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Közéleti beszélgetés, avagy 
ismét beszélgetni hívom a 
Zsombóiakat 

Nőszirom ültetés Zsombón

Nyári felújítások  
az iskolában

Isten hozta, Adalbert atya!

SOSEM VAGYUNK 
EGYEDÜL – avagy milyen 
egy kilenc tagú család élete 
a benne élők szemével

Egy éves a zsombói Bóbita 
Bölcsőde – gondolatok az 
elmúlt év tapasztalatairól

Buszmenetrend

Zsombóról az olimpiára

Jótékonysági programok 

Meghívó a József Attila 
Közösségi Ház és Könyvtár 
ünnepélyes átadójára

Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa
HíRMONDÓ



H
ÍR

M
O

N
D

Ó
ZSOM-BOLYGÓ

 2 ”a piszkos ősz járkál a mély aranyban,
a sebkötőit is letépi halkan 

s csorogni kezd a vére bíbora.”
Kosztolányi Dezső: Nyárutó

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

2012. augusztus 27. – munkaterv sze-
rinti, rendes ülés

Az első napirendi pontban a Képviselő-tes-
tület a Kós Károly Alapfokú Művészetoktatá-
si Intézmény 2012-2013. tanévének órakeret 
és álláshelyeinek meghatározásáról döntött. 
Az intézményi órakeret 160,25 óra/hét, – 
amely 7,28 szakmai álláshelyet jelent – ke-
rült elfogadásra, nem szakmai álláshelyet 
az Intézmény nem igényelt. A javasolt állás-
helyek száma az előző tanévhez viszonyítva 
0,62-vel emelkedett, melynek oka, hogy az 
Intézmény tevékenységét új tanszakokkal 
(billentyűs és akkordikus) bővítette, illetve 
az elmúlt tanév tapasztalatai azt mutatták, 
hogy az intézményvezetői feladatok ellátá-
sához szükséges a teljes munkaidős munka-
végzés. Az igazgató mellett igazgató-helyet-
tesi státusz továbbra sem került kialakításra, 
az igazgató munkáját a tavalyi 3-mal szem-
ben 2 munkaközösség vezető segíti.

A második napirendi pontban Kós Károly 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény té-
rítési díjainak elfogadásáról szavazott a 
Képviselő-testület. A térítési díj és a tandíj 
egységesen a folyó kiadások egy tanulóra 
jutó hányadának:

– 15%-ában került meghatározásra 18 
éven aluli tanulók esetében, 40%-ában 18 
éven felüli, de 22 éven aluli tanulók eseté-
ben zeneművészeti ágon;

– 10%-ában került meghatározásra 18 
éven aluli tanulók esetében, 40%-ában 18 
éven felüli, de 22 éven aluli tanulók eseté-
ben képzőművészeti ágon;

– 25%-ában került meghatározásra 18 
éven aluli tanulók esetében, 40%-ában 18 
éven felüli de 22 éven aluli tanulók esetében 
táncművészeti ágon.

A harmadik napirendi pontban a Képviselő-
testület, a Kós Károly Alapfokú Művészetokta-
tási Intézmény Alapító Okiratát módosította. 
A módosítást az indokolta, hogy a meg-
növekedett igény miatt, a felvehető maxi- 
mális tanulólétszám 11 fővel (zeneművésze-
ti ág 100 fő, táncművészeti ág 46 fő, képző- 
és iparművészeti ág 55 fő, összesen 201 fő) 
megemelésre került. 

Ezt követően a Képviselő-testület módosí-
totta a Gépjármű üzemeltetési Szabályzatát. 
A módosításra a Csongrád Megyei Kormány-
hivatal útmutatója alapján került sor.

A következő napirendi pontban a Kép-
viselő-testület, a Szeged és Térsége Te-
rületfejlesztési Önkormányzati Társulás 
megszüntetéséről döntött. A Társulás meg-
szüntetését többek között az is indokolta, 
hogy az a feladat, amelyre létrehozták, azt a 
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása is ellát-
ja, és a tagtelepülések nem vették igénybe 
ezt a Szervezetet, továbbá több önkormány-
zat már kilépett belőle és a többi tagönkor-
mányzat is a megszüntetés mellett döntött.

Ezt követően a Képviselő-testület kezde-
ményezte az illetékes minisztériumnál, hogy 
településünk vonatkozásában az elsőfokú 
építésügyi hatáskört Szeged Megyei Jogú 
Város jegyzője helyett Mórahalom város 
jegyzője gyakorolja a jövőben. A váltást az 
indokolta, hogy a járási (fővárosi kerületi) hi-
vatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. 
rendelet 1. sz. mellékletének 5.5 pontja sze-
rint településünk a Mórahalmi Járási Hiva-
talhoz fog tartozni. A változtatást indokolja 
az is, hogy az építésügyi hatóság kéthetente 
szerdán ügyfélfogadást tartott Hivatalunk-
ban. Ezt a „szolgáltatást” Szeged Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2012. 
júniusában megszüntette, így az ügyfelek-
nek Szegedre kell bejárni még az egyszerű 
tájékoztatásért is. Mórahalom Város vállalta, 
hogy a helyi ügyfélfogadást biztosítaná az 

ügyfelek részére.
A következő napirendi pontban a Képvi-

selő-testület az ÖNHIKI igény benyújtása 
mellett döntött. Ezzel a igényléssel az önkor-
mányzat anyagi lehetőségeit kívánja bővíte-
ni a Képviselő-testület, mind a közvetlen tá-
mogatás, mind a különböző pályázati önerők 
csökkentése útján.

Az utolsó napirendi pontban a Képviselő-
testület az Életharmónia Alapítvány kérel-
mét tárgyalta, de egyelőre nem támogatta 
azt a szociális ellátórendszerben működő 
szolgáltatások párhuzamossága miatt.

2012. augusztus 29. – munkaterven 
felüli, rendkívüli ülés

Az ülés összehívását több tényező is indo-
kolta.

Az első napirendi pontban a Képviselő-tes-
tület módosította a Kós Károly Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény Alapító Okiratát. A 
módosítást a Magyar Államkincstár ajánlása 
miatt kellett meghozni.

A második napirendi pontban a Képviselő-
testület módosította a Polgármesteri Hivatal 
Alapító Okiratát. A módosítást ebben a na-
pirendi pontban is a Magyar Államkincstár 
ajánlása miatt kellett meghozni.

Az utolsó napirendi pontban arról született 
döntés, hogy Tanyafejlesztési Pályázat kerül 
benyújtásra 4 település (Bordány, Forráskút, 
Üllés, Zsombó községek) vonatkozásában. A 
pályázattal lehetőség nyílna gépbeszerzése, 
a külterületi utak karbantartására.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 
a következő munkaterv szerinti Képviselő-
testületi ülésre várhatóan 2012. szeptember 
24-én kerül sor.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
 Dr. CsúCs Áron

 jegyző

Tájékoztató a képviselő-testületi ülésen történtekről

Közéleti beszélgetés, avagy ismét beszélgetni hívom a Zsombóiakat

A beszélgetés első részében olyan közér-
dekű kérdésekről beszélgetünk, amelyre egy 
falugyűlés esetleg nem nyújt lehetőséget, 
a sok téma és a falugyűlés időbeli keretei 
miatt. Van aki nem szeret sok ember előtt 
felszólalni. Itt e nélkül is megvan a lehetőség 
minden gondolatébresztő, ötlet, kritika és 
bármi más megfogalmazására.

A beszélgetés második részében a telepü-
lésen élők egy részének a lelkében mélyen 
húzódó ellentétek megbeszélésére is sze-
retnék lehetőséget teremteni. A cél az, hogy 
beszéljünk a sérelmekről, és találjuk meg a 
minél többek számára megnyugtató előrelé-
pés lehetőségét. (Lapzárta után: Hála Isten-
nek mások megelőztek egy hasonló kezde-

ményezéssel. Örülök neki, hogy a Kapcsolat 
Nap is ezt a célt szolgálja eredményesen, és 
itt lesz az alkalom a folytatásra.)

Bízom benne, hogy  minél többen eljön-
nek!

Gyuris Zsolt

polgármester

Kedves Zsombóiak!
Sok szeretettel hívom Önöket 2012. október 9-én, kedden, 17 órára a József Attila Közösségi Ház és Könyvtárba egy beszélgetésre, ahol – a 

korábban elindított közéleti klubhoz hasonlóan – a többeket (esetleg az egész közösséget) érintő kérdésekkel foglalkozunk.

•  Horváth Cecíliának és Szalkai Norbertnek: Szilárd
•  Lajkó Ildikónak és Faragó-Mészáros Vilmosnak: Csenge
•  Ocskó Ildikónak és Hódi Mihálynak: Zalán Mihály
•  Gyuris Erikának és Bálint Ferencnek: Fanni

•  Jani Eszternek és Szilágyi Tamásnak: Eszter
•  Ujvári Szilviának és Baranyi Zsoltnak: Barna
•  Rácz Adriennek és Bozóki Róbertnek: Csongor Bekény
•  Kósa Szilviának és Tanács Zoltánnak: Hanna.

Megszülettünk!!! (2012.05.01.-2012.08.31.)
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”A hoszú, néma, mozdulatlan ősz 
aranyköpenybe fekszik nyári, dús 

játékai közt, megvert Dárius,”
Kosztolányi Dezső: Szeptember elején

Tisztelt Zsombó Lakosok!
A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság „Emberek az emberekért” 
címmel felhívást intézett a megye lakosai-
hoz. Önkéntes polgári védelmi szerve-
zeteket kíván létrehozni az igazgató-
ság a meglévő, úgynevezett köteles polgári 
védelmi szervezetek mellett, hiszen a bajban 
arra az emberre lehet leginkább számítani, 
aki magáénak érzi azt az ügyet, aminek ér-
dekében többletmunkát vállal. Olyan segítő-
kész férfiak és nők jelentkezését várják, akik 
vállalják, hogy szabadidejükből áldoznak a 
köz javára, illetve felajánlják erejüket és tu-
dásukat embertársaik védelme érdekében. 
Az önkéntes szervezetek különböző kataszt-
rófák, veszélyhelyzetek (pl.: elhúzódó árvíz-
helyzet) esetén tudnak segítséget nyújtani, 
amikor az erre rendelt hivatásos szervezetek 
kapacitásai már nem elegendőek. Az ön-
kéntesek részben fizikai munkával, részben 
speciális szakértelmükkel járulhatnak hozzá 
a katasztrófák hatásai elleni védekezéshez. 

Kiket várnak?

Jelentkezhet minden 18. életévét betöl-
tött, bejelentett állandó lakcímmel rendel-
kező magyar állampolgár. 

Önkéntes polgári védelmi szolgálatra je-

lentkezhet olyan személy is, akinek sem-
milyen végzettsége, szakképzettsége 
nincs, hiszen számos olyan feladat, művelet 
adódhat egy alkalmazás során, amely gyor-
sított ütemű felkészítést követően végezhe-
tő (ide tartozik a homokzsákos árvízvédeke-
zés több részfeladata is). 

Várják azok jelentkezését is, akik valami-
lyen speciális tudás, szakértelem birto-
kában vannak (például: építész, vegyész, 
biológus, fizikus, gépész, orvos, alpinista, 
búvár). 

Nem csak a személyes tudás, fizikai mun-
ka, vagy képesség alkalmazható a kárfelszá-
molás során: óriási segítség lehet egy tech-
nikai eszköz, jármű, vagy éppen speciális 
szerszám, berendezés is. Éppen ezért vár-
ják olyan személyek jelentkezését is, akik 
ilyen jellegű segítséget képesek nyújtani.

Fontos tudni, hogy az önkéntes szolgálat 
nem munkahelyet nyújt, hanem egy 
olyan rendszerbe való csatlakozás lehetősé-
gét, mely a felkészítéseken, gyakorlásokon 
kívül súlyos káresemények következménye-
inek felszámolása során alkalmazható. 

Jelentkezni lehet személyesen, levélben 

vagy telefonon:

Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
6728 Szeged, Napos út 4.
Tel.: 62/553-040
Fax: 62/553-041
e-mail: szeged.kk@katved.gov.hu
Regisztrációs lapot igényelhetnek Zsombó 

Község Polgármesteri Hivatalában (Alkot-
mány u. 3.), a 7. számú irodában.

A falugazdász tájékoztatója
Tisztelt Termelők!

2012. szeptemberében a következőkre hív-
nám fel a figyelmüket.

1. Az Őstermelői igazolványok érvényesí-
tése, valamint az új igazolványok kiváltása 
továbbra is lehetséges az aktuális dátumtól, 
a feltételek az előző számokban szerepelnek. 
Az igazolványok érvényesítése betétla-
ponként 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 az idei földhasználati lap szemle, adó-
szám, adóazonosító jel stb. 

3. A 2012-es Egységes támogatási kérel-
mekkel kapcsolatos információk

A támogatási kérelmek módosítására, 
illetve pontosítására az ellenőrzés megkez-
déséig van lehetőség (az előzetes informá-
ciók szerint az idei ellenőrzési munkálatok 
befejeződtek). A másodvetésű kultúrákat 
ezentúl kötelezően be kell jelenteni, mint 
adatváltozást. 

Az ehhez szükséges adatok megegyeznek 
a területalapú támogatáshoz szükséges ada-
tokkal.

A szélsőséges időjárás miatt bekövetke-
zett elemi károkat (jégverés, aszály stb.), 

amennyiben a kárenyhítési rendszerbe je-
lentkeztünk, be kell jelenteni. Az előzetes 
információk alapján: azok a termelők, 
akik nem jelentkeztek be a káreny-
hítési rendszerbe, ők is megtehetik a 
káresemény bejelentését. Számukra 
kárenyhítési juttatás csak külön pénz-
forrás elkülönítése esetén lesz lehetsé-
ges, a következő évben kötelezően be 
kell jelentkezniük a kárenyhítési rend-
szerbe, s meg kell fizetni a kárenyhítési 
hozzájárulást is.  Arra kérek mindenkit, 
hogy a még lábon álló kultúrák eseté-
ben, ha aszálykár érte a növényeinket, 
mihamarabb jelentsék ez be. A bejelen-
tési határidő: az esemény bekövetkeztétől 
számított 15 napon belül, illetve amíg ellen-
őrizhető az esemény. Arra kérek mindenkit, 
hogy lehetőség szerint mihamarabb jelezzék 
a káresemény bekövetkeztét, mert a  határ-
idő eltelte után a meteorológiai adatok rög-
zítése 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.

