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Hírmondó
Karácsonyi köszöntő
Tisztelt Zsombóiak!
Dsida Jenő Itt van szép karácsony című versével kívánok a közelgő ünnepekre
lelki feltöltődést, áldott Karácsonyi Ünnepeket, jó egészséget, eredményes, boldog
új esztendőt Zsombó Nagyközség Képviselő-testülete, a Polgármesteri Hivatal
dolgozói és a magam nevében!
Gyuris Zsolt
polgármester

Itt van a szép, víg karácsony,
Élünk dión, friss kalácson:
mennyi fínom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?
Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága,
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.
Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellett körben ülnek,
aranymese, áhitat
minden szívet átitat.
Pásztorjátszók be-bejönnek
és kántálva ráköszönnek
a családra. Fura nép,
de énekük csudaszép.
Tiszta öröm tüze átég
a szemeken, a harangjáték
szól, éjféli üzenet:
Kis Jézuska született!

Energetikai fejlesztés valósult meg
Zsombón az Európai Unió és
a Magyar Állam támogatásával
Zsombó Nagyközség Önkormányzatának 11 középületére
került szigetelés Uniós támogatásból
Zsombó Nagyközség Önkormányzata pályázatot
nyújtott be 2015 augusztusában középületei energetikai
korszerűsítésére, mely fejlesztés a kedvező elbírálásnak
köszönhetően megvalósulhatott 2015. november végéig.
Zsombó Nagyközség Önkormányzata a program keretében
11 középületét újította fel a mai kor követelményei szerint a
költségoptimum-szintnek megfelelően. Az érintett épületek:
a Polgármesteri Hivatal, A Körzeti megbízott, Falugazdász és
Állatorvosi rendelő épülete, a Királyszéki Iskola, a Jóbarát Vendéglő, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola udvari szárnya a
tornateremmel, az Újhelyi utcai szolgálati lakás, a Dr. Kiss István
Egészségház, a Nefelejcs Katolikus Óvoda három épülete és a

Zetkó József Sportközpont bejárati épülete.
A beruházás keretében hőszigetelés került 1816 m2 falfelületre, 2236 m2 padlásfödémre, 176 m2 tetőtéri szerkezetre, 1225
m2 lapostetőre, kicserélődött 148 m2-nyi felületű ablak és 52
m2-nyi felületű ajtó.
A fejlesztés hatására elérhető megtakarítás jelentős mértékű:
1293 FJ/év primer energia, mely 88t/év CO2, 4,1 mFt/év költségmegtakarítással jár, jelentősen hozzájárulva ezzel hazánk
környezetvédelmi célkitűzéseihez.
A támogatás bruttó összértéke 130.605.203 Ft, mely 100%-os
intenzitással támogatott.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani minden kedves adományozónak, aki
segítette egész éves munkánkat. A Zsombói Szociális Alapszolgáltató Központ
dolgozói nevében kívánok mindenkinek áldott, békés karácsonyi ünnepeket.
Magonyné Edit
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Mestercukrásztól mesteri süteményt
A Maróti Cukrászat finomságai nem idegenek a
zsombóiak számára, hiszen az Andrássy úti Tímea Süteményboltban bármikor elérhetők ezek a termékek. Ám
nem csak egy helyen lehet beszerezni a kívánt süteményeket, a Maróti Sándor által vezetett vállalkozásnak
további három üzlethelyisége is van a megyében: Szegeden a Főnix Cukrászda, Bordányban a Berkenye Cukrászda és Sándorfalván a Livett Süteménybolt.
Bár valószínűleg senki nem vonná kétségbe Maróti Sándor
tehetségét és szakmai felkészültségét cukrászként, azért ő mégis
úgy döntött, elvégzi a mestercukrász képzést. Annak kapcsán,
hogy hivatalosan is mestercukrász lett, készítettünk vele egy
rövid interjút, ahol beszélt a cukrásszá válásáról, a vállalkozás
nehézségeiről, és természetesen a süteményekről.
Mit takar a mestercukrász képzés?
Tulajdonképpen pedagógiai és vállalkozási ismeretekből,
szakmai gyakorlatból, írásbeli és szóbeli vizsgából áll. Aki már
cukrászmester, abból lehet mestercukrász, mondhatni „a mesterek között is mester”. Ez egyfajta kihívás, megmérettetés volt
számomra. Egy üzletnek mindig meg kell újulni, tulajdonképpen ez a mestervizsga is kötelez a továbblépésre, arra, hogy a
termékeink még jobbak legyenek.

