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Kedves Zsombóiak!

2012-es évet írunk. Idén újra Olimpia lesz.
Az Olimpia a nemzetek közös vetélkedése
és ünnepe, ami a modern világban sok más
dolog mellett az állandóságot jelzi. Évek óta
tapasztaljuk, hogy az egész világot a szokásosnál dinamikusabb és kiszámíthatatlanabb
változások jellemzik. Az országban jelentősen átalakulnak az évek, évtizedek óta megszokott működési módok (pl. adózás, közjog,
ügyintézések), nagy ellátórendszerek (pl.
nyugdíj, közoktatás). Minden változás közben – érintettségének mértékében - eluralkodik az emberek túlnyomó többségében a
bizonytalanság érzése. Vajon jó lesz nekem,
családomnak, kisebb-nagyobb közösségemnek, az országnak, a nemzetnek a változás
után rövid- közép- és hosszútávon? Kevesen
tudják a választ bizonyossággal előre megmondani. Még a folyamatok alakítói is – akik
a legtöbb információval és remélhetőleg a
legtöbb tudással rendelkeznek – ki vannak
szolgáltatva előre csak becsülhető, bizonytalan paramétereknek. A kockázatok minimalizálása mellett is fennáll a veszélye, hogy a
hozzáértők elképzelése szerint működőnek
tűnő tervek a környezet változása miatt nem
pont úgy, vagy nem pont akkor valósulnak
meg. Magam részéről, mint Zsombó jövőjéért felelős településvezető és mint egyszerű
polgár, gyermekeim jövőjéért felelős apa
nagyon bízom benne, hogy az ország hajóját
a lehető legjobb irányba kormányozzák Európa és a világ viharos tengerén.
Az új év fordulóján számba vesszük az előző évben történteket, a kudarcokat, eredményeket, és megpróbáljuk feltárni a lehetőségeket, kitűzzük a célokat a következő évre.
Néhány évvel ezelőtt mi itt zsombóiak
nagy dolgokra vállalkoztunk. Szeretett településünk érdekében összefogtunk, kitűztük
a célokat, és nap nap után azért tevékenykedünk, hogy ezeket a célokat megvalósítsuk,
községünket még szebbé, jobbá, komfortosabbá tegyük. A nagy célok megvalósítása
természetesen nem megy zökkenők nélkül,
átmenetileg előjönnek nehézségek. A megvalósítás folyamán előfordul, hogy követünk el hibákat is. Van, hogy egy dolognak
többször is neki kell fogni, mire megvalósul.
A legfontosabb azonban az, hogy hitünk,
elkötelezettségünk - amellyel a mindennapokat éljük, amellyel kitűztük a közös
célokat - megmaradjon és erősödjön, mert
akkor folyamatosan fejlődni tudunk, akkor
nem fogunk ismerni lehetetlent, és Zsombó
tartósan virágzó település lesz. Ezért nem
csüggedek az átmeneti nehézségek miatt,
nem csüggedek az ország átalakulása miatti
rövid és középtávú bizonytalanság miatt. Tudom, hogy lesz megoldás bármilyen nehéz
helyzet is alakuljon ki. Az eredmények pedig
megerősítenek benne, hogy jó úton járunk,
és a kitűzött célokat minden nehézség ellenére el tudjuk érni.
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„Pálnak fordulása
Fél tél elmúlása
Piroska napján a fagy

Zsombó lakói és így az önkormányzat életében mérföldkő volt a 2011. esztendő. Két
új közintézménnyel gyarapodott a falu, és a
legfontosabb intézményeinket, az iskolát és
az óvodát a szülők többségének támogatásával hosszú távra biztonságba helyeztük.
Még 2007-ben a családi napközi elindulása
és működése bebizonyította, hogy szükség
van a zsombói családok könnyebb boldogulásához egy bölcsődére. Az előkészítést, a
pályázatot és a megvalósítást követően október elején megnyitotta kapuit az egyelőre 7
asszonynak munkahelyet adó, jelenleg több
mint 20 gyermeket befogadó Bóbita Bölcsőde, amely már tavasszal előre láthatólag
több, mint 30 gyermeket fogad. Amennyiben növekszik a település lélekszáma, vagy
a gyermekvállalási kedv, akkor az épület mérete, kapacitása lehetővé teszi, hogy akár 60
gyermek napközbeni ellátást is biztosítani
tudjuk. Az új intézmény a következő évtizedekre, talán még hosszabb időre is meg tudja oldani a 3 éven aluliak ellátását.
November elején kezdte meg új helyen,
egy szintén új épületben - az Alkotmány utca
6. szám alatt - működését a Szociális Szolgáltató Központ, amely befogadja a zsombói
szociális ellátórendszert. Sok év után végre
méltó körülmények közé került a rászorulók
ellátása. Az új épület megában hordozza annak lehetőségét, hogy igény és megfelelő állami finanszírozás esetén elindítható legyen
az idősek napközbeni ellátása is.
Bővült a falu közvilágítása is: a Béke utcán
leszerelt lámpatestek áthelyezésével az Erdő
alja út korábban kivilágítatlan szakaszára és
a Szatymazi útra, valamint a forgalomlassító
sziget mellé új közvilágítási lámpák kerültek
felszerelésre. Több utcában a meglévő lámpatestek áthelyezésével lett egyenletesebb a
közvilágítás. Bár sokkal több fejlesztést szeretnénk ezen a területen, de jelenleg nincs
több lehetőségünk.
Az iskolában a tanítást segítő eszközbeszerzésre irányuló pályázat valósult meg.
2011-ben is civil és önkormányzati összefogásban virágosodott az Andrássy út és a
település központja. Tavasszal elkészültek a
belterületi csapadékvíz elvezető rendszeren
az utolsó simítások, és földterületet is vásárolt az önkormányzat a település további
fejlődése érdekében. A régóta várt, 2010ben megkezdett kerékpárút-építés első
ütemében közel 3 km-es hosszban elkészült
a kerékpárút a kerékpárosok és az autósok
örömére és biztonsága érdekében.
Tavasszal képviselő-testületi ülésen megtudtuk dr. Zélity László szegedi rendőrkapitánytól, hogy a Szeged környéki települések
közül Zsombón történt a legkevesebb bűneset. Ez örömteli hír volt, mert a lakosság, a
polgárőrök és a velük együttműködő rendőrség, a közterület felügyelő és az önkormányzat több éves fáradozásának volt értelme. A
jó eredmény természetesen nem jelenti azt,

Negyven napig el nem hagy.”
Január
Népi mondóka

hogy nyugodtan
hátradőlhetünk.
A bűnmegelőzés
és bűnüldözés
olyan tevékenység, amit mindig lehet és kell
fejleszteni, mert
egy bűncselekmény is sok! A
lakosoktól sokszor egy gyors
információ is elég, hogy hatékony legyen a
munka. A köz- és vagyonbiztonság további
erősítésére az önkormányzat 2011. júliusában elindította a mezei őrszolgálatot. A
részmunkaidős rendkívül elhivatott mezőőr
sokrétű feladata közül a legfontosabb, hogy
megismerve a területet, a gazdálkodókat,
munkája egyre inkább elriasztó legyen a terményt és termelőeszközt eltulajdonítókkal
szemben, valamint a munkakörével járó jogosítványait a polgárőr szervezet is jól tudja
hasznosítani.
Sokat tudtunk fordítani az kulturális
programokra, történelmünk, irodalmunk,
nemzetünk értékeinek megismerésére, közvetítésére a József Attila Közösségi Ház és
Könyvtárban nyáron záródó TÁMOP közművelődési pályázatából.
A sok és nagy bekerülési költségű fejlesztéseinket előre ütemeztük, azonban ez az ütemezés rajtunk kívül álló okokból felborult,
ezért finanszírozásuk egymást és az élet hozta kisebb nagyságrendű feladatok elvégzését
is akadályozza. Terveinkkel ellentétben így
történt ez a településközpont fejlesztésével,
melynek már második évfordulón nyúlik át
a megvalósítása. A 2010. év végén elkészült
a Béke utcai díszvilágítás, 2011. őszén a körülbelül 60 parkolóhely az óvoda, a templom
és az egészségház mellett, és 2012-re marad
a vége a köznyelvben csak piacként emlegetett félig kész épület befejezésével.
A 2012-es esztendő is bővelkedni fog az
érdekességekben, eseményekben. A nagyhírű és nagy múltú Wesselényi Népfőiskola
tavasszal zárja a 30. tanévét. Gratulálok és
további szép sikereket kívánok mindannyiunk nevében!
Az idei Falunap is különlegesnek ígérkezik.
A már megszokott programok mellett az idei
év különlegessége egy újabb zsombói palacsinta Guinness rekord kísérlet lesz, amelyben a 24 óra alatt csoportosan megsütött
legtöbb palacsinta a cél. A jelenlegi rekordot
már 14000 darab palacsintával meg lehet
dönteni, de ennél nagyobbak a tervek. Akik
kedvet éreznek bekapcsolódni bármilyen
módon a rekord felállításába, kérem, jelezzék azt a polgármesteri hivatalban!
A falufejlesztés területén is sok lesz a tennivaló. A megnyert pályázatok megvalósítására sok energiát kell fordítanunk, és Önök-
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től újra megértő türelmet kell majd kérnünk,
mert lesznek átmeneti időszakok, amikor
nem a megszokott életünket tudjuk majd
élni. A következő beruházások indulnak vagy
készülnek el 2012-ben:
Elindul a régóta várt szennyvíz beruházás.
A beruházást Borádny, Forráskút, Üllés és
Zsombó több mint 5 milliárd Ft-ból valósítja meg 2-3 év alatt. Részletesebb, a munka
menetét, a mindennapokat érintő információkat a falugyűlésen tudjuk majd elmondani, amit akkorra tervezek összehívni, amikor
már eldől, hogy ki lesz a kivitelező, és milyen
ütemezés szerint halad majd a munkálatokkal.
Megnyert pályázatok megvalósításaként
több mint 60 millió Ft-ból újul meg a Közösségi Ház, több mint 50 millió Ft-ból bővül és újul meg az Egészségház, és LEADER
pályázatból bővül a Polgármesteri Hivatal a
házasságkötő terem feletti tetőtér beépítésével.
A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
által megnyert pályázat keretében 37 millió Ft-ból újulnak meg a korábban kiépített
buszmegállók várhatóan a tavasz végén,
esetleg a nyáron.
2012-ben is nagy gondot fordítunk az intézmények működésére, így idén zárul egy
a könyvtár működését támogató TÁMOP pályázat. A nyáron a tervek szerint befejeződik
az iskola alsó szintjének akadálymentesítése
és elkészülhet az iskolabüfé is.

A terveknek ezzel még nincs vége. A következő évek fejlesztéseit megalapozva több
nagyobb volumenű fejlesztés megvalósítására nyújtottunk be pályázatot.
Folyamatban van a bírálata az ivóvízminőség javító programnak, amelyből 5 településsel közösen több mint 1,1 milliárd Ft-ból,
várhatóan több év alatt megvalósuló beruházásban teszünk majd eleget a jogszabályi
előírásoknak. Az egyébként is jó minőségű
zsombói ivóvíz minden jogszabályban előírt
paraméternek is meg fog felelni a hálózatrekonstrukcióval, hálózatbővítéssel és víztisztítással járó beruházás befejezését követően.
A megépült belterületi kerékpárút folytatására, a külterületi szakaszokra, egy újabb
pályázatot nyújtott be Zsombó Önkormányzata Forráskút Önkormányzatával összefogva. Sikeres pályázat esetén megépülhet a
Szegedet Soltvadkerttel összekötő út teljes
zsombói közigazgatási területén a kerékpárút, valamint a Forráskúttal összekötő szakasz
is.
Évek óta zajlik a bírálata az eddig két jogorvoslati kérelmet megélt Zsombói túraútvonal pihenőbázisainak kialakítása című
pályázatunknak. Bízom benne, hogy végre
pozitív elbírálást követően megvalósulhat
ez a településmarketing és turisztikai szempontból fontos beruházás.
Az önkormányzat fontosnak tartja a civil
szervezetekkel való együttműködést, amelynek újabb gyümölcsei érhetnek be sikeres

pályázatok esetén. A Szivárvány Nagycsaládos Egyesület a Zsombó kultúrtörténete
szempontjából fontos, Bálint Sándor által
gyűjtött Tombácz János meséi c. könyv megjelentetésére pályázott, míg az Összefogás
Zsombóért Közhasznú Egyesület helytörténeti kiállítás létrehozására, amely a tervek
szerint a Wesselényi Népfőiskola volt tanítói
lakásában és a melléképületben kapna helyet.
A fejlesztési tervek megvalósítása érdekében az önkormányzatnak jól kell használni
a lehetőségeit, és mint eddig is, ezután is a
legoptimálisabb működésre kell törekedni.
Fel kell tárni a rendszerben rejlő tartalékokat és a lehető legoptimálisabban működni.
Biztos vagyok benne, hogy a hit és az elkötelezettség, amelyről a bevezető gondolatok között írtam, és a zsombóiak támogató
bizalma mindannyiunknak erőt ad a kitűzött
feladatok elvégzéséhez.
Köszönöm a Tisztelt Lakosság türelmét,
támogatását! Köszönöm az önkormányzati
intézmények dolgozói és a képviselők erőfeszítéseit!
Baráti üdvözlettel:
Gyuris Zsolt
polgármester

Kedves Zsombóiak!
A Kedves Olvasó az elmúlt hetekben a sajtóban hallhatott már a járások kialakításáról
és területi lehatárolásáról. A Képviselő-testület is foglalkozott a kérdéssel, és kezdeményezi a döntéshozóknál Zsombó község
Mórahalom járáshoz tartozását.
A tisztábban látás és Képviselő-testületünk
döntésének megértése miatt részletesen tájékoztatom Önöket a döntés hátteréről és az
azt megalapozó körülményekről.
Magyarország Kormánya a közigazgatás
átszervezése körében járások kialakítását
tervezi. A járási kormányhivatalok az állam
szervezetének legalacsonyabb szintű területi
és szervezeti egységei lesznek. A járások kialakítását a hatékonyabb, költségtakarékosabb és ügyfélközpontú területi közigazgatás
megteremtésének szándékával indokolják.
Amit tapasztaltunk az előkészítés során,
hogy a szomszédságunkban lévő három település, Bordány, Forráskút és Üllés községek
képviselő-testületei kezdeményezték, hogy
a korábbi tervezettel ellentétben nem a szegedi, hanem a mórahalmi központú járáshoz
szeretnének tartozni. Ezek a döntések helyzetbe hozták a zsombói képviselő-testületet
is. Felmerült a kérdés, hogy a három képviselő-testület miért döntött így, és felmerült az
a kérdés is, hogy az így kialakult helyzetben

Zsombó számára mi lenne a legjobb!
Nézzük a történetet először a maga időbeliségében. Információim szerint a döntésre előkészítő tervezetekben a korábban
Kiskundorozsma tanyavilágából önálló
településekké szerveződött, közösen gondolkodó és sok ügyben együttműködő (pl.
szennyvízcsatorna, kerékpárút építés, közösségi közlekedés szervezése, támogató szolgálat, stb) települések Bordány, Forráskút,
Üllés és Zsombó a szegedi központú járáshoz
lettek sorolva. A lehatárolás alapgondolatában valószínűleg a szegedi sugárirányú
autóbusz közlekedés, és a nem helyben dolgozó, iskolába járó lakosság napi közlekedési
rutinja volt a meghatározó. A térképre nézve
látható, hogy ebben a szituációban nem volt
min gondolkodni, mert Zsombó körül a szegedi központú járáshoz tartozó települések
voltak. A kormányzati koncepció elkészülésének utolsó pillanataiban, december elején
hirtelen fordulattal a már említett három
szomszéd település képviselő-testülete kezdeményezte a járási lehatárolás módosítását.
Közben az előkészítésben résztvevő szervnek
lejárt a javaslat elkészítésére rendelkezésre
álló idő. Úgy tűnt, hogy elkéstünk, ennek
ellenére igyekeztünk minél több információt
gyűjteni. Rendkívüli képviselő-testületi ülé-

sünkre, december 6-ra, meghívtam Nógrádi
Zoltán országgyűlési képviselőt, Mórahalom
város polgármesterét, mint érintettet és a
témában jártas országgyűlési képviselőt.
Minden körülményt és várható körülményt
mérlegelve a Képviselő-testület a besorolástervezet módosítását kezdeményezte B. Nagy
László kormánymegbízottnál. A következő
munkanapon megküldte a polgármesteri
hivatal felterjesztésünket a kormányhivatalba, de úgy tűnt, hogy elkéstünk a tervezet
befolyásolásával. Január 12-én értesültünk
a Kormány honlapján arról, hogy január 20ig társadalmi vitára bocsátják a tervezetet. A
lehető legrövidebb időn belül január 16-ra
összehívtam a Képviselő-testületet, hogy
egyrészt elgondolkodjunk a decemberi döntés helyességén, másrészt határozzuk meg
a cselekvés irányát. A Képviselő-testület
megerősítette korábbi döntését és Zsombó
község érdekeit szem előtt tartva ismételten
kezdeményezte a járási lehatárolás tervezetének változtatását úgy, hogy Zsombó a
Mórahalom központtal létrejövő járáshoz
tartozzon.
A részletek boncolgatása előtt – a találgatásokat remélhetőleg megelőzve - fontosnak
tartom leírni, hogy a Képviselő-testületet az
elemzésben és a döntésben csupán objektív

„Farsangol a világ! kinek nincs:
Feleséget keresni jő;
Mellőle megszökik, kinek van …
Oh boldog farsangi idő …!”

