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Faliszámozás

Pályázati hírek
– két közintézmény
fejlesztése zajlik

Küldöttség Orotván

A SZIKAI-tábor első nyara
Vásárhelyi hajléktalanok
segítettek az iskola nyári
felújításában
– Egy összefogás története

Palacsinta guinness a Jó
Szomszéd segítségével
– utána jártunk egy együttműködés történetének
Hittel, szeretettel…
– beszélgetés
Gyenes Csaba plébánossal

Egyszer volt, hol nem volt,
volt egyszer egy elsősegély
tanfolyam….
VÖLGYBE ZÁRT IDŐ
– Könyvajánló Orotva
testvértelepülésünkről
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Tájékoztató a képviselő-testületi ülésen történtekről

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

2012. július 10. – munkaterv szerinti,
rendes ülés
Az első napirendi pontban a Képviselőtestület a Szent Imre Katolikus Általános
Iskola 2011/2012. tanévéről, az általános
iskolai oktatás helyzetéről szóló tájékozatót
hallgatott meg. Pálmai Péter igazgató úr
tájékoztatójából kiderült, hogy idén 27 fő
nyolcadikos ballagott el az iskolából, majd
szeptembertől 33 fő első osztályos tanuló
kezdi meg tanulmányait az intézményben.
A második napirendi pontban a Nefelejcs
Katolikus Óvoda 2011/2012. nevelési évéről,
az óvodai oktatás helyzetéről szóló tájékoztatót hallgatta meg a Képviselő-testület.
Fogasné Matula Zsuzsanna intézményvezető
tájékoztatójából kiderült, hogy idén 37 gyermek ballagott el az óvodából és ugyanennyien kezdik az óvodát szeptemberben.
A harmadik napirendi pontban a Kós Károly Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2011/2012. tanévéről és az oktatás helyzetéről szóló beszámolót hallgatott meg a
Képviselő-testület. A művészeti iskola ebben
a tanévben a néptánc tanszakkal bővült és
szeptembertől a gitár oktatása is elindul.
A következő napirendi pontban a Kós Károly Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
igazgatói álláshelyére kiírt pályázatokat bírálta el a Képviselő-testület. A Képviselő-testület az egy beérkezett pályázat alapján úgy
döntött, hogy a pályázati kiírást eredménytelennek nyilvánítja és megbízta a véleményező szervezetek által támogatott Faragó
Gabriella igazgatót a következő tanévben az
intézmény vezetésével. A Képviselő-testület

megbízta a jegyzőt egy új pályázati kiírás
előkészítésére.
Ezt követően a Képviselő-testület az Életharmónia Alapítvány bemutatkozását hallgatta meg, amely után egy a helyi természeti
értékek számbavételére, ezzel összefüggésben turisztikai és településfejlesztési együttműködésről döntött az alapítvánnyal.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület a Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról döntött. A jelenlegi
módosítás indukálója a beruházással érintett külterületi területek megvásárlása volt.
Ezt követően a Képviselő-testület elfogadta a Mórahalmi és Kisteleki Kistérség Tanyafejlesztési Programjának tervezetét.
Az utolsó előtti napirendi pontban a József
Attila Közösségi Ház és Könyvtár felújításával kapcsolatos közbeszerzési eljárásban
hirdetett eredményt a Képviselő-testület. A
nyertes ajánlattevő a FERROÉP Zrt. volt, aki
azóta el is kezde a kivitelezést.
Ezt követően zárt üléssel folytatódott a
Képviselő-testületi ülés. A zárt ülésen a Képviselő-testület a József Attila Közsségi Ház
és Könyvár igazgatói álláshelyére benyújtott
pályázatokat bírálta el. A 8 beérkezett pályázat közül csak 2 felelt meg a jogszabályi
kritériumoknak és a pályázati feltételeknek.
A Képviselő-testület a 2 jelentkező meghallgatását követően és a közművelődési szakértő véleménye alapján úgy döntött, hogy
a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja
és megbízza a jegyzőt egy új pályázati kiírás
előkészítésére.
2012. augusztus 3. – munkaterven felüli, rendkívüli ülés
Az első napirendi pontban a Képviselő-testület az Egészségház felújításával kapcsola-

Tisztelt Zsombóiak, Kedves Lakosok!

A Magyar Posta Zrt. Szegedi Területi Igazgatósága tavasszal arról tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy a településen az ingatlanok nagy részénél nincsenek a faliszámok
(házszámok) kihelyezve, ami megnehezíti a
kézbesítők munkáját, gyorsaságát, eredményességét.
Az országos településrendezési és építési

tos közbeszerzési eljárásban hirdetett eredményt. A nyertes ajánlattevő a FERROÉP Zrt.
A második napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta a Homokháti Kistérség
Területfejlesztési Koncepcióját. A Koncepció
a kistérség helyzetelemzése és helyzetértékelése mellett, javaslatot tesz a célok meghatározására, a jövőkép kialakítására.
A harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület a Mórahalmi és Kisteleki Kistérség Tanyafejlesztési Programjának kiegészített változatát tárgyalta és fogadta el.
Ezt követően a Mórahalom és Vidéke ÁFÉSZ
felajánlásáról született döntés. A Mórahalom és Vidéke ÁFÉSZ megkereste, a Homokhát Eurointegráció Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Kft-ben érdekelt tulajdonosokat – így Önkormányzatunkat is –, hogy a 120.000,- Ft
névértékű üzletrészét elővásárlási jog címén
megvásárolhatják. A Képviselő-testület a
felajánlott elővásárlási joggal nem kívánt
élni.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület támogatta a testvérvárosi
találkozók szervezésére irányuló pályázat
benyújtását. A pályázattal lehetőség nyílna
testvérvárosi találkozók szervezésére.
Az utolsó napirendi pontban arról született
döntés, hogy pályázat kerül benyújtásra az
EU Önerő Alap támogatására. Ezzel az Egészségház felújítására nyert pályázat önerejére
próbál az Önkormányzat támogatást nyerni.
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy
a következő munkaterv szerinti Képviselőtestületi ülésre várhatóan 2012. augusztus
27-én kerül sor.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Dr. Csúcs Áron

jegyző

követelményekről szóló Kormányrendelet
(közismertebb nevén: OTÉK) szerint a telek
helyrajzi számát, illetőleg az épület házszámát a közterületről, illetőleg a magánútról
jól látható módon fel kell tüntetni.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Lakosokat,
ingatlantulajdonosokat, hogy mihamarabb
jól látható módon helyezzék ki a helyrajzi

számokat, házszámokat (faliszámokat).
Amennyiben a felhívásom nem vezet eredményre, akkor az érintett ingatlantulajdonosokkal szemben megteszem a szükséges
lépéseket.
Tisztelettel:

Kérem, – akik eddig tették továbbra is, akik
nem, azok mostantól – fokozott figyelmet
fordítsanak az ingatlanaik előtt található
közterületek gondozására, a vízelvezető árkok növényzettől és a leülepedett hordaléktól való tisztítására.
Tapasztalom, hogy a száraz időben ezekről
néhányan megfeledkeznek és ősszel illetve
tavasszal a belvizes időszakban mérgelőd-

nek, ha az árkok nem vagy részlegesen funkcionálnak.

Dr. Csúcs Áron

jegyző

Tisztelt Zsombóiak!

Mindannyiunk számára fontos a kulturált,
egészséges lakókörnyezet, ahová jó haza térni, megpihenni. Az önkormányzat is minden
évben igyekszik rendbe tenni a közterületeket, játszótereket, szépíteni a települést.
Büszke vagyok arra, hogy a lakosság többsége is hasonlóan gondolkodik, cselekszik,
időben gondoskodik otthona környezetének
rendbe tételéről.
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"Sötét szemem az éjbe réved,
Köszöntelek, dús álmú élet!

Ott künn a rózsák násza van ma:
Az örök vágynak diadalma!..."
Juhász Gyula: Augusztus

Köszönöm és kérem aktív együttműködésüket, mely mindannyiunk érdeke!
Gyuris Zsolt

polgármester

ZSOM-BOLYGÓ

Gyógyszertári kérdőív
Kedves Zsombóiak!
Megkeresés érkezett Zsombó Község Képviselő-testületéhez, amelyben egy zsombói
lakos kérte, hogy a Képviselő-testület az
ÁNTSZ-nél kezdeményezze közforgalmú
(teljes körű gyógyszerellátást biztosító)
gyógyszertár létrehozására pályázat kiírását.
A hatályos jogszabályok szerint Zsombón egy
közforgalmú gyógyszertár nyitható. Amen�nyiben pályázat alapján az ÁNTSZ engedélyt
ad valakinek közforgalmú gyógyszertár nyitására, és az engedélyes nem egyezik meg

a jelenlegi fiókpatika tulajdonosával, akkor
máshol nyílik a településen gyógyszertár. A
közforgalmú gyógyszertár nyitásától a kérelmező az ellátás (a nyitva tartás-időbeli és a
szolgáltatás tartalombeli) javulását várja.
A Képviselő-testület álláspontjának kialakítása előtt szeretné megismerni a lakosság
véleményét a jelenleg működő gyógyszertári szolgáltatásról, ezért tisztelettel kérem
a Zsombói lakosokat, hogy a kérdőívet a
Zsombói Hírmondóból kivágva, véleményüket feltüntetve 2012. szeptember 10-ig
szíveskedjenek visszajuttatni a következő

intézményekben elhelyezett gyűjtődobozba:
– Szociális Szolgáltató Központ (ahol
ideiglenesen az orvosi rendelés működik)
Zsombó, Alkotmány u. 6.
– Polgármesteri Hivatal Zsombó, Alkotmány u. 3.
Az adatszolgáltatás önkéntes, név nélküli.
Az adat kezelője Zsombó Község Önkormányzata, aki az adatokat a döntés meghozataláig kezeli.
Gyuris Zsolt

polgármester

KÉRDŐÍV 				Kérem karikázza be az Önnek megfelelő választ!
 Elégedett-e a működő fiókgyógyszertár áraival más
gyógyszertár áraihoz képest?
Igen
Nem
 Elégedett-e a működő fiókgyógyszertár kiszolgálási
színvonalával?
Igen
Nem
 Elégedett-e a működő fiókgyógyszertárban a keresett
gyógyszerek rendelkezésre állásával?
Igen
Nem
 Elégedett-e a működő fiókgyógyszertárban a gyógyszertári készítésű gyógyszerek hozzájutási idejével?
Igen
Nem

RENDŐRSÉGI HÍREK

Tisztelt zsombói olvasók!
Köszöntöm önöket a Zsombói Hírmondó
legújabb számának hasábjain! Az elmúlt 2
hónapban is „termett” néhány bűnügyi esemény, ezekből bemutatok néhányat!
Egy előadó művész irat tárcáját tulajdonította el lelketlenül egy ismeretlen személy a
zsombói Kis Boldogasszony templom sekrestyéjéből. Az ügyben lopás miatt folytatunk
nyomozást.
Egy zsombói hölgy táskájából ismeretlen
személy eltulajdonította annak mobiltelefonját az ügyben lopás miatt folyik a nyomozás.
Fiatalkorúak rongálták meg a sportpálya

 Elégedett-e a működő fiókgyógyszertár nyitva tartásával?
Igen
Nem
 Ha nem milyen időszak lenne megfelelő?