folyik, innen látjuk el az üzleteinket, viszonteladóinkat, és házhoz is szállítunk. Rajtam kívül
most 12-en dolgozunk a vállalkozásban.
Említetted, hogy kudarcok árán jutottatok idáig. Milyen
nehézségekbe ütköztetek?
Elsősorban anyagi téren voltak nehézségek, egy kezdő vállalkozás nem jut se hitelhez, se kedvezményekhez, csak idővel. Egy
műhelyt és üzletet felszerelni, működtetni, betartani a jogszabályokat költséges folyamat.
Tősgyökeres zsombói vagy. Sose merült fel benned, hogy
elmenj Zsombóról az esetleges nagyobb lehetőségek miatt?
Amikor elvégeztem a szakmunkásképző iskolát, akkor felmerült bennem, hogy talán külföldön kéne érvényesülni, de a honvágy és az egyéb kötődések miatt nem mertem volna vállalni ezt
a távollétet. Itt születettem, hatvan éve élek Zsombón. Szeretek
itt élni.
Van kedvenc általatok készített süteményed?
Persze, ott vannak tradicionális sütik, például a grillázs és a
dobostorta, amelyek hagyományos receptek alapján készülnek.
Korszerű termékeket is készítünk, például a kastélytorta-szeletet, amely saját főzött karamellből készül, könnyed, nem tartalmaz vajat. Az ilyen típusú süteményeket is szeretném megismertetni a tisztelt vásárlóinkkal.
Inkább a hagyományos ízeket vagy az újításokat szereted?
Annyira hagyományosak vagyunk, hogy aromát abszolút
nem használunk. A műhelyünkben egyedül csak rumaroma lelhető fel, a süteményeket csak hagyományos ízesítéssel készítjük,
nem használunk adalékanyagokat.

A mesteroklevél átadása

fotó: csmkik.hu

Mikor döntöttél úgy, hogy cukrász szeretnél lenni, és miért
ezt a szakmát választottad?
Ez egy nagyon egyszerű történet, ami a régmúlt időkre nyúlik vissza, pontosan 1970-re. Ekkor ismertem meg Zetkó József
barátomat, akiről egyébként sokan nem tudják, hogy cukrász
volt. Behívott, hogy menjek vele dolgozni egy éjszakai műszakot, én pedig pont a pályaválasztás előtt álltam, és megtetszett
ez a szakma.
Hogyan indult el a Maróti Cukrászat, és hogyan jutottál
el idáig?
Kudarcok árán tudtunk eljutni valamilyen szinte, mert több
buktatója volt ennek a dolognak. Nagyon meg kellett küzdeni
mindenért. Sok olyan helyzet volt, amikor gyors döntést kellett
hoznom, igyekeztem mindig olyan döntéseket hozni, amiket
életszerűnek, vállalhatónak tartottam. Tipikus családi vállalkozásként indultunk, a lányommal és a feleségemmel dolgoztunk
együtt, először még csak egy műhellyel működtünk, most már
a zsombói műhely is üzemel, idén nyáron megkaptuk hozzá a
használatbavételi engedélyt. Zsombón jelenleg a fagylaltgyártás

Sok cukrász ismerősöm idővel megutálta a süteményeket
és a süteménykészítést. Veled is ez történt?
Nem lehet megutálni, hiszen a süteményeket nem csak elkészíteni kell, hanem úgy kell elkészíteni, ahogyan azt a kedves
megrendelő szeretné, és ez mindig más, mindig változó. Persze
kialakul egyfajta rutin, nem dobunk mindig hátast minden rendeléstől, ismerjük a mennyiségeket, az elkészítési technikát. Úgy
gondolom, hogy ezt a munkát nem lehet megunni.
Rácz Viktória