3
Tompa Mihály: Farsangban

ZSOM-BOLYGÓ

szempontok és valós várakozások motiválták. Kiváló az együttműködés - jelenleg és az
előző években is – a Szegedi Kistérségben és
a Homokháti Kistérségben egyaránt a települések között. Zsombó sajátos helyzeténél
fogva mindkét kistérségi társulásban tag, és
a közügyeinket, a közszolgáltatásokat, a pályázatainkat mindkét helyen jó együttműködésben oldjuk meg.
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alakuljon ki, vagyis hétköznap napközben
legritkábban óránként jönnek-mennek az
autóbuszok. Mórahalomra jelenleg nincs
közvetlen buszközlekedés. Így volt ez korábban Bordány, Forráskút és Üllés esetében
is, de néhány évvel ezelőtt elindultak ezek
a járatok, és jelenleg naponta 4 járatpárral
közlekednek. Kevesebb, mint 5 km-es többlet úttal Zsombó is bevonható ezekbe a járatokba. Mórahalmi járásközpont esetén reális
Nézzük a tartalmat! Mit is jelent a minden- esélye van annak, hogy közvetlen autóbusz
napokban és általában az egyik vagy másik közlekedési kapcsolatunk legyen nem csak
járáshoz tartozás?
Mórahalom várossal, hanem Bordány, Üllés
A jelenlegi törvényalkotás, a járások leha- és Zákányszék községekkel is, ami egy újabb,
tárolása egyelőre a közigazgatásra vonat- jó előrelépés lehetne.
kozik, de szót ejtek majd a jövőben várható
Személyautóval Zsombó és Szeged közterületfejlesztési hatásokról is.
pontja 17,4 km-re van egymástól. A különA Kormány a járási kormányhivatalokba kí- böző hivatalok a volt kábelgyártól Újszevánja szervezni az állami közigazgatás legal- gedig helyezkednek el, a legtöbb hivatal
só szintjét, ide koncentrálja majd a jegyzők- valamelyik fizetős parkoló zónában van. A
től, a polgármesterektől és a polgármesteri beautózáshoz 6,5 km külterületen (amelyet
hivatalok ügyintézőitől az államigazgatási egy felüljáró és egy körforgalom lassít), és
hatáskörök nagy részét. Nagyon leegysze- majdnem 11 km lakott területen (amelyet
rűsítve a helyi döntéshozóknál a szociális-, sok lámpa, vasúti átjáró, körforgalmak lasaz adóügyek, a településfejlesztés, a helyi sítanak) keresztül lehet eljutni napszaktól
közszolgáltatások szervezésének egy része függően csúcsforgalomban, vagy kicsit ki(pl. ivóvíz, egészségügyi alapellátás, közmű- sebb forgalomban. Mórahalom másfél kmvelődés, könyvtári szolgáltatás …) marad. A rel távolabb, 18,9 km-re van Zsombó közhatósági ügyek nagyobb része elkerül a járá- pontjától. Ezt a viszonylag forgalommentes
sokhoz. De mit is jelent ez egy állampolgár utat 5-6 km belterület, két elsőbbség adás
számára?
és egy védett útról balra kanyarodás lassítja
mindössze. Forgalommentes időszakban Általánosságban elmondható, hogy a köz- minden KRESZ szabály betartásával 6 percigazgatásban az elektronikus ügyintézés cel hamarabb lehet Mórahalom központjába
(internet – ügyfélkapu) és az „egyablakos” érni, mint Szeged központjába, és nem kell
ügyintézés (Kormányablak) fokozatosan parkolási díjat fizetni sem. Forgalmasabb
előtérbe kerül. Ezeknek a szolgáltatási mó- időszakban ez a különbség még nagyobb.
doknak az elterjedése, általánossá válása
A „hol” kérdéshez tartozik, hogy melyik
azt gondolom, hogy még hosszú éveket, hivatalban van ügyünk. Többnyire Szegedre,
évtizedeket fog igénybe venni. Addig is a Sándorfalvára vagy Üllésre járunk ügyintézni
személyes ügyintézésnek lesz jelentősége, az okmányaink miatt (okmányiroda), Szeés egyébként is vannak ügytípusok, ame- gedre járunk ügyintézni a következő hatólyeket nehéz elképzelni, hogy a személyes sági ügyekben: családtámogatási ellátások
közreműködés nélkül lehetne intézni. Tehát (Államkincstár), nyugdíj és nyugdíjszerű ela következő években, évtizedekben nem látások (Nyugdíjbiztosító), egészségbiztosímindegy, hogy milyen módon és hol érhetők tás (Egészségbiztosítási Pénztár), adóügyek
el a hatósági szolgáltatások.
(NAV), földügyek (Körzeti Földhivatal),
gyámügyek, építésügyek (Szegedi PolgárEgy kisebb helyen nagyobb eséllyel jobb mesteri Hivatal), munkanélküli ellátások
közigazgatási szolgáltatást kaphatunk. Az (Munkaügyi Központ)...
ügyintéző hasonlóbb környezetből kerül ki
Az okmányirodák országos hatáskörűés éli mindennapjait, mint az ügyfél, ezáltal ek, tehát ezután is mindenki abba az oksokkal közelebb van az ügyfél problémájá- mányirodába megy ügyintézni, amelyik
hoz, a közöttük levő kapcsolat sokkal közvet- szimpatikusabb, könnyebben, gyorsabban
lenebb. Ezek az érvek a kisvárosi (mórahalmi) megközelíthető vagy éppen útba esik. A
járásközpont mellett szólnak.
kormányablakokban, amit az állam az ügyintézés egyszerűsítése, gyorsítása érdekében
A „hol” kérdésre válaszolni úgy tudunk, hoz létre, a legtöbb hatósági ügy elindítható,
ha végiggondoljuk, hogy milyen a közle- intézhető, és cél, hogy a kormányablakban
kedés, az eljutási lehetőség Szegedre és intézhető ügyek szaporodjanak. Szándék
Mórahalomra, és miért szoktunk egyik vagy és reálisnak tűnő célkitűzés, hogy Zsombón
másik hivatalhoz fordulni?
okmányiroda és kormányablak létesüljön a
Nézzük először a közlekedést, azon belül zsombóiak és a környező településeken élők
is a tömegközlekedést! Szegedre kitartó még könnyebb ügyintézése érdekében. Okmunkával, a Tisza Volán együttműködésé- mányiroda és kormányablak létesítésében
vel, sikerült elérni, hogy ütemes menetrend közbenjárásra Nógrádi Zoltán képviselő úrtól
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„Januári hó hull, fehér lesz minden,
tiszta lapot nyit az új év.
Mit írunk rá? Itt a nagy lehetőség,

egy pillanatra költő lesz mindenki,
a hóra íródik a közös költemény!”
Csukás István: Januári hó hull

és másoktól is ígéretet kaptunk.
Ami többletterhet jelenthet az a munkanélküliek ügyintézése a munkaügyi központban. Amennyiben a mórahalmi központú járáshoz tartozik Zsombó, akkor Mórahalmon
lehet a munkanélküliek regisztrációját és az
egyéb ügyintézéseit elvégezni, kivéve az álláskeresési adatbázisban való keresést, mint
gyakori tevékenységet, amit otthonról vagy
akár a szegedi kirendeltségen is elvégezhető.
A Mórahalomra átjárás jelen körülmények
között tömegközlekedéssel, szegedi átszállással kicsit körülményes, a fentiekben leírt
közvetlen járattal már jobban megoldható,
és az önkormányzat igény esetén, előre szervezett időpontban, mikrobusszal szívesen
eljuttatja a lakosokat Mórahalomra.
A földhivatal tekintetében azon érdemes
elgondolkodni, hogy milyen gyakran járunk
a földhivatalba ügyet intézni. Jellemzően
ügyvéd közreműködésével intéződnek az
ingatlannal kapcsolatos tulajdonjogi ügyek.
Amennyiben nem hiteles tulajdoni lapra van
szükség, az interneten keresztül helyben
megoldható. Ha pedig tömeges ügyintézésre kerül sor (pl. valamilyen mezőgazdasági
támogatáshoz igazolás, bejelentés, ami sok
termelőt érint) a polgármesteri hivatal más
településekhez hasonlóan szívesen közreműködik, és egyben elintézi a lakosok helyett. A Szegedi Körzeti Földhivatalnak évek
óta működik kirendeltsége Mórahalmon.
Az általánosan elterjedt vélemény szerint
a kisebb méret miatt rövidebb sorban állás, gyors, barátságos ügyintézés jellemzi a
Mórahalmi Földhivatalt, ami a zsombóiak
ügyintézésének a helye lesz, ha a mórahalmi
központú járáshoz tartozunk.
A gyámügyi ügyintézés szerencsére nem
nagy ügyfélkört érint. Az építésügyi ügyintézés már gyakoribb, ahol az előzőekben részletezett kisebb hivatali szervezetben rejlő
előnyök most is megvannak és a jövőben is
várhatóan érvényesek lesznek a mórahalmi
kistérségben. A jelenleg kialakult gyakorlathoz hasonlóan helyi (zsombói) kihelyezett
ügyfélfogadás szervezését ígérte Nógrádi
Zoltán polgármester.
A járások szervezése nem érinti a megyei hatáskörű szerveket (Államkincstár,
Nyudíjbiztosító, Egészségbiztosító, NAV…),
azok ügyfélszolgálata várhatóan nem változik. Abban az esetben, ha a mórahalmi
járásközponthoz tarozik Zsombó, akkor is
Szegeden intézhetők az ügyek ugyanúgy,
mint eddig.
Összefoglalva, a hatósági ügyintézés tekintetében több előnnyel járna a mórahalmi
központú járáshoz tartozás, mint a szegedi
központúhoz.
A jövőbe tekintve meg kell vizsgálnunk,
hogy hogyan változhat a település fejlődési
lehetősége, beleértve a lakosok, a vállalkozások és az önkormányzat lehetőségeit is.
A mostani járásszervezés a közigazgatásról
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szól, de nehéz elképzelni és nem valószínű,
hogy a legkisebb tervezési egység (a kistérségi méretű szint) megszűnjön. Ha nem szűnik meg, akkor pedig ésszerű, hogy a járások
területéhez igazítsák ezt a szintet, amit akár
kistérségnek, akár fejlesztési járásnak fognak majd nevezni.
Az érintettek (lakos, vállalkozó, önkormányzat) foglalkoztatási, fejlesztési lehetősége szempontjából nagyon fontos
szempont, hogy egy településnek milyen a
gazdasági fejlettség szerinti besorolása. Az
úgynevezett „hátrányos helyzetű” település
vagy „hátrányos helyzetű kistérség”-ben
lévő település titulus számos előnyt rejt
magában. Zsombó a gazdasági fejlettsége
miatt önmagában nem hátrányos helyzetű.
A mórahalmi központú kistérség (a jövőben
járás) településeinek paramétereit tekintve
összességében esélyes a hátrányos helyzetű
besorolásra – ez most is így van – szemben a szegedi központú kistérséggel, ahol
a nagyváros mutatói miatt biztosan nem
fog előfordulni ez. A hátrányos helyzet nem
egy szégyenbélyeg, ahogy ezt sokan gondolják. Legjobb példa erre Mórahalom, ami
szemmel láthatóan nagy fejlődésen ment
keresztül. Ez a besorolás az uniós források
megnyitása előtt is fontos volt, mert a hazai területfejlesztési források elosztása is a
gazdasági fejlettség alapján működött az
úgynevezett TEKI, LEKI, CÉDE pályázatokkal.
Ezek közül Zsombó mindig csak a CÉDE for-

rásokból részesülhetett. A különbség (amitől
elesett a település) csak 2002 és 2008 között
legalább 50 - 100 millió forintos nagyságrendet tesz ki. Ezekből a szinte biztos pályázatokból tudták az önkormányzatok fejleszteni
a településeken az iskolát, óvodát, közterületeket, művelődési házat és mindent, amire
szükség volt. Az uniós pályázatok megnyitása óta a hátrányos helyzetű besorolás hiánya
azt jelenti, hogy egyes pályázatokon nem
indulhatnak a zsombói pályázók (vállalkozók, önkormányzat), más pályázatokon
nem kaptuk meg a többletpontokat, amelyek akár pályázatvesztéshez is vezethettek
(erre a legjobb példa a 140 millió Ft-os iskola felújítási, bővítési pályázat 2008-ból). A
hátrányos helyzet sok pályázati rendszerben
magasabb támogatási arányt jelent, így akár
5-10%-kal alacsonyabb önerővel pályázhat
a vállalkozó vagy az önkormányzat. Az EU
pályázatok elnyerése esetén a hátrányos
helyzetű önkormányzatok pályázhatnak
az úgynevezett EU önerőalap támogatásra
is, amelyből az önerő általában 50-60%-át
meg is kapják. Így történt ez most az elmúlt
hetekben is, amikor Bordány, Forráskút és
Üllés körülbelül 20 millió forintos többlettámogatást kapott abban a szennyvízprojektben, amelyet a négy falu közösen hajt végre.
Mindent összevetve, több százmillió forintra
becsülöm az összes pénzügyi hátrányt, amit
azért kellett Zsombónak elszenvednie, mert
nem a Homokháti, hanem a Szegedi Kistér-

ség Többcélú társulásához tartozik. El lehet
gondolni, hogy mi minden valósulhatott
volna meg a faluban ebből a pénzből. Több
olyan közfoglalkoztatási pályázat is volt például az elmúlt években, amin csak hátrányos
helyzetű kistérségek, települések indulhattak, így ebben az esetben a foglalkoztatástól
és az ehhez kapcsolódó fejlesztésektől esett
el Zsombó. Még egyszer nyomatékosítom,
hogy nem Szegeddel van a probléma. Az
együttműködés végtelenül korrekt, egymás
adottságait, igényeit messzemenőkig figyelembe vevő a kistérségi kapcsolat. Csupán a
méretkülönbség és a két kistérséghez tartozó
települések gazdasági fejlettsége és földrajzi
helyzete miatti különbségről van szó.
A cikkben leírt indokok – túlnyomó többségében előnyök – alapján Zsombó Község
Képviselő-testülete az állam járásszervezési
elképzeléseire figyelemmel, az ismert körülményekre és a jövő várható alakulására tekintettel, a zsombói lakosság és a település
minél jobb jövője érdekében kezdeményezte
a döntéshozóknál, hogy Zsombó a hasonló
adottságú, közös gyökerű környező településekhez hasonlóan a Mórahalom központtal
létrejövő járáshoz tartozzon.
Tisztelettel:
Gyuris Zsolt
polgármester

az önkormányzati törvényről általában

Megkérdeztük országgyűlési képviselőnket, dr. Bohács Zsoltot, hogy az önkormányzati törvény módosításának okairól
és a törvényben megjelenő alapelvekről
tájékoztassa a Zsombói Hírmondó olvasóit. A
képviselő a következő tájékoztatót küldte az
önkormányzati törvényről.
A demokratikus jogállam kiépülésének
folyamatában és hatékony működése során
elengedhetetlen, hogy érvényesüljön a helyi választópolgárok önkormányzáshoz való
joga.
Ezért az 1990-ben szabadon megválasztott Országgyűlés első teendői között hajtotta végre a történelmi jelentőségű helyi
rendszerváltoztatást. E változás visszaadta
a helyi közösségeknek az önkormányzáshoz
való jogát, lehetővé téve a helyi közhatalom
demokratikus és önálló gyakorlását.
Az önkormányzati rendszer kialakításakor
a legnagyobb hangsúlyt a demokratikus
működés, az önkormányzati autonómia,
illetve a kormányzati túlhatalmat megakadályozó garanciák kiépítése kapta. Abban a
történelmi korszakban ez természetes volt,
melynek következményeként a gazdaságossági, hatékonysági, valamint szakmai szem-

pontokat a szükségesnél kisebb mértékben
vették figyelembe. A lehető legszélesebb
körben érvényesült a helyi önkormányzás
joga, így – lélekszámtól függetlenül – valamennyi település választópolgárai élhettek
ezen lehetőséggel.
Így egy település-centrikus, nagy autonómiával rendelkező, ugyanakkor széles
felelősségre épülő rendszer alakult ki, amely
már ekkor magában hordozott több olyan
ellentmondást (pl.: az elaprózott településszerkezet és a széles feladatrendszer közötti
feszültséget), amely később érthető módon
működési zavarokhoz vezetett.
A kialakított nagyfokú önállóság ellenére
az elmúlt húsz év során folyamatosan szűkült az önkormányzatok mozgástere, a helyi
közszolgáltatások biztosítása egyre nagyobb
erőfeszítéseket igényelt, a finanszírozás elnehezült a diszfunkcionális elemek egymást
erősítő hatására.
E helyzet kialakulásának okai közül alapvetően három tényező emelhető ki. Egyrészt az
önkormányzati rendszer belső ellentmondásai, működési zavarai, másrészt a nagy ellátórendszerek elmaradt reformjai, – az állam
szerepvállalásának tisztázatlansága - har-

madrészt a folyamatosan csökkenő állami
támogatások mértéke (miközben a kötelezően ellátandó feladatok száma jelentősen
megnövekedett).
Mindezen nehezítő körülmények között
fontos hangsúlyozni, hogy az elmúlt 21 év
során a demokratikus önkormányzati rendszer betöltötte hivatását, a polgármesterek
és a képviselő-testületek munkája nagyban
hozzájárult az ország működőképességének
fenntartásához.
Napjainkra szakmai és politikai síkon is egyértelművé vált, hogy hazánk önkormányzati
rendszere átfogó megújításra szorul.
Az átalakítás során figyelembe kellett
venni a folyamatban lévő államszervezeti
reform hatásait is, különös tekintettel az
állam szerepének átértékelésére, bizonyos
területeken az állam feladatvállalásának
növekedésére, és az ehhez kapcsoló szervezeti változásokra. A megújítást sürgette
a sok elemében radikálisan megváltozott
társadalmi, gazdasági, közjogi környezet, az
európai uniós tagságból fakadó követelmények és lehetőségek közötti összhang megteremtésének igénye is.

„megítélsz-e majd istenem
kételkedőn is arra vágyom
hogy valaki ne földi szem

elébe kelljen egyszer állnom”
Kányádi Sándor:
A folyók közt
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Az Országgyűlés 2011. április 18-án elfogadta, a köztársasági elnök pedig 2011.
április 25-én kihirdette Magyarország Alaptörvényét.

Az Alaptörvényben adott jogalkotási felhatalmazás alapján a helyi önkormányzati
rendszert a meglévő értékek megőrzésével
és több új elem beillesztésével újítja meg,
megőrizve a demokratikus jogállam alapelveinek a helyi hatalomgyakorlásban is érvényesülő szabályait.
Alapvető cél, hogy a választópolgároknak
a helyi önkormányzáshoz való alapjogai változatlanul és hiánytalanul érvényesüljenek,
ugyanakkor az önkormányzati szervezet és
működés átalakítása segítse elő a közigazgatási szolgáltatások színvonalának emelését.

Hangsúlyozni kell, hogy az önkormányzati
rendszer kereteinek megváltoztatása – az
ágazati rendszerek reformja nélkül – csak
„félmegoldást” eredményez, így célszerű
és ésszerű ezen rendszerek együttes felülvizsgálata. Az önkormányzati rendszert
alkalmassá kell tenni a megújult struktúrák
befogadására, működésére. A határozott,
ugyanakkor megfontolt megújítás lehetővé
teszi az olyan társadalmi szintű feladatok
kezelését, amelyek például az uniós tagságból, a kibontakozó globalizáció hatásainak, a
gazdasági-társadalmi folyamatoknak a vál-

Pályázati Felhívás!

Képviselő-testületi munkaterv 2012.			
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Magasabb összegű családi pótlékban,
illetve fogyatékossági támogatásban
részesülő személyek továbbra is igénybe vehetik INGYENESEN a településünkön működő támogató szolgáltatást.
Az ellátás segítséget nyújt az önálló életvitel megkönnyítéséhez lakókörnyezeten belül
és kívül, lakáson belüli speciális segítségnyújtás (pl.: ápolás, felügyelet, gyógyszeradagolás, stb.) és a lakáson kívüli közszolgáltatásokhoz való hozzáférés (pl.: bevásárlás,
ügyintézés, kíséret, stb.) biztosításával.
Az ellátást személyi segítő végzi, melynek
formája és gyakorisága közös megegyezés
alapján történik. Hétköznapokon lehet napi
szintű, de havi egy-két alkalommal is igénybe vehető a szolgáltatás, amely kiskorúak
számára is biztosított.
Amennyiben bővebb információra van
szüksége, keressen fel ügyeleti helyemen:
SZKTT ESZI Szociális Szolgáltató Központ;
Zsombó, Alkotmány u. 6. Tel.:06/62 595-574
Ügyfélfogadás:
H: 9-12
K: 12-17.30
SZ: 9-12
CS:12-15
P: --------

Az SZKTT ESZI Szociális Szolgáltató Központjának ellátottjai nevében köszönetet
mondunk településünk lakosainak, a Maróti
Cukrászatnak, a Szilvánia Pizzéria és Cukrászdának, a Szeged-Csanád Egyházmegyei
Karitasz-nak, és az Angex 2004 Kft-nek
nagylelkű felajánlásaikért. Az Önök segítségével boldogabbá tudtuk tenni a rászoruló
családok mindennapjait és karácsonyi ünnepüket.
Köszönjük!

Szeretettel meghívjuk Zsombó község nyugdíjasait az SZKTT ESZI Szociális
Szolgáltató Központ Nyugdíjas Klubjának 2012. 02. 08-án 14 órai kezdettel
megrendezésre kerülő, alakuló összejövetelére. Az érdeklődők megtekinthetik
az új, európai színvonalat biztosító korszerű
szociális létesítményt, majd meghívott vendégünk, Heidt Istvánné Tünde segítségével
bepillantást nyerhetnek az igényes kéz- és
lábápolás fortélyaiba. Terveink szerint a klub
egyenlőre havi rendszerességgel működik,
a távolabbi jövőt tekintve az összejövetelek
gyakoriságát az igények és lehetőségek határozzák meg.
A rendezvény helyszíne:
SZKTT ESZI Szociális Szolgáltató Központ
Zsombó, Alkotmány u. 6.
Tel.: 06 62/ 595-574 Hétfőn, szerdán délelőtt, kedden és csütörtökön a délutáni órákban.

HÍRMONDÓ

Az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése
alapján a helyi önkormányzatokról szóló szabályozást sarkalatos törvény határozza meg.
E sarkalatos törvényt az Országgyűlésnek az
Alaptörvény hatálybalépéséig, azaz 2012.
január 01-jéig kellett megalkotnia.

Az általános cél az volt, hogy egy olyan
modern, költségtakarékos, feladatorientált
önkormányzati rendszert építsenek ki, amely
lehetőséget biztosít a demokratikus és hatékony működésre, ugyanakkor – a választópolgárok önkormányzáshoz való kollektív
jogait érvényre juttató és védendő módon
– szigorúbb (felügyeleti jellegű) kereteket
szabjon az önkormányzati autonómiának,
ugyanakkor átalakítsa az összeférhetetlenség szabályait is.

Zsombó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 121/2011. (X.26.) Kt. határozatával pályázatot írt ki a József Attila Közösségi Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére.
A pályázati feltételek a www.zsombo.hu
honlapon megtalálhatók.

6

„Februárban föl szokott
ébredni a medve,
s elindul a barlangból,
lassan lépegetve.”

Csontos Lászlóné
családgondozó

2012. február 13.
2012. március 26.
2012. április 23.
2012. július 2.

Bencsik Márta és Csontos Lászlóné
családgondozók

Szükséges az önkormányzatok pénzügyigazdasági helyzetének megszilárdítása, biztosabb, új alapokra helyezése, átláthatóbb
és egyben kötöttebb finanszírozási rendszer
kialakítása, az önkormányzatok adósságállományának hatékony kezelése, valamint
mindezek érdekében a gazdálkodás ellenőrzésének szigorítása.

