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„Az erdőnek olyan szaga volt, mint egy régi, nemes fából 
faragott ruhásszekrénynek.”

Márai Sándor: Négy évszak

megnyílt a bölcsődénk 

Minden település életében 
vannak olyan események, ame-
lyek visszatekintve egy időszak 
végét és egyben egy új szakasz 
kezdetét jelzik. Zsombó megint 
egy ilyen pillanathoz érkezett 
2011. szeptember 27-én, ami-
kor dr. Semjén Zsolt miniszterel-
nök helyettes úr és dr. Kiss-Rigó 
László püspök atya közreműkö-
désével ünnepélyesen átadásra 
került a megépült Bóbita Böl-
csőde.

Sok érzés kerítette hatalmába 
az ünnepségen részt vevőket. 
Az óvodások, iskolások és Valika 
verse méltó hangulatot terem-
tett az alkalomhoz.

dr. Mezey Róbert a Csongrád 

Megyei Kormányhivatal Szociális 
és Gyámhivatal vezetője beszé-
dében Zsombót „bezzeg” falunak 
emlegette. Többféle munkaköre 
során került kapcsolatba a köz-
ségünkkel és a korábbi valamint 
a jelenlegi fejlődését, dr. Faragó 
M. Vilmos előre látó és a  jelenle-
gi Képviselő-testület település-
fejlesztő politikáját emelte ki.

Megtiszteltetés, hogy dr. 
Semjén Zsolt beszédében példa-
ként állította településünket az 
ország elé, hogy összefogással, 
akarattal és a nehézségek leküz-
désével igenis lehet előre jutni. 
„Zsombó pozitív példát muta-
tott a bölcsőde építésével. Csak 
akkor tud előre jutni az ország, 
illetve egy közösség, hogyha az 

emberekben megvan az akarat 
arra, hogy egyről a kettőre jus-
son.” 

Dr. Kiss-Rigó László felhívta a 
figyelmet arra, hogy az egész-
séges összefogás jele, hogy az 
önkormányzati intézményből 
majd az egyháziak várják a gye-
rekeket.

Zsombó Község Képviselő-tes-
tülete és a magam nevében kö-
szönöm mindenkinek a Bóbita 
Bölcsőde létrejöttéért végzett 
munkáját. Köszönöm az átadó 
ünnepségen közreműködők, 
segítők, támogatók önzetlensé-
gét, munkáját. 

Az intézmény dolgozóinak jó 

egészséget kívánok, bízom ben-
ne hogy meleg, óvó fészekké va-
rázsolják gyermekeinknek e szép 
új intézményt. A családoknak 
pedig kívánom, hogy örömmel 
és bizalommal tudják igénybe 
venni a településünkön értük 
létrehozott új ellátást.

A gyerekek 2011. október 
3-ától birtokba vették az intéz-
ményt. Jelenleg 25 gyermeket 
írattak be, ami januártól az elő-
zetes jelzések szerint további 10 
gyermekkel fog növekedni.

Tisztelettel:

Gyuris Zsolt
polgármester

Ezúton szeretnék köszönetet mondani 
mindenkinek, aki a Zsombói Bóbita Bölcsőde 
átadó ünnepségét támogatásával, munkájá-
val, jelenlétével színesebbé tette.

Minden, gyermekét beíratni vágyó szülőt 
sok szeretettel várunk.

A Bölcsőde parkosításához minden segítsé-
get elfogadunk.

Köszönettel: Maróti Józsefné
Bölcsődevezető

Azért , mert szerettek jöttem a világra.
S lettem uj fény, csillag, szülők boldogsága.
Szeressetek engem, igaz szeretettel!
Kincsetek vagyok: kicsi kincs, de Ember.
        
Talán ezt a sóhajt hozta valahonnan a szél, 

és hallották meg sokan közülünk, akik tettek 
azért, hogy boldogságot, megelégedettsé-
get hozzon Zsombóra az új Bölcsőde.

Boldogságot azoknak, akik eddig nem 
tudtak visszamenni dolgozni, mert nem 
volt kire hagyni szemük fényét. Boldogsá-
got azoknak, akik így munkát kaptak az új 
intézménybe, és több pénz kerül a családi 
kasszába.

Jó érzést boldogságot, azoknak akik szem-
lélői a változásoknak, és örömmel veszik tu-
domásul, ismét gyarapodott Zsombó.

A pici emberkék pedig, bár kiszakadtak az 
otthoni közegből, de szerető kezek veszik át 
Őket reggel, és foglalkoznak Velük, baráto-
kat kapnak, megtanulnak együtt játszani,      
mintha egyszerre 7-8 testvérkéjük lenne.

Nagyon kellett már ez az intézmény!  Szé-

pen belesimul az Óvoda- Iskola közé, emelve 
a központ egységét.

 Az átadó ünnepségre szép számmal eljöt-
tek a falu lakói, és a közeli községek városok 
elöljárói.

Így kell ezt ,örülni a szépnek, és a jónak, 
mert az összefogásból mindenki nyer.

Emelte az ünnepség fényét, Semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyettes és Kiss-Rigó László 
Szeged-Csanád Egyházmegye Püspöke, szé-
pen méltatták a falvak összetartását, előre 
haladását.

A műsor összeállítása is megmutatta, mi-
lyen sokat jelent, ha jó célt szolgál.

Helyet kapott benne a falu apraja-nagyja. 
Az új intézményvezető Marótiné Erika igazi 
profi módra megírt bemutatkozással egy-
bekötött vállalással adta tudtára szülőnek, 
nagyszülőnek, hogy jó helyre hozzák a ki-
csiket reggelente, mert család helyett család 
várja Őket és úgy vigyáz rájuk minden dadus 
és gondozó, mint a szemük fényére.    

      Szalma ImrénéEurofood 2000 Kft.
Gyuris Attila
Gyuris László
Jóbarát Vendéglő - Nagyapáti Roland
Juhász Zsuzsanna
Németh Róbert
Prémium Fruct Kft. - Rácz József
Sípos Mihályné
Virágpaletta Növény és Dekorációs Áruház

KÖSZÖNJÜK!

Megnyílt a zsoMbói bóbita bölcsőde

Kedves zsoMbóiaK!

tisztelt szülőK,  
nagyszülőK, zsoMbóiaK és 

táMogatóinK!

együtt ünnepeltünK      

a bóbita bölcsőde 
átadó ünnepséget  
táMogatásuKKal  
segítettéK:
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„Leodegár, hogyha lombhullató,
Örülj! a jövő év páratlan jó.”
Október

népi mondóka

megnyílt a bölcsődénk 

Tisztelt Miniszterelnök-helyet-
tes Úr, Püspök Úr, Polgármester 
Kollégák! 

Kedves Zsombói Szülők! Ked-
ves Vendégeink!

„A gyerek az öröm, a re-
ménység. Gyönge testében 
van valami világi; ártatlan 
lelkében van valami égi; 
egész kedves valója olyan 
nékünk, mint a tavaszi ve-
tés: ígéret és gyönyörűség.” 
mondta Gárdonyi Géza.

Minden családnak célja és leg-
főbb értelme, hogy gyermeke-
ket vállaljon, és a szülők átadják 
mindazt a tudást és szeretetet, 
amit magukban hordoznak: 
Minden gyermek ígéret. A gyer-
mekek megszületnek, növe-
kednek, aminek láttán a szülők 
boldogok.

Ennek a bölcsődének a születé-
se ugyanolyan a község számá-
ra, mint a családban a gyermek. 
Egy ígéret volt a létrejötte, és 
gyönyörűség, hogy megvalósult. 
Azonban egy további ígéretet 
hordoz magában. Annak az ígé-
retét, hogy a községnek fontosak 
a lakosai és segíti őket, amikor 
arra van szükség.

Tisztelt hölgyeim és uraim!

Zsombón először az iskolák, 
majd - évtizedekkel később a 
helyiek összefogásának jóvoltá-
ból kinyitott óvoda szolgálta a 
gyermekek nevelését. Az óvoda 
megalapítása óta ismét eltelt 
néhány évtized, és most egy 
újabb mérföldkőhöz érkeztünk. 
Ezentúl a legkisebbeket itt az 
iskola és az óvoda szomszédsá-
gában a Bóbita bölcsőde várja! 
Teljessé vált ezáltal az intéz-
ményellátottság. 

 
Csak fel kellett építeni. Ez per-

sze könnyűnek tűnik, de Ady 
Endre szavaival élve:

„Csak akkor születtek nagy dolgok,
Ha bátrak voltak, akik mertek
S ha százszor tudtak bátrak lenni,
Százszor bátrak és viharvertek.”

Mi zsombóiak bátran álmod-
tunk. Az álmokból tervek, a 
tervek megvalósulásából nagy 
dolog született.

Ezt a napot valamikor 6 évvel 
ezelőtt álmodtuk meg. Akkor 
egy összefogás körvonalazódott 
Zsombón. Az összefogásból lázas 
szellemi műhelymunka, hely-
zetelemzés, választási program, 
nyertes választás lett. Az új kép-
viselő-testület Családi Napközit 
hozott létre a 2-3 évesek számá-
ra, amely 2007. szeptemberében 
nyitotta kapuit. Folyamatos mű-

ködése alátámasztotta az addig 
feltételezett igényt, szükség van 
bölcsődére Zsombón.

Ezt követte a mindennapi mun-
ka. Kerestük a forrást a közel 170 
millió Ft-os beruházáshoz. Szil-
ágyi Ferenc építész elkészítette 
a terveket és a költségvetést. 
Közben megnyílt a pályázati le-
hetőség is a Dél-alföldi Operatív 
Programban. A Polgármesteri 
Hivatal dolgozói által megírt 
pályázatot benyújtotta a képvi-
selő-testület, amelyet siker ko-
ronázott. Támogatási szerződés 
megkötése következett a VÁTI 
közreműködésével, majd közbe-
szerzés. A kivitelezést tavaly év 
végén kezdhette meg a nyertes 
ajánlattevő szegedi HPQ Plusz 
Kft. Az építést eszközbeszerzés 
követte, és így eljutottunk odá-
ig, hogy jövő hétfőn megnyit-
hatja kapuit a zsombói Bóbita 
Bölcsőde.

De miért is kell bölcsőde 
Zsombónak?

Mert a bölcsőde jó a családnak 
és jó a közösségnek.

Ha egy zsombói családnak 
szüksége van rá, hogy az édes-
anya dolgozzon, és erre lehető-
sége is van, akkor 2011. októbe-
rétől a község, az önkormányzat 
megadja azt a biztonságot, hogy 
a szülők reggelente nyugodtan 
menjenek munkába, mert van 
bölcsődénk, ahol jó kezekben 
tudhatják gyermeküket.

A zsombói bölcsőde biztonsá-
gával reményeim szerint a fiata-
lok bátrabban vállalnak gyerme-
keket tudva azt, hogy nem kell 
feladniuk karrierjüket, egzisz-
tenciájukat. Zsombó nagyobb 
biztonságban tudhatja család-
jait, remélhetőleg lélekszáma is 
tovább emelkedik a gyermekvál-
lalási kedv emelkedésével, és az 
új gyermekintézmény vonzóbbá 

teszi településünket a lakóhe-
lyet keresőknek. 

A beruházással most a faluban  
7 új munkahely jött létre, ami a 
harmadik csoport beindulásával 
további 2-vel bővülni fog.

A Bóbita bölcsőde színes épü-
letrészeivel ékköve lett Zsombó 
központjának.

Kedves Új Kolléganők!

Eddig arról beszéltem, hogy 
épült egy fontos közintézmény. 
De ez eddig csak egy üres épület 
volt, ami attól válik bölcsődévé, 
hogy Önök az eddig tapasztalt 
határtalan lelkesedéssel, meg-
alapozott szaktudással, szere-
tetteljes hozzáállással szinte ott-
hont varázsolnak belőle, ahová a 
gyerekek örömmel jönnek és jól 
érzik magukat. Munkájukhoz kí-
vánok sok sikert, szülői támoga-
tást és mindennapi örömöt!