Alkalmi sminkek
készítése
Adámi-Patik Szilvia
0620/776-1102
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Hírmondó
„Advent közeleg”
Versmondó versenyünk
katolikus iskolák számára
A Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai
Intézete (SZEGEPI) pályázatot írt ki tanulmányi versenyek megrendezésére. Ennek keretében a zsombói Szent Imre Katolikus
Általános Iskola versmondó verseny megrendezésére nyújtott
be pályázatot, melyen 80 000 Ft-ot nyert, amit a versenyzők díjazására és vendéglátására lehetett fordítani.
A versenyre 2015. november 25-én került sor iskolánkban,
melyre a környező települések katolikus iskolái jelentkeztek.
Képviseltette magát Mórahalom, Öttömös, Dóc, Kübekháza,
Csongrád, Pusztamérges és Zsombó.
A versenyt 4 kategóriában hirdettük meg, így lehetőség nyílt
arra, hogy minden évfolyam külön mérhesse össze tudását.
Az eseményt igazgatónk nyitotta meg, majd egy kis műsorral
kedveskedtünk vendégeinknek: Földiné Fülöp Katalin és Lázár
János pedagógusok egy duót adtak elő dallammal, a diákjaink,
Szunyog Milán és Gyuris Enikő egy duót dallam nélkül.
A szavalatok meghallgatása után egy kis vendéglátásra is sor
került, ahol könnyed, fesztelen beszélgetés segítségével egy kis
eszegetés és iszogatás közben sikerült a versenyzők feszültségét
oldani, míg a zsűri értékelő munkáját végezte.

A győztesek

fotó: Tarczal-Márta Edit

A zsűri a következő eredményt hirdette:
1. évfolyam
1. Szekeres Liza (Mórahalom)
2. Urbán Izabella (Zsombó)
3. Gurbó Sára (Zsombó)
2. évfolyam
1. Bosch Bálint Tjeerd (Zsombó)
2. Zentai Dániel (Mórahalom)
3. Mészáros Belián Botond (Dóc) és
Dudás Rómeó Péter (Öttömös)
Különdíj: Juhos Dóra (Csongrád)
3. évfolyam
1. Harangozó Eszter (Mórahalom)
2. Gárgyán Gergely (Öttömös)
3. Talmácsi Luca (Mórahalom)
4. évfolyam
1. Tóth-Godó Benedek (Mórahalom) és
Gábor Leila (Zsombó)
2. Bátki-Fazekas Lenke (Zsombó)
3. Masa Kristóf (Mórahalom)
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A verseny témájának köszönhetően a gyerekek szebbnél
szebb versekkel és előadásokkal kápráztattak el mindnyájunkat,
ide varázsolták a karácsonyvárás meghitt hangulatát.
Köszönjük a felkészítők és iskolánk minden dolgozójának
munkáját, hiszen összefogás nélkül nem is jöhetett volna létre
ez a rendezvény.
Bízunk benne, hogy a következő tanévben is lesz lehetőségünk pályázni, és megrendezni az „Advent közeleg” elnevezésű
versmondó versenyt.
Gyurisné Kerekes Judit
munkaközösség-vezető - SZIKAI