Minden kárenyhítésben érintett terme-
lőnek november 30-ig el kell számolni a 
gazdaságban megtermelt összes növénnyel, 
ez alapján lehet majd a kárenyhítési igényt 
benyújtani. Október első- második hetében 

kérek minden érintett személyt, hogy érdek-
lődjenek az eljárásrend felől.

4. Az AKG-ban érintett termelők a gaz-
dálkodási napló elektronikus formátumát 
november 30-ig el kell juttatni ügyfélkapun. 
Kérem az érintetteket, hogy vegyék fel a 
kapcsolatot a tanácsadójukkal.

5. A kötelező Kamarai regisztrációról, 
valamint a megfizetendő regisztrációs díjról 
kérem, érdeklődjenek az Agrárkamaránál. 
A törvény szerint 2012. szeptember 30-ig 
van lehetőség az Agrárkamara honlapján 
az elektronikus regisztrációra, valamint az 
előbb említett díj megfizetésére.

6. Az aktuális információk, pályázati le-
hetőségek a www.fvm.hu, a www.mvh.gov.
hu, a www.emva.gov.hu honlapokon olvas-
hatók, kérem figyeljék ezeket az oldalakat is.

A piacokon a hatóságok fokozott ellenőr-
zésére lehet számolni, ezért arra kérek min-
denkit, hogy a különféle regisztrációs szá-
mok, permetezési napló, címkék, őstermelői 
igazolvány stb. mindenkinél legyenek ott a 
piacon, illetve az áru megfelelő jelöléséről 
gondoskodjanak, mert komoly bírságok ki-
szabása lehetséges.

Tisztelettel: 
Gyuris FerenC

falugazdász
Telefonszám:  06-30/337-2520
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”Az utolsó virág tán, mit gomblyukába tett, 
Vagy tán a tőr nyele, mely gőggel felmered, 

És konok smaragd fénye a bús légbe fagyott...” 
Tóth Árpád: Szeptember 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
2012. áprilisában a gyermekek- és fiatalok 
közösségei számára szervezett rendezvények 
támogatására kiírt pályázatára a DOMINO 
Közhasznú Alapítvány projekttervet nyújtott 
be „Múltidéző...” címmel.

A beérkező 752 db pályázat közül a minisz-
térium 193-nak ítélt támogatást.

Nemzeti Erőforrás Minisztérium mint 
Támogató, valamint a Nemzeti Család- és 
Szociálpolitikai Intézet mint pályázatkezelő 
alapítványunk pályázatának megvalósulását 
272.887 Ft-tal segíti.

Programunkat a településen élő gyermek- 
és fiatal korosztály számára terveztük azzal 
a céllal, hogy a fiatalok megismerkedjenek 
a jellegzetes alföldi néphagyományainkkal, 
a falusi/paraszti közösségek által ismert és 
gyakorolt népmesékkel, néptáncokkal, népi 
hangszerekkel és népi játékokkal, melyeket 
felhasználhatnak az ismeretszerzésen túl 
a közösségi- és szabadidős tevékenységeik 
során is.

A jeles napok szokásait feldolgozó inter-
aktív program a naptári ünnepkörökre (ad-
vent/karácsony, húsvét) és bizonyos – a régi 
paraszti kultúrára jellemző – munkavégző 
alkalmakra (pl. esti kukoricamorzsolás, bab-
szemezgetés, diótörés) épül, a kalendáris 
népszokásokat, az emberélet fordulóihoz kö-
tődő szokásokat mutatja be eredeti megje-
lenésükben. Esetenként a résztvevők közre-
működésével megelevenednek a dramatikus 
népszokások, a hagyományos alakoskodók, 

vagy épp a karácsonyi vásár jellegzetes fi-
gurái. Megidézésre kerül egy-egy kiveszett 
mesterség vagy szokás. A népszokásokhoz 
kapcsolódóan a fiatalok kézbe vehetik a ma 
már ritkán fellelhető magyar népi hangsze-
reket, megismerhetik ezek megszólaltatási 
módjait, szakképzett táncmester segítségé-
vel belekóstolhatnak a magyar néptáncok 
különféle változataiba, ízelítőt kaphatnak a 
népi ügyességi játékokból. Egyes programo-
kat a múlt század közepén településünkön 
élő híres mesemondó – Tombácz János – 
ízes meséivel színesítjük.

A projekt az őszi/téli/tavaszi időszakot öleli 
fel.

Hogy mi mindent fogunk művelni a prog-
ram során?

Ősszel diót törünk, babot szemezgetünk, 
csuhéból, dióhéjból játékokat készítünk és 
morzsoljuk vég nélkül a kukoricát, amíg el 
nem fogy, énekelünk, táncolunk, mesélünk. 
Kacsazsíros kenyeret eszünk lilahagymával, s 
csipkebogyó teával búcsúztatjuk az estéket.

A téli ünnepkörhöz kapcsolódva meghitt 
hangulatú adventi ünnepi készülődést ter-
vezünk kapcsolódva a jeles napokhoz. And-
rás-napi gombócot főzünk, Borbála-ágat rü-
gyeztetünk, meghívjuk a Mikulást, gyertyát 
mártunk, karácsonyfadíszeket készítünk, 
mézeskalácsot gyúrunk, apró ajándékokat 
készítünk, Luca búzát ültetünk és nevelge-
tünk, betlehemezünk, megismerkedünk a 
karácsonyi asztal jellegzetes étkeivel, díszí-
tésével, a karácsonyfa-állítás és a szaloncu-

kor eredetével, felidézzük a regölést és elbú-
csúztatjuk az óévet. 

A pályázati támogatás és önkénteseink 
segítségével lehetőségünk nyílik Mikulás-
kor gyermekek-, karácsonykor idős emberek 
ajándékozására.

A húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódva a tél 
és a tavasz szimbolikus küzdelmét ismerjük 
meg, továbbá tojást festünk, húsvéti népi 
verseket tanulunk, locsolkodunk, komatálat 
küldünk.

A foglalkozások vezetését népművelő, népi 
zenészek, néptánctanár és kézműves szak-
ember segíti.

A program 8 alkalmas, november 20-a kö-
rül kezdődik, Pünkösdkor zárul.

Szeretettel várjuk a jelentkezőket – első-
sorban az általános- és középiskolásokat, de 
örömmel fogadjuk a többi korosztály képvi-
selőjét is! 

Pontos időpontok később kerülnek megje-
lentetésre.

Jelentkezni lehet az iskolában Szunyogné 
Székesi Beátánál, valamint Csányiné Barna 
Kláránál – a program koordinátoránál – a 
dominovilag@gmail.com e-mail címen.

CsÁnyiné Barna KlÁra

pályázati ügyintéző

„Múltidéző” címmel hagyományőrző programsorozat indul novemberben 
IFJ-GY-12-B-5867

Nőszirom ültetés Zsombón
 „Több mint ötszáz fajta nőszirmot nevel 

kertjében egy balástyai nyugdíjas kertész, 
aki a különleges virágokból hamarosan 
Zsombónak adományoz félszáz darabot, 
hogy ne csak a falu címerét, hanem a főte-
ret is ez a virág díszíthesse”- olvashattuk a 
Délmagyarország 2012. május 25-i számá-
ban.

2012. szeptember 6-án Börcsök Attila 
teljesítette ígéretét és a településünknek 
ajándékozott nőszirm virághagymák ülte-

tése megvalósult. Jövő májusban a Szociális 
Szolgáltató Központ előkertjében pompáz-
hatnak e különleges növények, amelyek 
nagyon hasonlítanak ahhoz, melyet őseink a 
településünk címerében, mint Zsombóra jel-
legzetes motívumot kívántak megörökíteni.

Köszönet Börcsök Attilának a felajánlott vi-
rághagymákért, a gondozásukkal kapcsola-
tos hasznos szakmai tanácsokért, az ültetés 
levezényléséért, és Zsombó Község Polgár-
mesteri Hivatala dolgozóinak az ültetésben 

való közreműködésért.
Bízom benne, hogy mindannyiunk örömé-

re és kedvére díszítik a közterületet, – eset-
leg több helyen is találkozunk ezekkel a vi-
rágokkal – ezért fontos, hogy mindannyian 
óvjuk és vigyázzunk rájuk. 

Gyuris Zsolt

polgármester
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”az ősz, adója legjobb jónak: 
az érett magzatot hozó 

anya: a kilencedik hónap.”
Somlyó Zoltán: Nyárutó 

Arra gondoltunk a kisgyermeknevelők-
kel, hogy emlékezetessé szeretnénk tenni 
a bölcsődében töltött napokat és egy csa-
ládias hangulatú vidám délutánra vártuk 
a búcsúzó gyermekeket és családtagjaikat 
2012.08.24.-én.

Nagyon örültünk, hogy a szülők ezt szí-
vesen fogadták és időt szenteltek erre a kis 

összejövetelre. A kisgyermeknevelők tarisz-
nyába rejtett, kézzel készített kis ajándékkal 
kedveskedtek a gyermekeknek, a vendége-
ket pedig apró kis finomságokkal kínálták 
meg.

Baráti hangulatú kedves beszélgetésre 
és lufis játékra került sor, melyen mindenki 
részt vett. Remélem a jelenlévők szeretettel 

emlékeznek erre a délutánra, a bölcsődére és 
az itt töltött napokra. 

A kisgyermekek érezzék jól magukat az 
óvodában is. Szép, vidám óvodáséveket kí-
vánunk! 

Maróti JóZseFné 
bölcsőde vezető 

és a Bóbita Bölcsőde dolgozói

Nagy örömömre szolgál, hogy minden Bó-
bita Bölcsődés gyermek rendszeres látogató-
ja az intézmény sószobájának. A helyiségbe 
lépve a csodák birodalmában érezhetjük 
magunkat a zene, a fény- és a hangeffektek-
nek, valamint a vidám falaknak köszönhető-
en, Gergely Borbála, Dér Julianna és Sztanó 
Zsuzsanna jóvoltából. Ezúton köszönjük 
önzetlen segítségüket a festett falképek el-
készítésében.

A szobában eltöltött idő a kiscsoportos 
játék öröme mellett kedvezően hat egészsé-
günkre. A belélegzett levegő testünk összes 
funkciójára pozitív hatással van. A levegő-
ben túltengésben lévő pozitív töltésű ionok 
felelősek nagy részben krónikus betegségek 
kialakulásáért. A sókristályok életfontosságú 
negatív ionokat adnak le a szoba levegőjé-
nek.

A hatás fokozása érdekében minél gya-

koribb mozgásra serkentjük a gyerekeket, 
növelve ezzel a légzés intenzitását, mondó-
kázunk, énekelünk, de kedvük szerint rajzol-
hatnak, sóhomokozhatnak. 

Bízom abban, hogy a sószoba használatá-
val számos légúti problémának elejét vehet-
jük, illetőleg azok tünetei csökkenthetők.

                                              
BaloGhné MurÁti eDit BriGitta

kisgyermeknevelő

Kedves Szülők!

Szeretnék önöknek segítséget adni, nem 
csak mint bölcsőde vezető, hanem mint 4 
gyermekes családanya, legféltettebb kin-
csük, kisgyermekük beszoktatásához. Tisztá-
ban vagyok vele, mert én is átéltem, milyen 
érzés pici gyermek mellett újból munkába 
állni és közösségbe adni a kicsi gyermekeket.

Higgyék el nekem, hogy a bölcsődénkben 
nagyon jól képzett gyermekeket szerető 
kisgyermeknevelőkkel fognak találkozni. 
Kérem, legyenek velük őszinték, ők is azok 
lesznek. Ha bizalommal adják be gyerme-
keiket, akkor szép bölcsődés évek fognak 
önökre várni.

Az Országos Módszertani Intézet által ki-
adott módszertani levélből szeretnék egy 
pár gondolatot átadni önöknek.

Beszoktatás menete:
1. Beszoktatás pontos időpontját megbe-

széljük a szülővel. Tájékoztatjuk a beszokta-
tás menetéről, felkészítjük a gyermektől való 
elválásra.

1.1. A saját kisgyermeknevelő figyel arra, 
hogy egyszerre 1-2 kisgyermek adaptációja 
történjen, ne csoportos beszoktatás.

2. A szülővel történő fokozatos beszokta-
tás lehetőségét biztosítjuk.

2.1. A szülőt és gyermekét játékidőben 
fogadjuk. A bölcsődében eltöltött időt foko-
zatosan növeljük.

2.2. „Saját kisgyermeknevelői” rendszert 
alkalmazzuk.

2.3. A kisgyermeknevelő megismerteti a 
bölcsőde személyi és tárgyi környezetét és a 
napirendet a szülővel és a gyermekkel. Szü-
lői értekezleten tájékoztatjuk a szülőket a 
bölcsőde szakmai programjáról, házirendről. 

2.4. Kezdetben a szülő elégíti ki a gyer-
mek szükségleteit, a kisgyermeknevelő 
megfigyel és fogadja a gyermek kezdemé-
nyezéseit.

2.5. A kisgyermeknevelő fokozatosan át-
veszi a gondozási műveleteket a szülőtől, a 
szülő megfigyel.

2.6. Egyéni bánásmód alkalmazása – a 
gyermek egyéni szükségleteihez, fejlettsé-
géhez, szokásaihoz igazodunk.

2.7. A gyermek bölcsődében való tartóz-
kodási ideje fokozatosan nő, vele arányosan 
a szülő bölcsődében tartózkodási ideje csök-
ken.

2.8. A társnevelőnő ebben a szakaszban 
már kapcsolatot kezdeményez a gyermekkel.

3. A kisgyermeknevelő helyes magatartá-
sa növeli a beszoktatás hatékonyságát. 

4. A kisgyermeknevelő dokumentálja a 
beszoktatás menetét./törzslap, üzenő füzet/

5. A beszoktatás után lehetőséget bizto-
sítunk a problémák, tapasztalatok, kérdések 
feldolgozására, megbeszélésére szülőcso-
port/egyéni tanácsadás formájában

Remélem,  hogy  bölcsődénkben meg  fog-
ják tapasztalni a szeretetteljes, családias 
beszoktatás előnyeit.

Kérdéseikkel, kéréseikkel kérem őszintén 
forduljanak hozzám.

Sok szeretettel várjuk önöket és kisgyer-
mekeiket a zsombói Bóbita Bölcsődében!

Maróti JóZseFné 
bölcsőde vezető 

és a bóbita bölcsőde dolgozói

Szülővel történő fokozatos bölcsődei beszoktatásról néhány gondolat

Búcsúztak a bölcsisek

Gondolatok a sószobáról

A Bóbita Bölcsőde dolgozói és az oda járó kisgyer-
mekek köszönik Varga Patríciának és Szűts Tamásnak 
a felajánlott játékokat és könyveket.