Csontos Lászlóné
családgondozó

születések községünkben:		

Leidecker Józsefnek és Márton Szilviának
Máté Krisztián
Márta Zoltánnak és Vakucz Katalinnak:
Luca Lívia

Kányádi Sándor: Jámbor medve

Kiemelt cél az önkormányzati kötelező feladatok jelenleginél pontosabb,
egyértelműbb, differenciáltabb meghatározása, a térségi összefogás kiteljesítése, a
választópolgárok érdekeinek és igényeinek
megfelelő – akár kötelezően előírt – társulási rendszer kialakítása.

2012. augusztus 27.
2012. szeptember 24.
2012. november 28.

Továbbra is várják ügyfeleiket ingyenes jogi
és pszichológiai tanácsadásra: Kiss Márta
pszichológus és Dr. Juhász Gábor jogász.
Ügyfélfogadás minden hónap második
hétfőjén 10.00-12.00 óráig.
Helyszín: Szociális Szolgáltató Központ,
Zsombó, Alkotmány u. 6.

2011. decemberi

tozásaiból következnek.
Az állam közjogi szerepének átértékelése
folyamatában szükséges az önkormányzati
rendszer és az Alaptörvény elfogadása után
átalakuló közjogi környezet összehangolása.
Ezért következetesen alkalmazni kell a többszintű szabályozást.

Varga Péternek és Vidács Ilonának:
Boglárka
Gratulálunk!

ZSOM-BOLYGÓ

A falugazdász tájékoztatója										
Tisztelt Termelők!
Minden kedves Ügyfelemnek eredményekben és egészségben gazdag Boldog Új Évet
kívánok.
2012. januárjában a következő tudnivalókra
hívom fel a figyelmüket.
1. Az Őstermelői igazolványok érvényesítése a régi szabályok szerint lehetséges, az érvényesítéshez szükséges az
érvényes földhasználati lap szemle, vagy
tulajdoni lap (nem kell hozzá újat kiváltani), adóazonosító jel, adószám, lakcímkártya, személyi igazolvány. Ezek alapján kell
kitölteni az Adatnyilvántartó lapot, mely
nálam beszerezhető. A tavalyi évben az erről
készített másolati példány a kitöltésben nagy
segítséget nyújt, kérem, ezt is hozzák magukkal az érvényesítéshez!
Az igazolványok érvényesítése ezer
forintba kerül, melyet postai úton, csekken
kell befizetni. A csekk nálam beszerezhető.
A március 20-ig érvényesített őstermelői
igazolványok visszamenőleg január 1-től
lesznek érvényesek.
Az előző évekhez képest változás, hogy
az első értékesítés előtt az őstermelői
igazolványt érvényesíteni szükséges; ha ez
nem történik meg, a vásárlónak adóelőleget
kell levonnia az áru értékéből. Ezért kérek
mindenkit, hogy aki a járulékfizetési kötelezettségeit az őstermelői tevékenysége után
teljesíti, vagy akinek az év elején várható árbevétele, kérem, mihamarabb jelentkezzen.
2. Az új őstermelői igazolványok kiváltása szintén a régi szabályok szerint
lehetséges: 30 napnál fiatalabb földhasználati lap-szemle, adóazonosító jel, adószám,
lakcímkártya, személyi igazolvány szükséges
hozzá. Állattenyésztés esetén szükséges a
tenyésztőszervezeti igazolás is. Az új igazolvány kiváltása kétezer forintba kerül,
melyet szintén postai úton, csekken lehet
teljesíteni.
Minden őstermelőt kérek, hogy a reá
vonatkozó adó- és járulékfizetési szabályok változásával kapcsolatban keressenek fel hozzáértő személyt, mert
az előző évekhez képest módosítások
történtek.
3. A 2011. évi gázolaj jövedéki adó
visszaigénylése:
Művelési áganként egységesen 97 l/ha után
lehet a gázolaj jövedéki adóját visszaigényelni. A szükséges iratok, dokumentációk: Földhasználati lap-szemle, adóazonosító jel,
adószám, VPID szám, MVH regisztrációs szám,
szívességi használat, családi használat,
haszonbérlet, haszonkölcsön jogcímen
használt területek esetében a használatba adó neve, lakcíme, adóazonosító
jele, vagy adószáma, gázolajszámlák.
A 2011. január 1. és október 31. között vásárolt gázolaj után literenként 77,88 Ft, míg a
november 1. és december 31. között vásárolt
gázolaj után 90,487 Ft/l igényelhető vissza.

A szükséges „BEVALLÁS ” nyomtatvány a
www.vam.gov.hu honlapról letölthető, vagy
a Közösségi Házból beszerezhető.
Vállalkozó esetében, illetve, aki az APEH felé
a bevallásait elektronikus úton teljesíti (ide
tartoznak a főállású őstermelők is) a jövedéki
adó visszaigénylése csak a Bevallás ügyfélkapun, elektronikus úton történő benyújtásával
lehetséges. A lapzártáig nem érkezett információ arról, hogy a NAV ezzel kapcsolatban
engedélyez-e türelmi időt.
Lehetőség van a földhasználati lap
hivatalból a TAKARNET-en keresztül történő
beszerzésére, ez a termelők számára díjmentes. Csak személyes adatok szükségesek
hozzá.
Az átfutási ideje ennek 1- 4 hét. Gyakorlati
eljárás ingyenes lapszemle esetén: A termelő igazolása, ha nincs változás, a tavalyi évi
Földhasználati lap alapján kitöltésre és aláírásra kerül. A TAKARNET-es lekérdezés után
az adatok ellenőrzésre kerülnek, ha egyezik,
nincs tennivaló. Amennyiben eltérés van, a
termelő visszahívásra kerül, s az eltérések
javításra kerülnek.
Természetesen, ha valaki hoz 30 napnál fiatalabb Földhasználati lapot, úgy az igazolás
azonnal eljut a Földművelésügyi Hatósághoz
aláírásra.
A szőlő és gyümölcs művelési ágú területekre az előbb említett visszatérítéshez
kapcsolódóan lehet majd igényelni a gázolaj
de minimis támogatást, a határideje május
31-re fog majd esni. Feltétele, hogy a VPOP
a jövedéki adó visszatérítését teljesítse, ezért
kérem a szőlő és gyümölcs művelési ágú területekkel rendelkező termelőket, hogy az
előbb említett benyújtási határidő, valamint
az egyéb határidős feladatok miatt (Őstermelői igazolvány érvényesítése - márc. 20.; Területalapú támogatás igénylése – várhatóan
május 15.) a jövedéki adó visszaigénylésüket
még február és március hónapban ejtsék
meg.
A különféle hivatali átszervezési folyamatok, valamint az egyes jogkörök szétosztása
miatt a jövedéki adó visszaigénylés igazolási
folyamata kb. 3 hét átfutási időt igényel, ha
ingyenes Földhasználati lapot kérünk, ez még
plusz 1- 4 hét; ezt kérem, mindenki számítsa
be az ügyintézés során.
A hosszabb várakozási idő elkerülése érde-

kében célszerű igénybe venni külső segítséget is.
A részletekről kérjenek tájékoztatást!
4. A burgonyatermelők, akik még nem
kértek a Csongrád Megyei Kormányhivatal
Növény és Talajvédelmi Igazgatóságától regisztrációs számot, illetve akinek már van
ilyen száma, de más helyrajzi számon szeretné termelni a burgonyát, a fent jelzett hatóságnál ezt megtehetik, a nyomtatvány nálam
beszerezhető.
5. A Kölcsönös megfeleltetés részét képező a burgonyatermelők esetében a jogszabályok értelmezése során a következőképpen
módosul: Támogatások igénylése szempontjából egymás után következő évben burgonyát termeszteni nem lehet, két burgonya
kultúra között más kultúrát kell termeszteni.
A kölcsönös megfeleltetés egyéb jogszabályokat is összefoglal, tehát a hatályos növényvédelemről szóló törvény előírásai ugyanúgy
érvényesek.
Szintén a kölcsönös megfeleltetés részét
fogja képezni a növényvédő szerek csomagoló anyagainak a kezelése. Az egy liter, illetve
az egy kg feletti kiszerelésű növényvédő szerek csomagoló anyaga veszélyes hulladéknak
minősül, az elhelyezésükről, a megsemmisítésükről a vevőnek kell gondoskodni. A részletekről a forgalmazóktól kérjenek tájékoztatást.
6. Azok a termelők, akik a környezetvédelmi termékdíj bevallási kötelezettségüket teljesítették, a díjfizetési kötelezettségüket 2012. március 31-ig teljesíthetik
kizárólag banki átutalással a NAV környezetvédelmi termékdíj adóbevételi számlára
a VPID szám feltüntetésével. A számlaszám:
10032000-01037454-00000000
7. Az aktuális információk, pályázati lehetőségek a www.fvm.hu , a www.mvh.gov.hu
, a www.emva.gov.hu honlapokon olvashatók, kérem, figyeljék ezeket az oldalakat.
8. Az ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00 – 16.00
Zsombó
Kedd: 8.00 – 16.00 Forráskút
Szerda: 8.00 – 16.00 Forráskút
Csütörtök: 13.00 – 16.00 Zsombó
Péntek: 8.00 – 12.00 Forráskút
A telefonszámom: 06-30/337-2520
Tisztelettel: Gyuris Ferenc
falugazdász

Kártyajóslás, sorselemzés,
szerelmi mágiák, rontás levétel.

Okleveles kártyaoktatást vállalok.
Engedéllyel rendelkezem.
Tel.: 06304616911
http://kartya-joslas.gportal.hu
„Betemetett a nagy hó
erdőt, mezőt, rétet,
minden, mint a nagyanyó

haja, hófehér lett.”
Kányádi Sándor:
Betemetett a nagy hó
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Kedves jövőbeni és jelenlegi kisbabás, kisgyermekes családok!					
Gondolom sokan
közületek értesültek
arról, hogy 2012. január 02-től ismét én
látom el az I. körzet
védőnői teendőit.
Ezt a néhány sort
azoknak a szülőknek
szánom, akik még nem találkoztak velem;
vagy láttak ugyan már, de még nem volt alkalmunk megismerkedni.
Néhány szó magamról:
2004. július 5. óta dolgozom Zsombón,
mint területi védőnő. A főiskola ideje alatti
gyakorlatomat is itt töltöttem, s a diploma
megszerzése után lehetőségem nyílt arra,
hogy itt is helyezkedjem el. A munkám során nagyon megkedveltem Zsombót és a
helyi családokat, ezért sokszor részt vettem
a helyi rendezvényeken, s itt is elsősorban
a gyermekekkel kapcsolatos eseményeken,
nagycsaládos rendezvényeken; mesejátékokban szerepeltem egy-egy karácsonyi vagy
gyermeknapi összejövetelen.
Mivel közel áll hozzám a testmozgás, a
munka mellett, esti tagozaton elvégeztem
egy 1 éves OKJ-s képzést, s ezt követően
rendszeresen tartottam aerobic órákat
fitnesz edzőként. Egészségheteken többször
tartottam Zsombón is aerobic órákat, illetve
a 2010-es év Mikulás Kupáján én tartottam
a bemelegítést a község köztisztviselőinek,
közalkalmazottjainak, vállalkozóinak…

2008-ban mentem férjhez, majd 2009-ben
megszületett kisfiúnk: Norbi. Még várandós
voltam, mikor a védőnői teendők ellátása
mellett szerveztem egy szülésre felkészítő
kurzust a leendő anyukáknak, apukáknak,
melyet egybekötöttem a Női Klinika szülőszobáinak, gyermekágyas osztályának megismertetésével. Természetesen apukák is
(így a férjem is) megjelentek az eseményen
és izgatottan hallgatták Ráczné Gyémánt
Andrea kolléganőm tájékoztatását.
2009. novemberben megszületett várva
várt kisfiúnk, s az életünk- minden szülővé
vált házaspáréhoz hasonlóan- teljesen átalakult. Ezt persze a lehető legjobb értelemben
írom. Megtapasztaltam milyen nagy boldogság is a szülővé válás. Édesanya lettem.
Talán az ember ekkor érzi azt először, hogy
felnőtt, mert már nem csak érte aggódnak a
szülei, hanem ő is aggódik és felelős valakiért. Azért a kis jövevényért, akit a karjaiban
tart, s bár beszélni még nem tud, Te mégis
érted minden rezdülését.
Teltek a napok, s egyre erősebb lett gyermekünk és nyitottabb a külvilág felé. Az idő
múlásával édesapja is egyre jobban tudott
vele kommunikálni, egyre jobban értette a
nyelvét. Így aztán a férjem és a nagyszülők
segítségére támaszkodva ismét szántam egy
kis időt a tanulásra, de immár olyan témában, ami közvetlenül az Ő korosztályát érinti.
Kisgyermeknevelő lettem. Bár több modul
ismert volt számomra a képzés során, mégis

Idén ismét az adója
1+1 %-ának felajánlásával tud segíteni.

A Zsombói Hírmondó lapzártáig nem tették közzé az egyházak és kiemelt előirányzat(ok) idei technikai számát, ezért a januári számban a
Zsombón működő civil szervezetek adószámai jelennek meg:
Egészséges Zsombóért
Alapítvány
Adószám: 18467798-1-06

Wesselényi Népfőiskola
és Tájvédelmi Egyesület
Adószám: 18473535-1-06

Élő Kövek Közhasznú
Alapítvány
Adószám: 19561204-1-06

Zsombói Diákokért
Alapítvány
Adószám: 19083876-1-06

Fiatalok a Falu
Lapjáért Egyesület
Adószám: 18455261-1-06

Zsombó Közbiztonságáért
Alapítvány
Adószám: 18466797-1-06

József Attila
Közösségi Ház és Könyvtár
Adószám: 15763985-1-06

Zsombói Polgárőr
Egyesület
Adószám: 18471368-1-06

*METEORA
MÁSZÓCSAPAT*/Meteora
Climbing Team (MCT) /
közhasznú szervezet
Adószám: 18471935-1-06
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„A harangok elhallgattak, az ünneplők a nagy csöndben az ablakhoz
álltak, nézték a havas éjszakát, a

sokat tudtam profitálni belőle, leginkább
pedagógiai szempontból. Így a bölcsődei
élet mindennapjairól részletes, átfogó ismeretet szereztem, s az elsajátított ismereteket
természetesen alkalmaztam is gyermekem
gondozása, nevelése során.
2007. óta oktató védőnőként számos hallgató gyakorlati munkáját segítettem. Utolsó
hallgatóm Farkas Krisztina volt, aki egyben
helyettesem is lett, s őt már jól ismeritek.
Örülök, hogy sikerült gyorsan elfogadtatnia
és megszerettetnie magát a helyi közösséggel. Úgy gondolom, ez a több mint 2
éves szakmai gyakorlat jó ugródeszka lesz a
további munkájához, s bízom benne, hogy
olyan lehetőségek tárulnak majd elé a védőnői hivatásban, amilyenekre vár/t.
Soraim zárásaként azt szeretném kérni,
hogy forduljatok hozzám bizalommal, s bármilyen kérdés merül fel bennetek a várandóssággal vagy gyermeketek fejlődésével,
gondozásával kapcsolatban nyugodtan keressetek, vegyétek fel velem a kapcsolatot.
Továbbá várom ötleteiteket, s igényeiteket a
baba-mama klubok, illetve szülésre felkészítő tanfolyam témáit illetően.
Elérhetőségem:
06 30/553 4384, 62/595-567
E-mail: vedonok@zsombo.hu
		

Renkóné Isaszegi Andrea
védőnő

Gazdasági társaságok, egyéni
vállalkozók, őstermelők

Vállalom egyéni vállalkozók, alapítványok,
egyesületek, non-profit szervezetek, gazdasági társaságok egyszeres és kettős könyvelését,
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>T/K<
Lukovicsné Nagy Ibolya
regisztrált mérlegképes könyvelő
okleveles munkaügyi szervező

múló időre gondoltak, a halottakra,
az életre.”
Márai Sándor: Négy évszak

ap-rókák

ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS
Családi nap a Bóbita Bölcsődében		

Társadalmi munka a Bóbita bölcsődében

Az adventi készülődések hangulata, emlékei
nagyon fontosak
gyermekeink
életében, talán
egész életükre
meghatározzák
a karácsonyhoz
fűződő
viszonyukat,
élményeiket. Így
gondolták ezt a
Bóbita Bölcsőde dolgozói is, és egy fázós decemberi délutánon, igazi
karácsony-váró hangulatot teremtettek a bölcsiseknek, szüleiknek és
kisebb-nagyobb testvéreiknek egyaránt. Frissen sült mézeskaláccsal,
pogácsával és teával látták vendégül a gondozónők az első családinap résztvevőit. S míg fogyott a pogácsa, úgy lett egyre oldottabb a
légkör. A kézműves asztalok körül édesanyák és édesapák készítették
a karácsonyi dekorációkat. Természetesen a legkisebbeket nem volt
könnyű feladat az asztalok köré csalogatni, de míg a gyerekek kíváncsiskodtak vagy önfeledten rohangáltak és vették birtokba újra – és
újra jól ismert játékaikat, addig a szülők végre nyugodtan tudtak
beszélgetni a gondozónőkkel és egymással is. Köszönjük mindezt a
bölcsőde dolgozóinak!
Mint szülő, nagyon jónak tartom ezeket a család- eseményeket,
mert nem csak abban segít, hogy megismerjük szülőtársainak,
hanem gyermekeinknek is sokat adhat. Hiszen, ha Ők látják, hogy
szüleik otthonosan érzik magukat a bölcsődében, ha érzik azt, hogy
édesanyjuk a legnagyobb bizalommal fordul a „bölcsis-nénik” felé,
talán a félénkebb gyermekek is hamarabb megnyílnak, megnyugszanak. Épp ezért bízom abban, hogy a jövőben több, hasonló sikerű
családi rendezvény is lesz a Bóbita Bölcsődében.-, alkalomhoz kötött
és csak úgy, saját örömünkre való egyaránt!

A 2011. őszén elkészült Bóbita bölcsőde máris adott
egy „apró” munkát
a zsombói embereknek, s köztük is a feladatot
magukra vállaló
képviselőtestületi
tagok, iskolai, és
bölcsődei dolgozók és családjuk
számára Társadalmi munka címén.
A bölcsőde udvarának földdel való feltöltése és a behordott töltésföld
elegyengetése egy november végére kitűzött, szombati napot vett
igénybe. A munkás csapat 3 csoportra oszlott a folyamat során. Voltak
a „talicskások”, a „gereblyések”, és a „lapátosok”. Természetesen, mint
az ilyenkor megengedett, a csoportok közt kisebb időközönként tagváltások történtek, hiszen egy napig ugyanazt a munkafolyamatot
végezni igen fárasztó.
A nők és férfiak a munka közben frissen sült pogácsával és forralt
borral, teával csökkenthették a munka miatt bekövetkezett energiaveszteséget, délben pedig az előre beígért gulyásleves enyhítette a
kis csapat étvágyát.
Az egész napot jó hangulat, barátságos légkör, az újonnan átadott
intézmény dolgozóinak és a bölcsőde létrejöttéért munkálkodó emberek még erősebb összehangolódása jellemezte.
Öröm volt látni, ahogy mindenki a maga tehetsége és ereje szerint
odatette magát a végeredmény eléréséhez.
Ezúton is szeretném kifejezni köszönetemet a képviselőtestület
tagjainak, az iskola és a bölcsőde dolgozóinak és a családtagoknak a
Társadalmi munkában nyújtott segítségükért.
Maróti Józsefné
bölcsődevezető

–egy szülő-

Karácsony készűl												
„Karácsony készűl, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek ujra gyermekek
hogy emberek lehessetek!”