Adventi koszorú
Vallásos versek szavalóversenye Déván
XIII. alkalommal rendezték meg az Adventi koszorú szavalóversenyt, melyet a dél-erdélyi Déván működő Téglás Gábor
Elméleti Líceum tanárai, tanítói szerveztek, és az intézmény
nyújtott otthont a megmérettetésnek.
A mintegy 100 versenyző Déváról, Gyulafehérvárról, Aradról,
Szebenből, Vajdahunyadról, Petrozsényből, valamint Magyarországról Zsombóról, Kaposvárról, Barcsról érkezett, és öt kategóriában versenyzett. A verseny után a gyerekek kézműves foglalkozásokon vehettek részt, valamint játszóházban vezethették le
a felgyülemlett izgalmakat.
Iskolánkat Soós Róbertné képviselte, tanulóink igen szép
eredményeit az alábbiakban láthatjuk:
Gábor Leila		
III.-IV. o. korcsoport
Ady Endre: Karácsony		
I. hely -Soós Róbertné
Tóth-Kelemen Szonja
III.-IV. o. korcsoport
Wass Albert: Karácsonyi versek II. hely -Soós Róbertné
Bálint Viktória		
III.-IV. o. korcsoport
Szabolcska Mihály: Karácsony
dicséret -Soós Róbertné
Gábor Gréta		
V.-VIII. o. korcsoport
Sándor Ernő: Adventi hajnal
III. hely -Lázár János
Gárgyán Doroti		
V.-VIII. o. korcsoport
Szabó Magda: Karácsony		
III. hely -Jakab Edit
Szabó Vivien		
V.-VIII. o. korcsoport
Sík Sándor: Karácsonyi álom
II. hely -Jakab Edit
Pálmai Péter
igazgató

Zsombói díjak és díjazottak

fotó: Téglás Gábor

A Hipersulival Budapesten
Iskolánkban az idei tanévben vette kezdetét a Telenor
HiperSuli Oktatási Programja, melynek köszönhetően
a 6. évfolyam tanulói táblagépek segítségével tanulnak
több tantárgyat. A program hivatalos honlapja: http://
www.hipersuli.hu/

Szintén a program része, hogy a Customer First Day keretein
belül a Telenor önkéntes munkatársai látogattak el iskolánkba
október 8-án, hogy a biztonságos internethasználatot oktató
tananyagukat, a TudatosNet leckéit dolgozzák fel a 3.a osztály
tanulóival. Az önkéntesek és a tanulók sikeres együttműködésének eredményeként intézményünk megnyerte az iskolák közötti versenyt, melynek jutalma egy ingyenes kirándulás lett a 3.a
és a 6. osztály tanulói számára.
A kirándulásra 2015. november 27-én került sor Budapesten,
ahova a gyerekeket Földiné Fülöp Katalinnal, Tóth Andreával,
Nagymihály Tímeával és Varga Krisztinával kísértük el. Az önkéntes munkatársak rendkívül színes programot állítottak ös�sze a gyerekek számára. Az első állomás a Budapest Eye volt.
Hatalmas izgalmakkal ült föl mindenki az óriáskerékre, hogy
a magasból szemlélhesse meg a fővárost. Utána ellátogattunk
a Magyar Természettudományi Múzeumba, ahol a sok színes
látnivaló mellett érdekes előadáson is részt vehettünk. Eddigre
mindenki kellőképpen megéhezett, így nagyon jól esett a finom
ebéd a Millenáris Park közelében egy gyorsétteremben. Miután
kellően jóllakott mindenki, elérkeztünk a kirándulás utolsó állomásához, a Láthatatlan kiállításhoz. Szerintem mindenki nevében mondhatom, hogy felejthetetlen 2 órát töltöttünk itt el.
Mindenki megtapasztalhatta, hogy milyen a teljes sötétség, és
mennyire nehéz tájékozódni nekünk, látóknak, ha csak a hallásunkat és érzékelésünket használjuk. Végezetül a vonatindulás
előtt még eltölthettek a gyerekek egy izgalmas fél órát Budapest
egyik legszebb helyén, a Duna-parton található Olimpia Park és
Játszótéren.
Este 9 órára ért a vonat Szatymazra, kellően elfáradva és élményekkel tele értünk haza.
Gera Erika

