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Kolbász- és hurkatöltő verseny
Idén is megrendezésre került a
Nagy B. Ferencről elnevezett kolbászés hurkatöltő verseny Zsombón. Az
ötödszörre megrendezett eseményen
17 csapat mérte össze tudását, köztük
Zsombó testvértelepülése, Orotva is,
akik meg is nyerték a megmérettetést
különleges kolbászukkal, melybe áfonyát
és szárított vargányaport tettek. Egyéb
különlegességek is előfordultak, volt
olyan csapat,ahol fahéjjal és szegfűszeggel
ízesítették a „disznóságokat”.
A legrutinosabb versenyzők közé
tartozott a 80 éves, békéscsabai Kerekes
István, aki 69 éve készít hurkát-kolbászt,
így a folyamat minden fortélya a
birtokában van.
A fűszerezést a legtöbb asztalnál nem
árulták el, maradjon csak az ő titkuk.

Ám abban sokan egyetértettek, hogy a
kömény elengedhetetlen a jó kolbász
ízesítésénél. Italban sem volt hiány,
hiszen az is elengedhetetlen kelléke egy
jó hangulatú disznóvágásnak, vagy épp
hurka-, kolbásztöltésnek. A zenei hátteret
mindehhez Kerecseny Attila szolgáltatta.
A szervezőktől megtudtuk, hogy
körülbelül 300 kilogramm húst osztottak
szét a versenyzők között. A kolbászok
és a hurkák a falu kemencéjében sültek
tökéletesre. Kolbászban az orotvaiak
diadalmaskodtak, hurkában viszont a
Mihálffy-csapat bizonyult a legjobbnak,
de senki sem csüggedt, hiszen egy remek
hangulatú délutánt, illetve estét tölthettek
együtt.
Maróti Katalin

Zsongás a Kolbásztöltő versenyen

fotó: Maróti Katalin, Szunyog Zsani

Karácsonyi üdvözlet
Kedves Zsombóiak!
Így az év vége felé, az ünnep közeledtével az eredményeket összegezzük, a tanulságokat levonjuk, próbálunk a mindennapok
nagy rohanásából elcsendesedni, több időt tölteni szeretteinkkel, a gondolatainkkal. Bízom benne, hogy ez mindannyiunknak
sikerülni fog.
Köszönöm az Önök megtisztelő kritikáját, támogatását, munkáját, megértő együttműködését, amellyel az idei évben Zsombó
gyarapodását segítették.
Kívánok Önnek és családjának békességet, nyugalmat és áldott Karácsonyt Zsombó Nagyközség Képviselő-testülete, a
Polgármesteri Hivatal dolgozói és a magam nevében!
Gyuris Zsolt
polgármester
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Projektazonosító: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0083

Bordány, Forráskút, Üllés, Zsombó szennyvízcsatornázásának
és szennyvíztisztításának megvalósítása
Aláírásra került a „Bordány, Forráskút, Üllés, Zsombó szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítása” tárgyú projekthez kapcsolódó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátásának szerződése.
A Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás számára 2011-ben ítélt meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség nettó 4
233 282 499 forint összegű támogatást, Bordány, Forráskút, Üllés és Zsombó települések szennyvízcsatornásának és szennyvíztisztításának megvalósítására. A projekt teljes költsége nettó 5 118 789 844 forint. A projekt az Európai Unió támogatásával, Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból valósul meg.
Újabb mérföldkövéhez érkezett a projekt megvalósítása azzal, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatása után, kiválasztásra
került, a FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatokat ellátó szervezet. A szerződés- aláírására 2013. szeptember 10-én került sor az UTIBER-OVIBER-SZVMF Konzorciummal, amelynek tagjai az UTIBER Közúti Beruházó Kft., SZVMF Szegedi
Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zrt., valamint az OVIBER Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező
Kft. Mindhárom konzorciumi tag több éves szakmai tapasztalattal rendelkezik, elvégzett munkáikat a Megrendelők megelégedésére, eredményesen végezték. A projekt lebonyolítása, műszaki ellenőrzése során a leendő kivitelezőtől precíz, pontos, az
előírásoknak megfelelő munkavégzést fognak megkövetelni.
A kivitelezési munkálatok elvégzésére két külön közbeszerzési eljárás van folyamatban. A szennyvíz-tisztítótelep tervezésére és
építésére vonatkozó közbeszerzés ajánlatadási határideje 2013. szeptember 6.-a volt. Jelenleg a benyújtott ajánlatok ellenőrzése,
érvényességi vizsgálata folyik. Szennyvízcsatorna hálózat építésére vonatkozó eljárás ajánlatadási határideje: 2013. szeptember 23.
A kivitelezésre vonatkozó két eljárásban a szerződéskötés – optimális esetben – idén ősszel várható.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a lakosok eddigi támogató hozzáállását, együttműködésükre továbbiakban is számítunk.
Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás elnöke
Fodor Imre
Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás
6793 Forráskút, Fő u. 74.
Telefon: +36 62 287-222
www.forras4.hu
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Az ivóvízminőség-javító program és a
szennyvízprojekt II.
A programmal kapcsolatban e havi számunkban Zsombó
Község polgármesterével, Gyuris Zsolttal beszélgettem.

Mik voltak a pályáztatás előzményei?

2005-ben 32 település konzorciumot hozott létre annak érdekében, hogy az ivóvízminőség-javító program megvalósításához szükséges szakmai anyagok, dokumentációk, tervek, tanulmányok elkészülhessenek, illetve a megvalósításra szolgáló
pályázatot is be tudják nyújtani. A konzorcium több fordulóban
nyert is pályázatot, amelyből el is készültek ezek a dokumentumok. Először előzetes megvalósítási tanulmány, majd részletes
megvalósíthatósági tanulmány, az elvi vízjogi engedélyes tervek.
Zsombóra vonatkozóan az Akva Profit Zrt. készítette ezeket a
tanulmányokat. 2012-re meg is lettek az engedélyek.

Milyen problémák merültek fel a pályáztatással kapcsolatban?

Jó néhány kérdés megoldásra szorult. Az Unió által előírt kötelezettségek miatt a Magyar Államnak el kell végeznie ezeket a
beruházásokat. Az utolsó választás utáni kormányzat meghallotta a beruházások megvalósulását gátló problémákról szóló
felvetéseket, és megoldotta azokat, így elkerülhetetlenné vált
az egyébként egészséges ivóvíz tisztítása. Az unió által előírt
kémiai és biológiai paraméterek meghatároztak határértékeket, amelyből Zsombón a vas és az ammónia határérték feletti.
Nem volt tisztázva, hogy egy sikeres pályázat esetén, a 65-85%
körüli várható támogatás feletti önerőt, amely településenként
több 10 millióforintos nagyságrendet is eléri, honnan teremtik
elő a települések. Ez volt az egyik sarkalatos kérdés. A kormányzat, ismervén az önkormányzatok anyagi helyzetét, az önerőt
az úgynevezett Belügyminisztériumi önerőalapból bocsájtotta
rendelkezésre. A másik kérdés, ha meg is van az önerő, az önkormányzatoknak honnan lesz pénze, hogy a pályázati támogatás megérkezéséig ezeket a több százmilliós nagyságrendű,
kivitelezés közben több hónapig, esetleg több mint fél évig kint
lévő pénzeket hogyan tudják finanszírozni. Ezt úgy oldották
meg, hogy egyrészt előleget adnak, másrészt a szállítói finanszírozást lehetővé tették ezeknél a projekteknél. Ami azt jelenti,
hogy nem a beruházó fizeti ki az elkészült projektrész nagyobb
számláit, hanem a közreműködő szervezet közvetlenül fizeti ki
a kivitelezőknek. A harmadik akadály az egész beruházás Áfája
volt. Miután ezek a projektek nem egyedileg, településenként
zajlanak, hanem társulásokban pályáznak az önkormányzatok,
ezeknél a társulásoknál akadály volt a nem támogatott Áfa vis�szaigényelhetősége. Erre is született megoldás, így a pénzügyi
akadályok megszűntek.

Mi az állam elvárása az önkormányzatok felé?

Az állam elvárja, hogy ha már mindent megtett annak érdekében, hogy megvalósuljanak ezek a beruházások, akkor végre
kell hajtani. Amely települések nem valósítják meg az ivóvízminőség-javítást, azokat az ÁNTSZ szigorúan bünteti, mert úgy
kell lajtos kocsival hordani a vizet, vagy egy központi vételezési
helyről kannával hazavinni, esetleg zacskós vagy palackozott víz
jöhet szóba. Bármelyik megoldás jelentős anyagi terhet ró mind
a lakosságra, mind az ellátásra kötelezett önkormányzatra.

Tehát ezeket meg kell valósítani!

Kikkel vagyunk társulásban, és hol tart most
a pályázat?

Az a 6 település társult, akinek közös a vízmű üzemeltetője:
Deszk, Kübekháza, Röszke, Tiszasziget, Újszentiván és Zsombó.
A társulás székhelye Zsombó.
A szükséges közbeszerzések lefolytatásra kerültek. Az utolsó „falat”, ami a napokban zárult, az magának a kiviteli közbeszerzésnek a lefolytatása volt. Sajnos a legkedvezőbb ajánlat is
magasabb összegű volt, mint a pályázatban rendelkezésre álló
pénzügyi fedezet, ezért a támogatás növelése érdekében kérelemmel fordultunk a hatáskörrel rendelkező szervekhez.

Mi a kivitelező feladata?

Ez úgynevezett Fidic sárgakönyves beruházás, ami azt jelenti, hogy a beruházó a bemeneti és a kimeneti paramétereit adja
meg víztisztításhoz, és hogy milyen technológiát alkalmaz a kivitelező, ami ezt teljesíti, az rá van bízva. Azzal kell, hogy kezdje,
hogy elkészíti a kiviteli terveket, amiket engedélyeztet a vízügyi
hatósággal, és utána kezdheti el a munkát. A rendelkezésre álló
idő nem túl sok. Szűk másfél év a teljes kivitelezéssel, próbaüzemmel együtt.

A beruházás végén milyen lesz a csapból folyó víz?

Az hogy pontosan milyen lesz az ivóvíz, még nem tudjuk
megmondani. A jogszabályokban előírt kémiai és biológiai paramétereknek meg kell, hogy feleljen a vezetékes ivóvíz. Valószínűsíthető, hogy az eddigi kezeletlen kevert rétegvíz, ami 240–
400 m körüli kutakból jön fel, kezelve lesz, így a víz íze változni
fog, de ez sajnos elkerülhetetlen. A technológia függvénye, hogy
milyen lesz a víz íze, de esélyes, hogy a városokban a csapból
általában folyó vízhez fog hasonlítani.

Ebből a beruházásból mit fognak látni a lakosok?

A legtöbb dolog a vízműtelepen fog zajlani, ahol meg lesz
építve a tisztító, és szükség esetén a többi szükséges műtárgy.
Amit viszont látni fognak a lakosok, hogy a hálózaton levő
csomópontokon átalakítások történnek, szükség szerint újak
lesznek kiépítve a település több pontján. A föld alatt jelenleg is
létező tolózárak mellett alakítják ki azokat a vízkormányzó műveket, illetve azokat a műszaki objektumokat, amelyek segítségével a mechanikai hálózattisztítást el lehet végezni. Ezt úgy kell
elképzelni, hogy a föld alatti csövek falára lerakódott réteget egy
– a víznyomás hatására mozgó –szivacsdugó letisztítja majd. A
másik látványos része a programnak, hogy azokat a gerincvezetékeket, amelyek elavultak, korszerűtlenek, kicserélik. Ezek sajnos kellemetlenséggel is járnak majd a kivitelezés közben, mert
az ideiglenes vízellátó vezetékekre történő átkötések idejére néhány órás vízszünet jelentkezhet majd az érintett ingatlanoknál.

Mikorra fog elkészülni?

