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Szépkorú köszöntés

Készüljünk együtt az
ünnepre
– adventi programajánló
Egy éves a Szociális
Szolgáltató Központ

A XI. egészséghét értékelése
Kötelező Agrárkamarai
regisztrációról tájékoztatás
Pályázati hírek

„Az egész kommunista
rendszernek talán az volt a
legnagyobb bűne, hogy a
nemzetből népet csinált.”
Megemlékeztünk az 1956os forradalomról
Megújult az Egészségház
Süteménysütő verseny

Zsombói könyvbemutató a
Wesselényi Népfőiskolán
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90. születésnapi köszöntő

HÍRMONDÓ

		

90 év 10 évre van a 100-tól,
ezzel nyugodtan dicsekedhetsz bárhol.
Boldogságban, egészségben légy gazdag,

				

mindent megkapj, amit az élet még megadhat.
Tõlem ezt a kis köszöntõt kapod,
kívánok Boldog 90. Születésnapot!

Szépkorú köszöntések

2012. október 19-én 90. születésnapja alkalmából köszöntötték a jelenleg Sándorfalván – gyermekeinél - élő zsombói illetőségű
Tombácz Antalnét két település polgármesterei Gyuris Zsolt (Zsombó) és Kakas Béla
(Sándorfalva).
A néni az ízes mesemondásáról is híres
Tombácz János rokona.
Az ünnepelt családi körben fogadta a köszöntést. Gyermekek és unokák egyaránt

részesei voltak az eseménynek. A szépkorú
hölgy kedvesen, mosolyogva mesélt fiatalkori élményeiről, amikor még a zsombói népfőiskola látogatója volt szomszédasszonyával.
A hosszú élet titkát is megosztotta velünk,
miszerint sohasem szabad a problémákon
rágódni, hagyni kell, hogy minden menjen a
maga útján…
Csányi Mónika

művelődésszervező

2012. november 7-én Gábor Jánost 90.
születésnapja alkalmából a helyi iskola két
diákjával Gyuris Zsolt polgármester köszöntötte. Jani bácsi a Wesselényi Népfőiskola
rangidős hallgatója. Szellemi frissessége,
jó kedélye és nyugodt, kiegyensúlyozott
természete példaértékű. Zsombóról számos
érdekes történet van a birtokában. A családi
körben való köszöntés kellemes hangulatban telt.
Köszönet a Kós Károly Alapfokú Művészetoktatási Intézmény növendékeinek, Bacsa
Flórának és Hajda Csengének, valamint felkészítő tanáruknak Kerekes Enikőnek a szép
énekért, továbbá Maróti Sándor cukrász
mesternek a csodálatos tortáért.
szerkesztőség

„Idősek Napi” találkozó

Zsombó Község Önkormányzata és a SziA rendezvény helyszíne: József Attila Kövárvány Zsombói Nagycsaládosok Egyesü- zösségi Ház és Könyvtár (6792 Zsombó, Allete szervezésében – immár XXI. alkalom- kotmány utca 1.)
mal – 2012. december 2-án 14:00 órai
kezdettel megrendezzük az „Idősek Napi” Tisztelettel:
				
találkozót. Nagy tisztelettel és szeretettel váGyuris Zsolt		
Gyuris László
runk minden 60. életévét betöltött zsombói
polgármester
egyesület elnöke
lakost.

Tájékoztató a képviselő-testületi ülésen történtekről

A Hírmondó legutóbbi száma óta a Képviselő-testület két munkaterven felüli, rendkívüli
ülést tartott.
2012. október 9. – munkaterven felüli, rendkívüli ülés
A rendkívüli ülés összehívását a Bursa Hungarica pályázat indokolta, ezért az egyetlen
napirendi pontban arról döntött a Képviselő-testület, hogy az idén is csatlakozik a
pályázathoz. A Bursa Hungarica pályázattal
a Képviselő-testület a hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való
részvételt.
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"Természete az már az emberfiának,
Minden jót kívánni felebarátjának;

2012. október 29. – munkaterven felüli, rendkívüli ülés
A rendkívüli ülés összehívását több dolog is
indokolta. Az első napirendi pontban a Képviselő-testület az ÖNHIKI igény benyújtása
mellett döntött. A támogatási igény benyújtásával a Képviselő-testület további forrást
kíván bevonni a település és az intézmények
működtetéséhez.
A következő napirendi pontban a CSEMETE
Nagycsaládos Egyesület kérelmét tárgyalta
a Képviselő-testület. A Képviselő-testület
támogatta, hogy az Egyesület évente 3 alkalommal, a József Attila Közösségi Ház és
Könyvtárban szervezzen ruhabörzét, kirakodó vásárt.

Vagy ha nem is mindég - egyszer esztendőben,
Ha érzelme nem fér a teli bendőben."
Arany János

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Képviselő-testület 2012. november 28-án
16 órakor tartja következő ülését, amely
egyben közmeghallgatás is lesz. Ezen az
ülésen kerül elfogadásra a Képviselő-testület 2013. évi munkaterve is. Az elfogadott
munkatervről, illetve a következő képviselőtestületi ülés idejéről tájékoztatni fogom a
Tisztelt Lakosságot.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Dr. Csúcs Áron

jegyző
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Karácsonyi köszöntő
Kedves Zsombóiak!
Köszönöm az Önök megtisztelő támogatását, megértő együttműködésüket,
amellyel a 2012. esztendő
és az elmúlt évek munkáját segítették.
Szabadi Lívia Adventi üzenet című versével kívánok a közelgő ünnepekre lelki
feltöltődés, áldott Karácsonyi Ünnepeket, jó egészséget, eredményes, boldog új
esztendőt Zsombó Község Képviselő-testülete, a Polgármesteri Hivatal dolgozói és
a magam nevében!

Gyuris Zsolt

polgármester

Felhőnyaláb havas ölén,
fenyveseknek örökzöldjén
jég-szürkére kopott világ
megváltóért némán kiált.
Gyenge, kába és erőtlen
lelke méla merengőben,
várja azt, ki megszabadít,
kit hatalom el nem vakít!
Könnyes arcú nehéz év ez...
Fájó szívek összeérnek,
ha majd együtt esünk térdre,
várunk mind a születésre,
a csodára, a varázsra:
Isten egyszülött fiára,
az imára, egy csöpp fényre,
életünkben a reményre.
Esti csendben, asztal körül,
családos, ki másnak örül,
ki gyertyát gyújt a sötétben,
ki hálát ad a nagy égnek,
ki mondja azt, hogy köszönöm,
kit el nem érhet a közöny,
ki szeretetét adja át,
ajándék helyett önmagát!

ADVENT

Advent (várakozás) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (december 25-ét)
megelőző negyedik vasárnaptól karácsonyig
számított időszak. A karácsonyi ünnepkör
advent első napjával kezdődik, és vízkeresztig (január 6-ig) tart. Advent első vasárnapja
egyúttal az egyházi év kezdetét is jelenti.
Az advent szó jelentése „eljövetel”. A latin
„adventus Domini” kifejezésből származik,
ami annyit tesz: „az Úr eljövetele”. A karácsonyt megelőző várakozás az eljövetelben
éri el jutalmát.

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

ADVENTI
készülődés
zsombón!
Hagyományteremtő szándékkal zsombói adventi gyertyagyújtásra kerül sor az átadott piac
területén.
A rövid kis műsor lehetőséget
ad Zsombó minden lakójának az
ünnepre való közös készülődésre,
együttlétre.
A gyermekeink karácsonyi vásárt rendeznek, helyi kézműves
termékekkel és apró ajándéktárgyak árusításával kedveskednek
a lakosságnak. E mellett kézműves mesterek és árusok termékei
is elérhetőek lesznek.
Jöjjenek el, várjuk együtt az ünnep eljövetelét. Ebben a rohanó
világban legyen időnk együtt töltődni, hogy méltó módon készüljünk egyik legnagyobb ünnepünkre!

Közmeghallgatás
Tisztelt Zsombóiak!
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy
a következő munkaterv szerinti Képviselőtestületi ülésre 2012. november 28-án
16 órakor kerül sor, amelynek napirendjében a 2013. évi egyszerűsített költségvetési

koncepciót közmeghallgatás keretében
tárgyalja a képviselő-testület. A közmeghallgatás olyan képviselő-testületi ülés,
amelyen a döntéshozók a lakosság ötleteire,
véleményére kíváncsiak, ezért a polgármester úr és a képviselők nevében is kérem az ér-

deklődőket, hogy jöjjenek el és a megoldandó közügyeikhez a javaslataikat mondják el.

"Itt van a szép, víg karácsony,
Élünk dión, friss kalácson:

mennyi fínom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?"
Dsida Jenő: Itt Van A Szép Karácsony

Tisztelettel:

Dr. Csúcs Áron

jegyző
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„Közéleti beszélgetés,
avagy ismét beszélgetni hívom a Zsombóiakat”

Ezzel a címmel jelent meg meghívásom - a
Zsombói Hírmondó szeptemberi számában 2012. október 9-én 17 órára, a néhány nappal korábban a felújítás után átadott József
Attila Közösségi Házba.
Az előző években megtartott hasonló jellegű (Közéleti Klub) rendezvényekhez képest
a lakosság jelenléte kicsit nagyobb volt. Köszönet érte.
Két témát javasoltam előzetesen, ami
meglehetősen kiterjesztő volt. Úgy tudnám
összefoglalni, hogy beszéljünk bármiről
bármennyit, ami érdekli a megjelenteket.
Ez az alkalom kiváló volt arra is, hogy a FAL
Egyesület által megtartott Kapcsolat napnak
a folytatása legyen. Ezt a célt sajnos – a hozzá fűzött reményeim ellenére – nem annyira
szolgálta, mert az ott elhangzott személyes
meghívás ellenére is kevesen jöttek el, és
ritka kivételtől eltekintve nem is maradtak
sokáig. Pedig kiváló lehetőség lett volna rá,
hogy az ott elhangzott kérdéseket boncolgassuk, megismerjük a maga teljességében
is, elgondolkodjunk egymás álláspontján, és
talán el is fogadjuk azt. A Kapcsolat napon
erre a felvezetett szándék és a keretek miatt
csak kis részben volt lehetőség.
Az első lépést csak egy fél követte, de bízom benne, hogy lesz folytatás. Talán lesz
valami olyan forma, amiben mindenki a
megbékélés irányába tud lépni. Én is igyekszem elhinni, hogy már nincs senkinek a
szándékában az árkokat ásni, a falakat építeni a közösségben. Egyébként is manapság

felbolydult a világ, a legtöbb embernek
nehéz az élete. Egyetlen valós esély ha családban, kisebb-nagyobb közösségekben,
nemzetben gondolkodunk.
Ebbe szerintem nem fér bele, hogy egy
ilyen szép és jól működő, valódi közösségei miatt erős település, mint Zsombó a
megosztottság útját járja. A demokráciánál tudomásom szerint nincs tartósan jobb
és elfogadottabb rendszer. A demokrácia
sajnos úgy működik, hogy részt kell venni
benne, és lenni kell annyi elfogadó képességünknek, hogy a többség által jobbnak
gondolt irányba menjünk. A nyugati típusú
demokráciákban (különösen a fiatalabbakban) benne van sajnos az is, hogy passzívak
maradnak az emberek, mert a választáskor
megtették a dolgukat, a választott tisztségviselők is teszik a dolgukat. Ha valaki ezzel
elégedett nincs tennivalója, éli a mindennapi életét. A mást akarók meg hallatják
a hangjukat. Azért mert kevesen vannak,
még fontosak. Nekik is lehetnek jó ötleteik. Ezeket a hangokat én személy szerint
meghallgatom, és amire tudok megoldást,
igyekszem megoldani. Sajnos minden igyekezetem ellenére sem tudok mindenütt ott
lenni, mindent megoldani. Lehet, hogy már
sokat is foglalkoztam a Móra Csaba által „ellenzék”-ként és „hatalom”-ként elkülönített
csoportok kérdésével. Bár ezek a kategóriák
természetesek egy demokratikusan működő
közösségben, szeretném azt hinni, hogy lehet szeretett falumban, Zsombón elsősorban

Élőzenés Mikulás bál
a Jóbarát Vendéglőben
december 8-án.

Sikeres volt viszont az esemény, mert sok
kérdésről hosszan beszélgettünk. Például a
Közösségi Ház vezetéséről, a belterületi erdőről, a szennyvíz beruházásról, az ivóvízminőség-javító programról, az utak javításáról,
a járások kialakításáról zsombói szemszögből.
A Közéleti Klubról október 9-én is kiderült,
hogy egy jó alkalom, amikor kötöttségektől
nem terhelve meg lehet beszélni a közügyeket. Jöjjenek legközelebb is minél többen!
Tisztelettel:

Gyuris Zsolt

polgármester

CÓKMÓKOLÓ
VÁSÁR
2012. NOVEMBER 24. 14:30-17:30

ZSOMBÓ, Alkotmány utca 1.
JÓZSEF ATTILA KÖZÖSSÉGI HÁZ

A menü:
• Welcome drink
• Töltött csirkecomb,
• Konyhafőnök kedvence töltött borda,
• Petrezselymes burgonyapüré,
• házi vegyes saláta,
• Somlói galuska.

Gyere és add el gyermekeid kinőtt ruháit,
megunt játékait, könyveit!

Asztalfoglalás
2012. november 23. 12 óráig

A jó hangulatról a zákányszéki
Pintér Józsi és Rokolya Karcsi gondoskodik.

Tel.: 06-20-911-10-43

A buli kezdete: 18 óra!

Ha hiányzik az idei bélelt nadrág, overál, téli
kabát gyere és vedd meg itt olcsóbban.

Belépő 2000 Ft-ért váltható
az étteremben december 6-ig.

Mindenkit Szeretettel Várunk!
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ember mindenki. Azt hiszem mindenkinek
az a célja, hogy jobb legyen az élet, hogy
minden falubelivel örömmel találkozzon. Ha
így van, akkor ezért tenni is érdemes. Ha jól
emlékszem a legelső kampány plakátomon
nem valakiknek vagy valaminek a jelöltje
voltam, hanem „Zsombó polgármester jelölje”. Ezt komolyan gondoltam akkor is és most
is. Minden zsombói polgármestere vagyok,
így is próbálok viselkedni. Ha szimpatizál velem, ha nem, ha rám szavazott, ha nem, akkor is igyekszem képviselni az egyes ember
és a közösség érdekeit. A nyitottságom úgy
érzem nem változott, a szándékaim sem. Ha
valakit megbántottam, elnézést kérek tőle.
Szándékosan soha nem tettem volna. Lépjünk tovább a közös úton!

"Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága,

szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született."
Dsida Jenő: Itt Van A Szép Karácsony

Mindenkit szeretettel várunk:
CSEMETE csapata

ZSOM-BOLYGÓ

A falugazdász tájékoztatója
Tisztelt Termelők!
2012. november hónapban a következőkre
hívnám fel a figyelmüket.
1. Az őstermelői igazolványok érvényesítése,
valamint az új igazolványok kiváltása továbbra
is lehetséges az aktuális dátumtól, a feltételek
az előző számokban szerepelnek.
A 2013. évi őstermelői igazolványok érvényesítésével és egyéb ügyintézésével kapcsolatban
változások várhatóak, de a lapzártáig még pontos eljárásrend nem érkezett.
Az adóelőleg levonásának elkerülése céljából
az első értékesítés előtt mindenképpen érvényesíteni kell az őstermelői igazolványt, valószínűleg már december hónapban lehetséges lesz a 2013. évre történő érvényesítés.
Az egyéb tudnivalókról (2009. január elseje
előtt kiváltott igazolványok cseréje, három évre
történő érvényesítés lehetősége stb.) a pontos
információk ismeretében részletesen írni fogok.
2. A 2011. évi gázolaj jövedéki adó vis�szaigénylése:
A feltételek nem változtak, az előző számokban részletesen szerepelnek.
A 2012. évi jövedéki adó visszaigénylés, valamint az ehhez kapcsolódó szőlő- gyümölcs gázolaj de minimis igénylés rendje is változni fog,
részletekről a pontos információk birtokában
részletesen szólni fogok.
3. A 2012-es Egységes támogatási kérelmekkel kapcsolatos információk
A Támogatási kérelmek ellenőrzése nagyrészt
megtörtént, az előzetes ígéretek szerint október hónaptól a Területalapú támogatási kérel-

mek 50 %-ának a kifizetését az MVH elkezdi.
4. Azok a termelők, akik a téli, tavaszi
fagykár, valamint a nyári jégverés, illetve
aszály miatt a termesztett kultúráikat elemi
kár érte, a káreseményt a határidőben bejelentették, november 30–ig el kell készíteniük a gazdaságuk egészére nézve a
vonatkozó rendelet 7. számú melléklete
szerinti elszámolást.
A kárenyhítési támogatás igényléséhez szükséges adatok:
1. A 2012. év termesztési adatai (2012.
évi területalapú támogatási kérelem összesített
adatai alapján) :
– az idei évben termesztett növények területnagysága
– és az idei évben megtermett termésmennyiség tonnában kifejezve
2. Az előző öt év (2007 és 2011 közötti időszak) termesztési adatai (csak a 2012-ben termesztett kultúrák esetében kell feltüntetni az
adatokat!!!):
minden évre külön feltüntetve a tárgyévi
területnagyság
tárgyévi megtermett termésmennyiség
tonnában kifejezve.
A kárenyhítési kérelmek ellenőrzésének az
alapja az értékesítésekről szóló bizonylat, tehát
a megtermett termésmennyiség ezekkel a dokumentumokkal támasztható alá. (Magyarul:
az a termésmennyiség termett meg, amit valamilyen formában értékesítettünk).
A kárenyhítési kérelem kitöltése előtt a kért
adatok szolgáltatásához segédtáblázatot

adok, ezek alapján lesz lehetséges a számoló
táblázat kitöltése.
Mivel sok termelő érintett ennek az ügyintézésében, arra kérek mindenkit, hogy ezekkel az
adatokkal felkészülve jöjjenek a kárenyhítési
támogatási kérelem ügyintézésére, s kérjenek
időpontot.
5. Az AKG-ban részt vevő termelőknek a gazdálkodási napló kivonatos változatát november 30-ig el kell juttatni elektronikus úton,
melynek új verziója a NEBIH honlapján megtalálható. Kérem az érintett gazdákat, hogy mihamarabb keressék fel a szaktanácsadójukat.
A tavalyi évhez hasonlóan a nitrátrendelet
szerint érintett állattartóknak az adatszolgáltatást december 31-ig el kell juttatni a Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságához.
6. Az aktuális információk, pályázati lehetőségek a www.fvm.hu, a www.mvh.gov.hu,
a www.emva.gov.hu honlapokon olvashatók,
kérem, figyeljék ezeket az oldalakat is.
A piacokon a hatóságok fokozott ellenőrzésére ismét lehet számolni, ezért arra kérek
mindenkit, hogy a különféle regisztrációs számok, permetezési napló, címkék, őstermelői
igazolvány stb. mindenkinél legyenek ott a
piacon, illetve az áru megfelelő jelöléséről gondoskodjanak, mert komoly bírságok kiszabása
lehetséges.
Tisztelettel:
Gyuris Ferenc

falugazdász

Telefonszám: 06-30/337-2520

GAZDÁLKODÓK, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÓK FIGYELEM:

KÖTELEZŐ AGRÁRKAMARAI REGISZTRÁCIÓ!
Az augusztus 1-től hatályos új agrárkamarai törvény alapján a 2013. február 1-21. között tartandó országos kamarai választásokkal MEGALAKUL AZ ÚJ NEMZETI AGRÁR- ÉS
ÉLELMISZER KAMARA. A törvény értelmében
a hazai mezőgazdasági és élelmiszerfeldolgozó szektor összes szereplője,
így a gazdasági társaságok mellett az őstermelők és az egyéni vállalkozók is alanyi
jogon tagjaivá válnak az új egységes
köztestületnek.
Az új kamara legfőbb feladata a magyar agrárium megerősítése, versenyképességének növelése és érdekeinek hatékony védelme lesz, kibővült közfeladatokkal
és hasznos tagi szolgáltatásokkal.
HATÁRIDŐ: 2012. NOVEMBER 30.
A törvény előírja, hogy a leendő tagok
2012. november 30-ig kötelesek bejelentkezni a nyilvántartásba az agrárkamara honlapján keresztül (www.
agrarkamara.hu), és megfizetni az egyszeri
5.000 Ft-os nyilvántartásba vételi díjat. Eddig már közel 100 ezren teljesítették ezt a
kötelezettségüket.
AMENNYIBEN ÖN MÉG NEM TETTE MEG, MIELŐBB REGISZTRÁLJON, MERT A NOVEMBER

30-I HATÁRIDŐ A KAMARAI VÁLASZTÁSOKON
VALÓ RÉSZVÉTELRE NÉZVE JOGVESZTŐ!
REGISZTRÁCIÓ:
www.agrarkamara.hu
MOST MEGÉRI MINÉL ELŐBB
REGISZTRÁLNI:
a NOVEMBER 15-ig regisztrálók ingyenesen kézhez kapják az agrárkamara új
e-mailes szolgáltatását, a hetente frissülő
KAMARAI PIACFIGYELŐT, amely a növénytermesztési és állattenyésztési ágazatok aktuális piaci híreit, adatait gyűjti össze.
SEGÍT A KAMARAI TANÁCSADÓ ÉS A
FALUGAZDÁSZ!
Ha technikai segítségre van szüksége a regisztrációhoz, azt ingyenesen
igénybe veheti országszerte a 200 kamarai tanácsadó irodában (lista: umvp.
agrarkamara.hu) és az országos falugazdász hálózatnál is.
A KAMARA KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATA IS SEGÍTI A REGISZTRÁCIÓT: 06-80911-078 (zöld szám), ill. regisztracio@
agrarkamara.hu. Az Agrárkamara ezen
felül november hónapban regisztrációs
fogadóórákat is szervez a vidéki településeken, ahol a kamarai tanácsadó se-

gítségével kényelmesen, helyben intézheti
el regisztrációját.
Figyelje a településekre kihelyezett
plakátokat!
AZ AGRÁRKAMARAI TANÁCSADÓ IRODÁK
CSONGRÁD MEGYÉBEN:
6800 Hódmezővásárhely, Petőfi u. 6.
Tonkó Tibor
30/602-5385
6821 Székkutas, Vásárhelyi u. 14.
Oláh Rajmund
30/331-5309
6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.
Fackelmann István 20/246-6173
6900 Makó, Szép u.2.
Fehér Attila
20/510-2783
6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 17.
Mészáros Norbert 70/293-0188
6600 Szentes, Arany J. u. 20.
Nagy János
30/318-0285
6630 Mindszent, Szabadság tér 37.
Tonkó Tibor
30/602-5385
6787 Zákányszék, Dózsa György u. 45.
Vass Károly
30/543-6469
6762 Sándorfalva, Széchenyi u. 24.
Novák Pál
30/642-9206
6640 Csongrád, Justh Gyula u. 2/b.
Ujvári András
30/331-4377

"Látod, látod... vagy hiszen mit látnál?
Késő éj van, s ez még nem elég:

Éj a földön és felhők az éjen;
Kétszeres gyászt vett föl a vidék."
Petőfi Sándor: Őszi Éj

5

ZSOM-BOLYGÓ

HÍRMONDÓ

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény változásairól tájékoztatás

Tájékoztatom azokat a szülőket és nagykorú jogosultakat, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, hogy fontos változás következett be az
egyszeri pénzbeli kifizetésben. A november
1-jén jogosultsággal rendelkezők számára
az állam továbbra is gyermekenként 5.800,Ft egyszeri támogatást juttat november
30-ig, de ezt ezentúl nem készpénzben, hanem Erzsébet utalvány formájában teszi. Az
utalványokat a Polgármesteri Hivatal (Alkot-

mány u. 3.) 7. számú irodájában személyesen lehet átvenni az alábbi időpontokban:
2012. november 29. (csütörtök)
8.00- 12.00-ig és 13.00-15.00-ig
2012. november 30. (péntek)
8.00- 12.00-ig.
Az utalványt a jogosult szülő vagy nagykorú, tanulmányokat folytató jogosult személyesen, kizárólag érvényes személy-

azonosító igazolvány bemutatásával
veheti át. A jogosult akadályoztatása esetén
a vele egy háztartásban élő nagykorú közeli
hozzátartozója (szülő, nagykorú gyermek,
házastárs, élettárs), írásbeli meghatalmazással átveheti az utalványt, személyazonosító igazolvány és lakcímkártya
bemutatása mellett.
			

dr. Csúcs Áron

jegyző

Egy éves a Szociális Szolgáltató Központ

Egy éve került átadásra a Szociális Szolgáltató Központ épülete. Ezen évforduló alkalmából úgy gondoltam röviden ismertetem
mi is történt az intézmény berkein belül az
elmúlt időszakban.
Kezdetekben meg kellett szokni mind a
technikai, mind az épület tervezése nyújtotta
lehetőségeket és új munkahelyi körülményeket. A jóhoz gyorsan hozzá szokik az ember
ezért az átállás elég gyorsan ment.

Az átadás időpontját tekintve az épület
egyfajta elő karácsonyi köz-ajándéknak is
tekinthető, ezért karácsonykor úgymond
meg is ünnepeltük egy intézményi ünnepség
keretien belül az ide érkező családokkal. Az
év első felében új munkatársak is érkeztek az
intézménybe, akik szintén gyorsan alkalmazkodtak az épület adta kellemes környezethez.
Emellett az intézmény kialakításának köszönhetően több programnak is otthont tudott adni – többek között Baba-mama klub,

elsősegélynyújtó tanfolyam…
A nyári időszakban kicsit színesedett a környezetünk, ugyanis átmenetileg átköltözött
intézményünk egy része a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termébe. Ugyan ifjú párt
nem adtunk össze, de közelebbi emberi kapcsolatot alakíthattunk ki az önkormányzat
és intézményeinek dolgozóival, akár csak a
mindennapi találkozásokat tekintve.
Ősz közepén ismét elfoglaltuk régi-új helyünket a szociális központ épületében. A
napokban ugyan érkeztek még különböző
vizsgálatokra páciensek, az ő problémájukat,
ha máshogy nem is, de egy kedves útba igazítással próbáltuk „orvosolni”.
A továbbiakban is várunk minden olyan
helyi lakost, akinek segítségére lehetünk
problémáinak megoldásában, ügyeinek intézésében…
Zeke János

családgondozó

A XI. Egészséghét értékelése

Nagy örömünkre szolgált, hogy az Egészséghét rendezvényeit a felújított Egészségházban tudtuk megtartani. Ezúton
szeretnénk megköszönni mindenkinek az
áldozatos munkáját, aki az Egészségház felújításában és ezzel kapcsolatos munkálatokban részt vett.
Az Egészséghetünk rendezvényei, főleg
az orvosi vizsgálatok látogatottsága és az
érdeklődés azt mutatta, hogy nagy szükség
van ezekre a vizsgálatokra. A szűrő orvosok
munkaidő mellett szabadidejükben jönnek
el segíteni nekünk. Abban tudjuk segíteni a
munkájukat, hogy az előjegyzéseknél tekintettel vagyunk arra, hogy az ő idejük, energiájuk véges. Ezen kívül anyagi lehetőségeink
is korlátozottak.
A szűrővizsgálatok látogatottsága:
– Nőgyógyászati daganatszűrésen 44-en
jelentek meg
– Urológiai vizsgálaton 28 beteg volt. Támogató: Pfizer
– Bőrgyógyászati vizsgálaton 28 ember
vett részt. Támogató: Egészséges Zsombóért Alapítvány
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"És a szél, ez a hazátlan szellem,
Kit be nem fogad se' ég, se' föld,

– Ortopédiai vizsgálaton 27 fő vett részt.
Támogató: Egészséges Zsombóért Alapítvány
– Fül-orr-gége vizsgálaton és hallásszűrésen 20 beteg vett részt. Támogató:
Teva
– Ultrahang vizsgálaton 42 fő volt
– Légúti allergia vizsgálaton (dr. Szabó
Ágnes) 4 fő vett részt
– Arteriográfiás vizsgálatot 9 fő vett
igénybe
– A látásvizsgálaton 10 fő volt, Támogatója a LOTTICA OPTIKA
– Véradáson 25-en jelentek meg
– Ultrahangos boka körindex mérésen 13
fő vett részt
– Süti verseny 25 süti nevezéssel nagyon
népszerű volt. Támogató: Egészséges
Zsombóért Alapítvány
– A Futás Zsombóért rendezvényen 65
nevező indult.
Minden kedves betegnek köszönjük a részvételt.
Szeretnénk megköszönni Hegedűs Jenőné
Gizike néninek az egész heti odaadó munkáját.

Ég és föld közt elkárhozva bujdos...
Hallod, hallod, hogy nyög, hogy süvölt."
Petőfi Sándor: Őszi Éj

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik támogatták az Egészséges Zsombóért Alapítványt, hogy az
Egészséghét létrejöhessen. A felsorolásban
említett alapítványi támogatásokra, a reprezentációra az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati támogatásának köszönhetően került sor.
Az Egészséghetet támogatták: Zsombó
Község Önkormányzata, József Attila Közösségi Ház és Könyvtár, Vizi Renáta, dr.
Bányai Erika, dr. Bernáth József, Gyuris Zsolt,
Gyurisné Szász Ágnes, Kádár-Németh Lajos,
Jóbarát Vendéglő, Kószóné Csonka Tünde,
Szent Imre Katolikus Általános Iskola tanárai, Lottica Optika, dr. Frányó Ildikó, TEVA
Magyarország Zrt, Csepregi Bea, Pfizer, Kéri
Pharma, dr. Pusztai Gábor, Tokodi Margaréta.
Az Egészségház dolgozóinak és minden
fent említett támogatónknak köszönjük a
segítségét és hogy lehetőséget teremtettek
az Egészséghét megszervezésére. Reméljük
jövőre is találkozunk!
Dr. Borbély Rita

házi orvos
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Újabb lehetőség
Sziasztok! Ez itt a „Kuckó” Építészeti Műhely!
Idén a József Attila Közösségi Ház és
Könyvtárban az Új Széchenyi Terv támogatásának keretén belül sok más érdekes
foglalkozás mellett építészeti műhelyfoglalkozás is indul, melynek elsődleges
célja megismertetni a 11-14 éves gyerekekkel lakóhelyük értékeit, az épített környezet
és örökség fontosságát, az alapvető környezetvédelmet, valamint a kevésbé ismert
építőipari szakmák sokrétűségét, melyet
a pályaorientáció során ismeretanyagként
hasznosíthatnak majd, későbbi életük során
pedig otthonosabban mozognak majd az
élet eme területén.
A foglalkozások a tanév ideje alatt heti egy
alkalommal kerülnek sorra rendszerint a kora
délutáni órákban. A részvétel ingyenes, a

felmerülő költségeket mind a pályázat anyagi forrása állja.
A tematika két részre bomlik, az első szakaszban a megismerésen lesz a hangsúly: a
hagyományos népi építészet mellett lesz szó
művészettörténetről, környezettudatos építési
módokról, lakberendezésről, színelméletről,
kert- és tájépítészetről, más országok építészeti szokásairól, valamint az építészeti tervezés alapelveiről. A második szakaszban az elmélet gyakorlati hasznosítására kerül majd
sor: kiscsoportos foglalkozáson az építészeti
fotózás eszközével megismerkedünk majd
Zsombó szépségeivel, makettozunk, egyszerű építészeti terveket állítunk elő, linót metszünk. A foglalkozásokon a kézügyesség, a
térlátás, valamint a színkombinatorika
fejlesztése az elsődleges cél.