Pillanatkép az emléknapról

A harmadik osztályban a kirándulás után megkértem a
gyerekeket, írjanak néhány mondatot arról, hogy mi tetszett
a legjobban.
Ezekből idézek:
„ Nagyon tetszett minden, de legjobban az óriáskerék.”
„A vonaton nagyon jókat nevettünk, mert mindenki mondott egy viccet.”
„Az volt a legjobb, hogy az óriáskerékről látszott egész Budapest.”
„Nagyon köszönöm a Telenornak, hogy elhívtak minket kirándulni, mert egy régi kívánságom teljesült, a legeslejobban a
láthatatlan kiállítás tetszett.”
„ Nagyon szép Budapest, de forgalmas. Örültem, hogy újra
találkoztam Évivel (az egyik önkéntes a Telenortól).”
„Nagyon jól éreztem magam, és szeretném, ha még egyszer
lenne egy ilyen utazás.”
„Azért volt jó, mert sok élményt szereztem. A láthatatlan
kiállítás nagyon tetszett.”
„Köszönöm, hogy ilyen nagy örömöt szereztek nekünk.”
„Nagyon jó volt a metrózás, és az ebéd a McDonald’s-ban.”
„Azt köszönöm a Telenornak, hogy felülhettünk az óriáskerékre, meg a sok játszóteret, ahol voltunk. Leírhattuk a nevünket pontokkal. Nagyon tetszett, remélem, lesz még ilyen”
Mindegyik írásból a hála és az öröm szavai csengtek. A magam nevében is köszönettel tartozom minden szervezőnek,
hogy megajándékozott minket ezzel a kirándulással és a csillogó gyermekszemekkel.
3.a osztály és
Földiné Fülöp Katalin osztályfőnök

fotó: Lázár János
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Hírmondó
A háztartástól az újrahasznosításig
2015. november 23-án néhány nyolcadik osztályos
diáknak lehetősége volt arra, hogy végigkísérhesse a
hulladékok útját a háztartásoktól egészen az újrahasznosításig. Ezt a kirándulást Zsombó Nagyközség Önkormányzatának köszönhették.

A diákok a reggelt Forráskúton kezdték, ahol megismerkedhettek Kissné Tóth Klárával, a Négyforrás Nonprofit Kft. vezetőjével, amelyet Bordány, Forráskút, Üllés és Zsombó önkormányzatai hoztak létre a háztartási hulladék kezelése céljából. Azt is
megtudták, hogy 2014 januárjában indult el ez a szolgáltatás
először Forráskúton, majd fél évvel később Bordányban, Üllésen és Zsombón. Az első pályázatban 74 200 000 Ft vissza nem
térítendő támogatást kapott a cég, amelyekből többek között
hulladékgyűjtő járművet vásároltak a négy település számára
a szilárd hulladék szállítására. Ezt megelőzően 2006-ban már
egy pályázat által a településeken hulladékudvarokat tudtak
létrehozni, melyek nagyban segítették a most működő céget.
Ekkor fejlesztették a szegedi hulladéklerakó telepet is, amely
nem szennyezi a környezetet, ezért sokkal biztonságosabb. A
lerakásért azonban évről-évre nagyobb járulékot kell fizetnie
a szolgáltatónak, amivel az állam a szelektív gyűjtést ösztönzi.
A háztartási hulladék elszállíttatása kötelező közszolgáltatás, ez
azonban sokaknak nem felel meg. Előfordulnak fizetési elmaradások is, viszont díjkedvezmény csak azok számára lehetséges, akik már 70 év felettiek. Zsombó ebből a szempontból jobb
helyzetben van, hiszen a többi településen csak azok kapnak
díjkedvezményt, akik 70 éven felettiek, és már egyedül élnek.
A lakosságnak lehetősége van arra is, hogy válasszon a 60 és a
120 l-es hulladékgyűjtő edények közül. Egy újabb pályázatnak
köszönhetően új és korszerűbb hulladékgyűjtő kocsit tudtak vásárolni, melyet a diákok közelebbről is meg tudtak nézni.
A forráskúti látogatás után a kis csapat a Szegedi Nonprofit
Kft. hulladékfeldolgozó üzemét nézhette meg. A telepen lévő
üzemet az ISPA és KEOP (Környezeti és Energetikai Operatív