Kedves Édesanyák!

Az új bölcsőde a biztonság és a 
segítség mellett a közösség törő-
dését, megbecsülését is kifejezi. 
Engedjék meg, hogy még egy 
gondolat erejéig a türelmüket 
kérjem, különösen a gyermeke-
két. Az egyszerű avatási ünnep-
ségen túlmutat ugyanis annak 
a jelentősége, hogy ma együtt 
lehetünk. Túlmutat, mert azt 
jelzi, hogy a mi településünkön 
nem csak beszélünk a közösség 
fontosságáról, hanem teszünk is 
érte. Nem csak falut, hanem kö-
zösséget is építünk. Mindenek-
előtt azzal, hogy odafigyelünk 
a kisgyermekes családokra, és 
igyekszünk olyan környezetet, 
olyan légkört teremteni a szá-
mukra, amelyben a gyermekvál-
lalás nem hátrányt és kirekesz-
tettséget jelent, hanem éppen 
ellenkezőleg: elismerést, meg-
becsülést. Ezt érezhetik az ide 
látogató asszonyok, kismamák, 
gyermekek, családok, akik előtt 
a mai naptól nyitva áll a szép új 
bölcsőde, ahol egészségben, biz-
tonságban, barátságos légkör-
ben nevelkedhetnek a zsombói 
és a környékbeli gyermekek.

Engedjék meg, hogy meg-
köszönjem mindazok szorgal-
mát, akiknek szellemét és keze 
munkáját dicséri ez a bölcsőde. 
Hálás szívvel megköszönöm 
mindenkinek, aki lehetővé tette 
számunkra, hogy ma itt össze-
gyűljünk. Végezetül kívánom 
a zsombói családoknak, hogy 
használják a bölcsőde szolgálta-
tásait jó erőben, boldogságban 
és egészségben. Kívánom, hogy 
a gyermekek sokat fejlődjenek, 
örömteli napokat töltsenek el 
itt.

Gyuris Zsolt, 
polgármester

Közreadjuk Gyuris Zsolt polgármester úr ünnepi beszédét azok számára, akik nem tudtak eljönni a bölcsőde átadó ünnepségre:

 Fotó: Schmidt Andrea Délmagyarország



H
ÍR

M
O

N
D

Ó

 4

„Levetette szép ruháit,
Csendesen levetkezett;”

Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra

megnyílt a bölcsődénk 

A magyar állampolgárságból egyenes 
következik, hogy szavazati joguk lesz a 
határon túl élő magyaroknak Semjén 
Zsolt szerint. A KDNP-s miniszterel-
nök-helyettessel a zsombói bölcsőde 
átadója után beszélgettünk a kormány 
eddigi munkájáról, illetve az előttük 
álló feladatokról.

– A kormányváltás óta eltelt közel másfél 
év. Hogyan értékeli ezt az időszakot, melyek 
voltak a legfontosabb elemei a kormányzati 
munkának eddig?

– Ha visszatekintek a kormányzásunkra, 
akkor elmondható, hogy 2010 második fél-
éve azzal telt el, hogy az ország elkerülje az 
államcsődöt, amibe a szocialisták taszítot-
ták. Az égben volt a deficit, amit lehoztunk 
három százalék alá. Megjegyzem, az egész 
unióban négy olyan ország van, amelyik 
lemondhatja magáról, hogy 3% alatt tudja 
tartani a költségvetési hiányt. Miközben az 
Európai Unióban nulla a növekedés, nem éri 
el az 1%-ot, gondoljunk például Németor-
szágra vagy Franciaországra, addig Magyar-
országon 2% közelében van a növekedés. 
Nyilvánvaló, hogyha Németország kicsit ösz-
szekapná magát, s a német növekedés 2-3% 
lenne, akkor Magyarországon is 3% fölött 
lenne, hiszen hazánk exportorientált gaz-
daság, ami alapvetően a német gazdaságtól 
függ. Összefoglalva, az első félévünkben sta-
bilizáltuk az ország pénzügyi helyzetét, elke-
rültük azt, hogy Görögország sorsára jussunk. 
Gazdaságpolitikánk növekedésorientált, ami 
elsősorban az adócsökkentésben nyilvánult 
meg és a bürokrácia leépítésében. Biztosí-
tottuk, hogy az ország elindult a növekedés 
útján, ha pedig az európai konjunktúra kicsit 
jobb lenne, és Németország, Franciaország 
gazdasága magához tér, akkor hazánk gaz-
dasága is lényegesen előre tud lépni.

– Most az őszi parlamenti ülésszak alatt 
közel harminc törvényt kell elfogadniuk a kép-
viselőknek. Bírni fogják ezt a feszített tempót?

– Bírnunk kell, vagyis bírni fogjuk. Az idei 
esztendő első félévében fő feladatunk az al-
kotmány megalkotása volt, most a második 
félévben pedig valóban az, hogy azt a közel 
30 sarkalatos törvényt, ami az alkotmányból 
következik, meghozzuk. Ilyen többek között 
a közoktatási és a felsőoktatási törvény, az 
egészségügy kérdése, választójogi törvény, 
hogy csak hogy a legfontosabbakat mond-
jam. Az a nem titkolt politikai célunk 2012-
re, szimbolikusan január elsejére, hogy az 
ország közjogi berendezkedését lefektessük, 
és 2012-ben már csak be kelljen járatni. 
Magyarországot gazdasági értelemben az 
államadósság ölte meg, hiszen a szocialis-
ta kormányok idején GDP-arányosan nézve 
53%-ról ez felment 82%-ra. Ennek az adós-
ságterhe már rettenetes nagy volt. Legfőbb 
célunk, hogy az adósságból ki tudjunk szaba-

dulni, amennyire csak lehet, ezért volt lénye-
ges lépés, hogy azokból a pluszbevételekből, 
amik befolytak és amit az ország gazdasága 
lehetővé tett, azokból az államadósságot 
kezdtük el leszorítani. Annak, hogy ez ne 
termelődjön újra két alapvető feltétele van 
az alrendszerek szintjén. Egyrészt kulcskér-
dés, hogy a nyugdíjrendszer működőképes 
legyen. Ezért volt elengedhetetlen a banki 
és üzleti alapú magánnyugdíjpénztárak visz-
szaterelése az állami szolidaritásba, illetve a 
privilegizált 40 éves rendőrök nyugdíjának a 
rendezése. Nonszensz, hogy mindenki más-
nak az öregségi nyugdíjért kell dolgozni, míg 
néhány kiválasztott csoportnak, mint példá-
ul a katonák és rendőrök 40 éves korukban 
vígan elmehettek nyugdíjba. Ezt nem tudja 
fenntartani az ország. A nyugdíjrendszer volt 
az első nagyobb rendszer, amit rendeztünk, 
most pedig a társadalombiztosítás alrend-
szere következik. El kell érni, hogy a befi-
zetések és a kifizetések lehetőleg arányban 
legyenek, és ne kelljen irreális összegeket 
folyamatosan a költségvetésből átpumpálni 
az egészségügybe, hanem lehetőleg minél 
inkább egy működőképes rendszert tudjunk 
létrehozni. Ezek a feladatok várnak ránk ősz-
szel, illetve például a választójogi törvény 
megalkotása is.

– Azt, hogy a határon túli magyarok kapja-
nak-e szavazati jogot, viták kísérték már eddig 
is. Ebben a kérdésben mi az ön álláspontja?

– Mindig azt mondtam, hogy a hatá-
ron túli magyaroknak lesz szavazati joga. 
Egyrészt az állampolgárságból definitíve 
következik a szavazati jog, vagyis az állam-
polgárság lényeges eleme. A körülöttünk 
lévő országok szintén megadták határaikon 
kívül élő nemzettársaiknak e jogot, például 
Szlovákia, Csehország, Szerbia, Horvátország 
és Románia is. Az unió 27 tagállamából 24-
ben szavazati joga van valamilyen formában 
a határon túl élőknek, így természetes, hogy 
a magyarság is megkapja ezt. Az egyik radi-
kális lépésünk az volt, hogy 386-ról 200-ra 
csökkentjük az országgyűlési képviselők szá-
mát. Ennek kicsit több mint a fele egyéni vá-
lasztókörzet lesz, vagyis például Szegeden az 
szavazhat, akinek oda szól a lakcímkártyája. 
A listák tekintetében viszont jelentős válto-
zás várható, meg fogjuk szüntetni a megyei 
listákat, az uniós választásokhoz hasonlóan 
egy országos pártlista lesz, s ugyanarra a 
listára lehet majd szavazni Budapesten, Sze-
geden, Pécsett, Sepsiszentgyörgyön és Los 
Angelesben.

– A közoktatásai törvényt is kiemelte az 
ősszel a képviselők előtt álló feladatok közül. 
Zsombón most egy óvoda átadóján vett részt, 
mely intézmény mellett óvoda és az általános 
iskola is immár egyházi fenntartásban mű-
ködik. Mit tart a legfontosabbnak az egyház 
által fenntartott intézmények terén?

– Kiss-Rigó László me-
gyés püspök akkor vesz át 
intézményt, amikor azt a 
lakosság elsöprő több-
sége akarja. Itt Zsombón 
90% szavazott az átvé-
tel mellett, mégis érték 
támadások. A legviccesebb, hogy olyanok 
részéről, akinek a gyereke nem is járt oda. 
Hangsúlyoznám hogy az egyházi iskolák az 
állampolgárok szabad akaratából működ-
nek, és az államnak kettős feladata van az 
ilyen intézményekkel. Mint intézményben 
biztosítani kell a vallásszabadságot, és mi-
vel közfeladatot átvállaló intézményről van 
szó, biztosítani kell a működéséhez szüksé-
ges feltéteket. Hiszen az állam és az önkor-
mányzat válláról vesz le terhet az egyház. Az 
egyházi iskolák színvonala magas, és olyan 
plusz értéket tudnak hozzáadni a tanításhoz 
szellemiekben és lelkiekben, ami az egész 
közösségnek a javára válik.

– Megvalósult-e a kormányváltás óta min-
den, amit az egyházi fenntartású iskolák terén 
szeretett volna elérni a kormány?

– Az általam legfontosabbnak tartott 
dolgot megvalósítottuk, ez a diszkriminá-
ciótól mentes finanszírozás. Ha az egyház 
a lakosság akarata alapján átvesz egy in-
tézményt, és ott közfeladatot lát el, akkor 
fillérre ugyanazt a közpénzt kell kapnia, 
mint a hasonló feladatot ellátó állami vagy 
önkormányzati intézménynek. Az egyenlő 
finanszírozás volt a kormányprogramban a 
kitűzött célunk, ezt meg is valósítottuk. Az 
embereknek kell eldönteniük, hogy milyen 
típusú intézményt szeretnének.

– Vannak esetek, amikor viszont azért kez-
deményezik egy-egy intézmény egyházi fenn-
tartásba vételét, mert az önkormányzatoknak 
egyszerűen nincs pénzük a fenntartásra…

– Fillérre ugyanennyi támogatást kap a 
gyerek után bármely típusú intézmény, a 
különbség csak az, hogy az egyházi iskolába 
járó gyerek az országos átlag alapján kapja 
meg, az önkormányzatoknál pedig nagy a 
szórás, hiszen vannak gazdagabb és szegé-
nyebb települések. Valóban előfordulhat, 
hogy egy önkormányzat számára anyagilag 
nagy megterhelés egy iskola, de az egyház 
soha nem vesz át úgy egy intézményt, hogy 
elsöprő állampolgári akarat ne lenne mö-
götte. Meggyőződésem, sokkal több egy-
házi iskolára lenne igény, de pont az egyház 
mondja azt, hogy arányait tekintve nem szí-
vesen vesz át több oktatási intézményt, hi-
szen miután negyven évig üldözték az egy-
házat, nincs annyi szerzetes és papi hivatású, 
ami lehetővé tenné, hogy lényegesen több 
intézményt tudjanak szellemi tartalommal 
megtölteni.