A gyerekek fejlődését a szülők a meghívott előadók humoros és figyelemfelkeltő előadásaival egybekötött, az
egész falu számára nyitott bemutató
alkalmak segítségével rendszeresen nyomon követhetik. Az egyéves műhelymunka
alkotásai a közösségi házban rendezett záró
kiállítást követően mind hazavihetőek.
Eddig kevesen vagyunk, lehet még jelentkezni a 20-473-4923-as telefonszámon
Szőke Virág műhelyvezetőnél vagy személyesen a foglalkozások időpontjában, csütörtökönként 14:30-16:30-ig a József
Attila Közösségi Házban.
Szőke Virág

építészeti műhely vezetője

A falu hagyományos dísznövényei
Buella Mónika (Tájrajz Bt.) kert- és tájépítész előadása
A József Attila Közösségi Ház és Könyvtár
a TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0058 sz. pályázat keretében működő „Kuckó” építész
műhely előadást szervezett, melyre várjuk a
település lakóit.
Időpontja:
2012. nov. 29. csütörtök 17:30-19:30h
Helyszín:
József Attila Közösségi Ház és Könyvtár,
Zsombó

Buella Mónika dorozsmai származású, Budapesten élő művészember. Rengeteg híres
és szakmájában úttörő kert tervezője, olyan
híres építészekkel dolgozott együtt, mint
Makovecz Imre, Dévényi Tamás, Vesmás Péter és még sokan mások.
Többek között a makói Hagymatikum, a
szegedi Mars Téri Piac, és a most megvalósuló Dugonics téri átalakítások is az ő keze
munkáját dicsérik.
Bú Ella néven számos írásban publikálta

egyéni gondolatait, az organikus építészek
Vándoriskolájának egyik mestere.
Előadásában a rég elfeledett magyar kertek díszítő növényeivel ismerteti meg a kedves érdeklődőket.
Örömmel látunk minden kedves látogatót!
Csányiné Barna Klára

pályázati ügyintéző

Tombácz János meséi c. könyv megjelentetése
A Szivárvány Zsombói Nagycsaládosok
Egyesülete 2011.12.05-én pályázatot nyújtott be a 76/2011. (VII.29.) VM rendelet
alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához 2011től nyújtandó támogatás pályázati felhívásának keretében Tombácz János meséi c. könyv
újra megjelentetésére. A pályázat a kedvező
elbírálásnak köszönhetően 2.000.000 Ft támogatást nyert.
Tombácz János a szegedi táj mesemondója. Fiatal kora óta mesélt, a kutatás azonban
csak 1961-ben fedezte fel. Felfigyelt rá a
rádió és a televízió. A népművészet mestere

címet is megkapta 1962-ben. Mindig mondogatta: „az önnivalót is változtatjuk, hogy
bele né unjunk. Így van ez a mesével is.”
Részben az élőszavas helyi hagyományból
merített, megfordultak kezében Benedek
Elek és az Ezeregyéjszaka ifjúság számára
átírt meséi is, melyeket azonban inkább csak
nyersanyagként használt fel. Előadói biztonságával, stíluskészségével, megjelenítő erejével legjobb mesemondóink közé tartozik,
történeteinek fennmaradását maga Bálint
Sándor segítette.

jócskán megkopott – kiadványát eredetihez
hű állapotban kiadni, újjáélesztve ezzel vidám meséit, azok hangulatát, s annak az
embernek az emlékét, akire méltán lehet
büszke a település.
Csányiné Barna Klára

pályázati ügyintéző

Mivel a híres mesemondó Zsombóhoz kötődik, szeretnénk a régen megjelent – mára

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

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

"Könnyü nékünk, feleségem, könnyü,
Pamlagon te és karszékbe én,

Idebenn a kényelmes szobában
A meleg kemence közelén."
Petőfi Sándor: Őszi Éj
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Helytörténeti kiállítás létrehozása Zsombón

Az Összefogás Zsombóért Közhasznú
Egyesület pályázatot nyújtott be a 76/2011.
(VII.29.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatás felhívásának keretében „Helytörténeti kiállítás létrehozása Zsombón”
címmel.
A kedvező elbírálásnak köszönhetően az

egyesület 4.299.990 Ft támogatást nyert a
tervezett cél megvalósítására.
Tervezett fejlesztés célja a hagyományos
vidéki kultúra még fellelhető hagyatékainak
felkutatása és összegyűjtése. A helytörténeti
kiállítás keretében a Wesselényi iskola régi
tanítói lakásában, valamint a melléképületben kialakított klasszikus gazdasági épületben a századfordulóra, múlt század elejére

jellemző bútorok mellett megtekinthetőek
lesznek a kor mezőgazdasági eszközei is.
A kiállítás anyaga a múlt régi tárgyi emlékei mellett fényképeket, képeslapokat, mindennapos használati eszközöket is bemutat.
Csányiné Barna Klára

pályázati ügyintéző

„Múltidéző” címmel hagyományőrző program indul
november végén a DOMINO-val

A DOMINO Közhasznú Alapítvány szervezésében és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium
támogatásával hagyományőrző program
indul november 30-án, melynek helyszíne
a József Attila Közösségi Ház és Könyvtár lesz.
A jeles napok szokásait (András-napi
gombócfőzés, Borbála-ág rügyeztetés, Mikulás, Luca-pogácsa sütése, Luca-napi búza
ültetése, Adventi kézműves foglalkozások,
kántálás, karácsonyi ünnepi asztalhoz, jellegzetes ételekhez kapcsolódó szokások, óév
búcsúztatás, kiszehordás, tavaszi határjárás,
komatál küldése, locsolkodás, zöldág-járás,
Pünkösd) felelevenítő foglalkozások kiegészülnek a falusi paraszti kultúrára jellemző
őszi-téli munkavégző alkalmak felidézésével
(kukoricamorzsolás, diótörés, babszemezgetés, tökfaragás, népmesék, népdalok, népi
játékok tanulása, esti táncház, kézműves
foglalkozások).
Az első foglalkozás, mely András-napi
hagyományokat, népi megfigyeléseket elevenít fel 2012. november 30-án (pénteken) 17:00 órakor kezdődik a Közösségi
Házban. Vendégünk: Stein Kata népművelő
lesz (a későbbiek során is ő ismertet meg
bennünket az ünnepi hagyományokkal),
tökfaragásban Farkasné Nelli segíti a vállalkozókat, terményképek és csuhébabák
készítésének koordinálására Gáborné Julika
vállalkozott. Természetesen emellett dol-

gozunk is: kukoricát morzsolunk, diót törünk (ha találunk az idei szegényes termés
után...), babot szemezgetünk.
A nap népmesék felelevenítésével zárul.
Hogy ne étlen, szomjan kelljen végiglelkesedned a program idejét, sült tökkel, zsíros
kenyérrel, „kőtt kaláccsal”, citromos/mézes
teával, habos kakaóval várunk .
A második hagyományőrző foglalkozásunkra Advent első vasárnapján –
december 2-án – kerül sor. Kapcsolódva
a Közösségi Ház programjához kézműves
foglalkozások keretében lehetőség nyílik
adventi koszorú készítésére, gyertyaöntésre,
gyertyatartó festésére, karácsonyi dobozka
és karácsonyfadíszek készítésére, mézeskalács sütésre. Sor kerül az adventi időszak jellegzetes napjainak bemutatására, felidézzük
Advent angyalainak küldetését, üzenetét,
megismerjük az adventi koszorú eredetének
történetét, a település aprajával-nagyjával
együtt örülünk az első adventi gyertyaláng
fellobbanásának..
A hidegre forduló adventi vasárnapon forró
teával, apró süteménnyel várjuk a hozzánk
látogatókat.
A harmadik hagyományőrző foglalkozásra december 6-án (csütörtök) –
Mikulás napján kerül sor 16:00 órától
a Közösségi Házban. Mikulás csomagot

Háztartásban az első!
Folyamatos akciókkal várjuk az év minden napján!
Hétfőtől - Péntekig: 7.30-tól 18.00 óráig
Szombaton: 8.00-tól 12.00 óráig
Bankkártyás fizetési lehetőséggel
girlandok - gömbök
dísz és ajándéktárgyak
Nagy választékban,
kedvező áron!

mikulás csomag
369 Ft-tól

Csoportoknak egyedi igényre
összeállítás!
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mikulás figura
49 Ft-tól

"Oh de vannak, kik most kinn bolyongnak
A viharban szabad ég alatt,

szaloncukor
299 Ft-tól

Fürteiket megcibálja a szél,
Amidőn mellettök elszalad."
Petőfi Sándor: Őszi Éj

állítunk össze saját készítésű ajándékokból
és juttatunk el olyan családokhoz, akik különösen örülnek majd a Lappországi mesevilágból érkező vendégnek .
Természetesen mindezt finomságok kóstolgatása közben tesszük.
A negyedik foglalkozásunk időpontja
december 13. (csütörtök) – Luca napja,
16:00 óra.
Ez alkalommal a Luca napi hagyományok
felelevenítésére kerül sor, mint Luca-napi
búza ültetése, Luca-pogácsa sütése, illetve
megismerjük a Lucához fűződő legendákat.
Az ötödik foglalkozás időpontja december 23. (vasárnap), amikor kapcsolódva az önkormányzat és a közösségi ház
programjához, velük együtt álljuk körbe az
immár négy gyertyával világosságot mutató
adventi koszorút.
Gábor Tamás vezetésével a helyi Schoola
tagjai segítenek nekünk abban, hogy kántálás kíséretében eljuttassuk karácsonyi
ajándékainkat olyan idős embereknek, akik
magányosan, szomorúan, betegen töltik az
ünnepeket, így hozva életükbe szeretetmorzsákat.
A hatodik foglalkozásunk december
28-ra (péntekre) esik, délután 16:00
órától lesz óév-búcsúztató foglalkozásunk a
Közösségi Házban.
A DOMINO Alapítvány az adventi vasárnapokon hozzájárul Zsombó Község Önkormányzata és a József Attila Közösségi Ház és
Könyvtár által szervezett települési adventi
gyertyagyújtás rendezvényének vendéglátásához.
A program során állandó segítőim:
Szunyogné Székesi Bea, Gáborné Kádár-Németh Angéla, Horváth Ági, Csányi Bettina.
A kedves, vidám, megható pillanatok megörökítője Csányi Mónika és az ő médiás csoportja. A programsorozat fotói megtalálhatók lesznek az alapítvány facebook oldalán,
valamint a későbbiek során honlapunkon is.
Csányiné Barna Klára

Domino Alapítvány elnöke

ZSOM-BOLYGÓ

Tájékoztató
Továbbra is várják ügyfeleiket ingyenes jogi
és pszichológiai tanácsadásra: Mihalik Katalin pszichológus és Dr. Juhász Gábor jogász.
Ügyfélfogadás minden hónap második
hétfőjén10.00-12.00 óráig.
Ingyenesen kölcsönözhetőek állítható fejtámlás kórházi ágyaink az arra rászorulóknak.
Helyszín:
Szociális Szolgáltató Központ
Zsombó, Alkotmány u. 6.
Tel.:06-62/595-566
családgondozók

Felhívás
adománygyűjtésre
Hagyományainkhoz híven a közelgő karácsonyi ünnepekre való tekintettel (és egyébként is) köszönettel várjuk adományaikat az
arra rászoruló ellátottjaink számára. Elfogadunk gyermekjátékot, működő műszaki cikket, bútort, ruhaneműt, amely az Ön otthonában feleslegessé vált, de mások számára
örömet szerezhet velük!
Adománygyűjtés helyszíne:
Szociális Szolgáltató Központ
Zsombó, Alkotmány u. 6.
Tel.:06-62/595-566
családgondozók

Tisztelt védendő fogyasztók!
A fűtési időszak jelentős anyagi terhet
jelent minden fogyasztó számára, de különösen megterhelő a szociálisan rászoruló személyeknek. Védendő fogyasztók
lehetnek: szociálisan rászorulók (akik
időskorúak járadékában, aktív korúak ellátásában, lakásfenntartási támogatásban,
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, ápolási díjban részesülnek, vagy ott-

honteremtési támogatást kaptak a támogatás megállapításától számított 3 éven
keresztül) és fogyatékkal élők. A védendő
fogyasztók bizonyos helyzetekben szolgáltatásokra, kedvezményekre jogosultak (pl.
több hónapra kaphatnak részletfizetési kedvezményt magas összegű számla esetén, a
nem védendő fogyasztókhoz viszonyítva).
Felhívnám a figyelmet arra, hogy a nyil-

vántartásba vételt és a jogosultság meghosszabbítását kérelemben kell benyújtani a
szolgáltatók felé.

"Ablakokból itt-ott oly hivólag
Kandikál ki egy-egy mécsvilág,

Bővebb információ:
Szociális Szolgáltató Központ
Zsombó, Alkotmány u. 6.
Tel.:06-62/595-566

családgondozók

De ők tovább mennek... csavargónak
Ki nyitná ki háza ajtaját?"
Petőfi Sándor: Őszi Éj
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ap-rókÁK

HÍRMONDÓ

Kedves Szülők!

2012. december 7-én (pénteken) délután
16 órai kezdettel adventi készülődés lesz a
Bóbita Bölcsődében. A múlt évhez hasonlóan karácsonyi díszeket készítünk.