Ha a kivitelező a terv szerint halad, akkor 2015 tavaszán ez
a beruházás próbaüzemmel együtt le fog zárulni.
Maróti Katalin
XI. évf. 11. szám – november - december

| 3

Zsombói

Hírmondó
A falugazdász tájékoztatója novemberre
TISZTELT TERMELŐK!
2013. november hónapra a következőkre hívnám fel a
figyelmüket.
1. Az Őstermelői igazolványok érvényesítése, valamint
az új igazolványok kiváltása továbbra is lehetséges az aktuális
dátumtól, a feltételek az előző számokban szerepelnek. A 2012.
évi gázolaj jövedéki adó visszaigénylésével kapcsolatban a
feltételek nem változtak. Művelési áganként egységesen 97 l/
ha gázolaj után lehet a jövedéki adóból visszaigényelni a 2012.
évben vásárolt gázolaj után literenként 90,487 Ft-ot, az egyéb
feltételek a korábbi számokban szintén szerepelnek.
2. A 2013-as Egységes támogatási kérelmekkel
kapcsolatos információk: a támogatási kérelmek ellenőrzése
nagyrészt megtörtént, az előzetes ígéretek szerint november
hónaptól a Területalapú támogatási kérelmek 50%-ának
kifizetését az MVH október 16-án elkezdte, a második részlet
kifizetése várhatóan karácsony környékén lesz esedékes.
3. Azok a termelők, akiknek termesztett kultúráit
aszálykár érte, és a káreseményt időben bejelentették,
november 30-ig el kell készíteniük a gazdaságuk egészére nézve
a vonatkozó rendelet 7. számú melléklete szerinti elszámolást.
Arra kérek minden érintett termelőt, hogy november első hetétől
folyamatosan jelentkezzenek, gyűjtsék ki az idei évi termesztett
kultúrák esetében az idei termésmennyiséget kg-ban. Ezen
kultúrák esetében az előző öt évre visszamenőleg szintén meg
kell tudni mondani a megtermett termésmennyiséget.
4. Az AKG-ban részt vevő termelőknek a gazdálkodási
napló kivonatos változatát november 30-ig el kell juttatni
elektronikus úton a NEBIH felé. Kérem az érintet gazdákat,
hogy mihamarabb keressék fel a szaktanácsadójukat.
A tavalyi évhez hasonlóan a nitrátrendelet szerint érintett
állattartóknak az adatszolgáltatást december 31-ig el kell juttatni
a Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságához.
5. A 2014-től kezdődő költségvetési időszak
agrártámogatási lehetőségei: a teljesség igénye nélkül
a mostani és a decemberi számban az irányvonalat szeretném
ismertetni, de hangsúlyozom, konkrét jogszabály még nincs.
A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA, ENNEK RÉSZEI ÉS CÉLJAI
Első cél: életképes élelmiszer-előállítás
- növelni és stabilizálni a gazdálkodás bevételeit az árfolyamingadozás és a természeti kockázatok miatt (kifejezettebb, mint
más ágazatokban)
- fejleszteni a versenyképességet és növelni a hozzáadott értéket
az élelmiszerláncban
- segíteni a kedvezőtlen adottságú területeken gazdálkodókat,
hogy elkerülhető legyen a földterületek termelésből való
kivonása
Második cél: fenntartható gazdálkodás
- a természeti erőforrások és az éghajlatváltozás terén szükséges
fellépés
- a gazdálkodókat fenntartható gazdálkodási gyakorlatra
ösztönözni
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- biztosítani a környezeti közjavakhoz való hozzáférést
- támogatni a zöld technológiák és új termékek innovációját
- mérsékelni klímaváltozást, és javítani az éghajlatváltozáshoz
való alkalmazkodást
Harmadik cél: kiegyensúlyozott területfejlesztés
- vidékfejlesztés támogatása a diverzifikáció (kockázatmegosztás)
ösztönzésével
- felértékelni a strukturális sokszínűséget (kisgazdaságok, helyi
piacok) mint a vidéki régiók vonzerejének és identitásának
elemeit
A KAP prioritásai: élelmiszerbiztonság, tisztességes
kereskedelem, a mezőgazdasági tevékenység fenntartása
egész Európában, élelmiszerminőség, a biológiai sokféleség
megőrzése és környezetvédelem, méltányos díjazás a gazdák
által szállított közjavakért, zöld munkahelyek létrehozásán
alapuló vidékfejlesztés.
Az Európai Bizottság javaslatai:
- fenntartani a költségvetés jelenlegi szintjét
- két pillér, tiszta, elkülönített, egymást kiegészítő, átfedés nélkül
- a források igazságosabb elosztása a tagállamok között
- a közvetlen kifizetések kicsomagolása 4 összetevőre, hogy
környezetbarátabb és érthetőbb legyen az adófizetőknek.
Formái: alap, zöld, kedvezőtlen adottságú területek, termeléshez
kötött támogatás
- felső határ a közvetlen kifizetéseknek, különös tekintettel a
vidéki foglalkoztatáshoz való hozzájárulásra
- „aktív mezőgazdasági termelő mint a közvetlen kifizetések
kizárólagos kedvezményezettje” koncepció
- egyszerűbb kölcsönös megfeleltetés
- egyszerűbb támogatási rendszer a kistermelőknek
- piaci irányítási eszközök erősítése és kiterjesztése más
ágazatokra
- a gazdák alkupozíciójának javítása az élelmiszerláncban
- vidékfejlesztési politika
- környezetvédelem-, klímaváltozás- és innováció-orientált
eredményszemléleten alapuló teljesítménynövelés
- más területi politikákkal integrálhatóvá tétel
- a gazdálkodók támogatása kockázatkezelési eszközökkel
Kiemelném a legszélesebb körben érintett támogatási formát,
amelyet a 4-es pontban említettem, és a mostani Területalapú
kérelemnek felel meg.
A közvetlen támogatásokból való részesülés
minimumkövetelményei:
- A Tagállamok nem támogathatják azokat a gazdákat, akik 100
€-nál kevesebb közvetlen támogatást kapnának, vagy a támogatható területük kisebb, mint1 ha.
- Csak aktív gazdálkodók kaphatnak közvetlen támogatást.
- Cél, hogy csak azok a gazdálkodók kapjanak támogatást, akik
valóban részt vesznek a mezőgazdasági tevékenységben, tehát
akit nem lehet működőként meghatározni, az automatikusan
kizárásra kerül a támogatásból.
- A nagyobb gazdaságok közvetlen támogatásai növekvő százalékban kerülnek csökkentésre. Ezeknek az arányoknak a
kiszámítása az alapján történt, hogy a két küszöbérték közötti összeget mennyivel haladják meg. A közvetlen támogatások
maximuma 300.000 € (felső korlát).

A „KICSOMAGOLT” KÖZVETLEN TÁMOGATÁSOK
Közvetlen támogatások
Alaptámogatás
(várhatóan 140 euro/ha)
Kifizetések, melyek klíma- és
környezetvédelmi
szempontból
hasznosak
(zöld
komponens
3 ha felett, 3 növénykultúra
vetése, állandó legelők megőrzése,
alaptámogatásra jogosult terület
7%-án ökológiai célok, pl. terasz,
erdősítés, pihentetés stb. kb:
80 euro/ha
Fiatal gazdálkodók támogatása
(5 évre, legfeljebb 25 ha-ra vehető
igénybe)

Források elosztása
= a nemzeti felső
határ 50%–70%-a
(becsült különbség)

Választható Korlátok
minimum követelmények
kölcsönös megfeleltetés
3 éves mezőgazdasági gyakorlat

nem

3 éves mezőgazdasági gyakorlat
(néhány gazdaságnak nincs)
Az
ökogazdálkodást
folytatók
automatikusan megkapják, a Natura
2000 területen gazdálkodóknak
teljesíteni kell a feltételt.

30%

nem

≤ 2%

nem

≤ 5%

Tagállamoknak

Kedvezőtlen adottságú
helyezkedik el

Önkéntes termeléshez kötött támo- ≤ 5% (10%) (kivételes
gatások
esetekben > 10%)

Tagállamoknak

speciális termény és/vagy régió

Kistermelők támogatása

Gazdálkodóknak nincs korlát

KAT
területen
gazdálkodók
támogatása,
mely
kiegészíti
a 2. pilléres KAT támogatást.
Magyarországon kevés a KAT
terület, ezért valószínű, hogy ez
nem kerül bevezetésre.

≤ 10%

Az igénybevevők oldaláról nézve támogatási
jogosultságot kaphat minden gazdálkodó, aki
-2011-ben az összevont támogatási rendszerben (SPS) legalább
egy támogatási jogosultságot aktivált, vagy kizárólag zöldséget,
gyümölcsöt és/vagy szőlőt termelt, vagy

< 40 éves kor

területen

- 2011. évben az egyszerűsített támogatási rendszerben
(SAPS) területalapú támogatást igényelt, illetve ha
nem igényelt, kizárólag olyan földterületekkel rendelkezett,
amelyek 2003. június 30-án nem minősültek kultúrállapotban tartott területnek, illetve
- aktív gazdálkodónak minősül
támogatási jogosultsággal rendelkezik
(bevezetés 2014. május 15-ig benyújtott
kérelmek alapján MVH által kiosztott
vagyoni értékű jog (használó kapja,
földhektár számával lesz egyenlő)
- ha 2015-ben az igénylő nem rendelkezik
területtel, a jogosultság nem aktiválható,
és a tervek alapján 2 év után elvész. 2014ben csak az igényelhet támogatást, aki
2011. évben már igényelt.
- az új igénylők esetében 3% tartalékot
kell képezni.
A Közös Agrárpolitika 2014-2020
közötti időszakára szóló további
irányvonalakat a decemberi számban
fogjuk megjelentetni.
Gyuris Ferenc
falugazdász

Telefonszám: +36-30/337-25-20
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Zsombói

Hírmondó
„Egyházadó” Zsombón
A Katolikus Egyház nevében köszönöm azoknak, akik az
„egyházadóval” évente egyszer támogatják a zsombói plébániát.
Mivel ez önkéntes befizetés, nem fogok senkit kényszeríteni
rá, de akinek fontos, hogy a Katolikus Egyház létezzen ebben
a faluban, az, kérem, segítse ennyivel a fenntartást.
Szándékosan mondtam fel a régi módot – azaz a házról
házra járást. Tudom, hogy most a befizetések talán csökkenni
fognak, de szerintem ez a mód tisztább. Fontosnak tartom, hogy
az emberek ismerjék saját plébánosukat; szeretnék személyes
kapcsolatot kialakítani a hívekkel, akiket ez alkalommal tudok

megismerni, és néhány szót váltani velük.
Templomunkban a vasárnapi mise mindig 11-kor kezdődik,
ezenkívül kedden reggel 8-kor és csütörtökön délután 5-kor
vannak szertartások. A szentmisét követően a sekrestye mindig
nyitva áll az adakozni szándékozók számára, ahol Ádám
Emikénél vagy nálam lehet az egyháznak szánt adományt
befizetni.
Zmiján Adalbert atya
zsombói római katolikus plébános

Hirdetmény
Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a járási hivatali rendszer megalakulásával
összefüggésben szükségessé vált a járási hivatalok szakigazgatási szerveként működő
járási földhivatalok illetékességi területének a járási hivatalok illetékességi területéhez
történő igazítása.

Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Földhivatala

A Csongrád megyében lévő járási földhivatalok területét érintő átcsatolásokra 2013. november 21. napján kerül sor, melynek
eredményeként az alábbi járási földhivatalok illetékességi területe változik (100/2013. (X.31.) VM rendelet).
Átadó járási földhivatal megnevezése

Település

Átvevő járási földhivatal megnevezése

Változás időpontja

1. Makói Járási Földhivatal

Ferencszállás

Szegedi Járási Földhivatal

2013. november 21.

2. Makói Járási Földhivatal

Klárafalva

Szegedi Járási Földhivatal

2013. november 21.

3. Szegedi Járási Földhivatal

Zsombó

Mórahalmi Járási Földhivatal

2013. november 21.