 Egyéb javaslatok, igények?

melletti játszóteret Zsombón. Az okozott kár
közel 100 000 Ft. Az ügyben rongálás miatt
folyik nyomozás. Az esettel kapcsolatosan
várjuk a tisztelt olvasók hozzászólásait illetve
minden az esettel kapcsolatos információt.
2 alkalommal történtek a települési rendezvények alatt zseblopások kisebb illetve
szabálysértési értékben.
Egy lakatlan hétvégi házba a bejárati ajtót
megrongálva jutottak be ismeretlen elkövetők, majd az épületből szerszámgépeket
tulajdonítottak el 250 000 Ft értékben. Az
ügyben ugyancsak lopás miatt folytatunk
nyomozást.
Zsombó területén az elmúlt időszakban

12 esetben végeztünk közbiztonsági fokozott ellenőrzéseket. Az ellenőrzések idején
41 alkalommal kezdeményeztünk eljárást
az észlelt különböző szabálysértések 1 alkalommal ittas járművezetés miatt.
Megköszönöm a Zsombó közrendje érdekében tett bejelentéseiket. Ennek fenntartása közös elemi érdekünk.
Az önök nyugalma és biztonsága érdekében végezzük feladatainkat. Várom megtisztelő észrevételeiket, bejelentéseiket a 62/
251-217 illetve a 06 20 / 777 1330 telefonszámokra.
Varga Zoltán r. őrnagy

őrsparancsnok

Művelődésszervezői álláshirdetés(

A József Attila Közösségi Ház és Könyvtár művelődésszervezői munkakörbe zsombói
vagy a szegedi kistérség településein lakó munkavállalót keres.
Elvárások:
		
– középfokú végzettség
		
– felhasználói szintű számítógépkezelői ismeret
Előny:
		
– (művelődésszervezői) főiskolai végzettség
		
– B kategóriás jogosítvány
		
– pályakezdő
Jelentkezési határidő: 2012. szeptember 15.
Jelentkezés módja:
Önéletrajzot zárt borítékban névvel és
IKSZT felirattal Zsombó Község Polgármesteri Hivatalába
			
(6792 Zsombó, Alkotmány utca 3.) kell benyújtani személyesen vagy postai úton.
"Meleg dél van itt kinn a mezőben,
Rakja a nap a tüzet erősen.

Meleg dél van, meglippen a madár,
A fáradt eb kiöltött nyelvvel jár."
Petőfi Sándor: Meleg dél van...
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KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY!

A korábbi újságokban olvashattak róla,
hogy az idei évben is több jelentős beruházás
valósul meg a településen, amelyből kettő a
lakosság által gyakran használt közintézmények működését is érinti: a Közösségi Házat
és Egészségházat.
A két közintézményt érintő felújítás, bővítés megkezdődött és terveink szerint őszre
valósul meg. Ez azt jelenti, hogy a nyár folyamán ezek az épületek különböző időszakokra zárva lesznek.
A Közösségi Ház esetében ez zárva tartást,
az Egészségház esetében részleges zárva
tartást jelent.
A Közösségi Ház fénymásolással kapcso-

latos szolgáltatásait a felújítás ideje alatt a
Polgármesteri Hivatal munkatársai látják el
ügyfélfogadási időben. A Közösségi Ház tervezett nyitása október eleje.
Az Egészségházban működő háziorvosi,
házi gyermekorvosi rendeléseket ideiglenesen a Szociális Szolgáltató Központ épületében (6792 Zsombó, Alkotmány utca 6.
szám alatt) fogjuk biztosítani. A fogorvosi
rendelés a rendelő feletti szolgálati lakásban
valósul meg.
A Védőnői Szolgálat székhelye ideiglenesen a bölcsőde épületébe kerül, azonban a
kollégák elsősorban helyszínen látogatják
gondozottjaikat, amíg a felújítás tart.

A családsegítő- és gyermekjóléti szolgálatok a Polgármesteri Hivatal tanácstermében
működnek a felújítás ideje alatt.
A szolgáltatások elérhetőségéről (hová
kerülnek áthelyezésre stb.) tájékoztatás a
közintézményeknél kihelyezett plakátokon
olvashatnak!
Kérem a megértésüket és a türelmüket a
fejlesztések gördülékeny lebonyolítása érdekében, melyek az Önök érdekében készülnek
el!
Gyuris Zsolt

polgármester

József Attila Közösségi Ház és Könyvtár infrastrukturális fejlesztése
IKSZT/2008/1-0499

2007-ben a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program III. tengelyes vidékfejlesztési intézkedések keretében, a
gazdasági és vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatásokhoz kapcsolódóan
pályázatot hirdetett az Integrált Közösségi
és Szolgáltató Tér cím elnyerésére.
Az ÚMVP III. tengelyes intézkedésének célja a vidéki lakosság megtartása érdekében a
helyben elérhető alapszolgáltatások körének bővítése, minőségének és hozzáférhetőségének javítása többfunkciós szolgáltató
központok létrehozásával az épületek felújítása és korszerűsítése révén.
A program keretében kiírt pályázat kétfordulós volt.
Az első forduló keretében 2008-ban működtetési és fenntartási tervet kellett benyújtania a pályázónak, melyben bemutatásra kerültek a már meglévő és tervezett
szolgáltatások, a működtetés forrásai, szakmai feltételek biztosítása, valamint helyzetértékelést adott a hiányzó szolgáltatásokról,
bemutatta a tervezett infrastruktúrát.
Zsombó Község Önkormányzata által
beadott programot az FVM VKSZI Vidékfejlesztési Irodája megvizsgálta, elfogadta, s
címbirtokosi minősítés elnyerésére alkalmasnak nyilvánította. Címbirtokosi minősítés birtokában az önkormányzat beadhatta
pályázatát a második fordulóban.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 112/2009. (VIII.29.) FVM rendelet
alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatást igényelhettünk
az integrált közösségi és szolgáltató tér infrastrukturális kialakításának, valamint működtetésének támogatására. A támogatás
számításának alapja az összes elszámolható
nettó kiadás.
A pályázat keretében a következő tevékenységek finanszírozására nyújtottunk be
kérelmet:
a) megvalósulási helyszín (József Attila
Közösségi Ház és Könyvtár, Zsombó) külső,
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"Két lyány gyűjti ott a széna rendét,
Két siheder hordja a petrencét,

belső felújítására, bővítésére, korszerűsítésére
– bejárati rámpa készítése, belső közlekedők padozat cseréje, akadálymentes mosdó,
pelenkázó kialakítása, belső kapaszkodók
kialakítása, nyílászárók akadálymentesítése-, cseréje, belső festés, mázolás, parketta
csiszolása, lakkozása, homlokzat hőszigetelése, fűtés-korszerűsítés, külső térburkolat,
akadálymentes parkoló kialakítása, födém
hőszigetelése, fedett, zárható kerékpár- és
babakocsi-tároló építése, infokommunikációs akadálymentesítés
b) IKSZT megvalósulási helyszín kialakításához kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésre – kültéri pad, virágtartó,
információs tábla, látvány térelemek, használati térelemek, tereprendezéshez kapcsolódó építési munkák
c) az IKSZT szolgáltatásokhoz kapcsolódó
eszközök beszerzésére – számítógép-munkaállomások, hálózati kapcsolatot biztosító
eszközök, konyhai eszközök (mosogató,
konyhaszekrény, mikrohullámú sütő, kávéfőző, vízforraló, hűtőszekrény, stb.), elektronikai eszközök (videokamera, LCD tv, blueray lejátszó, színes nyomtató, laptop, stb.),
bútorok (könyvtári polcok, fotelek, olvasó
asztalok, tárgyaló asztal, íróasztalok, tárgyaló székek, zárható szekrények, nyitott irodai
polcok, függönyök, karnisok stb.), egyéb berendezési tárgyak, kiegészítő eszközök
d) IKSZT működtetési költségeire – személyhez kötődő kiadások – munkaszerződés
alapján kifizetett bér és járulékai (6.500.000
Ft/3 év – ebből 1. évben 3.200.000, 2. évben
2.200.000, 3. évben 1.100.000 Ft használható fel).
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága határozata alapján a benyújtott pályázatunk 49.929.199 Ft támogatást nyert.
A megvalósítási költségek megoszlása a
következőképpen alakul.
Támogatás:
49.929.199 Ft
Önerő:
12.792.814 Ft
Beruházás összege: 62.722.013 Ft

Hejh de nem telik nagy kedvök benne,
mert ilyenkor súlyos a petrence."
Petőfi Sándor: Meleg dél van...

A projekt keretében kötelezően megvalósítandó szolgáltatások:
– Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékozódási pont működtetéséhez helyszín és
feltételek biztosítása
– ifjúsági közösségi programok szervezése, ifjúságfejlesztési folyamatok generálása,
a folyamatok nyomon követése, ifjúsági információs pont működtetési, fiatalok közösségi szerveződésének és részvételének
támogatása
– közművelődési programok szervezése
– lakosság és vállalkozások információhoz való hozzájuttatásának elősegítése
– nyilvános könyvtár működtetése
– közösségi internet hozzáférés biztosítása az e-Magyarország ponton
Opcionális szolgáltatások:
– közösségfejlesztési folyamatok generálása, követése
– helyszín biztosítása civil szervezetek
számára
– egészségfejlesztési programok szervezése
– elektronikus közigazgatási végpont
szolgáltatások biztosítása
– ÁFSZ információs pont kialakítása
A közbeszerzési eljárás alapján nyertes
ajánlattevő építési beruházás és eszközbeszerzés vonatkozásában: FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zrt. (Szeged).
A beruházás 2012. július 24-én kezdődött,
vállalt teljesítési határidő: 2012. október 5.
A beruházás megvalósításának ideje alatt a
József Attila Közösségi Ház és Könyvtár zárva
lesz.
Csányiné Barna Klára
pályázati ügyintéző
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Válaszutak…
TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0058
Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében lehetőség
nyílt az „Építő közösségek” 3.ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral
kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését
elősegítő új tanulási formák szolgálatában
c. pályázat keretében kidolgozott, két évet
felölelő program pályázatként történő benyújtására a kiíró szervezet felé.
A konstrukció közvetlen célja az intézmények alkalmassá tétele a kreatív iparral
összefüggő tevékenységek, közösségek
fenntartható működtetésére, az új tanulási
formák alkalmazására, a környezeti nevelés
elősegítésére a gyermek- és ifjúsági korosztály számára, a helyi értékeket hordozó
területekhez kapcsolódóan előállított, a
kompetenciafejlesztés végeredményét képző produktumok létrehozása.

tét, a foglalkozásvezetők díját, valamint a
kötelezően megvalósítandó kiegészítő programok képviselőinek tiszteletdíját (pályaorientációs tanácsadó által biztosított tréning,
kreatív ipar mestereinek tájékoztatója-, gyakorlati bemutatója (népművész, gyöngyfűző
mester, kosárfonó mester, építészek, média
szakemberek), továbbá a gyermekek alkotásait bemutató záró kiállítás költségeit, a
programok honlapon való folyamatos megjelenítésének költségeit.

Tervezett programok:
3 kreatív területen (kézműves, építészet,
elektronikus sajtó) 4 foglalkozás-sorozat
(kosárfonás, gyöngyfűzés, építészet, elektronikus sajtó) 2 tanévben történő megvalósítása.
Foglalkozásonként a csoportvezetők:
„Fűz-de” kosárfonó műhely:
A József Attila Közösségi Ház és
Farkas Zoltánné játszóházvezető/tanító
Könyvtár által benyújtott „Válaszutak…” „Igazgyöngy” gyöngyfűző műhely:
c. pályázat tartalma pozitív elbírálásban réTóth-Kelemen Erzsébet gyöngyfűző mester
szesült, melynek következtében a tervezett
„Kuckó” építészeti műhely:
program megvalósítására 19.482.293 FtSzőke Virág építészmérnök
ot nyert az intézmény, 100 %-os támogatási
„Firk-ÁSZ” elektronikus sajtó műhely:
intenzitással.
Bertáné Márta Edit
számítástechnika tanár,
A program kiemelten az általános iskolás
Csányi Mónika
korosztály számára valósít meg nem iskolaművelődésszervező/médiakommunikátor
rendszerű, az oktatást kiegészítő, használható és alkalmazható tudást megalapozó komA foglalkozások a résztvevők számára inpetenciafejlesztő műhelyfoglalkozásokat.
gyenesek, az eszközöket, felhasználandó
A projekt célja, hogy a közművelődés a he- anyagokat (fűzvessző, peddignád, gyönlyi közösségek hagyományaira és igényeire, gyök, makettek anyagai, fotózás kellékei,
továbbá a mindenkiben fellelhető tehetség- stb.) a pályázati támogatásból biztosítjuk a
re alapozva korszerű, alkalmazható informá- gyermekek számára.
lis és nonformális úton megszerezhető, korJelentkezni a Közösségi Házban (kultura@
látlanul továbbfejleszthető tudást nyújtson zsombo.hu) vagy a foglalkozásvezetőknél
az érdeklődők számára.
lehet.
A tanórán kívüli műhelyek keretében a
A foglalkozások menete, eseményei, élgyermekek nemcsak megismerkednek a ménybeszámolói, a résztvevők bemutatkohagyományokkal, lehetőségekkel, de sikerül zása nyomon követhető a www.zsombo.hu,
azok mestereivel is megismertetni őket, ér- www.kultura.zsombo.hu; www.szikai.hu
deklődést ébreszteni bennük a tárgyalkotás, honlapokon.
a kézművesség mesterfogásainak elsajátítása iránt, képessé válnak a megtanult ismereA „Válaszutak…” c. program foglalkozástek gyakorlati alkalmazására, s így részesévé vezetőinek bemutatkozása:
válnak a falu mai kor igényeinek is megfelelő
értékmentő és értékteremtő munkájának.
Farkas Zoltánné (Nelli) – „Fűz-de” kosárfonás foglalkozás vezetője
A tervezett projekt megvalósítási ideje:
– Gyere kislányom, szedjünk egy kas2012. 09. 01 - 2014. 06. 30.
ka almát! – invitált sok-sok évtizede az én
A foglalkozások heti 2 alkalommal zajla- drága jó Nagyapám! Én akkor, a legnagyobb
nak a megújult Közösségi Ház klubhelyisé- biztonsággal tudtam, hogy a számomra
geiben.
kincseskamrának számító helyiségből, a
A program szeptember második felében sok-sok vesszőcsoda közül pont a megfelekezdődik és május végén zárul, kivéve a lő kosárfélét kell kivinnem az almafához. /
média műhelyt, akiknek még lesz feladatuk Számtalan kosárféle létezik, mind más néjúnius elején is.
ven, más rendeltetéssel, a mai dísztárgyakról
nem is beszélve!/
A kapott támogatás magában foglalja a
Immár 34. éve tanítok, illetve az elmúlt
foglalkozások anyag- és eszközszükségle- évben, napköziben dolgoztam az első osz-