Sok szeretettel várunk mindenkit!
Köszönettel:

Maróti Józsefné

bölcsőde vezető

Kirándulás Mártélyon

2012. október 10-én reggel nagy izgalommal és minden finomsággal megtöltött
hátizsákkal érkeztek a gyerekek az oviba.
Autóbusszal indultunk mi Százszorszép, és a
Napraforgó csoportos gyerekek.
Másfél órás utazás után megérkeztünk
Mártély Holt-Tisza partjára. Amint leszálltunk a buszról, gyönyörű, idilli vízparti táj
tárult a szemünk elé. Elindultunk a Tisza
sétányon. Innen jól ráláttunk a vízre, ahol
csónakázókat, horgászokat és úszkáló vízimadarakat fedezhettünk fel. A sok érdekes
látnivaló elterelte a gyerekek figyelmét a
hosszú séta alatt rájuk nehezedő hátizsák
súlyáról. Már meg is érkeztünk a családi kalandpark területére. A gyerekek letelepedtek
az asztalok köré. Amíg elköltötték a reggelijüket, a park gondnoka elmondta a szabályokat. Ez a hely egy gyerekparadicsom. Jó
mozgási, ügyességi, erőnléti, egyensúlyozó

játék együttes. Huszonkét különböző játék
van összeépítve, mint például: kapaszkodók,
lépcsők, hidak, alagutak, mászókák, spirálcsúszda, kötélpálya, tűzoltócső megközelítőleg 50 méter hosszúságban. Mi Százszorszép
csoportosok itt maradtunk játszani, amíg a
Napraforgók elmentek a tanösvényt végig
járni. A nagyok segítették a nehezebb szakaszokon a kicsiket, óvták, bátorították őket.
Délben megebédeltünk az otthonról hozott
elemózsiából. Ezután mi indultunk a tanösvény rejtette természeti csodákat feltárni,
felfedezni. Az őszi fény melegen szűrődött
át a sárguló buja ártéri növényzeten. Láttunk fatörzsön burjánzó gombafürtöt, odvas
fákat, melyet harkályok lyuggattak ki, hogy
apró madarak és mókusok lakhelye lehessen. Megfigyelhettünk rovarokat, csicsergő
madarakat, mesterséges madárodúkat,
amikben cinkék, szalakóták, búbos bankák

költik tojásaikat. A fák, bokrok között vezető
ösvény folytatása egy méter széles, kétoldalt
korlátokkal ölelt fahíd, mely a vizes, lápos
vízinövényes terület felett vezetett minket
kb. fél kilométeren át. Izgalmas volt, hiszen
nem láttuk a híd végét, mert jobbra-balra
kacskaringózott a sásos, nádas, kiszáradt
fűzfás terület felett. Pár centire volt alattunk
a víz és élővilága; békalencse, sás, nád, békák, amelyek lomhán plattyantak a vízbe,
mikor meghallották a deszkahídon a gyerekek lábdobogását. A bizonytalan léptek
egyre határozottabbá váltak. A híd végén
megpihentünk, majd irány vissza a kiindulópontra, ahol a másik csoport várt minket,
hogy együtt induljunk a buszhoz. A gyerekek
már nagyon csendesek voltak. Szerencsére
az enni- és innivaló elfogyott a táskákból,
így hát nem kellett cipelni.
Fáradtan, de élményekkel telve indultunk
haza. A mi csoportunk először volt Mártélyon, de nem utoljára. Nagyon jó kirándulás
volt, amit szívesen ajánlunk családi kirándulásra is.
Tokodi Jánosné (Icuka óvó néni)

óvodapedagógus

Őszi családi délután a Margaréta csoportban

Több éve már rendszeresen tartunk családi
barkácsolós, beszélgetős délutánokat ősszel
és advent idején. Idén október 26-án délután vártuk a szülőket a gyerekekkel együtt
egy kis hallowen partira.
A délelőtt folyamán „szellem-fogócskát” és
„kit varázsoltunk el?” játékokat játszottunk,
amit nagyon élveztek a gyerekek. Megsütöttük a vendégváró tökös-almás rácsos linzert, szintén a gyerekekkel és dajka nénink,
Klárika segítségével. Itt szeretnénk megköszönni a sütnivaló tököt és a sok almát, amit
a gyerekek hoztak. A közös tészta készítése
során olyan fortélyokkal ismerkedtünk, mint
a nyújtás, sodrás, dagasztás, tepsi lisztezése.
A szülők fél 5 tájékán kezdtek gyülekezni
és elkezdtük a tökfaragást, hogy mire besötétedik, már tudjunk gyönyörködni varázslatos fényében. A folyosón világított, ahol a
gyerekek táncolhattak, zenét hallgathattak.
A csoportszobában csendesebb tevékenysé-
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"Puha szántások esővert, leves
gerezdjei között

gek közül lehetett választani, mint például
falevélből, termésekből őszi kép ragasztása,
vagy színesre festett tökmagokból tökfej kép
készítése. Nagy sikere volt a toboz bagolynak, a kitartóbbak egész bagolycsaládot
vihettek haza. Mint mindig, most is nagyon
kreatívak voltak az anyukák, apukák. A gyerekek boldogan kínálgatták teával és süteménnyel szüleiket, örültek, hogy itt a mi kis

csüggedten várják a fák a sebes,
apadt mellű ködöt."
József Attila: Fák

kuckónkban /az óvodánkban, a Margaréta
csoportban/ most ők a „vendéglátók”.
Kötetlenebbül tudtunk beszélgetni, összehangolódni, közösséggé formálódni ebben a
néhány órában. Találkozzunk advent idején
is és örüljünk egymásnak!
Ráczné Patik Gabriella

és Dékányné Vass Anikó

óvodapedagógus

ap-rókák

„Cifra palota”
Az idei tanévben 2012. október 25-én, csütörtökön került sor a szokásos „őszi” nagycsoportos kirándulásra, Kecskemétre. 45 gyerek
és 10 felnőtt utazott. Izgatottan vártuk a nagy
napot. A gyerekek azt tervezgették, hogy mit
hoznak a hátizsákban, mi felnőttek pedig
az időjárás-jelentést figyeltük. Szerencsére
a hőmérséklet kirándulásra kellemes volt,
bár kissé nedves volt a levegő.
Kisétáltunk a buszmegállóba, s már itt
boldogan újságoltuk a várakozó utasoknak, hogy kirándulni megyünk. Szatymazon leszálltunk, majd az állomáson vártuk
a vonatot. Volt, aki még nem utazott vonaton, s volt, aki örömmel mesélte, hogy
hová utaztak, s kivel. Nemsokára megérkezett a vonat. Mi felszálltunk, s elfoglaltuk a helyünket. Végre elérkezett minden
kirándulás fénypontja, a hátizsákok kinyitása. Örömmel eszegettünk, kínálgattuk
egymást, s közben azt is figyeltük, milyen
gyorsan haladunk. Új szavakat ismertünk
meg: mozdony, kalauz, sín, vasút, hangosbemondó.
Egykettőre megérkeztünk úti célunkhoz.
Leszállás után útnak indultunk a Ciróka Bábszínházba. Még én sem voltam itt, így Nekem
is meglepetés volt az utcáról betérni egy varázslatos szép belső udvarba, majd innen az
épületbe.
A mese címe: Kutyaúti iskola. A történet egy
kisfiúról, egy kislányról és egy piros telefonról
szólt, ami teljesítette a kívánságaikat. A lát-

ványos, mozgalmas, érdekes történet megigézte a gyerekeket, boldogan tapsoltak és
nevettek. A színházi élmény után elsétáltunk
a Szórakaténusz Játszóházba.
A játszóház mellett egy óvoda van, erről

jutott több kisgyereknek eszébe, hogy mi
most ugye nem fekszünk le aludni. Örömmel
nyugtázták, hogy nem, mert mi most kirándulunk. Mivel kicsit korábban érkeztünk, lehetőségünk volt két közeli játszóteret kipróbálni, mielőtt a foglalkozások elkezdődtek
volna. Játszottunk, ettünk, s már várt is bennünket Ibolya és Anna néni. Kettéosztották a
csoportot: az egyik csapat bement a foglalkoztatóba, a másik kint maradt az aulában,
majd csere következett.
Mi, akik kint maradtunk Anna nénivel, a
mackókról beszélgettünk, megnéztük egy

Iskolánk névadójára, Szent Imrére emlékeztünk

Nem feledem az elsősök arcát, mikor tanév
elején, környezetismeret órán rákérdeztem,
kiről nevezték el iskolánkat. Tétova pillantások, zavart tekintetek fogadták a kérdést.
Talán pont az ilyen, kissé kavalkádos, tanítás nélküli munkanapok feladata az, hogy mi
pedagógusok még közelebb engedjük
magunkhoz diákjainkat és tartalommal töltsük meg mindazt a lexikális
tudástartalmat, amit a tanév folyamán elsajátíttatunk velük.
Felbolydult az élet iskolánk névadójának napján, október 27-én is, amikor diákjaink vegyes, 8/9 fős csoportokba rendeződve barangolták be az
iskola folyosóit és termeit és mérték
össze erejüket sok-sok színes, érdekes
témában. A 8. és 7. osztályos csoportvezetők és helyetteseik nem kisebb
feladatot kaptak, mint azt, hogy a
délelőtt folyamán gardírozzák az alsóbb évfolyamos iskolatársaikat, sarkallják őket a tőlük elvárható legjobb
teljesítményre és igyekezzenek saját
pozitív példájukon keresztül megerősíteni a
többieket abban, hogy igenis rendelkeznünk
kell némi információval Szent Imréről is.
Hogy miért élmény egy ilyen rendezvény
intézményünk számára?

Mert az iskola pedagógusai, dolgozói – bár
a nap végére jobban elfáradnak, mint egy
átlagos tanítási napon – olyan egymásra
épülő, az adott korosztály alapműveltségének nélkülözhetetlen részét képező ismeretanyagot sajátíttatnak el a diákokkal (pl.

művészettörténeti, kortörténeti ismeretek,
aktuális közéleti információk, irodalmi és
nyelvi hasznosságok, zenei alapismeretek…), melyeket játékos, élvezetes formában kínálnak.

rajzpályázat mackós rajzait, egy különleges
mackókiállítást, s a játékmúzeum kiállított
tárgyait az emeleten. Láttunk brummogó
mackót, felhúzható mackót, olimpiai mackót,
kismackót és nagymackót. 4-5 fős csoportokban mackós kirakóztak a gyerekek. A játékmúzeum különleges játékait sem „csak
úgy” nézegettük: kaptunk képeket, s az
azon látható játékokat meg kellett keresni
a vitrinekben. Ezután volt a csere, amikor
Ibolya néni várt bennünket. Kis kötényeket
kaptunk, ruhaujjakat feltűrtük, s kezdhettük az agyagozást. Kis mackókat készítettünk egy kör alakú alapra. A gyerekek
nagyon ügyesek voltak, szebbnél-szebb
művek készültek, csak azt sajnálták, hogy
nem hozhattuk el. Megbeszéltük, hogy a
puha agyagot nehéz biztonságosan szállítani, a játszóház kemencéjében kiégetik és
értesítenek, ha majd lehet érte menni.
Ezután a vasútállomásra indultunk vissza.
Átsétáltunk Kecskemét gyönyörű belvárosán.
Nagy örömünkre még működő szökőkutak
szegélyezték utunkat. Megnéztük kívülről
a Cifra palotát, amelynek valóban zöldek az
ablakai.
A vonaton még elfogyasztottuk a maradék
elemózsiát, s boldog beszélgetéssel érkeztünk Szatymazra. Rövid buszozás után kissé
fáradtan, de élményekkel teli szaladtak a
gyerekek szüleik karjaiba.
Zádori Aliz

óvodapedagógus

A gyerekek számára a tárgyi jutalmakon
túl inspiráló lehet az, hogy a csoport minden
tagjára szükség van a jó eredmény eléréséhez. Apró mozaikokból készül el az egész,
melyben mindenkinek alapvető szerepe van.
Ezen túl a puzzle, a memória játék, az akadályverseny, a közös kézműveskedés,
vagy éppen egy rejtvény kitöltése
során nem is veszik észre, hogy tanulnak, csak éppen kissé másként.
A nap végén a színjátszókör az „Isten
a metrón” című darabot mutatta be
nagy sikerrel.
A szervezők nevében szeretném
megköszönni minden résztvevő iskolai dolgozó munkáját, aki hozzájárult
ahhoz, hogy tanítványaink az őszi
szünet előtti utolsó tanítási napon
a zord időjárás dacára mosolygósan
töltötték a Szent Imre napot és nem
utolsó sorban hadd emeljük ki minden csapat csapatvezetőjét és helyettesét, akik igyekeztek átadni azt
a hitet, hogy kiváló eredményeket
közösen, együtt is el lehet érni.

"Sárga levelük lefele konyul,
törzsük vizes, ragyog.

Kolárszki Beáta, Ráczné Bálint Hajnalka
és Becherer Anikó

szervezők

Kisírtan állnak - gyorsan alkonyul
s e fák magányosok."
József Attila: Fák
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„Az egész kommunista rendszernek talán az volt a legnagyobb
bűne, hogy a nemzetből népet csinált.”
Megemlékeztünk az 1956-os forradalomról

2012. október 19-én tartotta Zsombó Község Önkormányzata és a Szent Imre Katolikus Általános Iskola közös ünnepi megemlékezését a József Attila Közösségi Házban.
Az iskolai műsort a 8. b osztályosok adták,
produkciójukban 56-ról szóló verseket adtak
elő, zenei aláfestésnek Ákos és Keresztes Ildikó egy-egy dalát használták fel.
A Himnusz után Gyuris Zsolt polgármester
úr mondott ünnepi beszédet. Külön köszöntötte Pancza Istvánt, aki „A forradalom hőse”
kitüntetést viseli. Ő most közöttünk az élő
történelem, hiszen neki megélt fiatalkori élményei vannak erről a történelmi eseményről.
Jó volt ott lenni a megújult közösségi
házban, és együtt ünnepelni, hiszen ez az
ünnep is, mint minden nemzeti ünnepünk,
egy közösségről is szól, ez a közösség pedig a
nemzetünk. Volt nagyon sok szép időszaka,
sajnos kevésbé sikeres is.
Így visszagondolva az utolsó bő ezer évünkre, nem mindig a nyertesek oldalán álltunk.
Nemzeti ünnepeink egy-egy olyan rövidebb
időszakot, pillanatot örökítenek meg, amelyekre méltán lehetünk büszkék, bár nem
feltétlenül volt közvetlen eredményük. Ilyen
például az 1848-49-es szabadságharc, me-

lyet néhány évtizeddel később egy kiegyezés
és egy virágzás követett. Ugyanígy van ez
az 56-os eseményekkel is, amivel kapcsolatban sokunkban kérdések merülnek fel.
Polgármester úr beszédében felidézte, hogy
nyolcadikos volt 1989-ben, akkor is éppen
egy történelmi, sorsfordító időszakát élte az
ország, mint 1956-ban, mert úgy gondolták
az országban élő emberek, hogy ami nem
jó, azon változtatni kell. Sajnos az ő korosztályának a történelmi tanulmányaiból ez az
ünnep, illetve az ehhez kapcsolódó esemény
teljesen kimaradt, mert akkoriban még a
történelem tanár sem tudta eldönteni, mit
szabad mondania.
A jelentős pillanatok a magyarság életében
azért váltak ünneppé, mert a lényegük mélyén nem az „én”, hanem a „közösség” állt. Az
embereket nem az egyéni érdek, hanem az
igazság érdekelte, amiért tettek is.
Az 1956-os forradalom ünnepén is egy kiemelkedő pillanatban élünk, mert nemzeti
önérzetünk szempontjából is fontos, hogy
tisztán lássunk, számot vessünk múltunkról,
és azt továbbadjuk utódainknak – fogalmazta meg polgármester úr. Hozzátette, 1956 kiinduló pontja az 1945-ös jaltai konferencia,

ahol minket a Szovjetunió felügyelete alá
vontak. Elkezdődött annak a közép-és keleteurópai birodalomnak az építése, amelyet a
katonai erő tartott össze. Ennek a folyamata
vezetett 56-hoz. Nem normálisan működött
akkor az élet. Az utcára vonuló fiatalság
hitte, hogy normális kerékvágásba kerülhet
a mindennapi élet és egy szabadabb világ
következhet.
Az ünneplők arra a talán legfontosabb kérdésre is választ kaphattak, hogy kié is 1956
szellemisége, és mi az üzenete. Mindazoké,
akik lélekben egyetértenek vele, hogy az
ötvenhatosok áldozatot hoztak céljaikért, hiszen akkor mi mutattunk példát a világnak,
az egész emberiségnek szabadságszeretetből és önfeláldozó hazafiságból.
Feladatunk, hogy egy olyan értékrend szerint éljünk, mely életünk és nemzeti történelmünk bármelyik pillanatában vállalható.
Tudnunk kell, hogy ha egyedül állunk egy
globalizálódó világban, sebezhetőek vagyunk. Összefogva nemzettársainkkal képesek vagyunk elhárítani a veszélyeket. Ha vállaljuk múltunkat, értékeinket, önmagunkat,
és akkor egy jobb élet következik.
Egyértelműen kijelenthető: Az 56-os forradalom szelleme mérce ma is. Tudnunk kell,
hogy vagyoni helyzettől, származástól, hogy
párthovatartozástól függetlenül elsősorban
mindannyian magyarok vagyunk, egy nemzethez tartozunk.
Magyarként, egy nemzetként védhetjük
meg a szabadságunkat, egy nemzetként
lábalhatunk ki a válságból, egy nemzetként
érdemes jövőt terveznünk.
			