A felsorolt településeket érintő beadványaik tekintetében tehát a változás időpontja után az átadó járási földhivatal nem járhat el,
ezekben az ügyekben intézkedést, döntést az átvevő járási földhivatal hozhat.
A fentiek a folyamatban lévő ügyek tekintetében is irányadóak, tehát a korábban megindított, de még be nem fejezett ügyekben
is az eljárás folytatására és az érdemi döntés meghozatalára a változás időpontját követően a táblázatban megjelölt átvevő járási
földhivatal lesz kizárólagosan jogosult. Ilyen ügyekben ezért a fenti napot követően felvilágosítást kizárólag az átvevő járási földhivatal adhat.
A fentiekre tekintettel kérem Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a változás időpontjától kezdve a meghatározott települést érintő földhivatali beadványaikat már az átvevő járási földhivatalhoz nyújtsák be, illetve oda címezzék.
A változással összefüggő informatikai feladatok elvégzése miatt a teljes informatikai rendszert le kell állítani, ennek megfelelően
az érintett járási földhivatalok zárva tartanak. 2013. november 20-21-22. napján a Makói, a Mórahalmi és a Szegedi Járási Földhivatalban ügyfélfogadás nem lesz. Ezen földhivatalokban az ügyfélfogadás várhatóan 2013. november 25. napján 8.00 órakor indul újra.
Az érintett járási földhivatalok adatbázisai a fenti időpontokban a TAKARNET rendszeren keresztül sem lesznek elérhetőek.
Makói Járási Földhivatal elérhetőségei:
Cím: 6900 Makó, Széchenyi tér 6.
Postacím: 6900 Makó, Széchenyi tér 6.
Telefonszám: 06(62)211-422
Faxszám:06(62)211-422
E-mail: mako@takarnet.hu

Mórahalmi Járási Földhivatal elérhetőségei:
Cím: 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 17.
Postacím: 6782 Mórahalom,
Millenniumi sétány 17.
Telefonszám: 06(62)681-385, 681-384
Faxszám:06(62)281-035
E-mail: morahalom@csmfhiv.t-online.hu

Az átcsatolás miatti esetleges kellemetlenségért megértésüket köszönjük.

Szegedi Járási Földhivatal elérhetőségei:
Cím: 6724 Szeged, Kálvária sgt. 41-43.
Postacím: 6724 Szeged, Kálvária sgt. 41-43.
Telefonszám: 06(62)680-170
Faxszám: 06(62)443-983
E-mail cím: szeged@csmfhiv.t-online.hu

Tisztelettel:

Gósz Zoltán
hivatalvezető
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Aktuális kérdések a Fundamenta
szerződésekkel kapcsolatban
Az uniós pályázat keretében megvalósuló szennyvízberuházás várhatóan 2014 tavaszán elindul. Mint ismert,
a pályázati önrészt a lakosság által befizetett érdekeltségi
hozzájárulások biztosítják. Az érdekeltek többsége
Fundamenta Lakáskassza előtakarékossági szerződéssel
kombinált megoldást választott.
Az érdekeltségi hozzájárulást a lakos a Társulathoz fizeti be,
a Fundamenta Zrt-hez a megtakarítási részleteket a Társulat
utalja. A megtakarítások után járó állami támogatás maximalizálása érdekében Társulatunk minden egyes szerződésre rendszeresen utal, függetlenül attól, hogy a lakos felénk rendszeresen
teljesít-e vagy sem. A fizetéssel elmaradókat fizetési felszólítás,
vagy annak eredménytelensége esetén jegyzői behajtás útján
igyekszünk teljesítésre bírni. Fontos tudni, hogy ügyfeleink
a Fundamentához közvetlenül ne fizessenek!
A megtakarítások után 30 % állami támogatást kapunk, ha
a kifizetés feltételei teljesülnek.
Visszatérő probléma, hogy ügyfeleink egy része megfeledkezik arról, hogy állami támogatást egy időben csak egy
előtakarékossági szerződés után lehet igényelni. Ha egy újabb
szerződést kívánunk mégis kötni, gondoskodni kell kedvezményezett megjelöléséről az új szerződésen, vagy szerződésmódosítással a szennyvízcsatornázásra megkötött szerződésen.
Ügyelni kell arra, hogy a megjelölt kedvezményezett saját jogon
ne rendelkezzen előtakarékossági szerződéssel, vagy más
szerződő által ne legyen kedvezményezettként már megjelölve.
Az előbb említett feltételeknek a szerződés teljes futamidejére
teljesülniük kell!
Külön szólnom kell a 303-as módozatú szerződésekről.
Ezeknek a szerződéseknek a megtakarítási futamideje 5 év,
de az érintett ingatlantulajdonosok a Társulat felé 6 éven át
fizetnek érdekeltségi hozzájárulást (72x2770 Ft). A megkötött
303-as módozatú szerződések lejárata megkezdődött. Hangsúlyozni szükséges, hogy a szerződés lejárta nem jelenti az
érdekeltségi hozzájárulás befizetésének megszűnését! Akiknek
a szerződése lejárt, részükre a Fundamenta Zrt. levele(ke)t küld.

Mi a teendő?
Ha az érintett saját célra új szerződést kíván kötni, vagy
a felkínált hitelkeretet igénybe kívánja venni, azt a megfelelő
nyomtatványok kitöltésével a Fundamentánál kell kezdeményezni. Ha nem akar élni a felkínált lehetőségekkel, nincs
további teendője.
A szerződések lejártakor, tekintettel arra, hogy a szerződések
a Társulat részére zároltak, a megtakarítás kamattal és állami
támogatással megemelt összege a Társulatot illeti. Az előzőekben
leírtak a 2015-ben lejáró 304-es módozatú, nyolcéves futamidejű
szerződésekre is vonatkoznak.
Társulatunk új szerződések megkötésében és a hitelfelvétel
intézésében nem vesz részt! Bővebb felvilágosítást a Fundamenta
Zrt. üzletkötőitől tudnak beszerezni.
Adatnyilvántartással összefüggő kérés: lakcímváltozást
(kivéve utcanév-változás), névváltozást, ingatlanértékesítést és
a Fundamenta-szerződést kötő érdekelt elhalálozását
a Társulathoz szíveskedjenek bejelenteni.
Többször kitértem már rá, hogy ingatlan értékesítése esetén
nincs mód a Fundamenta-szerződés átruházására, ezért javaslom, hogy az adásvételi szerződés megkötése előtt vegyék fel
a kapcsolatot a Társulattal annak érdekében, hogy az eladó és
a vevő részére egyaránt elfogadható megoldást találjunk.
Fundamenta-szerződéssel rendelkező érdekelt elhalálozása
esetén kérem az örökösöket, hogy a Fundamenta-szerződést
a hagyatéki leltárba mindenképpen vetessék fel, még akkor
is, ha más hagyaték nincs. Felhívom a figyelmet arra, hogy
a szerződés átruházás csak jogerős hagyatéki végzéssel hajtható
végre, és a szerződés átruházása nem kerülhető meg!
A Társulattal való együttműködésüknek köszönhetően
a pályázati önerő előteremthető.
Együttműködésükre a továbbiakban is számítunk.
A szennyvíz-projekt aktuális állásáról a helyi lapok folyamatosan
tájékoztatást adnak, valamint figyelmükbe ajánlom az önkormányzati társulás honlapját (www.forras4.hu).
Maróti Mihály
elnök

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Tájékoztatom azokat a szülőket és nagykorú jogosultakat, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek,
és november 1-jén jogosultsággal rendelkeztek, hogy a gyermekenként 5.800 Ft egyszeri támogatást (Erzsébet utalvány)
a Polgármesteri Hivatal (Alkotmány u. 3.) 6. számú irodájában személyesen átvehetik az alábbi időpontokban:
December 2. és 13. között hétfő, szerda, csütörtöki napokon 8–12-ig és 13–15-ig, kedden 8–12-ig és 13–17-ig.
Az utalványt a jogosult szülő vagy nagykorú, tanulmányokat folytató jogosult személyesen, kizárólag érvényes személyazonosító igazolvány bemutatásával veheti át. A jogosult akadályoztatása esetén a vele egy háztartásban élő nagykorú közeli
hozzátartozója (szülő, nagykorú gyermek, házastárs, élettárs), írásbeli meghatalmazással átveheti az utalványt, személyazonosító igazolvány és lakcímkártya bemutatása mellett.
									Dr. Csúcs Áron
Zsombó Nagyközség jegyzője
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Hírmondó
A forradalomra emlékeztünk
1956. október 23-a örökre be van jegyezve a szabad emberek, a szabad népek
krónikáiba. A bátorság, az öntudat, a diadal napja volt.” (J. F. Kennedy)
Ünneplő zsombóiakkal telt meg a
József Attila Közösségi Ház nagyterme október 23-án, akiket Gyuris Zsolt
polgármester köszöntött. Beszédében a
forradalom értékeire emlékezve az önfeláldozást, az összefogást és a felelősségvállalást emelte ki.
B. Nagy László, a Kormányhivatal vezetője, Csongrád megyei országgyűlési
képviselő a diákokhoz fordulva reményét
fejezte ki, hogy az a korszak, melyre emlékezünk, az ő életükben már soha nem
fog visszajönni. Felidézte, hogy a forradalom valójában már 1956 februárjában
megkezdődött, amikor a Szovjet Kommunista Párt kongresszusán Hruscsov
felfedte a sztálini vezetés hibáit, ez ko-

moly folyamatokat indított el egész Közép-Európában. Mi, Csongrád megyeiek
különösen büszkék lehetünk az októberi
eseményekre, hiszen a szegedi egyetemisták október 16-án szervezték meg a
MEFESZ (Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége) nevű független politikai szervezetet, ami hamar a forradalmi
események középpontjába került. Kormánymegbízott úr emlékeztetett arra,
hogy október 23-nak a közelmúltunkban
is nagy jelentősége volt: 1989-ben ezen a
napon mondta el Nagy Imre újratemetésén Orbán Viktor híres beszédét.
A Szent Imre Katolikus Általános Iskola végzősei Koncz Zsuzsa – Szabadság,
szerelem című dalával kezdték a megem-

lékezést. Versekkel színesített előadásukban felidézték a forradalom eseményeit,
melyhez még korabeli újságcikkeket is
felhasználtak. Előadásuk csúcspontja
Farkas Zoltánné keze munkáját dicséri:
egy szovjet tank jelent meg a színpadon,
mely a szabadságharc leverését szimbolizálta. A gyerekek Pósa Lajos – A hazáért című művét szavalták el, majd a tank
csövébe egy csokor virágot helyeztek el,
mely már az újrakezdés és a megbékélés
jelentőségére hívta fel a figyelmet. Az ünnepség után ezzel a virággal köszöntötték
Pancza Istvánt, a megemlékezés díszvendégét, az ’56-os forradalom hősét.
Pálmai Péter

fotó: Tarczal-Márta Edit

A diákok megidézik október 23. hangulatát

Interjú B. Nagy Lászlóval
Tudjuk, hogy Zsombói származású,
milyen érzés ide visszajönni?
Olyan, mint mikor hazajövök.
Mindig, mikor idejövök, hazajövök! Ez a
kultúrház még akkor épült, mikor kicsi
voltam, itt játszottam az építkezésen.
Ebbe az iskolába jártam. Minden
épülettel kapcsolatban van valami
élményem. Sok embert még ismerek.
Szerencsétlenségemre csak az időseket, a
fiatalabbakat nem ismerem, ez valószínű,
hogy életkori sajátosság. De még vannak
itt nekem jó barátaim és rokonaim, szóval
sűrűn itt vagyok.
Mennyit változott Zsombó?
Nagyon sokat. Amikor én még ide
jártam iskolába, 1800-1900 fős volt a település. A Móra Ferenc utca végén nem
volt még sportpálya, ott volt az utolsó sor
ház. Ahhoz képest egy nagyon komoly
település lett. Hamarabb értem ide, és végigmentem az utcákon, irigykedem is sok
emberre, hogy itt lakhatnak.