Már több éves hagyomány,
hogy advent idején valamelyik
gyertyagyújtás mellé felcsendül
a Művészeti Iskolás gyerekek és
tanárok muzsikája.
Így volt ez december 18-án is.
Hallhattunk vokális és hangszeres műveket egyaránt.
Szívet melengető volt, ahogy
a még kezdő, néhány hónapja,
vagy éve zenét tanuló gyerekek
a nagy művészek odaadásával,
mozdulataival és bátorságával
mutatták meg a zongorán, vagy
hegedűn eddig elsajátított tudásukat.
Szép színfolt volt, hogy a Délalföldön ugyan hagyományosnak
mondható, mégis manapság

ritka hangszer a tekerő is megszólalt a népi énekesek kíséretében.
A népi énekesek között jó volt
látni, hogy általános iskolai
tanulmányait már befejező növendék még visszajár a zsombói
művészeti iskolába. Az erdélyi
népének pedig felemelő volt.
Magas szakmai tudásról tett
tanúbizonyságot, amikor tanár és tanítvány együtt lépett
színpadra. A még szárnyait próbálgató növendéket segítette,
ugyanakkor hagyta érvényesülni
tapasztalt mestere. Mindezekkel
együtt mégis egy kerek egész élvezhető produkciót hallhattunk
a furulyásoktól és a magánénekesektől is.
Igazi különlegesség volt a hatkezes: egy klaviatúra mögött három ember, egy ismerős dallam,
vidámságot varázsolt a hallgatóság arcára.
Az advent fényeiben a zenész-

óriás Liszt Ferenc is kapott egy
főhajtást. Hiszen ebben az évben
neki tisztelgett sok muzsikus.
A kivetítőn, a szép képek mellett mindig láthattuk, hogy ki
szerepel, s az utolsó zeneszám
közben még egy Wass Albert
verset is olvashattunk. Számomra ez a pillanat volt a legmeghatóbb.
„Pillantsatok tiszta szemmel,
tiszta szemmel, Istenszemmel
milyen szép is minden ember!
Minden ember szépségtenger
s mint a tenger csillagszemmel
telve vagytok szeretettel”
Köszönet a Kós Károly Művészeti Iskola növendékeinek, akik
ezt szépségtengert a templom
falai közé varázsolták:
Bacsa Flóra, Bacsa Gergő, Bozsó
Barbara, Földi Sarolt Csenge,
Gárgyán Doroti, Hajda Csenge,
Hegedüs Anna, Zsemberi Adrienn, Gábor Anett, Szűcs Eszter,
Kun Dávid, Kothencz Barnabás,

„Hosszabbodik a nap az évben,
ez szült: téli napforduló.

Gergely Kata Viola, Bacsa Orsolya, a 3-4-5-6. osztályos szolfézs
csoport, Szél Orsolya, Gábor
Bence, Gábor Tamás, Kálmán
Richárd, Bátki Fazekas Ilona,
Kálmán Felícia, Szemenyei Zsófia, Lévai Tamás, Takács Adrienn,
Nagy Jennifer, Kothencz Lívia,
Rác Szabó Emese, Zsiros Vanda.
Minden tisztelet az őket felkészítő tanároknak:
Kremper-Kerekes Enikőnek,
Elekné Sándor Szilviának, Huszár Emőkének, Nyári Orsolyának, Hampel Zsuzsának, Veréb
Juditnak, Hegedűsné Kovács
Zsuzsának.
Köszönet a háttérben szervezőknek és segítőknek:
Faragó
Gabriellának,
Szunyogné Székesi Beátának,
Maróti Sándor cukrászmesternek
és Gyenes Csaba plébánosnak.
Földiné Fülöp Katalin
Most kéne újra megszületni,
mint egy folyó.”
Nemes Nagy Ágnes: Január
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HÍRMONDÓ

Ünnepvárás a Nefelejcs Katolikus Óvodában							

Az adventi időszakban amellett, hogy minden csoportban
készül adventi koszorú, adventi
naptár, melyek segítségével
érzékeltethető az ünnep közeledése a gyerekekkel, a családokat is igyekszünk bevonni a
készülődésbe. Sokan és szívesen
vesznek részt ilyen programokon, amikor alkalom adódik az
óvodában, mégis együtt tölteni
egy jó hangulatú délutánt/estét. A csoportok idén is kitűztek
egy-egy napot, amikor várták
a szülőket, a testvéreket, és a
családok bármely tagját, hogy
közösen tudjunk ráhangolódni
a karácsonyra. Persze minden
csoportban más és más ötletek, lehetőségek kínálkoztak:
lehetett pl. asztaldíszeket, karácsonyfadíszeket, képeslapokat, szalvétatartókat készíteni a
legkülönbözőbb technikákkal,
délelőtt sült mézeskalácsot díszíteni stb., mindezt meghitt

zeneszó mellett, beszélgetéssel,
finom teát kortyolgatva, esetleg
süteményt falatozva.
Mézeskalácsot minden évben
készítünk a gyerekekkel, nagy
élmény számukra a hozzávalókkal való ismerkedés, fűszerek
szaglászása, a tojás feltörése,
a tészta elkészítése, gyúrása,
nyújtása, a különböző formák kiszaggatása, majd a kukucskálás
a sütő ablakán, vajon megsült-e
már. A végeredmény kóstolásról
nem is beszélve… 
Óvodánkban már hagyomány,
hogy a nagycsoportosok rövid
műsort adnak elő a falukarácsonyon. Idén az Ibolya, a Napraforgó és a Százszorszép csoport
készült szorgalmasan a nagy
feladatra. A kis fenyőkről szólt
a történet, akiket az angyalkák
varázsoltak át karácsonyfákká,
hogy minden család ünnepét
boldoggá tehessék. Kellettek
persze a mese teljességéhez a

kis favágók, és a kis erdei állatok
is! Ennyi idegen ember figyelő
tekintete és pláne a reflektorok
fénye ugyan kissé megszeppentté tette a gyerekeket, de
ügyesen helyt álltak, és reméljük sikerült - a záró dal utolsó
sorait megvalósítva - örömet és
boldogságot vinniük palotába
és kunyhóba egyaránt.
Az advent időszakát még színesebbé téve a Napraforgó és
az Ibolya csoport kis kirándulást
tett Szegedre. Nagy élmény volt
a gyerekeknek a villamosozás, a
nézelődés a Dóm és a Széchenyi
téren. Legjobban a betlehem
tetszett nekik, no meg a kiút
keresése a szalmalabirintusból.
A sok sétálásban persze meg is
éheztünk, így kürtős kalácsot
ettünk, hogy „kibírjuk” ebédig.
A haza induló buszhoz menet
még benéztünk kicsit a legújabb
bevásárlóközpontba, gyönyörködni a téli, karácsonyi deko-

rációban, mesejelenetekben,
majd visszatértünk az óvodába,
hogy ebéd után kipihenhessük
magunkat.
A téli szünet előtti utolsó óvodai nap december 22. volt. Ezen
a napon a 6 csoport összegyűlt
a tornaszobában, hogy közösen
ünnepelhessenek. Ekkor a nagycsoportosok a többi óvodásnak
újra bemutatták műsoraikat,
melyeket az idősek napján, illetve a falukarácsonyon adtak elő.
Nagy figyelemmel és élvezettel
hallgatták egymást. Ráadásként
éneklés következett. Néhány
dalt a felnőttek mutattak be a
gyerekeknek, és voltak persze,
amiket ők is ismernek, tudnak,
ezeket közösen énekeltük. Gitárkísérettel Pávlicz Ági járult hozzá, hogy még hangulatosabb,
sikeresebb legyen ez a délelőtt.
Köszönjük ezúton is!
Baló Éva

Advent az óvodában 											
Az adventi naptár ablakainak nyitásánál már alig vártuk,
hogy a pirossal jelzett 6. számhoz érkezzünk. Már előző héten
elkezdtük számolgatni, hányat
kell még aludni, hogy elérkezzen Mikulás napja. Az otthonokban már többnyire egy nappal
hamarabb, ötödikén este megtöltötte a kiscsizmákat a jóságos
apó, de ahhoz még egyet aludni
kellett, hogy az óvodánkba is
megérkezzen.
Óvodánkban már hagyomány,
hogy Mikulás napja előtt „ráhangolódásként” az óvónénik báboznak a gyerekeknek. Nem volt
ez másként az idén sem, csupán
annyi változott, hogy bábok helyett Zsuzsika, Szilvi, Niki, Hajni
és Edit néni szerepeltek. A mese
címe: A Mikulás lyukas csizmája.
A gyerekek csillogó szemmel követték a mese fonalát, s énekeltek együtt az óvónénikkel.
Végre elérkezett a várva-várt
nap! A Tulipán csoportos gye-
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„Jövének távol, boldog Napkeletről
Három királyok, híres mágusok,
Mert hírt hallottak a csodás

rekek már korán reggel megérkeztek az óvodába, mert ide jött
elsőként a Mikulás. Az elmúlt
héten rajzoltunk Neki, borítékba
tettük, s feladtuk. A postás néni
lepecsételte és továbbította a
levelünket. Köszönjük a posta
minden dolgozójának a segítségét!
Sajnos az idén sem tudott
szánkón jönni a Mikulás, de azért
megérkezett hozzánk hagyományos piros ruhájában. Egy-két
gyerek kivételével a többség
kíváncsian és bátran köszöntötte. A Mikulás megköszönte a
szép rajzokat, s egy-egy dicsérő,
bátorító mondat kíséretében átadta a csomagokat, a gyerekek
pedig énekekkel, versekkel köszönték meg mindezt. Ráadásként „meglepetés csomagot” is
kaptunk.
Amikor elment a jóságos öreg,
megkezdődött a lázas csomagvizsgálgatás: mi lehet benne?
Felrajzoltuk a jeleket a zacs-

Gyerekről,
Kiről legenda és jóslat susog.”
Juhász Gyula: Vízkeresztre

kókra, majd belekóstoltunk a
finomságokba. És mi lehetett a
„meglepetés csomagban”? Természetesen játékok.
A Mikulás végiglátogatta óvodánk többi csoportját is, majd
elment. Az udvaron a gyerekek
boldogan integettek Neki, körbeállták, beszélgettek Vele.
Gyere el hozzánk jövőre is!
(A Mikulás segítői a szülők voltak, köszönjük a segítségüket!)
Az adventi időszak következő
kedves programja szintén hagyománnyá vált: nagycsoportosaink
meghívást kaptak Mórahalomra.

Érkezés után először a városközpontban sétáltunk egy nagyot,
majd célba vettük az Aranyszöm
Rendezvényházat, ahol az Óvodák Kistérségi Egyesületének
ajándékaként A tél című mesejátékot tekinthettük meg tíz
szomszédos kistelepülés nagycsoportos óvodásaival együtt.
A mozgalmas előadás után
felélénkülve tértünk vissza az
oviba, ahol élménybeszámolót
tartottunk a többieknek.
Zádori Aliz
Táborosi Renáta

ap-rókák

Még Nagyobbak Lettünk!										

Bacsa Janka és Varga Krisztina tudósítása

2011. december 10-én ismét útjára indult iskolánk Nagy Vagy-os
csapata. A 9 fős csapat és szurkolótábora sok izgalommal és még
nagyobb lelkesedéssel indult útnak hajnalban. A buszon is mindenki
nagyon jól érezte magát. A feladatok meglehetősen összetettek és
nehezek voltak, ráadásul ez alkalommal igen erős csapatokkal kerültünk egy csoportba. Ennek ellenére versenyzőink mindent elkövettek
az eredményes szereplés érdekében, teljes erőbedobással küzdöttek.
Csapatunkat most is Kozmann György sportoló vezette.
Érkezés után szinte azonnal vízre is szállhattunk. A csapatoknak
változatos versenyszámokban kellett összemérni ügyességüket: a
játékosoknak többek között gumicsónakban kellett evezni, puzzle
darabokkal úszni, vagy épp vízenjáró labdában kellett leggyorsabban a túlpartra érni.
A vízi versenyzés után kicsit kifújhatták magukat, mivel 15:30-kor
kezdődtek a szárazföldi megpróbáltatások. Csapatunk ismét megállta a helyét, bár itt már érezhetően nagyobb volt az izgalom. A szurkolótábor is minden tőle telhetőt megtett, a verseny felénél szinte már
senkinek nem volt hangja. Az utolsó, mindent eldöntő versenyszám
előtt a műsorvezetők úgy gondolták, ideje feldobni a hangulatot.
Így a félidőben koncertek (SP és Sugarloaf) és egyéb műsorszámok

szórakoztatták a megfáradt, ámde lelkes közönséget. Ez észlelhetően
oldotta egy kicsit a versenyzők izgalmát is, akik bizonyára örültek egy
kis pihenőnek és a műsor után ismét mindent beleadva küzdöttek a
döntőbe jutásért.
Ez a lelkes és kitartó küzdelem sajnos nem bizonyult elegendőnek a
továbbjutáshoz. Viszont mind iskolánk, mind a település jó hírét vitte
végig sportszerűen küzdő csapatunk: Barna Klaudia, Bakó András, Mihálffy Adrienn, Takács Adrienn, Törköly Zoltán, Repka
Renáta, Dr. Bernáth Krisztina, Mihálffy Zsolt, Korsós Zoltán.
Büszkék lehetünk rájuk. Szép volt Zsombó, szép volt SZIKAI!

Jól csak a szívével lát az ember
A 4. osztályosok karácsonyi műsora a Közösségi Házban
Antoine de Saint-Exupéry,
francia író mára klasszikussá vált
irodalmi alkotásának főszereplője, a kis herceg ihlette az idei
tanév 4. osztályosainak karácsonyi műsorát.
Természetesen mi magunk is
megismertük saját nyelvi kultúránk korlátait, hiszen a szeretet
ünnepének, karácsonynak közeledtével szavakba és leginkább
jelenetekbe, dalokba, versekbe kellett öntenünk mindazt,
ami szavakkal leírhatatlan. Sőt
évről évre egyre nehezebbnek
tűnik felvenni a versenyt az
elanyagiasodó, színes és rikító,
villogó világgal és hitelesen
tolmácsolni azt a mély emberi
tartalmat, amit a többet megtapasztalt felnőttek csak belül
őriznek és igyekeznek generációról generációra átoltani csemetéikbe.

Az előadás egyik főszereplője,
Elza, a vak kislány levélben keresi meg a Mikulást és kéri, hogy
küldjön valakit a Föld nevű bolygóra, mert az emberek szívében
és lelkében kuszaság uralkodik,
és társai részéről is csupa bántás,
sértés éri. A Mikulás – idő hiányában – átruházza a feladatot
a kis hercegre és annak barátjára, a rókára, akik az idegen világba csöppenve megrémülnek
a tapasztaltaktól. Azonban nem
adják fel a reményt és bíznak
abban, hogy az ünnepek közeledtével mégiscsak minden a
helyére kerül és a legnagyobb
emberi értékek egyike (tolerancia, odafigyelés, nyitottság,
egymásra utaltság, szeretet,
türelem) elindítja a változást.
Valóban, ehhez még látni sem
kell, csak érezni, hagyni, hogy
elcsituljon a világ zaja, hogy

végre lenyugodjanak a kedélyek
és megérezzük a karácsonyi sütemények illatát, előkerüljenek
a kis fenyődíszek és ünneplőbe
öltöztessük lelkünket is.
Az előadás színvonalát emelték a következő közreműködők:
Kremper- Kerekes Enikő és a
népi énekesek csapata; Kispéter
Gábor, Kothencz István és Soór
László, akik gitárkíséretükkel
nyűgözték le a hallgatóságot. Földiné Fülöp Katalin és
Szemenyeiné Sz- Tóth Katalin
segítsége, biztatása és jó tanácsai nélkül sem sikerült volna így
a műsor. Köszönet érte.
Gáborné Madácsi Ildikó a hópihetáncot tanította be kis táncosainak. A záró vers előadásában
szülők és pedagógus kollégám
(Adai- Simonné Szokolai Edit,
Barnáné Tanács Orsolya, Gombi
Dóra, Maróti Annamária, Lázár
„Ha napfényes Vízkereszt
Megcsordítja az ereszt,
Akkor évben jól ereszt

János) és egy-két tanuló (AdaiSimon Annabella, Maróti Enikő)
segítkezett, az ő munkájukat
is köszönjük. És persze külön
köszönet és dicséret illeti a 4.
osztály minden tagját, hiszen fegyelmezettségükkel, magabiztos szövegtudásukkal, színészi
alakításukkal szemmel láthatóan lenyűgözték a hallgatóság
tátott szájjal figyelő apraját,
valamint a könnyeivel küszködő,
meghatódott nagyját.
Mindenkinek Exupery egy
kevésbé ismert gondolatsorával kívánok magam és osztályom minden tagja nevében
szeretetteli, békés mindennapokat, sikereket, jó egészséget az
új esztendőben is.
		

Becherer Anikó
tanító

A kalász és a gerezd.”
Arany János: Ha napfényes
vízkereszt…
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Fohász						

Karácsony a Gesztenyeligetben		

Adventi koszorú, mécsesekből kirakott csillag, gyönyörű terített
asztalok és persze az idős lakók jelenléte emelte a fényét a szerda
délutánnak. Együtt ünnepeltünk. Meghitt, szíveket melengető ünnep volt.
Immár második alkalommal látogattak el a zsombói Kós Károly
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói és tanárai a Gesztenyeliget Nyugdíjas Lakócentrum (Szeged, Derkovits fasor 15-17.)
időseihez 2011. december 21-én karácsony alkalmából. A népdalok
Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrendjében, és népi énekek mellett elhangoztak komolyzenei művek éppúgy,
elsőrangú vagy csak másodrangú fontosságának megítéléséhez! mint az ismertebb karácsonyi dalok.
Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak erőt
kérek a hétköznapokhoz.
Taníts meg a kis lépések művészetére!
Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében és
forgatagában idejében rögzítsem a számomra fontos felismeréseket és tapasztalatokat!
Segíts engem a helyes időbeosztásban!

Erőt kérek a fegyelmezettséghez és mértéktartáshoz, hogy ne
csak átfussak az életen, de értelmesen osszam be napjaimat, észleljem a váratlan örömöket és magaslatokat!

Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben mindennek simán
kell mennie!
Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek,
kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó
ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk!
Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő
bátorsága és szeretete az igazság kimondásához!
Az igazságot az ember nem magának mondja meg, azt mások
mondják meg nekünk.
Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, hogy nem
teszünk semmit.
Kérlek, segíts, hogy tudjak várni!
Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a bátorságra.
Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb és
legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk!

A műsort Nagy Imre Erik nyitotta meg saját szerzeményével és gyönyörű orgonajátékával. Egy-egy szépkorú szemében már itt megjelentek a könnyek a meghatódottságtól.
Masa Roland, Szél Orsolya, Kálmán Felícia és Takács Adrienn gyermekdalokat, népdalokat és komolyzenei műveket játszottak zongorán, Földi Sarolt Csenge, Hajda Csenge, Gergely Kata Viola és Hampel
Zsuzsa furulyán adtak elő karácsonyi dallamokat.
Kálmán Richárd egy mesével, míg Hegedűs Anna két saját – ezen
alkalomra írt – versével színesítette a műsort. Emellett elhangzott
még Juhász Gyula: „Karácsony felé…” című verse is Hampel Zsuzsa
előadásában. Végül Kremper-Kerekes Enikő tanárnő népi énekesei
énekeltek felvidéki karácsonyi népdalokat, tekerőn közreműködött
Bacsa Gergő. Akik énekeltek: Bacsa Flóra, Bozsó Barbara, Földi Sarolt
Csenge, Gárgyán Doroti, Hajda Csenge, Hegedüs Anna, Zsemberi Adrienn.
A hallgatóságtól lelkes taps érkezett válaszként és hálás köszönet.
A kis hangverseny végén együtt énekeltük el a Csendes éjt az ott
lakókkal. Egy pillanatra megállt a levegő és mindannyian éreztük,
hogy a karácsony a leggyönyörűbb ünnep a világon. Megérintette a
szívünket a szeretet. A Szeretet.
Hampel Zsuzsa

Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a kellő pillanatban
és a megfelelő helyen - szavakkal vagy szavak nélkül - egy kis jóságot közvetíthessek!
Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől!
Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem
van!
Taníts meg a kis lépések művészetére!