			

Használt ruha üzlet
működik Zsombón is !!

Nem kell feltétlenül
Szegedre utazni ha Turit keres!!!

Bizományi részlegünkben
babkocsik, babaülések , járókák,
baba ágyak!!!

Decemberi programok a Szent Imre Katolikus Általános Iskolában
– december 2. – advent első vasárnapja, diákmise a Kisboldogasszony templomban
– december 6. – 8 órától a Krampusz Kornél mestersége című darabot mutatják be a szegedi Nemzeti Színház művészei a
Közösségi Házban a nagycsoportosoknak és az alsósoknak, a felső tagozatnak délután szervezik a Mikulás-bulit.
– decemebr 21. – utolsó tanítási nap, a karácsonyi ünnepséget a 4. osztályosok szervezik 10 órától
– A hivatalos téli szünet december 27-január 2-ig tart, szünet utáni első tanítási nap: január 3.
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"Még gallyas, vágatlan, sudár alak
mind: hántatlan dorong.

Fényes gyümölcsük helyén hallgatag,
zömök varjú borong."
József Attila: Fák

Pálmai Péter
igazgató

ap-rókák

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy mesemondó verseny…

„Meséljetek nekünk, hiszen mesékre mindig szükség volt, van és lesz, hiszen ki ne
szeretné a varázslatot, a csodákat és a borzongást.” Ezekkel a gondolatokkal nyitotta
meg Pálmai Péter igazgató a mesemondó
versenyt, melyet 2012. október 25-én rendezett meg a zsombói Szent Imre Katolikus

Általános Iskola a Szeged-Csanádi Egyházmegye iskoláinak.
Megtörtént a varázslat. Csillogó szemű
kübekházi, tiszaszigeti, újszentiváni és
zsombói gyerekek meséltek, csak meséltek:
mosolyt és könnyet fakasztva. Egyik mese

követte a másikat. Voltak ott óriások, törpék,
boszorkányok, sárkányok, királylányok és
furfangos legények.
A mesék rabul ejtettek: alsó tagozatos gyerekek heteken át készültek, kiálltak a közönség elé, legyőzték a lámpalázat és meséltek.
Ki lassan, ki gyorsabban, ki esetlenül, ki bátran, ki játszva, ki félénken. De a mese életre
kelt, és én magam is a részesévé váltam.
Már nem zsűritag voltam, hanem izgultam
a hősökért, és reménykedtem abban, hogy
egy olyan mesébe csöppentem, ahol a jó elnyeri méltó jutalmát, és Ödönke is fel tudja
építeni tízemeletes házát, ami csupa ötödik
emeletből áll.
Aki nem hiszi, járjon utána…
Vizi Renáta

megbízott igazgató
József Attila Közösségi Ház és Könyvtár

Lázár Ervin: Ödönke és a tízemeletes
Ödönke házat épített. Tízemeletest.
Összedőlt egyszer, újrakezdte; összedőlt
kétszer, újrakezdte. Harmadszorra állt a
ház. A földszint és rajta a tíz emelet.
Ödönke boldogan dörzsölte a kezét.
– Megnézem belülről is – mondta, és
belépett a kapun a földszintre.
– Szervusz, Földszint! – mondta. –
Megnézném a házat.
– Felőlem, Födönke – fintorgott a
Földszint – felmehetsz.
– Nem Födönke, Ödönke – javította
Ödönke.
– Fityfiritty, fuss följebb – fortyant fel
a Földszint.
Ödönke kedvetlenül felballagott az első
emeletre.
– Szervusz, Első! – mondta.
– Eljöttél, Edönke, elmehetsz, Edönke
– epéskedett az Első.
– Nem Edönke, Ödönke – mérgelődött Ödönke.
– Elég, Edönke, eredj!
Felgyalogolt hát a másodikra. „Micsoda ház!” – gondolta magában.
– Szervusz, Második! – mondta.
– Mit merészelsz, Mödönke, menj

mindjárt, mert megverlek! – mormogta
a Második.
Ödönke futott a harmadikra.
– Szervusz, Harmadik! Ugye, te szeretsz?
– Haragszom, Hödönke, hiányod hiánylom – hurrogta a Harmadik.
Ödönke menekült a negyedikre.
– Nini, Nödönke – nézett a Negyedik
–, nekem ne neszezz!
Ödönke már majd sírva fakadt, úgy
ment az ötödikre.
– Szervusz, Ötödik! – köszönt félénken.
– Ödönke, Ödönke! – örvendezett az
Ötödik. – Ölellek. Örök öröm Ödönkét
ölelnem.
– Igazán örülsz? – kérdezte Ödönke.
– Örömöm Ödönkétől ötszörössé
ölesül!
Erre Ödönke boldogan felnevetett. Így:
hihihi!
Nevetett az Ötödik is. Így: öhöhöhö.
Örvendtek.
De Ödönkének mennie kellett a hatodikra.
– Szervusz, Hatodik! – köszönt moso-

lyogva Ödönke.
– Hess, Hödönke! – harsogta a Hatodik.
Ödönke most már nem is javította, rohant a hetedikre.
– Szervusz, Hetedik! – rebegte.
– Hu, ha híred hallom, hidegszik a
hátam! – hujjogott a Hetedik.
Ödönke már a nyolcadikon volt, de ott
sem járt jobban.
– Nyúlcipőben nyargalj nyomban! –
nyerítette a Nyolcadik.
A Kilencedik meg:
– Kinek kellesz, komisz kölyök, kotródj, kellemetlenkedő!
S a Tizedik:
– Tolakodók, támadások, takarodjál,
tökmag Tödön!
Ödönke orrát lógatva ment ki a házból.
Csak az ötödiken mosolygott egy kicsit.
Ott kint lefeküdt a szőnyegre – ezen
állt különben a ház is –, állát a tenyerébe támasztotta, gondolkozott. Hamar
rátalált a megoldásra. Legalábbis azt
hitte, rátalált.
– Megállj, te Ház! – kiáltotta.
Fölpattant, a bal kezét a ház alá csúsz-

"Görcsösen fogja ijedt gyökerük
az elmálló talajt.

Nedvük sebesen kering, tüdejük
még zörren, még sohajt."
József Attila: Fák
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tatta, jobb kezével megfogta a tetejét, és
zsuppsz! – megfordította.
S ezzel újra belépett a kapun.
A Földszint, aki azelőtt a Tizedik volt,
azt mondta:
– Füstként takarodj!
Az Első, aki azelőtt a Kilencedik volt:
– Elmehetsz, kis komám!
A Második, aki azelőtt a Nyolcadik volt:
– Menekülj, nyiszlett mitugrász! Nyakon verlek!
A Harmadik, aki azelőtt a Hatodik volt:
– Hess!
A Negyedik, aki azelőtt a Hetedik volt:
– Nem hallottad? Nem hívtalak!
Az Ötödik, aki azelőtt is az Ötödik volt:
– Ödönke, Ödönke ölellek, örök öröm
Ödönkét ölelnem!
A Hatodik, aki azelőtt a Negyedik volt:
– Nem hívtalak, nem hallottad?!
A Hetedik, aki azelőtt a Harmadik volt:
– Huss!
A Nyolcadik, aki azelőtt a Második volt:
– Nyakon verlek, nyiszlett mitugrász!

Menekülj!
A Kilencedik, aki azelőtt az Első volt:
– Kis komám, elmehetsz!
A Tizedik, aki azelőtt a Földszint volt:
– Takarodj füstként!
– Na tessék! – mondta Ödönke, és
lefelé menet megsimogatta az Ötödiket.
Kiment, megvakarta a feje búbját.
Szétszedte a házat, csak az Ötödiket
hagyta épen. És elkezdett dolgozni. Épített, épített egész álló nap, de sehogy
sem sikerült megcsinálnia, amit akart.
Már majdhogynem sírva fakadt mérgében. Este hazajött az édesapja, odaállt
Ödönke háta mögé, nézte, mit csinál.
De nem tudta kitalálni, mit akarhat.
Megkérdezte hát:
– Mit építesz, Ödönke?
– Egy olyan tízemeletest – mondta
Ödönke –, amelyik csupa ötödik emeletből áll.
– Csupa ötödikből? – csodálkozott az
apja.
– És első?

– Eh – mondta Ödönke.
– Második?
– Minek?
– Harmadik?
– Hajaj!
– Negyedik?
– Nem!
– Hatodik?
– Haszontalan!
– Hetedik?
– Hess!
– Nyolcadik?
– Nyomorult!
– Kilencedik?
– Kinek kell?!
– Tizedik?
– Takarodjon!
– Hát pedig csupa ötödikből nem nagyon sikerülhet – vélte az apja.
– De igenis! – erősködött Ödönke.
Azóta is építgeti a tízemeletest, amelynek csupa ötödik emelete lesz.
Hogy sikerül–e? Ki tudja?

Advent fényei csillognak

A Kós Károly AMI zeneművészeti növendékeinek és tanárainak hagyományos karácsonyi koncertjére 2012. december 16-án ezüstvasárnap 15 órától a zsombói Kisboldogasszony
Templomban kerül sor.
Mindenkit szeretettel és zenével várunk!
Készüljünk együtt a szent ünnepre!

Zsombó képekben

Mit jelent neked Zsombó? Mit látsz szépnek
itt? Mit szeretsz kies kis falunkban? Ezekre a
kérdésekre adtak választ gyermekeink szeptember hónapban egy rajzverseny keretén
belül. Az apróbbak képei arról tanúskodtak,
hogy saját és szeretett családjuk életének
helyszínét látják Zsombóban. A nagyobbacskák saját mindennapi kötelességeiket,
kedvenc időtöltéseiket jelenítették meg a lapokon. A nagyobbak inkább kiragadtak egyegy pillanatot az életükből és átadták érzéseiket, hangulataikat. Az alkotások színes,
változatos forgataga a falu és a falusi élet
szeretetéről árulkodtak. A legkiválóbb 12 rajz
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"Rügyre gondolnak mormolva e fák.
S a tág ég tiszta, nagy -

alkotója értékes grafikai, festészeti eszközök
illetve édesipari termékek formájában nyert
díjazást Zsombó Község Önkormányzatának,
a Szent Imre Katolikus Általános Iskolának és
a Zsombói Diákokért Alapítvány jóvoltából. A
beválogatott rajzokból kiállítást rendezünk a
József Attila Közösségi Házban.
A helyezettek:
• alsó tagozat: I. hely Kothencz Balázs
2.b; II. hely Rácz Cintia Lili 3. o.; III. hely
Rácz Dorina 1.b
IV. hely Molnár Zita 3. o.; V. hely Földi Sarolt Csenge 2.a; VI. hely Gajda Anna Kíra
2.a.

reggel az erkölcs hűvös, kék vasát
megvillantja a fagy."
József Attila: Fák

• felső tagozat: I. hely Viski Anna 5. o.;
II. hely Huszta Rita 8. b; III. hely FaragóMészáros Réka 7. o. IV. hely Bacsa Janka
8.a; V. hely Bakó Luca 8.b; VI. hely BátkiFazekas Ilona 6. o.
A legszebb 12 mű a 2013. évi zsombói naptár oldalait ékesíti majd.
Gratulálunk a résztvevőknek az elkészült
alkotásokhoz! Köszönjük Zsirosné Vass Judit, Kovács Mariann és Lázár János segítő
munkáját, mellyel hozzájárultak a gyerekek
sikeréhez.
Faragó Gabriella

intézményvezető

kul-turi

A zsombói Wesselényi Népfőiskola 31. évi programja (2012-2013).
A foglalkozások este 6-kor kezdődnek
Nov. 26. Abou-Abdul-testvérek
		és Takács János:
		Az aktív és a passzív házak
30. Dr. Szónokyné dr. Ancsin Gabriella
		 – Dr. Szónoky Miklós: „Csángálás”
		 Bukovinában, a moldvai
		Csángóföldön, Székelyföldön
		és Szászföldön
Dec. 3. Dr. Blazovich László:
		A nándorfehérvári csata
		 (A hadak indulásától a pestisig)
7. (péntek) Dr. Galbács Zoltán:
		Új erőművek Szegeden
		 Dr. Novák Mihályné dr. Hajdu Éva:
		Evilági sugárzások: radar,
		atomtemető
10. Dr. Szalay István:
		Fejlődési rendellenességek
		az urológiában
		 Dr. Pálfy Miklós:
		Tanyai kapitányok
		 – a családi hagyományban
14. (péntek): Dr. Sonkodi Sándor:
		Ismét a koleszterinről
17. Kelemen Gábor: A Facebook.
		 Az Okostelefon. A Tablet

-28. Dr. Szabad János: Sejtjeink
		Laukó Zoltán: Fényképek
		Szabad Gábor utolsó útjáról
Jan. 3. (csütörtök) Dr. Süveges Ildikó:
		A myopia (rövidlátás)
		 Dr. Bodosi Mihály: Az agyrázkódás
7. Dr. Marosi György: Elsősegély II.
11. (péntek) Dr. Papp Katalin:
		Játsszunk fizikát!
		 Dr. Papp György:
		Minden az ősrobbanással
		kezdődött?
14. Dr. Varga Erika – Dr. Varga Gyula:
		Gyógyszereink kölcsönhatásai és
		mellékhatásai
18. (péntek) Dr. Bereg Edit:
		A csecsemőkor ideggyógyászati
		problémái
		Dr. Mészáros Tamás: A protetika
		aktuális kérdései
		 Dr. Mészáros András:
		A szabadgyökökről
		Thékes Lászlóné: Egy kicsi mozgás
21. Dr. Gallé László:
		A biológiai sokszínűség
		 Dr. Farkas Gyula:
		A tudomány vámszedői