Varga Anna 
Forrás: www.szegedma.hu

seMjén: szavazati jogot a határon túli MagyaroKnaK    
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„Mi szép itt s így az élet:
A lomb zizegve hull …”

Tompa Mihály: Őszi kikerics

 

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása, ezúton szeretné meghívni 
Önt a „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Zsombón” című 
projektjének ünnepélyes záró rendezvényére.

  
A projekt keretiben a SZKTT Egyesített Szociális Intézmény zsombói 

feladatellátási helye számára új akadálymentes és minden igényt ki-
elégítő épület megépítésére és tárgyi feltételeinek javítására került 
sor. A fejlesztéssel a jelenlegi szolgáltatások színvonalának emelése, 
az ellátottak és a dolgozók körülményeinek javítása volt a cél. A fej-
lesztés kapcsán informatikai, irodai és udvari eszközök beszerzésére 
is sor került.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás össze-
ge 47 414 574 Ft.

A projektzáró ünnepség időpontja: 2011. október 21. (péntek) 
11:00 óra

Helyszín: Zsombó, Alkotmány u. 6.

Az ünnepélyes intézmény átadást megtiszteli közreműködésével:
B. Nagy László kormánymegbízott, 
országgyűlési képviselő

Gyuris Zsolt
polgármester

„Amennyi szeretetet és jóérzést
életed során kiadsz magadról,
életed végére annyit kapsz te is.
Ilyen egyszerű az egész.”

 

Meghívó

„szociális alapszolgáltatásoK fejlesztése zsoMbón” 
daop-4.1.3/a-09-2009-0014  
projeKtzáró rendezvényére
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„Október. Pompa és szín nincs tovább.
Ó, mikor még fény lihegett,”

Tóth Árpád: Október

A Hírmondó legutóbbi száma óta a 
Képviselő-testület egy munkaterven 
felüli, rendkívüli ülést és egy munka-
terv szerinti, rendes ülést tartott.

2011. szeptember 20. – munkaterven 
felüli, rendkívüli ülés

Az ülés összehívását pályázattal kapcsola-
tos döntés meghozatala indokolta. A Kép-
viselő-testület ismételten megerősítette a 
69/2011. (VI.23.) Kt. határozatát, amelyben 
kötelezettséget vállalt a szennyvíz pályázat 
önerejére. A határozat megerősítésére azért 
volt szükség, mert a Közreműködő Szervezet 
30 napnál nem régebbi Testületi döntést írt 
elő a Támogatási Szerződés megkötéséhez.

 
2011. szeptember 28. – munkaterv 

szerinti, rendes ülés
A munkaterv szerinti, rendes ülésen az 

első napirendi pontban jogszabályi kötele-
zettségének tett eleget a Képviselő-testület, 
amikor a 2011. évi költségvetés I. félévi vég-
rehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadta. A 
második napirendi pontban a Képviselő-tes-
tület módosította a 2011. évi költségvetési 
rendeletét. A harmadik napirendi pontban 
a Képviselő-testület megalkotta az új, szoci-
ális rendeletét. Az új rendelet megalkotását 
a Csongrád Megyei Kormányhivatal Ellen-
őrzése során tett ajánlásai, illetve a 2011. 
szeptember 1-én bekövetkezett jogszabály-
változások indokolták. A következő napiren-
di pontban a Képviselő-testület módosította 
az állattartási rendeletét. A módosításra a 
kedvtelésből tartott állatok tartásáról és 
forgalmazásáról szóló Kormányrendelet 
előírásai alapján került sor. A Kormányren-
delet előírásai alapján módosításra került 
az ebek által akadálytalanul használható 
terület mértéke (egyedenként 6 m2). Alkot-
mánybírósági döntés és a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal előzetes véleménye alapján 

azonban továbbra is csak bizonyos feltételek 
mellett lehetséges ebeket csoportosan tar-
tani! Ezt követően a település egészségügyi 
helyzetéről szóló beszámolót hallgatta meg 
a Képviselő-testület. A következő napirendi 
pontokban a Képviselő-testület, a tanév-
kezdésről és a nevelési év kezdetéről kapott 
tájékoztatót a Szent Imre Katolikus Általános 
Iskola, a Nefelejcs Katolikus Óvoda és a Kós 
Károly Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
vezetői részéről. Az egyéb napirendi pontok 
között először arról döntött a Képviselő-
testület, hogy a Fészek, Ákom-Bákom és a 
Napsugár Családi Napközik működési enge-
délyeinek visszavonását, illetve a Pitypang 
I-II. Családi Napközik működési engedélyé-
nek módosítását kezdeményezi. A döntést a 
Bóbita Bölcsőde megnyitása és az indokolta, 
hogy egyes Családi Napközikre már egyálta-
lán nincs szülő igény. A következő napirendi 
pontban arról döntött a Képviselő-testület, 
hogy az idén is csatlakozik a Bursa Hungarica 
pályázathoz. Ezzel a Képviselő-testület a 
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fi-
atalok számára is elérhetővé kívánja tenni a 
felsőoktatásban való részvételt. Ezt követően 

a Képviselő-testület elfogadta a 2011-2014. 
évi Gazdasági Programját. A következő na-
pirendi pontban a Képviselő-testület eluta-
sított egy megvételre felajánlott ingatlant. 
A következő két napirendi pontban a Kép-
viselő-testület elfogadta a Bóbita Bölcsőde 
Alapító Okiratát és a Szakmai Programját. Az 
utolsó napirendi pontban a Képviselő-testü-
let elfogadta a települési Környezeti Fenn-
tarthatósági Programot (Local Agenda 21). A 
program elfogadása azért is szükséges, mert 
jövőre bizonyos pályázatoknál feltétel lesz a 
program megléte.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Dr. Csúcs Áron

 jegyző

tájéKoztató a Képviselő-testületi ülésen történteKről      

Rendelésfelvétel: 
06-62/255-715
06-20/4045-045

Szilvánia PizzéRia éS Fagyizó

nyitva tartás: 
Hétfőtől vasárnapig 8-21

A Déli-Farm Kft. kínálata:

 Kukoricadara, CGF (kukorica 
alapú melléktermék - fehérjetarta-
lom 18%), indító és nevelő komplett 
borjútápok, tejpótló borjútápszer, 
háztáji, tejelő és hízó ásványi és vi-
tamin kiegészítő premixek, tejelő 
koncentrátumok, Salvana problé-
mamegoldó készítmények (ellési 
bénulás, ketózis, hasmenés) helyszí-
nen ingyenes teljes körű takarmá-
nyozási és problémamegoldó szak-
tanácsadás várja vásárlóinkat.

  Déli-Farm Kft.

Szeged-Kiskundorozsma, 
Kettőshatári út 6.

(nagybani zöldségpiac 
mellett)

Szaktanácsadó: 
(20) 479 8373

Telefon: 
62-556-120, 556-130

e-mail: 
rendeles@delifarm.hu
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„Október. Pompa és szín nincs tovább.
Ó, mikor még fény lihegett,”

Tóth Árpád: Október

Tisztelt Zsombóiak!
 A rászoruló gyermekes családok részére 

adománygyűjtést szervezünk. Tisztelettel 
fogadjuk településünk lakosainak felaján-
lásait; amire most konkrétan szükség lenne 
– a tél közeledtével -, fa – és széntüzelésű 
kályha, tüzelő, tűzhely, ágyak, emeletes 
ágy/ak, kisebb szekrények, polcok, székek, 
asztalok, szőnyegek, falvédők, ágyneműk, stb. 
Továbbá szívesen fogadunk minden egyéb, 
-még működő- háztartási eszközt, elektro-
mos berendezést, pl. mosógép, centrifuga, TV, 
számítógép, kerékpárt stb.

Tisztelt Zsombóiak!
Köszönjük a nagy mennyiségű ruha fel-

ajánlásokat. Igyekeztünk a legrászorultab-
bak között szétosztani, ezzel is segítve a 
családok helyzetén. 

(Jelenleg nem áll módunkban további 
ruhaadományt fogadni, tárolni. Kérjük az 
adományozókat, a december elején megtar-
tandó ruhabörzénkre gyűjtsék össze a feles-
legessé váló jó minőségű/még használható, 
kimosott ruhaneműket.)

Amit tudunk fogadni: Még használható, 
gyermek- és felnőtt téli cipőket, csiz-
mákat.

Felajánlásaikat  személyesen és/vagy tele-
fonon tehetik meg a Családsegítő- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat irodájában.

Címünk: Zsombó, Mária tér 2.

Telefonszámunk: ( 62) 595-566
Adományaikat előre is köszönjük.

Bencsik Márta és Csontos Lászlóné
családgondozók

felhívás!             

Örömmel értesítem a Tisztelt Lakosságot 
arról, hogy Zsombó Község Önkormány-
zata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal 
együttműködve hamarosan kiírja a 2012. 
évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási 
hallgatók, valamint felsőoktatási tanulmá-
nyaikat a következő tanévben megkezdeni 
kívánó fiatalok számára.

Az „A” típusú ösztöndíjra azok a felsőok-
tatási hallgatók pályázhatnak, akik:

– Zsombó község területén állandó lak-
címmel rendelkeznek,

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

– és a képzésre vonatkozó keretidőn be-
lül, teljes idejű (nappali tagozatos) alap-
fokozatot és szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, mesterfokozatot és szak-
képzettséget eredményező mesterképzés-
ben, egységes, osztatlan képzésben 
vagy felsőfokú szakképzésben folytatják 
tanulmányaikat. /Képzésre vonatkozó 
keretidő: államilag támogatott képzésben 
részt vevő hallgató esetében a támogatási 
idő, azaz a megkezdett 12 félév (a fogya-
tékossággal élő hallgató támogatási ideje 
további 4 félévvel megnövelhető); költség-
térítéses képzésben részt vevő hallgató ese-
tében a megkezdett 16 félév (amennyiben 
a felsőoktatási intézmény szabályzatában a 

képzési keretidőt ennél rövidebben nem ha-
tározza meg) /.

– Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2011. 
szeptemberében tanulmányaik utolsó évét 
megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösz-
töndíjas hallgatói jogviszonya 2012 őszén 
már nem áll fenn, úgy a 2012/2013. tanév 
első félévére eső ösztöndíj már nem kerül 
folyósításra.

– Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak 
be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói 
jogviszonya a felsőoktatási intézményben a 
pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj 
folyósításának feltétele, hogy a 2011/2012. 
tanév második félévére a hallgató már be-
iratkozzon a felsőoktatási intézménybe.

A „B” típusú ösztöndíjra azok a fiatalok 
pályázhatnak, akik:

– Zsombó község területén állandó lak-
címmel rendelkeznek,

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

– a 2011/2012-es tanévben utolsó éves, 
érettségi előtt álló középiskolások vagy 
felsőfokú diplomával nem rendelkező, fel-
sőoktatási intézménybe még felvételt 
nem nyert érettségizettek,

– és a 2012/2013-as tanévtől kezdő-
dően felsőoktatási intézményben teljes 
idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapkép-

zésben, egységes, osztatlan képzésben 
vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak 
részt venni.

– A pályázók közül csak azok részesül-
hetnek ösztöndíjban, akik 2012-ben először 
nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe 
és tanulmányaikat a 2012/2013. tanév első 
félévében ténylegesen megkezdik.

Nem részesülhet támogatásban az a 
pályázó, aki:

– katonai illetve rendvédelmi felsőokta-
tási intézmény katonai illetve rendvédelmi 
képzésére nyer felvételt;

– középiskolai akkreditált iskolarendszerű 
felsőfokú szakképzésre nyer felvételt;

– doktori (PhD) képzésben vesz részt („A” 
típusú esetében);

– külföldi intézménybe nyer felvételt.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2011. november 14.

A határidő után benyújtott pályáza-
tokat a pályázat elbírálásából ki kell 
zárni.

A pályázati kiírás teljes szövege megtekint-
hető a Polgármesteri Hivatal belső hirdető-
tábláján, illetve Zsombó Község hivatalos 
honlapján (www.zsombo.hu).