Az ’56-os forradalommal kapcsolatban milyen élményei történetei vannak, és hogy tetszett a műsor?
A műsor nagyon aranyos volt. Nem
gondolom, hogy egy ilyen idős korosztálynak könnyű volt egy ilyen műsort
bemutatni, mert, ugye, ők már nem voltak ebben benne. Alapvetően ez az ’56
mindig megosztja a társadalmat. Én úgy
nőttem fel, hogy ellenforradalom volt, és
1989-90-ben mondták ki először hivatalosan, hogy mégis inkább forradalom.
Ebben a kettősségben kellett megítélni a
világot akkor, most már könnyebb azért.
De a gyerekek nagyon szépen mutatták
be, néhol még meg is lehetett könnyezni.
Az országgyűlésben most tárgyalják
a jövő évi költségvetést. Lehet-e már
tudni valamit erről?
Nagyon komoly költségvetésünk lesz
2014-ben. Majdnem minden soron növekszik a költségvetésnek a kiadási oldala, ez azt jelenti, hogy mindenhol egy
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kicsit jobb lesz. Ma egy 40 évvel ezelőtti
inflációs szintre álltunk vissza, tehát 2%
vagy az alatti inflációra lehet számítani,
ilyen rég nem volt. Nem lesznek rezsiemelkedések, több pénz marad az embereknél, a családoknál. Most bevezetésre
kerül olyan szociális intézkedés, ami segíti a kiscsaládos, kisgyermekes anyukák
munkába állását, és olyanok is igénybe
vehetik az adókedvezményt, akiknek a fizetése eddig nem érte el azt, hogy le tudják írni családi adózásba. A költségvetés
stabil, nem fordulhat elő az még egyszer,
hogy 2010-ben majdnem csődbe ment az
ország.
A kisvárosokra, falvakra nézve lesz
valami különleges változás?
Remélem, hogy egyre többen fognak
dolgozni, egyre többet keresnek és egyre
többet fognak költeni magukra és családjukra, környezetükre az emberek!
Maróti Katalin

Szent Imre nap 2013
Harmadszor
volt
lehetőségünk
megszervezni a Szent Imre napot az
iskolánkban. Idén először az iskola
mórahalmi telephelye is ünnepelt, az
ottani elsősök is hasonló akadálypályát
jártak végig, mint zsombói társaik.
Misével
megszentelve,
lelkileg
feltöltődve kezdődhettek el a programok.
Az iskola diákjai különböző állomáson
ismerkedhettek meg a középkorral
– Szent Imre herceg, Szent István
király, Boldog Gizella és Szent Gellért
püspök személyeivel. A diákok előre
kiosztott csoportba indultak el nagy
lelkesen, a legtöbb pont megszerzésének
reményével. A változatos programokról
és a jó hangulatról az élménybeszámolók
is tanúskodnak:
Idén is eljött a Szent Imre nap. A
nyolcadikosok vezetésével 16 csapat
szállt versenybe. A tanárok könnyebb
s nehezebb feladatokkal vártak minket
egy-egy állomáson. Voltak, amikben
az ügyesség, gyorsaság volt a fontos,
volt, ahol meg az, hogy mit tudunk
Szent Imre életéről. Az én csapatom
egy nagyon jó csapat lett, amikor
valaki elrontott valamit, nem lett

leszidva, hanem „semmi baj, majd
máskor sikerül” felkiáltással biztattuk,
így gördülékenyebben vettük az
akadályokat. Összetartó, ügyes alsósok
és felsősök kerültek egy csoportba, így
147 ponttal megnyertük a vetélkedőt.
Kapás Nóra 8. osztály (7. csapat)

tudtam teljesíteni. Az egész versenyben
akadtak nehézségek, jobban oda
kellett figyelni a kisebbekre is, bár az
5-7. osztályos tanulók nagy segítséget
nyújtottak. Mi a 2. helyen végeztük,
ami szerintem nagyon jó teljesítmény.
Hajda Csenge 8. osztály (4. csapat)

Az idén megrendezett Szent Imre
napon csapatkapitány voltam, és így
belekóstolhattam a „vezető” szerepébe.
Egy talpraesett csapatot kaptam,
amiben vegyesen voltak kicsik és
nagyok. Az egész versenyt nagyon
élveztem és szerintem a csapatom
is! 16 állomás volt, köztük voltak
elméleti és gyakorlati feladatok is.
Nekem legjobban az elméleti feladatok
tetszettek, mert azokban jobban

A korhű megvalósításért köszönet
a pedagógusoknak, Nokta Gábornak
a középkori tánc hangulatáért, Tóth
Kelemen Andrásnak a középkori
íjászbemutatóért.
Visszatérő „öregdiákjaink” önkéntes
munkáját külön köszönjük!

Szent Imre nap - életképek

A szervezők: Kolárszki Beáta,
Ráczné Bálint Hajnalka,
Szemenyeiné Tóth Katalin

fotó: Tarczal-Márta Edit

SZENT IMRE HERCEG
Ünnepe: november 5.
Született 1000-1007 körül Székesfehérváron és meghalt 1031. szeptember 2-án
Veszprém közelében.
Szent István királynak és Boldog Gizellának a gyermeke. Nevelésére nagy gondot
fordítottak, Szent Gellért 1015-től kezdődően hét éven keresztül tanította a világi
és lelki tudományokra. Szent István 1031-ben fiának a koronázására készült. Szent
Imre már 23 évesen állt arra, hogy egy nagyhatalmat vezessen, azonban vadászat
alkalmával egy feldühödött vadkan halálra sebezte és meghalt.
Imre herceget 1083-ban avatták szentté atyjával és Gellért püspökkel együtt.
Szent Imrét liliommal ábrázolják, példaképe a magyarságnak, elsősorban az
ifjúságnak. A zsombói iskola 2011-től viseli nevét.
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Másodszor második
Tarczal-Márta Edit újabb pályázati sikere
A Szent Imre Katolikus Általános Iskola tanára, Tarczal-Márta Edit
a tavalyi után idén is 2. helyen végzett a KPSZTI pályázatán,
melyen Magyarország összes katolikus fenntartású intézményéből vettek
részt pedagógusok. Edit pécsi és szentesi katolikus iskolák pályázóit
utasította maga mögé.
A Katolikus Pedagógiai Szervezési és
Továbbképzési Intézet (KPSZTI) olyan
szakmai szolgáltató szervezet, melynek
alapvető célja a katolikus köznevelési intézmények szakmai színvonalának emelése. Pedagógiai, szakmai szolgáltatással,
tanácsadással összefüggő szervezési és
továbbképzési feladatokat lát el. Minden magyarországi katolikus köznevelési intézmény alanyi jogon tagja, így a
zsombói Szent Imre Katolikus Általános
Iskola is. 1997-ben a Magyar Katolikus
Püspöki Kar Iskolabizottsága a Katolikus Iskolák Főhatósága jogutódjaként
hozta létre. 1999 januárjában az Oktatási
Minisztérium felvette a pedagógiai
szakmai szolgáltatásokat ellátó intézetek
sorába.
A KPSZTI bírálói széles módszertani példatárral vártak dolgozatokat arról,
hogyan lehet szakórán, tanítási
gyakorlatban az informatika órákon

megszerzett
tanulói
ismereteket
fejleszteni, továbbá hogyan fejlesztheti
az informatika a tanulók digitális
kompetenciáját
egyéb
szaktárgyi
órákon, órán kívüli tevékenységeikben.
„Az informatika alapvetően az ember-ember kommunikációval foglalkozó
tudomány” című pályázat célja elsősorban a katolikus köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok szakmai
tevékenységének megismerése, bemutatása és elismerése, a pedagógiai értékek
közkinccsé tétele volt.
Kollégánk „Gondoljuk újra az IKT
eszközök használatát!” című pályaműve
elismeréseként részt vehet az ünnepélyes díjkiosztáson a KPSZTI budapesti
központjában. A sikersorozathoz az egész
nevelőtestület nevében szívből gratulálok!
Pálmai Péter

fotó: SZIKAI

Tarczal-Márta Edit

igazgató

Zsombói cég kapta a Presztízs díjat
Tizedszer adták át november 28-án este a Szegedi
Tudományegyetem átriumában a 2013-as Presztízs díjakat
a gazdasági élet legjobbjainak. 5 kategóriában hirdettek
győztest; az év új vállalkozása a zsombói Stílus Faipari Kft.
lett. Ügyvezetője, Kovács István a következőket nyilatkozta
a Délmagyarországnak a díj átvétele után:
„Számunkra ez nagyon nagy elismerés, és úgy veszem
észre, hogy a szakmában mindenkinek. További fejlődésre
ösztönöz a Presztízs díj. Magyarországon egy kicsit még
kuriózum, amivel foglalkozunk: hajóbelsők beszállítói
vagyunk. Nem mindig készre gyártjuk az alkatrészeket,
bizonyos fokig elkészítjük, és utána a nagy hajóépítő
csarnokokban szerelik be ezeket a bútoralkatrészeket. Egy
magyarországi gyárba szállítunk, amelynek holland a
tulajdonosa. Romániában tervezik a bútorokat, amelyeket
egy német hajóforgalmazó cégnek gyártunk.” A cég emellett
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Kovács István - ügyvezető

fotó: promenad.hu

a lakossági igényeket is kiszolgálja. Egyedi bútor készítését,
lapszabászatot, faipari CNC bérmarást is vállalnak a Szatymazi
út 1. szám alatti üzemben. Telefon : 20/947-71-41
Gratulálunk az elismeréshez!

A zsombói Wesselényi Népfőiskola
32. évi programja (2013-2014).
A foglalkozások 18 órakor
kezdődnek (Szatymazi út 105)
Dec.2.: Dr. Blazovich László:
Szerzetesrendek Magyarországon
6. (péntek): Dr. Galbács Zoltán:
A transzzsírokról
Dr. Novák Mihályné dr. Hajdu
Éva: Új utak az atomenergia
fölhasználásában (tórium,
plutónium)
9.: Dr. Szalay István:
Jézus halála – orvosi szemmel
13. (péntek): Dr. Sonkodi Sándor:
Vitaminok az egészséges
életvitelben és betegségekben
16.: Dr. Pelle Anita: Az ország pénze
27.: Dr. Szabad János:
Kezünk–lábunk
– Az élet lépcsőfokai
Jan. 2. (csütörtök): Dr. Süveges Ildikó:
A cukorbetegség szemészeti
tüneteire
Dr. Bodosi Mihály: Szélütés

6.: Dr. Marosi György: Egészségbetegség; kór-oknyomozás
10. (péntek): Dr. Papp Katalin:
Játsszunk fizikát!
Dr. Papp György: Az energia
13. Dr. Varga Erika – Dr. Varga
Gyula: Testdekoráció a XXI.
században (tetoválások és
feltöltő anyagok)
17. (péntek): Dr. Bereg Edit:
Újdonságok és aktualitások
a gyermekneurológiában
Dr. Mészáros Tamás:
Hogyan jönnek létre
a nagy találmányok
Dr. Mészáros András:
Mikroszkóppal az élő
szervezetben
Thékes Lászlóné:
Egy kicsi mozgás
20.: Dr. Gallé László:
Szárazföldi szigetek: az élővilág
utolsó menedékei.
Dr. Farkas Gyula:
Miről vallanak az ásatási leletek?

24. (péntek): Dr. Borbély Rita;
Dr. Apró Katalin;Dr. Szabó Ágnes:
Zsombó egészségéért
27.:Dr. Csákány Béla: Exobolygók
Dr. Remes Péter:
Űrkutatás, űrorvostan
31. (péntek): Kálmán Ferenc:
Honfoglalás és azt követő
időszak területünkön
Febr. 3.: Dr. Vályi Katalin: Nemesi udvar
házak a középkorban
Dr. Horváth Ferenc: Szemelvények Szeged történelméből (I.)
7. (péntek):Dr. Papp István:
A mezőgazdaság adóügyei
10.: Pancza István: Mária Magdolna
a képzőművészetben
17. Dr. Erdei László:
Élelmiszerbiztonság
és környezetszennyezés
Dr. Bozsóné Margóczi Katalin:
Semlyékek, lápok, szikek,
homokhátak.
24.: Dr. Tóth Károly:
Aktuális alkotmányjogi kérdések
Márc. 1. (szombat) Évzáró
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„Színezd ki, rajzold le,
formázd meg!”
Fejlesztő- és tehetséggondozó program a DOMINO-val
A DOMINO Közhasznú Alapítvány „Színezd ki, rajzold
le, formázd meg!” címmel általános iskolás korú gyermekek
részére művészeti technikákkal működő tehetséggondozóés fejlesztő foglalkozásokat indít 2013 novemberétől.
A 40 órás program folyamán a gyermekek a rajzolás,
festés, kerámiakészítés során megtapasztalják a foglalkozások
stresszoldó, önkifejezési formát nyújtó előnyeit. A játék-, illetve
a képzőművészet-terápiás eszközök segítségével sikerélményük
lesz, melyen keresztül pozitívabban értékelik önmagukat,
erősödik önbizalmuk, segítve ezzel más területeken való érvényesülésüket is.
Programunk 8 fő jelentkező fejlesztő- és tehetséggondozó foglalkozásait támogatja. A foglalkozásokra való
jelentkezési lehetőséget közösségi oldalunkon meghirdettük,

mint ahogyan a foglalkozásvezetői státuszra jelentkezést is.
A jelentkező iskolások közül a programba való beválogatásnál prioritást élveztek a nagycsaládból vagy hátrányos
helyzetből érkező, vagy tartós betegséggel élő gyermekek,
valamint azok, akik nem vesznek részt egyéb iskolarendszerű
vagy tanórán kívüli művészeti képzésben, fejlesztésben.
A művészeti fejlesztő- és tehetséggondozó foglalkozásokat
Maróti Antalné végzi.
A program támogatása az e célra Emberi Erőforrások
Minisztérium által biztosított 2013. évi NEA szakmai pályázati
támogatásból történik.
Csányiné Barna Klára
programkoordinátor