25 (péntek) Dr. Borbély Rita
		 – dr. Apró Katalin
		 – dr. Szabó Ágnes:
		Zsombó egészségéért
28. Dr. Schneider Klára:
		Az inflációról, mindenkinek
Febr. 1. (péntek) Dr. Vályi Katalin:
		Dédapám és a monarchia
		hadserege
		 Dr. Horváth Ferenc: Történelem,
		madártávlatból 3.
		Patik István elbeszélése
4. Dr. Papp István:
		A mezőgazdaság adóügyei
8. (péntek) Kálmán Ferenc:
		Zsombó az Árpád-korban
11. Pancza István:
		A vásárhelyi művészet
		Egy novella
15. (péntek)
		 Dr. Ungi Imre: Mit tehetünk
		 együtt a rettegett szívinfarktus
		leküzdéséért?
-18. Dr. Erdei László:
		Az aszály növényei
25.: Dr. Tóth Károly:
		Aktuális alkotmányjogi kérdések
Márc. 2. (szombat) Évzáró

A József Attila Közösségi Ház és Könyvtár programajánlója
 November 23-án 18 órától:
Kuklay Antal atya gondolatai - válogatás
A kráter peremén c. kötetből

 December 9-én 14 órától:
Szivárvány Zsombói Nagycsaládos
Karácsony

 December 21-én 10 órától
Szent Imre Katolikus Általános Iskola
karácsonyi ünnepsége

 November 24-én 18 órától:
Katalini Táncház

 December 9-én 16.30 órától:
Adventi gyertyagyújtás Sipos Mihály és
Gyuris László egyesületi elnökök
közreműködésével

 December 23-án 14 órától:
Falukarácsony

 December 2-án 9 órától:
Adventi készülődés
 December 2-án 14 órától:
Idősek Napja

 December 16-án 15 órától:
A Kós Károly Művészeti Iskola
karácsonyi koncertje

 December 2-án 16.30 órától:
Adventi gyertyagyújtás dr. Kiss-Rigó
László püspök és Gyuris Zsolt polgármester
közreműködésével

 December 16-án 16.30 órától:
Adventi gyertyagyújtás
Fogasné Matula Zsuzsanna és
Pálmai Péter intézményvezetőkkel

Zádori Pista bácsi emlékére

Örökségem, hogy el ne tékozoljam, időben
megkerestem Pista bátyámat, vállalná-é
fölépíteni a tanyát, nekikezdve még most a
tavaszon. Gondoltam, ha nem ér rá erre, akkor vásárolnom kell egyet, mert ezt a munkát
csak az öregre mertem bízni. Ismertem már
azóta, hogy messzi hegyes vidékről idevetődve, beleszeretve, gyökeret eresztettem szívemből e végtelen homokba. Az öreg Zádori
ikonja volt a szatymazi-balástyai-zsombói
tanyavilágnak, ahogy Simsonján vagy a házi
ketyerén mindenhová odaért. Kevés tanya
van, ami ne viselné keze nyomát.
De ikonja volt egy világnak is, amit a múló

idő lassan, könyörtelen maga mögött hagy,
behintve porral, mint elhagyott tanya szélfútta udvarát. Értékei, a becsületesség, férfiasság, egyenes beszéd, időtlen értékek.
Pista bácsi ha dolgozott, nem ivott. Ha belendült, odaszólt, majd megyek holnap. És
gyütt. Közben egész nap mondta, mondta a
történeteket, amiket soha senki sehol le nem
ír, de ami a tanyavilág életének fűszere.
Zádori Pista bácsi erős volt. Erős, mert nem
döntötte le lábáról a kilátástalanság, mint
annyi hajdanán egyenes derekú, derűs tekintetű tanyasi embert, kiket a tanya mélyére
láncolt az alkohol. Nem volt rest, bejárt a vá"Pár éve még, vagy régebben talán
a nézőtéren ült egy fiú és egy kisleány

 December 23-án 16.30 órától:
Adventi gyertyagyújtás Mádi György
és Zmijan Adalbert plébánosok
közreműködésével
 December 31:
Szilveszteri Bál

rosba, kikezeltette kezdődő súlyos betegségét, sutba dobta a cigit, a sört, ereje teljében
volt – egészen november 24-ig, amikor végleg megállt az elnyűhetetlen motor…
Halála hatalmas veszteség – egy nemzedék
egyik utolsó képviselője hagyott itt minket,
hagyta itt a tapasztásra váró falakat, a megdűlt górékat, a kidúrt ólakat, a megrogyott
tetőket, a dűlő kéményeket, a megrepedt
kemencéket.
Tavasszal leáztatom a sarat a tanya mellett.
Magam tapasztok.
Isten nyugosztaljon Pista bátyám!

Görgényi Gábor

Még nem ismerték egymást, csak hallgatták a dalt
és néhány sor a kis szivükben nagy vihart kavart"
Bródy János
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nagyító

HÍRMONDÓ

Megújult az Egészségház

A Zsombói Hírmondó olvasói többször olvashattak arról, hogy a község egészségháza Európai Uniós
pályázati forrásból megújul. A Nagyító rovatban annak járunk utána, hogy a hozzánk látogatók és az
érintettek miként látják a megvalósult fejlesztést, illetve annak indokoltságát.
Vendégeinket, az ünnepélyes átadó után kérdeztük meg, mi a véleményük a zsombói egészségügyi
alapellátás fejlesztéséről és a ház elnevezéséről.
„Mindig elfogult vagyok Zsombóval, hiszen
én itt nőttem fel. Látom, hogy milyen szépen
fejlődik ez a község. Biztos vagyok benne,
hogy ennek a beruházásnak köszönhetően
hosszú távon az egészségügyi ellátás jó színvonalon fog üzemelni.
Az egészségház névadójához külön baráti és
családi kapcsolatok fűznek, ezért nehéz is volt
erről beszélni.
Azt kívánom a zsombóiaknak, hogy csak
azért jöjjenek ide, hogy megnézzék a névadó
kiírását a homlokzaton illetve, hogy megelőzzék a komolyabb betegségek kialakulását.
Remélem mindenki jól fogja érezni magát
testben és lélekben ezen a nagyszerű településen.”
B. Nagy László

kormány megbízott

„Nagyon megtisztelő, hogy édesapámról nevezték el az egészségházat. Közel 40 évet éltek
itt a szüleim. Visszagondolva az emlékeimre,
úgy érzem ritkaság számba megy az olyan
ember, mint ő volt.
Köszönöm a család nevében, mind a településvezetőknek, mind a lakosságnak, hogy
méltó módon őrzik az emlékét, és jó szívvel
gondolnak a több évtizedes munkásságára.”
Kiss Csaba

„Akkor is nagyon szép volt, amikor a régi
rendelő után ide beköltöztünk. Most még
szebb, nem gondoltam volna, hogy ilyen nagy
átalakítás lesz.
Külön öröm számomra, hogy dr. Kiss Istvánról nevezték el az intézményt, méltó emléket állít a több évtizedes hivatásnak, ami a
zsombóiakat szolgálta.”
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Maróti Sándorné Vali

nyugdíjas védőnő

– Miért döntött úgy a Képviselő-testület, hogy az Egészségházat korszerűsíti?
– „A megépítés óta eltelt két és fél évtized
alatt sok minden elhasználódott, elavult,
ami megújításra szorult. Idő közben az igények, hatósági előírások is változtak, aminek
célszerű megfelelni a minél jobb betegellátás és munkakörülmények miatt.
A lényeg az volt, hogy megérdemlik a
zsombóiak és az egészségügyi alapellátásban dolgozók is, hogy jó körülmények között, magas szintű ellátás legyen Zsombón.”

nem csak a látható burkolatok, ajtók, villanykapcsolók cserélődtek, hanem az épület
villamos hálózata, a víz- és szennyvíz vezetékei is kicserélésére kerültek és elkészültek
a gyengeáramos hálózatok is. Az épület felújítása és bővítése mellett jutott valamennyi
pénz az eszközök, bútorok cseréjére, kiegészítésére is. A legnagyobb tétel a fogorvosi
kezelő egység és a sterilizáló volt az eszközök
közül. Az épületen a legnagyobb változás az
új főbejárat, a vizes blokkok, az akadálymentesítés, a gyermek fertőző betegváró, a védőnői váró és a dolgozói pihenő helyiségek
kialakítása volt, amelyek akadálymentesen
készültek el.”

– Mi történt az Egészségházban?
– „A megvalósult beruházás keretében

– Mennyibe került?
– „Közel 54 millió Ft-os volt a beruházás,

"Mert arról szólt a dal, hogy eljön az idő
Amikor majd minden rossz gyerek nagyra nő

S ha nem tanulja meg, hogy hol van a határ
romba dönt majd mindent, ami körülötte áll"
Bródy János

amelyhez körülbelül 2,5 mFt önerőt kellett
biztosítania az önkormányzatnak.”
– Nehéz volt-e lebonyolítani a beruházást egyrészt a szolgáltatások átköltöztetése és a felújítás, bővítés jellege
miatt, másrészt, hogy több fejlesztés is
zajlott a településen egy időben?
– „Sok buktató van egy ilyen pályázat
megvalósításánál, de mint általában ez sem
egy ember, hanem egy csapat hatékony
munkáját dicséri. Megosztottuk a terheket dr. Kispéter Gábor alpolgármesterrel,
Mihálffy Zsolt ügyvezetővel, dr. Juhász Pintér Pál és Csányiné Barna Klára pályázati
ügyintézőkkel, Gáborné Kádár Német Angéla, Zsótérné Makra Ibolya, Horváth Ágnes
kolléganőimmel.”

nagyító
– Az intézmény elnevezése méltó
emléket állít a településünk egyik díszpolgárának Dr. Kiss Istvánnak. Miért
döntött úgy a Képviselő-testület hogy elnevezi az intézményt és miért Kiss doktor
úrról?
– „Régóta a levegőben lógott, hogy Kiss
István doktor úrról méltó módon megemlékezzünk, az alkalom adta magát. A doktor
úr Zsombón közel négy évtizeden keresztül
aktívan tevékenykedett. Nem csak az egészségügyben, hanem a közéletben is aktív szerepet játszott, pozitív kisugárzású, magával
ragadó ember volt. Megérdemli a megemlékezést. Akik ismertük és meglátjuk a nevét
az intézmény homlokzatán, minden nap egy
kis pozitív impulzust kapunk. Eszünkbe jut
a mosolya, a gesztusai. A fiatalabbak, akik
nem ismerték, nekik meg elmondják szüleik
ismerőseik. Nekik is jó példa lesz.”
Gyuris Zsolt

polgármester

Mi változott? Milyen körülmények
azok, amik segítik a munkavégzésüket és
korábban nem állt rendelkezésükre?
– Köszönöm, nagyon jól érezem magam
a felújított egészségházban. Próbáljuk jó
gazdaként csinosítani, felszerelni a rendelőt.
Jó érzés bejönni, komfortos körülmények segítik a szakmai munkánkat. A beruházásnak
köszönhetően megfelelünk a nemzetközi
előírásoknak az akadálymentesítés, burkolás
stb. tekintetében. Újabb eszközökkel (speciális mérlegek, új váladékszívó), bútorokkal
gazdagodtunk.
Az épület bővítése során fertőző váró lett
kialakítva, ahol el tudjuk különíteni a bárányhimlős betegeket, közben a rendelés
zavartalanul folyik. Komfortos szociális helyiséget kaptunk.
Sok segítő ember jut az eszembe, de nem
szeretnék senkit kihagyni, ezért nevesítés
nélkül köszönöm mindenkinek, aki kisebb
vagy nagyobb módon hozzájárult ahhoz,
hogy mára ez megvalósuljon, beleértve a
közvetlen kollégámat, aki jó gazdája a rendelőnek.

Nagy örömünkre szolgál, hogy ismét a
„régi” helyünkön végezhetjük munkánkat.
Részben új bútorzattal, új hallásvizsgáló
készülékkel bővült a tanácsadó eszköztára.
Megkönnyíti munkánkat az újonnan beszerelt számítógép, hiszen párhuzamos munkavégzésre ad lehetőséget.
Fogadóóráinkon és önálló védőnői tanácsadásainkon a betegrendeléstől eltérő
időpontban állunk a lakosok rendelkezésére.
Mivel kibővült a védőnői részleg egy váró
helyiséggel, így aki nem fogadóórára vagy
tanácsadás keretein belül érkezik hozzánk,
lehetősége van arra, hogy betegrendelés
ideje alatt külön helyiségben várakozzon.
Köszönettel tartozunk azért, hogy az épület burkolásakor, festésekor a mi véleményünket is megkérdezték, s így még inkább
sajátunknak érezhetjük a helyiségeket.

„Most vagyok itt először a felújított Egészségházban. 10 év óta havonta ide járok gyógyszert íratni. Korábban a padozat hepehupás
volt, a régi „falusias” stílust városiassá tették.
Elégedett vagyok az intézmény felújításával,
csak sokáig használhassam.”
		
Jakab László

házat, jó szívvel gondolok vissza rá.”
Tápai Józsefné
házi gondozó

Renkóné Isaszegi Andrea
Tetlákné Gerhardt Ágnes

védőnők

– Hogyan érzik magukat a megújult
Dr. Szabó Ágnes
intézményben? Minek örülnek legjobházi gyermekorvos
ban?
Az átadó ünnepség napján megkérdeztük az intézményben megforduló lakosokat:
Milyennek látja a megújult Egészségházat?
„Örülök, hogy ilyen szépen felújították az
Egészségházat. Elégedett vagyok mind a hel�lyel, mind az orvosi ellátással. Szívesen hoznék játékokat a gyermekorvosi váróba.”
Simon Csilla
„Nagyon szép a felújítás, a burkolatok,
praktikusabb az új közös főbejárat. Nagyon
helyesnek tartom, hogy dr. Kiss Istvánról lett
az intézmény elnevezve, sokáig gyógyította
a zsombóiakat, nincs nála méltóbb erre a
címre.
Nagyon jó ez az intézmény felújítás, köszönjük mi betegek!”
Balogh Antal

„Nagyon szép és praktikus lett az új Egészségház. Gyakran megfordulok itt munkámból adódóan. Örömmel tapasztalom, hogy a
mozgáskorlátozottak is könnyebben igénybe
tudják venni ezt az intézményt. Vannak gondozottaim, akiknek problémát jelent a lépcső
használata, az akadálymentesített környezet
biztosításával ez a nehézség megszűnt.
Örülök, hogy dr. Kiss Istvánról nevezték el a

„Tetszik az átépített gyermekrendelő.
Könnyebb babakocsival bejutni az épületbe,
örömmel tapasztaltam, hogy a váróterembe
új székek kerültek, illetve kicserélték a régi
pelenkázó szekrényeket is. Ilyen tetszetős
környezetben a várakozás is jobban telik. ”
Czellárné Debreceni Mónika
„Szeresd egészségedet, mert ez a jelen.
Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.
Őrizd szüleid egészségét!- mert
a múlton épül fel a jelen és a jövő.”
Bárczi Gusztáv

Zsombói könyvbemutató a Wesselényi Népfőiskolán
Tombácz János
mesemondó, 1901-1974

Tombácz János a szegedi táj mesemondója
volt. Életét pásztorként kezdte, majd napszámos, később tanyás gazda, szőlő- és gyümölcstermelő lett. Napszámba járva, később
piacozásai közben, betegsége idején a kórtermekben mesével szórakoztatta a körülötte
lévőket. Olvasott ember volt. Olvasmányai
között megtalálhatjuk a Benedek Elek-mesekönyveket, az Ezeregyéjszaka meséit, illetve
ponyvanyomtatványokat. Mégis meséi – ha
irodalmi eredetűek is – nem személyes olvasmányaiból, hanem többnyire a néphagyományból erednek. A ponyvából merített
történeteket a népmesei hagyományokhoz

igazítva mesélte el.
Bálint Sándor által felgyűjtött repertoárjának nagy része hosszú tündérmesékből és
rövid trufákból, valamint ponyvából merített,
tipológiailag meghatározatlan történetekből
áll. Meséihez saját meseillusztrációkat is készített. Mesemondását 1962-ben filmen is
rögzítették. 1964-ben kapta meg a Népművészet Mestere címet.
1975-ben kiadott híres, 710 oldalas mesekönyve a „Szivárvány” Zsombói Nagycsaládosok Egyesülete, az Összefogás Zsombóért
Közhasznú Egyesület és Zsombó Község Önkormányzatának összefogásával és számos
helyi vállalkozó támogatásának köszönhetően ismét kiadásra kerül és kapható lesz.