Bővebb információért és pályázati űrlapért 
forduljanak a Polgármesteri Hivatalban 

dr. Sziromi Márta ügyintézőhöz 
(tel.:62/595-558)!

Dr. Csúcs Áron
jegyző

bursa hungarica 2012
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Zsombó, Bordány, Forráskút és Üllés sok-
éves közös erőfeszítése válik valósággá. Sokat 
tettünk érte és alig vártuk, hogy eljöjjön ez a 
pillanat. Hamarosan megtöri településünk 
békés mindennapi csöndjét a munkagépek 
zaja. Nem lesz könnyű az elkövetkezendő 
néhány év. Sok odafigyelésre, türelemre, 
együttműködésre lesz szükségünk a minél 
magasabb műszaki színvonalú megvalósí-
táshoz. Kérem a Tisztelt Lakosainkat, hogy 
bármilyen észlelt probléma esetén jelezze-
nek, hogy időben be lehessen avatkozni a ki-
vitelezés folyamatába, hátha elkerüli valami 
a szakemberek figyelmét. Együtt, közös erő-
vel megfelelő minőségű szennyvízelvezető 
hálózat és tisztító fog épülni, amely  biztosít-
ja a szennyvíz környezetkímélő tisztítását, el-
helyezését és jelentősen csökkenti Zsombón 
a belvíz kialakulásának kockázatát.

Az öröm után lássuk a tényeket.
Sajtótájékoztatót tartottunk 2011. szep-

tember 22-én reggel Bordány, Forráskút és 
Üllés polgármestereivel. Ünnepélyesen beje-
lentettük, hogy nyert a „Bordány, Forráskút, 
Üllés, Zsombó szennyvízcsatornázásának 
és szennyvíztisztításának fejlesztése” című, 
KEOP-7.1.2.0-2008-0194 kódszámú pályá-
zat. A megvalósítási munkák nettó össz-
költsége meghaladja az ötmilliárd forintot, 
melynek több mint 83 százalékát (4,2 milli-

árd forintot) európai uniós támogatásból fe-
dezik a települések. A beruházás - mely 3300 
háztartást és több mint 12 ezer lakost érint 
- a tervek szerint 2012 tavaszán indul majd 
és 2014 második felére fejeződik be. A pro-
jektben 88 kilométer hosszúságú gravitációs 
csatornát, 31 kilométernyi nyomóvezetéket, 
az átemelőket és egy korszerű, környezet-
barát, napi 1200 köbméter teljesítményű 
szennyvíztisztító fog épülni. A telep az Üllést 

Forráskúttal összekötő út mellett közvetle-
nül a tisztított vizet befogadó Dorozsmai-
Halasi főcsatorna partján áll majd. Jelenleg 
a közbeszerzési eljárások előkészítése zajlik, 
az építkezés előreláthatólag jövő tavasszal 
kezdődhet el.

Tisztelettel:
Gyuris Zsolt polgármester

„Kezében óriás rostával
Áll az Idő és rostál egyre,
Világokat szed és rostál ki”

Ady Endre: Az Idő rostájában

Tisztelt Termelők!
2011. október hónapra a következőkre hív-

nám fel a figyelmüket. 
1. Az Őstermelői igazolványok érvényesí-

tése, valamint az új igazolványok kiváltása 
továbbra is lehetséges az aktuális dátumtól, 
a feltételek az előző számokban szerepel-
nek. 

2. A 2010. évi gázolaj jövedéki adó visz-
szaigénylése:  A feltételek nem változtak, 
szükséges hozzá a 30 napnál nem régebbi 
földhasználati lap szemle, adószám, adóazo-
nosító jel stb. Művelési áganként egységesen 
97 l/ha gázolaj után lehet a jövedéki adóból 
visszaigényelni 68, illetve 72,4 Ft-ot. 

3. A 2010-es Egységes támogatási ké-
relmekhez kapcsolódóan meg kell említe-
ni, hogy a másodvetésű kultúrákat be 
kell jelenteni, mint adatváltozást!!! 
Az ehhez szükséges adatok megegyeznek a 
területalapú támogatáshoz szükséges ada-
tokkal. 

4. Folyamatosan zajlanak a 2011-es Te-
rületalapú támogatási kérelmek ellenőr-
zési munkálatai. A helyszíni ellenőrzés 

során vizsgálatra kerül a bejelentett kultúra 
(megléte), a területnagyság, valamint a 
kultúrállapot (gyommentesség!!!). A Föld-
hivatal munkatársai vizsgálják a területeken 
a parlagfű jelenlétét is helyszíni ellenőrzés 
és légi fotózás keretében. Parlagfüves terü-
letek esetében a minimális bírság 30.000 
Ft-tól kezdődik. Kérek mindenkit, hogy ezt 
az allergén gyomot próbálják kiirtani, mert 
a súlyos bírság kiszabása mellett a terület-
alapú támogatás kifizetése is veszélybe ke-
rülhet. 

5. A 64/2011 VM rendelet szerint a friss 
zöldség, gyümölcs forgalomba hozatala 
esetén, ha az értékesítés nagybani piacon, 
vagy kereskedő részére történik, vagy 
végső fogyasztó felé történő értékesítés ese-
tén az áru mennyisége 20 tonna fölött van, 
akkor a Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Növény és Talajvédelmi Igazgatóságánál 
regisztráció szükséges. A regisztráció 4000 
Ft-ba kerül, a díjfizetés módjáról az Illetékes 
Hivatal tájékoztatást fog küldeni. A regiszt-
rációs nyomtatvány az MgSzH honlapjáról 
letölthető, vagy nálam beszerezhető. 

6. Azon termelők, akik a kárenyhítési 
rendszerben szerepelnek, a díjfizetési kö-
telezettségüket június 30-ig teljesítették, 
és bejelentették a káreseményüket, 2011. 
október 20-ig nyújthatják be az elszámolási 
igényüket. A szükséges nyomtatványok ná-
lam beszerezhetőek. 

7. Az AKG-ban résztvevő termelők 2011. 
november 30-ig nyújthatják be az előző 
gazdasági évről szóló gazdálkodási nap-
ló bizonyos oldalait kizárólag elektronikus 
úton. A részletekről érdeklődjenek nálam, 
vagy a szaktanácsadójuknál. 

8. Az egyéb aktuális információk, pályá-
zati lehetőségek a www.fvm.hu, a www. 
mvh.gov.hu, a www.emva.gov.hu honlapo-
kon olvashatók, kérem, figyeljék ezeket az 
oldalakat is.   

Tisztelettel: Gyuris Ferenc 
Falugazdász 

Telefonszám: 06-30/337-2520 

a falugazdász tájéKoztatója          

indul a szennyvízhálózat építése zsoMbón        
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ZSOM-BOLYGÓ

„Höss! höss! Kapáltam s vérrel izzadtam napot
Napestig éhen: úgy szereztem e kevést.”

Virág Benedek: Szüretelő

„Ez a nap is úgy kezdődött, 
mint a többi. Az volt benne a 
más, hogy aznap csak négy 
óránk volt megtartva. Először a 
bölcsőde átadó volt. Egész nap 
meg lehetett nézni a bölcsődét. 
Utána jött a rekordkísérlet. Úgy 
emlékszem, hogy 22 percig tar-
tott. DE SIKERÜLT! Gyenes Csaba 
atya 48 palacsinta sütővel sütöt-
te a palacsintát. Ezután jöttek 
a vetélkedők. A mi osztályunk 
(7/B) állt a „büfében”. De itt nem 
pénzzel lehetett vásárolni. Egy 
tárgy egy „fabatkába” került. 
Ilyet az állomásokon lehetett 
gyűjteni. Volt hullahopp karika, 
kakasviadal, célba dobás, célba 
lövés, labdagyűjtés és még sok 
mást is kipróbálhattak a gyere-
kek. 

Utána rengetegen jöttek a bü-
fébe. De hogy itt mit is lehetett 
kapni? Tollat, ceruzát, radírt, 
füzetet, filctollat, kiflit, almát, 
répát. Négy órakor már csak 
répa volt, az is csak egy láda. Az 
almából és a répából is két láda 
lett hozva. Minden elfogyott!

Nagyon jó volt ez a nap, eléggé 
elfáradt mindenki. Főleg azok, 

akik a palacsintákat sütötték 
meg. A bölcsőde dolgozói és még 
egy pár önkéntes a palacsintá-
kat töltötte meg. Volt kakaós, 
eperlekváros, baracklekváros. 
Mindenki rengeteg palacsintát 
evett meg. Egy darabig nem is 
kívánom a palacsintát!

Én szerintem mondhatom azt, 

hogy minden gyerek, akár ki-
sebb, akár nagyobb, mindenki 
nagyon jól érezte magát ezen a 
napon. Szerintem lehetne több 
ilyen vetélkedős nap, mert addig 
se kellene tanulnunk.”

Zakar Barbara 7/B

„A keddi nap reggelén izgatot-
tan ébredtem a rekord kísérlet 
miatt. Az órákon nagy izga-
lommal vártam az időt amikor 
kicsöngetnek és elkezdődik. Az 
előkészületek közben is hatal-
mas volt a feszültség, amit zené-
vel próbáltak csökkenteni. Nagy 
örömmel fogadtam, mikor el-
kezdődött a rekord kísérlet. Ám 
előtte még fogadtam is, mert 
tudtam, hogy sikerülni fog. Óri-
ási tapssal kísértük a folyamato-
kat. A rekord végén elindultam 
„zsákmányszerzésre”. Sok dolgot 
gyűjtöttem össze a feladatok 
végrehajtása után, amik köny-
nyűek és nehezek is voltak 
egyszerre. Ezek közben muszáj 
volt egy kicsit pihenni, úgyhogy  
magamhoz vettem egy pohár 
innivalót, egy pár darab pala-
csintát és leültem elfogyasztani 
azt a jó társaságban. Majd a pi-
henés után újra elindultam és 
még több fabatkát szereztem. 
Ezt abba kellett hagynom, mert 
zongoraórám volt, de az ablak-
ból jól hallottam az eseménye-
ket. Az óra vége után megláto-
gattuk páran az újonnan épült 
bölcsődét, amely szerintem 
egész jó lett, bár nekem egy ki-

csit kicsik voltak a tárgyak, de a 
játékok még engem is megfog-
tak. Ezután újra lelombozódtam 
egy egészen kicsit, mert be kel-
lett állnom a büfébe és oszto-
gattam a jobbnál jobb dolgokat. 
Ezek után már nem nagyon volt 
semmi érdekes és a saját megle-
petésemre alig vártam, hogy az 
óra 4-et üssön és elindulhassak 
hazafelé. Ez nem is olyan soká 
bekövetkezett, de előbb segíte-
ni kellett a pakolásban. Amint 
végeztem, bedobtam egy pa-
lacsintát és elindultam haza. És 
egész úton hazafelé azon gon-
dolkodtam, hogy milyen jó volt 
nekem a mai délután.”

Vajdics Gábor 7/B

„Nekem ez a nap nagyon tet-
szett, mert izgalmas volt és jó 
volt nézni, ahogy mindenki csak 
tapsol és gondolkodik, hogy 
tényleg sikerül-e megdönteni, 
de végül igazuk volt és sikerült 
is. Pedig el se bírtuk volna kép-
zelni, hogy 48 db sütővel is lehet 
egyszerre sütni. Úgyhogy, aki 
nem volt itt az sajnálhatja, mert 
szerintem nagyon jó volt.„

Márta Fanni 7/B

Suli büfét támogatták:
Rácz Gyula CBA Zsombó
Kothencz István
Fogasné Matula Zsuzsanna
Goods Market
Rádió 88

KÖSZÖNJÜK!

guinness – reKord született          

ÉLELMISZERÜZLET 
BÓ, KÖLCSEY F. U. 2. 