DOMINO program 2014.év elején - Hellinger-családállítás
A Hellinger-családállítás módszerét bemutató előadás után többen kérték, hogy szervezzünk családállítás-alkalmakat,
csoportokat. A kéréseknek megfelelve ezúton meghirdetjük a jelentkezés lehetőségét Dr. Szollár György pszichológus, Hellingerterapeuta Zsombón indítandó csoportjába. Várjuk férfiak jelentkezését is, hogy ne kizárólagosan a női energiák uralják a terepet!
Időpont: egyéni igények egyeztetése után kerül meghatározásra (szombat vagy vasárnap)
Időtartam: 9,00 – 19,00 óráig
Részvételi díj: 8000 Ft/fő a családállítás díja + igény esetén 1000 Ft/nap/fő az ebéd és ásványvíz ellátás.
Jelentkezni Csányiné Barna Kláránál személyesen.
Regisztráció - a visszamondások kivédése érdekében - kizárólag a részvételi díj befizetésével történhet meg.
Csányiné Barna Klára
alapítványi elnök
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...az a huszadik nagycsaládos bál...
Mint minden évben immár 20 éve, ősszel mint felbolydult
méhkas zsong-bong a József Attila Közösségi Ház.Kedd esténként
összeülnek a Szivárványosok, hogy méltóképpen színvonalasan
legyen megrendezve a Nagycsaládosok Jótékonysági Bálja,
amely nem a saját szórakoztatásukra jött létre elsősorban,
hanem azért, hogy adni tudjanak. Adni azoknak, akik előttük
járnak. A hatvan év felettiek köszöntésére gyűjtenek, úgy, hogy
magukat is szórakoztassák. Mivel ez a huszadik alkalom, ezért
úgy gondolták, visszatérnek a hagyományokhoz, nosztalgiáznak
egy kissé.
Előkerült a méltán aranyérmes darált húsból készült
Gyurisné-leves, amelynek, bár nem titkos a receptje, mégsem
tudja bárki olyan szép átlátszóra megfőzni, mint a bevezetője.
Aztán a híres marhapörkölt, ami nem is lenne finom, ha
nem frissen vágott marhából készülne. Majd befejezésül a
hungarikumnak számító Marika-rétes. Senki ne gondolja,
hogy a sok egyforma név egy család tagjait takarja, de méltán
lehetünk büszkék rájuk, hisz amint a bál résztvevői bizonyítják,
két-háromszáz ember szája ízét eltalálni művészet, és ők ezt
profi módon művelik.
De a bál nem az evésről szól, hanem a szórakoztatás is
beletartozik, ezért a Szivárványosok nevükhöz méltóan
szivárványszín pompában jelennek meg a kifutón. Van
közöttük profi táncos, komikus, operett primadonna, és nem
félnek megmutatni, mit tudnak. Na meg nem utolsó sorban a
hangulatfokozó italkiszolgálók, azok a feledhetetlen koktélok...
(Elképzeltem, egy gyűlés alkalmával milyen sikere lenne, ha
felszolgálnának néhányat. Hmmm...) Tehát mindent összevetve,
a bál nagyon jól sikerült. Volt tombola elég, ami a gyereket
kihozza az emberből, mert nyerni mindenki szeret.
Legnagyobb nyertese mégis az, aki részt vett a bálon,
és valamilyen formába hozzájárult a jótékonykodáshoz. Mert
adni jó, és nem csak az kap, aki kézzelfogható ajándékkal tér

haza, hanem az is, aki fáradtan, de szívében tele jóérzéssel dől
hátra: na, ez is megvolt.
Szalmáné Vali

Ezúton szeretnénk megköszönni
a rendezvény támogatóinak az anyagi
és erkölcsi támogatást. Ők a következők:
Gyuris Zsolt és családja, Bezdány Béla és családja, Zsombó Posta dolgozói, Sziládi Tibor és családja, Móra Mihályné,
Gyuris Jánosné, Lajkó Istvánné, Ocskó Veronika, Szúnyogh
Gábor és családja, Gál Jenő és családja, Szent Imre Katolikus
Általános Iskola Szülői Választmánya, Goods Market, Ábrahám József, Márta János és családja, Szalma Imréné, Dékány
János, Kiss Pál és családja, Dobrotka Pál, Fodor Ilona, Lázár
Bránkó, Masa István és családja, Rácz Nagy Beatrix, Nagy
János és családja, Gajda Péter és családja, Lajkó Antal, Bálintné Gróf Anita, Megaplusz Kft., Maróti Dezső és családja,
Horváth Judit, Nefelejcs Katolikus Óvoda, Újvári János, Török János és családja, Kapás János és családja, Zsombó Nagyközség Képviselő-testülete, Rácz Szabó Ferenc, Bacsa Lajos
és családja, Rácz Tibor és családja, Nagy Róbert és családja,
Veres Gabriella, Kerecseny Attila, Simon Jójárt Gábor és családja, Gyuris László és családja, Gyurisné Maróti Mariann,
Tapodi Ági, Fogasné Matula Zsuzsanna, Faragó Gabriella,
Szabó Edit, Baló Éva, Angyal Áron, Feketéné Marika, Tóbiás József, Kovács Ferenc és családja, Lajkó István, Szokolai
József, Heidt István és családja, Vadicska Andrea, Vér István
és családja, Balogh Norbert, Kispéter Gábor, Hajdu Lajos és
a Közösségi Ház dolgozói, Anikó Virágüzlet, Pancza István és
családja. Köszönjük nekik!

Boszorkányper
1728-ban történt meg Magyarország – egyben egész Európa
– legnagyobb boszorkánypere. A híres Arthur Miller-mű
alapján világszerte közismertté vált „Salemi boszorkányok”
ügye, vagy akár „Pipás Pista” régiónkban lényegesen
közismertebb története nagyobb hírrel bír a mai napig, mint ez
az esemény, holott a szegedi boszorkányper 12 ember halálát,
és elkerülhetetlenül több család tragédiáját eredményezte.
Nem mellékes körülmény, hogy a koncepciós perek sora
hazánkban később évszázadokon át folytatódott. Természetesen
a világ egyéb sarkaiban, más országokban ez ugyanígy történt,
de ebben is, mint annyi minden, amúgy pozitív tartalmú
eseményben, élen járunk. Akár a tudomány, a művészet,
a sport tekintetében, de sok egyéb vonatkozásban is. Sajnos
ez az eset nem nevezhető pozitívnak, viszont szült egy legendát,
amelynek köszönhetően mind a mai napig létezik Szegeden
egy Boszorkány-szigetünk. A zsombói néző óhatatlanul fel fog
fedezni a hazánk történelmében tapasztalható, és napjainkban
is meglévő párhuzamokat, hál' istennek ma már csak politikai
értelemben, nem pedig a korábbi korokat idéző, vérengző
megjelenésében.
Ez a téma felkeltette a Közösségi Ház színházi vállalkozásának,

illetve az azt szervező csapatnak az érdeklődését, és olyan
döntés született, hogy a programsorozatba beépíti az ebből
készülő előadást. A szegedi Akropolis Táncszínházzal, amely épp
az elmúlt hetekben nyerte el a „Príma” díjat, már találkozhattak
a zsombóiak a nyári Operett-gála alkalmával. Egy már korábban
meglévő, 3 tételű, versenygyőztes, „A szögedi boszorkányok
legendája” című táncjátékuk 9 tételesre bővített formában,
prózai jelenetekkel, történelmi tényekre alapuló kiegészítéssel,
komplex színházi adaptációban kerül a zsombói közönség elé.
A történet megfogalmazása egyedi hangvételű. Gazdag zenei
anyaggal – többek között Ghymes, Lindstey Stirling –, rendkívül
színes, táncos, prózai és látványtechnikai megjelenítéssel áll elő
a Közösségi Ház december 14-én, 19 órakor amely - a korábbi
színházi bemutatókhoz hasonlóan – bizonyára élvezetes
közösségi élményt fog nyújtani. Még egyszer: ez az előadás
kivételes vállalkozás, amely Zsombóról elindulva várhatóan
nemcsak a régióban, de egész hazánkban sok sikert fog aratni.

Korognai Károly
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A 12. Egészséghét értékelése
Az Egészséghét keretében szervezett szakorvosi vizsgálatok
látogatottsága ismételten azt mutatta, hogy nagy szükség van
ezekre az alkalmakra. Nagy örömünkre szolgált, hogy az előjegyzési időpontokat betartva, szép számban jelentek meg a
betegek a különböző vizsgálatokon. A szűrő orvosok munkaidő
mellett, szabadidejükben jöttek el rendelni az Egészségházunkba. Abban tudjuk segíteni a munkájukat, hogy az előjegyzéseknél tekintettel vagyunk arra, hogy az ő idejük, energiájuk is
véges. Sajnálatos módon az anyagi lehetőségeink egyre inkább
korlátozottak, ennek ellenére az alábbi vizsgálatokat sikerült
megszervezni, az alábbi részvétellel:
Nőgyógyászati daganatszűrés: 67 fő
Urológiai vizsgálat: 40 fő
Kardiológiai vizsgálat: 14 fő
Memóriaszűrés: 15 fő
Bőrgyógyászati vizsgálat: fő
Ortopédiai vizsgálat: 30 fő
Fül-orr-gége vizsgálat: 21 fő
Hallásszűrés: 16 fő
Ultrahangvizsgálat: 38 fő
Légúti allergia vizsgálat: 3 fő
Sportorvosi vizsgálat: 22 fő
Arteriográfiás vizsgálat: 2 fő
Ezenkívül:
Gyermekújraélesztési tanfolyam, melyet a Gyermekmentő
Alapítvány munkatársai tartottak nagy sikerrel a szép számmal
megjelenteknek.
Egész héten fogászati szűrővizsgálatot tartott Apró Katalin
doktornő a fogorvosi rendelőben
Az Anyatejes Világnap védőnőink kiváló szervezése által valósult meg.
A gyümölcsössüti-verseny a Szent Imre Katolikus Általános
Iskolában ismételten nagyon népszerű volt.

Versenyek az egészséghéten
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A Futás Zsombóért rendezvényen szép számmal képviseltette magát a falu apraja, nagyja, sőt még a környező településekről
is jöttek futni vágyók
Az idén először került megrendezésre a kerékpárverseny,
melyet állandósítani szeretnénk, remélhetőleg évről-évre gyarapodik a nevezők száma.
A héten két alkalommal is igénybe vehették a betegeink a
látásvizsgálatot.
Lehetőség nyílt az egészséghét keretein belül véradásra, Bemer készülék kipróbálására, dr. Szabó Ágnes, dr. Csapó Ágnes és
dr. Frányó Ildikó érdekes előadásainak meghallgatására.
Az Egészséghetet támogatták: Polgármesteri Hivatal
Zsombó, Közösségi Ház, Hajdu Lajos, Angyal Áron, Vadicska
Andrea, dr. Bányai Erika, dr. Bernáth József, dr. Bernáth
Erika, dr. Frányó Ildikó, dr. Pusztai Gábor, Maróti Cukrászda,
Maróti Sándorné Valika, Hegedűs Jenőné, Tokodi Margaréta,
Szent Imre Általános Iskola tanárai, Korsós Zoltán,
Lázár János, Adai Simon Tibor, Kádár N. Lajos, Lottica
Optika, Teva Magyarország Zrt, SANDOZ, Pfizer Hungary,
Egis, Richter Gedeon.
Minden kedves betegünknek köszönjük a részvételt. Ezúton
szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik támogatták
a Zsombó Egészségért Alapítványt, hogy az Egészséghét létrejöhessen. Köszönjük Hegedűs Jenőné Gizike néninek, hogy a
korábbi évekhez hasonlóan az idén is nagy segítségünkre volt
az Egészséghéten. Az Egészségház dolgozóinak és minden fent
említett támogatónknak köszönjük a segítséget, és hogy lehetőséget teremtettek az Egészséghét megszervezésére.
Reméljük, jövőre is találkozunk!
Dr. Borbély Rita
háziorvos

fotó: Tarczal-Márta Edit, Angyal Áron

Gyermek elsősegélynyújtás
Zsombó, 2013.10.19
Egészséghetünk záró napján az Országos Gyermekmentő Alapítvány vezetője, dr. Gesztesi Éva (gyermekintenzíves
szakorvos) és kollégája, Bükkösi Krisztián jött el Zsombóra életmentő tanfolyamot tartani, ami közel 4 óra volt (elmélet, majd
gyakorlat).
Az életmentést minden szinten oktatni kellene, hisz emberek
élete múlhat ismereteinken. A platina 10 perc: az életmentő
kezében van! Utána jön a felszerelt mentő (néha csak 5 perc,
és az agysejtek elpusztulnak, el is vérezhet a beteg 5 perc alatt).