tályosokkal. A kézművességhez, a „bütyköléshez” mindig is vonzódtam. Így nagy
örömömre szolgált, hogy 1992 – ben elvégezhettem egy kétéves gyermek Kézműves
szakkörvezetői tanfolyamot. Olyan csodálatos népi mesterségekkel ismerkedtem meg,
mint a gyertyamártás, szalmafonás, szövés,
vagy éppen a régen áhított kosárfonás. Egy
év múlva lehetőségem volt a Dél –Alföldi
Népművészeti Egyesület tanfolyamán, végre
egy igazi kosárfonó mestertől megtanulni
ennek a gyönyörű mesterségnek sok-sok
fogását /túlzás lenne azt állítanom, hogy
minden csínját-bínját/.
Hosszú éveken keresztül tartottam általános iskolásoknak kézműves foglalkozásokat.
Sokféle technikát, fogást tanítottam a fiataloknak. Igyekeztem minél több természetes
anyagot megismertetni velük.
Most végre lehetőségem nyílik a kosárfonás tudásom átadására is! Erre az egyszerűnek tűnő mesterségnek a tanulására szerencsére ezen a tanfolyamon elegendő időt
tudunk fordítani és lesz idő az önálló alkotó
tevékenységre is!
Remélem munkánkkal sikerül tisztelegnünk a régi tanyasi gazdaságokat sorra
járó kaskötők, kosárfonók munkája előtt,
miközben tetszetős, modern használati és
dísztárgyak születnek majd az ügyes kezek
nyomán!
Tóth-Kelemen Erzsébet – „Igazgyöngy”
gyöngyfűző foglalkozás vezetője
Tóth-Kelemen Erzsébet vagyok. Erdélyben,
Kalotaszegen születtem Mérán, ott tanultam még gyerekkoromban gyöngyöt fűzni.
Hosszú éveket gyakoroltam, fejlesztettem
tudásomat. 8 éve vagyok a Népművészetek
Egyesületének tagja, van több A és B kategóriás zsűrizett termékem. Rendszeresen részt
veszek kiállításokon, valamint helyet kaptak alkotásaim a budapesti Vörösmarty téri
karácsonyi vásárokon, továbbá a Budai Vár
Népművészeti kiállításain. A hagyományos
gyöngyfűzési technikákat, ékszerkészítést
szeretném megtanítani az ősszel induló tanfolyamon az érdeklődő iskolásoknak.
3 éve költöztem Zsombóra a férjemmel és
gyermekeinkkel, jelenleg is szabadidőmben
ékszereket készítek minden korosztály részére.
Az ingyenes tanfolyamra szeretettel várok
minden érdeklődőt.
Szőke Virág – „Kuckó” építészeti foglalkozás
vezetője
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen diplomáztam 2006-ban
építészmérnökként. Fontosnak tartom az
eredendő értékeket és a természetességet,
melynek megőrzése és ötvözése a mai kor
szellemével sokszor komoly kihívást jelent.

"Legjobb dolga van most a királynak,
Vagy ott annak a gulyásbojtárnak;

Király pihen aranyos karszéken,
Gulyásbojtár kedvese ölében."
Petőfi Sándor: Meleg dél van...
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A hosszú egyetemi évek alatt lehetőségem
nyílt több nemzetközi szakmai projektben is
részt venni, melynek központi témája korunk
társadalmi változásainak építészeti szemmel
történő elemző kutatása. Több éves külföldi
tartózkodásom a várttal szemben ellenkező
eredményt hozott: fontos lett számomra a
szülőföld, a helyismeret, megtanultam kontextusba helyezni környezetem. Szeretném
átadni a tudást, amire eddig szert tettem és a
módszereket, melyeket eddig megtanultam
arra vonatkozóan, hogyan ismerjük meg szűkebb élőhelyünket, a települést, ahol élünk,
és tágabb környezetünk, a Kárpát-medence
építészeti hagyományait, örökségét. Foglalkozásainkon, melyekre mindenkit szeretettel várunk, és mely egyéves együttdolgozást
ölel majd fel két csoporttal, két egymást
követő évben, nem csupán a magyar népi
építészetről esik majd szó: megtanuljuk
majd logikus sorba rakni az egyetemes művészettörténeti irányzatokat, és sokat foglalkozunk szűkebb élőkörnyezetünk, Zsombó
értékeinek felkutatásával is, megtanulva ezáltal együttműködni egy szűkebb közösség
aktív tagjaiként. A meghívott előadók által
tartott előadások rávilágítanak majd azokra
az építészeti kérdéskörökre, melyek fontosak ahhoz, hogy tudatosan alakítsuk épített
környezetünket: szó esik majd a hagyományos falukép pusztulásának jelenségéről és
jelentőségéről, a környezettudatos építési
módokról és kevésbé költséges válfajairól, a
tudatos környezetalakításról, nem felejtjük
ki a fontos társművészeteket sem, a kertépítészetet a hagyományos falukép elfeledett
növényeivel és a lakberendezést is érintjük,
mellyel leginkább találkozik mindannyiunk
élete folyamán. A gyerekek bepillantást
nyerhetnek az építőipar foglalkozásaiba, miközben kézügyességüket, térérzékelésüket
és vizuális képességeiket is fejlesztik majd.
Bertáné Márta Edit – „FirkÁSZ” elektronikus
újságírás foglalkozás vezetője
2006 óta tanítok Zsombón az általános
iskolában matematikát és informatikát 4-8
osztályig.1992-ben végeztem a .Szegedi

Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző
Főiskolai Kar, matematika-technika szakán
nappali tagozaton, ugyanitt 2006–ban diplomáztam számítástechnika tanári szakon
levelező tagozaton. A tanári munkában is
folyamatosan keresem a kihívásokat, ezért
minden lehetőséget megragadok, hogy
pályázatokban részt vegyek. Folyamatosan
bővítem szakmai tudásom.
Az előző tanévekben TÁMOP projekt keretében tananyag fejlesztéssel foglalkoztam.
Mit is jelent nekem ez a projekt?
2006-ban Zsombóra kerülve egy lelkes,
kreatív kis csapattal találtam szembe magam, akik újságírásra adták a fejüket és
útjára indítottuk az iskola újságot, melynek
2 év alatt 8 száma jelent meg, közülük egy
nyomtatásban a többi elektronikusan. Állandó rovatok mellett a kis újságíró palánták
mindig újabb és újabb ötletekkel, cikk tervekkel álltak elő így az újságunk folyamatosan az éppen őket érdeklő témákkal bővült.
Az elkészült cikkek formába öntése is nagyon
érdekes feladatnak bizonyult. Két év alatt a
gyerekek megismerkedtek a kiadványszerkesztés csínjával - bínjával, egyre színvonalasabb kivitelű munkákat készítettek.
A mostani pályázatot kihívásnak tekintem,
melynek során a modern média minden
területére bepillantunk kicsit miközben a
pályaorientáció is előtérbe kerül. Megismerkedünk a különböző kiadványszerkesztőkkel,
multimédiás alkalmazásokkal, melyek a mai
világban elengedhetetlen részei a mindennapoknak és a munkaerő piacon is előnyt
jelent majd ismeretük. Szeretném az életen
át tartó tanulás folyamatában a gyerekek
első lépéseit segíteni, megtanítani őket arra,
hogy nyissanak a világra, járjanak nyitott
szemmel, jól szűrjék meg az információkat
és asszimilálják azt a mindennapjaikba. Tudják esztétikus formába önteni gondolatikat,
megismerjék az alkotás örömét.
Csányi Mónika – „FirkÁSZ” elektronikus újságírás foglalkozás vezetője
A Szegedi Tudományegyetemen diplomáztam művelődésszervezés - média szakon.

Jelenleg az SZTE Bölcsészettudományi Karának hallgatója vagyok, kommunikáció- és
médiatudomány mesterszakon.
Egyetemi éveim alatt olyan rendezvények
szervezésében vettem részt, mint az Országos Közművelődési Konferencia vagy a
Zentai Nyári Ifjúsági Játékok, valamint kezdő
egyetemisták gólyatáborai.
Két évig dolgoztam a Tű Magazinnál, –
mely a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
hivatalos lapja – kezdetben mint újságíró,
később korrektorként, olvasószerkesztőként.
Szintén két évig voltam a KéMeK időszaki
napilap szerkesztőségének tagja.
2011-ben és 2012-ben a tokaji Hegyalja
Fesztivál sajtómunkatársaként dolgoztam
a Tű Magazin, illetve a budapesti Antropos
Kulturális Online Magazin révén.
A médiával kapcsolatos tanulmányaim
mellett kezdtem el komolyabban foglalkozni
a fotográfiával, egyik kedves tanárom – az
MTI fotóriporter – előadásainak hatására.
Fotós ismereteimet szeptembertől újabb –
szakirányú – képzésen szeretném fejleszteni.
2012. nyarán önkéntesként a Szegedi
Szabadtéri Játékokhoz kötődő munkám során betekintést nyertem a színházi fotózás
világába is, mely csak egy szelete annak a
világnak, amelybe az általam készített felvételek közreadásával szeretném beavatni
az érdeklődőket.
Szeretném, ha az általam koordinált foglalkozások révén a diákok rálátnának az
újságírás és a fotózás által nyújtott lehetőségekre, valamint mindennek jogi hátterére,
történetére.
Az elméleti- illetve gyakorlati órák alatt a
média számos területének megismerése válik lehetővé, a nyomtatott sajtó szabályaitól
a videó-készítés alapvető fortélyain át, a fotózás szépségéig.
Bízom benne, hogy a foglalkozásokon szerzett tapasztalatok során a diákok számára
érdekessé, vonzóvá tudom majd tenni azt a
területet, mely számomra nagyon kedves.
Csányiné Barna Klára
pályázati ügyintéző

HONG KONG ÁRUHÁZ ZSOMBÓN!

Új üzlet nyílik 2012. szeptember 5-én Zsombón a Kossuth Lajos utca
61. szám alatt (a RADER helyén)!
Női, férfi és gyermek ruházat. Babatermékek. Lábbeli, játékáru és
még sok minden más kapható!
Érdemes bejönni hozzánk! Nyitási akció! A teljes árukészlet 2012.
szeptember 19-ig - 20 %-os kedvezménnyel kapható!
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"Mosolyog a nyári dél,
az asztalon friss, fehér

új kenyér- Honnan van az új kenyér?"
Szilágyi Domokos: Új kenyér
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A falugazdász tájékoztatója
Tisztelt Termelők!
2012. augusztus hónapban a következőkre
hívnám fel a figyelmüket.
1. Az Őstermelői igazolványok érvényesítése , valamint az új igazolványok kiváltása
továbbra is lehetséges az aktuális dátumtól,
a feltételek az előző számokban szerepelnek.
Az igazolványok érvényesítése betétlaponként ezer forintba, az új igazolvány
kiváltása 2000 forintba kerül, melyet postai
úton, csekken kell befizetni. A csekk nálam
beszerezhető.
2. A 2011. évi gázolaj jövedéki adó
visszaigénylése :
A feltételek nem változtak, szükséges hozzá a földhasználati lap szemle, adószám,
adóazonosító jel stb. Művelési áganként
egységesen 97 l/ha gázolaj után lehet a jövedéki adóból visszaigényelni 77,88 Ft – ot,
illetve a november elseje után vásárolt gázolaj esetében 90,487 Ft – ot.