 
 
 
KIEMELT AKCIÓINK:

ZSOM

 
 
VARGA HÁZI JELLEGŰ KENYÉR .............................................. 199.-/KG 
FILTERES TEA-LIPTON GREEN LABEL ....................................... 185.- 
LATTIMO KÁVÉKRÉMPOR 200G .................................................. 190.- 
BRAVOS CLASSIC KÁVÉ 250G ...................................................... 335.- 
KÉSZÉTEL KONZERV-RAKOTT KÁPOSZTA 400G .................... 260.- 
PEPSI COLA 2,5L ............................................................................... 299.- 
KŐBÁNYAI SÖR 2L .......................................................................... 439.- 
KONZERV KUTYAELEDEL 1240G ................................................. 270.- 
ITALPOR REVITAV 10G ...................................................................   30.- 
BABA SZAPPAN 100G ......................................................................   99.- 
 
 

Mindennap friss zöldséggel és gyümölccsel várjuk kedves vásárlóinkat! 
 
 

GÁZPALACKOT ÁRUSÍTUNK! 
 

NYITVA TARTÁS: Hétfő- Péntek: 6:00-19:00-ig 
Szombat- Vasárnap: 6:00- 13:00-ig 

 
AZ AKCIÓ IDŐTARTAMA: 2011. OKTÓBER 17.- NOVEMBER 17-ig vagy a készlet erejéig. 

ÉLELMISZERÜZLET
ZSOMBÓ, KÖLCSEY F. U. 2.

KIEMELT AKCIÓINK:

VARGA HÁZI JELLEGŰ KENYÉR ......................199.-/KG
FILTERES TEA-LIPTON GREEN LABEL ............................. 185.-
LATTIMO KÁVÉKRÉMPOR 200G ..................................... 190.-
BRAVOS CLASSIC KÁVÉ 250G ........................................ 335.-
KÉSZÉTEL KONZERV-RAKOTT KÁPOSZTA 400G .............. 260.-
PEPSI COLA 2,5L ........................................................... 299.-
KŐBÁNYAI SÖR 2L ........................................................ 439.-
KONZERV KUTYAELEDEL 1240G .................................... 270.-
ITALPOR REVITAV 10G ..................................................   30.-
BABA SZAPPAN 100G ...................................................   99.-

Mindennap friss zöldséggel és gyümölccsel várjuk kedves 
vásárlóinkat!

GÁZPALACKOT ÁRUSÍTUNK!
NYITVA TARTÁS: Hétfő- Péntek: 6:00-19:00-ig

Szombat- Vasárnap: 6:00- 13:00-ig

AZ AKCIÓ IDŐTARTAMA: 
2011. OKTÓBER 17.- NOVEMBER 17-ig vagy a készlet erejéig.

 Fotó: Schmidt Andrea Délmagyarország
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„Csöndes a tanya, nincs dolog.
Szunnyad a must a csömögén,”

Babits Mihály: Őszi pincézés

„Szép kis deputáció megy az Úristenhez, 
hogy a magyarok ügyét képviselje!”

(Pöltenberg Ernő tábornok szavai társaihoz 
kivégzésükre indulva)

Az aradi vértanúk csoportképét és katonai 
teljesítményét mindenki ismeri. Büszkék 
vagyunk rájuk, mert a hősiesség, a hazasze-
retet, a hűség, az emberi tartás példaképei. 
Azt, hogy honnan indultak és milyen embe-
rek voltak, már kevesebben tudják.

Mégis mi vezette őket a katonatiszti pályá-
ra?

Damjanich János és Knezich Károly 
határőrtisztek ivadékai, mindket-
tejüknek volt katona testvére. Bár 
Damjanichot szülei görögkeleti pap-
nak szánták, egyszerűen megszökött 
otthonról és katonának állt. 

Aulich Lajosról, Láhner Györgyről, 
Lázár Vilmosról, Nagysándor József-
ről, a jogász elődökkel rendelkező 
Pöltenbergről, a jómódú tisztviselői 
családból származó Schweidel Jó-
zsefről nem tudjuk, mi vezette őket 
a seregbe. Valószínű, hogy a tiszti 
rang társadalmi tekintélye, a biztos 
előmenetel lehetősége.

Török Ignácot mérnöki képességei, 
a dúsgazdag Kiss Ernőt császári tábornok 
nevelőapja terelte erre az útra. Gróf Vécsey 
Károly apja a nemesi testőrség parancsnoka 
volt, az ősnemes Dessewffy családban ma-
gától értetődő lehetett a katonáskodás. 

A tábornokok közül a legelőkelőbb gróf 
Leiningen-Westerburg Károly volt: családja 
Viktória angol királynő családjával állt rokon-
ságban. Azonban nem voltak különösebben 
gazdagok, így a Leiningen fiúknak a katona-
tiszti pálya a megélhetést jelentette.

Valamennyien fiatalon (többnyire 16-17 
éves korban) kezdték a katonai mesterséget, 
s ez látszott külső tartásukon éppúgy, mint 
gondolkodásukon.

A személyes bátorság mindig fontos volt a 
tiszteknél, de amikor a harc általában test-
közelben folyt, különösen annak bizonyult. A 
harcban a jó tiszt mindig embereivel együtt 
vagy azok élén haladt. Messziről is jól meg-
különböztethető egyenruhája miatt annak 
az állandó veszélynek is ki volt téve, hogy az 
ellenség tüzérei elsősorban őt veszik célba.

Személyes bátorságán túl valamennyi 
kivégzett tábornok kiemelkedett a tisztek 
közül is. Damjanich legendásan jó kapcso-
latban volt katonáival, Vécsey mintaszerűen 
vezette embereit, Knezich csapattestét a 
rend és a jó ellátás jellemezte. Leiningen a 
tápióbicskei csata után éjszaka lovagolt ki 
táborából, hogy sebesülten fekvő küldöncét 
meglátogassa a szomszéd faluban. 

Török Ignác mérnökkari akadémiát vég-
zett,1839 és 1846 között a magyar nemesi 
testőrséget oktatta erődítéstanra. Aulich 

ügyes stratéga volt, ezzel a jelmondattal: 
„Aki velem tart, legyen halálraszánt.” Művé-
sze volt az ellenséget félrevezető hadműve-
leteknek is.

Szakmájának igazi zsenije volt Láhner 
György is, aki szinte a semmiből szervezte 
meg az Országos Fegyvergyárat. Buda és 
Pest feladása után ezt Nagyváradra telepít-
tette, ahonnan szinte az utolsó pillanatig 
ontották a fegyvereket.

A tábornokok emberi nagyságát bizonyítja 
az is, ahogyan utolsó óráikat töltötték. Au-
lich, Leiningen, Schweidel és Török olvasott, 

Láhner fuvolázott, Dessewffy Arisztid pedig 
nyugodtan aludt. „Tiszta lelkiismeretem van, 
s ez aludni hagyott”- válaszolta az ámuló 
kérdésre.

Természetesen mindenki írt búcsúlevelet 
szeretteinek, barátainak. Aulich és Török 
nőtlen volt, Kiss Ernő özvegy, Nagysándor 
vőlegény. A legfiatalabb házas az alig két éve 
nős Damjanich volt, Dessewffy pedig máso-
dik feleségével az esküvő után mindössze 
egyetlen napot élt együtt. 

Az első négy vértanút akkor végezték ki, 
amikor Leiningen utolsó levelét fejezte be, 
így zárkájába behallatszottak a lövések: „Ép-
pen most szenvedtek ki négyen közülünk, 
még visszhangzanak a lövések szívemben. 
Most ránk kerül a sor...”– írta.

Damjanich kivégzése előtt egy költői szép-
ségű imát vetett papírra feleségének.

Egy kortárs így emlékszik vissza tábornok-
társaira:

„Olyan büszkén fogadták a halálos ítéletet, 
mintha csupa dicséretet olvastak volna fel 
előttük... Mindegyik egyszerre úgy megke-
ményedett, mint a gránitszikla. 

Akik látták őket utolsó útjukon, azt mond-
ták, hogy a kísérő katonaság lógatta a fejét 
szomorkodva, de a hős hadfiak mindannyian 
büszke daccal mentek... 

Én napokig úgy éreztem magamat, mintha 
valami mocsok esett volna rajtam, hogy nem 
voltam közöttük.”

Október 6-án hajnalban kivezették a vesz-
tőhelyre az első négy tisztet: Kiss Ernő, gróf 
Dessewffy Arisztid, Schweidel József tábor-

nokokat, valamint Lázár Vilmos ezredest.
Az elítéltek fél térdre ereszkedtek. Mind-

egyikük előtt 3-3 katona sorakozott fel. 
Kettőnek a szívre, egynek a fejre kellett cé-
loznia.

Kiss Ernő nem engedte bekötni a szemét: 
„Látni akarom a gyilkosaimat!”- mondta. Őt 
csak a vállán érte találat, ezért három kato-
na közvetlenül elé állt, s leadták rá a halálos 
lövést. 

Holttesteiket ott helyben, a sáncárokban 
földelték el.

Ezután következett a többi kilenc tábornok 
kötél által történő kivégzése. Senki 
nem tájékoztatta őket, milyen sor-
rendben végeznek velük. 

Elsőként Pöltenberg Ernőre került 
a sor. Utána következett Török Ignác, 
Láhner György, akinek aznap volt a 
születésnapja, majd Knezich Károly. 

Nagysándor József odaszólt a ki-
végzést vezető tisztnek latinul: „Ma 
nekem, holnap neked!”

Gróf Leiningen – Westerburg Kár-
oly után Aulich Lajost, majd Damja-
nich Jánost szólították. 

Vécsey büntetését – saját apja 
közbenjárásának köszönhetően – 
súlyosbították, mégpedig azzal, 
hogy őt akasztották fel utolsónak, 

vagyis végig kellett néznie társai kivégzé-
sét. Neki már nem volt kitől búcsút vennie. 
Ő Damjanich holttestéhez lépett, és bár nem 
szívlelték egymást, megcsókolta a halott 
Damjanich kezét. 

Ugyanezen a napon Pesten hajtották végre 
a halálos ítéletet gróf Batthyány Lajoson. Őt 
is akasztásra ítélték, de a börtönbe becsem-
pészett tőrrel a nyakán ejtett súlyos seb miatt 
az ítéletet golyó általi halálra változtatták. 

A kivégzések után sokáig nem lehetett 
tudni, hol nyugszanak mártírjaink. 1867-
ben egy aradi polgár egy kiszáradt eperfát 
ásott le a kivégzés helyén, melynek 13 ágára 
egy-egy cédulát tűztek a vértanúk neveivel. 

1881-ben emelték azt az obeliszket, mely 
alatt nyugszanak ma is a 13 tábornok kö-
zül 11-en. Kiss Ernő végső nyughelye az 
eleméri családi sírbolt, Dessewffyé pedig a 
margonyai temető.

Honvédtisztek, kormánybiztosok, az ön-
védelmi harcot támogató értelmiségiek, 
papok, diákok követték a vértanúkat – ne-
ves és névtelen hősei a szabadságharcnak. 
Közel 120 ítélet alapján kivégzettről tudunk, 
de sokkal több volt a megölt szökevények 
száma. 

Óvatos becslés szerint is legalább 40-50 
ezer volt honvédet vittek olasz vagy cseh 
földre. Sok ezren menekültek külföldre vagy 
rejtőztek idehaza.

Rólunk emlékezünk ma – végső helytállá-
suk emlékét őrizzük. 

Nagymihály Tímea

1849. oKtóber 6. – a Magyar neMzet gyásznapja       
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„Szabadság, itt hordozta hős
zászlaidat az ifjuság!”

Szabó Lőrinc: Meglepetések

Lassan elérkezik ez a két ünnep időpontja. 
Sokan össze szokták keverni e két ünnepet, 
vagy nemigen tudják, kikről emlékezünk 
meg ezen a két napon.

Mindenszentek ünnepe november 1-én  
van. Ezen a napon elsősorban a szentekre 
emlékezünk. Az Anyaszentegyháznak na-
gyon sok szentje van, akik életükben nagy-
szerű, kivételes emberek voltak.  Hozzájuk 
imádkozik a hívő ember ezen a napon.

