólyahírek:
2014. JÚNIUS:

Lippai Tibornak és
Monostori Edinának :               Benedek

Molnár Zoltánnak és
Nagy Adriennek:             Zoltán

2014. SZEPTEMBER:
Tamás Dezső Péternek és
Teleki Tímeának:                             Kevin

Erdélyi Zoltánnak és
Fogarasi Nórának:                   Annabella

Csongrádi Szabolcsnak és
Pávlicz Ágnesnek:                            Bence

Gratulálnunk az újszülöttekhez, és jó egészséget kívánunk az egész családnak!

Baba-mama klub
Idén ősztől is várunk minden édesanyát és 

kisgyermekét a József Attila Közösségi Házba! 
Az alkalmak kéthetente szerdán 10–11:30-ig 
tartanak! 

Október 8., 22.

November 5., 19.

December 3., 17.

További információ kérhető: 

Polgárné Papp Katalin védőnőnél:  
30/286-84-31, vagy 62/595-567 
telefonszámon vagy személyesen  
a tanácsadóban, vagy a  
www.facebook.com/babamama.
zsombo oldalon. 

Mindenkit szeretettel várunk!

Tisztelt Zsombói Lakosok!

A Belügyminisztérium ebben az évben is meghirdette a szo-
ciális tüzelőanyag-pályázatot, amelyre Zsombó Nagyközség Ön-
kormányzata idén is jelentkezett.

A Képviselő-testület ennek megfelelően megalkotta a szociá-
lis célú tüzelőanyag-juttatás szabályairól szóló rendeletét. A ren-
delet értelmében a tűzifa iránti igényeket 2014. október 31-én 
(pénteken) 12.30 óráig lehet pályázatban benyújtani.

A rendelet értelmében a Képviselő-testület kérelemre, egyedi 
elbírálás alapján természetbeni juttatásként tűzifa-támogatást 
nyújt azon szociális rászorultaknak, akik háztartásában az egy 
főre számított havi jövedelem nem haladja meg a 31.000,- Ft-
ot, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 120%-át (34.200,- Ft).

A kérelem elbírálásánál előnyt élveznek:
a) a lakásfenntartási támogatásban részesülő személyek;
b) az aktív korúak ellátása keretében

ba)a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra;
bb)rendszeres szociális segélyre jogosult személyek;

c) az időskorúak járadékában részesülő személyek;
d) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósság-

csökkentési támogatásban részesülő személyek;
e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

Az eljárás kérelemre indul, az indoklást is tartalmazó 
kérelmet a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél 
lehet benyújtani 2014. október 31. napjáig az erre rendsze-
resített formanyomtatványon.

Fontos szabályozás az is, hogy az egy háztartáson belüli  
kérelmezők csak egyszer jogosultak szociális tűzifa- 
támogatásra.

A természetben nyújtott szociális célú tűzifa-támogatás 
mennyisége legfeljebb 5 m3 lehet háztartásonként.

A szociális célú tűzifa juttatásának egyéb szabályairól felvilá-
gosítás kérhető személyesen Stefkovicsné Nagy Ildikó szociális 
ügyintézőnél, vagy telefonon a 62/595-559-es számon.

  dr. CSúCS áron

jegyző

Szociális tüzelőanyag-
pályázat 2014
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Kézilabda gyermekbajnokság
U11 lány
I. FORDULÓ: SZEPTEMBER 20., ZÁKÁNYSZÉK.

Lánycsapatunk megkezdte a 2014/2015-ös bajnoki idény 
csoportmérkőzéseit. Sikerrel vettük az első akadályt a Tompai 
SE ellen, akikkel 6:23 arányban győztesen mérkőztünk. 

Második ellenfelünk a KIKI Sport KFT csapata volt, velük 
25:3-at játszottunk.

Ráhangolásnak nagyon jó volt ez a nap, a lányok sok gólt sze-
reztek, mindenki eredményes volt, gyakorolhattuk az edzésen 
tanultakat. A folytatás kicsit nehezebb lesz.