3. A 2012 – es Egységes támogatási
kérelmekkel kapcsolatos információk
A támogatási kérelmek módosítására illetve pontosítására az ellenőrzés megkezdéséig van lehetőség. A másodvetésű kultúrákat
ezentúl kötelezően be kell jelenteni, mint
adatváltozást .
Az ehhez szükséges adatok megegyeznek
a területalapú támogatáshoz szükséges adatokkal.
A szélsőséges időjárás miatt bekövetkezett
elemi károkat (jégverés, aszály stb.), amen�nyiben a kárenyhítési rendszerbe jelentkeztünk, be kell jelenteni. A bejelentési határidő: az esemény bekövetkeztétől számított
15 napon belül illetve amíg ellenőrizhető az
esemény. Arra kérek mindenkit, hogy lehetőség szerint mihamarabb jelezzék a káresemény bekövetkeztét, mert a határidő eltelte
után a meteorológiai adatok rögzítése miatt
nem lesz lehetőség a későbbi bejelentésre.
A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésére
szeptember 15-ig van lehetőség, az MVH-

tól kapott levélben szereplő számlaszámra
kell utalni a számlavezető pénzintézettől a
feltüntetett összeget.
4. 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 is
A piacokon a hatóságok fokozott ellenőrzésére lehet számolni, ezért arra kérek
mindenkit, hogy a különféle regisztrációs
számok, permetezési napló, címkék, őstermelői igazolvány stb. mindenkinél legyenek
ott a piacon illetve az áru megfelelő jelöléséről gondoskodjanak, mert komoly bírságok
kiszabása lehetséges.
Tisztelettel:

Gyuris Ferenc

falugazdász
Telefonszám: 06-30/337-2520

Küldöttség Orotván
magukkal hozó hagyományőrző csoportok.
A szentmisét Böjte Csaba celebrálta, aki
prédikációjában kifejtette: bízik a holnapban, mert szerinte hihetetlenül nagy összhang van Székelyföldön, ő nem tapasztalta
azt a széthúzást, amit sokan emlegetnek.
A ferences szerzetes beszédében családalapításra, gyermekvállalásra és a szülőföldön
való maradásra buzdította a jelenlevőket.
Ezt követően kezdődött a népviselet, a
népdal és a néptánc több órás ünnepe, a
hagyományos népviseletbe öltözött csoportok bemutatkozása a nyeregben épült
Hármashalom-Oltár színpadon.

Júliusban Zsombó delegációja Gyuris Zsolt
polgármester vezetésével a Székelyföldön
járt testvértelepülésén, Orotván.
A delegáció részt vett Puskás Elemér polgármester meghívására a csíksomlyói Ezer
Székely Leány Napja elnevezésű rendezvényen, mely a székely népviselet, a székely
dal, a székely tánc, a székely identitás és az
imádság ünnepe. Az esemény seregszemlével kezdődött, Csíkszereda főterén felvonultak a székely falvak népviseletbe öltözött
leányai és legényei, népi játékok bemutatásával, körtánccal szórakoztatták az összesereglett közönséget. Csíkszeredából együtt
vonultak ki a csíksomlyói nyeregbe Csík különböző vidékeiről és a Székelyföld távolabbi tájairól sajátos népviseletükben érkező,
néptáncukat, népzenéjüket és népdalaikat

Az első Ezer Székely Lány Napja találkozót
Domokos Pál Péter néprajzkutató és a Szociális Testvérek szervezték 1931-ben. A találkozó
jelmondata – Hitében erős, erkölcsében
tiszta, és önazonosságában szilárd ifjúságot akarunk – tükrözte a szervezőknek azt a
törekvését, hogy a népi hagyományok felelevenítésével a közösségi identitást erősítsék. A
rendezvényt a kommunista diktatúra éveiben
betiltották, de 1990 után újra életre kelt, azóta évente megrendezik.
Orotván a két település vezetője, Pancza
István, a zsombói egyháztanács elnöke és
Trucza Sándor orotvai plébános atya Zsombó
és Orotva jövőbeli együttműködésének elmélyítéséről tárgyalt a vasárnapi mise után,
ahol plébános atya külön köszöntötte a küldöttség képviselőit.
A delegáció megtekintette a Puskás Tivadar
Iskolaközpont orotvai általános iskolája és
óvodáját is, ahol alkalom nyílt Puskás Olga
tanítónő vezetésével megismerkedni a szé-

kely oktatási rendszer mai helyzetével, kihívásaival, feladataival
A zsombói nevelési intézmények képviselői,
Fogasné Matula Zsuzsanna óvodavezető,
Földiné Fülöp Katalin tanító, az iskola nemzetpolitikai referense és Pálmai Péter iskolaigazgató magyar nyelvű könyvekkel ajándékozta meg az intézményt.
Nemzetpolitikai referens
A köznevelési törvény előírja Magyarország
határain kívül élő magyarság bemutatásáról szóló országgyűlési határozat alapján
a határon túli kirándulásokat hetediktől a
tizenkettedik évfolyamba járó diákoknak. A
költségvetési támogatás elbírálásakor előnyt
élveznek a külhoni iskolával dokumentált cserekapcsolatban álló hazai iskolák. Az iskola
nemzetpolitikai referensének feladata a jövőben a törvény ezen passzusának iskolai szintű
megvalósítása.
szerkesztőség

"Mosolyog a nyári dél,
az asztalon friss, fehér
új kenyér."
Szilágyi Domokos: Új kenyér
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Bivalypörköltfőző verseny Mórahalom

Nógrádi Zoltán Mórahalom Polgármestere,
országgyűlési képviselő bivalypörköltfőző
versenyre hívta a környező települések polgármestereit vagy azok képviselőit. Zsombót
négyfős csapat képviselte: Pancza István, Maróti József, Lajkó Antal és Bálint Vilmos
A regisztráció és a főzőhelyek elfoglalása
valamint az egymás tiszteletére és egészségére elfogyasztott rövid italok elfogyasztása
után átvettük a rendezők által biztosított bivalyhúst: mivel hozzám hasonlóan gondolom
kevesen főztek még bivalyt megemlíteném ,
hogy egyáltalán nem zsíros vagy faggyús a
marha húshoz nagyban hasonlító, attól kicsit
rostosabb húst kaptunk. Főzési idő kettő és fél
óra volt.
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"Csendes, kévébe kötött reggel
zsömle-zizegésű világ,

Hozzávalók:
10 kg bivalyhús
30 dkg füstölt szalonna
1 fej foghagyma
10 db közepes vöröshagyma
ízlés szerint só, bors, kömény, pirospaprika,
és Maróti József titkos fűszerei
a főzőknek pálinka, sör
Az apró kockára vágott füstölt húsos szalonnát zsírjára sütjük majd vöröshagymát
dínsztelünk benne a fűszerezés után hozzáadjuk a húst és tovább pirítjuk majd egy kevés
vízzel felöntjük: – a végleges ízesítés sózás
később történik. A vérszerződés megkötése
után /0,5 l Egri Bikavér és 10 kg mórahalmi
bivaly/ az őrölt paprikát tesszük rá és további

15-20 percig főzzük, mint általában minden
pörköltet.
Természetesen ettől mindenki eltérhet mert
„ahány ház…” volt aki egyből felöntötte vízzel, volt aki őrölt paprikában forgatta meg a
húst és úgy tette fel főni van aki esküszik,
hogy csak vas bográcsban lehet jót főzni, mások szerint a zománcos is jó: 48 nevezés volt 48
féle pörkölt készült.
Nagyon fontosnak tartom az ilyen rendezvényeket, mert embereket hoznak össze,új barátságok kezdődnek, rég nem látott ismerősök beszélgetnek és vitatják meg az élet nagy
dolgait. Talán egy kicsit megpihenünk egy sör
mellett és belátjuk, hogy máshol másnak sem
könnyebb az élet.
A minták leadása után mi is asztalhoz ültünk
és elfogyasztottuk az ebédet: Lajkóné Erzsike
jóvoltából köménymagos krumplit, pirított
tarhonyát és kovászos uborkát kaptunk.
Nagy izgalommal vártuk az eredmény hirdetést és nagyon megörültünk amikor a megtisztelő második helyezést értük el .
Köszönet a rendezvény szervezőinek, a polgármesteri hivatalnak a lehetőségért, Pancza
Istvánnak és Maróti Józsefnek a főzést!
Egy szép és tartalmas nappal lehettünk gazdagabbak.
Hajrá Zsombó !

Bálint Vilmos

Új nyitva tartás:
hétfőtől csütörtökig 8-21-ig,
péntek szombat 8-23 óráig, vasárnap 8-21 óráig.
Rendelésfelvétel: 0662/ 255715, 0620/4045045
Várjuk régi és új vendégeinket!!!
porhanyó falucska, mondd el
a lágy kenyér dalát."
József Attila: Csendes kévébe...

ap-rókák

Szülői értekezlet a Bóbita Bölcsődében!

SZIKAI-tábor beosztása

Kedves Szülők!
Nagyon sok szeretettel várunk minden szülőt 2012. szeptember 5.-én 17:00 órakor
kezdődő szülői értekezletünkre, akinek gyermeke jelenleg bölcsődébe jár illetve előjegyzésbe vétele megtörtént.
Napirendi pontok:
– csoportbeosztások
– házirend, heti rend, napirend ismertetése
– étkezési szokások
– bölcsődei élettel kapcsolatos fontosabb tudnivalók
– aktualitások
			
Megjelenésükre feltétlenül számítunk!
							Köszönettel :

Maróti Józsefné

bölcsőde vezető

hét		
pedagógusok
26. Becherer Anikó – Kovács Mariann
– Veresné Lajkó Mária
27. Tarcsiné Tóth Ágnes – Tóth Andrea
28. Farkas Zoltánné,
Kolárszki Beáta, Nagymihály Tímea
29. Kovács Zsoltné
– Zsirosné Vass Judit
30. Földiné Fülöp Katalin
– Lázár János – Windecker Orsolya
31. Gáborné Puskás Julianna –
Kremper-Kerekes Enikő –
Varga Krisztina
32. Gyurisné Kerekes Judit,
Szemenyeiné Sz. Tóth Katalin
33. Bertáné Márta Edit
– Gera Erika – Korsós Zoltán

A SZIKAI-tábor első nyara

Már az első szülői megkeresésekkor egyértelművé vált az iskola számára: nem hagyhatja, hogy Zsombón „kulcsos gyerekek”
rohangáljanak a településen, az iskolának
fel kell vállalni azoknak a diákoknak a nyári
felügyeletét és programszervezését, akik
nem tudnak nyaralni, nagymamához menni,
a szülők viszont egész nap dolgoznak. Nem
kötelességből, keresztény szeretetből tettük
mindezt.