A könyv bemutatója a
Wesselényi Népfőiskolán
lesz 2012. december 3-án
18 órakor. Minden érdeklődőt tisztelettel várunk.

"Minden felnőtt volt egyszer gyerek
és felnő majd az új gyereksereg:
Többet s jobban törődjetek velünk

mert eljön majd a nap, amikor mi is felnövünk
- Ha nem neveltek jól, akkor majd rosszabbak
leszünk!"
Bródy János

A könyv kellemes és érdekes olvasmány, a mesék a
felnőttek számára is élvezetesek. Ezt az
országos jelentőségű zsombói kulturális kincset minden családnak ajánlom, karácsonyi
ajándéknak is kitűnő. Az árusítás helyszínei:
adventi vásár és Zsombó Község Polgármesteri Hivatala. Ára a támogatóknak köszönhetően csak 3.000 Ft.
Gyuris Zsolt

polgármester
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Novemberi népszokások, jeles napok

Neve a latin „novem” = kilenc szóból ered,
ami a görög „ennea”, „enneva” származéka, ez
viszont a „neosz-neá”-ból eredt, jelentése: „új,
félig felnőtt, tapasztalatlan” – amely megnevezése a jobb kéz gyűrűsujjának. Más néven
Szent András havának, nyilas havának, enyészet havának vagy őszutó hónak is nevezik.
November 1. – Mindenszentek napja

A halottak kultuszát szolgálja. A IV. századból ered, amikor is Szent Efrém és Szent János május 13-án, illetve pünkösd utáni első
vasárnap ülték meg Mindenszentek napját. E
nap neve a görög egyházban ma is a Szentek
Vasárnapja. A VIII. században május 13-ról
november 1-jére tevődött át mindenszentek
ünnepe, mivel november 1. volt a kelta év
kezdete, amikor halotti áldozatokat hoztak
az elhunytak tiszteletére. Angliában már
a VIII-IX. században közünnep volt, de a
francia egyház csak a X. század óta ünnepli,
amikor megerősödött az egyházban a kelta
elem, akkor a maguk ősi ünnepét – persze
átkatolizálva – áthozták a katolikus egyházi
évbe is. Végül 835-ben Jámbor Lajos császár
hivatalosan is elismerte az új ünnepet, és a
Mindenszentek ezek után az egész kereszténység ünnepe lett.
November 2. – Halottak napja

Halottak napját november 2-án 998 óta
tartja meg az egyház. Ez a nap Szent Odiló
clunyi apáttól ered. Ilyenkor szokás a sírok
megtisztítása, virággal díszítése, gyertyák
gyújtása.
A néphit szerint ilyenkor hazalátogatnak

a halottak, ezért a terített asztalra kenyeret, sót, vizet tettek. A család minden tagja
gyertyát gyújtott a gyertyák égésidejéből a
hiedelem szerint arra következtettek, ki hal
meg előbb a családban. Ezen a napon tiltották a munkát, mert megzavarja a holtak
nyugalmát.
November 11. – Márton napja
316-ban született Pannóniában. E nap volt
a fizetés, tisztújítás, jobbágytartozás lerovásának napja. A pásztorok végigjárták a házakat, köszöntőket mondtak, nyírfavesszőt
ajándékoztak a gazdának, aki megőrizve azt,
tavasszal az állatok kihajtásánál használta.
Dologtiltó nap volt. Tilos volt e nap mosni,
teregetni, mert a jószág pusztulását okozta
volna.
Helyette lakomákat rendeztek, hogy egész
esztendőben ehessenek, ihassanak. Úgy
gondolták, minél többet isznak, annál több
erőt és egészséget isznak magukba. A hiedelem szerint Márton az új bor bírája, mert
ilyenkor már iható az új bor. E nap vágták
le a tömött libát, mert úgy tartották: "Aki
Márton napján libát nem eszik, egész éven
át éhezik."
Időjárásjósló nap is: "Ha Márton fehér lovon jön, enyhe tél, ha barnán, kemény tél
várható."
November 19. – Erzsébet napja
A legenda szerint Árpádházi Szent Erzsébet
(1207-1231) rózsává változott, mikor atyja
kérdőre vonta a szegényeknek a kötényében
vitt alamizsna miatt. Időjárásjósló nap is

volt, ha ezen a napon havazott, úgy mondták: Erzsébet megrázta pendelyét.
Ez a nap az őszi munkák zárónapja.
November 25. – Katalin napja
Szent Katalin a házasságra vágyó lányok,
a diákok, a tudósok, az egyetemek védőszentje, a kerék (vértanúságának eszköze)
miatt a fuvarosok, kerékgyártók, fazekasok
és molnárok is tisztelték. A IV. században élt,
hitéért mártírhalált halt.
Időjárásjóslás is kötődik e naphoz: „Ha Katalin kopog, akkor karácsony locsog, viszont
ha Katalin locsog, akkor karácsony kopog.”
E naphoz férjjósló hiedelmek és praktikák
is kapcsolódtak. Mezítláb ágakat loptak a
fákról, amelyet vízbe tettek, s ha karácsonyig kizöldült, következtettek a leány közeli
férjhezmenetelére. Ezt az ágat katalinágnak
nevezték.
De a legények is praktikákhoz folyamodtak, pl. párnájuk alá lopott leányinget tettek,
hogy megálmodják jövendőbelijüket.
November 30. – András napja
A keleti egyház védőszentje, az I. században élt. A néphit szerint átlósan ácsolt kereszten halt mártírhalált, az ilyen keresztet
ezért andráskeresztnek nevezik.
Ez a nap a legjelentősebb házasságjósló
nap. Szent András napján a legény vagy leány egész nap böjtöl, csak 3 szem búzát és
3 korty vizet iszik, imádkozik, s akkor éjjel
megálmodja, hogy ki lesz a párja.

Decemberi népszokások

A latin őskalendáriumban a 10. hónap volt,
a neve is azt jelenti: decem=„tíz”.
Más néven télelőnek, álomhavának, szentkarácsony havának is hívják.
Talán ez az összes hónap közül a
legeseményteljesebb, rengeteg ünnepet, népszokást tartogat számunkra ez a hónap.
Advent

Az egyházi év kezdete, a karácsonyi előkészület 4 hetes időszaka.
Szent András napját követő vasárnappal
kezdődik. Eredete az V-VI. századra nyúlik
vissza.
Régen éjféli harangzúgók jelezték kezdetét. Egykoron a vallásos emberek szigorú
böjtöt tartottak, hajnali misékre jártak.
Adventi hiedelmek, babonák:
– Az eladósorban lévő lány a hajnali misére való első harangozáskor a harang köteléből 3 darabot tépett, amit aztán a hajfonó
pántlikában hordott, hogy a farsangkor sok
kísérője legyen
– Az Alföldön a hajnali misére való haran-
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"Felnőtt ma már a kisfiú s a lány
láthattad őket egymás oldalán

gozáskor a lányok mézet vagy cukrot ettek,
hogy ettől édes legyen a nyelvük, s mielőbb
férjet „édesgessenek” maguknak.
– Erdélyben a hajnali mise alatt az ajtókat, ablakokat zárva kellett tartani, mert a
boszorkányok ilyenkor állati alakot öltenek,
s mindenhova megpróbálnak bejutni és rontást okozni.
December 4. – Borbála napja
Kis-Ázsiában élt, keresztény hitéért mártírhalált halt. A bányászok, tüzérek, várak
védőszentje. Régen a hajadonok is pártfogójuknak tekintették, mert ha az e napon vízbe
tett cseresznyeág karácsonyra kivirágzott, az
házasságot jelentett. Tiltott dolog volt e napon a fonás, a varrás, a söprés. A női vendég
nem hozott szerencsét a házra. A boszorkányok a hagyomány szerint ezen a napon
szerezték meg a rontáshoz szükséges ruhadarabokat, így tilos volt a ruhát kint hagyni.
Ajándékozni és bármit kölcsönadni is tiltott
volt, mert az elvinné a szerencsét a háztól.

Szinházba járnak és könnyen meglehet
hogy mellettük ül néhány új kisgyerek"
Bródy János

December 6. – Szent Miklós napja
Szent Miklós püspök emléknapja, aki a IV.
században élt a kisázsiai Myra városában. A
pékek, gabonakereskedők, diákok, eladólányok, révészek, vízimolnárok, polgárvárosok pártfogója. Segítette a nincsteleneket,
a szegényeket, egy legenda szerint a nyitott
ablakon át aranyakat dobott be három hajadonnak, akik ennek köszönhetően tisztességesen férjhez mentek.
Innen ered a szokás, hogy a gyerekek kiteszik a megtisztított cipőjüket az ablakba, s
várják a Mikulás bácsit. Az időjárással kapcsolatos hiedelmek szerint ha ilyenkor már
havazik, azt mondják: Miklós megrázta a
szakállát, melyből a karácsonyi időjárásra
következtettek.
December 13. – Luca napja
Szent Luca mártírhalált halt a hitéért. A
néphit szerint a szembetegségben szenvedők, a varrónők és a bűnbánó utcanők védőszentje. Az év legrövidebb napja: „Szent

túsarok

Lucának híres napja a napot rövidre szabja.”
Egyben a téli napforduló kezdőnapja. Ehhez
a naphoz kapcsolódó hiedelmek például a
férj- és házasságjóslás, halál- és betegjóslás,
termésjóslás, időjárásjóslás. E napon kezdték
el faragni a Luca székét 9 féle fából: kökény,
boróka, jávor, körte, akác, jegenyefenyő, rózsa, som, cser, amelyet karácsonyig be kellett fejezni. Karácsony este elvitték az éjféli
misére, készítője ráállva megláthatta, kik a
falu boszorkányai.
Sok helyütt sütöttek e napon lucapogácsát,
amibe tollat, pénzt rejtettek el.
A hajadonok gombócokat főztek, minden
gombócba beletettek egy férfinevet, s amelyik elsőnek jött a víz tetejére, az lett az illető
férjének neve.
December 21. – Tamás napja
Hitetlen Tamás néven emlegetett apostol
napja. Ő volt az a tanítvány, aki az evangélium szerint kételkedett Jézus feltámadásában, ezért hitetlen Tamásként vonult
be a történelembe, viselkedése pedig „tamáskodásként” a köznyelvbe. Időjárásjósló
nap is ez. Ha 21-e reggelére frissen esett hó
borította a tájat, a hiedelem szerint békés,
boldog karácsony ígérkezett. Ha az e napon
megölt disznók mája nagy lett, akkor a régi
öregek azt mondták, hogy csikorgós lesz a
karácsony.
December 24. – Karácsony vigíliája,
Ádám és Éva napja
Böjtnap, az adventi időszak utolsó napja,
egyben a karácsony kezdete. Dologtiltó napnak tartották, csupán a takarítás és a sütésfőzés volt engedélyezett. A férfiak ellátták az
állatokat, a ház körül rendet raktak, a nők a
konyhában tevékenykedtek. A karácsonyi
asztalt ünnepélyesen megterítették, az abroszt csak ezen a napon használták, ennek
mágikus erőt tulajdonítottak, ezt használták
a következő évben a gabona vetésénél, valamint ezzel takarták le a beteget.
Az ünnepi vacsorának szigorú rendje volt,
első fogásként általában fokhagymát ettek,

melynek egészségmegóvó hatást tulajdonítottak, mindenki kapott egy gerezdet, s
miközben elfogyasztották, egymásra gondoltak, ezáltal az elkövetkezendő évben sem
felejtkeznek el egymásról. Népszerű volt
még a babból, lencséből, mákból készült
étel, amelyek a gazdagságot voltak hivatottak jelképezni. Az ünnepi vacsorához tartozott még az alma is, amelyet annyi gerezdre
vágtak ahányan ültek az asztalnál. A vacsora
közben keletkezett morzsát megőrizték,
amit rontás ellen, orvosságként használtak.
Szentestén szokás volt még a kántálás,
amikor is a gyerekek csapatostul járták a
falut, köszöntőket mondtak, énekeltek,
amiért almát, diót, esetleg pénzt kaptak.
A pásztorok vesszőkkel jártak köszönteni, s
az elmondott jókívánságok után a gazdas�szony kihúzott egy vesszőt a csomóból s azzal megvesszőzte a pásztorokat s ajándékot
adott nekik.
Ez a szokás a termékenységvarázslás része
volt. Ezután az est további részét kártyázással töltötték, míg nem mentek el az éjféli
misére.
December 25. – Karácsony napja
E nap a téli napforduló ideje. Dologtiltó
nap volt.
Időjósló hagyomány is fűződik ehhez a
naphoz. Bácskában, Bánátban úgy tartották,
ha ez a nap hétfőre esik, akkor ködös tél,
szeles tavasz, jeges, viharos nyár, valamint
dögvész, és állatpusztulás várható.
December 26. – Karácsony másodnapja, István napja
Általában karácsony másnapján járnak a
regösök. Ilyenkor a legények vagy a felnőtt
férfiak házról házra járva bőséget, boldogságot kívánnak a következő évre.
A betlehemezés a magyar paraszti hagyomány egyik legismertebb többszereplős pásztorjátéka. Betlehemezni általában
karácsony délutánján indulnak a fiatalok, s
késő estig sorba járják a falut. Azt a törté-

netet meséli el, melyben Jézus születésekor
a pásztorok vagy a napkeleti bölcsek meglátogatják a jászolban, barmok közt fekvő
kisdedet és Máriát.
December 27. – János napja
Szent János evangélista ünnepnapja. E napot a harmadik karácsonyi napnak, valamint
patkányűző, óvó, védő napnak is tekintették.
De ezen a napon bort is szenteltek, minden
család bort vitt a templomba, amelyet a pap
megáldott, majd ebből a szentelt borból
minden hordóba tettek, hogy a hordók tartalma meg ne romoljon.
December 28. – Aprószentek napja
Aprószentek napján a bibliai időkben Heródes által Krisztusért mártírhalált halt betlehemi fiúgyermekekre emlékeznek. Ezért ez
a nap a gyermekek megörvendeztetésének
napja is volt. A kisgyerekek bábukat kaptak.
December 31. – Szilveszter
Szent Szilveszter pápa (314-335) ünnepe.
Az év búcsúztatásának vidám éjszakája. Számos praktikával igyekeztek jövőt jósolni. Sokan készítettek szerencsepogácsát, melybe
egy érmét vagy egy tollat sütöttek. Aki megtalálja az érmét, annak nagy szerencséje lesz.
A bukovinai székelyek szilveszterkor hagymából jósoltak a következő évi időjárásra.
A gazda félbevágott egy fej vöröshagymát,
12 réteget lehántott róla, ezek jelképezték
egyenként a hónapokat. Mindegyikbe egy
pici sót szórt, amelyikben elolvadt a só reggelre, az a hónap csapadékosnak számított,
ha viszont megmaradt a hagymalevélben a
só, akkor az száraz hónapnak ígérkezett.
Az év utolsó napján fontos szerepet kapnak
az ételek. Leggyakrabban malacsült került
az asztalra, tilos volt azonban a csirke, a
pulyka fogyasztása, hiszen ezek az állatok
elkaparják a szerencsét. Helyette inkább
lencsét ettek, hogy sok pénzük legyen az új
évben.