Válaszút…általános iskolai kábítószer-prevenciós program (KAB-ME-11-A-3356)

2011. augusztusában a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (támogató) megbízásából a Nemzeti
Család- és Szociálpolitikai Intézet (Közreműködő Szervezet)
pályázatot hirdetett kábítószer
prevenciós programok támogatására.
A pályázati kategóriában 328
véglegesített pályázat érkezett
be, amelyből a Bírálati Bizottság
91 pályázatnak ítélt támogatást.
A Szent Imre Katolikus Általános Iskola sikerrel pályázott, s
500.000 Ft-os támogatást nyert
az általános iskolás korosztályt
célzó integrált megközelítést
alkalmazó, a személyes hatékonyságot növelő programok
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„Mint a szélvész, repűl a szánka
A csillogó fehér havon;
Virgonc ifjakkal ülve rajta

támogatására, illetve az annak
szerves részét képező iskolai
egészségfejlesztési, egészségnevelési feladatokra, továbbá az
abban meghatározott drogstratégia aktualizálására.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján sok fontos feladat
fogalmazódott meg a tanulók
érdekében, többek között a
szabadidő hasznos eltöltésére,
kihasználására alkalmas programok szervezése – legyen
ez sport, kirándulás, napközis
foglalkozás, szakkör, versenyre
felkészülés, stb. –, lényeg: a
közösen megfogalmazott cél érdekében összefogni, egymásra
figyelve megismerni a másikat,
képessé válás az emberi kapcsoSok szép menyecske s hajadon.”
Tompa Mihály: Farsangban

latok fejlesztésére, ápolására,
közösségépítésre, egyszóval az
egészséges személyiség fejlesztésére. E célkitűzésnek részét képezi jelen tervezett program is.
A különböző függőségek okai
a gyermek szocializációjának
környezeti feltételeiben megtalálhatóak. Lehet anyagi-, környezeti-, egészségi- és egyéb
ok, melyek elől a menekülést a
„valahová tartozás”, a „függőség” jelentheti. Természetesen
a negatív szubkultúra vagy kortárshatás, a könnyű hozzáférés
a drogokhoz segíti a függőség
kialakulását.
Olyan programot igyekeztünk összeállítani, melyben az
egészségfejlesztés egész-szerű

modelljét alkalmazzuk. Foglalkozunk kortárs- és médiahatásokkal, hangsúlyt kap a
konfliktuskezelés és a problémamegoldás, valamint a kritikus
helyzetben történő pozitív döntéshozás készségének fejlesztése.
Az általános iskola az Egészséges Zsombóért Alapítvány által
közvetített szakemberrel valósítja meg a programot, melynek
időszaka 2012.elejétől májusig
tart, s a felső tagozatos diákokat
érinti.
Csányiné Barna Klára
pályázati ügyintéző

ap-rókák

Adventi versünnep Déván											
A zsombói Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjai
a romániai Déván képviselték
Zsombót. A dévai Téglás Gábor
Iskolaközpont adott otthont egy
versünnepnek, ahol az értékelés
során – a főként pedagógusokból álló zsűri – figyelembe vette
az életkornak és az eseménynek
megfelelő költeményválasztást, a szövegtudást, az alkotás
üzenetének értő és értelmes
tolmácsolását, a jó hangképzést

és – ejtést, valamint az élőszó
zenei összetevőinek tiszteletben
tartását. A vetélkedő minden
iskolai korosztályt megszólított,
s az induláskor csak Hunyad megyei rendezvény az évek során
megyeközi, illetve nemzetközi
jelleget öltött. Határon innenről és túlról jöttek versszerető
kis- és nagydiákok, hogy a költői
szó erejével bizonyítsák: lélekben készülünk a karácsonyra, a
várakozás beteljesülésére, az Úr

Jézus eljövetelére. A harmadik
adventi gyertya meggyújtása
előtti órákban a versmondók a
hallgatóság szívében-lelkében is
aprócska lángokat lobbantottak
föl, előkészítve mindnyájunkat
a versek üzenetének befogadásával a szeretet, az önzetlen
szeretet ünnepére.
A 3. és 4. osztályos kategóriában II. helyezést ért el Gombi
Anna és EMKE-díjat kapott Tóth
Áron, akiknek felkészítő tanára

Becherer Anikó volt.
A 7. és 8. osztályos kategóriában III. helyezett lett Maróti
Enikő, akinek felkészítő tanára
Becherer Anikó, Pálmai Péter.
Ezúton gratulálunk az elért
eredményekért és további szép
sikereket kívánunk a versmondásban!

A törvény megalkotásával a
legfontosabb célunk Magyarország megújításának elősegítése
volt, hiszen amilyen az iskolánk,
olyan a holnapunk – fogalmazott
Hoffmann Rózsa.

Magyar Tudományos Akadémia
elnöke is kiállt.
A jövőben minden iskola állami fenntartású lesz, a jogszabály
ezen passzusa természetesen
nem vonatkozik az egyházi fenntartású iskolákra, így a Szent
Imrére sem, ezért a fenntartóváltással járó változások nehézségei elkerülik Zsombó általános
iskoláját.
Fontos megemlíteni, hogy a
magyar társadalom legrégebbi
intézményrendszere az iskolarendszer, hiszen az első iskolát
1015 évvel ezelőtt alapították
a bencés szerzetesek Szent
Márton hegyén, a mai Pannonhalmán. Azóta a magyar iskola
dicsőséges utat járt be, és híven
teljesítette az iskola eredendő
kettős funkcióját: egyrészt továbbadta az értékeket, másrészt
felkészítette az ifjakat arra, hogy
képesek és készek legyenek javakat teremtő életet élni önmaguk, közösségeik, családjuk és
nemzetük javára.
A magyar iskola a XX. század
derekára méltán vívta ki magának Európa és a világ elismerését. A rendszerváltoztatás óta
eltelt 21 év azonban a magyar

iskolarendszer frissülése, szakmai megújulása, módszertani
korszerűsítése mellett az oktatási rendszer áttekinthetetlenségét hozta magával.
Meglehet, nem szokványos
egy oktatási rendszert vagy
iskolarendszert szabályozó törvényben pedagógiai értékrendet is meghatározni, ez mégis
szükséges volt, mert a törvény
szavai ettől kezdve iránytűt, kötelezettséget jelentenek minden
köznevelési intézménynek és
minden pedagógusnak, Zsombó
iskolájának is.
Az iskolarendszer és az intézmények önállósága nemcsak
hogy megmarad, hanem még
erősödni is fog, mégpedig azért,
mert az intézményeket irányító
legfontosabb szakmai dokumentumokat a nevelőtestületek
fogják a továbbiakban is elfogadni és az intézményvezetők
jóváhagyni. Ez a szakmai önállóság igazi garanciája, valamint a
helyi tantervek továbbra is megmaradó lehetősége arra, hogy
az intézmények a saját szakmai
arculatuknak megfelelő pedagógiai eljárásokat és kultúrát
kövessenek.

A törvényalkotók szándéka
tökéletesen összhangban áll a
Szent Imre Katolikus Általános
Iskola tantestületének hitvallásával: a gyermek még kicsi,
fejlődik, irányításra, vezetésre
van szüksége, ezt az iskola pedagógusának, nevelőjének jó
lelkiismerettel, szakmaisággal,
becsülettel, szeretettel kell
végeznie. A köznevelési rendszernek pedig az a dolga, hogy
szabályozó eszközökkel és ellenőrzéssel biztosítsa, hogy ez az
irányítás, ez a vezetés a gyerek
érdekét szolgálja.
A zsombói pedagógusok képesek és készek arra, hogy a
változásoknak cselekvő tagjai
legyenek. Az iskolát az egész
élet tervszerűen sűrített másának tekintjük, ahol a tanuló
rendezve kapja mindazt, ami
odakint kaotikusan veszi körül.
A mi dolgunk annak a rendezésnek a megteremtése, hogy a
gyermek korának megfelelően
fejlődhessék, és cselekvő, alkotó
tagja lehessen annak a magyar
társadalomnak, amelynek felépítése, felvirágoztatása a település közös érdeke is.

Forrás: Hunyad Megyei Hírmondó

Összhangban a köznevelési törvénnyel									

December 20-án 252 igen szavazattal a Parlament elfogadta a
Nemzeti köznevelésről szóló törvényt, amely 2012. szeptember
1-jén lép hatályba.
Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter úgy fogalmazott: a
törvény együtt kezeli a nevelés
és oktatás kérdését, valamint
megteremti a rendezett tudás
értékét és a tudás kultúráját.
Hoffmann Rózsa oktatásért
felelős államtitkár elmondta: az
iskolarendszer célja az emberré
válás elősegítése, a nevelés. A
törvény által megvalósítani kívánt cél a társadalom kettészakadásának megállítása. Ennek
garanciája lesz a Nemzeti Alaptanterv megalkotása, amelyre
egy olyan rendszer fog épülni,
amely ellenőrzi azt, hogy a gyermekek el tudják-e sajátítani az
elvárt tudást.
Hoffmann Rózsa végleges javaslata mellett Pálinkás József, a

Pálmai Péter

„ Eszméletlen Nap”												

Avagy mit tegyünk, ha eszméletlen, strokos,
infarktusos embert látunk
Helyszín: Szent Imre Katolikus Általános
Iskola, Zsombó
Időpont: 2011.12.21 délelőtt
Résztvevők: az iskola összes 3-8 osztályos
tanulója osztálybontásban.
Ügyes szervezéssel, fél óránkénti váltásban
mindenki megtanulhatta, mit tehet baj esetén.
Dr. Lóczi Gerda nagyon élethű, szituációkat
eljátszó előadásai során a gyerekek végig figyeltek, aktívak voltak.
Megtanulták, hogy a strok ütést jelent

(vagy szélütés, gutaütés). Felismerni 3 tünetből lehet: féloldali lebénulás, arcaszimmetria, beszédzavar, s mindez nem fáj. Azonnal
hívni kell a mentőket!! 4,5 óra van a tünetek
jelentkezésétől a vérrög eltávolításáig.
Megtanulták, ki az eszméletlen: akit ha
szólok, megrázom, nem reagál, de lélegzik
még. Teendő? Stabil oldalfektetés és segítség hívás.
A mellkasi fájdalomnak sok oka lehet, de a
szívinfarktus az veszélyes. Ez erős nyomó fájdalommal jár a szegycsontnál (mintha ráült
volna valaki, s ez a fájdalom gyakran kisugárzik). Le kell fektetni a rosszul lévő személyt,
nyugtatni, s mentőt hívni. Minél hamarabb

intézetbe kerüljön kezelésre: annál kevesebb
szívizom hal el (max. 10-12 óra).
Megkérte a doktornő a diákokat, hogy otthon mondják el a hallottakat, illetve 1 hónap
múlva tervezzük Eszméletlen TOTO formájában a visszakérdezést (természetesen jutalom fejében).
Köszönjük az Iskola lelkes szervezését. Reméljük, ezzel hagyományt teremtettünk.
A projekt a TÁMOP Társadalmi Operatív
Program keretében valósult meg.

„Ha fénylik a Vince,
Megtelik a pince.

		

Dr. Szabó Ágnes
Egészséges Zsombóért Alapítvány
kuratóriumi elnöke
A ködös január
Nedves tavasszal jár.”

Január
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A szentmisék rendje		
(téli időszámítás idején)
kedden 		
szerda 		
csütörtökön
péntek 		
szombaton
vasárnap

„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, mert ilyeneké
az Isten országa” /Márk 10, 14/

8:00,
17:00,
17:00,
8:00,
17:00,
8:00 és 10:30.

Egyházközségünkben kicsit nagyobb figyelmet kapnak a gyermekek, diákok. Ennek
egyik jele, hogy az egyre népszerűbb diákmisék által, külön meg lettek szólítva. Remélhetőleg már sokan értesültek az ifjúsági
szentmisékről.
A havonta egyszer megtartott
Házszentelésre lehet jelentkezni Gyenes
(gitáros) diákmise következő időpontja:
Csaba plébánosnál a 20/773-8620 telefon2012.02.12. délután 16 óra
számon.

Kolárszki Beáta

A Zsombói Kisboldogasszony Plébánia Egyházközség
Képviselő-testületének beszámolója a 2011-es évről

A korábbi évekhez képest, a
2011-es év kevesebb látványos
változást hozott egyházközségünk életében. De azért van miről beszámolni.
Karácsony szentestén volt egy
éve, hogy a templomunk orgonája felszentelésre került. Az
azóta eltelt idő igazolta, hogy
mennyivel szebben hangzik egy
igazi sípos orgona, mint akármilyen elektromos szintetizátor.
2011. január 15-én Dr.
Kiss-Rigó László püspök atya
Zsombóra új plébánost nevezett
ki, Gyenes Csaba atya személyében. Így Zsombónak ismét önálló plébánosa lett. Csaba atya
fiatalos lendülettel kezdte el
szolgálatát és hamarosan megkedvelték a zsombói hívek.
Tavasszal nagy vihart kavart
településünkön az a bejelentés,
miszerint Zsombó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a zsombói óvodát és iskolát egyházi fenntartásba kívánja
adni. A szülők többségének döntése alapján az egyházi fenntartás került megszavazásra. A
tanév kezdetétől eltelt négy hónap igazolta az önkormányzati
döntés helyénvalóságát, hiszen
az állami oktatás területén igen
radikális változások vannak kialakulóban, amelyek az egyházi
fenntartású iskolákat nem érintik. A kedélyek megnyugodtak
és Zsombó ismét a béke szigete
lett.
Az év első felében egy adományozó – aki kilétét nem kívánta nyilvánosságra hozni – új
miseruhák beszerzésére adott
támogatást. Ez időszerű volt,
mert a régi ruhák már igen elhasználódtak, tönkrementek.
Köszönjük azoknak, akik ezt az
adományt az egyházközség ré-
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Mindenkit sok szeretettel hívunk és várunk!
Nagy örömöt jelent még, hogy az advent
során is szép számmal jelentek meg gyerekek a reggeli rorátékon. Milyen nagy boldogság ez, hogy együtt készültünk fel Jézus
születésére.

szére eljuttatták.
2011. szeptember 18-án Gábor Mihály az egyházközség
képviselő-testületének tagja,
kérte tagságának felmentését. A
Képviselő-testület ezt legutóbbi
ülésén elfogadta és ugyanakkor
Vasas Róbertet megválasztotta
képviselőnek, a megüresedett
helyre.
Gábor Mihálynak sok éves
munkáját ezúton is szeretnénk
megköszönni és kérjük Isten
áldását az egyházmegye más
területén végzett munkájára.
A már említett képviselő-testületi ülésen Dr. Kispéter Gábor
bejelentette, hogy a sok éve
végzett egyházközség gondnoki
tisztségéről lemond, a képviselőségi tagságának megtartásával.
Gábor testvér nagyon sok
munkát végzett az elmúlt évek
során, hiszen a templomunk
felújítási munkáit, mind ő „vezényelte” le. A templom belső,
külső tatarozását, festését, a toronysisak felújítását, a templom
díszvilágítását, az elektromos
hálózatának teljes rekonstrukcióját, nem beszélve arról a sok
apró-cseprő munkákról, mely
egy épület fenntartásával együtt
jelentkezik. A képviselő-testület
és a hívők nevében megköszönöm Gábor testvérünknek a
végzett munkát és továbbra is
számítunk tanácsaira és segítő
elképzeléseire.
Az egyházközség új gondnoka
ifj. Balogh Imre, munkájához sok
sikert kívánok és kérem hozzá a
Jóisten áldását.
A 2011-es év végére ismét
támogatást kapott egyházközségünk. Karácsonyra elkészült a
templom szőnyegezése. Teljesen
új szőnyeg került elhelyezésre

„Dorottya!… Hajnallá derülve
azóta és most is itt lebeg.
Maradjon örökre ifjú bennetek.”
Takáts Gyula: Farsangi versezet

a szentélybe, a padsorok között, – még oldalt is – egészen
a templom ajtajától kezdődően.
A szőnyeget és annak szakszerű
leszabását és rögzítését is magában foglalta a névtelen támogató anyagi hozzájárulása. Aki
eddig látta az új szőnyeget, csak
elismerő szavakkal, dicsérettel
és köszönettel illette. Mi is köszönjük az egész egyházközség
nevében ezt a nem kis összegű
támogatást. A Jóisten fizesse
meg!
Még 2009-ben Mádi György

plébános úr alapította az „Élő
Kövek” Közhasznú Alapítványt,
mely a Zsombói Egyházközség
Alapítványa. Miután már két
éve működik alapítványunk, így
2012-ben már jogosult az adózók 1%-ának fogadására. Így
kérjük mindazokat, akik adójuk
1%-val támogatni kívánják a
katolikus egyházat, úgy adójuk
másik 1%-val pedig támogassák
alapítványunkat.
Pancza István
egyházközség világi elnöke

Pékáru és sütemény boltunkban szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat különféle kenyerekkel, péksüteményekkel,
kávéval és üdítővel.
Hétfőtől péntekig 4.30-tól 18.30-ig,
szombaton és vasárnap 8.00-tól 14.00-ig
az Andrássy út és a
Gárdonyi Géza utca sarkán.
Szegedi Sütödék Kft.

egy(ház)község

Hispánia földjén			
Tisztelt Zsombóiak!
Nagy öröm a helyi egyházközség számára, hogy zsombói fiatalok megismerhetik
a világ hitéletét. Ennek egy jeles eseménye
volt a 2011. nyári világ ifjúsági találkozó
Spanyolországban, ahol több mint 2 millió
fiatal tett tanúságot meggyőződéséről XVI.
Benedek pápa vezetésével.
Zsombóról két fiatal, Maróti Balázs és Gábor Dávid vett részt ezen a két évente megrendezésre kerülő találkozón.
Ez a csodálatos utazás az egyházmegye
és az egyházközség támogatásával valósult
meg. Bízom benne, hogy e két fiatal örömmel gondol vissza a megélt eseményekre és
sokáig lelki fejlődésüket segítik az itt szerzett élmények.
Remélem, hogy további személyes élménybeszámolókat is hallhatunk még tőlük.
Gyenes Csaba
plébános

					

„A teljes útiköltség 1/3-át a jelentkező
állja.” Ilyen feltétel mellett ki ne jelentkezne egy 17 napos külföldi utazásra? Ez volt
az első reakcióm, amikor hallottam erről
a kihagyhatatlan lehetőségről. Négy nap
Taizében (Franciao.), négy nap Gironában
(Spanyolo.) és egy egész hét Madridban, ezt
tartalmazta az zarándoklaton való részvétel.
A zarándoklatra az alkalmat Benedek pápa
által meghirdetett Ifjúsági Világtalálkozó
adta. Az ifjúsági világtalálkozók ötlete és
megalapítása II. János Pál pápától származik.
Az ún. Megváltás Szent Évében, 1983-1984ben, melyben Krisztus feltámadásának 1950
éves évfordulójára emlékeztek, több ünnepség is szólította meg a fiatalokat. A legnagyobb a virágvasárnapi virrasztás volt. A világ minden részéről több mint 300.000 fiatal
érkezett, hogy részt vegyen a Nemzetközi
Ifjúsági Jubileumon. Ezt a találkozót azóta
kb. háromévente újra és újra megrendezik a
világ különböző országaiban. Idén Spanyolország kapta a megrendezési jogot és Madrid volt a fő helyszíne a találko-zónak.
Magyarországról nagyjából 1700-an keltek
útra és ebből 150-en a Szeged-Csanád Egyházmegyéből. Az egyházmegyéből minden
egyházközség 2 fiatalt küldhetett, általában
a község legaktívabb fiataljait. Zsombó is
képviselte magát Maróti Balázzsal és velem.
A találkozó fontos részét képezték az ország különböző területein tartott előtalálkozók, amiken a vendég fiatalok vettek részt.
Az egyik ilyen előtalálkozó helyszíne volt
Girona. Ez a város Barcelo-nától 100 kmre található és a lakossága alig több mint
Szegedének fele, de a területe kb. egytizede
megyeszékhelyünkének. Egy helyi általános
iskola termeiben voltunk elszállásolva. A
program főleg városnézésből és miséből állt,
de az egyik nap lehetőségünk volt a tenger-

ben fürdeni Castello d’Empúriesnél. Girona
belvárosa a legszebb, ahol rendkívül keskeny
utcákat és magas, a fejünk felett szinte ös�szeérő házakat láttunk, de a város megőrizte
(illetve rekonstruálta) a rómaiak építette
falakat is. Helyi érdekesség volt egy kőoszlopon felkúszó nőstény oroszlán, aminek a
hátsó felét meg kellett csókolnia annak, aki
valaha vissza akart még térni Gironába – a
babona szerint.
Az ott töltött időbe belefért, hogy megtekintsük Barcelonát is. Ez az elképesztően
nagy város ad otthont a híres katalán építész
Antoni Gaudí csodás épületeinek. Láttuk a
Sagrada Familiát, aminek akkora altemploma volt, mint a Zsombói templom és megtapasztaltuk, hogy milyen 10 000 keresztény
fiatallal együtt részt venni egy közös szentmisén, ami a tengerparton volt.
Sajnos a sok öröm mellett szomorú tapasztalat volt, hogy a spanyolok (illetve a katalánok) nem na-gyon tudnak angolul, így a
közvetítések mind spanyolul vagy olaszul
folytak. Másrészt a négy nap alatt átlagosan
6 órát aludhattunk és meleg ételt sem osztottak. Viszont egy nap kivételével minden
este pirított kenyeret kaptunk vacsorára
sokak „kedvencével” az ún. hummusszal,
ami csicseriborsó ledarálva és tahinivel ös�szekeverve. Az előtalálkozót egy közös mise
zárta Gironában, és aztán indultunk tovább
Madridba.