A tantestület egy emberként állt a kezdeményezés mögé, minden hétre jelentkezett
egy-egy páros, akik megszervezték az adott
hét programjait, lebonyolítását.
Sok olvasóban felmerülhet a kérdés: jó-e
az, ha egy gyermek – miután egy egész tanévet iskolában volt – a nyarat is az iskolában
tölti. Erre egyértelmű választ adnak azok a

változatos programok, melyekkel a pedagógusok készültek a tábor valamennyi napjára. Mikor van a tanév alatt arra lehetőség,
hogy az iskolában a diákok fonalbabát, mozaikképet, készítsenek a pedagógusokkal,
kókuszgolyót gyártsanak, együtt játszanak
ügyességi vetélkedőket, gyalogtúrázzanak,
számháborúzzanak, lekvárt főzzenek, kalácsot süssenek kemencében? A tábor közösséget teremtett, a gyerekek azokkal a pedagógusokkal is megismerkedhettek, akik nem
tanítják őket, ezután bátrabban fordulnak
hozzájuk egy-egy óraközi ügyelet alatt, és
nem utolsó sorban megismerkedhettek egymással, azokkal a diáktársakkal, akik arcról
eddig ismerősek voltak ugyan, de még soha
nem játszottak együtt egy jót.
A tábor sikere jövő tavasszal egy újabb
igényfelmérést vetít előre, s ha legalább
ekkora érdeklődést mutatnak a szülők egy
SZIKAI-tábor 2013-ra, az iskola készen áll…

"Ím, a könnyű szél elősurran,
tereget szép búzamezőt

Pálmai Péter
igazgató

tovaringatja lágy fodorban
a zümmögő időt."
József Attila: Csendes kévébe...
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Vásárhelyi hajléktalanok segítettek az iskola nyári felújításában
Egy összefogás története

Az egész együttműködés még tavaly nyáron kezdődött. Kicsi a világ: Ritz Judit, a Szeged-Csanádi Egyházmegye szociális intézményeinek főigazgató asszonya, aki Tápén
él, jószomszédi viszonyt ápol a Kós Károly
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény egyik
művésztanárával, Nagy Imre Erikkel. Az első
perctől kezdve lelkes segítője volt a zsombói
iskola fenntartóváltásának, sokszor segítette
tanácsaival az iskolaszervezést. Már a tanév
elején egy baráti beszélgetés során mesélt
egyik intézménye, a vásárhelyi Badalik Ber-

talan Szociális Szolgáltató lakóiról, életükről,
arról az előítéletről, ami jelentősen megnehezíti ezeknek az embereknek a mindennapjait.
Már akkor megfogalmazódott, hogy valamilyen módon segítsünk. Az ősszel gyűjtést kezdtünk egyik tanítónk, Lázár János
vezetésével a Homokhátság települései körében: zöldséget, tartós élelmiszert vittünk
a szállóra. (Jelentős mennyiségű adomány
érkezett Ásotthalomról és Öttömösről is.)
Gyenes Csaba plébános atya pedig palacsin-

tát sütött. (Egy alkalommal még nyolcadik
osztályos lányok is az atyával mentek palacsintát sütni!) Gyuris Zsolt polgármester úr is
szívesen kivette a részét a munkából, mindhárom alkalommal besegített a szervezésbe
és a sütésbe is.
Korsós Sándor, a hajléktalanszálló igazgatója tolmácsolta a lakók felajánlását: valahogyan szeretnék viszonozni a szívességet,
ezért úgy döntöttek, hogy a nyári szünet
alatt eljönnének az iskolába, hogy besegítsenek a felújításba.
Az ötlet a tettek mezejére lépett: július
közepén egy héten át öten nekiálltak és
kifestették az iskola épületének emeleti
auláját és folyosóját. Utaztatásukat a szálló
és a zsombói önkormányzat közösen biztosította, festéket, eszközöket az iskola vásárolt.
A munka elkészült, és mivel a felajánlásnak
köszönhetően az eredetileg szükséges ös�szeg töredékéből megoldódott a festés, a
megspórolt összeget az önkormányzattal
közösen a többi felújításba tudjuk beépíteni.
Sokan beszélnek manapság az összefogásról. Sajnos a legtöbbször a folyamat megáll
a szavak szintjén. Zsombó és Hódmezővásárhely ezúttal megmutatta a tevőleges összefogás erejét.
Pálmai Péter

igazgató

Tanévkezdő menetrend A Szent Imre Katolikus Általános Iskolában
Esemény neve
időpontja
helyszín
Javító vizsga
2012.08.29. 10 óra
SZIKAI Zsombó, Móra F. utca 8.
Tankönyosztás kizárólag azoknak, akik jogo- 2012.08.28. 8-12 és 13-16 óráig SZIKAI Zsombó, Móra F. utca 8.
sultak az ingyenes tankönyvre

egyéb tudnivaló
A tankönyvek átadásához a jogosultságot igazoló dokumentumok bemutatása
szükséges!

Tankönyosztás azoknak, akik megvásárolják 2012.08.29. 8-12 és 13-16 óráig SZIKAI Zsombó, Móra F. utca 8.
a tankönyveket
Tankönyvosztás mindenkinek
2012.08.30.13-16 óráig
SZIKAI Zsombó, Móra F. utca 8.
A TANKÖNYVEK ÁTVÉTELÉNÉL SZÜLŐK MEGJELENÉSÉT VÁRJUK, HOGY A TANÉV ELEJÉN SZÜKSÉGES NYILATKOZATOKAT IS ALÁÍRJÁK!
Tanévnyitó ünnepély
2012.09.02.16 órakor
SZIKAI Zsombó,
Móra F. utca 8. iskola udvar
Tanévnyitó szentmise
2012.09.02.17 órakor
Kisboldogasszony Plébánia
Első tanítási nap
2012.09.03. hétfő
SZIKAI Zsombó, Móra F. utca 8.
Gera Erika

igazgató helyettes

Álláshirdetés

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola 8 órás
takarítói állást hirdet.
Munkakezdés időpontja: 2012. szeptember 1.
Önéletrajzos jelentkezéseket az
iskola@zsombo.hu vagy az iskola postacímére
várunk. Bővebb felvilágosításért a
(20) 256-0848-as telefonszám hívható.
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"Aranyos lapály, gólyahír,
áramló könnyűségű rét.

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

Ezüst derűvel ráz a nyír
egy szellőcskét és leng az ég."
József Attila: Nyár

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

egy(ház)község

Gondolatok Csaba atyáról
Még két héttel ezelőtt névnapja alkalmából köszöntöttem a hívek nevében és most
augusztus 5-én a délelőtti szentmise végén
búcsúztatnom kellett Gyenes Csaba atyát,
aki másfél évig a zsombói emberek lelkipásztora volt.
Tényleg pásztorként jött - ment a faluban, az emberek, a rábízott „juhok” között
érezte jól magát. Mindenkivel szót értett és
beszélgetett. Rövid idő alatt az egész falu
megismerte Csaba atyát. Aki nem reverendába burkolta magát, nem csak a plébánia
és a templom között lehetett látni, hanem
az egész település területén. Hol itt, hol ott
bukkant fel.
„Atya mit keresel erre felé?” – kérdeztem
egy alkalommal a Kodály Zoltán utcában.
„Tudod, nem tudok jól tájékozódni. Ha leparkolok az autómmal valahol, sokszor nem
találom meg, mert a tájékozódási képességem nem a legjobb. De logaritmust fejben
számolom és akármilyen telefonszámot
meg tudok jegyezni és még tíz év múlva is
tudom.„ Szóval nem mindennapi ember ez
a Csaba atya.
Szeretnék szólni a palacsinta sütő papról.
Nem arról, amikor itt Zsombón kétszer is
rekordot állított fel, vagy a gyermeknapon
teletömte a gyerekek hasát palacsintával,
hanem egy másikról.

Nem tudom a pontos dátumot, de jó pár
hónapja már annak, amikor Hódmezővásárhelyről felhívott az egyik barátom, aki az ottani belvárosi római katolikus egyházközség
képviselő-testületének tagja és a következőket mondta: „Te jutottál eszembe Pistám,
amikor megtudtam, hogy a mi egyházi
fenntartású szeretetházunkban palacsintát
sütögető pap testvérünk Zsombóról jött.
Hát meg kell mondani, hogy én még ilyen
nagyszerű papot, ilyen nagyszerű embert
még nem láttam, mint a Csaba atya. Több
mint ezer palacsintát sütött a szeretetház
lakóinak és személyzetének. De jutott belőle
a város hajléktalanjainak is, sőt a vásárhelyi
katolikus iskola diákjai is kaptak belőle. Csak
gratulálni tudok nektek, zsombóiaknak,
hogy ilyen nagyszerű papotok van. Becsüljétek meg és imádkozzatok érte az Úrnál.”
Csak úgy magamnak teszem fel a kérdést: vajon miért baj egyeseknek az, ha egy
pap futballozik (lásd püspök atyát!) vagy
gördeszkázik, vagy éppen palacsintát süt
hajléktalanok vagy a gyerekek számára. Valószínűleg nem a gyűlölet, hanem az isteni
szeretet vezeti, hogy ezt megtegye. Éppen
olyan gyarló emberek ők is, mint én, ő vagy
ti! Követnek el vétkeket? Igen! Követnek el az
előbbi megfogalmazás alapján. De hogyan
mondja Jézus Krisztus, amikor egy házasság-

"Jön a darázs, jön, megszagol,
dörmög s a vadrózsára száll.

törő nőt hoznak eléje, akit meg akarnak kövezni: „Az vesse rá az első követ, aki bűntelen
közületek!” azután újra lehajolt, s tovább írt
a földön, ők meg ennek hallatára eloldalogtak és csak Jézus maradt ott a középen álló
asszonnyal. Jézus felegyenesedett és megszólította: Asszony, hová lettek? Senki nem
ítélt el? Senki, Uram – felelte az asszony.
Erre Jézus azt mondta: „én sem ítéllek el!
Menj, de többé ne vétkezzél!” (János 8.7-11)
Igen! Mi alapján mondunk ítéletet, mikor
azt sem tudjuk mi történt, és mi bűnösök
akarunk mások fölött ítélkezni? „Az vesse rá
az első követ, aki bűntelen közületek!”
Gyenes Csaba atya valóban rendkívüli lelkipásztor. Az ilyen nyílt, kitárulkozó embereket
lehet a legkönnyebben támadni, bemocskolni. Mégis sokan megszerették!
Kedves Csaba Atya!
Zsombó Római Katolikus Egyházközség
Képviselő-testülete, az egyházközség hívei
nevében, a település jóakaratú lakói nevében búcsúzok Tőled! Isten áldjon meg!
Kívánom, hogy új szolgálati helyeden Kevermesen érezd jól magad és legyél az ottani
„nyájnak” igazi pásztora!
Pancza István

egyházközség világi elnöke

A mérges rózsa meghajol vörös, de karcsú még a nyár."
József Attila: Nyár
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Kalamajka Tábor
2012. július 16-21.
„Nagyon jól éreztem magam csütörtökön
a strandon, az összes csúszdán lecsúsztam.
Pénteken kürtös kalácsot készítettünk. Szerdán voltunk az 56-os múzeumba és beültünk egy tankba. ”
B. Luca

„A legjobb volt az élő csocsó és még a zűrös
zenekar!”

P. Dénes

„Minden a kedvemre való volt, de a legjobb
mégis a citerakészítés volt, de a zenekar és a
templom is tetszett, viszont az 56-os múzeum sem volt rossz. Az ételek nagyon finomak
voltak.”
K. Eszter

A József Attila Közösségi Ház és Könyvtár
idén is megszervezte a már megszokott táborát Kalamajka Tábor néven, amely idén
Kiskunmajsán kapott helyet. A tábor fő
profilja a hagyományőrzés és a kézműves
foglalkozások voltak. A tábor anyagi támogatásához a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési és Népművészet Kollégium 200.000
Ft-tal járult hozzá. A tábort Nokta Gábor
vezette.
Az élménybeszámolót a gyerekek írták,
az ő írásaiból idézünk:
„A tábor nekem nagyon tetszett, mivel
rengeteg érdekes program volt. Sok helyre
ellátogattunk, mint például múzeumokba, a
tájházba, a templomtoronyba és a börtönbe.
Élvezetes volt a néptáncolás és az emberi
csocsó is. A kézműves foglalkozások is nagyon jók és finomak voltak. 

Jó lenne, ha jövőre is ilyesmi programok
lennének!”
K. Felícia

„Nekem az a véleményem, hogy jövőre is
legyen élő csocsó, szabadprogram és mehessünk strandra. Jövőre legyen igazi csocsóbajnokság, egyik este pedig egy óriási party.”
Tomi, Peti, Bianka, Zsófi

„Szerda reggel felkeltünk, volt reggeli
torna, aztán elmentünk fogat mosni, aztán
elmentünk szépen reggelizni. Jött Betti néni,
és csináltunk mézeskalács díszítést.”
Henrik

„Kiskunmajsa érdekességeivel, gazdasági
szerszámaival ismerkedtünk meg. A Tájházban is sok látnivaló volt. Kedden hangszert
és mézeskalácsot készítettünk.”
K. Richárd

K. Nóra

„Kedden 7 óra helyett fél 6-kor keltünk….
a büntetés az volt, hogy 2 kör helyett a lányoknak 3, a fiúknak 4 kört kellett futni.
Szerdán volt a számháború, én Dominikkal
voltam. Végül 1-1 lett az állás, a táborba
visszaérve kötélhúzás volt és így döntöttük
el, sajnos Gergő csapata nyert. ”

„Nekem a legnagyobb élményem a strand
volt és az 56-os múzeum. Szereztem három
barátot. Számháborúztunk és elhoztam a
zászlót.”