Hogyan alakult ki ez az ünnep? Egy kis 
történelem! Keleten már Krisztus után 380-
ban ünnepelték az összes vértanú napját. 
Nyugaton IV. Bonifác pápa nevéhez fűződik, 
aki Krisztus után 609-ben megkapta az ösz-
szes pogány isten tiszteletére épült római 
Pantheont és május 13-án felszentelte Mária 
és az összes vértanúk tiszteletére.

III. Gyergely pápa a Szent Szűznek, minden 
apostolnak, a vértanúknak, hitvallóknak és 
a földkerekségen elhunyt minden tökéletes, 
igaz embernek emléknapjává tette.

IX. Gergely pápa  Kr.u. 827-ben helyezte 
november 1-jére az ünnepet.

A szentek megmutatják számunkra éle-
tünk minden egyes pillanatában, amikor 
úgy érezzük, hogy oly kevés boldog pillana-
tot tartogat számunkra az élet, mi is az igazi 
boldogság és ki a boldog ember.

Boldog az az ember, aki békés a békétlen 
életében. Boldog az az ember, aki nem adja 
fel még akkor sem, ha az élet nehéz pillanat 
elé állítja. Boldog az az ember, aki a csaló-
dások ellenére belső békét képes teremteni 
magának. Mindenszentek napján a templo-
mokban a mindenszentek litániáját imád-
kozzák. Sok helyen szokás ezen az estén a 
halottakért végzett ájtatosság és a teme-
tőkben szeretteink sírjának meglátogatása, 
esetleg virágok elhelyezése. Ez az ünnep 
hazánkban is munkaszüneti nap. November 
2-án van a halottak napja. A clunyi bencés 
szerzetesek már a X. században ezen a na-
pon emlékeztek meg az összes megholtról. 

XV. Benedek pápa 1915. augusztus 10-én 
adott engedélyt arra, hogy ezen a napon 
minden pap három szentmisét végezhessen 
az elhunytakért. Ilyenkor minden jóravaló 
ember, hívő és hitetlen, felkeresi a szerettei 
sírját és virágot, mécsest helyez el, és ha tud, 
imádkozik.

Emlékezzél meg Urunk szolgáidról és szol-
gálóidról, akik a hit jelével előttünk távoztak 
el az élők sorából, és a béke álmát alusszák. 
Kérünk Urunk, hogy nekik és minden Krisz-
tusban elhunyt hívőnek add meg a boldog-
ságot, a világosságot és a békét a te orszá-
godban.

De fogalmazhatunk egyszerűbben is: Nyu-
godjanak békében és az örök világosság fé-
nyeskedjen nekik!

Ámen!
Pancza István

egyházközség világi elnöke

Az idei ősz kedvezett a nap szerelmesei-
nek, megmártózhattunk a nyár emlékeként 
itt maradt napsugarak cirógató ölelésében 
még szeptember végén is.

A jó időt kihasználva és a hagyományokat 
folytatva szeptember 24.-én a Közösségi Ház 
szervezésében az  Északi-középhegységbe – 
nevezetesen a Bükkbe - indulhattunk.

Sokan használták ki az indián nyár aján-
dékát és vágtak neki a többszáz kilométeres 
távolságnak.

Bár utunk nem volt zavartalan – volt idő-
szak, amikor azt hittem füstbe ment tervvé 
válik a túra ígérete – végül mégis célba ér-
tünk.

Több mint negyed évszázada jártam itt 
utoljára, de emlékeimben még élnek az 
akkor látottak: a mesebeli csilingelő vízesés 
völgye (Szalajka völgy), a Szalajka patak, a 
Hámori tó vagy éppen az István barlang, 
ahol érdekes mészkő-képződményekre  cso-
dálkoztam rá. 

Nagy feltűnést keltő autóbuszunktól – 
amelyet szinte mint helyi látványosságot 
csodáltak meg a turisták – Lillafüreden sza-
badultunk meg, ahonnan Garadnáig sokkal 
környezetbarátabb szerkezettel – kisvasút-
tal – utaztunk.

Innen rövid túrára indultunk enyhe – állí-
tólag 10 %-os ?!- emelkedőn, melyet min-

denki fittségével egyenes arányban értékelt 
.

A túra célpontja Szentlélek volt, ahol pálos 
monostorromokat tekinthettük meg. 

Némi kalóriafelvétel után tovább utaztunk 
a többeknél prioritást élvező célponthoz – 
Szépasszony-völgybe. Itt többen éltek a bor-
pincék és leleményes kereskedők, borászok 
által kínált finomságok kis falunkba menté-
sének lehetőségével 

Estefelé közeledvén – el nem tudom kép-
zelni, minek köszönhetően? – jóval közelebb 
került Zsombó Bükkhöz, hisz lényegesen rö-
videbb idő alatt értünk haza, mint oda… 

Summa summarum: hétköznapi kalandok-
kal megtüzdelt emberpróbáló kis kirándulá-
sunkat szép emlékként teszem a többi közé, 
s  igyekszem ezt sugallni két veszedelmesen 
kritikus korszakát élő nagylányomnak is, akik 
részesei voltak az élménynek 

Csányiné Barna Klára

A XXI.sz.elvárásainak megvalósítását segí-
tő eszközbeszerzés valósulhatott meg a Kós 
Károly Általános Iskolában és Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézményben.

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Prog-
ram 1. számú prioritása az oktatási infrast-
ruktúra fejlesztését támogatta, melynek 
kiemelt célja az iskolarendszerű oktatás 
informatikai fejlesztése, az ún. „intelligens 
iskola” létrehozása, amely elsősorban  az 
informatikai infrastruktúra  fejlesztésére 
koncentrál. Az „intelligens iskola”  program 
nemcsak az informatikai készségek, ha-
nem  – a többi közismereti tárgyba beépülő 

Infokommunikációs Technológia – támoga-
tású pedagógiai módszertan által – a többi 
kulcskompetencia fejlesztéséhez szükséges 
infrastruktúrát is jelentős részben biztosítja.

A Közreműködő Szervezet döntése alapján 
Zsombó Község Önkormányzata közoktatási 
tagintézménye számára 1.566.600 Ft tá-
mogatást nyert a kitűzött cél megvalósítása 
érdekében.

A kapott támogatás segítségével 1 db tan-
termi csomag, 1 db szavazó csomag és 1 db 
wifi csomag beszerzése vált lehetővé.

A megvalósítási időszak: 

2011. március 02 – 2011. augusztus 31.

A projekt  záró rendezvényére 
2011.augusztus 27-én került sor.
Bővebb információ:
Zsombó Község Önkormányzata
62/595-562
E-mail: csanyine.ph@zsombo.hu, 

MindenszenteK és halottaK napja         

szentléleK felé tartva…          

eu táMogatásból újult Meg a Kós Károly  általános isKola és alapfoKú  
MűvészetoKtatási intézMény inforMatiKai eszKözparKja
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„Magyar vagyok. Büszkén tekintek át
A multnak tengerén, ahol szemem
Egekbe nyúló kősziklákat lát,”

Petőfi Sándor: Magyar vagyok

Művészeti iskolánk a 2011. szeptember 
1-től hatályos szervezeti átalakulása után 
megtartotta hagyományos tanszakainak 
(zongora, furulya, hegedű, népi ének, ma-
gánének, szolfézs, kézműves, kerámia) ki-
váló minősítését. Az újonnan indult néptánc 
tanszak várhatóan a következő tanévben 
minősíttethető.

Szeptemberben megtörtént a növendékek 
évfolyamokba, illetve csoportokba sorolása, 
majd elkezdődött a művészeti oktatás, ne-
velés. Zeneművészeti ágon 86 fő, képző- és 
iparművészeti ágon 52 fő, néptánc tansza-
kon 19 fő kezdte meg a tanulmányait.

A legfiatalabbak közül 23-an kezdtek 
előképzőt valamilyen művészeti ágban, és 
három növendékünk kezdte meg a tovább-
képző 4. évfolyamát, azaz 12. tanévét a mű-
vészetoktatásban. 

Rendezvényeinken továbbra is számítunk a 
kedves szülők, rokonok, barátok és Zsombó 
művészetszerető lakosságának részvételére, 
mellyel elősegítik, hogy az ifjú előadó és 

képzőművész-palánták bíztató, támogató 
közönség előtt mutathassák meg tehetsé-
güket, tudásukat.

A Kós Károly Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény munkaterve a 2011/12. tanév első 
félévében:

október 6. (csütörtök) 15.00. óra 
Ünnepi megemlékezés 
József Attila Közösségi Ház és Könyvtár

október 21.(péntek) 15.00. óra 
Ünnepi megemlékezés 
József Attila Közösségi Ház és Könyvtár
október 27. (csütörtök) 16.00 
Liszt születésének 200. évfordulója alkal-

mából előadás és koncert
november 21. (hétfő) 16.00-17.00 
Fogadó nap
november 19-20.  
Régi/új növendékek koncertje
december 18. (vasárnap) 16.00 
Karácsonyi koncert 
Kisboldogasszony Templom
december 22. (csütörtök) 3. óra 

Karácsonyi ünnepség 
József Attila Közösségi Ház és Könyvtár
január 16-20. (hétfő-péntek) 
Zenei és táncvizsgák, képző- és iparművé-

szeti kiállítás
Névadónkra Kós Károlyra emlékezünk (18. 

szerda)
Faragó Gabriella igazgató

Munkáltatómmal folytatott egyeztetést 
követően szeretném megosztani mindenki-
vel, hogy családi okokra hivatkozva, 2011. 
november 1-vel közös megegyezéssel távo-
zom a József Attila Közösségi Ház és Könyv-
tár igazgatói állásából.

Rövid indoklás: Kristóf fiúnknál idén má-
jusban komoly ortopédiai betegséget diag-
nosztizáltak, mely alapjában befolyásolja 
további mozgásfejlődését. Azóta már átesett 
egy hosszú műtéten, és egy év múlva újabb 

beavatkozás következik. A betegség jellegét 
tekintve hosszú lefolyású (1-3 év), mely 
intenzív rehabilitációt kíván. Minthogy a 
gyógyuláshoz szükséges bizalom orvosok-
kal, gyógytornászokkal a fővárosban alakult 
ki, a további kezeléseket is itt szeretnénk 
megvalósítani. A sikeres, és minél rövidebb 
felépülés érdekében nehéz, ugyanakkor 
megfontolt döntést hoztunk: elköltözünk 
Zsombóról, és egy Budapest közeli települé-
sen folytatjuk életünket. 

Köszönjük az eddigi együtt érző szavakat, 
üzeneteket, igazán jól esik, az egész család-
nak! Kérünk mindenkit, hogy döntésünket 
kellő megértéssel kezelje!

Mészáros Csaba,
 igazgató

József Attila Közösségi Ház és Könyvtár

A Képviselő-testület a Kós Károly Alapfokú Művészetoktatási In-
tézményben folyó művészetoktatásban való részvétel térítési díját a 
szakmai feladatra – tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy 
tanulóra jutó hányadának 

a)  – 15%-ában állapítja meg 18 éven aluliak esetében, és
– 40%-ában állapítja meg 18 éven felüli, de 22 éven aluli tanulók 

esetében a zeneművészeti ág vonatkozásában, 
b) – 13%-ában állapítja meg 18 éven aluliak esetében, és
– 40%-ában állapítja meg 18 éven felüli, de 22 éven aluli tanulók 

esetében a képzőművészeti ág vonatkozásában. 
c) – 20%-ában állapítja meg 18 éven aluliak esetében, és
– 40%-ában állapítja meg 18 éven felüli, de 22 éven aluli tanulók 

esetében a táncművészeti ág vonatkozásában. 
A térítési díj mértéke a 2011/2012. tanévre
 – 18 éven aluli tanulók esetében:
a) zeneművészeti ágon 2.725,- Ft/hó/tanuló
b) képzőművészeti ágon 1.019,- Ft/hó/tanuló
c) táncművészeti ágon 900,- Ft/hó/tanuló
 – 18 éven felüli, de 22 éven aluli tanulók esetében:
a) zeneművészeti ágon 7.266,- Ft/hó/tanuló
b) képzőművészeti ágon 3.135,- Ft/hó/tanuló
c) táncművészeti ágon 1.800,- Ft/hó/tanuló
Igénybe vehető kedvezmények
1. A tanuló tanulmányi eredménye alapján térítési díj csökkentés-

ben részesül a következők szerint:

a.) kitűnő tanulmányi eredmény és megyei vagy országos verse-
nyen való kiváló szereplés esetén 50%-os,

b.) 5-ös átlageredmény esetén 25%-os,
c.) 4-es átlageredmény esetén 10%-os
a csökkentés.
2. A szociális helyzet alapján a térítési díj legfeljebb 75%-os mér-

tékben csökkenthető, ha a tanuló
a.) családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszere-
sét. Jövedelmen a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 4. §-ában meghatározottakat kell érteni.

b.) családja nem rendelkezik a létfenntartáshoz szükséges mérté-
ken felül ingó vagy ingatlan vagyonnal és

c.) tanulmányi eredménye nem rosszabb a 4-es átlagnál.