Madridban a találkozó záró miséje és az
azt megelőző virrasztás volt a legmeghatározóbb élmény. Több mint másfél millió ember gyűlt össze augusztus 20-án a Quattro
Vientos repülőtéren. Erről a reptérről annyit
érdemes tudni, hogy a területe közel azonos
Zsombó lakott területével. Itt tartották a
virrasztást, amit a napok óta nem látott eső
nehezített. Egy magyar sátor össze is dőlt, de
mindenki jól érezte magát, sokat énekeltünk
és örültünk, hogy ott lehetünk.
Az éjszakát a szabad ég alatt töltöttük
másfél millió „szobatársunkkal”, és talán
azóta jobban megbecsüljük a szobánkat a
kényelmet nyújtó ágyunkkal. (Nem könnyű
úgy aludni, hogy zulu négerek verik egész
éjjel a tam-tam dobot és közben az olaszok
óbégatva tapsolnak, meg kurjongatnak.)
A záró mise reggel volt a pápa visszaérkezése után. Sajnos a prédikáció csak spanyolul
hangzott el, úgyhogy megint nem értettünk
semmit, de az énekek szépek voltak és a
közösségi élmény is nagy volt. Az út során
sok-sok emberrel megismerkedhettem és
rengeteg élménnyel gazdagodtam. Köszönöm a lehetőséget az egyházmegyének, az
egyházközségnek és a szüleimnek, akiknek
a hozzájárulása nélkül nem lehettem volna
részese ennek a találkozónak!

„Vizöntő havában Nyárra
Hordj jeget, ha a’ Tél nagy.
A’ Vízvévő tsatornára,

Gábor Dávid

Vigyázz, bé ne zárja fagy.”
Földi János: Januarius, az Égi
jegy szerént Vizöntő Hava
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HÍRMONDÓ

ÚTRAVALÓ												

Gyenes Csaba plébános 2011. december 24.-én az éjféli misén elhangzott beszéde
Kedves Zsombóiak!
ezelőtt elgondolkodtató felfedezésre jutott fogok érte, és visszavonhatatlanul megszeilyen téren. Megállapította, hogy az állat- reted. Persze sikerülhet igazán vajúdni valaIlyenkor karácsonykor minden azt sugallja: világban – egészen föl az emberig – minél kiért, de csak akkor tesz boldoggá, ha szün– szeressek, akkor is szeressek, ha talán nem nagyobb fájdalommal hozza világra az új- telenül arra nézel, aki belehalt a vajúdásba
kapom vissza, ha néha kiütötték tenyerünk- szülöttét, annál jobban ragaszkodik hozzá. S érted a kereszten. S eszünkbe juthat a szentből a mások a mások felé nyújtott szívünket. ahol megszűnik a szülési fájdalom, ott eltű- írási idézet:„Az Istenkeresőknek minden a jaDe ne azért, mert érdemes, hanem, hogy nik az érdeklődés az utód iránt.
vukra válik.” Itt egyáltalán nem arról van szó,
embernek érezzük magunkat. Hiszen, amiHonnan vesz a természet ekkora érzelmi hogy akik hisznek, azoknak mindig jó dolguk
kor a születésnapomat ünnepelem, a sok intelligenciát, hogy a születésnél egy felül- van, azokat semmi baj nem érheti, követkeszeretettől érzem magam embernek. Ennek múlhatatlan minőségi kapcsolat alakul ki? zésképpen felhőtlenül boldogok, s azoknak
a szeretetnek az empátia az alapja – megér- Ugyan honnan kerül az anyákba az a különös pedig, akik nem hisznek, boldogtalanság az
telek, de inkább megérezlek, még ha talán úgynevezett, annak ellenére való szeretet, ha osztályrészük. Hanem arról, hogy akik Istent
nem is értelek rögtön. Mert a Te helyedben ennek a szeretetnek nincs örök forrása? Igen, szeretik, azok mindent, a próbákat, a bajokat
az adott körülmények között én is ezt tettem amikor azt mondom, hogy annak ellenére is a boldogságukra tudják felhasználni. Ezt a
volna. S hogy mégse tettem? Az a sors vélet- szeretlek, hogy ilyen vagy, hogy ezt tetted, különös, mondhatni földöntúli képességet
lene, vagy a Jóisten kegyelme?
akkor már nem érdek, jó szándék, megfele- csak Isten adja meg. Olyan ez, mint a vitorláEgy családnál a gyerekszobában nagy sírás lés, stb. vezet, hanem egy megmagyarázha- zás. Aki tud vitorlázni, az ellenszéllel is parvan. A nagy gúnyolja a kicsi Mikit:
tatlan, de mégis érezhető dimenzió. Hogyan tot ér. Aki Istent szereti, abban megszületik
„– Nagyot csattan a kilincs, a Mikinek meg épülhet bele ez az önfeláldozó, életét is oda- az a képesség is, hogy minden ellenszelet,
esze nincs.” Mi történt? A kicsi alig érte el a adó szeretet emberekbe, ha ez nincs benne bajt be tud fogni élete vitorlájába, s nem
kilincset, hiába fogta meg a végét, ahogy valamiképpen a mindenség centrumában?
borul fel, nem borul ki.
le akarta húzni, visszapattant. Majd bement a bölcs édesanya, és megvalósult egy
Testvérek!
Kedves Testvérek!
hétköznapi empátia. Nem ütötte nyakon,
A szenvedés és a szeretet összetartoznak.
Ha visszanézünk, nem egy olyan napra,
hanem a következőket mondta a nagyobbik Mint a tűz és a meleg, mint a kifeszített húr eseményre, amitől más összeomlott volna,
gyermekének: – Most állj ide a Miki mellé, és a megpendített hangja. S minél maga- mi őrzött meg minket a jövő számára? Az,
majd térdelj le, úgy hogy egyforma magasak sabb rendű életet vizsgálunk, annál inkább ami Jézust, Szűz Máriát, Szent Józsefet. Pelegyetek. Most próbáld a kilincset elérni, és elválaszthatatlanok. S ez az összefüggés Is- dig nekik is nagyon sokat kellett vajúdniuk,
lehúzni. S lám, az ő keze is lecsúszott. Látod, ten életében mutatkozik meg a legjobban. nagyon sok ellenszelet ki kellett fogniuk a
ilyen a kisöcséd. S most leülök melléd, én, az Hiszen Isten is szenved és vajúdik értem, vitorlákkal, és nagyon sokszor azonosulni
édesanyád. Én is megpróbálom a kilincset hogy legyen belőlem valaki, hogy boldog kellett másokkal, akár térdelve is, hogy neelérni. Látod, én is csak az ujjam hegyével legyek, s az Ő élete a földön erről szól.
künk emberi és mondhatjuk bátran isteni
érem el és nekem is visszacsattan a kilincs.
S ha azt érzed, nem szeretnek, azért van, karácsonyunk legyen.
Persze ez a fajta szeretet fájdalommal, mert még nem vajúdtál, nem küszködtél az
szenvedéssel jár együtt. A Szentírás eredeti emberekért, egy ügyért, egy eszméért. Soha
ÁMEN
nyelvében a teremtés szava szülési fájdal- ne mond magadban: – szeretni fogom, mert
mat is jelent. A tudomány néhány évtizeddel előbb utóbb csalódsz. Mond azt: – vajúdni

Köszönet				

Szilvánia Pizzéria és Fagyizó
Nyitva tartás:
Hétfőtől vasárnapig 8-21

Rendelésfelvétel:
06-62/255-715
06-20/4045-045
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„Az egész szőllőhegyet látni most,
a hegy husát most látni meztelen,
mint ájult hölgy, mutatja fesztelen

Ezúton mondunk köszönetet a Közösségi
Ház Ádventi készülődésén nyújtott, sikeres
foglalkozásvezetésért Maróti Antalnénak,
Kovács Zsoltnénak, Táborosi Renátának,
Lajkó Nikolettnek, Fodor Cecíliának, Matula
Hajnalkának, Veszelkáné Czékus Erikának,
Hajdáné Barna Tündének, Heidt Istvánnénak,
Zsemlye Ágnesnek, Kelemen Erzsébetnek,
Csontos Lászlónénak, Ráczné Bálint Hajnalkának, Szalma Imrénének, Tikviczki Hajnalkának, Tikviczki Ágnesnek.
A Falukarácsonyra tett áldozatos munkájáért Szalma Imrénének és Dékány Jánosnak,
akik a közönség műsor utáni perceit édesítették meg a kemencében sült beiglivel és
minden fellépőnek, akik színesebbé tették
ünnepünket. Emellett köszönet Szűcsné
Németh Anikónak, aki a Falukarácsonyra
készített ádventi koszorúval segített ünnepiesebbé tenni a hangulatot.
Köszönjük!
Közösségi Ház

telt formáját, a gömbölyűt,
csinost.”
Babits Mihály: Szőllőhegy télen

egy(ház)község

A József Attila Közösségi Ház és Könyvtár
2012. január és február havi programajánlója
2012. január 19. 18 órától –Kiállítás

A kiállítást kedvelők február 2-ig látogathatják Fodor Elek verses kiállítását a Közösségi Ház 2. klubjában.
2012. január 26. (csütörtök) 10.50 – Budai Ilona műsora

Budai Ilona mesemondó 6 és 12 év közötti korosztálynak szóló műsora.
A programot a TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0024 számú, a 21. sz. könyvtára
c. projekt támogatta!
A belépés díjtalan! Mindenkit varunk szeretettel!
2012. január 28. (szombat) 10.00 – Zöld Klub.
A klub január hónapban Téli madárvendégeink címmel várja diákjait,
akik természetbarátok és kíváncsiak a nálunk telelő madárvilágra. A
foglalkozást Csehó Gábor tartja elsősorban gyerekeknek, de az érdeklődő felnőtteket is szívesen fogadjuk.
A belépés díjtalan!
2012. február 11. (szombat) Farsang és Szomszédoló

Ez évben is elűzzük a telet a már hagyománnyá vált Farsang és Szomszédoló rendezvényünkkel. A Télbúcsúztatóra 13.00-tól várjuk vendégeinket! A jelmezes felvonulásra 14.00-tól, a téltemető tűz meggyújtására
14.30-kor kerül sor. A felvonulásra várunk minden lelkes jelmezest! A
szomszédolóval egybekötött farsangunkon idén Ásotthalmot látjuk
vendégül, akiknek kulturális műsorát 15 órától tekinthetjük meg.
Várunk mindenkit szeretettel! A belépés díjtalan!
2012. február 24. Varró Dániel író-olvasó találkozó
Várunk mindenkit, aki szereti az író-olvasó találkozókat és megismerkedne Varró Dániellel és meghallgatná műveit. A programot a TÁMOP
3.2.4-08/1-2009-0024 számú, a 21. sz. könyvtára c. projekt támogatta!

Az Adventi időszakról											
Elmúlt ez az év is, koccintottunk Szilveszter
éjjelén, de a decemberi összefoglaló azért
nem maradhat el. A legmozgalmasabb hónapon vagyunk túl. Először is, december első
vasárnapjára készült a Zsombói Szivárvány.
Amióta Laci bácsi átadta a vezetést, ment
a találgatás, lesz-e idősek napja? Persze,
amikor a meghívókat megkapták, megnyugodott mindenki, nem marad el a kedvenc
ünnepük. Marótiné Erikának még egy kicsit
nagy a cipő, amibe belelépett, de az összeszokott csapat, amibe tudott, segítségére
sietett. Így aztán, nem kellett sürgős süteményvásárlást lebonyolítani, volt elég süti.
Mindenki betartotta az ígéretét. Délután
egy órakor már szállingóztak az ünnepeltek,
és szépen belakták a Közösségi Ház nagytermét. A falu apraja-nagyja ott izgult a színpad
közelében, hogy köszönthessék a nagyikat.
Mindenki kitett magáért, szép értékes műsort állítottak össze a szervezők. A megjelent
60 év felettiek vörösre tapsolt tenyerükkel
köszönték meg a gondoskodást. Azt hiszem,
ezekért a szép pillanatokért érdemes tenni.
Laci bácsi nagyon szeretne már ott ülni az
ünneplő emberek között, reméljük az idei
évben már gond nélkül megteheti, mert bár
néhány család elmaradt a vezető váltás miatt, de hamar rá fognak jönni, csak az elnök
neve változott, az összetartás ugyanolyan
erős.

A második nagy megmozdulás az ifjúságért lett rendezve. A Télapó elérkezett
Zsombóra is. Igaz, késett pár napot, de csak
azért, hogy a Jézuskától átvehessen egy-két
csomagot, amit így hamarabb kaphattak
meg a gyerekek. Igaz, a műsort nem sikerült
egyeztetni a vezető zsombói kiválóságokkal, de ezt be kell tudni annak, hogy sok a
munka, és mindenki nagyon elfoglalt. De a
gyerekeknek nem is az volt a fontos, mit hallanak, hanem az, hogy mit kapnak. Csillogó
szemmel vették át a csomagot a Télapótól, és
mindjárt birtokba vették a területet, nézték
ki mit kapott, és együtt játszottak az új játékaikkal. Miután a Télapó puttonya kiürült,
volt idő elfogyasztani a süteményeket, és az
üdítőt. Szép emlékkel jó érzéssel mehetett
haza minden család.
Az adventi készülődés is hozzátartozik a
zsombóiak életéhez. Bár ez a megmozdulás
a Közösségi Ház rendezései közé tartozik,
de sok embert foglalkoztat. Nagyon szép
karácsonyi díszek kerülnek ki a gyerekek, és
a segítő tanárok kezei közül. Olyan komoly
kapcsolatok alakulnak ki, ami éveken át
megmarad, és minden évben együtt készítenek ajándékot egymásnak, szüleiknek.
Közben odaérünk a falukarácsony napjá-

hoz, ami betetőzésképp megkoronázza a decembert. A családok itt feltöltődnek, megerősödött hittel nézik meg a műsort, amit az
óvónők, tanárok, ifjak és idősek sok szeretettel nyújtanak át a szomszédoknak, ismerősöknek, és saját maguk is eltelve szeretettel
készülhetnek az otthoni karácsonyra. Lehet,
van olyan ember, akinek ez a Falukarácsony
jelenti az ünnepet, mert egyedül maradt, és
nincs akivel együtt ünnepeljen. Ha van a környezetedben egyedül élő, menj oda hozzá,
öleld meg, kívánj Neki boldog ünnepet.
Kívánok Boldog Új Évet mindenkinek.
SZné Vali

Rendezvényterv 2012.

Farsang és Szomszédoló 2012.02.11.
Óvoda bál 2012.02.18.
Villantó (Ki-mit tud) 2012.03.25.
Dalos találkozó és Borverseny 2012.04.14.
Iskolabál 2012.04.21.
Gyermeknap 2012.06.02.
Iskolai ballagás 2012.06.16.
Falunap és Arató ünnep 2012.06.23-24.
Kisasszony-napi Búcsú 2012.09.09.
Falunkért Bál 2012.10.13.
Katalini Táncház 2012.11.24.
Adventi készülődés 2012.12.02.
Falukarácsony 2012.12.23.
Szilveszteri Bál 2012.12.31.

„Mikor, még csak az ablakon át,
a kezemre idenyal,

felbámulok, rá, úgy emel, hív
a sugaraival;”
Szabó Lőrinc: Téli napfény
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Színház csak addig van…											

Ha kimondjuk azt a szót, hogy
SZAMÓCA, Zsombón nem csak a
sokoldalú gyümölcs jut azonnal
mindenkinek az eszébe, hanem
egy lelkes csapat is, amely már
annyiszor csalt mosolyt és olykor
könnyeket a nézők arcára.
Hagyomány, múlt, elhivatottság, jókedv, boldogság, az
együttlét öröme – ilyen élmények tartanak életben bennün-

ket, amihez nagyban hozzájárul
a művészetek királynőjének, a
színháznak a jelenléte.
A történet – amelynek első
fejezete a falukarácsonyon teljesedett be – két szálon kezdődött. Mivel több évtizede
színházi ember vagyok, adta
magát, hogy a iskolába kerülésem apropóján tovább adjam
a pillanat művészetébe vetett

A Magyar Kultúra Napja				

2012. január 22. Ismét elérkezett a Magyar Kultúra Napja. Ez a nap
nem egy hivatalos ünnep, de Kölcsey Ferenc kézirata szerint 1823ban ezen a napon fejezte be a Himnusz megírását. Erre az eseményre emlékezve 1989 óta január 22-én ünnepeljük A Magyar Kultúra
Napját.
Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra,
hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak,
gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.
Az emléknapon országszerte számos kulturális és művészeti rendezvényt tartanak. E naphoz kapcsolódva adják át a magyar kultúrával, továbbá – 1993 óta – az oktatással, pedagógiai munkával kapcsolatos díjakat is: Apáczai Csere János-díj, Brunszvik Teréz-díj, Éltes
Mátyás-díj, Karácsony Sándor-díj, Kiss Árpád-díj, Németh László-díj,
Szent-Györgyi Albert-díj.
Ez alkalomból a József Attila Közösségi Ház és Könyvtárban megnyitjuk Fodor Elek illusztrált verses kiállítását, amely 2012. február
2-ig tekinthető meg. Várjuk az érdeklődőket!
FÁNKSÜTŐK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK
2012. február 11-re, a Farsang és Szomszédoló elnevezésű rendezvényünkre.
A vendéglátáshoz már most is várjuk
fánksütőinket! Alapanyagokról (olaj,
liszt) a Közösségi Ház gondoskodik, felvehető február 7-tól munkaidőben.
A fánkokat a rendezvény napján 13.00ig várjuk!
Együttműködésüket előre is köszönjük!
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A sok mihaszna életet
S a nagy téli hatalmat.”
Ady Endre: A hatalmas tél

tősebb, hogy az új társulat szép
sikerrel debütált, azaz akkor és
ott megszületett mindannyiunk
örömére.
Nem lepődnék meg, ha a 15
fős társulat újabb tagokkal bővülne, amely cél is, hogy további
terveink – évi több kis egyfelvonásos és egy zenés vígjáték – is
megvalósulhassanak.
„Lehet, hogy gyenge még a
hangunk. Lehet, hogy léptünk
még bizonytalan, De indulunk, a
szépet, a jót akarjuk. És érezzük,
hogy hitünknek szárnya van.”
(Juhász Gyula)
Hiszek abban, hogy szükség
van Zsombón színházra, társulatra.
Színház csak addig van, amíg
az ember hisz a játékban. És én
hiszek a játék erejében!
Lázár János

Megújult a József Attila Közösségi Ház és
Könyvtár honlapja 					
Ezúton értesítjük látogatóinkat, hogy a József Attila Közösségi Ház
és Könyvtár www.kultura.zsombo.hu címén megújult honlap várja
az érdeklődőket! A továbbiakban is folyamatos feltöltéssel és friss
hírekkel szolgálunk mind a Közösségi Ház, mind a Könyvtár részéről.
A honlap megújulását, bővítését a TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0024
számú, a 21. sz. könyvtára c. projekt támogatta!
Az Aktualitások menüpontban olvashatják a Közösségi Ház és
Könyvtár programjait!
Kellemes böngészést kívánunk!

2012. február 11. (szombat)
Farsang és Szomszédoló
13.00-tól
vendégvárás, maszkások gyülekezője
14.00-től
jelmezes felvonulás
14.30-tól,
a téltemető tűz meggyújtása
15.00-tól
Ásotthalom kulturális műsora
A belépés ingyenes!
Várunk mindenkit!

Közösségi Ház

„És mindent elárulnak
A hó alatt a falvak:
A kis falusi erőt,

hitemet. Színjátszó szakkör, hívogató plakát, két jelentkező…
Egy kis megtorpanást követően
jött egy telefonhívás Firbás Melindától, amit személyes találkozás követett, ahol ismertté vált
számomra a másik szál is, a Szamóca Színtársulat eddigi sokszínű tevékenysége. Innentől nem
volt kérdés, hogy szükség van
a folytatásra, megalapítottuk a
Zsombói Színtársulatot. Újabb
hívogató plakátok, bíztató alakuló összejövetel, lelkes tagok
és segítők – szülők, közösségi
ház, faluvezetés – akarata biztosítja tevékenységünket. A sok
elfoglaltság miatt olykor időben
nehezen egyeztethető próbák
heti rendszeressége valódi alkotó közösségi élménnyé és valósággá vált, a „Karácsonyi mese
1.5” előadásban. A karácsonyi
bemutató több szempontból is
mérföldkő volt, de a legjelen-

Közösségi Ház

Felhívás a VI. pálinkaversenyre!
A Közösségi Ház hatodik alkalommal
hirdeti meg a zsombói pálinkák szemléjét. Nevezni lehet 2012. február 9-én
este 18 óráig, fél liter bármilyen gyümölcspálinkával! Az eredményhirdetésre a Farsang és Szomszédoló
rendezvényének napján (2012.
február 11.) kerül sor! A közönség
számára a szomszédoló végén tes�szük lehetővé a kóstolást!
Várjuk a jelentkezőket!
József Attila Közösségi Ház és
Könyvtár
6792 Zsombó, Alkotmány u. 1.
Tel.: 62/595-560
E-mail: kultura@zsombo.hu

zsombói PORtrék
A Tisza Volán „Életképek” időszakos kiadványának 2010. októberi számából értesülhettek az olvasók, hogy példaértékű,
több évtizedes munkájának elismeréséül a Szent Kristóf emlékérem arany fokozatának kitüntetésében részesült

Gábor Mihályné Rácz Margit										

szezonális munka volt, így az érettségi megszerzése után állandó
munkát kerestem a Volán 10. sz. vállalatnál, amit ma Tisza Volán
Zrt.-nek hívnak.
1970. december 6-án felvettek és 2010. december 29-ig folyamatos munkaviszonnyal ott dolgoztam.