„Pénteken elérkezett a végső nap, ma kürtös kalácsot sütöttünk, ma még lesz valami
játék és a rémek éjszakája és vége…..”

„Nekem nagyon tetszett az egész hét. …..
Szerdán az 56-os múzeumba voltunk, csütörtökön pedig egész nap a strandon fürödtünk, és amikor visszaértünk, felmentünk a
templomtoronyba.”

Sz. Marcell

B. Miklós

B. Gergő

Együtt mulattunk

Nagyon izgatottan készültem erre a napra, hogy minden nagyon jól sikerüljön, de
én úgy érzem, hogy megérte. Csak pozitív
visszajelzéseket kaptam és kérdezték mikor
lesz a következő? Elérkezett a gyönyörű napfényes szombat délután és 14:30-kor már
várták a kapunyitást, ezek már jó jelek, gondoltam magamban.
15 órától özönlöttek a szórakozni vágyók
nem csak helyiek, a környező falukból, Szegedről, Debrecenből, Budapestről és Kazincbarcikáról is, egyszerűen nem hittem a
szememnek, olyan melegség töltötte el a
szívemet, hogy ezt nem lehet elmondani,
csak érezni lehet. 15 órakor elkezdődött a
sörivó verseny, Zsombó harmadik helyen
végzett, dobogósok lettünk.
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"Ám egyre több lágy buggyanás.
Vérbő eper a homokon,

Felléptek Dankó Szilvi, Dupla Kávé, INSECT,
Luigi, Jolly és Suzy, Kristóf Kati és Milán,
Deny, Hídvégi Botond, Szimpla Kárpácia.
A mulatós sztárjainkkal lehetett közösen
fotózkodni, dedikáltatni és CD-t vásárolni,
ezzel a lehetőséggel is nagyon sokan éltek.
A nagy hőségben hideg sörrel és üdítővel
locsoltuk a torkunkat, mulattunk és mulattunk, minden előadót kétszer-háromszor
visszatapsoltunk. Ezen a délutánon minden
korosztály képviselte magát. 1000 db jegy
kelt el. Remélem azoknak, akiknek tetszik ez
a műfaj, sok örömet tudtam okozni.
Szeretnék köszönetet mondani családomnak, kollégáimnak, hogy próbáltak mindenben támogatni, a zökkenőmentes lebonyolítás érdekében.

bóbiskol, zizzen a kalász.
Vihar gubbaszt a lombokon."
József Attila: Nyár

Köszönöm a segítségét Gyuris Zsolt polgármesternek, dr. Kispéter Gábor alpolgármesternek, Adai Simon Tibornak és az összes
közreműködő polgárőrnek, akik segítették,
hogy ez a felejthetetlen nap létre jöjjön.
Köszönöm a Gyuris és Ábrahám család kertészetének a gyönyörű dekorációért.
Találkozunk jövőre ugyanitt és remélem,
hogy még többen kedvet kaptak a mulatozásra. Péntekenként nézzétek a Nóta Tv-t és
viszont láthatjuk a fellépőinket, remélem
messzire elvitték kicsi falunk hírnevét.
Kellemes nyaralást mindenkinek!
Paragi Erika

kul-turi

Napló
2012. július 22-én vetítette a TV2 Napló című
műsora azt a riportfilmet,
amit a Guinness-rekord
megdöntésén forgattak
a zsombói falunapokon.
Aki lemaradt az adásról,
visszanézheti a filmet a
csatorna honlapján.
A következő linken elérhető a riport:
http://tv2.hu/naplo/
video/egy-nap-alatt-17ezer-palacsinta

Palacsinta guinness a Jó Szomszéd segítségével
– utána jártunk egy együttműködés történetének
A Zsombói Hírmondó júliusi számában részletesen
olvashattak a sikeres palacsinta guinness kísérletről. A
szerkesztőség annak járt utána, hogy a rendezvény fő
szponzora a Coop Szeged Zrt. hogyan működik, milyen
értékeket tart fontosnak, milyen kezdeményezéseket
karol fel.
Kérdéseinkre Kovács Edit áruforgalmi igazgató válaszolt.
– Kérem, röviden mutassa be a COOP üzletláncot!
– A COOP az ország legnagyobb lefedettséggel rendelkező, hazai élelmiszerlánca, mindannyiunk „jó szomszédja”. A jelmondat kifejezi a hálózat legfontosabb ismérvét:
a COOP szinte mindenütt jelen van, barátságos, közeli élelmiszerüzlet, mindennapi
életünk része. Elkötelezett a magyar kereskedelmi kultúra színvonalának fejlesztése
mellett, különösen a személyes eladás és a
vásárlás kulturált körülményeinek biztosításával.
A COOP üzletlánc az országban több mint
1650 településen várja vásárlóit. Csongrád
megyében a legnagyobb bolthálózattal rendelkező alapító franchise tag a Coop Szeged
Zrt. A megyeszékhely mellett további 12
településen vagyunk jelen, köztük Zsombón
is. Célunk, hogy a település lakosai számára
megbízható, jó minőségű termékeket jó áron
kínáljunk. Jelenleg vásárlóink 3 COOP sajátmárkás termékcsalád terméke közül választhatnak, a Coop Jót jó áron, a Coop Prémium,
és a Coop Jó nekem minőségi kategóriákban.
A Coop csoport országos boltmegújító prog-

ramja keretében az új arculat tavalyi bevezetésével egyidejűleg megkezdődött a saját
márka paletta csomagolásának frissítése is.
Közel 5 500 áruféleséget kínálunk folyamatosan áruházunkban. Akciós kínálatunk 2
hetente változik, emellett szinte folyamatos
hús és pékáru akciókkal várjuk a vásárlókat.
A Coop egy hagyományos kiskereskedelmi
lánc, amelynek története 40-50 évre tekint
vissza, célunk azonban, hogy a tradíciók
megőrzése mellet a piaci igényeknek megfelelően modernizáljuk a láncot, hiszen a
vevői elvárásoknak csak így lehet megfelelni. A Coop Szeged Zrt bolthálózatának a modernizálásra az elmúlt 20 évben közel három
milliárd forintot költött el, annak érdekében,
hogy munkánk legfontosabb fokmérője,
vásárlóink elégedettsége még teljesebb legyen.

kedvezményes vásárlásra jogosító kuponok
formájában. Egyéb akciós ajánlataink is folyamatosan megtekinthetők honlapunkon,
érdemes ide ellátogatni.

– Mi a legfontosabb prioritás a COOP Szeged Zrt. számára?
– A kulturált vásárlási körülmények biztosítása mellett kiemelten fontosnak tartjuk
a személyes kapcsolatokat, a vevőcentrikus
kiszolgálást.
Vásárlóink hűségét már évek óta jutalmazzuk a Coop Klub törzsvásárlói programmal.
Vásárlóink szívesen csatlakoznak a programhoz, mert a kizárólag a törzsvásárlóknak szóló különleges kedvezményekkel,
nyereményjátékokkal várjuk őket minden
hónapban. Az elmúlt hónapokban megújult
programmal még több és változatosabb kedvezményekhez juthatnak a törzsvásárlók, a
www.coopszeged.hu honlapról is letölthető,

– Milyen kezdeményezéseket segít,
szponzorál a Coop Zrt.?
– A helyi értékek megőrzése, a helyi közösségek ápolása, a fiatalok oktatása, a dolgozók továbbképzése mellett kiemelt szerep
jut a magyar élsportnak is. A COOP 1996
óta arany fokozatú főtámogatója a Magyar
Olimpiai Csapatnak, nagy hangsúlyt fektet
a társadalmi felelősségvállalás keretében az
olimpiai eszme, a mozgalom népszerűsítésére, a közösségi tudat erősítésére.
Kérdéseinkre Kovács Edit áruforgalmi igazgató válaszolt.

– Milyen motiváció miatt lett a zsombói
palacsinta guinness kísérlet fő támogatója a
Coop?
– Vállalatunk támogatási rendszerében
a helyi értékek megőrzése, a helyi közösségek ápolása kiemelten fontos, ezért is
éreztük úgy, hogy a Zsombói Falunapi rendezvényhez, illetve a Palacsinta sütő Guiness
rekord kísérlethez mi is szerettünk volna
hozzájárulni. Számunkra is nagy öröm, hogy
sikerült elérniük a kitűzött célt, sőt túlteljesíteni és több mint 18 ezer palacsintát 24 óra
alatt megsütni. Ezúton gratulálunk egész
Zsombó lakosságának a csúcsdöntéshez!

"Ily gyorsan telik nyaram.
Ördögszekéren hord a szél-

szerkesztőség

csattan a menny és megvillan
kék, tünde fénnyel fönn a tél."
József Attila: Nyár
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Hittel, szeretettel…

Csaba atya alig több mint egy évig teljesített a faluban papi szolgálatot, mégis egy korszakot zár le elhelyezése, ebből az alkalomból készült vele a Hírmondó portréinterjú-sorozatának mostani állomása.
nük kialakult. Ennek semmi köze nem volt
a tényekhez. A fenntartóváltásról szóló két
szülői értekezletet soha nem fogom elfelejteni.
– Most Kevermesre kerülsz…
– Jól ismerem a települést, amikor Kunágotán voltam plébános, akkor még fília
volt, nem volt külön papjuk. Azóta ez megváltozott, hiszen szeptemberben itt is indul
a katolikus iskola.

– Hogyan lettél pap?
– Makón végeztem kereskedelmi szakközépiskolában, csak érettségi előtt kezdtem el
hittanra járni, a középiskola után keresztelkedtem meg. Akkor éreztem, hogy nekem
papnak kell mennem. A családi neveltetésemben egyáltalán nem volt jelen a vallás.
„És megismertettem ő velük a te nevedet, és
megismertetem; hogy az a szeretet legyen ő
bennük, amellyel engem szerettél, és én is ő
bennük legyek.” – Ezt mondja János evangéliuma.
– Még soha nem ismertem korábban Guinness-rekorder papot… Ez hogy jött?
– 1992-ben, húsz éve voltam Dömösön
hittanos táborban, gyerekekkel elmentünk
kirándulni a Rám-szakadékhoz, eltévedtünk, mire visszaértünk a táborba, az egyik
apuka 500 palacsintával várt minket. Akkor
döntöttem el, hogy megtanulom. Többször
táboroztattam árva gyerekeket, mindig
én voltam a konyhafőnök, gyakorolni volt
lehetőségem bőven. Autodidakta módon
tanultam sütni, először 2 sütővel, aztán hárommal és így tovább… 2001-ben már az
első 24 órás Guinness-rekordomat állítottam
fel. Akkor jelent meg erről egy cikk a Békés
Megyei Hírlapban, aztán keresett meg a TV2.
– Hogyan készülsz egy-egy prédikációdra?
– Legkésőbb a vasárnapi mise után elolvasom a következő hét szentírási szakaszait,
már akkor nekiállok fogalmazni. Sok régi
prédikációt használok, van 20-30 könyvem,
amit már kijegyzeteltem, átdolgoztam, persze saját gondolatokat is mondok. Olyan is
volt már, hogy egy esküvői beszédet fél évig
írtam. A szószékről még soha nem mondtam
el kétszer ugyanazt. Papírt, ceruzát, radírt
használok, számítógépem nincs a mai napig.
Nincs rá szükségem.
– A tudománnyal is behatóan foglalkozol,
előadást is tartottál már tudományos témában…
– Amikor hittanra jártam, akkor kezdett
el foglalkoztatni a tudomány. Ez is autodi-
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"Rigós erdőben bujdosó nap,
itt a tó, fekszem csöndesen,

dakta módon működik nálam, rengeteget
olvasok. A Bibliát is minden nap előveszem.
Mielőtt hozzáfognék egy könyvnek, mindig
utánanézek a szerzőnek. Erre a hitelesség
miatt nagy szükség van. De nemcsak a tudomány érdekel, sokat olvasok szépirodalmat
is. Victor Hugo – Nyomorultak című regénye
örök kedvencem marad.
Gyenes Csaba
1972-ben született Szentesen. 1999-ben
szentelték pappá.
Papi szolgálatai:
1999-2000. Békéscsaba, segédlelkész
2000-ben Szentes, plébános
2000-től Kunágota, oldalágon Dombiratos
plébánosa, 2004-től ellátja Kevermest is
2005-től Csanádpalota plébánosa, ellátja
Nagylakot és Kövegyet
2011-től plébániái kormányzó Zsombón
2012-től Kevermes plébánosa
– Zsombó nagyon más, mint az előző települések, ahol szolgálatot teljesítettél?
– Az egyesületi világ, a civil közösség
sokkal jobban működik, mint máshol, ez
Zsombó nagy erénye, magam is beléptem
a Nagycsaládos Egyesületbe. Megszerettem
Zsombót, biztosan sokat vissza fogok járni.
– Papi szolgálatod itt teljesen összefonódott az egyházi iskola szervezésével, ami nem
volt zökkenőmentes…
– Amikor püspök atya idehelyezett, még
fogalmam sem volt róla, hogy következő
tanévtől katolikus lesz az iskola. Ez csak néhány héttel később derült ki.
– Nem ijedtél meg a feladattól?
– Egyáltalán nem. Pál a rómaiakhoz írt
levelében olvasható: Ha Isten velünk, ki ellenünk? A szemináriumban azt tanították,
hogy mindenhol fogunk ellenállással találkozni. Meggyőződésem, hogy ebben az
esetben az ellenzék nem az adott szituációt
ellenezte, hanem azt a torz képet, ami ben-

a part ring, mintha vinne csónak,
a kék vizet nézegetem,"
Szabó Lőrinc: Tóparton

– Milyen célokkal érkezel oda?
– Amióta pap vagyok, semmilyen személyes célom nincs. A célt nem én tervezem.