Köszönet
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”szívében kínok és fájdalmak üszke 
s még hallja, amint fújja-fújja büszke 

aranykürtjét a nyár, a messze nyár.” 
Kosztolányi Dezső: Nyárutó 

Júliusban a vásárhelyi Badalik Bertalan 
Szociális Szolgáltató lakói kifestették az is-
kola emeleti auláját (erről szóló cikkünk a 
Hírmondó előző számában volt olvasható), 
augusztusban is folytatódtak a munkák: 
néhány lelkes pedagógus teljesen felújítot-
ta a tanári szobát és az irodát, kifestettek, 
laminált padlót raktak le, az önkormányzat 
közfoglalkoztatott dolgozói segítségével 
bútort szereltek össze. Lelkesedésük tovább 
tartott, egymásnak besegítve saját terme-
iket is kicsinosították, hogy a szeptemberi 

tanévkezdéskor már gyönyörű tantermek-
ben fogadhassák diákjaikat.

Az önkormányzati segítség sem maradt el. 
Mivel a földszinti zsibongó sarkában kialakí-
tott stúdió mára teljesen elavult, az iskolá-
nak pedig régóta dédelgetett álma volt egy 
saját iskolabüfé nyitása, adta magát az ötlet, 
hogy itt valósuljon meg a büfé helyisége. A 
munkálatok több héten át zajlottak, a nem 
kis felfordulással járó belső átalakítás ered-
ménye viszont nemcsak egy új büfé, hanem 

a várva várt akadálymentesítés véglegesíté-
se is.

Miután az ősz folyamán megvalósul a 
lapostető szigetelése is, és az iskolabál be-
vételéből – melyhez mindkét fenntartónk 
hozzájárul – megépül a fedett kerékpártá-
roló első szakasza, bátran kijelenthetjük: a 
zsombói iskola nagy lépést tesz a fejlődés 
útján!

PÁlMai Péter

igazgató

Az elmúlt nevelési év vége után már július 
hónapban megkezdődtek a karbantartási, 
felújítási, beruházási feladatok, melyeket 
augusztus közepére be is tudtak fejezni a 
szakemberek.

A tisztasági festéseken (mosdók, tálaló 
konyhák) kívül ezen a nyáron sor került az 
Ibolya-, Margaréta-, és Százszorszép csopor-
tok öltözőinek glettelésére és festésére is. 
Ebben a három helyiségben lambériázást is 
végeztek az asztalosok, jó néhány évre esz-
tétikus, természetes és könnyen tisztítható 
falfelületet kaptunk, mely barátságos meg-
jelenést biztosít. Néhány ajtó is megújult az 
Ibolya csoport környékén.

Festéssel tisztult és szépült a fejlesztőszo-
ba, a tornaszoba, a Tulipán csoport minden 
helyisége, a hittanterem és az átjáró is. A 
hittanterem és előtere – mely a gyerekek 
öltözőjeként funkcionál -, nemcsak festve 
lett, hanem lambériázva is. A kényelmes öl-
tözéshez, cipőcseréhez padokat és fogasokat 

is beszereztünk. Ezzel a helyiséggel, melyet 
az elmúlt nevelési évben kaptunk, nőtt a 
termek száma és így a különböző tevékeny-
ségekhez jobban tudunk helyet biztosítani.

Az átjáróban álmennyezetet helyeztek fel, 
mely  már  régóta  esedékessé  vált.  Ugyan-
ilyen fontos és időszerű feladat volt a régi 
tanítói lakás lépcsőjénél az omladozó falrész 
látványának megszüntetése is; lambéria 
burkolatot kapott. Ezen kívül mind a 6 cso-
portban történt még egyéb kisebb-nagyobb 
változás, újítás. Szőnyegek, függönyök, 
redőnyök és néhány bútor (játéktartó és 
könyves polcok) beszerzésére is sor került. 
Valamint abroszok, poharak, tányérok, evő-
eszközök, kancsók, kenyereskosarak cseréje 
és pótlása is megtörtént.

A felsorolt munkálatokhoz és az eszközök 
beszerzéséhez az anyagi feltételeket a költ-
ségvetés és a szülők által szervezett jóté-
konysági bál bevételéből tudtuk fedezni.

Szeptember 3-án tiszta, esztétikus, barát-

ságos, szép környezetben tudtuk fogadni 
a gyerekeket. Erre a nevelési évre összesen 
120 kisgyermeket írattak be szüleik az intéz-
ményünkbe. Őket hat csoportban tudjuk fo-
gadni. A csoportok átlag létszáma megfelelő 
és biztonságos ahhoz, hogy minden óvodás 
a legjobb nevelési, oktatási ellátást kapja. A 
szakmai munkához biztosítottak a személyi 
feltételek is, szakképzett óvodapedagó-
gusok, dajkák és segítők. Ebben a nevelési 
évben is utazó szakemberekkel biztosítjuk a 
különböző speciális feladatok ellátását (lo-
gopédia, gyógypedagógia, gyógytorna). 

 A nevelési év elején még sor kerül 
játékok vásárlására, valamint kényelmes, 
esztétikus, higiénikus fektetők beszerzésére 
is, így minden csoportban új ágyakon tudnak 
majd pihenni, aludni a gyerekek.

FoGasné Matula ZsuZsanna

óvodavezető

Nyári felújítások az iskolában

Nefelejcs Katolikus Óvoda 2012-2013-as nevelési évének kezdése

KATA FODRÁSZATA:

FÉRFI-NŐI ÉS GYERMEK
 FODRÁSZ SZERETETTEL

 VÁRJA VENDÉGEIT 
A HASZNÁLTRUHA 
ÜZLETEN BELÜL.
ÉRD: 0620 95 59 413
SOMOGYI KATA

HASZNÁLTRUHA ÜZLET AZ ANDRÁSSY ÚT ÉS GÁRDONYI UTCA SARKÁN

SOK SZERETETTEL VÁROK MINDENKIT EGYRE NAGYOBB ÁRUKÉSZLETTEL!!
EXTRA MINŐSÉGŰ VÁLLFÁS HASZNÁLT ÉS BOLT BEZÁRÁSOS RUHÁT ÁRULOK!!

FARMEREK, FELSŐK, ALKALMI RUHÁK, CIPŐK , PULÓVEREK, KABÁTOK, ANORÁKOK.

A TURI ELŐNYE, HOGY MINDENBŐL EGY 
DARAB VAN ÉS NEM JÖN SZEMBE VELED AZ UTCÁN!!!

BÉBI,GYEREK,NŐI ÉS FÉRFI RUHÁK.
BIZOMÁNYI RÉSZLEG FOLYAMATOSAN VÁLTOZÓ KÉSZLETTEL.
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„a szomszédban iskolacsengő szól,
szeptemberi muzsika,”

Csukás István: Most fél tíz van és ősz

A művészet ritka szerencsés esetben meg-
élhetés, de a művészetek nyújtotta élmény 

gazdagítja a lelket, segít érzelmeket felis-
merni és kifejezni, lényeget látni, elfogadni 
az egyedit, a különlegeset, felfedezni a körü-
löttünk lévő világot, kitartásra, szorgalomra 
nevel, megtanít büszkének lenni az elért 
eredményekre.

A Kós Károly Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény megkezdte 17. tanévét. Míg a 
múlt évben a néptánc tanszakkal bővült az 
iskola repertoárja, idén szülői megkeresé-
sek alapján a fenntartó és támogató önkor-
mányzat jóvoltából a gitár főtárgy kínált új 
lehetőséget az érdeklődő fiatalok számára. A 
beiratkozott több mint 100 növendék zene-
művészeti ágon választhatott még furulya, 
zongora, hegedű hangszerek közül, vokális 
tanszakokon várta őket a népi ének és a ma-

gánének főtárgy. A képző- és iparművészeti 
ágon a kerámia és az új tanterv szerint be-
vezetésre került képzőművészeti tanszak fo-
gadta a jelentkezőket. Ettől a tanévtől az is-
kola működése kiterjed Öttömös községre is, 
ahol majd 40 fiatal a szintetizátor-keyboard, 
furulya és képzőművészeti tanszakokon is-
merkedhet a művészetekkel.

Ebben a tanévben is várják a település la-
kóit a gyerekek hagyományos koncertjeiken, 
kiállításaikon és táncbemutatóikon. Legye-
nek részesei rendezvényeinknek! Tájéko-
zódni a www.kkami.hu weboldalon lehet a 
2011/12-es év elmúlt eseményeiről, illetve a 
2012/13-as tanév leendő programjairól.

FaraGó GaBriella

intézményvezető

A  Szülők  Klubjának  keretében  az  ”ÚJRA-
TERVEZÉS” programsorozat következő alkal-
mát

2012. szeptember 27-én 18 órától tartjuk 
az iskolában.

”Minden, mit szemed ígér” – beszél-
getés önmagunkról, kapcsolatainkról, 
közösségeinkről.

Vendégünk lesz Kotogán Róbert élet-
vezetési tanácsadó az Életharmónia Alapít-
ványtól. 

"Olyan jól tetted, hogy eljöttél
Minden benned van, mit szemed ígér
Mert az életünk egy ajándék
Hát jól nézd meg, hogy hová lépsz!"

Várunk szeretettel minden érdeklődőt, 
hogy újra felfedezzünk egy régi, nagyon 
egyszerű, de mára már szinte feledésbe me-
rült kapcsolatteremtési formát: az őszinte, 
mély, személyes beszélgetést!

GÁBorné PusKÁs Julianna

pedagógus

Balog Zoltán az Emberi Erőforrás Minisz-
térium vezetője már miniszterjelölti meg-
hallgatásán a mindennapos testnevelés be-
vezetését és a sport integráló erejét emelte 
ki az Országgyűlés szakbizottságai előtt. 
Miniszter úr hangsúlyozta, a mindennapos 
testnevelést az iskolai nevelés első, ötödik 
és kilencedik évfolyamán idén szeptember 
1-jétől, felmenő rendszerben kell megszer-
vezni.

A jogszabályi változásoknak természete-
sen a zsombói Szent Imre Katolikus Általá-
nos Iskola is eleget tesz, ezért idén már első 

és ötödik évfolyamon a tanulók minden nap 
testmozgásban vesznek részt.

A gyermekek egészségi állapotának je-
lentős javulását várja a kormány attól, hogy 
szeptembertől az iskolák első, ötödik és 
kilencedik évfolyamán bevezetik kötelező 
jelleggel a heti öt testnevelés órát, illetve 
testmozgást  –  mondta  Hoffmann  Rózsa, 
a szaktárca államtitkára. Felidézte, hogy a 
tavaly decemberben elfogadott nemzeti 
köznevelési törvény is előírja az általános 
és a középiskolákban szeptember 1-jétől az 
első, ötödik és kilencedik osztályokban heti 
öt testnevelés órát, majd 2013-tól a teljes 
alsó tagozaton, illetve felmenő rendszerben 

a többi évfolyamon is.
A kerettantervek az alsó tagozaton a 

tananyag alapjául a Nemzetközi Atlétikai 
Szövetség számos országban kötelezően be-
vezetett gyermek-atlétikai programját hasz-
nálják fel, melyek gyakorlati bevezetésére a 
kormány támogatásával már idén támoga-
tott továbbképzések indulnak a pedagógu-
soknak, ezen iskolánk egy-egy pedagógusa 
is részt vesz.

Az intézkedés bevezetéséhez szükséges 
tornatermek építését, felújítását, a testne-
velő tanárok képzését, átképzését az Új Szé-
chenyi-terv finanszírozza.

A kiosztott háttéranyag szerint az Egész-
ségügyi Világszervezet (WHO) 2010-es, az 
"Iskoláskorú Gyermekek Egészségmaga-
tartása" elnevezésű, nemzetközi kutatása 
szerint a 11, 13 és 15 éves magyar fiatalok 
leginkább mozgásszegény életmódjukkal 
tűntek ki a felmérésben részt vevő 35 ország, 
illetve régiójában elő kortársaik közül. 

A kutatás kitér arra, hogy a gyerekek jelen-
tős része küszködik súlyproblémával, nő a 
testtartási rendellenességek száma, csökken 
a terhelhetőségük. A sport, a mozgás azon-
ban nem csupán népegészségügyi, hanem 
nevelési kérdés is, mivel jelentős mértékben 
hozzájárul a személyiségjegyek pozitív irá-
nyú változásához, kedvezően hat a tanulási 
képességekre.

Korsós ZoltÁn

pedagógus

Tanévkezdés a művészeti iskolában

Újratervezés – szülők klubja

Indul a mindennapos testnevelés az iskolákban

Kötelező lesz a a Cooper-teszt

A Cooper-tesztet is le kell majd futniuk a 
diákoknak a következő tanévben, sőt a tá-
volugrást és a fekvőtámaszt is be kell gya-
korolniuk – a decemberben elfogadott köz-
nevelési törvény és a 2012/2013-as tanév 
rendjéről szóló rendelet alapján 2013-ban 
az ország összes iskolájában fel kell mérni a 
tanulók fizikai állapotát és edzettségét.

A rendelet alapján az iskoláknak 2013. 
április 3. és május 28. között kell majd meg-
szervezniük a felmérést, ehhez az eddig is 
használt, a fittség vizsgálatára alkalmas 
módszertani anyagok alapján kell felkészül-
niük.
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„Aludjál hát, szép természet,
Csak aludjál reggelig,

S álmodj olyakat, amikben
Legnagyobb kedved telik.”
Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra

– Mit lehet tudni eddigi életútjáról?
– 1980-ban születtem a lengyelorszá-

gi Koszalinban. Nysa városából jöttem. Az 
ottani iskolarendszer más, mint Magyar-
országon, 20 évesen végeztem el a gimná-
ziumot, ekkor már éreztem a meghívást a 
papi hivatásra. Anyai nagyapám felvidéki 
magyar volt, így negyedrészben én is ma-
gyar vagyok. Tőle tanultam meg magyarul 
is. A Felvidékről költözött Lengyelországba 
a Beneš-dekrétumok után az 1940-es évek-
ben. Már ott ismerkedett meg feleségével, 
az én nagyanyámmal.

A Beneš-dekrétumok a második világhá-
ború utáni 143 elnöki rendelet összefoglaló 
neve. A csehszlovák nemzetállam megte-
remtése érdekében az ország területén élő 
németek és magyarok kollektív bűnösségét 
rögzítették. A dekrétumok alapján a német 
és magyar kisebbséggel szemben alkal-
mazott bánásmód összeegyeztethetetlen 
volt az emberi jogokkal, ellentétes volt a 
nemzetközi jog általános elveivel, továb-
bá a tulajdon sérthetetlenségének elvével. 
A dekrétumokat az egykori Csehszlovákia 
mindkét utódállama, Csehország és Szlová-
kia is jogrendje részének tekinti a mai napig, 
mely szembemegy az Európai Unió Alapjogi 
Chartájával is. A dekrétumok következtében 
számos német és felvidéki magyar mene-
kült el Csehszlovákiából a világháború után.