A hulladékudvar

fotó: Adai-Simon Sarolta

Program) nevű pályázatok által tudták létrehozni. Az üzemekben a szelektív hulladékot gondos munkával válogatják szét
különböző anyagokra (üveg, papír, fém, műanyag), majd a kimaradó kommunális hulladékot és a nem szelektíven gyűjtött
háztartási hulladékot a dombra halmozzák. Az üveget külön
dolgozzák fel, ám a papír feldolgozását helyben meg tudják oldani. Az építkezési és a bontási hulladékot is két részre osztják,
mégpedig szelektíven: csempe, cserép, beton, tégla és vegyes,
amibe minden más kommunális hulladék is belekerül. Ezután a
zöldhulladék, azaz a szerves anyagok feldolgozását követhettük
nyomon. A komposztálás egy biológiai folyamat, amely a természetnek körülbelül 5 év, az otthoni komposztálás gondos kezeléssel pedig 6 hónap. Ezt az időt a vállalatnak sikerült 2 hónap
körülire csökkentenie. Az új hulladéktörvényben már a metángáz hasznosítása is szerepel, ezt marhatenyésztők bevonásával
lehet megoldani. Itt még a szennyvíztisztítás egyik épületét is
megtekinthették a diákok.
Ezt a hosszabb állomást követően a csapat továbbindult az
utolsó állomásra, ami a Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. volt.
Itt részletes beszámolót kaptunk a kommunális hulladék feldolgozásáról. Ennek a feldolgozásnak első állomása a roncsolás,
ahol a hulladékot kisebb darabokra roncsolják. A következő a
mágneses kiválasztás, ahol a nagyobb fémdarabokat szelektálják, a harmadik rosta pedig kettéválasztja a hulladékot. Ami 80
mm-nél kisebb, az a komposztáláshoz kerül, ami pedig nem, az
továbbhalad a negyedik részhez, ami a légosztály. Itt aszerint válogatják ketté, hogy a hulladék könnyű vagy nehéz. A nehezek
közé sorolhatjuk az üvegeket, fémdarabokat. A könnyűek, legfőképpen műanyagok és papír megint továbbhaladva eljutnak
az aprításhoz, majd utána a cementgyárakba. Így semmi sem
veszik kárba, hiszen a cementgyárak ezeket az apró törmelékeket eltüzelik.
Az elmúlt egy évben körülbelül 33 hulladék-feldolgozót hoztak létre, ami képes fűtőanyagot előállítani, de csupán 3-4 cementgyár van Magyarországon, ami ezt el tudja égetni, így sok
hulladék-feldolgozó cégnek esélye sincs a fűtőanyag eladására.
Ezeknek a feldolgozó üzemeknek fontos lenne a gáztermelés
is, ám erre ennél a telephelynél nincs lehetőség.
A rendhagyó kirándulás után mindenki új információkkal
tért haza. Köszönjük a lehetőséget az önkormányzatnak! Bízunk
benne, hogy minél többen komolyan veszik a szelektív hulladékgyűjtést a környezetünk védelme és a hosszú távon olcsóbb
közszolgáltatás miatt, és reméljük, máskor is lesz még lehetőség
hasonló kirándulásokra.
Gombi Anna
8. osztály

A Mikulás látogatása
az iskolában
A szülői szervezet idén is megörvendeztette a Szent Imre
Katolikus Általános Iskola tanulóit, megkereste a Mikulást, aki
eleget téve a felkérésnek, ellátogatott az iskola alsó tagozatos
osztályaiba. A gyerekek verssel, énekkel köszöntötték. A Mikulás természetesen nem jött üres kézzel, minden diáknak jutott
egy-egy csomag. Nehéz munkáját Adai-Simonné Szokolai Edit,
az SZMK elnökhelyettese segítette.
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Osztálykép a Mikulással a 2/b-ben