– Engedje meg, hogy ezúton szívből gratuláljak a szakmai elismeréshez, amit 2010-ben vett át. Életpályája, az egy munkahelyen eltöltött munkaévei a jelen generáció számára fontos üzenetet közvetít az
elkötelezettségről, lojalitásról, kitartásról, alkalmazkodásról.
Kérem, meséljen a Zsombói Hírmondó olvasóinak életútjáról, családjáról, tanulmányairól.
– 1952. április 2-án születtem Forráskúton. Édesapám földműves
volt, édesanyám varrónő. Sajnos már nem élnek.
Az általános iskola 8 osztályát Forráskúton, középiskolai tanulmányaimat a Rózsa Ferenc Gimnázium és Szakközépiskolában végeztem
Szegeden.
A napi buszozás fiatal korom óta az életem
része. Szegedre ingáztam iskolába, majd később
a munkahelyemre. A párommal való ismeretség
is a buszhoz kötődik, mindketten Szegedre jártunk, így találkoztunk és ismerkedtünk meg.
Mihály ezután bevonult katonának. Ígéretet
tett nekem, ha megvárom, amíg leszerel, akkor
elvesz feleségül. 1972 februárjában házasodtunk össze és hála Istennek, azóta is szépen
együtt élünk, idén 40 éve.
Házasságkötésünk után párom családjánál
éltünk öt évig, utána építettünk - jelenlegi lakóhelyünkre - az Andrássy útra.
1974-ben született meg Csaba, 1976-ban pedig Norbert nevű gyermekem. Mindketten Szegeden dolgoztunk, ebből adódott, hogy gyermekeink is Szegeden végezték tanulmányaikat.
Csaba fiam Szolnokon a Kilián György Katonai
Szakközépiskolában repülőgép műszerész szakképesítést szerzett.
Norbert a Déri Miksa Szakközépiskolában végzett, mint erősáramú gépésztechnikus, e mellett komolyan foglalkozott a néptánccal. 12 évig
a Szeged Táncegyüttesben, majd Budapesten a
BM Művészeti Együttesben táncolt, szép eredményeket ért el.
– Mikor kezdett el dolgozni?
– GM-né: Más világ volt abban az időben, természetes volt az,
hogy a fiatalokat korán hagyták kibontakozni a munka világában.
1970-ben érettségiztem, az iskolai szünetekben a forráskúti Haladás
MGTSZ gyümölcsfelvásárló telepén pénztárosként dolgoztam. Ez egy

– Meséljen a Tisza Volán Zrt.-nél töltött évekről!
– Több területen dolgoztam. Kezdetben a Volán 10. sz. vállalat
többféle tevékenységgel is foglalkozott: darabáru fuvarozás, teherfuvarozás és személyszállítás. Engem a darabáru fuvarozáshoz
vettek fel, ott végigjártam minden munkafolyamatot és beosztást:
raklevélíró, feladási számfejtő, darabáru fuvardíj pénztáros. Innen
jöttem el GYES-re, majd visszatérve a teherforgalmi üzemegység IV.
üzeménél dolgoztam kocsirakományos részlegnél.
A mai fiatalok számára ismeretlen az a világ, ahogy akkor működtek a dolgok. A Tisza pályaudvaron sok ember dolgozott, hiszen a kereskedelmi forgalom teljesen másképp zajlott. Sokféle áru a vasúton
érkezett és ennek a közúti szállítását végeztük a címzetthez. 1980-tól
1989-ig dolgoztam ezen a területen szállítmányozási főelőadóként.
Munkám végzése során az összes nagyvállalat szállítási vezetőivel jó
munkakapcsolatban voltam.
Szeretettel emlékszem vissza ezekre az évekre.
Közben a család mellett a saját szakmai képzésemet is fontosnak
tartottam. Munka mellett elvégeztem a forgalmi és kereskedelmi
alapvizsgát és a teherforgalmi tiszti képzést.
A világban bekövetkező változások a munkahelyen is jelentkeztek,
kizárólagosan személyszállításra orientálódott a cég. 1989-ben a
szegedi Mars téri autóbusz pályaudvarra kerültem és itt is több munkakörben dolgoztam. Kezdetben információsként utas tájékoztatás
tartozott a feladataim közé, majd készlet ellenőrként tevékenykedtem, az utolsó 10 évben fuvardíj
pénztáros munkakört láttam el.
– Milyen érzésekkel gondol vissza
a munkahelyén eltöltött 40 évre?
– Nehéz ezt így megfogalmazni,
hiszen egy egész élet munkája sokféle érzelmet vált ki az emberből. Hihetetlen, hogy ilyen gyorsan rohan
az idő. Kimondva soknak tűnik a 40
év, de nem érzi annyinak az ember.
Hálás vagyok a sorsnak, hogy mindig kaptam lehetőséget és becsülettel megálltam a helyem minden
munkakörömben.
Elégedett vagyok. Szorgalmam,
pontosságom, szakmai tudásom elismerték. Bizonyítja ezt az ötévenként
kapott törzsgárda tag elismerés, az
igazgatói illetve a kiváló dolgozó oklevelek, dicséretek.
A legnagyobb meglepetés a Tisza
Volán megalapításának 60. évfordulóján rendezett ünnepségen ért
2010. október 4-én. Megkaptam a
Szent Kristóf – az utazók védőszentje – emlékérem arany fokozatát.
Rá sem gondoltam. Szegeden a Rendezvényházban volt az ünnepség. Kollégáimmal, kolléganőimmel leültem a nézőtéren. Az egyik
rendező megkért, hogy foglaljam el a névre szóló helyemet az első
sorban. Nagyon emlékezetes nap ez számomra, boldog voltam. Megtisztelő, hogy méltó helyen és időben elismerik az ember több évtize„Éljetek míg kedvetek tart,
Éljen úri házatok,
Míg a szép leány kapós lesz,

S kedves a bor, és kenyér,”
Vörösmarty Mihály: Újesztendei
szép kívánság
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des felelősségteljes munkáját. Még ma is megmelengeti a szívemet,
ha rá gondolok, milyen boldogan és elégedetten jöttem nyugdíjba.
Ezúton is köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a kitüntetéshez. Legelőször is a férjemnek, aki mindig társ mellettem, a gyermekeimnek, családomnak és nem utolsó sorban főnökeimnek, akik
méltónak tartottak erre az elismerésre.
A legnagyobb kitüntetés nekem az volt a 40 év alatt, hogy mindig
szükség volt a munkámra. A nagy létszámú Volán 10. sz. vállalat,
ami később Tisza Volán Zrt. lett, már jóval kevesebb embernek nyújt
megélhetést, mint korábban. Lehet annál nagyobb elismerés, hogy
az emberre szükség van, és nem kerül bele a létszámleépítésekbe?

– Mi az, amit a legfontosabb értéknek tart, amit az unokáinak is
szeretne tovább adni?
– Én úgy érzem a fiaimnak átadtam a munka szeretetét, a munkahely megbecsülését, mert komoly felnőttek lettek. Sikerült őket
jól nevelni, nem véletlen, hogy kicsi koruk óta számunkra ők voltak
a legfontosabbak. Hála a Jóistennek követik a példánkat, nagyon
becsületesen dolgozik mind a kettő. Csaba a Lufthasa állományában
a Liszt Ferenc repülőtéren repülőgép műszerész. Norbert, a WHO IS
WHO könyvszerkesztője valamint a budakalászi néptánc együttes
vezetője.
Rendezett családi körülmények között élnek. Menyeim kedvesek,
aranyosak, jelenleg mindketten otthon, szeretetben nevelik a szépen
fejlődő gyermekeiket.
Szeretném, ha az unokáim mind a munkában, mind a magánéletben követnék felmenőik példáját.
Hálával tartozom, hiszen az életben adódó sok nehézség ellenére
számtalan mindent köszönhetek a gondviselésnek: van egy megbízható, hűséges társam. Idén februárban ünnepeljük 40 éves házassági
évfordulónkat. Két kezünkkel teremtettünk mindent, amink van. Misivel együtt alakítottuk ki a jelenlegi egzisztenciánkat, neveltük fel,
taníttattuk, segítettük és segítjük gyermekeinket. Köszönöm férjemnek a szeretetben, boldogságban együtt töltött időt. Remélem a sors
még hosszú évekkel ajándékoz meg bennünket.
Kívánjuk, hogy a több évtizedes, kemény munka árán megszerzett
nyugdíjas éveiket jó egészségben, boldog családi légkörben töltsék
még sokáig!
ZSH szerkesztőség

– Meséljen a nyugdíjas éveiről!
– A párommal szinte egy évben jöttünk el nyugdíjba, aki víz- és
gázvezeték szerelőként 19 évig dolgozott a Délép-nél, majd négy
évig a Volánnál, mint kazánfűtő és targoncás. A szegedi távhő szolgáltató vállalathoz került és 46 év munkaviszony után onnan jött el
nyugdíjba 2010. júliusában.
Nem álltunk le egyik napról a másikra, nyugdíjas éveink ellenére
földműveléssel, főként földieper termeléssel foglalkozunk. „Fő állásban” azonban nagyszülőként teljes az életünk.
Unokáimmal elég sokat Budapesten illetve Maglódon vagyunk,
hiszen gyermekeink ott élnek. Csaba fiaméknál Niki unokám öt éves,
Dominik 2 éves. Norbert fiaméknál Luca és Levente iker unokáim egy
évesek.
Minden hónapban haza is jönnek egy pár napra a vidéki nagyszülőkhöz és nagyon jól érzik magukat Zsombón. Ilyenkor a nagyi és a
tatus lesi minden gondolatukat és körülöttük forog a világ.

Kedves NÉPTÁNC iránt érdeklődő fiatalok és visszafiatalodók!				
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„Most szegény háztól, hol az úr
magános,
Így telik. Majd tán vidorabb
napunk lesz,

Február hónaptól május végéig, hetente egy alkalommal,
a történelmi Magyarország
tájegységeinek néptáncaival
barátkozhatnak a táncos lábú,
néphagyományok iránt érdeklődők. Ha kíváncsi arra, vajon mitől válhat a tánc szavak nélküli
’’beszélgetéssé’’ két ember között, vagy arra miként találkozik
egymással az évszázados hagyomány és az adott pillanat, netán
Lilla ifjasszony ha jövő karácsonyt
Érheti vélem.”
Csokonai Vitéz Mihály: [Újévi
ajándék]

arra milyen érzés úgy mozdulni,
ahogy azt a muzsika diktálja, akkor közöttünk a helye!
A foglalkozás célja, hogy a néptáncokban még teljesen kezdők,
bátortalanul indulók is olyan
alapokat kapjanak, amelyekkel
már bátrabban bekapcsolódhatnak a táncházak, táncos események forgatagába.
A próbák a József Attila
Közösségi Házban, rend-

szerint péntek esténként
18.30-20.00 óráig lesznek
megtartva.
Ha van kedve egy jóízűt
táncolni és énekelni, akkor
találkozzunk február 3-án!
Bővebb információt
Nokta Gábortól személyesen
vagy a 0620/433-0893-as számon kaphat.

Dorkó

Hírek a Zsombói labdarúgó csapatainkról								
A 2011-12 bajnoki év őszi szezonja a felnőtt csapatunk december
4-én lejátszott mérkőzésével véget ért. A csapatok értékelésére az
évad végén kerül sor, de a szezonban elért eredményeiket az alábbiakban ismertetjük.
U7 korosztály: Ősszel a Bozsik utánpótlás tornákon vettek részt, ezáltal megkezdték az óvodás gyermekek a sportággal történő ismerkedést. A tornákon nagyon jól érezték magukat, köszönet mindenkinek, aki segítette a gyermekek eljutását a tornákra.

okok és fegyelmezetlenségek következtében a teljesítményben kis
hanyatlás volt érzékelhető, de eredményük így is jónak mondható. A
jól sikerült szezonjukat szemlélve talán csak az elérhető cél okozhat
némi csalódottságot a játékosokban és edzőjükben.
#

csapat

M

GY

D

V

LG

KG

GK

BP

pont

01.

Székkutas TC

15

15

0

0

105

11

94

-

45

02.

Szentesi Kinizsi TE

15

13

0

2

59

18

41

-

39

03.

Makói FC II

13

10

0

3

63

22

41

-

30

U9 korosztály: A korosztály szintén a Bozsik tornákon szerepelt és
a tornák előrehaladtával egyre jobb teljesítményt nyújtottak. Felkészülésük Kiss Károly edző áldozatos munkájának köszönhetően
rendkívül szervezetten történt, amely a teljesítmény javulásában és
a gyermekek fejlődésében is észrevehető volt.

04.

Bordány SK

15

10

0

5

51

29

22

-

30

05.

Zsombói Foci-Suli

15

8

1

6

45

33

12

-

25

06.

Földeák TC

15

8

0

7

47

51

-4

-

25

07.

Csengelei KSE

15

7

4

4

27

21

6

-

25

08.

FK 1899 Szeged

15

7

2

6

47

39

8

-

23

09.

Üllési SE

15

6

2

7

31

35

-4

-

20

U11 korosztály: A Magyar Labdarúgó Szövetség Csongrád Megyei
Irodája által kiírt rövidített pályás bajnokságban vettek részt, amelyben tisztes helytállásról tettek tanúbizonyságot, a tavaszi szezonban
kicsit nagyobb odafigyeléssel és persze kemény munkával nagyon
szép eredmény elérésére is van lehetőség.

10.

Fábiánsebestyén KSC

15

5

5

5

31

39

-8

-

20

11.

Tömörkény KSE

14

4

2

8

17

30

-13

-

14

12.

Szőreg RSE

13

4

1

8

21

59

-38

-

13

13.

Zákányszék KSK

15

3

0

12

19

59

-40

-

9

14.

Csanytelek SC

15

2

3

10

13

57

-44

-

9

15.

Újszentiván SE

13

1

3

9

13

34

-21

1

5

16.

Szatymazi SE

14

1

1

12

20

72

-52

-

#

csapat

M

GY

D

V

LG

KG

GK

BP

pont

01.

Újszegedi Torna Club

5

5

0

0

30

4

26

-

15

02.

Deszki SC

5

4

0

1

12

8

4

-

12

03.

Zsombói Foci-Suli

5

2

1

2

4

10

-6

-

7

04.

Mórahalom VSE

6

1

2

3

13

15

-2

-

5

05.

Üllési SE

5

1

0

4

7

13

-6

-

3

06.

Ásotthalmi TE

5

0

1

4

1

18

-17

-

1

U14 korosztály: A Homákháti csoport nagypályás bajnokságában
szerepeltek és óriási meglepetést okozva szülőknek, edzőknek egyaránt nagyon szép eredményeket értek el. Az alacsony létszámmal
rendelkező korosztály további tisztes hozzáállással reméljük tavas�szal tovább folytatja sorozatát és felkerülhet a dobogóra.
#

csapat

M

GY

D

V

LG

KG

GK

BP

pont

01.

Mórahalom VSE

8

8

0

0

60

5

55

-

24

02.

Kisteleki TE

8

5

0

3

44

20

24

-

15

03.

Bordány SK

8

4

0

4

25

25

0

-

12

04.

Zsombói Foci-Suli

8

4

0

4

16

25

-9

-

12

05.

Szőreg RSE

8

3

0

5

27

54

-27

-

9

06.

Zákányszék KSK

8

0

0

8

6

46

-40

-

0

U16 korosztály: A megyei U16-os bajnokság Homokháti csoportjában szerepeltek, felkészülésük edzőjük vezérletével rendkívül
tudatosan történt, mely az eredményeikben is tükröződik egyetlen
botláson kívül, még az első helyezett Kistelekkel szemben is verhetetlennek bizonyultak. Eredményükhöz mindenki helyi labdarúgást
szerető nevében gratulálunk, és szurkolunk, hogy az áhított bajnoki
cím is elérhető legyen.
#

csapat

M

GY

D

V

LG

KG

GK

BP

pont

01.

Kisteleki TE

7

6

1

0

53

3

50

-

19

02.

Zsombói Foci-Suli

7

4

2

1

39

7

32

-

14

03.

Mórahalom VSE

7

4

1

2

36

23

13

-

13

04.

Csengelei KSE

7

3

1

3

47

17

30

-

10

05.

SZEOL-SZVSE

7

3

1

3

27

37

-10

-

10

06.

Röszke SK

7

3

0

4

34

39

-5

-

9

07.

KSE Balástya

7

2

0

5

21

32

-11

-

6

08.

Ásotthalmi TE

7

0

0

7

2

104 -102

-

U19 korosztály: Az Ifjúsági korosztály a felnőtt megye II. osztályú csapattal párhuzamosan játszotta mérkőzéseit, hétvégenként
egész Csongrád megye területét beutazva. A csapat mindenkit meglepve fordulókon keresztül vezette a tabellát, majd részben kívül álló

Felnőtt: A felnőtt csapatunk a bajnoksághoz mérten jó közepesen,
az előzőévekhez mérten kiemelkedően teljesített, gratulálunk hozzá és reméljük a tavaszi szezonban egy-két hellyel, még előrébb tud
lépni Megye II. osztályú csapatunk.
#

csapat

M

GY

D

V

LG

KG

GK

BP

pont

01.

Székkutas TC

17

15

1

1

58

13

45

-

46

02.

Üllési SE

17

13

3

1

39

17

22

-

42

03.

Bordány SK

17

12

3

2

64

18

46

-

39

04.

Makói FC II

17

10

4

3

45

22

23

-

34

05.

Szőreg RSE

17

10

3

4

46

29

17

-

33

06.

FK 1899 Szeged

17

10

2

5

38

23

15

-

32

07.

Szentesi Kinizsi TE

17

9

3

5

38

26

12

-

30

08.

Zsombó SE

17

9

1

7

30

31

-1

-

28

09.

Tömörkény KSE

17

8

2

7

35

25

10

-

26

10.

Sándorfalvi SK II

17

8

2

7

38

32

6

-

26

11.

Földeák TC

17

6

0

11

36

44

-8

-

18

12.

Csanytelek SC

17

5

3

9

27

33

-6

-

18

13.

USC Tanárképző Szeged

17

4

4

9

21

33

-12

-

16

14.

Fábiánsebestyén KSC

17

3

6

8

30

46

-16

-

15

15.

Zákányszék KSK

17

4

0

13

17

43

-26

-

12

16.

Újszentiván SE

17

4

0

13

27

54

-27

-

12

17.

Szatymazi SE

17

1

3

13

30

86

-56

-

6

18.

Csengelei KSE

17

1

2

14

18

61

-43

-

A csapatok szerepléséhez az edzők áldozatos térítésmentes társadalmi munkáját, a szurkolók bíztatását és a szülők segítségét, ezúton
is köszönjük.
A téli szünetben, amely decembertől-februárig tart minden játékosnak jó pihenést a szülőknek pedig sok türelmet kívánunk gyermekeikhez.
Toborzó
A következő korosztályokban várjuk a mozgást kedvelő vagy magukban tehetséget érző gyermekek jelentkezését február hónapban.
U11-U12
U14 		

2000-2001 és 2002-ben született iskolások
1998-1999-ben született iskolások
„Az országúton most a gyenge vándor
fagyott kezéből kifordul a bot.
Oldalán a kutya hiába táncol:”
Jékely Zoltán: Éjjel a hómezőkön
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dorkó

HÍRMONDÓ

Herman Krisztofer győzelmei karatékaként							

Diákolimpia – Hajdúszoboszló, 2011.
március
A Gyerek II. 35 kg kategóriában Herman
Krisztofer – 5. kyu, Szeged – egy 12 fős
csoportban bemérkőzőként bizonyíthatta
ügyességét. Az első ellenfelét, Bodnár Norbertet (Kaba) 6 ponttal hagyta alul. A második ellenfelét, Szabó Rolandot (Jászberény)
szintén csúfosan „eltángálta”. A harmadik ellenféllel, Márkus Dominikkal (Victory Martfű) egy vérpezsdítően izgalmas 2 percet produkáltak. Az utolsó 1:45 másodpercben 2:2

volt a pontok állása. A téthelyzetben Krisz
egy utolsó, mindent eldöntő, győztes pontot megszerezve, bekerülhetett a döntőbe!
A döntőben egy szeghalmi fiúval – Molnár
Tamás – szemben 2 percben bizonyíthatott.
Itt sem okozott csalódást, hiszen könnyen
megszerezte a dobogó legfelső fokát pontfölénnyel!
2011. október 15-én Hollandiában,
a Waterpoort kupán küzdöttek a szegedi
Ichiro Dojo és a Kisteleki Kyokushin Karate
Klub karatékái. Ezen a Sneek városában rendezett bajnokságon Herman Krisztofer gyermek kategóriában második helyezést ért el.
2011. november 06-án került megrendezésre Budapesten, a Bushido Európa
Kupa.
Az Ichiroból másodmagával mérettette
meg magát Herman Krisztofer a rangos
eseményen. Krisz hozta a formáját, kitűnő

küzdelmeket produkálva a dobogó 2. fokára
lépett fel – a legfelsőre is léphetett volna a
teljesítményét nézve.
Gratulálunk neki! OSU!