– Hogyan került Magyarországra?
– 2011-ben jöttem Budapestre a Chemin 

Neuf közösségi program keretein belül, mely 
egy ökumenikus elhivatottságú katolikus 
közösség. Tagjai férfiak és nők, házaspárok, 
és egyedülállók, világiak és papok, akik 
egyek a Jézus Krisztusba vetett hitükben. Itt 
találkoztam Dr. Kiss- Rigó László püspökünk-
kel, aki felkért arra, hogy maradjak Magyar-

országon és folytassam itt a papi hivatást. 
Így kerültem Üllésre és Zsombóra.

– Milyen tervekkel érkezett hozzánk?
– Első feladatom, hogy nyitott, normá-

lis pap legyek! (Mosolyog.) Úgy tevékeny-
kedjek, hogy Isten közeli érzést tudjak a 
híveknek átadni, hogy bizalommal fordul-
hassanak hozzám. Az emberi kapcsolatok 
kialakítása és a papi hivatás összekötése Is-
ten segítségével szép feladat elé állít. Nehéz 
a helyzetem, hogy egyszerre két településen 
is ellátom a plébánosi feladatokat, sajnos a 
nyelvvel vannak még nehézségeim.

– Három hete találkoztunk először, már 
azóta is érezhetően jobban megy a magyar 
nyelv…

– Ennek nagyon örülök, ha így gondolja. 
Próbálok minden információt magyarul le-
jegyzetelni, fontosnak tartom, hogy minél 
gyorsabban és minél alaposabban tanuljam 
meg ezt a nehéz, ám nagyon szép nyelvet.

– Miben más Magyarországon papnak 
lenni Lengyelországhoz képest?

– Nem egyszerű az összehasonlítás. Most 

vagyok életemben először plébános, Len-
gyelországban – szerencsére ott messze 
nincs akkora paphiány, mint Magyarorszá-

gon! – a szemináriumi csoporttársaim még 
csak káplánok lettek, vagy továbbtanultak. 

– A rengeteg munka mellett marad ideje 
valamilyen sportra, hobbira?

– Szívesen sportolok, ha csak tehetem, 
versenybiciklire pattanok, vagy a kőpályán 
pattogtatom a kosárlabdát.

PÁlMai Péter

Zmijan Adalberttel ismerkedhetnek meg a Hírmondó olvasói, aki Üllés és Zsombó új plébánosa. Adalbert atya Lengyelország-
ból érkezett hozzánk augusztus 6-án.

Isten hozta, Adalbert atya!
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„Őszbe csavarodott a természet feje,
Dérré vált a harmat, hull a fák levele,”

Arany János: Toldi estéje

Közösségi Ház

hétfő 8-12; 14-20
kedd 8-12; 14-20
szerda 8-12; 14-20
csütörtök 8-12; 14-21
péntek 8-12; 14-20
szombat 9-12; 15-18

Könyvtár

hétfő 15-19
kedd zárva
szerda 8-12
csütörtök 17-19
péntek 8-11; 14-19
szombat 9-11

Az E-Magyarország Pont nyitva tartása a 
Közösségi Házéval azonos! 

A József Attila Közösségi Ház és Könyvtár 
nyitva tartása 2012. október 8-tól

Tisztelt Vendégeink!

Az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér 
pályázat keretében megújuló József Attila 
Közösségi Ház és Könyvtár 2012. október 
8-tól ismét fogadja látogatóit, olvasóit. 

Jelenlegi hírünkben a rendszeres foglalko-
zások indulási idejéről, helyéről, a jelentke-
zés módjáról adunk tájékoztatást. 

Azok a foglalkozások, amelyek már szept-

emberben indulnak, túlnyomó többségben 
az iskola épületében kapnak helyet a közös-
ségi ház átadójáig, amelyek pontos helye 
és időpontja a tanfolyamok ismertetőjénél 
vannak megadva. 

A programokkal, szolgáltatásokkal kap-
csolatban a 62/595-560-as telefonszámon 
és személyesen a Polgármesteri Hivatal 
nyitva tartási idejében, valamint a kultura@
zsombo.hu e-mail címen érdeklődjön. 

A foglalkozásokra várjuk jelentkezésüket a 
fenti elérhetőségeken és a foglalkozásveze-
tőknél az összejövetelek idején.

Kellemes időtöltést kívánok minden láto-
gatónknak!

naGy Beatrix

megbízott igazgató

"FŰZ-de" kosárfonó műhely 
A kosárfonó műhely hagyományőrző fog-

lalkozásai a mindennapi praktikus haszná-
lati tárgyainkat hozzák elérhető közelségbe. 
A foglalkozások segítik a diákokat a hagyo-
mányok tiszteletében, megismerésében, a 
kézműves értékek felfedezésében.

Kosárfonó mesteremberek és népművé-
szeti egyesületek képviselői látogatják a 
foglalkozásokat. 

Vezeti: Farkas Zoltánné Nelli 

"Igazgyöngy" gyöngyfűző 
műhely 

A gyöngyfűzők felelevenítik a ma  már rit-
kaságszámba menő gyöngyös viseletet, ide 
varázsolva Erdély kis szeletét - Kalotaszeg 
vidékét - megteremtve ezzel a kapcsolatot 
az egymástól távol élő, de múltjukban mégis 
közel álló emberek között. 

Gyöngyfűző mesterek és népművészeti 
egyesületek képviselői látogatják a foglal-
kozásokat.  

Vezeti: Tóth-Kelemen Erzsébet 

"Kuckó" építész műhely
 A foglalkozás során a résztvevők meg-

ismerkednek az Alföldi táj jellegzetes 
építészeti stílusaival, a környékünkre jel-
lemző tájépítészettel, klasszikus paraszti 
kultúra jellegzetességeivel, s ezeket megje-
lenítik makettek segítségével.

Vendégként neves szakembereket hívunk 
a foglalkozásokra (pl. üvegbeton feltalálója). 

Vezeti: Szőke Virág 

"Firk-ÁSZ" elektronikus saj-
tó műhely 

A diákújságírók megtanulják a helyi napi 
híreket, eseményeket úgy közvetíteni a falu 
lakossága és diáktársaik felé, hogy az ér-
tékké váljon, kiemelhető legyen szépsége, 
egyszerűsége. A foglalkozás tematikájában 
szerepel a médiakultúra megismerése, a 
fotózás és a riportkészítés technikájának el-
sajátítása, az elektronikus újság felületének 
kezelése. Neves médiaszakemberek látoga-
tása emeli a foglalkozások színvonalát. 

Vezeti: Bertáné Márta Edit, Csányi Mónika 

A tanfolyamokra jelentkezni a Közösségi Ház 
elérhetőségein és a 0620/2385-185-ös tele-
fonszámon lehet.

További  
tanfolyamaink: 

ANGOL NYELV KLUB
Szeretettel várunk minden érdeklődőt az 

októbertől induló angol kezdő és újrakezdő 
óráinkra. 

A foglalkozások az angol nyelvtan alapja-
inak megismerésére, valamint az alapvető 
angol szókincs elsajátítására épülnek. 

Megfelelő létszám esetén gyermek csoport 
is indul!

Foglalkozások október közepétől.
Vezeti: Huszár Tamara. 

SZAMÓCA SZÍNTÁRSULAT
Az általános iskolástól a felnőtt korosztá-

lyig tartott összejöveteleken a résztvevők 
helyzetgyakorlatok segítségével sajátíthat-
ják el a színjátszás alapjait. Színdarabjaik-
kal rendszeres fellépői községünk kulturális 
rendezvényeinek. Számos alkalommal 
vettek részt sikerrel színjátszóversenyeken, 
fesztiválokon. A foglalkozások időpontjáról 
érdeklődjenek a foglalkozásvezetőnél vagy a 
Közösségi Ház dolgozóitól.

Vezeti: Lázár János. 

BOKRÉTA DALKÖR
A Dalkör 2001-ben alakult a nyugdíjas klub 
tagjaiból.  Repertoárjukban  főleg  népdalok 
szerepelnek, de énekelnek műdalokat, nótá-
kat is. Rendszeres fellépői a helyi és környék-
beli kulturális rendezvényeknek. 

Foglalkozások szerdánként 18-20 óráig az 
iskola 13-as termében.

Vezeti: Bánfi Lajosné Gyöngyi. 

A József Attila Közösségi Ház és Könyvtár tanfolyami kínálata

ÚJ TANFOLYAMAINK

Válaszutak…        TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0058
Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében, az „Építő közösségek” 3.ütem – A) közművelődési intézmények a kre-

atív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában című nyertes pályázatunk keretében az alábbi 
tanfolyamok indulnak általános iskolás korú gyermekeknek, térítésmentesen:
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„Ez már: az első őszi szín… ez! –
A nyárvég halk sárgával színez

virágot, levelet.”
Somlyó Zoltán: Nyugodj meg, hogyha tudsz

ÓVODÁS NÉPTÁNC
A 4-7 éves gyermekek életkori sajátossága-

inak megfelelő foglalkozások célja a mozgás-
kultúra fejlesztése népi gyermekjátékokkal, 
tánccal, valamint éneklési készség, ritmusér-
zék és hallás fejlesztése játékos formában. Ez 
a foglalkozás megalapozása lehet a későbbi 
művészeti iskolai foglalkozásoknak, mint a 
néptánc, népiének, magánének. 

Foglalkozások szerdánként 17.45-18.30 
óráig, első összejövetel, beiratkozás október 
10-én 17.45-től.

Vezeti: Bánfi Lajosné Gyöngyi. 

NÉPTÁNC általános iskolás 
gyerekeknek

A Boróka néptánc csoport folytatja munká-
ját. A magyar népzene és néptánc szeretete 
köti össze az előző évben létrejött közösséget. 
A tanfolyamot elsősorban általános iskolás-
korú gyermekek részére ajánljuk! A csoport 
rendszeres fellépője kíván lenni településünk 
kulturális rendezvényeinek.

Vezeti: Nokta Gábor (Kós Károly Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény keretein belül)

Boróka Néptánccsoport foglalkozásainak 
időpontja: szerda 18.00-19.30; szombat 
9.00-10.30

Kezdő csoport foglalkozásának időpontja: 
10.30-12.00

Felnőtt néptánc
Hetente egy alkalommal, a történelmi 

Magyarország tájegységeinek néptáncaival 
barátkozhatnak a táncos lábú, néphagyomá-
nyok iránt érdeklődők. Ha kíváncsi arra, vajon 
mitől válhat a tánc szavak nélküli  ’’beszélge-
téssé’’ két ember között, vagy arra miként ta-
lálkozik egymással az évszázados hagyomány 
és az adott pillanat, netán arra milyen érzés 
úgy mozdulni, ahogy azt a muzsika diktálja, 
akkor közöttünk a helye! Foglalkozások októ-
ber elején indulnak, várjuk jelentkezésüket. 

Vezeti: Nokta Gábor. 

CSIRIBIRI
Játékos, mozgásfejlesztő torna 1-3 éves 

gyerekeknek, ahol szerepet kapnak a dalok, 
mondókák, speciális mozgásfejlesztő esz-
közök, melyek segítségével a tapintás, az 
érintés, a térérzékelés, a szem-kéz, szem–
lábmozgás összehangolás nagymértékben 
fejlődik. Foglalkozások: keddenként 16.00-
16.45-ig, a további időpontokról érdeklődjön 
a foglalkozásvezetőnél..

Vezeti: Földiné Fülöp Katalin (tel.: 
30/3491627)

ZENÉS TORNA
Aerobik jellegű koreografált tornánkon ki-

tűnő hangulat várja az óvodás korú lányokat 
és fiúkat. A játékosság mozgékonyság, a jó 
tanulási képességek megszerzése mellett fej-
lődik a kondíció, koordináció, javul a testtar-
tás, az egyensúlyérzék, ritmusérzék fejlesz-
tése során kialakul a rendszeres testmozgás 

és sportolás igénye. Ajánlott korosztály: 5-8 
éves korig. Foglalkozások október 12-től 16-
17 óráig a Közösségi Házban. 

Vezeti: Gyuris Ibolya. 

DANCE AEROBIK
Látványos, táncos-tornás elemekkel tarkí-

tott óra koreográfiatanulással. Hatékony álló-
képesség, mozgáskoordináció fejlesztő torna, 
amely során fejlődik a memória, ritmusérzék, 
javul az erő-, állóképesség. Ajánlott korosz-
tály: 8-14 éves korig. 

Foglalkozások október 12-től 17-18 óráig a 
Közösségi Házban. Vezeti: Gyuris Ibolya. 

HIP-HOP TÁNC
Az  X-TREME  tánciskola  immár  egy  éve  si-

keresen működik Zsombón is. Szeretettel 
várunk minden táncolni vágyó fiatalt. Ha 
szeretnél te is egy lendületes, fiatalos csapat-
hoz tartozni, akkor köztünk a helyed. Bővebb 
információ: www.x-trem.hu oldalon.

Az órák akár óvodáskortól kipróbálhatok, 
felső korhatár nincs! 

Foglalkozások időpontja: szombat 9:00-10:00 
(óvodás csoport), illetve 10:00-12:00-ig. 

Vezeti: Gyuricza Fanni. 

CALLANETICS
Ha hajlékony testre és gerincre vágysz, ha 

problémás testrészekről fogyni szeretnél, ha 
berozsdásodott izmaidat újból formába sze-
retnéd hozni, akkor gyere, és újból tornázz 
velünk.

Foglalkozások október 09-től kedden és 
csütörtökön 19-20 óráig a Közösségi Házban.

Vezeti: Kármánné Puskás Noémi.

EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ KLUB
Célunk az életminőségünk, közérzetünk ja-

vítása, testi, lelki feszültség oldása erőgyűjtő 
fortélyok elsajátítása által. Tapasztalatcsere 
az egészségmegőrzés jegyében a mozgás 
(jóga, pilates, thi-chi), a táplálkozás (régi 
és új receptek cseréje), a gondolkodásmód 
(világnézettől függetlenül, pozitív életszem-
lélet felé fordulás) együttes alkalmazásával. 
Szeretettel várunk minden régi és új érdeklő-
dőt az ovisoktól a nagyikig. 