Milyen akut teendő van különböző betegségekben?

FULLADÁS
Bölcsőhalál: teljesen egészséges csecsemő váratlanul meghal (ez ritka). A veszélyeztetetteknek (koraszülöttek, családban
történt ilyen, dohányfüst, meleg szoba…) légzésfigyelő javasolt.
Krupp: hajnalban jelentkezik, súlyos esetben első alkalommal mentőt kell hívni. Súlyos, ha sírás nélkül is hangos, nehezített a belégzése, nyak alsó részén elöl mély behúzódása van. Oka
leggyakrabban vírus, a hangszalagok körül gyulladás van, ami
légúti szűkületet okoz. Teendő: üljön a kisded (leggyakrabban
ebben a korosztályban jelentkezik), nyugtassuk: Itt vagyunk,
segítünk,jön a segítség, jobban leszel. Ablakot nyitunk (hideg
levegőre nyálkahártya duzzanat csökken), vagy hideg párát
hozunk létre (inhalátorral).
Asztma: nehezített kilégzés, zihálás, sípolás, szaggatott beszéd esetén sürgősség áll fenn. Ha már ismert a betegsége, hörgőtágítót (salbutamol-pl.Ventolin) kell beszippantani az orvossal korábban megbeszélt adagban.
Légúti idegentest: 3 év alatt a leggyakoribb a félrenyelés.
Autóban ne egyen a gyermek (fékezésnél félrenyelhet). Evés
közben üljön, magvakat, cukorkát, rágógumit 4 év alatt ne
kapjon! Tanítsuk meg rágni a gyermeket. Félrenyelést követően
(ill. máskor sem) ne rázzuk a csecsemőt, kisdedet: a vékonyfalú erek az agyban, gerincvelőben megpattanhatnak.
Csecsemő: állkapocsnál megfogjuk, lejtőztetve alkarunkra
fektetjük, hát közepére 5 ütést adunk, ha nem javul, hátára
fordítjuk, 5x mellkasi lökés, ha nem rendeződik, ezt váltogatjuk,
ha nem szuszog: újraélesztés.
Gyermek (kisebb): combunkra fektetve ugyanaz, mint
csecsemőnél, nagyobb: felszólítjuk, hogy köhögjön, (hátba verni
tilos), ha nem bírja felköhögni: hátulról átölelve gyomorszájra
erős ütés mérünk (Heinlich-féle műfogás).
SÉRÜLÉSEK
A sérülésekért 18 éves korig a szülő felelős!
Legfontosabb lépések: segítségkérés, lehűlésvédelem, ill.
ahogy kényelmes, úgy feküdjön a sérült.
Rándulás: kimegy az ízület , magától visszamegy.
Ficam: kimegy az ízület (észrevesszük): jegelés(pl. mélyhűtött zöldborsó, de ajánlott otthon zselét tartani a mélyhűtőben)
Ne egyen, ne igyon, gyógyszert ne vegyen be, mert ha esetleg
altatni kell, üres gyomor szükséges)
Balesetek elleni védelem nagyon fontos!, pl. biztonsági
gyermekülés (falun belül is)sisak biciklizésnél, görkorcsolyázásnál, síelésnél, szánkózásnál...(felnőttek mutassanak jó példát).
Fej-nyak-gerincsérülés gyanúja esetén sem mozdítandó
a sérült. Ha eszméletlen, óvatosan, több kézzel megtámasztva
kézzel kell oldalra kell fordítani.

A tanfolyamon

fotó: Dr. Szabó Ágnes

Szemsérülésnél: mindkét szemet le kell takarni, mert
a szemgolyók együtt mozognak. Van egy új fertőtlenítő, ami
jódmentes, tényleg nem csíp, praktikus (Octenisept spray), érdemes az elsősegélydobozban tartani.
Vérzéscsillapítás: nem különítjük el az artériális és vénás
vérzést: nyomni kell, ahol dől a vér, a végtagot emeljük magasra
(nem szabad szíjakkal elszorítani).
Amputált végtag szállítása: steril kötés rá, zacskóba rakjuk,
másik zacskóba kb.4 fokos víz-jég keverék), s ebbe helyezzük
az első zárt zacskót, s beteggel szállíttatjuk, vagy gyorsan utána
visszük.
Égés, forrázás, napégés: 6-8 órán belül mélyülhet a kiterjedése, hideg vizet kell folyatni rá, akár 1 óráig is!, 20-30% feletti
égésnél csak az égett területet locsoljuk, hogy ne hűljön le a szervezet. A többi részre takarót rakjunk. Az égés mélysége alapján
elsőfokú, ha pír van, meggyógyul; másodfokú, ha hólyagos: tilos
bármit rákenni, se Irixet, se aloe verát, mert védőrétege megakadályozza a váladék távozását, a baktériumok elszaporodhatnak.
A megelőzés nagyon fontos!
Áramütés: Azonnal áramtalanítás, áramkör megszakítása,
pl. bottal arrébb lökni az áramütésben szenvedőt. Mentőt kell
hívni, ha jól van, akkor is 24 órás megfigyelés kell ritmuszavar
lehetősége miatt.
MÉRGEZÉS
A gyermeket biztonságba kell helyezni, légzést, keringést,
eszméletet ellenőrizni kell, mentők értesítése, hánytatás általában nem javasolt. Ha marószer-mérgezés történt, tejet vagy
vizet itassanak a töménység csökkentésére. A nap 24 órájában
lehet érdeklődni az egyes mérgezésekkel kapcsolatban a budapesti Heim Pál Kórház mérgezési osztályán s 06-1-333-5079-as
telefonszámon.
Az újraélesztés lépéseit a következő számban ismertetem.
							
Dr. Szabó Ágnes
házi gyermekorvos
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Anyatejes világnapi rendezvény
2013. október 17-én délután megtelt a Közösségi Ház
édesanyákkal, édesapákkal, és szebbnél szebb babákkal és
kisgyerekekkel. Ahogy előző években, így most is köszöntöttük
az elmúlt egy évben született zsombói babákat és a kismamákat.
A szponzorok támogatásának köszönhetően értékes
ajándékcsomagokat adhattunk át mind a babáknak és a
kismamáknak, mind pedig a babafotó-kiállításon résztvevőknek.
Az alkalom az anyatejes táplálás szorgalmazásának jegyében
telt, így a résztvevők előadást hallgathattak meg a szoptatással
kapcsolatos érdekességekről, majd ezt követően Renkóné
Isaszegi Andrea védőnő beszélt az anyaságról, és drs. Mihalec
Gábor pár- és családterapeutától hallgathattunk meg egy színes
és tartalmas előadást arról, hogy milyen örömök és nehézségek
elé állítja a szülőket a gyermekvállalás. Majd a program végén
tombola ajándékokat sorsoltunk ki, és az anyukák által készített
finomságok mellett beszélgettünk.
Köszönjük mindenkinek, aki támogatásával, illetve személyes
megjelenésével segítette a rendezvény létrejöttét!
Polgárné Papp Katalin
védőnő

fotó: Kónya Anita

Anyatejes világnap 2013.

Anyatejes Világnapi Rendezvény 2013
TÁMOGATÓINK:

Zsombó Nagyközség Önkormányzata; József Attila
Közösségi Ház és Könyvtár; Gyuris Attila (Virágpaletta);
Magyar Védőnők Egyesülete; KRIO Intézet; Numil Kft.;
Folia Cargo Kft.; Védőnői Szolgálat Zsombó; Felicitas Kft.;
CEUMED Kft.; Pezomed Kft.; Sanofi Aventis Zrt.; Medico
Uno; Asparagus Kft.; Gravír Ajándék (Szeged TESCO); Rácz
Szabó Ferenc; P & P 2000 Kft.; Anikó Virágüzlet; Vadaspark
Szeged; CBA Zsombó; Bezdány Béláné és Bezdány Tímea;
Gazdabolt; Zsombó Posta; Thurzó Gyógyszertár Zsombó;
Nestlé; Molnár Veronika; Jóbarát Vendéglő; MEGA-PLUSZ
Kft.; Maróti Sándorné; Szalma Imréné; Hegedűs Jenőné;
Lippai Zsolt; Angyal Áron; Tóth-Kelemenné Erzsike; Drs.
Mihalec Gábor; Majláth Ibolya; Bálintné Gróf Anita; Bálint
Ferenc; Polgár Attila ;Masáné Szabó Mária és Masa István;
Vitalinvest 2008. Kft.; BOIRON; Kecskeméti; Homéodent;
Szűcsné Busa Annamária…
...és nem utolsó sorban az ÉDESANYÁK!!!
Köszönjük szépen a támogatásukat!

Baba-mama klub
Várunk minden kismamát, anyukát, kisgyereket a zsombói
Baba-mama klubba, melyet kéthetente szerdánként 10-12 óráig
a Közösségi Házban tartunk!
- 2013. december 4.: A Mikulás köszön be hozzánk!
Részvételi szándékotokat, kérlek, előre jelezzétek az apró
ajándékok előkészítése miatt. Abban egyeztünk meg, hogy
a felmerülő költségeket minden résztvevő maga fizeti.
Várható költség 200–250 Ft/fő
- 2013. december 18.:Mézeskalács-díszítés
A kicsiknek lesz sógyurmázás is!
További információk kérhetők: a 06-30/286-84-31, illetve
a 06-62/595-567 telefonszámokon, személyesen a tanácsadóban vagy a www.facebook.com/babamama.zsombo oldalon.
Mindenkit szeretettel várunk!

Polgárné Papp Katalin
védőnő

A NŐGYÓGYÁSZATI RÁKSZŰRÉS EREDMÉNYEI MEGÉRKEZTEK, AKI MÉG NEM VETTE ÁT AZ EREDMÉNYÉT, KÉRJÜK,
MIELŐBB JELENTKEZZEN ÉRTE A VÉDŐNŐI TANÁCSADÓBAN, VAGY A 06-30/2868-431 TELEFONSZÁMON!
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Éremeső Nagyatádon
A 2013. november 10-én Nagyatádon megrendezett Berczik Sára Emlékversenyen Zsombó leánysportolói ös�szemérték tudásukat az ország ritmikus
gimnasztika csapataival. Büszkeséggel
számolhatunk be a kiváló eredményekről, melyekkel dicsőséget hoztak nagyközségünk számára az ifjú hölgyek.
Gratulálunk a résztvevőknek, és további sok sikert, jó munkát kívánunk
mindannyiuknak!

Minitrió:
arany minősítés,
1. hely, különdíj a művészi
elő-adásmódért
Tagjai: Csenteri
Zita,
Mangó
Martina Málna,
Tóth Gabriella
Dóra
Minitrió a dobogón

Faragó Gabriella

Serdülő csapat

Felnőtt csapat

Arany minősítés, 1. hely; Tagjai: Dudás
Dézi, Dudás Fanni, Farkas Beáta,
Gábor Violetta, Zsiros Vanda

Junior csapat

Kisgyermek csapat

Arany minősítés, 2. hely; Tagjai: Barna Bronz minősítés, 3. hely; Tagjai: Gombi
Jázmin Petra, Bárkányi Fanni, Bátki- Anna, Kálmán Felícia, Szűcs Eszter,
Fazekas Ilona, Ökrös Gréta, Viski Anna
Takács Adrienn
A minitrió koreográfiájáért különdíjban részesült
Gáborné Madácsi Ildikó, a lányok edzője.

Arany minősítés, 4. hely; Tagjai: BátkiFazekas Lenke, Csenteri Zsuzsanna,
Kálmán Patrícia, Kálmán Virág,
Ökrös Julianna

Bóbitás sportnap
November 16-án immár másodszor
rendeztek
mozgással,
sporttal
egybekötött családi délelőttöt a Zsombói
Bóbita Bölcsődében. A bölcsődének
egyik alapfilozófiája a sportolásra és
egészséges életmódra való nevelés, a
lelkes részvevők ennek szellemében
már reggel 9 órakor gyülekeztek, hogy
egy vidám délelőttöt tölthessenek el
együtt. Elkezdődött nyüzsgés, mindenki
megtalálta a hozzá leginkább illő játékot,
eszközt, amivel jól érezhette magát. 10
órakor a Feel Good Dance Company
zsombói táncos növendékei és edzőjük,
Gyuricza Fanni melegítette be a mozogni
vágyó szülőket és gyermekeiket.