– Melyek a legkedvesebb emlékeid, amiket
magaddal viszel?
– A hittanórák. A gyerekek nagyon érdeklődőek voltak, sok mindenről lehetett velük
beszélgetni.
– Az új zsombói plébánost mennyire ismered?
– Turi Kiss Istvánt? (Mosolyog.) Amikor
újmisés voltam Makón, ő volt a plébános!
Jó a viszonyunk. Ennek ellenére nem szeretném semmiben befolyásolni, hamar kiismeri
majd magát. Remélem, olyan hamar megszereti Zsombót, mint én. Sajnálom, hogy
itt kell hagynom, de nem kérdés, mi hűséget
fogadtunk, ha máshol kell folytatódnia a
szolgálatnak, akkor menni kell…
Pálmai Péter

„Vannak emberek, akik nem azért küldettek hozzánk, hogy maradjanak. Hanem hogy
átsuhanva életünk napjain, megmutassanak
valami fontosat, ami megváltoztat bennünk
dolgokat. Ha pedig eljön a nap, el kell őket
engednünk. Óriási bennünk a veszteség,
pedig kaptunk valamit. Egy új jellemvonást,
ami később életmentő lehet.”
(Ismeretlen szerző)

Dorkó

Kajak-Kenu hírek
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség július
utolsó hétvégéjén rendezte meg az utánpótlás korosztály legfontosabb hazai versenyét
a Gyermek, Kölyök, Serdülő Magyar Bajnokságot a Velencei tavon.
a65 egyesület több mint 3400 versenyzője
indult a 2012-es bajnoki címekért Sukorón.
Az EDF Démász Szeged színeiben Törköly
Zoltán (Zsombó), Sipos Dávid, Karnok
Marcell (MK-1 Kölyök III. 3x200 m. váltó)
2012 év Magyar Bajnoka lett.

Zaza fontosabb eredményei az idei versenyszezonban:
Kajak fizikai Felmérő Bajnokság
– 1.hely (77 induló)
Maraton Magyar Bajnokság
(MK-1 Kölyök III. 10 km.)
– 3.hely (29 induló)
Magyar Bajnokság
(MK-1 Kölyök III. 4000 m.)
– 5.hely (35 induló)
Az idei év mérlege 5 arany, 2 ezüst, 5
bronz.
Gratulálunk!

szerkesztőség

Kézilabda tábor
2012. július 30-2012. augusztus 03.-ig első
alkalommal kézilabda táborban tölthették a
szabadidejüket a gyerekek. 13 gyerkőc vett
részt a foglalkozásokon, többségük zsombói
(2002-2003-2004 és 2005-ös születésűek).
Napi 2-3 foglalkozás szerepelt a programban,
mellette számtalan játékot kipróbálhattak a
diákok. Szinte az összes sporteszköz kipróbálásra került a kosárlabdától az ugrókötélig. A
főszerep természetesen a kézilabdáé volt,
hiszen a lányok már 1-2 éve részt vesznek
edzéseken és versenyeken is. A haladók ne-

hezebb feladatokat kaptak, mint a kezdők,
akik még ezután fognak iskolába menni.
Remélem, hogy kedvet kaptak a sportoláshoz! Sok közös játék, kötetlen beszélgetés
mellett nehéz futófeladatok is voltak. Sajnos
a meleg megnehezítette az edzéseket és sok
energiát kivett a gyerekekből. Zárásként egy
kollektív locsolkodást rendeztünk, száraz felület nem nagyon maradt rajtunk.
Akikkel együtt töltöttük a hetet: Ábrahám
Szintia, Dobó Ádám (Forráskút), Erhardt
Nikolett (aki a segítőm volt), Erhardt Nóra,

Erhardt Zsófia, Farkas Adrienn és Farkas
Antónia (Szeged), Kakuszi Vanda, Kádár N.
Jázmin, László Gréta, Török Anna, Tűhegyi
Szimonetta. Török Csenge és Bakó Nóra néhány foglalkozáson vett részt.
Tanévkezdéskor várok minden diákot, akik
már kézilabdáznak, és akik még ezután szeretnének csatlakozni a Zsombó SE csapatához! (2003-2004-2005-ös korosztály)
Edzésrend a tanév elején lesz!
Polyákné Éva
edző

A Szegedi VSE Megye I. U19 ezüstérmes csapata – 2012.

állnak: Szalma Gergely, Nagy Ádám, Báló Martin, Bálint Dániel, Kiss Levente, Törköly Tamás(Zsombó), Kiss Árpád, Csanádi Dániel, Bakai
Péter, Báló Richárd
guggolnak: Horváth Csaba Bence, Németh Róbert, Bagi Tamás, Judik Tamás(Zsombó), Kertész Balázs, Kozma György, Faragó Norbert, Szántó
Dániel, Pink Roland
edző: Hágelmann Endre
"és most közelről még a fű is,
bármily kicsi és egyszerű is,

éppoly gyönyörű, mint a tónak
vizéből visszakacagó nap."
Szabó Lőrinc: Tóparton
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Véget ért a 2011-2012 évi bajnokság

A 2011-12 bajnoki év tavaszi szezonját csapataink jó eredménnyel
zárták. A Bozsik programban résztvevő 7-11 évesek szezonját korábban már értékeltük, most tekintsük át további csapataink eredményét. A szezon végén U12 és U14 korosztályban bronzérmet, míg U16
korosztályban ezüstérmet vehettek át fiataljaink a falunapon Nógrádi Tibor úrtól, az MLSZ Csongrád Megyei Igazgatójától.

A 2012-13 évi Csongrád Megyei II. oszt U19 bajnokság végeredménye:

A szép eredményt az alábbi játékosok érték el:

U 16:
Frankó Tibor, Németh Krisztián, Simó Gyula, Dudás Tamás, Nyerges
Bence, Rozs Egon, Maróti Kristóf, Takács János, Gyuris Péter, Lajkó
Bence, Tóth Olivér, Barna Szabolcs, Engi János, Réthi Barnabás, Csikós
Dávid, Vass Márk, Zádori Márkó, Gyuris Dominik,
Edző: Pozsár Mátyás
U 14 :
Gyukics Norbert, Király László, Gyuris Donát, Nagy Varga Attila, Vér
Viktória, Mihálffy Gergely, Kovács Csaba, Vecsernyés Roland, Szalai
Arnold, Szilágyi Ádám, Herman Krisztofer, Réthi Barnabás, Csikós
Dávid, Vajda Zsolt, Zádori Márkó, Vér István, Gyuris Dominik, Patik
Ádám,
Edző: Mihálffy Zsolt

U12:
Gyuris Donát, Nagy Varga Attila, Vér Viktória, Mihálffy Gergely, Kovács Csaba, Vecsernyés Roland, Kothencz Dániel, Szalai Arnold, Szilágyi Ádám, Hódi Marcel, Dudás Zoltán Herman Krisztofer, Boskovic
Dusán, Mocsári Dániel, Bakó András, Csenteri Zoltán, Nagygyörgy
Dávid, Kothencz Barnabás, Masa Gábor, Boskovic Milan
Edző: Németh Tamás

Játékosok.
Kiss Péter, Kecskeméti Lóránt, Tóth Martin, Tóth András, Szilágyi
Ákos, Szilágyi Gábor, Németh Tamás, Tóbiás Illés, Tompai Richard,
Gyuris Ákos, Gyuris Gergő, Papp István, Rácz Attila, Frankó Tibor, Németh Krisztián, Dudás Tamás, Rozs Egon, Maróti Kristóf, Takács János,
Gyuris Péter, Tóth Olivér, Réthi Barnabás, Zádori Márkó, Papp István.
Edző: Kiss Károly
2011-12 évi Csongrád Megyei II. osztály felnőtt bajnokság
végeredménye:

Ezúton is gratulálunk, a játékosoknak bízunk benne, hogy a jövőben is szorgalmasan vesznek részt az edzéseken, és örömükre szolgálnak majd a mérkőzések.
U19:
Az Ifjúsági csapatunk helyenként tetszetős játékkal szórakoztatta
közönségét, amely örömünkre tavasz végére meghozta gyümölcsét,
és az utolsó 9 fordulóban az előttük álló csapatok zömét legyőzte,
mely eredményre sokan felfigyeltek. A fiúknak továbbra is jó játékot
kívánunk!
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"Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fiadnak
Hagyd örökűl ha kihúnysz: A HAZA MINDEN ELŐTT."
Kölcsey Ferenc

A felnőtt csapatunk az év végére 56 pontot gyűjtött, amely most
csak a középmezőny elejére volt elég, de így is az utóbbi évtized
legjobb eredményeként könyvelhetjük el. Edzőjük értékelését összefoglalva ennél még azért lehet jobban játszani, de ha mindenki egy
kicsit hozzá tesz még akaratban és hozzáállásban, valamint a helyi
tehetségek is értékén kezelik és elfogadják a kialakuló közösséget,
akkor valami elkezdődhet, amely hosszú évekre megalapozhatja egy
jó II. osztályú csapat és utánpótlás kialakulását.
Játékosok:
Szilágyi Gábor, Mihálffy Béla, Rozs Egon, Tápai Viktor, Dobó Attila,
Túri Dávid, Székely András, Bálint Vilmos, Gyuris Dávid, Szűcs László,
Rárósi Péter, Zádori Norbert, Megyeri Károly, Németh Tamás, Busa
Gergely, Mihálffy Zsolt, Mihálffy Gábor, Palotás Zsolt, Makra Zoltán,
Zetkó Zoltán, Dr Nagy Péter.
Az elért eredményekhez gratulálunk minden sportolónknak, és jó
pihenést kívánunk a rövid nyári szünetben.

Dorkó

Kezdődik a 2012-2013 évi bajnokság
A bajnokság kezdete előtt közzétesszük a
csapataink tervezett őszi programját
Ezúton tájékoztatunk mindenkit a Zsombó
SE labdarúgó szakosztályának 2012-2013
évi nevezéseiről, és tervezett edzés programjáról.

SORSOLÁS
A Megyei II osztály 2012-13 ősz

A Bozsik programban résztvevő korosztályok:
U7 2006-2007 születésű
U9 2004-2005 születésű
U11 2002-2003 születésű
A gyerekek csökkentett méretű pályán
játszanak, szeptember október november
hónapokban 1-1 tornán vesznek részt. Edzések hetente 2 alkalommal, előre egyeztetett
időpontban, várható kezdés 2012. augusztus
23. csütörtök labdarúgó pálya 17.00 óra.
U14 1999-2001 születésű
Nagypályás bajnokságban szerepelnek
szeptember közepétől – november elejéig,
hetente 1 mérkőzést rendeznek, sorsolás később lesz. Edzések hetente két alkalommal a
labdarúgó pályán. Első találkozás augusztus
23. csütörtök 17.00 óra.