Foglalkozások: szeptember 12-től szerdán-
ként 18-19.30-ig az iskola 18-as termében, 
október 10-től a Közösségi Házban.

Vezeti: Gulyásné Katona Ágota. 

TORNA ZÓNA (safe aerobik)
Ízület-, gerinckímélő alakformáló 

torna, mely segíti a stresszoldást, ja-
vítja a vérkeringést, fejleszti az erő-
,állóképességet,kondicionál. A különféle esz-
közök segítségével hatékony, minden izmot 
átmozgató edzés részesei lehetünk, mely je-
lentős mértékben zsírégető hatású. Ajánlott 
korosztály: 12 éves kortól felnőtteknek. 

Foglalkozások: október 12-től pénteken-
ként 18-19 óráig a Közösségi Házban.

Vezeti: Gyuris Ibolya. 

ZUMBA FITNESS
 A világon nagy teret hódító Zumba® fitness 

elhozta az alakformálás új módszerét. A 
Zumba® egyesítve a latin ritmusokat köny-
nyen tanulható lépésekkel, mozdulatokkal, 
páratlanul egyedülálló fitnessprogramot 
hozott létre. A táncokba beépített zumba® 
gyakorlatokkal erősíted izmaidat és formálod 
alakod úgy, hogy nem is tudsz róla.

Foglalkozások: október 4-ig kedden és csü-
törtökön 19.30-20.30 óráig az iskola torna-
termében, október 9-től a Közösségi Házban. 

Vezeti: Kunhalmi István

SZÉPKORÚAK EGYESÜLETE
A klub tagjai rendszeresen szerveznek ki-

rándulásokat, évente több alkalommal tarta-
nak zenés-táncos összejöveteleket. A Nyugdí-
jas Klub tagjai intenzíven kiveszik a részüket 
településünk, és a környező falvak kulturális 
életéből.

Őszi első összejövetel október 11-én csütör-
tökön 16 órától.

Vezeti: Kálmán Ferenc. 

NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET
Legfontosabb céljaink az élet, anyaság tisz-

teletére nevelés, a házasságért, a családért és 
a jövő nemzedékért érzett felelősség erősíté-
se, a nagycsaládosok által képviselt értékek 
közvetítése, érdekeink megjelenítése, képvi-
selete. Összejövetelek minden hónap utolsó 
keddjén.

A legközelebbi találkozó szeptember utolsó 
keddjén 19 órától a Polgármesteri Hivatal há-
zasságkötő termében.

Vezeti: Gyuris László. 

BABA-MAMA KLUB
Ismét várjuk a kismamákat, anyukákat és 

gyermekeiket klubunkba. Ha szeretnél szak-
mai iránymutatást, segítséget kérni gyerme-
ked gondozásával, fejlődésével, nevelésével 
kapcsolatban, vagy csak egyszerűen megis-
merkednél, és tapasztalatot cserélnél a helyi 
anyukákkal, akkor szeretettel várunk két-
hetente (minden páros héten) szerdánként 
10-12 óráig.

Első foglalkozás október 10-én szerdán 10-
12 óráig a Közösségi Házban.

Vezeti: Renkóné Isaszegi Andrea és Tetlákné 
Gerhardt Ágnes védőnők. 

ZÖLD KLUB
"A természetet csak az védheti eredménye-

sen, aki ismeri." Klubunk célja, hogy elősegít-
se a gyermekek környezettudatos nevelését. 
Összejöveteleinken dia és filmvetítések, az 
iskolás korosztály számára tartott előadások 
segítségével mutatjuk be szűkebb és tágabb 
természeti környezetünket. 

Foglalkozások kéthavonta a meghirdetett 
időpontokban!

Vezeti: Csehó Gábor
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 Szeptemberi jeles napok

Szeptember 1. – Egyed napja
1-jén kezdték meg a búza, másutt a rozs 

vetését. A néphit szerint, ha e napon vetik el 
a búzát, bő termésre számíthatnak. 

Időjárásjósló nap is: ha esik, akkor esős lesz 
az ősz, ha nem esik, akkor száraz őszre szá-
mítottak.

Ha karácsonykor le szerették volna vágni a 
disznót, akkor e napon fogták hízóra.

Szeptember 8. – Kisasszony napja
Szűz Mária születésének napja. A 11. szá-

zad óta tartják számon. Sok helyütt ezen a 
napon volt a cselédek szolgálatba lépésének 
az ideje. Egyes helyeken ekkor kezdték meg 
a gabona vetését, e napra virradó éjszaka 
kitették a vetőmagot, hogy azt az Úristen 
szentelése fogja meg.

Ez a nap jelezte a dióverés kezdetét és a 
fecskék útra kelését is.

Időjárásjósló napnak is tartják, mert ha e 
napon bugyborékosan esett az eső, akkor a 
néphit szerint csapadékos ősz várt rájuk.

Szeptember 12. – Mária napja
Szűz Mária neve napja. Az újkorban Bécs 

felszabadulása után vált a török alóli fel-
szabadulás ünnepévé, kultusza rohamosan 
terjedt, amit a passaui Máriahilf (Segítő Bol-
dogasszony) kegykép ihlette. A hagyomány 
szerint 1683-ban Lipót császár Bécs ostroma 
alatt imádkozott a győzelemért.

Szeptember 15. – Hétfájdalmú Szűz-
anya

Mária anyai fájdalmára való emlékezés. Az 
Ómagyar Mária-siralom ennek a kultusznak 
állít emléket.

Szeptember 21. – Máté napja
Máté evangélista napja. Sok helyütt példá-

ul a Bánátban e héten kezdték meg az őszi 
búza vetését, amit férfiak végeztek szinte 
szótlanul, majd a munka végeztével ma-
gasra dobták a vetőabroszt, hogy akkorára 
nőjön a búza. 

Másutt azonban ekkor nem szántottak, 
mert úgy vélték, akkor a földet fel fogja verni 
a gaz. Az e napi tiszta időből a szerémségi 
szőlősgazdák jó bortermésre következtettek.

Szeptember 29. – Szent Mihály napja
Szent Mihály arkangyal ünnepe, aki a ha-

gyomány szerint a túlvilágra érkező lélek bí-
rája és kísérője. Vele függ össze a hordozható 
ravatal Szent Mihály lova elnevezés is. 

Ez a nap a gazdasági év fordulója. A Szent 
György-napkor legelőre hajtott állatokat 
ilyenkor hajtották vissza. Ez a nap a pász-
torok elszámoltatásának és szegődtetésé-
nek időpontja is, ami után kezdetét vette a 
 
  
 

 
 

 
 

kukoricatörés. E nappal megkezdődik az ún. 
kisfarsang ideje, a lakodalmak őszi időszaka, 
mely Katalin napjáig (nov. 25.) tart. E nap-
hoz is kapcsolódik a női munkatilalom. Aki 
ilyenkor mos, kisebesedik a keze, aki pedig 
mángorol, annak egész évben dörögni fog a 
háza felett az ég.

Az Alföldön ez a nap volt általában a szüret 
kezdő napja is. Időjárásjósló napnak is tar-
tották, mert ha Mihály itt találja a fecskéket, 
akkor hosszú, szép őszre számíthattak. Ha 
Szent Mihály éjszakáján a juhok vagy a disz-
nók összefeküdtek, hosszú, erős telet vártak, 
ellenkező esetben enyhét.

„Ez már az első őszi illat!…
Az igazi nyár már elillant

a háztetők felett…”
Somlyó Zoltán: Nyugodj meg, hogyha tudsz

Szeptemberi népszokások
A régi római naptárban a hetedik hónap volt, elnevezése a latin septem (hét) számnévből ered, (latin 
September, September mensis = „Hetedik”, „Hetedik hónap”). Ezt a nevét akkor is megtartotta, amikor már a 
kilencedik hónappá lépett elő.
Régi magyar elnevezése: őszelő, Földanya hava, mérleg hava, Szent Mihály hava. 

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!!! 

2012. 10. 26-án 15:00 órakor kerül sor az 
Anyatejes Világnapi rendezvényünkre.

Helyszín:
 József Attila Közösségi Ház és Könyvtár

Az elmúlt évekhez hasonlóan szintén szere-
tettel fogadjuk, ha egy tányér süteménnyel 

vagy egy kis innivalóval hozzájárultok a 
rendezvényhez. 

Támogatókat keresünk és szívesen 
fogadunk tombola felajánlásokat. 

Köszönettel: 
  VéDőnőK

Anyatejes Világnap
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„A gazda pedig mond egy szives jó estét,
Leül, hogy nyugassza eltörődött testét,
Homlokát letörli porlepett ingével:

Arany János: Családi kör

Gy.Zs.: Nagy családban nőttetek fel?
Irénke:
Egyedüli gyerekként nőttem fel, Szegeden. 
Lajos:
Három gyermekes családban Battonyán 

éltem. Szüleim állattartással foglalkoztak. 
Mindketten szerény körülmények között élő 
családból származunk. 

Gy.ZS.: Hogyan ismerkedtek meg?
Lajos:
Kisteleki tanulmányaink során ismerked-

tünk meg, osztálytársak voltunk, diákkori 
szerelem volt. Érettségi után 1983 márciu-
sában házasságot kötöttünk. A szüleink nem 
támogatták a döntésüket, fiatalnak találtak 
bennünket a családalapításra, hisz még nem 
dolgoztunk.

Az elhatározásukat azonban komolyan 
gondoltuk, a házasság után 1983. november 
8-án megszületett első gyermekük, Gábor.
Reggelenként Gábort Irénke vitte a bölcső-

débe. Az első nap amikor mentem érte, a da-
dus megkérdezte: milyen jogon? Mondtam, 
hogy a kisfiam. Elkérte az irataimat, utána 
elnézést kért. Olyan idős voltam akkor, mint 
a fia. Korainak találta, hogy gyermekem van.

Gy.Zs.: Kezdetektől nagy családot tervezte-
tek vagy csak így alakult?

Irénke:
Az első és második gyermek azért kell, 

hogy ne legyenek egyedül. Eltelt néhány 
év és elkezdtünk máshogy gondolkodni. A 
gyermekvállalás ennél sokkal többet jelent, 
saját magáért várod a gyereket, hogy ki az a 
személy, aki jön a családba.

1987-ben megszületett Ági, 1995-ben 
Orsi, 1998-ban Janka, 2001-ben Flóra és 
Gergő, 2007-ben Dorka.

A beszélgetés közben a kisebbek azt feszege-
tik, hogy jó lenne még kistestvér, csak a szá-
mában nincs egyezség, egyre nő a licit. Dorka 
2 fiút és 3 lányt mond, ezzel lezárult a kérdés.

Gy.Zs.: Hol kezdtétek el a közös életet?
Irénke, Lajos:
A közös családi életet Szegeden egy társ-

bérletben, majd tanácsi bérlakásban kezd-
tük. A család gyarapodásával elcseréltük a 
bérlakást, egy rossz állapotú tápéi magán-
házba költöztünk, azt újítgattuk. 

1992. március 8-án költöztünk Zsombó-
ra. Minden összejött, a kölcsön, a tápéi ház 
eladás és az itteni vásárlása. Akkor még azt 
sem tudtuk, hogy hova költözünk. Egy is-
merősünk mutatta meg ezt a a néhány éves 
zsombói házat. Mindent összeszedtünk, 
az utolsó 20.000 Ft alig sikerült. Nekünk itt 
minden úgy van, ahogy ennyi gyerekhez 
kell.

Amikor többen lettünk, akkor döntöttünk 
a ház bővítéséről. Így kényelmesen elférünk, 
az is megoldható, ha valaki párt talál, akkor 
tud külön élni. A fiatalok röptetőnek hívják a 
garzon szerűen kialakított hátsó épületrészt. 

H.Á.: Mivel foglalkoztatok, hogyan alakult a 
munkahely számotokra?

Irénke:
Gábor 1,5 éves korában visszamentem 

dolgozni a postára. Ági után már a szalámi-
gyárban dolgoztam. Jelenleg a gyerekekkel 
itthon vagyok. 

Lajos:
Ahogy elvégeztem az iskolát, a szalámi-

gyárba mentem, mert jobban fizetett, mint 
a posta. 1982 óta a Pick Szalámigyárban 
dolgozom, mint betanított munkás három 
műszakban.

Gy.Zs.: Nagycsaládosként külön támogat a 
munkahelyed?

Lajos:
Beiskolázási támogatást kapunk, ez pont 

elég volt most a tanszer vásárlásnál.

H.Á.: Mióta hiszitek, hogy van egy Gondvi-
selő, aki gondoskodik rólunk?

Irénke:
A munkatársnőm beszélt nekem arról, 

hogy „nem vagyunk a egyedül a világban”. 
A Jóisten mindenkit oda vezet, ahol a helye 

van. Mi a szegedi Baptista gyülekezetben 
találtuk meg azt a közösséget, ahol erősít-
getjük a hitünket. 

Irénke, Lajos:
Minden helyzetben próbáljuk keresni Isten 
akaratát.  Rábízni  magunkat,  mert  a  saját 
erőnk véges! Egyre jobban látod, hogy ami 
történt az nem magunktól volt. 

Főként, ha visszanézünk, egyre jobban lát-
juk az életünkben a fordulópontokat.

Az volt a legnagyobb, mikor Janka után 
szerettünk volna még gyermeket. Többen 
éreztették velünk, hogy ez nem normális, 
hogy mi még gyermekre vágyunk. Gergő 
és a Flóra várásánál, azt mondták, hogy 
Gergő nem biztos, hogy egészséges lesz. 
Megbeszéltük, hogy úgy fogadjuk el a 
gyermekeket, ahogy a Jóisten adja nekünk. 
Amikor a döntést meghoztuk békességünk 
volt benne. Nagyon boldogok voltunk, mikor 
egészségesen megszülettek. Ez nagy dolog! 
Nekem ez mindenképpen bizonyíték! Dönt-
hettünk volna másképp is.

Egy istentiszteleten Varga Attila lelkész 
mondta:

Isten kimunkálja bennetek, amit el akar 
végezni. Mi azt gondoltuk, hogy nekünk 
ennyi gyereket akar adni, hát mi köszönettel 
elfogadjuk. 

Nagyon igaz, amit a Jóisten mond: adok 
neked báránykát, adok hozzá legelőt. Ez így 
van. Sokszor még néhány nappal előtte sem 
tudjuk, hogy valami konkrét, anyagi dolog 
hogyan oldódik meg. Amire szükségünk van, 
az valahogy mindig megvan. 

Minden élethelyzetben barátokat is ad, aki 
lök rajtad, mert nagyon egyedül lennénk 
egyébként. 