Gólszerzők: Ábrahám Cintia 12, Bakó Nóra 4, Kakuszi Vanda 
18, Kun-Sz. Dominika 6, Patyi Rebeka 2, Regős Dalma 4 , Soós 
Dóra 2, Bodó Eszter 1.

U12 fiú

1. FORDULÓ: SZEPTEMBER 21., ALGYŐ.

A fiúk mezőnyében sok a jól felkészült, évek óta együtt ját-
szó csapat, ezért a mieinknek nagyon nehéz feladat jutott, hogy 
helyt álljanak ebben a mezőnyben.

Első ellenfelünk a házigazda FKSE Algyő volt, ellenük 13:16 
arányban győztünk. A kötelező sorcserének köszönhetően a na-
gyon fiatal 2004-eseinket is pályára kellett küldeni, akik nehe-
zen vették fel a harcot a 2 évvel idősebbek ellen.

Szeptember 27-én ellátogattunk Ópusztaszerre a 
Csillagösvény labirintusokba az Ifikörösökkel. A József 
Attila Közösségi Háztól indultunk délután 4 órakor, és 
kellemes meglepetésünkre egy zsombói család is csatla-
kozott hozzánk. 

Az önkormányzat kisbuszával gyorsan odaértünk, és bele is 
vetettük magunkat a különböző logikai játékokba. A legtöbbet 
sikerült megoldani, de akadt olyan is, aminek megoldásához 
kollektív bölcsességünk is kevésnek bizonyult. A játékok után 
birtokba vettük a vesszőből épített labirintust, elmondások sze-
rint ez az egyszerűbben bejárható. Mivel ehhez a labirintushoz 
semmilyen segítséget nem kaptunk, ki-ki az ösztöneire vagy a 
logikájára (jobboldali bejárás stb.) hallgatott. Ehhez mérten az 
ifjabbak (akik ösztönből dolgoztak) igen gyorsan kikeveredtek, 
a tapasztaltabbak pedig tovább bolyongtak. Utána következett 
a sövénylabirintus, melyhez segítségül kaptunk egy útbaiga-
zítást papíron. Az útbaigazítás háromféle lehetett, alsós, felsős 
vagy felnőtt kategóriában. A legapróbbak és a felnőttek járták 
be együtt a labirintust, a kamaszok önállóan, csoportokba szer-

Csillagösvényen jártak a zsombói Ifikörösök

U12 fiú

Második meccsünk a Békés NEKA ellen zajlott, sajnos a 
sokkal tapasztaltabb, gyors játékot játszó békésiek átfutottak 
rajtunk, és 23:2 arányban győztek. A következő forduló Békés-
csabán lesz október 5-én.

Sok sikert mindkét csapatnak!
polyákné farkaS éva

edző

kezdünk                                                        fotó: Polyákné Farkas Éva

veződve mentek. Nagy segítség volt a felnőtteknek a kisgyere-
keknek szóló feladatsor, hiszen a sajátjuknak csupán 20%-ára 
tudták a választ.

Miután mindenki sikeresen bejárta a labirintusokat, úgy el-
repült az idő, hogy már számháborúzni nem is volt alkalmunk, 
pedig igen jól kialakított lehetőség van rá. (Nem baj, még visz-
szajövünk!) A kirándulás zárásaként még egy kicsit részt is tud-
tunk venni a szüreti mulatságon, ahol Vali mama által sütött 
ínycsiklandó kacsasültből is csipegettünk. Köszönjük szépen! 
Szép délutánt tölthettünk együtt. Ajánljuk a helyet családoknak, 
baráti társaságoknak, hiszen alkalmas egy jó kis csapatösszerá-
zó délután megszervezésére. A Csemete Nagycsaládosok Egye-
sülete október 23-ra tervezi a labirintusok bejárását családi nap 
keretében.

török kriSzta

logikai játék                                                         fotók: Török Kriszta

a bejáratnál                                                           
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