fotó: Tarczal-Márta Edit

Jelened a jövő múltja…
NEA szakmai program 2015

A Nemzeti Együttműködési Alap Kollégiumainak megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot
hirdetett civil szervezetek szakmai programjának támogatására
2015 februárjában.
A cél a civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktató, fejlesztő, segítő, esélyegyenlőséget és akadálymentességet
elősegítő tevékenység támogatása volt.
Szervezetünk sikerrel pályázott, s vissza nem térítendő
támogatást nyert szakmai programok megvalósítására (előadások, tréningek, szakkörök, természeti- és épített örökséget
megismertető túrák, kézműves foglalkozások megvalósítására,
beteg emberek gyógyítását szolgáló eszközök beszerzésére).
Így kerülhet sor őszi, adventi és húsvéti kézműves foglalkozásokra, tanuláshatékonyságot serkentő előadásokra, trénin-

Kézilabda
MIKULÁS KUPA DECEMBER 6-ÁN ALGYŐN
Egyesületünk 2 csapattal vett részt ezen a szivacskézilabdásoknak rendezett tornán, mely sok élményt és remek mérkőzéseket hozott a gyerekeknek.
U8 fiú korcsoportban 4 csapat indult, Algyő, Pick Szeged
U8, Zsombó SE és Pick U7. Mindenki sokat játszott, gólokat
lőtt, több poszton kipróbálhatta magát. Minden mérkőzés után
győztesen hagytuk el a pályát, a Pick ellen nagyot küzdöttünk. A
fiúk nagyon kitettek magukért, öröm volt nézni a játékot.
U9 korcsoportban 3 fiú és 3 lánycsapat indult, nekünk a
KSZSE és az Algyő csapatai jutottak. A lányok jó védekezéssel és
bátor játékkal nyertek, és éremmel térhettek haza. Jó gyakorlási
lehetőség volt ez mindenkinek.

gekre, szakkönyvek beszerzésére, stroke-os betegek fejlesztését
támogató alapeszközök elkészíttetésére, agyagos kézműves foglalkozások vezetésére, füvészkerti és ferences látogatóközponti
sétára, Pál Feri atya és Csernik Szende székely lábbábos előadásának szervezésére.
A programot az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatja, közreműködő szervezet a Nemzeti Együttműködési Alap
és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.
Csányiné Barna Klára
DOMINO Közhasznú Alapítvány

U9 FIÚ FORDULÓ

November 21., Algyő
Zsombó SE – PICK Szeged. 2.
PICK Szeged 1. – Zsombó SE 2

4 : 19
5:6

Fiúcsapatunk ebben az évben indult először a Kisiskolás Bajnokság versenyein, melynek első fordulóján mindjárt két Pick
Szeged csapattal sorsoltak össze bennünket, amelyek a mezőny
legjobbjai. Néhányan már játszottak barátságos versenyeken,
tornákon, de többen ősztől edzenek velünk, és teljesen tapasztalanok a játékban. Bátran kezdtük a játékot, gólokat is sikerült
szerezni, de az ellenfelünk gyorsan elhúzott. A védekezési hibáknak köszönhetően gyorsan nőtt a különbség, és ez kedvét
szegte a fiúknak. A második mérkőzés ugyancsak nehéz volt, de
már több szép helyzet és próbálkozás is volt, bátran védekeztünk, és sok labdát szereztünk. A tapasztalatlanság és a technikai hibák miatt sokszor elrontottuk a befejezést.
A gyerekeket dicséret illeti, szépen helytálltak, a folytatásban
lehet fejlődni és gyakorolni.

Pietas Temetkezési Kft
szegedi irodája és üzlete

Bordányban is elérhető!

Mikulás kupa után

A Bordányi Önkormányzat
régi ravatalozójában teljes körű
temetési ügyintézéssel.
Éjjel-nappali halott szállítási ügyelettel.
Ügyintéző: Gallainé Éva
Tel.: 06-30/924-32-93

U9-es fiúcsapat

Családi koszorú és virágrendelési
lehetőséggel.
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