H.Á.: Mivel foglalkoznak a gyerekek?
Irénke, Lajos:
Gábor phd tanulmányokat folytat, össze-

hasonlító irodalomtudomány szakon végzett 

Olyan jó azt látni, hogy vannak nagy családok. Bár a mai világban néha furcsának találják azokat, akik merik ezt – a kívülről 
nehéznek látszó, sok lemondással járó, felelősségteljes élethivatást - vállalni.

A Bacsa házaspár nem tudná elképzelni mindennapjait népes kis családja nélkül.

A mostani riport célja, hogy egy kis bepillantást nyerjen a kedves olvasó a hagyományos családmodell szerinti életbe. Minden-
napi életükről Gyuris Zsolt polgármester úrral kérdeztük a szülőket és gyermekeiket.

SOSEM VAGYunk EGYEDÜL  
– avagy milyen egy kilenc tagú család élete a benne élők szemével
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Mélyre van az szántva az élet-ekével.
De amint körülnéz a víg csemetéken,
Sötét arcredői elsimulnak szépen;”

Arany János: Családi kör

tanárként. Szegeden él szintén pedagógus 
barátnőjével, a tanulás mellett dolgozik.

Ági közgazdászként végzett, jelenleg a sze-
gedi Krúdy Gyula Szakközépiskolában tanít 
gazdasági tantárgyakat.

Orsi Zenekonzervatóriumban népi ének 
tanszakon tanul.

Janka nyolcadikos, tervei szerint a Tömör-
kény Gimnázium képzőművészeti részének 
kerámia szakán szeretne tanulni.

Flóra és Gergő 6. osztályosok, a helyi mű-
vészeti iskola diákjai. Flóra népi énekben, 
Gergő tekerőlant játékban jeleskedik.

Dorka öt éves, óvodás.
A gyerekeinket támogatjuk, hogy megta-

lálják az útjukat.
Ági:
A szüleink mindig támogattak minket. 

Semmi nem volt kötelező, ha nem akartuk, 
de kipróbálhattuk, amihez kedvünk volt.

Irénke:
Nekünk egy nagyon jó lehetőség a művé-

szeti iskola, mert kipróbálhatják a gyerekek, 
amihez kedvük van. Helyben van és ez is na-
gyon fontos.

H.Á.: Hogyan lehet ennyi ember életét ösz-
szetartani? Tudni, mikor, ki merre jár?

Ági:
Anyu csodája a szervezés, ő a „logisztikai 

referens”. 
Irénke:
Van egy naptár, amibe beírjuk a teendőket, 

ha szerencsénk van, megnézzük. Próbálom 
engedni a gyerekeket önállóan. Ha látom, 
hogy valaki tudja a dolgát, akkor hagyom, 
hadd tegye. De mindenkinél máskor jön el ez 
a pont. Örülök, ha látom hogy tudják intézni 
a dolgukat.

Megosztjuk a feladatokat, a nagyobbakat, 
bevonjuk a szülői dolgokba, sokat segítenek. 

A vásárlás nálunk nagyon tudatosan mű-
ködik. A szóróanyagokat figyelem, hol mit 
érdemes venni. Listát írunk!

Ági:
Anyu soha nincs megelégedve a szülői 

képességeivel, magához képest érzi magát 
türelmetlennek. De szerintünk, jó anya.

Irénke: 
Egyedüli gyerekként nem volt mintám a 

gyereknevelésre, ezért időnként kudarcként 
élem meg a helyzetekre való reagálásomat. 

Lajos:
Nem biztos, hogy az általunk vélt fogadal-

mak, vagy ideálisnak vélt állapotok a jók. Az 
élet gyakran átírja ezeket.

Most olvasunk a gyerekekkel egy olyan 
könyvet, ahol egy kislány meg akarja találni 
minden helyzetben, hogy mi a jó, még ha a 
helyzet rossz  is. Rájöttünk, hogy ez nagyon 
jó volna, ha az ember ezt mindig ki tudná 
magában alakítani. Ez a félig üres vagy tele 
pohár esete. Ez egy hosszú folyamat.

Gy.Zs.: Szerintem már jó ideje ezen az úton 
vagytok.

H.Á.: Ha három értéket kellene megnevez-
ni, amit szeretnétek, hogy a gyermekeitek is 
vigyenek magukkal az életben, az mi lenne?

Irénke, Lajos:
Istenre való hagyatkozás, békességben le-

gyek magammal és másokkal. 
Lajos:
Családcentrikusság.

Gy.Zs.: Többen vagytok, az együttélés al-
kalmazkodással jár. Mennyire türelmesek a 
gyerekek a mindennapok során? 

Irénke:
Próbálják megérteni a másikat, vagy sike-

rül, vagy nem.

Gy.Zs.: Szokott ciki lenni, ha nektek nem 
olyan valamitek van, mint a többieknek?

Flóra:
Nem.
Gergő:
Hát, nem mindig, de van olyan.

(A szülők kérik, mondjanak példát, de csak 
kuncogás a felelet, majd Janka pontosítja ki-
sebb testvéreit.)

Janka:
Gondolom, arra gondolnak, mikor megbe-

széljük, hogy valamit nem lehet, mert sokba 
kerül. De ez nem érdekes, viszont soha nem 
vagyunk egyedül. Én ha haza jövök, mindig 
van itthon valaki.

Ági:
Szeretnek ide járni a barátaik, néha elég 

sokan összejönnek.
Irénke:
Lalival szoktuk beszélni, hogy az sokkal 

jobb, hogy itt vannak nálunk. Együtt játsza-
nak. Látjuk, halljuk őket. Ha nem jönnek, 
már hiányoznak. 

H.Á.: Mi a kikapcsolódás számotokra?
Irénke, Lajos:
Kerékpározni szoktunk eljárni, visszük ma-

gunkkal a gyerekeket, aki akar, az jön. Köz-
ben sétálunk is, és beszélgetünk.

A nagyobb gyerekeinktől szoktunk kapni 
ajándékba saját készítésű kuponokat, így 
próbálnak vállalásaikkal segíteni bennün-
ket. Például elküldenek egy moziba vagy 
vigyáznak a testvéreikre.

Érdekes, de ilyenkor nem tudunk mit kez-
deni a helyzettel. 

Különleges volt számomra ez a látogatás 
több okból is. 

Időnként  összefutok a család egy-egy tagjá-
val. Megfog a barátságos, közvetlen stílusuk. 
Olyan típusú emberek, akiknek jó a társasá-
gában lenni. Eddig még soha nem beszélget-
tem a család minden tagjával, nem jártam az 
otthonukban.

Az előre egyeztetett időpontban vártak ránk. 
Gergő limonádéval készült, a család minden 
tagja kiemelt figyelemmel fordult felénk. Nem 
számított mi volt a tévében vagy az interneten 
épp valamelyik közösségi oldalon. A család 
apraja és nagyja a nagy asztal körül össze-
gyűlt és egy kellemes hangvételű beszélgetés-
sel ajándékozott meg bennünket. Csodálatos 
látni a családtagok közötti harmóniát, szere-
tetet, odafigyelést, törődést.

Az idő múlására a sötétedés és a villanykap-
csolás hívta fel a figyelmünket, de nem akaró-
dzott a beszélgetésnek vége szakadni.

Köszönöm a Bacsa család minden tagjának 
a beszélgetést, és azt hogy lehetővé tették e 
cikk megjelenését a Zsombói Hírmondóban.

HorvátH ágnes



Zöld-fül

H
ÍR

M
O

N
d

Ó

 14

„Nyitott ablakból aranykék
szeptember. Most megtudjuk
végre,”

Lászlóffy Aladár: A levél

Autóbusz menetrend
Járatok Szeged, Mars tér - Kiskundorozsma - Zsombó aut.vt. között  Járatok Zsombó, aut.vt. - Kiskundorozsma - Szeged, Mars tér között 
Indul Érkezik Jel Járat Indul Érkezik Jel Járat
5:20 5:50 N Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa 4:35 5:05 M Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
5:35 5:55 N Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa 4:45 5:15 N Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
5:45 6:16 X Szeged-Zsombó, aut. ford. 5:45 6:15 M Forráskút-Zsombó-Szeged
6:20 6:48 N Szeged-Kiskunmajsa-Kiskunhalas-Kalocsa 6:00 6:30 X Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
6:45 7:15 X Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa 6:20 6:50 JM Zsombó, aut. ford.-Szeged
7:00 7:23 M Szeged-Zsombó-Forráskút 6:25 6:55 M Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
7:45 8:15 N Szeged-Zsombó-Csólyospálos 6:40 7:10 JM Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
8:45 9:16 M Szeged-Zsombó aut. ford. 6:45 7:15 N Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
9:00 9:27 M Szeged-Zsombó-Kiskunmajsa 6:55 7:25 M Zsombó, aut. ford.-Szeged
9:45 10:15 N Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa 7:15 7:45 N Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
10:45 11:16 M Szeged-Zsombó aut. ford. 7:45 8:15 M Forráskút-Zsombó-Szeged
11:15 11:43 N Szeged-Kiskunmajsa-Kiskunhalas-Kalocsa 7:46 8:10 M Kalocsa-Kiskőrös-Kiskunmajsa-Szeged
11:45 12:17 N Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa 7:50 8:15 I Kalocsa-Kiskunhalas-Kiskunmajsa-Szeged
12:45 13:15 M Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa 8:45 9:15 N Kalocsa-Kiskunhalas-Kiskunmajsa-Szeged
13:30 13:49 14 Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa 9:45 10:15 X Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
13:30 14:00 X Szeged-Zsombó-Forráskút 10:45 11:15 N Csólyospálos-Forráskút-Zsombó-Szeged
13:45 14:13 N Szeged-Kiskunmajsa-Kiskunhalas-Kalocsa 11:14 11:35 N Győr-Székesfehérvár-Szeged
13:50 14:11 JM Szeged-Kiskunmajsa-Kiskunhalas-Kalocsa 11:45 12:15 M Zsombó, aut. ford.-Szeged
14:15 14:45 X Szeged-Zsombó-Forráskút 12:00 12:20 JM Kalocsa-Kiskunhalas-Kiskunmajsa-Szeged
14:45 15:15 N Szeged-Zsombó-Csólyospálos 12:45 13:15 N Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
15:05 15:27 N Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa 13:45 14:15 M Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
15:30 16:00 M Szeged-Zsombó-Csólyospálos 14:30 14:55 14 Kalocsa-Kiskunhalas-Kiskunmajsa-Szeged
15:40 16:01 N Szeged-Székesfehérvár-Győr 14:35 15:05 X Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
15:45 16:13 N Szeged-Kiskunmajsa-Kiskunhalas-Kalocsa 14:35 15:05 MSZ Zsombó, aut. ford.-Szeged
16:15 16:45 N Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa 14:45 15:15 N Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
16:45 17:15 M Szeged-Zsombó aut. ford. 15:45 16:15 M Forráskút-Zsombó-Szeged
17:15 17:45 JM Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa 16:05 16:35 N Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
17:45 18:15 M Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa 16:05 16:35 I Zsombó, aut. ford.-Szeged
17:45 18:16 Z Szeged-Zsombó aut. ford. 16:45 17:15 N Kalocsa-Kiskunhalas-Kiskunmajsa-Szeged
18:25 18:55 M Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa 17:45 18:15 M Zsombó, aut. ford.-Szeged
18:45 19:15 N Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa 18:20 18:50 N Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
19:45 20:15 M Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa 18:45 19:15 N Kalocsa-Kiskunhalas-Kiskunmajsa-Szeged
20:45 21:15 N Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa 19:04 19:25 N Veszprém-Kiskunmajsa-Szeged
21:30 22:00 X Szeged-Zsombó, aut. ford. 20:45 21:15 N Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
22:45 23:15 N Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa 22:05 22:35 X Zsombó, aut. ford.-Szeged

Járatok Szeged, Mars tér - Szatymaz - Zsombó, aut.ford. között Járatok Zsombó, aut.ford. - Szatymaz - Szeged, Mars tér között 
Indul Érkezik Jel Járat Indul Érkezik Jel Járat
5:25 6:06 JM Szeged-Szatymaz, Szegedi u-Zsombó 4:17 5:05 N Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged
6:10 6:51 M Szeged-Szatymaz, Szegedi u-Zsombó 4:47 5:35 M Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged
6:45 7:31 M Szeged-Szatymaz, Gulyás s.-Zsombó 6:17 7:00 X Zsombó-Szatymaz, Szegedi u.-Szeged
7:35 8:25 N Szeged-Szatymaz, Szegedi u-Zsombó (átszállással) 7:32 8:35 N Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged (átszállással)
9:45 10:31 N Szeged-Szatymaz, Gulyás s.-Zsombó 8:32 9:20 N Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged
10:35 11:25 M Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged (átszállással) 9:32 10:20 M Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged
11:45 12:26 N Szeged-Szatymaz, Szegedi u-Zsombó 10:32 11:20 N Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged
14:40 15:26 N Szeged-Szatymaz, Gulyás s.-Zsombó 11:37 12:25 M Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged
15:15 16:01 I Szeged-Szatymaz, Gulyás s.-Zsombó 12:37 13:25 N Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged
16:45 17:26 M Szeged-Szatymaz, Szegedi u-Zsombó 14:20 15:10 X Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged (átszálással)
20:35 21:21 N Szeged-Szatymaz, Gulyás s.-Zsombó 15:32 16:20 N Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged
22:45 23:31 N Szeged-Szatymaz, Gulyás s.-Zsombó 17:32 18:40 N Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged (átszállással)

18:32 19:20 Z Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged
19:32 20:35 N Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged (átszállással)
20:42 21:30 X Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged

Jelmagyarázat:
JM Tanév tartama alatt munkanapokon
X Munkaszüneti napok kivételével naponta
M Munkanap
N Naponta
I Iskolai előadási napokon
Z+ Tanszünetben szabad- és munkaszüneti napokon
Z Szabad és munkaszüneti napokon
MSZ Munkaszüneti napokon
14 A hetek utolsó tanítási napján

A Tisza Volán Zrt. tájékoztatja a tisztelt utazóközönséget, hogy 2012. szeptember 
1-től Zsombó település térségét illetően a fent megjelölt menetrendi módosításo-
kat vezeti be.
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„milyen sorrendben
vannak felfűzve arra a

láthatatlan szálra a 
levelek.”

Lászlóffy Aladár: A levél

Mit tapasztal a gyermekén/gyerme-
kein mióta bölcsődébe jár/nak?

Sokat fejlődött Janina és Szonja beszéde, 
szobatiszták lettek, fegyelmezettebben vi-
selkednek, egyedül fel tudnak öltözni, szeb-
ben esznek, tágult az érdeklődési körük.