Életképek a sportnapról

Ezután egy kis ízelítőt kaphattunk
új koreográfiájukból, illetve a tavalyi
mezőkövesdi pontszerző versenyen 1.
helyezést elért Maróti Enikő és AdaiSimon Annabella győztes produkcióját
láthattuk. A hiphopbemutató után
folytatódott a játék és vidámság, majd
délben a bölcsőde dolgozói forró
gulyáslevessel kedveskedtek a szülőknek
és az elfáradt gyermekeknek. Nagyon jó
volt látni a sok vidám arcot, és reméljük, a
jövőben is folytatódik majd ez a kezdődő
hagyomány.
Maróti Katalin

fotó: Maróti Katalin
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Őszi pillanatképek és hírek
a Nefelejcs Katolikus Óvodából
Rendezvények, amelyen óvodásaink is részt vesznek:
m

2013. december 22. – Falukarácsony: fellépnek a Hóvirág, Margaréta
és Tulipán csoport nagycsoportosai

„Gyertyafényes ünnepvárás” – adventi készülődés
a Nefelejcs Katolikus Óvodában:
m Ibolya csoport – december 16., hétfő 17-19 óráig
m Napraforgó csoport – december 17., kedd 16-18 óráig
m Tulipán csoport – december 18., szerda 16-18 óráig
m Hóvirág csoport – december 19., csütörtök 16-18 óráig
m Százszorszép csoport – december 19., csütörtök 16-18 óráig
m Margaréta csoport – december 20., péntek 16-18 óráig

„Újratöltve…”
A pszichoszociális kockázatok értékelése II. rész
Zsombó Község Önkormányzata a Nemzeti Munkaügyi
Hivatal támogatása révén lehetőséget kapott arra, hogy
„Pszichoszociális kockázatok értékelése” címmel tanulmányt
készíttessen, mely tartalmazza a kockázatelemzés
folyamatának bemutatását, pszichoszociális kóroki tényezők
és pszichés terhelhetőség felmérését és eredményét láttató
problématérképet, valamint kockázatértékelést, továbbá
a program támogatja munkavállalói számára stresszkezelő
tréning szervezését. A pályázott programnak részét képezi
a pszichoszociális kockázati tényezők elemzéséről, kezelési
módszereiről szóló rövid összeállítás készítése, melyet két
részletben jelentetünk meg a Zsombói Hírmondóban.

Pszichoszociális kockázatok

Melyek azok a munkahelyi tényezők, amelyek a legtöbb
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ember számára stresszt okoznak, így munkahelyi stresszoroknak, vagy pszichoszociális kockázatoknak tekinthetők?
Vannak az ún. munkafeladattal kapcsolatos stresszorok,
amikor túl sok (vagy túl kevés) a munka, nagyon bonyolult, vagy
éppen hogy egyhangú, unalmas a feladat. Ide tartozik még az
is, ha a munkafeltételek nem teszik lehetővé a hatékony munkavégzést, például nincsenek meg a szükséges eszközök. Ide
soroljuk azt is, ha az egyénnek nincs beleszólása abba, hogyan
végzi a munkáját, milyen eszközöket használ, milyen ütemezéssel dolgozik. Munkafeladattal kapcsolatos stresszor még
a monoton szalagmunka, a műszakozás, stb. Jelentős mértékű
stresszt okoz az is, ha gyakori változásokhoz kell alkalmazkodni
a munkavégzésben a körülmények változása miatt.
A munkahelyi stresszorok másik csoportját az úgynevezett

munkakörnyezettel
kapcsolatos
stresszorok
alkotják.
Stresszorok lehetnek a fizikai környezet olyan jellemzői, mint
a zaj, a hő, a nem elégséges megvilágítás, a szennyezett levegő,
a kellemetlen szagok, a túlzsúfoltság. Jelentős egyéni különbségek vannak abban, hogy ki mennyire tudja tolerálni ezeket
a kellemetlen, zavaró környezeti ingereket. De még az egészségre káros értéket elérő ingerekhez is hozzá lehet szokni egy
idő után, ettől függetlenül azonban ezek továbbra is ártalmas
hatásúak.
Munkahelyeken beszélhetünk a szervezetben betöltött
szereppel kapcsolatos stresszorokról is. Nagyon megterhelő
például a szerep-kétértelműség, amikor nem világos a dolgozó
számára, hogy melyek a szerepével kapcsolatos munkacélok,
mik a munkatársai elvárásai az ő szerepére vonatkozóan, s mire
terjed ki a felelőssége. Gyakori stresszor a szerepkonfliktus,
amikor egy dolgozóval szemben támasztott különböző követelmények egymásnak ellentmondóak, olykor egyenesen egymást
kizáróak. A munkacsoporton belüli kapcsolatok is nagymértékben hozzájárulhatnak az átélt stresszhez. A rossz kapcsolatok,
a támogatás hiánya, a csoporton belüli konfliktusok mind jelentős megterhelést jelentenek a dolgozók számára. Szintén nagyon
fontos a felettessel való kapcsolat: a felettessel való rossz kapcsolat
egyesek szerint a munkahely elhagyásának egyik legfontosabb
oka. Itt kell megemlíteni még a szervezeti légkört, valamint
az ellenőrzési rendszereket mint a szervezeti szereppel
kapcsolatos stressz lehetséges forrásait.
A fentiekben felsorolt szervezeti stresszorokon kívül léteznek olyan szervezeten kívüli pszichoszociális megterhelések,
amelyek kölcsönhatásba lépve a munkahelyi stresszorokkal
jelentősen növelhetik a dolgozó által átélt stresszt. Ilyenek
például a családi és munkahelyi szerepek összeegyeztetésének
nehézségei, a személyes meggyőződések és a vállalati politika
közti konfliktusok, a munkahelyre való közlekedés stb.

Miért kell a stresszel foglalkozni?

Tartósan fennálló stressz hatására testi és lelki változások,
tünetek, betegségek jelennek meg az alkalmazottakban. Ezeken
elül a munkahelyi stresszhatások azt is eredményezhetik,
hogy a dolgozók elégedetlenné válnak a munkahelyükkel,
a szervezettel, az abban elfoglalt szerepükkel. Ez pedig jelentős
mértékben rontja a termelékenységüket, munkavégző
képességüket. Teljesítménykárosodáshoz vezet az is, hogy
komoly stresszorokkal szembesülve az embereknek nehézségeik
lehetnek az összpontosításban, gondolataik logikus összeszervezésében, figyelmük könnyen elterelhetővé válik. Ennek következtében a bonyolultabb feladatokban nyújtott teljesítményük
romlik.
Mindezek olyan – a szervezet szintjén jelentkező – problémák
kialakulásához vezetnek, mint a magas hiányzási arány,
az alacsony hatékonyság (az egyéni teljesítménycsökkenés és
a dolgozói agresszió speciális megnyilvánulásainak közvetítésével), a munkaerő nagymértékű elvándorlása (magas
fluktuáció), és a munkahelyi feszültség, rossz szervezeti légkör.

Stresszkezelés, káros hatások megelőzése

A stressz nem szükségszerűen rossz dolog, sőt Selye János
szerint az élet sava-borsa, a stresszmentes állapot maga a halál.
A munkahelyen sem törekedhetünk arra, hogy teljesen kiiktassuk a dolgozókat érő stresszt (más kérdés, hogy ez
lehetetlen is lenne). A kulcs a stresszel való hatékony, sikeres
megküzdés.
Mit is jelent ez? Megküzdés alatt azokat a tudatos és

folyton változó erőfeszítéseket értjük, amelyeket az egyén
azért tesz, hogy legyőzze, semlegesítse a rá ható külső/belső
fenyegetéseket, vagyis a stresszorokat. A megküzdés révén
az emberek új képességeket, készségeket tanulnak, így
végeredményben azt mondhatjuk, hogy amennyiben a stressz
hatékony megküzdéshez vezet, úgy hosszabb távon pozitívnak
tekinthető, hiszen fejlődéshez segítette hozzá az egyént.
A stresszel való megküzdésnek egy fontos segítője az úgynevezett társas támogatottság. A társas támogatottság azt jelenti,
hogy mennyire számíthatunk barátaink, rokonaink, kollégáink,
ismerőseink érzelmi és egyéb gyakorlati támogatására. Minél
magasabb valakinek a társas támogatottsága, annál könnyebben
küzd meg adott mértékű munkahelyi és egyéb stresszel.

Törvényi előírások

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 2008.
január 1-jétől hatályos módosítása előírja a munkáltatók
számára a pszichoszociális kockázati tényezők kezelését.
A törvényi rendelkezés szerint pszichoszociális kockázatnak
minősül a munkavállalót a munkahelyén érő azon hatások
(konfliktusok, munkaszervezés, munkarend, foglalkoztatási
jogviszony bizonytalansága stb.) összessége, amelyek befolyásolják az e hatásokra adott válaszreakcióit, illetőleg ezzel
összefüggésben stressz, munkabaleset, lelki eredetű szervi
(pszichoszomatikus) megbetegedés következhet be.
Jogszabály írja elő a munkáltató számára mint kötelezettséget, hogy fel kell mérnie, van-e probléma, az milyen kört érint,
milyen intézkedés történt eddig, ha történt, elegendő-e, és mit
kell még tenni. Ehhez közreműködőként igénybe veheti a munkavállalók képviselőit, a foglalkozás-egészségügyi szolgálat
orvosát és a kockázatbecsléshez a munkaegészségügyi szaktevékenység végzésére jogosult szakértőket. A törvény szerint a
munkáltatónak legalább háromévente el kell végeznie a kockázatértékelést.
A hivatkozott törvény 54. § (1) bekezdése szerint a munkáltató köteles figyelembe venni – többek között – az alábbi általános követelményeket:
a) a veszélyek elkerülése;
b) a nem elkerülhető veszélyek értékelése;
c) a veszélyek keletkezési helyükön történő leküzdése;
d) az emberi tényező figyelembevétele a munkahely kialakításánál, a munkaeszközök és munkafolyamat megválasztásánál, különös tekintettel az egyhangú, kötött ütemű munkavégzés időtartamának mérséklésére, illetve káros hatásának
csökkentésére, a munkaidő beosztására, a munkavégzéssel járó
pszichoszociális kockázatok okozta igénybevétel elkerülésére;
g) egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása, amely
kiterjed a munkafolyamatra, a technológiára, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a munkakörnyezeti tényezők hatására;
A pszichoszociális kockázatértékelés előírásának lényege
az, hogy a munkáltató minden lehetséges módon igyekezzék
elkerülni a dolgozóit veszélyeztető káros stresszt okozó tartós
hatásokat. Ez egyedi mérlegelést, a konkrét helyzet minden irányú, a dolgozó tulajdonságaira, változó stressztűrő képességére
is tekintettel lévő elemzését és a munkakörülmények javítását
jelenti.
Forrás: Selye, J. (1983). Stressz distressz nélkül. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csányiné Barna Klára

mentálhigiénikus, programkoordinátor
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Zsombói

Hírmondó
Szegedi Sütödék újra Zsombón
A Szegedi Sütödék Kft. patinás, nagy hagyományokkal
rendelkező sütőipari vállalkozás, az 1946-ban alakult Szegedi
Községi Kenyérgyár jogutódjának tekinthető. Termékeink több
megyében is megtalálhatóak, egyedi minősége miatt különösen
kedvelt a zsemlénk és falusi házikenyerünk.
Termékkínálatunkat élelmiszer-technológusaink segítségével
folyamatosan alakítjuk. A vevői igényeket szem előtt tartva
termékeinket hagyományos kovászos technológiával állítjuk
elő, a palettán adalékmentes és reformtermékek is szerepelnek.
A használt alapanyagok közül kiemelném a kedvező élettani
hatásokkal bíró hajdinát, tönkölyt és durumlisztet.
Zsombón 2013 májusában nyitottuk újra mintaboltunkat
az Andrássy út 29. szám alatt, ezúttal saját üzemeltetésben.
Fontosnak tartjuk, hogy a kenyerek terén a lehető legszélesebb
termékválaszték álljon a vásárlók rendelkezésére, ideértve