A Megyei III osztály 2012-13 ősz

U16 1997-2000 születésű
Nagypályás bajnokság szeptember közepétől – november elejéig, hetente 1 mérkőzést rendeznek, sorsolás később lesz.
Edzések hetente 3 alkalommal a labdarúgó
pályán (hétfő szerda, péntek 18 órai kezdés).
U19 1993-1997 születésű
Nagypályás bajnokság augusztus közepétől – november végéig hetente 1 mérkőzés,
sorsolás alól, mérkőzés a felnőtt M.II. osztályú mérkőzések előtt.
Edzések hetente 3 alkalommal a labdarúgó
pályán (hétfő szerda, péntek 18 órai kezdés).
Felnőtt M. II. osztály
Nagypályás bajnokság augusztus közepétől – november végéig, hetente 1 mérkőzés,
sorsolás alól.
Edzések hetente 2 alkalommal a labdarúgó
pályán (kedd, csütörtök 18 órai kezdés).
Felnőtt M. III. osztály
Nagypályás bajnokság augusztus közepétől – november elejéig, hetente 1 mérkőzés,
sorsolás alól.
Edzések hetente 3 alkalommal a labdarúgó
pályán (hétfő szerda, péntek 18 órai kezdés).
A csapatok és az egyesület nevében ezúton
is köszönjük az elmúlt szezonban, az edzők
áldozatos munkáját, a szurkolók bíztatását
és a segítséget nyújtó szülők közreműködését, melyre az elkövetkező szezonban is feltétlen számítunk.

HAJRÁ ZSOMBÓ

TOBORZÓ
Szeretettel várunk minden magában kedvet érző fiatalt, labdarúgó csapatainkban,
Találkozó időpontja:
– 1993-1997 időszakban született fiatalok részére 2012. augusztus 27én hétfőn 18.00 órakor a labdarúgó pályán, jelentkezni
lehet Kiss Károlynál és Mihálffy Zsoltnál.
– 1998-2005 között született fiatalok részére 2012.
augusztus 28-án kedden 17.00 órakor a labdarúgó
pályán, jelentkezni lehet Szilágyi Róbertnél és Mihálffy
Zsoltnál.
"Szenteld, oh magyar, hazádnak
Kebled szebb érzelmeit:
Romlott szív és romlott elme,

Kit hazája hő szerelme,
Szép tettekre nem hevít."
Bajza József
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Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy elsősegély tanfolyam….

Az S.O.S.24 Oktatói Központ közreműködésével 2012. májusában lehetősége volt a
szülőknek részt venni egy 4 alkalmas elsősegély tanfolyamon községünkben, ahol speciális oktatóbabák segítségével megtanulhatták az életmentés első lépéseit, illetve, hogy
mit kell tenni félrenyelés, fáról való leesés,

Kékes-Szabó Judit mentő szakorvossal, aki a
több mint 20 éves gyakorlati tapasztalat és
biztos szakmai háttér mellett érdekesebbnél
érdekesebb gyakorlati esetekkel tette színesebbé, érdekfeszítőbbé az előadásokat. A
rendezvény pedagógusoknak pontszerzési
lehetőséget is biztosított. A 26 jelentkező
között szerepeltek kisgyermeknevelők, óvónők, pedagógusok és természetesen kis-

gyermekes illetve hamarosan gyermekáldás
elé néző szülők is. Az utolsó alkalommal Tanúsítványt, illetve Oklevelet kaptak az érintettek. A nagy érdeklődésre való tekintettel
kedvezményes áron vehettek részt a szülők
e négy alkalmon.
A résztvevők közül többen visszajelezték,
hogy nagyon hasznosnak bizonyult az együtt
eltöltött nyolc óra, mely jó hangulatban telt,
s még kapcsolatépítő hatással is bírt.
Néhány szülő visszajelzése:
„Ez a tanfolyam igen nagy magabiztosságot
adott ahhoz, hogy embertársaimon segíteni tudjak. A tanfolyam elvégzése növelte az
önbizalmamat, hogy a megszületendő gyermekemet elsősegélyben tudjam részesíteni,
és kevésbé essek pánikba, ha bármilyen baj
történne.”
„Nagyon sokat kaptam a tanfolyamtól. A
doktornő előadásmódja nagyon megfogott;
lehetett vizualizálni. Köszönöm a lehetőséget!”
„Sok kérdésemre választ kaptam. Bátrabban
merek segíteni, ráadásul nagyon kötetlen,
kellemes hangvételben történtek az alkalmak.
Köszönöm!”
Renkóné Isaszegi Andrea

védőnő

vegyszer ivás, forrázás, lázgörcs stb. esetén.
A tanfolyam 4x2 órából állt. Az első elméleti órát követően gyakorlati képzésen, majd
ismét ugyanebben a szisztémában még
két alkalommal találkozhattak a szülők Dr.

65 rózsa: egy betegség szimbóluma

2012. júniusában 5 napot Dublinban töltöttem Európai Cystas Fibrosis (CF) Kongresszuson.
Több, mint 20 éve foglalkozom ezekkel a betegekkel, s Önökkel is szeretném megismertetni
ezt a ritka betegséget.
Mi a cystas fibrosis? A ritka betegségek között
a leggyakoribb öröklődő betegség. Tőlünk nyugatra Alapítványok támogatják a betegeket, ill.
akár a kutatásokat is, s az emberek nagy része
hallott erről a betegségről, ismeri problémáikat,
esetleg tud segíteni.
A CF egy anyagcsere betegség. 1989 óta ismert az a genetikai rendellenesség, ami következtében a mirigyváladékok tapadósabbak, s a
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"Gündörszőrű bárányfelhők
futkosnak az égen

különböző szervekben ez gondot okoz. Több a
légúti váladékuk, ami miatt minden nap légúti
fizioterápiát végeznek, szabadidejük rovására,
egészségkárosodásuk megelőzésére, csökkentésére. Gyakran a felszívódási zavaruk miatt
emésztőenzimet kell szedniük. Jelenleg még
nem gyógyítható, de egyre jobban kezelhető
betegség. Míg az 50-es években a csecsemő
kort ritkán élték túl, a most születettek várható
átlag életkora 40 év. Mióta foglalkozom ezzel a
betegséggel több gyógyszer bevezetését as�szisztáltam, látva életminőségük javulását.
Az Amerikai Cystas Fibrosis Alapítvány szimbólumává vált a „65 rózsa” angolul: „sixtyfive

szagos fejű virágocskák
hajlongnak a réten."
Lőrincze Pál: Nyár

roses” (ejtsd: sixtifájv rózisz)hangzása hasonló,
mint angolul kiejtve a cystas fibrosis (ejtsd:
cisztik fáibrózisz). Véletlen, de pont 1965-ben
egy 4 éves cf-es kisfiú hallotta, hogy anyukája telefonon beszélget valakivel, aki szintén a
civil szervezetben dolgozott a CF-es kutatások
segítésére . „Mama, tudom miért dolgozol: 65
rózsáért!”
A 65 rózsa története a világon mindenhol
megdobogtatja a szíveket, előcsalja az érzelmeket.
Dr. Szabó Ágnes

Téka

VÖLGYBE ZÁRT IDŐ
Könyvajánló Orotva testvértelepülésünkről

Fontos a biztosítások
frissítése

falu pillanatképeit, az emberi életet. Számos
olyan nyelvjárási szót olvashatunk, amiből
tudunk következtetni annak jelentésére, pl.
kúrtúj: művelődési ház; de vannak olyanok
is, amiket a mi közvetlen környezetünkben
nem így mondunk: kokojza: áfonya, vinetta:
padlizsán.

„Kivágva, kiirtva, irtva, aratva, orotva,
Orotva.”
Pál-Molnár Elemér gyermekkorát Orotván
töltötte, ezeknek az éveknek köszönhetően
állította össze ezt a könyvet, amelyet fiainak,
Bencének és Somának ajánl.
A könyv Orotva mindennapi életét mutatja
be leírásokkal és színes fotókkal: a nem mindennapi tájat, az ott elkészülő ételeket, a

A könyv igen értékes néprajzi szempontból, bemutatja a helyi értékeket: a templomot, a Szentkút forrását, a természet szépségeit: a vénasszony bűzlentyűt (borsmenta),
a pisztrángot, ördögborda (erdei pajzsika).
Aki még nem járt ezen a településen, akkor
ez egy nagyszerű alkalom arra, hogy betekintést nyerjen testvértelepülésünk életébe,
annak szokásaiba.
A könyv a könyvtárban lesz helyben olvasható a felújítás után!
Nagy Beatrix
könyvtáros

Szerencsére egyre többen rendelkeznek
lakásbiztosítással
(vagyonbiztosítással),
vagy az autójuk kötelező biztosítása mellett
casco biztosítással is. Nagyon sokan teljesen biztonságban érzik magukat, hiszen
van biztosításuk, rendszeresen fizetik a díjat, így abban a hiszemben vannak, hogy
szükség esetén a biztosító minden kárukat
megtéríti majd. Ez azonban nem mindig
van így. Több éve megkötött biztosításuk
elképzelhető, hogy elértéktelenedhet. Éppen ezért bizonyos időszakonként nem árt,
ha átnézeti a biztosításait egy szakemberrel,
esetleg újabb ajánlatot kér, hiszen előfordulhat, hogy a korábbinál sokkal olcsóbb, vagy
ugyanannyi díjért sokkal magasabb összegű, szolgáltatásokban gazdagabb szerződést
sikerül megkötnie. Zsombón Selmeczky Gizella (tel.: 70/4239692) szakértő segítségét
veheti igénybe. A régi szerződések felülvizsgálatát, összehasonlító elemzését követően
tesz javaslatot a szerződések korszerűsítésére vagy megújítására.

Olimpiai TOTÓ
1. Mi az olimpia?
A) sportesemények sorozata
B) versenyek sorozata
C) egy nemzetközi, több sportágat magába
foglaló eseménysorozat

5. Melyik olimpián lett fontos a kabala (Misa mackó)?
A) Moszkva
B) Melbourne
C) Helsinki

2. Mikor kezdődtek az újkori olimpiai
játékok és hol?
A) Athén, 1896
B) Olümpia, 1776
C) Hamburg, 1819

6. Melyik nem az olimpia szimbóluma?
A) érmek
B) olimpiai láng
C) olimpiai zászló		

3. Mi az olimpia hármas jelszava?
A) Gyorsabban Magasabbra Erősebben
B) Magasabbra Erősebben Gyorsabban
C) Erősebben Gyorsabban Magasabbra
4. Ki tervezte az olimpia ötkarikás
szimbólumát?
A) Jean Pierre Coubertin
B) Pierre de Coubertin
C) Jean Coubertin

7. Mit jelent az olimpiád?
A) két olimpia között eltelt négy évet
B) az újkori olimpiák éveit
C) az aktuális olimpia éve
8. Hol gyújtják meg minden alkalommal az olimpiai lángot?
A) Törökországban
B) Görögországban
C) Makedóniában

Kártyajóslás, sorselemzés,
szerelmi mágiák, rontás levétel.

9. A négyéves időközökben mikor
vannak a nyári és a téli olimpiák?
A) a nyári az első évben, a téli a harmadikban
B) a nyári a második évben, a téli a harmadikban
C) a nyári a harmadik évben, a téli a másodikban
10. Hol rendezik a 2018-as téli olimpiai játékokat?
A) Rio de Janeiro
B) Phjongcshang
C) Szocsi
Az előző szám keresztrejtvényének nyertese, aki a Vanilla Pizzéria 1 db családi pizzáját
nyerte: Viski Anna.
Az előző szám TOTO nyertese a GOODS
MARKET 1000Ft-os vásárlási utalványát
nyerte: Horváth Judit.
Gratulálunk! A nyeremény igazolását
átvehetik a Polgármesteri Hivatalban!

Okleveles kártyaoktatást vállalok.
Engedéllyel rendelkezem.
Tel.: 06304616911
http://kartya-joslas.gportal.hu
"Tarka szárnyú kis pillangók
napsugárban szállnak

fürge szellő a postása
zöld levelű fának."
Lőrincze Pál: Nyár
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