     ZÁDori- FeKete sZiMonetta

szülő

A szellemi fejlődés és a szocializálódás te-
rületén látunk jelentős pozitív irányú válto-
zást Ineznél.

Pl.: szavak, mondatok, kérdések, dalok, 
mondókák tanulása, gyakorlása, örömteli 
alkalmazása. Megtanult egyedül ügyesen 
étkezni, öltözködni, vetkőzni és a nyári 
időszak alatt a gondozónők segítségével a 
szobatisztaságra való szoktatást is megvaló-
sulni láttuk.

BéKési eriKa

       szülő

Észrevehetően egyre több mondókát hall-
hattunk tőle. Szerencsésen érezzük magun-
kat, mert Gergely kisfiunk, az elsők között 
próbálhatta ki a játékokat.

Időnként dr. Szabó Ágnes gyermekorvos 
beült a picik közé, és megnézi, hogy jól van-
nak-e. Jó hatással voltak Gergőre a gondo-
zók, mind szellemi, mind testi fejlődésében.

sZalai eDit

szülő

Mit jelent a családja életében a böl-
csőde?

Nagy segítség a dolgozó szülők számára. 
A gyermekeink hamarabb szocializálódnak.

     ZÁDori- FeKete sZiMonetta

szülő

Igazából a reggeli készülődés időszaka a 
sietősebb, de mind ezt kárpótolja az, hogy 
biztonságos környezetben tudhatjuk egész 
nap a gyermekünket, bizonyítja ezt délutáni 
örömteli találkozásunk.

BéKési eriKa

       szülő

Nagy segítség volt számunkra, hogy a böl-
csőde megnyílt, mert így munkába állhat-
tam. Mindig segítőkészen, nagy odafigye-
léssel tanították Gergőt a gondozók. 

Ha osztályozni kellene, akkor így értékel-
ném a Bóbíta Bölcsődét:

Felszereltség: 5
Nevelés: 5

Étkezés: 5
Gondoskodás: 5
Köszönöm szépen a munkájukat!

sZalai eDit

szülő
Hogyan változott meg a család élete, 

mióta a gyermek a bölcsődébe jár?

Talán annyiban változott az életünk, hogy 
a napirendünk programozottabb.

     ZÁDori- FeKete sZiMonetta

szülő

Milyen változásokat tapasztal az in-
tézmény működésében a megnyitás 
óta?

Egy barátságos, tiszta, rendezett, modern 
bölcsődébe járathatjuk gyermekünket, ahol 
a bölcsőde vezetője illetve dolgozói fontos-
nak tartják a gyermekek érdekében történő 
folyamatos fejlesztéseket (pl.: sószoba, tor-
naszoba, kreatív játékok).

BéKési eriKa

       szülő

Szakemberként elégedett-e a gyer-
mekek gondozásával, az étkezéssel? 
Milyen tapasztalatokkal gazdagodott?

El kell, hogy mondjam, hogy mióta meg-
tudtam, hogy épül a Bölcsőde nagyon izga-
tottan vártam. Készültem rá, hisz ez új fel-
adat bölcsődeorvosnak lenni: a gyermekek 
követésén kívül a higiénét, a gondozást, az 
étkezést, stb. is feladatom követni. A kezdeti 
lépésektől volt szerencsém látni a fejlődést, 
a problémák fokozatos megoldását. Semmi-

ből kellett egy szociális intézményt kialakí-
tani, s jól sikerült. Egyeztetések után a kicsik 
táplálkozása olyan lett, mint amit szerettünk 
volna: sok zöldség, gyümölcs, teljes kiőrlésű 
kenyér, ivásra víz, stb. Gyermekeink nagyon 
jó kezekben vannak: gondozóik mosolygó-
sak, kedvesek, végtelen türelemmel terelge-
tik a kicsiket. Öröm bemennem a csoportok-
ba, hisz a kezdeti beszokási nehézségek után 
mindenki felszabadultan játszik. 

Heti szinten tartom a kapcsolatot a gon-
dozókkal.  Rendszeresen  végig  kérdezem  a 
véleményüket a gyerekekről: az étkezésük-
ről, viselkedésükről, székletükről, esetleges 
problémákról. Jelzik, bármi eltérést találnak. 
Itt többet megtudok a gyerekekről, mint a 
rendelőben, hisz hosszabb ideig „saját kö-
zegben” látom őket. Nagyon szépen vannak 
gondozva, nevelve. Az étkezéssel elégedett 
vagyok, többször javasoltam nem bölcsődés 
gyermek szüleinek, hogy ezt mintaétrend-
nek tekinthetik.

Dr. sZaBó ÁGnes

gyermekorvos

Az első születésnap nem csak egy 
gyermek, hanem egy intézmény életé-
ben is nagy lépés. Mi jut eszébe az in-
tézmény egy éves működéséről?

Egy szép idézet jut eszembe:
„Kinek mi a dolga? – Szerintem a gyermeké 

az, hogy szülessen. A Napé, hogy megsimo-
gassa, s a Holdé, hogy álomba ringassa.”

Nagyon gyorsan eltelt ez az egy év amióta a 
Bóbita Bölcsőde megnyitotta kapuit. Hosszú 
és göröngyös úton kellett végig haladnunk, 
mely a kollektíva összetartó ereje nélkül 
nem lehetetett volna végigjárni. Sok szép 
élménnyel gazdagodtunk a beszoktatások 
alkalmával, illetve a szülői rendezvényein-
ken. Úgy érzem sikerült őszinte kapcsolatot 
kialakítanunk a szülőkkel és bízom benne, 
hogy a jövőben is így lesz. A múlt évhez ha-
sonlóan rendezvényeinket, találkozásainkat 
folytatni szeretnénk.

– ősszel: Bóbita est rendezése  
– november: karácsonyi vásár
– december: mikulásvárás, adventi ké-

szülődés
– február: farsang  
– március: húsvéti készülődés
– május: anyák napi megemlékezés   
– május vége: gyereknap a bölcsődében 

zártkörű rendezvény keretében
A kapcsolattartást a szülőkkel még szo-

rosabbá szeretnénk tenni a szülőcsoportos 

Egy éves a Bóbita Bölcsőde
2011. szeptember 27-én ünnepélyes keretek között átadásra került településünk egyik közintézménye, a Bóbi-
ta Bölcsőde.
A Nagyító rovatban az egy éves születésnap apropójából megkérdeztünk minden érintett terület egy-egy 
képviselőjét (szülőt, bölcsőde orvost, gondozót, intézményvezetőt, fenntartót) milyen gondolatok, érzések 
jutnak eszébe az elmúlt egy éves működésre visszagondolva.
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„Most dalol az ősz, én is dalolok,
lalláz az ősz lassú litániát.”

Kosztolányi Dezső: Őszi koncert

beszélgetések bevezetésével, ahová vendé-
geket is hívnánk.

A jövőben Szakmai Programunk kiemelt 
feladata a testi nevelés – játékos mozgás-
fejlesztés naponta, illetve az egészséges 
életmódra nevelés zöldség és gyümölcsna-
pok bevezetésével. Ezt bővítjük még a na-
pirendünkbe beépített sószoba rendszeres 
használatával.

Köszönettel tartozom a fenntartónknak, 
a szülőknek, a bölcsőde gyermekorvosának 
és a dolgozóknak önzetlen segítségéért és 
együttműködéséért. 

„Jól csak a szívével lát az ember, ami igazán 
lényeges az a szemnek láthatatlan.”

/Saint Exuperi: Kisherceg/

Maróti JóZseFné 
bölcsődevezető

„Egyik nagy álmom vált valóra azzal, hogy 
gyerekek között dolgozhatok. Nagy élmény 
látni őket, ahogyan napról napra változnak, 
fejlődnek.

Egy-egy nap után izgatottan várjuk a 
szülőket, hogy elmesélhessük mit tanult a 
gyermekük, kimondott új szavakat, egyedül 
mosta meg a fogát, egyedül evett a kanál-
lal…”

sZaBó eDit 
kisgyermeknevelő

Nagycsaládos édesanyaként nagy öröm 
számomra, hogy munkahelyem rövid idő 
alatt megközelíthető, így gyermekeim szá-
mára – szükség esetén – könnyen elérhető 
vagyok. Tágabb értelemben is nagyon sze-
rencsésnek tartom, hogy helyben dolgozom, 
hiszen így ismerhetem a családokat, akikkel 
nap, mint nap találkozom.

Hogy milyen gondolatok jutnak eszembe az 
egy éves szülinapon? A bölcsőde megnyitását 
nagy várakozás előzte meg a kisgyermekes 
családok részéről. Úgy érzem, hogy nem 
okoztunk csalódást. Számomra a legna-
gyobb élmény, amikor az először még síró, 
anyukát ölelő gyermek fokozatosan meg-
nyugszik, és megtalálja helyét első közössé-
gében, és ebben én segíthetem őt.

FarKas GyörGyné anita 
kisgyermeknevelő

A fenntartó képviselőjeként milyen 
meglátásai vannak a helyi bölcsőde 
igénybevételéről, kihasználtságáról, 
az intézmény létrehozásának szüksé-
gessége megalapozott volt-e?

Több szempontból is elégedett vagyok a 
bölcsődénkkel. Egyrészt a lakosságnak, a 
családoknak nagy segítség, ez a szolgáltatás. 
Sajnos a mai gazdasági-, munkaerő-piaci 
igényeknek csak úgy tudnak az édesanyák 
megfelelni, hogy munkába tudjanak állni és 
a gyermek is megbízható helyen legyen.

Másrészt ez az intézmény több édesanyá-
nak biztos megélhetést nyújt helyben. 

Az előzetes felmérések megalapozottak 
voltak, melyet a jelenlegi kihasználtság is 
alátámaszt. Az intézményi előjegyzés alap-
ján az év végéig előre láthatóan 95 %-os 
kihasználtsággal működik az intézmény. 

A szülők visszajelzései alapján a kollégák 
szakmai és emberi rátermettsége kiváló, 
jó hangulatú, bensőséges légkört teremt a 
gyermekek fejlődéséhez. A közös programok 
lehetőséget adnak a szülőknek, családoknak 
az ismerkedésre, kapcsolatteremtésre. Bí-
zom benne, hogy a jövőben hasonló vélemé-
nyeket, élményeket hallok mind a szülőktől, 
mind a kollégáktól.

Nagyon örülök neki, hogy Zsombó egy 
újabb jól működő közösséggel gyarapodott.

Gyuris Zsolt

polgármester
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„Most dalol az ősz, dalol a szivem,
dalolni kezd most az egész világ.”

Kosztolányi Dezső: Őszi koncert

Új tanév indul, ismét szeretném kérni Önö-
ket, hogy gyermekeiket, ha nem tudják elkí-
sérni hívjanak fel a rendelőben, vagy írjanak 
levelet. A gyerekek nem tudják elmondani 
panaszaikat, milyen gyógyszert kaptak, nem 
tudják milyen gyógyszerek vannak otthon, 
ill.  nem tudhatják még elmondani otthon 
a rendelőben elhangzottakat, bár rövid írott 
információval mindig ellátom őket.

Az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügy-
ről kimondja, hogy a kiskorú gyermekeknek 
(0-14 év- cselekvőképtelen) joga van arra, 
hogy szülője (törvényes képviselője) mellet-
te tartózkodjon (15-18-évig  korlátozottan 
cselekvőképes). Ebből az következik, hogy 
a kiskorú vizsgálatánál a szülőnek jelen kell 
lennie, ugyanakkor a gyerekeknek is joguk 
van, hogy koruknak megfelelő tájékoztatás-

ban részesüljenek. Természetesen vizsgálat 
nélkül nem bocsátunk el gyermeket, sürgős-
séggel ellátjuk, de a kontroll vizsgálatnak 
szülő jelenlétében kell zajlania (ha munkája 
ebben akadályozza, kérem, telefonon, vagy 
írásban jelentkezzenek).

Ha a gyermek beteg (pl. lázas, hányt, has-
menése van, stb.), ne menjen iskolába, ne 
onnan jöjjön át, hanem jöjjenek el a rende-
lésre. Visszatérő panaszok esetén optimális, 
ha időpontot kérnek, s át tudjuk közösen 
beszélni a problémát.

A reggeliről, a gyermek kellő folyadékkal 
történő ellátásáról ne feledkezzenek meg!  
A legutóbbi iskolai felmérés szerint is még 
nagyon sokan üres gyomorral indulnak el. 
Egy otthon elfogyasztott reggeli, csomagolt 
szendvics, alma nem pótolható óraszünet-
ben elfogyasztott péksüteménnyel.

A védőnőkkel együtt megkezdjük iskola-
orvosi szűrővizsgálatainkat minden osztály-
ban. A vizsgálatok eredményét most is el 
fogjuk küldeni, ill. beutalókat mellékelünk 
szükség esetén. Kérem, vigyék el gyerme-
keiket időpont egyeztetés után minél hama-
rabb a szakrendelésekre, s az eredményeket 
juttassák vissza. Ha bármi problémájuk van, 
esetleg nem értik, hogy miért szükséges a 
vizsgálat, kérem nálam, vagy munkatársa-
imnál érdeklődjenek. A vizsgálatok nagy-
részt a betegségek megelőzését szolgálják.

Köszönöm segítő együttműködésüket, hisz 
„közös kincsünk a gyermek”.

Dr. sZaBó ÁGnes

gyermekorvos

Elkezdődött az iskola, visszatérünk a szo-
kásos kerékvágásba. Gyermekeink sok-sok 
élménnyel gazdagodtak. Sajnos elég sokan 
az élményeket az informatika bűvös világá-
ból merítették. Nagyon jó, hogy lehetőség 
volt az iskola szervezésében tartalmasan el-
tölteni a napokat, amikor a szülők dolgoztak, 
köszönjük.

Kicsit aggódom az informatikán, televízión 
felnőtt generáció miatt. Ezt a csatát én, mint 
édesanya is játszottam, nehéz.

Tudom, aranyos a két éves kicsi, aki már 
önállóan kezeli a számítógépet, de még-
se engedhetjük. A Gyermekgyógyászati 
szemle c. folyóirat egyik tavalyi számában 
csecsemőkorig levezeti a TV kritikátlan né-
zésének károsságát. A „Bébiszitter tévén 
felnőtt cyber-generáció” címmel közöltek 

cikket. Ideggyógyászati rendelésen megje-
lent magatartászavaros, viselkedészavaros 
gyermekek problémáinak hátterét keresték. 
Kiderült, hogy minden második két év alatti 
kisded rendszeresen „néz tévét”, a 10 év fe-
lettiek pedig a hozzászokás következtében 
napi 6-8 órát töltenek képernyő előtt (TV, 
számítógép, mobil telefon). Ennek követ-
keztében Magyarországon 40 %-ra nőtt a 
túlsúly, valamint gyakoribb a magas vérnyo-
más.