A térítési díj szociális helyzet alapján történő mérséklése kérelemre 
történik. A kérelmet a szülő (fizetésre kötelezett) nyújtja be az in-
tézmény vezetőjéhez. A kérelemnek tartalmaznia kell a vonatkozó 
nyilatkozatokat és igazolásokat.

A több tanszakon tanuló növendékek esetében a főtanszakra térí-
tési díjat, míg a további tanszakokra tandíjat fizet a szülő(eltartó). 
Főtanszaknak az a tanszak számít, amelyen magasabb évfolyamon 
tanul a növendék.

Művészeti isKolai híreK, eseMényeK         

KözleMény             

Művészeti isKola            
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„Erdő,
dércsípte lombod ájultan vonaglik.
Meghalsz,”

Kosztolányi Dezső: Vörös hervadás

AEROBIC a jó formáért

Várok minden mozogni vágyó 
hölgyet, ritmusos zenére, jó hangu-
latban alakformáló, zsírégető órák 
súlyzóval, gumiszalaggal, esetenként 
step pad használatával.  Óra típusok: 
alakformáló, boksz aerobik, caopeira 
aerobik, kondi step,  step, intervallu-
mos óra. 

Vezeti: Miklós Rita. 
Foglalkozások minden pénteken 18 

órától!  Várjuk a jelentkezésüket! 

ANGOL 

Az angol nyelv sajátosságait tanul-
hatják meg az érdeklődők kezdő és 
haladó szinten. A foglalkozásokon 
fontos szerepet kap a szókincsbőví-
tés, valamint helyzetgyakorlatok al-
kalmazásával az élő nyelv használata 
kezdő és újrakezdő szinten egyaránt. 

Vezeti: Firbás Melinda  
Foglalkozások: október 27-től csü-

törtök 18 órától. 
Várjuk a jelentkezésüket! 

BABA-MAMA KLUB

Szeptembertől ismét várjuk a kis-
mamákat, anyukákat és gyermekei-
ket a folytatódó Baba-mamaklubban 
kéthetente (minden páratlan héten)  
szerdánként 10-12 óráig a József At-
tila Közösségi Házban.  

Vezeti: Tetlákné Ági és Farkas Kriszta 
védőnők. 

BOKRÉTA NÉPDALKÖR

A Dalkör 2001-ben alakult a nyug-
díjas klub tagjaiból. Repertoárjukban 
főleg népdalok szerepelnek, de szíve-
sen énekelnek műdalokat, nótákat 
is. Rendszeres fellépői a helyi és kör-
nyékbeli kulturális rendezvényeknek.  

Vezeti: Bánfiné Kopasz Gyöngyi. 
Minden szerdán 18 órától! 
Várjuk a jelentkezésüket! 

CALLANETICS – ASSZONYTORNA

Ha hajlékony testre és gerincre 
vágysz, ha problémás testrészekről 
fogyni szeretnél, ha berozsdásodott 
izmaidat újból formába szeretnéd 
hozni, akkor gyere, és újból tornázz 
velünk.  

Vezeti: Kármánné Noémi. 
Foglalkozások: kedden és csütörtö-

kön 19 órától. 
Várjuk a jelentkezésüket! 

CECÍLIA KÓRUS

A kórus 2006. évi megalakulása óta 
a  reneszánsz és a barokk zene világá-
ból  ad elő, kedvencek a madrigálok. 
Gyakran kíséri hangszer a kórusmű-
veket. Műsorunkat színesítik egy-
házzenei művek is. A kórus folytatja 
munkáját, várjuk a régi és új tagok 
jelentkezését.

Foglalkozások: november elejétől. 
Vezeti: Nyári Lászlóné. 
Várjuk a jelentkezésüket! 

CITERA KÖR

A citera magyar népi húros hang-
szer, melyen a tanyai emberek 
előszeretettel játszottak. Várjuk 
mindazokat, akik réges-régen nem 
játszottak már a hangszeren, vagy 
szívesen megismerkednének a citera 
hangzásvilágával!   

Vezeti: Radics Bálint 
Foglakozások: csütörtökönként 17 

órától. Minimum 5 főtől indul. 
Várjuk jelentkezésüket!

CSIRIBIRI KLUB

Játékos, mozgásfejlesztő torna 
1-3 éves gyerekeknek, ahol szerepet 
kapnak a dalok, mondókák, speciális 
mozgásfejlesztő eszközök, melyek 
segítségével a tapintás az érintés, a 
térérzékelés, a szem-kéz, szem–láb-
mozgás összehangolás nagymérték-
ben fejlődik.  

Vezeti: Földiné Fülöp Katalin. 
Foglalkozások minden kedden 

15.30-16.30 óráig!
 Várjuk a jelentkezésüket! 

KluboK, tanfolyaMoK
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„Enyém e dalos ősz most,
Enyém az őszi pompa,
Enyém e bús mosolygás.”

Juhász Gyula: Október

ETKA JÓGA

Az Etka Jóga erőgyűjtő módszer! Ne 
feledd, ami igaz az egyszerű, logikus 
és könnyen érthető! Olyan tornára hí-
vunk, amely a természetes erő felsza-
badító légzés és mozgás alkalmazását 
teszi tudatossá a mindennapjainkban 
is, a testi, lelki és szellemi egyensúly 
kialakítására törekedve. Ne késlekedj, 
gyere el közénk és tornázz velünk! 
Első foglalkozás: az Egészséghét ke-
retében  tartandó ingyenes bemuta-
tó foglalkozás  október 18-án 18.30 
órától.  

Vezeti: Andrássy Éva 
Várjuk a jelentkezésüket! 

HASTÁNC

Amit napjainkban hastáncként
emlegetünk különféle népek na-

gyon sok néven ismerték és ismerik. 
Modern világunkban a hastánc a nő-
iesség szimbóluma, pedig eredetileg 
egy ősi tánc a termékenységi törzsi 
táncból ered. Bármely életkorban ér-
demes Kipróbálni, a hastáncot bárki 
megtanulhatja függetlenül kortól és 
testalkattól.

Foglalkozások: csütörtökön 18 órá-
tól 

Vezeti: Mizseiné Gizella. 
Várjuk jelentkezésüket! 

HIP-HOP TÁNC

Az X-TREME tánciskola gyermek, 
junior és felnőtt korosztályok táncta-
nításával egyaránt foglalkozik, kezdő, 
közép- haladó és haladó szinten. Aki 
ennél többet szeretne, lehetősége 
van a versenyzésre, ahol összemér-
heti tudását az ország és a világ 
más táncosaival. Táncosaink részt 
vesznek fellépéseken, különböző 
fesztiválokon, cégek, iskolák, óvodák 
rendezvényein, bálokon, kulturális 
eseményeken. A tánciskola Zsombón 
is tervezi elindítani tánctanfolyamát. 
Sok szeretettel várunk minden tán-
colni vágyó fiatalt. Ha szeretnél egy  
egy lendületes fiatalos csapathoz tar-
tozni, akkor köztünk a helyed. Bővebb 
információ:  www.x-trem.hu oldalon. 
Tel.: 06209756161 

Beiratkozás október 21-én 16.30-
tól. 

Várjuk jelentkezésüket! 

NÉPTÁNC TANFOLYAM

A magyar népzene és néptánc szere-
tete köti össze az előző évben létrejött 
közösséget. A tanfolyamot elsősor-
ban általános iskoláskorú gyermekek 
részére ajánljuk! A csoport rendszeres 
fellépője kíván lenni településünk 
kulturális rendezvényeinek.  Vezeti: 
Nokta Gábor (Idéntől a Kós Károly 
Művészeti Iskola keretein belül)  

Foglalkozások: szerdán 18.30-tól, 
szombaton 9 órától. 

Várjuk a jelentkezésüket! 

NYUGDÍJAS KLUB

A klub tagjai rendszeresen szer-
veznek kirándulásokat, évente több 
alkalommal tartanak zenés- táncos 
összejöveteleket. A Nyugdíjas Klub 
tagjai intenzíven kiveszik a részüket 
településünk, és a környező falvak 
kulturális életéből. 

Vezeti: Kálmán Ferenc
kéthetente kedden 18 órától.

OVIS NÉPTÁNC

A 4-7 éves gyermekek életkori sajá-
tosságainak megfelelő foglalkozások 
célja a mozgáskultúra fejlesztése népi 
gyermekjátékokkal, tánccal, valamint 
éneklési készség, ritmusérzék és hal-
lás fejlesztése játékos formában. Ez 
a foglalkozás megalapozása lehet a 
későbbi művészeti iskolai foglalko-
zásoknak, mint a néptánc, népiének, 
magánének.

Vezeti: Bánfiné Kopasz Gyöngyi 
Foglalkozások: november elejétől. 
Várjuk a jelentkezésüket! 

SZÁMÍTÓGÉPKEZELŐI TANFOLYAM

A tanfolyam elsősorban azoknak a 
nagymamáknak, nagypapáknak szól, 
akik szívesen ismerkednek a számí-
tástechnika világával.  Összejövete-
leinken a szövegszerkesztést és az 
Internet használatát ismertetjük meg 
az érdeklődőkkel. 

Vezeti: Nagy Beatrix  
Foglalkozások megbeszélés alapján 

novembertől indulnak. 
Várjuk a jelentkezésüket! 
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„Ó, virrasztások évszaka!
Vastagon fog a tinta, zordul.”

Dsida Jenő: A sötétség verse

SZAMÓCA SZÍNJÁTSZÓKÖR

Az általános és középiskolás iskolás 
korosztály részére tartott összejöve-
teleken a fiatalok  helyzetgyakorlatok 
segítségével sajátíthatják el a színját-
szás alapjait. Színdarabjaikkal rend-
szeres fellépői községünk kulturális 
rendezvényeinek. Számos alkalom-
mal vettek részt sikerrel színjátszó-
versenyeken, fesztiválokon. 

Vezeti: Firbás Melinda.  
Foglakozások: október 21-től pén-

tekenként 16 órától. 
Várjuk a jelentkezésüket! 

SZIVÁRVÁNY NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET

1997-ben alakult. Legfontosabb 
céljaink az élet, anyaság tiszteletére 
nevelés, a házasságért, a családért és 
a jövő nemzedékért érzett felelősség 
erősítése, a nagycsaládosok által kép-
viselt értékek közvetítése, érdekeink 
megjelenítése, képviselete. 

Összejövetelek: minden hónap utol-
só kedd 18 órától. 

Vezeti: Maróti Józsefné 

TÁRSASTÁNC TANFOLYAM

Társastánc gyerekektől a felnőttekig, 
kezdőktől a haladóig. A gyermekek a 
társastáncok, standard és latin- ame-
rikai táncok alapmotívumait sajá-
títhatják el, melyek fejlesztik zenei, 
és mozgási készségüket, valamint 
fizikai állóképességüket. A felnőttek-
nek különböző táncok (angol és bécsi 
keringő, foxtrott, tangó, samba, cha-
cha-cha, rock”n roll, rumba, salsa) 
alaplépéseivel, és összetettebb kore-
ográfiával ismerkedhetnek meg.  