Széles választékkal várjuk kedves vásárlóinkat
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70%-os rozstartalmú, teljes kiőrlésű és adalékmentes
kenyereinket.
Üzletünkben
péksüteményeinken
túl
ízletes cukrásztermékek, torták, tejtermékek, alapvető
élelmiszerek (liszt, tészták, étolaj, rizs stb.) és üdítőitalok is
megtalálhatóak. Karácsonyhoz közeledve meg kell jegyezni,
hogy a cég természetesen bejglit és kalácsokat is gyárt,
az eladók már vesznek fel rendeléseket erre az időszakra.
Az üzlet telefonszáma: 30/9350868.
NYITVA TARTÁS:
HÉTFŐ-PÉNTEK: DE. 5.30 – 11.30; DU. 14.00 – 18.00
SZOMBAT: DE. 5.30 – 11.30
Kassai Józsefné
ügyvezető

fotó: Hajdu Lajos

Önfelismerés
Simai Mihály a Wesselényi Népfőiskolán
November 25-én csöndesen ünnepelt a Bába dűlői
„hétablakos iskola”. Egy szép arcú ősz ember volt a vendég. Simai
Mihály, szegedi költő. Kiskunmajsáról lóhalálában loholtam a
havas esőben, hogy el ne késsek egykori iskolámból. Hogy le ne
késsem a „Tanár urat”.
Így emlékszem rá középiskolás korom Ady-kollégiumából.
Az örökké mosolygó szemű, fiatal nevelőtanár be-bejött
a hálókba. Pár évődő, barátságos szóval noszogatta meg a
lustálkodókat, majd csöndesen kiment. Derű maradt utána a
morcosan ébredező reggelekben.
Vagy délutánonként a tanulószobán. Ült a tanári asztal
mögött, és „költött”. Nagy, kék szemei végigfutottak a kócos
kamaszfejeken. De aligha látott minket. Tekintete fölsiklott
rólunk a mennyezetre vagy azon át a kéklő mennyboltra, ki
a fénylő szabadba. Talán a Tisza-partra. Vagy még tovább, a
tanyás-gyümölcsvirágos alföldi tájba.
Feledhetetlent pördített a töltőtoll kupakján a hüvelyk- és
gyűrűsujja között, majd leírta azt a szót a papírra, amelyért
messze járt. Ilyenkor én is vele mentem, vele jöttem, bár aligha
tudta. Én, a Szegedre szakadt lápastói diák. Csak én ilyenkor
mindig hazafelé vettem az utam.
Ide a tanyavilágba, ahova ő is eljött idén, most, advent előtt.
Hogy hányadszor immár a zsombói népfőiskola jóvoltából,
annak a régi népfőiskola-járók a megmondhatói. Boldogan
láttam, hogy az enyéim családtagként fogadták. Mert valóban
közülünk való.
Igaz, a parasztember mindig ódzkodott kicsit a versektől,
mint afféle „hiábavalóságoktól”. Talán azért is, mert a versről az
iskolában lehántották azt, ami számára mindig hozzátartozott a
rímhez: a dallamot, a zenét.
Mert hát azoknak, akikből a népdalok fakadtak, mindez
egybetartozik. Simai Mihályt a szívükbe fogadták, mert számára
is. Ha van manapság költészet, amelyik csupa szépség, béke és
zene, akkor Simai Mihály költészete az.
Nem véletlen hallgatták verseit a lápastói és a bábai tanyavilág
szülöttei, a tágabb „dorozsmai és szögedi főd” mai lakói
pisszenéstelen áhítattal. Mert ennyi békéhez, ennyi szépséghez,
ennyi zeneiséghez ösztönösen elhalkul az ember. Odabenn is.
És elcsöndesedünk, ha életünk ritka pillanataiban magunkra
ismerünk másokban. Ezt az érzést a művészetelmélet katarzisnak
hívja. Magyar neve szebb, mert így hangzik: megtisztulás.
Ezt az érzést éltük át mindannyian Beslin Anita versmondását

hallgatva. Mint irodalom- és ének-zenetanár, nem is véletlenül
talált ő is Horváth Dezső szép prózáján (szépprózáján) keresztül
Simai Mihályhoz. A költőhöz és tanárkollégához.
A költőhöz, aki az anyanyelvből elővarázsolja azokat a
szépségeket, amelyeket paraszti eleink beszédéből, dalaiból,
meséiből őrzünk emlékezetünkben. Ezekben a szépségekben
így eleinket és megtisztult magunkat ismertük fel mindannyian.
És abban a rendben, amelyet úgy állít helyre verseiben Simai
Mihály, a költő, hogy az „édességes tündér anyanyelv”-ből általa
a mi szívünkbe is „beáramlik... az Idők Végtelenje”. Így vall
2012-ben megjelent válogatott versei közt „utolsó szerelméről”,
az anyanyelvről.
Beslin Anita versmondása az anyanyelv Tanítójához,
Simai Mihály tanár úrhoz is elvezetett minket. Aki nemcsak
tanultsága szerint tanár, hanem nyelvi öröksége szerint is. Aki
ezzel a csodával is megvendégelt minket november 25-én, a
magunkéból.
„Öntöttem bálványt, döntöttem bálványt” – vallja be egyik
versében mindannyiunk bűnét és erényét a sajátjaként.
Meghökkentő nyelvi lelemény, pedig „csak” azt a jelentésbeli
rendet állítja helyre az igazi költők fénylobbantó meglátásaival,
amely az összetartozók közt egyébként is fennáll, így az önteni
és a dönteni igéink között is.
Az ember Istenhez tartozásáról gyönyörűséges képeket
alkot. „Között” című verse szerint az ember egyik lehetősége,
hogy legyünk „utolsó lehelet, akit Isten belélegez”. Másutt így ír
ugyanerről: „s ha már az Istené leszek kicsit tán Istenné leszek s
ki úgy szerettem fényedet én adhatok majd fényt neked.”
Ez csodaszép megfogalmazása annak az anyanyelvmélyi
tudásunknak, amely szerint a valaha élt ember, az „ős” („isemük”)
és az Isten a végeláthatatlan időben – s ezért nyelvileg is –
válhatatlan egység. Bármit is állítsanak e szavaink eredetéről a
finnugor-formára kalapált agyú „tudós” nyelvészeink.
Önfelismerés volt ez az est abban a derűs békében is, amely
Simai Mihályból, az emberből áradt. Üzenve mindőnknek, hogy
az örök életben egy pillanatnyi létünk nem a háborgásokra és
háborúságra, hanem az isteni titkok megélésére rendeltetett.
Köszönjük, Tanár úr...
Dr. Győri-Nagy Sándor

ny. tszv. egyetemi docens

kultúrökológus

Ruhabörze
Vegyes ruhabörze a zsombói Szociális Alapszolgáltatási Központban
2013. december 9-12-ig, nyitvatartási időben.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
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Zsombói

Hírmondó
Szélmalom Kábeltévé Zrt.

A Szélmalom Kábeltévé Zrt. Ügyfélszolgálata várja Önt hétfőn, szerdán, pénteken 8-16 óráig, kedden 8-18 óráig és csütörtökön 8-20 óráig
Kiskundorozsmán a Széksósi út 12. szám alatt. Telefonszámunk: 06-62-463-444, 06-62-765-444. Internet-címünk: http://www.szelmalomktv.hu
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Karácsonyi trendek
Az otthon ünnepi harmóniáját megteremteni az
egyik legkellemesebb munka lehet, amikor eltervezzük, hogyan is hozhatjuk harmóniába azt az ünnepre
kiteljesedő összképpel. Mint minden téren, a karácsonyi dekoráció témakörében is beszélhetünk trendekről,
amelyek irányt mutathatnak a végső elképzelés eléréséhez. A friss, 2013-as trendekről beszéltek nekünk az idei
Christmasworld kiállítói, akik évről évre nagy befolyást
gyakorolnak a világ karácsonyi trendjére.
KÉK ÉS ZÖLD, AKÁR A FRISS LEVEGŐ
Az
új „követendő”
irányban idén a hűvösebb,
türkiz, jégkék, pisztácia
árnyalatok
lesznek
a
számottevőek, mint például
a Casablanca Design új
alkotása a „caspianzöld”,
mellyel felpezsdítő atmoszférát adhatunk a karácsonyi
dekorációnknak. Ezek mellett az olyan intenzív színek, mint a
bíbor, a szilva, a szeder és a málna szintén ott vannak a palettán.

NEM IGAZI – ÁM IGAZÁN GYÖNYÖRŰ
A mesterséges alternatívák ezért egyre inkább teret
nyernek, így a LED-es mécsesek használata is terjed a
legkülönbözőbb területeken. Ám itt is a legfontosabb szempont
a minél természetesebb hatás. Marc Bergherr, a karácsonyi
világítás specialistája szerint: „Az igazi gyantából, ám LED-es
kanóccal készült gyertyák nagy népszerűségnek örvendenek
a gyakorlatban. Meleg fényükkel nehezen különböztethetőek
meg a tradicionális elődjeiktől.” A műfenyők már kevésbé
ismeretlenek számunkra, ám érdekességből itt is volt bőven!
Egy mozdulatra nyíló fenyőfa, karácsonyfa nélküli díszek a
levegőben várták a csodálkozó tekinteteket.
A SAJÁT KEZÜNKTŐL MÉG OTTHONOSABB
Gazdag választékban találunk készen kapható asztaldíszeket,
adventi koszorúkat a VIRÁGPALETTA Dekorációs Kellék
Áruházában is, ám ha kedvünk van saját kezünkkel készíteni
őket, az alapanyagokat is beszerezhetjük ugyanitt. Ottjártunkkor
egyik munkatársuk készséggel megmutatta, hogy nem is olyan
nehéz otthon alkotni meg az asztal díszeit:

A TRADICIONÁLIS PIROS ÚJ ALKALMAZÁSA
Az örök kedvenc vörös-zöld összeállítás – egy kis fiatalításon
átesve – idén is képviseltette magán számos kereskedő
kínálatában. A frissítést néhány pimasz motívum és téma
hozzáadásával (mint a békák és kerti törpék) érték el. Birgit
Müller-Blech, az Inge-Glas-tól: „A karácsonyi dekoráció velejét
a hagyomány és az új trendek egészséges keveréke adja.”
ARANY, RÉZ ÉS MOHAZÖLD TÜNDÉRMESÉK
A
földtónusok,
mint a mohazöld és a
barna, valamint a mély
padlizsán
exkluzív,
elegáns
atmoszférát
teremtenek, az aranyat
szándékosan háttérben
használva azzal a céllal,
hogy közvetett fényt
szórjon a kompozícióra.
Előszeretettel használják ezt az olyan nagy mécses- és
koszorúkészítők is, mint a Gilde Handwerk vagy a Kopschitz
Kerzen.
ORCHIDEÁK „FAGYOTT” KÖRNYEZETBEN
Amíg a mikulásvirág és
az amarillisz az Advent ideje alatt sláger csak, addig
néhány élethű selyemvirág
műhóval, hópelyhekkel és
jégkristályokkal kiegészítve az egész téli szezon alatt
igazán minőségi hatású dekorációt képviselhet. A mai
gyártási módszerek fejlettsége mellett sokszor már
nehéz eldönteni, mi „igazi”
és mi mesterséges másolata
annak…

Hozzávalók (kaphatóak a VIRÁGPALETTÁ-ban):
Tartóedény, oázis, gyertya, selyemszalag, díszítőmadzag,
toboz, szárított narancs, fahéj stb, mű vagy igazi fenyőág,
ragasztópisztoly, kötöződrót, olló.
Összeállítás menete: A gyertya aljába szúrjunk bele 2-3
drótot úgy, hogy maradjon ki elég belőle, amely majd az oázisba
fog belemenni. Az ágacskák rögzítéséhez hajlítsuk „U” alakúra a drótokat. Helyezzük el az oázist méretre vágva az edénybe, majd szúrjuk bele a gyertyát, rögzítsük helyükre az ágakat.
Most jöjjenek az apróbb kiegészítők, amelyekkel teljes lesz az
összkép. A szalagból masnit
kötünk, és könnyedén beleszúrhatjuk az oázisba. A
narancsokat, fahéj rudakat
kézzel vagy ollóval méretre vágjuk, majd ragasztóval
bekenjük, és a helyükre tes�szük. Ízlésünk szerint töltsük
ki velük az üres helyeket.
Jó munkát kíván Önnek
a V I R ÁG PA L E T TA
DekorációsÁruháza
–Szeged, Dorozsmai út 56. –
Részletes útmutató képekkel:
www.viragpaletta.com
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