Új divat a bébitévé. A baba csak bámulja 
a vizuális élményt, később követeli. Gond, 
hogy mindez a „szociális agy” fejlődését gá-
tolja. Az így felnövő gyermekek szókincse 
szegényesebb, s mivel nincs kellő tapaszta-
latuk a kortárs-, és felnőtt interakciókban, 
gyakran kommunikációs zavarok alakulnak 
ki (a TV, a számítógép nem beszél vissza). 

A 3 év alatti TV nézés kimondottan káros az 
egészségre. A cikk szerzői hármas szabály al-
kalmazását javasolják:” 3 év alatt 3 méteren 
belül ne engedjük tv elé ülni a gyermeket, és 
limitáljuk ezt az időt heti 2x15 percre úgy, 
hogy még akkor is legyen jelen szülő, aki 
kommentálja a látottakat.” Érdemes ezen 
elgondolkodni, s törekedni a képernyők visz-
szaszorítására. A meséknek, az éneknek, az 
együtt végzett munkának az ideje még nem 
járt le. 

Természetesen elismerem, hogy sok hasz-
nos műsor van a tv-ben, de mindenki a ko-
rának megfelelő műsort nézze kellő kontroll 
mellett.

Dr. sZaBó ÁGnes

gyermekorvos

A zsombói Védőnői Szolgálat Baba-fotó pá-
lyázatot hirdet.

Pályázni lehet max.10X15cm nagyságú 
fényképpel.

A fényképek a Védőnői Tanácsadóban
 (Jelenleg a Bóbita Bölcsőde emeletén) 

hétköznapokon adhatók le.
A fényképek hátlapjára kérjük ráírni a gyer-

mek nevét és azt, hogy hány hónapos/éves 
korában készült az adott fotó.

A fotók leadási határideje: 2012. szeptem-
ber 30. 12:00.

A fotók a József Attila Közösségi Ház és 
Könyvtárban lesznek kiállítva.

A fotópályázaton való részvétel feltéte-
le: 300 Ft/fő nevezési díj, melyről számlát 
adunk. A befolyó összegből a fotópályázaton 
résztvevő gyermekeket kívánjuk megaján-
dékozni. Az ajándékok átadására a 2012. 
október 26-án 15:00 órakor megrendezésre 
kerülő Anyatejes Világnapi rendezvényen 
kerül sor.

VéDőnőK

2012.10.10-én 10:00 órakor ismét lesz Ba-
ba-mama klub.

Helyszín: József Attila Közösségi Ház és 
Könyvtár

Téma: Bőrápolás csecsemő és gyermekkor-
ban

Vendégünk: Andi Edina területi képviselő 
(Ceumed Kft)

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

VéDőnőK

Kedves iskolás gyermekek Szülei!

TV vagy nem TV, ez itt a kérdés….

Baba-fotó pályázat Baba-mama klub

TiszTelT ÉpíTkezők!

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

Tarcsi Károly Építésztervező
 6792 Zsombó, Radnóti utca 5.

Tel:06/30/218-7686
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„Beérett a termés
Gyönyörű ősz van!”

Petrőcz Mária: Ősz van

Ugye Önök is úgy tudják, hogy Zsombóról 
egyetlen sportoló sem volt ott az Olimpián? 
Pedig ez nem igaz. Hárman is ott jártak, igaz 
csak szurkolni. Családunk a nyaralást úgy 
időzítette, hogy ha lehetőségünk van, eset-
leg „átugorjunk” Londonba is kedves sport-
águnk a sportlövészet egyik versenynapjára. 
Mivel a család a puskás versenyszámok terén 
jeleskedik, természetesnek tűnik, hogy Sidi 
Péter 3x40-es összetett versenyére voltunk 
kíváncsiak. Augusztus 6-án reggel éppen 
ezért kompra szálltunk, hogy egy pár órával 
később már Péternek drukkolhassunk a dön-
tőben és egy életre szóló élménnyel gazda-
gabban térhessünk haza.

Mint köztudott Péter a 8. helyen került a 
döntőbe 120 lövés után. Nagyon meg kel-
lett dolgoznia ezért az eredményért. Ez ösz-
szességében több mint 3 óra koncentrációt 
igényel 3 különböző testhelyzetben: fekvő, 
álló és térdelő. Az évek során Péter igazi 
specialistává nőtte ki magát, de aznap a 
térdelő utolsó 20 lövése csak közepesre sike-
redett. A döntőért így az azonos eredményt 
elért versenyzők külön csatát vívtak. Itt még 
Péter győzött. A döntőben viszont, ahol az 
alaperedmények is számítanak már az ér-
mes helyezés is csoda lett volna. Úgy kell ezt 
elképzelni, mintha a 100 m-es síkfutásban 
valaki 20-25 m-es hátránnyal indulna, rá-
adásul Usain Bolttal szemben! De Péter nem 
adta fel! Egy rendkívül izgalmas döntőben 
lövésről lövésre dolgozta le a hátrányát és 
végül a második legjobb döntő eredménnyel 
a pontszerző 6. helyen végzett.

Itt azonnal meg kell említenünk másik két 
lövész olimpikon nevét a pisztolyos Cson-
ka Zsófiáét, és a dupla trappos Bognár 
Richárd nevét, akik ugyancsak kiváló ver-
senyzéssel olimpiai pontot szereztek a sport-
águnknak. Ezúton is sok szeretettel gratulá-
lunk nekik és a magyar olimpiai csapat többi 
tagjának is a nagyszerű eredményekhez!

Az a kérdés rögtön felmerül, hogy egyetlen 
nap az Olimpián mit is adhat egy család-
nak? Az Olimpia szellemisége, a sportolók 
ott elért eredményei sokkal több emberhez 
eljutnak, mint a többi világverseny hírei. Jó 
volt látni, hogy egy kevésbé népszerű és lát-
ványos sportra, mint a lövészet is ennyi em-
ber volt kíváncsi. Talán ők is megérezték azt 
az izgalmat és feszültséget, amit egy ilyen 
döntő hozhat. Egy jó felkonferálással, amit 
itt tapasztaltunk, közelebb kerülhettek a 
sportágat kevésbé ismerő sportkedvelőkhöz 
is ezek a versenyszámok. Ezt a fantasztikus 
hangulatot pedig tovább kell adni! Lesz mit 
mesélni a Cél-Tudat SE utánpótlás verseny-
zőinek! A sport ugyanis nemcsak arról szól, 
hogy ki jut magasabbra vagy ki az erősebb 
esetleg ki a gyorsabb. Meg kell tanulni alá-
zatosan, céltudatosan, kitartóan dolgozni 
a jó eredmény érdekében. Ezek az erények 
azonban nemcsak a sportban, de a tanulás-
ban és később a nagybetűs életben is kama-
tozni fognak. A sportban barátságok is köt-
tetnek, akár életre szólók is. A nyelvtanulás 
egy sportember számára mondhatom, hogy 
alapvető követelmény. Ezt a magot pedig el 
kell vetni. Inspirálnunk kell gyermekeinket a 
londoni olimpia jelmondata szerint „Inspire 
a generation”, hogy céljaikat reálisan meg-
fogalmazzák és segítsünk nekik, hogy el is 
érhessék.

Mi ezekkel a gondolatokkal tértünk haza 
egy tartalmas családi nyaralásból. Ezt az él-
ményt már senki nem veheti el tőlünk. Ezt az 
élményt szerettük volna Önökkel megoszta-
ni. Tenni kell a céljainkért. Mi pedig tovább 
dolgozunk azért, hogy megmutassuk a va-
lódi értékeket. Hiszen mi lehet felemelőbb 
annál, ha valaki az elvégzett munka után 

kiérdemli a jutalmat, a tudat, hogy képe-
sek vagyunk célkitűzéseinket elérni. Ezen 
az úton nagyon sok támogatót tudhatunk 
magunk mögött. Köszönjük a Zsombói Pol-
gármesteri Hivatal és a Szent Imre Ka-
tolikus Általános Iskola közreműködését, 
hogy az idén először nyári sporttábort szer-
vezhettünk. A szülők visszajelzése alapján a 
tábor jól sikerült, a gyerekek sokat tanultak, 
aktívan sportoltak és nagyon jól érezték ma-
gukat. A tábor szakmai vezetői Korsós Zol-
tán, Iványi László és Jákó Csaba nélkül 
mindez nem jöhetett volna létre. Köszönjük 
a Szatymaz és Vidéke Takarékszövetke-
zet Zsombói Fiókjának támogatását. Hálá-
sak vagyunk a Web & Textil Kft-nek, Ivá-
nyi Lászlónénak, aki a sportfelszereléseket 
készíti a Cél-Tudat SE versenyzői számára; a 
Market Grafik Kft-nek, Papp Máté sport-
lövő társunknak a honlap és a tábori plakát 
szerkesztéséért és folyamatos karbantartá-
sáért; a Modernova Kft-nek, Kovács End-
rének és családjának, hogy az edzésekhez 
helyet biztosítanak; és végül a szülőknek, 
akik gyermekeik edzéseit és versenyzését 
folyamatosan támogatják, finanszírozzák.

A mi kis kirándulásunk sem sikerülhetett 
volna ilyen jól a család és a jóbarátok tá-
mogatása nélkül. Köszönjük.

Az Olimpia számunkra véget ért, viszont 
van, akinek csak most kezdődik. Drukkoljunk 
együtt paralimpikonjainak, köztük Dávid 
Krisztina és Gurisatti Gyula sportlövőknek!

Dr. sZaKonyi GerDa: 
sportlövő, a Cél-Tudat SE versenyzője/

egyetemi adjunktus

Prológus: Rio de Janeiroba nem lesz  ilyen 
egyszerű kiugrani, de a cél már megfogal-
mazódott… A tudat, hogy a cél elérhető, 
felemel, és további munkára ösztönöz.

Zsombóról az Olimpiára?!

A Zsombó SE kézilabda 
szakosztályába jelentkez-
hetnek 2003, 2004 és 2005-

ben született lányok és fiúk.
 
Edzések az iskola tornatermében lesz-

nek hétfőn, kedden és pénteken.

Jelentkezés a helyszínen, hétfőn 
15.30-tól, kedden 14.30-tól és pénte-
ken 13.30-tól és e-mailben 

kezizsombo@freemail.hu 
Polyákné Farkas Éva 
edzőnél.

Minden eleven 
gyerkőcöt szeretettel várok!

Mobil:
30/4450905

KÉZILABDA
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„A szép őszi estében valami
titokzatos és megható varázs van.

A fák rikító, szilaj színei,”
Fjodor Tyutcsev: A szép őszi estében

A Falusi Sportegyesület jótékonysági kis-
pályás labdarúgó tornát rendez 2012. októ-
ber 7-én (vasárnap) a futballpályán, melyre 
minden focit kedvelő játékost, szurkolót, 
segíteni szándékozó érdeklődőt szeretettel 
hívunk és várunk. 

A rendezvény teljes bevételét korábbi játé-
kosunk, Veszelovszki Pisti gyógykezelésének 
elősegítésére ajánljuk fel. Belépődíj nincs, de 
a nemes célra történő felajánlásokat öröm-
mel fogadjuk, az önzetlen adakozásra lehe-
tőséget biztosítunk a torna ideje alatt. 

A kitűnő italokról a Pálosi Internet Kávézó, 
az ízletes ételről (marhalábszárpörkölt, bur-
gonya, kenyér, savanyúság) Harkai Zoltán 
húsfőző gondoskodik. Ebédjegyek (1000 Ft) 
elővételben a Pálosi Internet Kávézóban, va-
lamint az élelmiszerboltokban  október 5-ig 
válthatók. 

A nap folyamán 11-es rúgó versenyt is 
szervezünk, amelyre a helyszínen lehet je-
lentkezni, a tombolasorsoláson pedig érté-
kes díjak találnak majd gazdára.

Program
07.30-tól Gyülekező, a nevezések pontosí-

tása, bemelegítés
08.45 Köszöntő, a játék szabályainak
 ismertetése, a játékvezetők bemutatása 
09.00-tól Selejtező mérkőzések
12.00-tól  Ebéd.
13.30-tól Helyosztó mérkőzések 
15.30  11-es rúgó verseny 
16.00  Eredményhirdetés 
16.15  A támogatóink által felajánlott
  díjak kisorsolása
16.30-tól Kötetlen beszélgetés

Nevezés
A tornára nevezni a web@csolyospalos.hu 

címre küldött e-mailben lehet október 5-én, 
pénteken éjfélig. A nevezések beérkezését 

minden esetben visszaigazoljuk. A levélben 
csak a csapat nevét, vezetőjét és elérhető-
ségét, valamint a létszámot kell megadni. 
A nevezési díj 12.000 Ft, amely tartalmazza 
nyolc játékos ebédjének az árát is. (A pénzt 
7-én reggel kell befizetni. Akik magasabb 
létszámú gárdával neveznek, játékosonként 
további 1500 forintot kell fizetniük, az ebéd 
természetesen ez esetben is jár.)   

Díjazás
Minden résztvevő csapat oklevelet kap, 

a dobogón végzők serleget is. Díjazzuk a 
legjobb kapust és játékost, valamint a gól-
királyt.  

Kérjük, jelenlétével tisztelje meg rendez-
vényünket és amennyiben egyetért törekvé-
seinkkel, nyújtson segítséget egy fiatalem-
ber mielőbbi gyógyulásához!

Információ: 
Á. Fúrús János 30/285-0046                 

A bál bevételét a Wesselényi Népfőiskola 
30. éves jubileumi könyvének kiadására ajánljuk fel

2012. október 13. 
19.00 óra

József Attila Közösségi Ház

Jótékonysági Labdarúgó Torna Csólyospáloson

FALUNKÉRT JÓTÉKONYSÁGI BÁL

Kártyajóslás, sorselemzés, szerelmi mágiáK, rontás levétel. 
oKleveles KártyaoKtatást vállaloK. 

EngEdéllyEl rEndElkEzEm.
TEl.: 06304616911 

hTTp://karTya-joslas.gporTal.hu

Zenél az Udvardi Band.
Az ízes étkeket és a szomjoltó italokat a

 Jóbarát Vendéglő biztosítja.

Jegyek 3500 forintért 
2012. szeptember 24-től a 
Polgármesteri Hivatalban

 ügyfélfogadási időben kaphatók!
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