Vezeti: Confidance Tánciskola okta-
tója. 

Foglalkozások: kedd koraesti órák-
ban  

Várjuk jelentkezésüket! 

TÚRA KÖR

Azoknak a családoknak a jelentke-
zését várjuk, akik félévente egyszer 
szívesen kirándulnak a hegyekbe. 
Egy-egy hétvégét töltünk együtt ki-
rándulással a természetben. 

Várjuk a jelentkezésüket! 

ZOMÁNC TANFOLYAM

A tűzzománc készítésének techni-
kája az ókorba nyúlik vissza,  amikor 
üvegpasztával, majd tűzzománccal 
díszítettek ékszereket. Hatalmi jelvé-
nyek, nemzeti szimbólumok éke volt 
a tűzzománc évszázadokon keresztül, 
napjainkban pedig életünk szinte 
minden területén találkozunk vele. A 
tanfolyamot kortól függetlenül, bár-
mely korosztály számára ajánljuk.  

Vezeti: Simon Miklós és Barkos Beáta.  
Első foglalkozás október 26-án, 

szerdán 17 órától. 
Várjuk a jelentkezésüket! 

ZENEOVI

Zene, mozgás, vers és ének, gyer-
mekének! Komplex személyiségfej-
lesztő foglalkozások gyerekeknek 
Zeneoviba a már óvodába járó, 3 és 
7 év közötti gyerekeket várom, akik 
már kísérő nélkül vesznek részt a heti 
egyszeri, 40 perces foglalkozáson.  

Foglakozások csütörtökönként 
15:50 órától. 

Vezeti: Kerekes Enikő 

ZUMBA

A világon nagy teret hódító Zumba® 
fitness elhozta az alakformálás új 
módszerét. A Zumba® egyesítve a la-
tin ritmusokat könnyen  tanulható lé-
pésekkel, mozdulatokkal, páratlanul 
egyedülálló fitnessprogramot hozott 
létre. Egy 60 perces zumba oktatás 
alkalmával kb. 600 kalóriát égetsz el, 
miközben növeled az állóképességed, 
strapabíróképességed. A táncokba 
beépített zumba® gyakorlatokkal 
erősíted izmaidat és formálod alakod 
úgy, hogy nem is tudsz róla.  

Vezeti: Kunhalmi István kedd 16.00 
és csütörtök 19.15 órától. 

Várjuk a jelentkezésüket! 

ZÖLD KLUB

„A természetet csak az védheti ered-
ményesen, aki ismeri.” Szemlélet-
formálás nélkül a természetvédelmi 
tevékenység semmit sem ér. Klubunk 
célja, hogy elősegítse a gyermekek 
környezettudatos nevelését. Össze-
jöveteleinken dia és filmvetítések, 
az iskolás korosztály számára tartott 
előadások segítségével mutatjuk be 
szűkebb és tágabb természeti kör-
nyezetünket. 

Vezeti: Csehó Gábor, havi rendsze-
rességgel. 

Várjuk a jelentkezésüket! 
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„Áttetsző, üveges lett
a lomb a fán,
bibor és barna és csont-
szín porcelán.”

Illyés Gyula: Üvegvilág

10. 17. (hétfő):
– 9.00-13.00 óráig Arteriográfia –az erek rugalmasságának mérése (dr. Frányó Ildikó) előjegyzés alapján a Felnőtt Háziorvosi Rendelőben.

Tel:62/595-577. A vizsgálat díja: 5.000 Ft.
– 9.00-14.00 óráig Látásvizsgálat és szemüveg rendelési lehetőség a Közösségi Házban előjegyzés alapján. Telefon-

szám:06-20/444-68-84
– 14.30-16.30 óráig Ortopédiai szakrendelés gyermekek részére (dr. Rattay Katalin) a Gyermekorvosi rendelőben előjegyzés alapján. 

Tel.:62/595-570.

Közösségi Házi programok:
– 15.45-kor az Egészséghét megnyitója
– 16.00- Bemer, mint egészség megelőzés eszköze című előadást tart dr. Frányó Ildikó a Közösségi Házban.
– 17.00 A homeopathia mindennapi alkalmazása– dr. Csepregi Bea
– 18.00 órától Növények a betegségek megelőzéséért c. előadást tart dr. Szűcs Zoltán

10. 18. (kedd)
– 8.00-12.00 óráig cukorbetegek részére polyneuropathia szűrés (dr. Takó Ibolya) és cukorbetegség irányában szűrési lehetőség a veszé-

lyeztetett csoportba tartozóknak (magas vérnyomás, elhízás stb.) a Felnőtt háziorvosi rendelőben vércukorméréssel egybekötve
– 11.00-14.00 óráig Bőrgyógyászati szakrendelést tart dr. Fárk Mariann, előjegyzés alapján a Felnőtt orvosi rendelőben.Tel.:62/595-577
– 10.00-12.00 Hallásvizsgálat Gyermekorvosi rendelőben a védőnői szobában .
– 14.00-17.00 óráig Nőgyógyászati rákszűrést tart előjegyzés alapján dr. Presenszky Szilvia. Előjegyzés 8.00 és 9.00 óra kö-

zött:62/595-567
– 17.00. Közösségi Házban Dr. Csapó Ágnes tart előadást a bölcsődei és óvodai beilleszkedési problémák megoldásairól.
– 18.30-tól az Egészséghét keretében Andrássy Éva ingyenes jógafoglalkozást tart a Közösségi ház nagytermében.

10. 19. (szerda):
– 8.30-15.30 óráig Ultrahang vizsgálatot végez dr. Ádám Edit a Közösségi Házban előjegyzés alapján. Hasi, emlő, here, nyaki UH vizsgálat. 

Régióként 3000Ft. Tel.:62/595-577.
– 9.00-12.00 óráig Nőgyógyászati rákszűrés lesz, előjegyzés alapján:62/595-567
– 10.00-13.00 óráig Véradás lesz a Közösségi Házban.
– 15.30-18.00 óráig Urológiai prostata szűrővizsgálatot tart 

dr. Szalay István a előjegyzés alapján a Felnőtt háziorvosi Ren-
delőben.Telefon:62/595-577

10. 20. (csütörtök):
– 8.30-15.30-ig Ultrahang vizsgálat a Közösségi Házban
– 9.00-12.00 óráig Nőgyógyászati rákszűrés lesz, előjegyzés 

alapján:62/595-567
– 9.00-13.00 óráig Csontsűrűség vizsgálat a Felnőtt házior-

vosi rendelőben Előjegyzés alapján. Telefon:62/595-577.
-15.30-17.30-ig Cardiológiai vizsgálatot tart Dr.Piry Katalin.

Előjegyzés 595-577 telefonon a Felnőtt háziorvosi rendelőben.
-16.00-18.00 óráig Reumatológiai vizsgálatot tart dr. Bartkó 

Judit –előjegyzés alapján. Tel:62/595-577.

10. 21. (péntek):
– 8.00-11.00 óráig Fül-orr-gégészeti vizsgálatot tart dr. 

Bucsai Ágnes előjegyzés alapján a Gyermekorvosi rendelőben.
Telefon:62/595-577.

– 15.00 órától Anyatejes világnap a Közösségi Házban
– 16.30 órától Futás Zsombóért Korsós Zoltán tanár úrral
Dr. Apró Katalin ingyenes fogászati szűrővizsgálatot végez. 

Bejelentkezés: 70-4016662

2011. 11. 25-én 16 30-tól 
Gyümölcsös süti verseny a Szent Imre Általános Iskolában.
A Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési 

Egyesülete által támogatott elsősegélynyújtási előadások rész-
leteiről később plakátokon keresztül adunk tájékoztatást.

Előjegyzés a megadott telefonszámokon 2011. október 10-
tól.

A változás jogát fent tartjuk!

egészséghét zsoMbón 2011.10.17-10.21-ig       

Gyümölcsös süti sütő verseny 
☺ 

 
            
  
 

 2011. október 25-én 17 órakor 
Helye: általános iskola aulája 

Jelentkezési határidő: október 21.       (péntek) déli 12 óráig 
 

Regisztráció: az iskolában Tarcsiné Tóth Ágnesnél,  
vagy Szunyogné Székesi Beánál személyesen,  

vagy telefonon, az 595-172-es számon! 
 

Nevezés: egyénileg, vagy2-3 fős csoportokban!! 
A sütemények leadása a verseny előtt: 16:00-16:30 óra között 

Recepteket is kérjük! 
Fontos, hogy a sütikben sok gyümölcs legyen! 

 
A verseny megrendezését az Egészséges Zsombóért Alapítvány és a 

Közigazatási és Igazságügyi Minisztérium – Wekerle Sándor Alapkezelő 
támogatja. 
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„Meleg október van,
szép idő.
Takar a fény, mint egy
keszkenő.”

Illyés Gyula: Október

A mikrocirkuláció funkcionálisan az em-
beri vérkeringés legfontosabb része, amely 
létfontosságú szállítási feladatot lát el a 
szövetek és szervek oxigénnel és tápanyag-
okkal történő ellátásában, a salakanyagok 
eltávolításában, valamint az immunrendszer 
támogatásában. 

Számos egészségügyi rendellenességnek 
és betegségnek a korlátozott, vagy zavart 
mikrocirkuláció az oka, ami miatt a sejtek 
gyorsabban öregednek. A BEMER terápia 
segít egészsége megtartásában, a beteg-
ségek megelőzésében és gyógyításában 
önálló, vagy kiegészítő terápiaként. Növeli 
a fizikai és szellemi teljesítményt, javítja az 
erőnlétet, pozitívan befolyásolja a szervezet 
anyagcseréjét és regenerációját, ezért spor-
tolók is eredményesen használják. Sikeresen 
alkalmazható vérkeringési és vérellátási 
zavarok, /szív-, érrendszeri betegségek/, 
cukorbetegség szövődményei, mozgásszervi 
betegségek, csontritkulás, fájdalom szindró-
mák, sport- és egyéb sérülések, csonttörés, 
stress okozta bántalmak,szklerózis mul-
tiplex, Parkinson betegség, migrén, stroke 
utáni rehabilitáció, alvászavar, figyelem-
zavar, megkésett beszédfejlődés, mozgás-
fejlődési zavarok, hyperaktivitás, fülzúgás, 
szédülékenység, halláskárosodás kivizsgált 
eseteiben. Az alkalmazott mágneses mező 
erőssége a Föld mágneses erejével meg-
egyező nagyságrendű, ezért kortól függet-
lenül teljes biztonságban és mellékhatás 
mentesen használhatja terhes, epilepsziás, 
daganatos betegségben szenvedő, szívrit-
mus szabályzóval élő és fém ízületi protézist 
viselő személy.

Dr Borbély Rita

A Szűrőhét alatt BEMER készülék kipróbál-
ható az orvosi rendelőben!

a beMer terápia  
egyedülálló  

Kezelési Módszer  
MelléKhatásoK  

nélKül

2011.10.21. 16:30-tól a Szent Imre Általános Iskolától indul a verseny. 
Táv: kb.2 km. 
Nevezés a helyszínen vagy előzetes Korsós Zoltán tanár úrnál. 
Korosztályos kategóriák indulnak. 
Az első 3 helyezettet minden kategóriában díjazzuk. 
Üres kézzel senki nem megy haza. 
A legtöbb családot indító ( 2 felnőtt és legalább 1 gyerek) osztály külön nyereményt kap.

futás zsoMbóért       

TiszTelT ÉpíTkezők!

Amennyiben bármilyen tervezési munkával, szaktanácsadással segíthetem elképzelései-
nek megvalósítását, rövid határidővel, diszkrét árakkal, teljes körű ügyintézéssel állok 

szíves rendelkezésükre.

Tarcsi Károly Építésztervező
 6792 Zsombó, Radnóti utca 5.

Tel:06/30/218-7686
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