Tisztelt Építkezők!
Amennyiben bármilyen tervezési munkával, szaktanácsadással segíthetem elképzeléseinek megvalósítását, rövid határidővel, diszkrét árakkal, teljes körű ügyintézéssel állok
szíves rendelkezésükre.

Tarcsi Károly Építésztervező
6792 Zsombó, Radnóti utca 5.
Tel:06/30/218-7686

TÜDŐSZŰRÉS LESZ ZSOMBÓN!									
Szűrési időpontok:

2012.01.25., Szerda
2012.01.26., Csütörtök
2012.01.30., Hétfő		
012.01.31., Kedd		

09:00-14:45
09:00-14:45
09:00-14:45
09:00-14:45

Szűrés helyszíne: Közösségi Ház udvara (Zsombó, Alkotmány utca 1.)
A szűrésre jelentkezők a TAJ kártyájukat
(betegbiztosítási kártya) és a lakcímkártyájukat szíveskedjenek magukkal hozni a
tüdőszűrésre.
Várandós és szoptatós nők a tüdőszűrést
nem vehetik igénybe!
A tüdőszűrés igénybevételére vonatkozó szabályok a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek
megelőzését és korai felismerését szolgáló
egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997.
(XII. 18.) NM rendelet, továbbá a térítési
díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló
284/1997. (XII. 23.) korm. rendelet alapján:
– 40 éves kor felett a tüdőszűrő vizsgálat évente egy alkalommal, beutaló
nélkül, térítésmentesen vehető igénybe
– 40 éves kor alatt:
– a megelőző célú tüdőszűrésért
térítési díjat kell fizetni, melynek
összege: 860 Ft
– Járványügyi szempontból indo-

22

kolt esetben (tbc gyanú), háziorvosi
beutalóval térítésmentesen igénybe vehető
– A foglalkozás egészségügyi („Alkalmassági”) vizsgálat kortól függetlenül térítésköteles vizsgálat. Térítési díj: 860 Ft.
– Nem kell térítési díjat fizetni a
tüdőszűrő vizsgálatért, ha annak igénybevételére a szakképzésről szóló 1993. évi
LXXVI. Törvény 2.§. (1) bekezdés a)-c) pontja
szerinti szakképzési intézmény ekben
oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatai keretében kerül
sor. A törvény hatálya alá tartozó szakképzési intézmények:
– szakközépiskola
– szakiskola, ideértve a speciális szakiskolát és a készségfejlesztő speciális szakiskolát
– felsőoktatási intézmény
A szűrővizsgálat térítésmentes igénybevételéhez minden esetben a vizsgálatkérő oktatási intézmény iskolaorvosának beutalója szükséges.
A 40 év feletti biztosítottak részére
az évente egy alkalommal igénybe
vehető térítésmentes lakossági tüdőszűrést csak abban az esetben tudjuk
elvégezni, amennyiben rendelkeznek
a mobil szűrés helyszínén állandó vagy
ideiglenes lakcímmel. Ennek hiányában szíveskedjenek felkeresni a lakóhelyük szerint illetékes tüdőgondozó
intézetet.

„Ott vagyok s képzelem a szöllős dombokat,
Tokaj hegye körül felkelő ormokat,
Most a szomorú tél béfedte azokat,”
Orczy Lőrinc: Tokajban való érkezés télen

A térítésköteles foglalkozás egészségügyi
tüdőszűrést valamennyi szűrésre jelentkező
biztosított részére elvégezzük. Térítési díj:
860 Ft.
Tüdőszűrés térítési díjának befizetése:
Miután a tüdőszűrő gépjárműben a készpénz kezelés technikai feltételei nem állnak
rendelkezésre, ezért a tüdőszűrés térítési
díját előzetesen a Polgármesteri Hivatalhoz
eljuttatott csekken tudják a lakosok befizetni. Kérjük a tüdőszűrés elvégzése előtt a tüdőszűrés díját befizetni. A befizetést, igazoló
csekket a tüdőszűrés igénybevétele előtt kell
átadni a szűrőbuszon. A szűrőbusz dolgozói
számlát állítanak ki a befizetésről, melynek
első példányát megkapja a szűrésre jelentkező páciens.
Tüdőszűrési eredmények kiadása:
A térítésköteles tüdőszűrések negatív eredményeit a tüdőszűrés elvégzése után 4 héten
belül postázzuk Dr. Borbély Rita háziorvos
részére.
A térítésmentes szűrési eredmények az
eddigi gyakorlatnak megfelelően átvehetők
a szűrés elvégzése után 4 héttel a területileg
illetékes Tüdőgondozó Intézetben / Szeged /
A tüdőszűrésen kiemelt lakosok továbbvizsgálása akár térítésköteles akár térítésmentes tüdőszűrésről van szó, az illetékes
Tüdőgondozó Intézet / Szeged / végzi el.

Téka

JANUÁR: Boldogasszony hava									
Január az év első hónapja a Gergely naptárban, 31 napos. Nevét Janusról kapta, aki a
kapuk és az átjárók római istene volt az ókori
római mitológiában.
JANUÁR 1. – ÚJÉV NAPJA
A néphit szerint olyan lesz az egész esztendő, amilyen az első napja. Vidáman, bőséges
falatozások közepette ünnepelték tehát ezt
a napot.
A január elsejei évkezdetet a XIII. Gergely
pápa által 1582-ben megreformált naptár
általánosította. Kevés kivétellel szinte minden népnél az év kezdetét jelzi.
Ez a nap időjósló, szerelmi, esetleg haláljósló nap volt. Ha újesztendő napján szép,
fényes az idő, jó lesz az esztendő. Az újesztendő első napját az evés-ivás és az elmaradhatatlan jókívánságok jellemzik. Minden,
ami ezen a napon történik – legyen az jó
vagy rossz –, a hiedelem szerint megmutatja, milyen lesz az egész év. Ez a nap meghatározója az egész évnek, ezért nagyon fontos, hogy minden jól alakuljon. Nem szabad
sírni és olyan szavakat kiejteni, mint például
betegség vagy halál.
Sok helyen az újévet megelőző napokban kívül-belül rendbe teszik a házat, majd
eldugják a söprűt, takarítószereket, hogy
aznap véletlenül se kerüljön elő, különben
egész évben takarítani kell.
Ez a nap a fogadkozások napja, amikor
mindenki igyekszik megszabadulni rossz
szokásától több-kevesebb sikerrel.
Már reggel izgatottan figyelték, ki jön elsőként a házhoz újévet köszönteni. Asszony
vagy lány nem mehetett ilyenkor vendégségbe, mert úgy tartották, hogy a nők nem
hoznak szerencsét a házra. A délelőtti vidám
köszöntések után következett az ünnepi
ebéd. Az asztalról elmaradhatatlan volt a
disznóhús, mert úgy hitték, a disznó előre
túrja a szerencsét. Tyúkot és egyéb baromfit
nem tálaltak fel, hiszen az meg hátrakaparja
a szerencsét. A lencse és a kása kedvelt újévi
ételnek számított: aki megeszi, annyi pénze
lesz az újesztendőben, ahány a lencseszám,
a kásaszám.
JANUÁR 6. – VÍZKERESZT
Hagyományosan ekkor ér véget a karácsonyi ünnepkör. A keresztvíz szentelésének
ünnepe – a vízkereszt elnevezés is erre utal.
Ezt a vizet aztán egész évben megőrizték.
Behintették vele a szobát, az istállót, a kutat
és a vetőmagot. Gyógyító erőt tulajdonítottak neki, s ha betegek voltak, ittak is belőle
egy-egy kortyot. Vízkeresztkor bontották le a
feldíszített karácsonyfát, s ekkor rendezték a
„háromkirályjárást” is, amely a betlehemes
játékban szereplő három napkeleti bölcsről
kapta a nevét.
Sok helyen, vízkereszt napján tartják a

csillagozást, vagy a háromkirályok járását,
a három napkeleti bölcs betlehemi látogatásának emlékére. Az egyházi naptár szerint
Epiphania Domini, azaz az Úr megjelenésének napja, az a nap, amikor Jézus Krisztus
kinyilvánította születését a pogány népeknek. Ennek jelképe, hogy a három napkeleti
bölcs, Gáspár, Menyhért és Boldizsár Jézus
születésekor megjelent a betlehemi csillagot követve, uralkodónak kijáró tisztelettel
hódolt a gyermek és édesanyja, Mária előtt.
Ezen a napon megszentelik a házakat vízzel és sóval, és krétával a szemöldökfára írják
a G. M. B.-t (Gáspár, Menyhért, Boldizsár).
Ehhez a naphoz kapcsolódik a következő
időjóslás: „Ha vízkeresztkor megcsillan a víz
a kerékvágásban, nem lesz hosszú a tél.” Vízkereszt napja utat nyit a sok vidámsággal,
muzsikával járó farsang időszakának is.
A FARSANG
Vízkereszttől hamvazószerdáig tart. Ez az
utolsó télvégi ünnep, ezzel zárják a telet, s
kezdődik a tavaszvárás. Itt az utolsó alkalom
a mulatságra, s ezután következik a húsvétig
tartó nagyböjt. Farsangkor tartották a nagy
bálokat, lehetőség nyílott az ismerkedésre.
Ha egy lány a farsang utolsó napjáig nem
ment férjhez, várhatott őszig, mert a tavaszi és a nyári mezőgazdasági munkák nem
hagytak időt a lakodalomra. Farsang vasárnapját talán éppen azért hívták menyegzős
vasárnapnak, mert aznapra lakodalom esett.
Azokat az eladó lányokat, akik pártában maradtak, nem mentek férjhez húshagyó kedd
éjszakáján, vagyis a farsang utolsó éjjelén,
azt kicsúfolták. Rendkívül kedvelt színjáték
volt a böjt és a farsang párviadala.
Az asztalok kedvenc csemegéje a töltött
káposzta és a farsangi fánk.
A MOHÁCSI BUSÓJÁRÁS
A szokás eredete a török elleni harcokra
vezethető vissza. A hagyomány szerint a
mohácsi sokác – délszláv – férfiak a nádasba menekültek az ellenség elől. Ijesztő
faálarcot faragtak maguknak, ruhájukat
kitömték szalmával, hogy ijesztőbbek legyenek. Ebben az öltözetben csónakon keltek át
a Dunán, s rátörtek a törökökre. A janicsárok megrémültek a „szörnyektől” ördögnek
hitték őket, s eszüket vesztve menekültek.
Ennek az eseménynek az emlékére öltöznek
busónak (faálarcos szörnynek) a mohácsi
sokácok minden évben farsang vasárnapján.
Felvonulnak a város utcáin, énekelnek, vigadoznak.

JANUÁR 13. – VERONIKA
Erről a napról azt tartják, hogy az év leghidegebb napja.
JANUÁR 17. – ANTAL
Remete Szent Antal és Páduai Szent Antalnak az ünnepe, akik a beteg emberek és állatok, valamint az orbáncosok védőszentje. A
hiedelmek szerint ezen a napon az orbáncos
emberek meggyógyulnak, ha három Antal
nevű ember megáll az ágyuk mellett, és ott
a pipadohány füstjét ráfújják a beteg testrészre. A pipát tűzkővel és taplóval kellett
meggyújtani hétszeri csiholással.
JANUÁR 28. – PIROSKA
„Negyvenes nap”, azt jelenti, hogy ennek a
napnak az időjárása egyezni fog az egy vagy
két holdváltozásra bekövetkező időszak hőmérsékletével, csapadékmennyiségével. „Ha
Piroska napján fagy, negyven napig el nem
hagy.” Házasságjóslás is kapcsolódik ehhez a
naphoz: egyes helyeken azt tartották, hogy
az a lány, aki ezen a napon piros kendőt köt a
nyakába, még abban az esztendőben férjhez
megy.
JANUÁR 20. – FÁBIÁN ÉS SEBESTYÉN
A két vértanú ünnepe az első tavaszébresztő nap. Ekkortájt kezdenek a fák nedvet szívni. Fábián a pestisesek, Sebestyén a nyilasok,
puskások, védőszentje.
JANUÁR 21. – ÁGNES
Időjárás-jósló nap. A régiek megfigyelték,
ha ezen a napon derült az idő, akkor jó termés lesz az évben. Ezen a napon böjtölve
és néhány egyéb előírást követve a lányok
megálmodhatják jövendőbelijüket.
JANUÁR 22. – VINCE
„Ha megcsordul Vince, tele lesz a pince” –
Olvadás esetén jó bortermésre lehet számítani.
Vince országosan ismert borvédőszent
volt. Napja általános termésjósló-nap. Vincét
a középkortól kezdve úgy tisztelték, mint aki
legyőzi a tél sötét hatalmait, és előkészíti a
lassan közeledő tavasz útját.
„Ha szent Vintze napja fénylik, azt mondják a boros gazdák, hogy megtelik a pintze,
és sok jó bort várhatni.” („Száz esztendős
kalendáriom” – 1799)
Zaragozai Vincét a Diocletianus-féle keresztényüldözés idején Valenciában vetették börtönbe, 304-ben halt vértanúhalált.
Csontjait Valenciában őrzik. Neve latin eredetű (Vincentinus), jelentése: győzedelmes.
Európában jól ismert védőszent, aki Portu-

„A havazó télnek szele kezdi lezárni folyóink
Árjait, és jegesűl a hegyek ormin hava.”
Vörösmarty Mihály: (A havazó télnek szele…)
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gália patrónusa, a vigneroni szőlőhegyeké,
a német és a francia vincelléreké, tévesen a
nevében levő bor (vin) szótag alapján a párizsi borkereskedőké is.
JANUÁR 25. – PÁL

Pál fordulása, a bibliai Saulus Paulusszá
változásának története alapján a kemény
tél időjárásának átalakulását jósolják erre a
napra: „Pálfordulás – télfordulás”.
Egyes vidékeken ezen a napon pálpogácsát
sütöttek. Életkor szerinti nagyságban annyi
pogácsát készítenek, ahány családtag van.
Mindegyik pogácsába egy-egy lúdtollat
tűztek. Ha sütés közben valaki pogácsáján
megégett a toll, akkor halál várt rá az évben,
ha pedig megpörkölődött, akkor valami betegség leselkedett az illetőre.
Az időjárást is meg lehetett jósolni ezen a
napon. Általános hiedelem szerint Pál fordulásakor a tél ellenkezőjére fordul: vagy jégtörő, vagy jégcsináló lesz. Ha az ember meglátja az árnyékát, hosszú télre kell számítani. Az
állatok is jelezték e napon az időt. A medve
ugyanis, ha e napon kijön a barlangjából, jó
idő lesz.

A könyvtár pályázatot hirdet

„Díszítsük
fel a könyvtárat!”
címmel több korosztály részére.
A 6 éven aluli gyermekektől rajz,
a 6-11 éves korosztálytól szintén rajz,
a 12-14 évesektől agyag, rajz,
a 14 éven felüliektől valamilyen irodalmi mű ihlette alkotást
várunk.
Pályázati feltételek: könyvtári tagság.
Beadási határidő: 2012. február 10. (péntek) 18 óra
Az értékes könyvnyereményeket a TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0024 „A
21. sz. könyvtára” c. pályázat keretében vásároljuk meg.
Várunk minden alkotni szerető versenyzőt!
Nagy Beatrix
könyvtáros

A ROVÁSÍRÁS TÖRTÉNETE 								

Az írás másik fajtája a székelymagyar rovásírás. Az írás ezen
módja talán elterjedtebb volt az
ősi időkben, ezt bizonyítja, hogy
jó néhány betűt jelölő tag sok
más ősi írásban is megtalálható.
Úgy tűnik a XIII. század folyamán enyhültek az írás ezen fajtáját tiltó törvények, és ekkor a
rovásírás, ezen belül is a székelymagyar írásmód újra terjedni
kezdett. Azonban erre az időre
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„Mit ijeszt a madárijesztő,
a téli pusztán mit ijeszthet?
Kalimpálása hajmeresztő,

már kevesen voltak birtokában
az írásmód szabályainak, és a kialakult latin írásmódot sem válthatta már fel. A XVI. századra
különösen Erdélyben, azon belül is Székelyföld területén újra
jelentősen elterjedt olyannyira,
hogy egészen a XVIII. századig itt
még tanították is az iskolákban.
Ekkor szittya-szkíta írásmód volt
a neve, csak mostanában hívják
székely rovásírásnak.

A Habsburg birodalom mérte a
végső csapást az írásmód használatára. Ekkor a magyar mellett
a német is hivatalos nyelv volt,
és egy harmadik írásmód már túl
sok volt az egyszerű közemberek
számára, akik ráadásul hivatalos
ügyeikben nem is használhatták
az ősi írást. Újra, ezúttal végérvényesen elveszett az írás általános jellege.
Manapság a rovásírás újra

2. rész

terjedőben van, elsősorban a
székely-magyar módja. Inkább
titkosírásként használják, és
egyetemista körökben terjed
leginkább, valamint olyan körökben, akik számára az írás a
magyarság megmaradásának
egyik jelképe. Ezen nacionalistának látszó jellege miatt azonban
a hivatalos hatalom nem szívesen áll ki mellette.
A Pálos-rovásírást az újraalakult Pálos szerzetes rend kezdi
újra felfedezni.
Forrás: http://crowland.
uw.hu/images/rovasiras/rovas_
tortenelem.html

VÉRADÁS
2012. február 07-én,
kedden 10-13 óráig a
Közösségi Házban.
Kérjük, hogy a személyigazolványt, lakcímkártyát és
TAJ-kártyát szíveskedjenek
magukkal hozni!
hogy aki látja, belereszket.”
Jékely Zoltán: Téli madárijesztő

BÉLÁIM

Az előző szám TOTO nyertese a Szilvánia Pizzéria 1 db családi pizzáját nyerte: Kálló Vanessza.
Gratulálunk! A nyeremény igazolását átveheti a Közösségi Házban.

Kvíz
1. Ki volt a szerelem istene a görög mitológiában?
1. Aphrodite
2. Pallasz Athéne
3. Héra
4. Vénusz
2. Mennyi volt 2003-ban Magyarországon a
foglalkoztatottak száma?
1. 4,7 millió
2. 5,6 millió
3. 3,9 millió
4. 2,8 millió
3. Sándor Pál filmje
1. Régi idők csokija
2. Régi idők ideje
3. Régi idők bocija
4. Régi idők focija
4. Bartók Béla második felesége
1. Bartók Márta
2. Pásztory Ditta
3. Brüll Adél
4. Szendrey Júlia
5. Mikorra esik a téli napforduló?
1. december 6.
2. december 22.
3. december 17.
4. december 1.

6. Melyik a legforróbb kontinens?
1. Amerika
2. Ázsia		
3. Afrika
4. Ausztrália
7. V. Piusz pápa írt egy szakácskönyvet?
1. Nem
2. Igen, de sosem adták ki
3. Igen
4. Nem, a nevével más adta ki
8. A lagunák, gondolák, galambok városa
1. Koppenhága
2. Velence
3. Hága
4. Firenze
9. Melyik zeneszerző műve a Tavaszi szimfónia?
1. Beethoven
2. Ravel
3. Csajkovszkij
4. Schumann
10. Hogy hívják a francia ajándékosztót?
1. Laoren Noel
2. Black Noel
3. Pere Noel
4. Kerstman Noel

11. Hol volt az első újkori olimpia?
1. Párizs
2. Olümpia
3. London
4. Athén
12. II. András és meráni Gertrúd lánya, ünnepe
november 19.
1. Szent Margit
2. Szent Piroska
3. Szent Kinga
4. Szent Erzsébet
13. Mikor volt a második téli olimpia Franciaországban?
1. 1992
2. 1968
3. 1928
4. 1936
+1. Hol található a Bakonyi Természettudományi Múzeum?
1. Bakonybél
2. Zirc		
3. Bakonynána
4. Nagyvázsony

„Ilyenkor januárban,
amikor kinyitott borotvával
rohangálnak a szelek az erdők között
s a be-beszakadó hóban

négykézláb vonszolja magát a Nap is,
mindig a télben elesett katonákra
gondolok.”
Csoóri Sándor: Ilyenkor januárban
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