Méhnyakrák szűrés Zsombón
Ultrahang
Nőgyógyászati vizsgálat
Fogamzásgátlási tanácsadás
Gyógyszerfelírás
Várandós tanácsadás
2012. november 6-án, az Egészséghét
keretein belül megtörtént Zsombón az első
olyan méhnyakrák szűrővizsgálat, mely ultrahanggal történő diagnosztizálást is biztosított. A 44 résztvevő hölgy közül már a
vizsgálatot követően többen visszajelezték
elégedettségüket a főorvos úr és asszisztenciája pozitív hozzáállásával, készséges,

széles körű szakmai ellátó tevékenységével kapcsolatban. A
nők nagy örömmel fogadták a
vizsgálat ultrahanggal történő
kiegészülését.
A vizsgálatot végezte:
Dr. Kajtár István
Elérhetősége:
		 Szeged,
Vasas Szt. Péter u. 1-3.
Tel.:
0630/562 6991
		
0630/494 2977
		 0662/574-420

A szűrés eredményeit személyesen vehetik át az érintettek 3 héttel
a vizsgálatot követően a Védőnői
Tanácsadóban.
Köszönjük Zsombó Község Önkormányzatának, hogy támogatták a
szűrővizsgálatot az ultrahang készülék szállításával is, s ezáltal lehetővé vált a község
női lakosainak képi diagnosztikai módszerrel
történő szűrése, mellyel így átfogóbb képet
kaptunk a hölgyek egészségi állapotáról.

"És ott vannak ők, sokat megélt szülők
kik mindig elmesélik, miként volt azelőtt,
remélem

Renkóné Isaszegi Andrea

védőnő

Tudják ma már, hogy hol van a határ
hol minden józan ember bölcsen megáll"
Bródy János
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Anyatejes Világnapi Ünnepség

Ha nem lennének gyerekeim, több pénzem
lenne, jelentősebb anyagi javaim.
Valószínűleg több helyre eljutottam volna.
Többet aludnék, jobban adnék magamra.
Az életem sokkal unalmasabb és kiszámíthatóbb lenne.
De mint szülő, többet nevettem, gyakrabban
sírtam.
Többet aggódtam, többször rohantam.

Kevesebbet aludtam, mégis vidámabb az
életem.
Többet tanultam, érettebb lettem.
A szívem jobban fájt, s jobban tudtam szeretni, mint valaha is hittem.
Többet adtam magamból, de cserébe értelmet nyert az életem.
(Marianna Neifert)
2012. október 26-án köszöntöttük az elmúlt évben gyermekáldásban részesült
édesanyákat, gyermekeiket, illetve az anyatejet adó anyukákat. Nagy örömünkre szolgált, hogy ilyen sokan eljöttek a rendezvényünkre. A jelenlévő anyukák finomabbnál
finomabb házi készítésű süteményeikkel tették még kellemesebbé az ünnep hangulatát.
Ezzel a kis megemlékezéssel a kisgyermekek
nevében szerettük volna kifejezni hálánkat
az édesanyáknak a rengeteg fáradozásért,

amit nap mint nap értük tesznek.
Az alábbi támogatók járultak hozzá rendezvényünk sikeres lebonyolításához:
– Zsombó Község Önkormányzata: Baba-mama klub, József Attila Közösségi Ház
és Könyvtár dolgozói, Virágpaletta- Gyuris
Attila , Felicitas kft, Rácz Adrienn, Paraginé
Gál Mónika, CBA – Zsombó, Goods Market- Zsombó, Thurzó Patika, Masáné Szabó
Mária, Bezdányné Marika és Bezdány Tímea, T-Home, Gyuris Erika, Mega Plusz Kft,
Gazdabolt- Gábor Miklós, Nestlé Hungária
Kft, Numil Kft, Ceumed Kft, Vanilla Pizzéria,
Boiron Hungária, Zsombó Posta dolgozói,
Asparagus Kft, Mesebolt Fajáték, Anikó Virágüzlet, Sanofi-Aventis Zrt.
Köszönjük!!!
Renkóné Isaszegi Andrea

védőnő

A 2012-es évben
várható Baba-mama
klubok:

2012. november 14.
Téma: Téli öltözék, bőrvédelem
2012. november 28.
Mikulást váró előkészületek
2012. december 12.
Téma: Luca-napi búza ültetés, pogácsa sütés
/ karácsonyi üvegmatrica festés
Helyszín: József Attila Közösségi Ház és
Könyvtár
Szeretettel várunk minden érdeklődő szülőt
és gyermekét!
védőnők

Süteménysütő verseny - 2012. november 8.

2012. november 8-án megrendezésre került – a hagyományokhoz hűen az egészséghét keretében – a süteménysütő verseny,
melyet a helyi általános iskolában rendeztünk meg.
Nevezésre 2 fős csoportokban vagy egyénileg volt lehetőség.
25 különböző sütemény érkezett a megjelölt időpontra, finomabbnál finomabb változatban.
A zsűri (Nagyapáti Roland, Marótiné Mónika, Csányiné Klári) rendkívül nehéz helyzetben volt, hisz mindegyik sütemény „alkotás”
volt, de mégis dönteni kellett, így került sor
az „ízhatás”, „külcsín” és „egészséges összetétel” kategóriákban az legjobbak díjazására.
A zsűrizés során az alábbi eredmények születtek:

II. Tökös, almás sütemény
		Készítette: Boskovic Dusan, Tóth Áron
III. Reform almás sütemény
		 Készítette: Kálmán Felícia

„Egészséges összetevők” kategória

I. Bögrés mákos sütemény
		Készítette: Molnár Ákos, Juhász Dániel

I. Karácsonyi fahéjas, mézes dióval
		 töltött sült alma
		Készítette: Barna Jázmin, Viski Anna
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"Minden felnőtt volt egyszer gyerek
és felnő majd az új gyereksereg:
Többet s jobban törődjetek velünk

„Külcsín” kategória
I. Mákos szívecskék
		Készítette: Adai-Simon Sarolta,
		 Szabó Vivien
II. Nyári hangulatú gumimaci torta
		Készítette: Szűcs Eszter
III. Őszibarack golyócskák
		Készítette: Gombi Anna, Ökrös Gréta
„Ízhatás” kategória

II. Bundás alma
		Készítette: Nagy Vivien, Bacsa Gergő
mert eljön majd a nap, amikor mi is felnövünk
- Ha nem neveltek jól, akkor majd rosszabbak
leszünk!"
Bródy János

III. Almás-szilvás muffin
		Készítette: Hajda Csenge
Gratulálunk minden kis- és nagy „cukrásznak”, hisz ez évben is remekeltek!
Köszönjük továbbá a segítőknek (Tarcsiné
Ági, Gera Erika, Szunyogné Bea, Csányi Bettina) a program megvalósulásához nyújtott
segítségüket, továbbá az iskola vezetőségének, hogy helyet biztosított a rendezvény
szervezéséhez!
A programon készült fotók felkerülnek az
iskola honlapjára (fotósok: Csányi Mónika,
Rácz Szabó Emese, Szunyog Zsanett).
A díjazás lehetőségét, a rendezvény színvonalának színesítését pályázati úton tudtuk
biztosítani az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint támogató és az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő, mint alapkezelő segítségével.
Csányiné Barna Klára

pályázati ügyintéző
Egészséges Zsombóért Alapítvány

Dorkó

Hírek a kézilabdásokról
2012. október 6-7-én Hódmezővásárhelyen vettünk részt a II. Török Ferenc Kézilabda Kupán az U9-es korosztállyal. Nagyon
kemény és nehéz meccseket játszottak a
lányok, a Szombathely, Szeged, Tamási, Törökszentmiklós és Vásárhely csapataival és
végül a 8. helyen végeztek. Sok feladat vár
még ránk, mire a gyerekbajnokság elkezdődik.

2012. október 10-én PICK meccsen jártunk
a Zsombó SE szivacskézilabdásaival. A gyerekek nagyon élvezték a légkört, a szurkolást
(lehetett hangoskodni), a szép gólokat és a
pacsizást a játékosokkal a mérkőzés után.
Nagyszerű élmény volt, fogunk még menni
az újszegedi sportcsarnokba PICK meccsre!
Továbbra is várjuk csapatainkba a 20032004-2005-ben született fiúkat és lányokat!
Zsombó SE, Polyákné Éva

Labdarúgás
Megkezdődött a 2012-2013 évi bajnokság
A rövid nyári felkészülést követően kezdetét vette a 2012-2013 évi bajnokság. A
nyár folyamán felállított új elnökség – benyújtott pályázatai figyelembevételével –
célkitűzéseiben az utánpótlás nevelés, és a
tömegsport irányába helyezte a hangsúlyt,
ezért további szakemberek és játékosok
bevonásával a sportolói létszám növelésén
dolgozik. Nagy örömmel fogadtuk, hogy
egyesületünk további szakosztállyal és csapattal bővült, mellyel részletesebben később
még foglalkozunk.
Röviden összefoglalva tekintsük meg csapataink szereplését.
U7 korosztály: Óvodásaink szeptember elején kezdték meg a felkészülést, a
foglalkozások a templomkertből a labdarúgópályára kerültek áthelyezésre, mely
létszámban egy kis lemorzsolódást eredményezett, de aki szeretett a bogyó után
futni az ide is el tudott jönni. A foci pályán

foglalkozásokra és a tornákra, valamint köszönjük az óvó nénik közreműködését (az
elrakott uzsonna csomagokból néha még az
edzőknek is jutott ).
A tornán részt vett játékosok.
Mihálffy Gellért, Berta Bendegúz, Németh
Kristóf, Vér Vencel, Tóth Botond, Gál Ábel.
U9 korosztály: A korosztály szintén a
Bozsik tornákon szerepelt, melyre az iskola
tornatermében és kedvező időjárás esetén,
a foci pályán, Szilágyi Róbert edző segítségével készült fel. Az őszi tornákon csapatuk
nem talált legyőzőre, melyhez ezúton is
gratulálunk a fiúknak és kívánjuk, hogy továbbra is az eddigi lelkesedéssel végezzék az
edzéseiket.

Nagygyörgy Máté, Németh Ádám (kapus),
Zellei Richárd, Bényi Benedek,
Gyovai János, Nyíri Szabolcs, Török Gábor,
Balogh Donát, a képről hiányzik Rescsik Tamás.

ideálisabb körülmények között jobb szakmai
munka folyhatott, mely eredményei gyorsan
megmutatkoztak. A Forráskúton, és Sándorfalván rendezett őszi tornákon a legkisebbek
kiemelkedően jól teljesítettek, a heti két
felkészülésnek köszönhetően folyamatosan
sajátítják el a játék alapjait. A mérkőzéseken
gyermekeink és még szüleik is jól érezték
magukat. Eredményekről ebben a korban
nem illik beszélni, de azért megemlíthető,
hogy az őszi tornákon leginkább a győzelmekről ismerték meg ovisainkat az ellenfelek, és ami biztató a gyerekek játszottak és
élvezték, amit csinálnak. Köszönet mindenkinek, aki segítette a gyermekek felkészülését és eljutását a labdarúgó pályán végzett

U11 korosztály: A Bozsik tornák legidősebb korosztályában nagyon fiatal a csapatunk, zömében jövőre is ebben a korosztályban játszhatnak. A mérkőzéseken azért
nekik is jutott sikerélmény egy-egy győzelmen vagy gólon keresztül. A csapat játékosai
ritkán látott mókáskedvű lurkók, reméljük
a mókázás mellett néha egy kis munkára is
marad kedvük, melynek edzőjük Németh
Tamás fog legjobban örülni.
Csapatunkhoz várjuk a focit kedvelő
gyerekek, barátok jelentkezését (2002-2003
születettek)
Zellei Vivien, Kiss Máté, Takács János,
Naggyörgy Dávid, Masa Gábor, Bakó Ádám,
Baranyi Dániel, Kun Marcell, Tombácz Péter,
Patik Lóri
Technikai okok miatt kép a következő

számban.
U14 korosztály: Csongrád Megyében csak
hat település tudott ebben a korosztályban
indulni, mivel párhuzamos országos bajnokságokban szerepelnek, valamint rendkívül szűk az életkor határa. Az 5-7 osztályos
gyerekek kevés mérkőzést játszhattak, de
azokon ízelítőt kaphattak a korosztály legjobbjaiból. Reméljük, tanulnak a látottakból
és a későbbiekben kamatoztatni tudják a
mentális és tudásbeli mintákat.

Gyuris Donát, Zámbó Richard, Nagy Varga
Attila, Zellei Vivien, Mihálffy Gergely, Vecsernyés Roland, Szalai Arnold, Szilágyi Ádám,
Mocsári Dániel, Bakó András, Vér Viktória,
Dudás Zoltán hiányzik Kovács Csaba,
Edző. Mihálffy Zsolt
U16 korosztály: A megyei U16-os bajnokság déli csoportjában szerepelő fiatalok
idén komoly bajnoki mezőnyt kaptak 13
csapat részvételével. A mérkőzések pénteki
időpontja okoz némi gondot, mert az iskolák nem szívesen engedik el tanítási óráról
a gyerekeket, de eddig minden meccsen ki
tudtak állni. Edzőjük és véleményem szerint
is több rejlik a fiúkban annak ellenére, hogy
előkelő helyen állnak a tabellán. Egy mentálisan felépített téli felkészülés reményeink
szerint még nagyobb sikerekre vezetheti serdülő ifjainkat, akik közül többen akár felnőtt
futball kapuján is kopogtathatnak.
Dudás Tamás, Nyerges Bence, Maróti Kristóf,
Takács János, Lajkó Bence, Tóth Olivér, Réthi
Barnabás, Gyuris Dominik, Gyukics Norbert,
Csikós Dávid, Vajda Zsolt, Zádori Márkó, Patik
Ádám, Vecsernyés Roland, Kocsis Savanya
Szabolcs
Edző: Kiss Károly és Németh Tamás

"Nyelvek és fülek... csend,
Figyelem!

Szóm fontos beszédre
Emelem."
Petőfi Sándor: Disznótorban

21

dorkó

HÍRMONDÓ

Csongrád Megye dél
U16 2012-2013 bajnokság állása

hely
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

csapat
SZEOL SC-FK 1899 SZEGED
MÓRAHALOM VSE
ZSOMBÓ SE
ÚJSZEGEDI TC
DESZK SC
ÜLLÉSI ISE
BORDÁNY SK
SZEGED 2011 KFT.
ÁSOTTHALOM TE
SZŐREGI RSE
CSANÁDPALOTA FC
RÖSZKE SK
SZEOL SC-GYÁLARÉT LSC

M
8
7
8
8
7
7
6
7
7
7
5
6
7

GY
7
6
5
4
4
3
3
3
3
1
0
0
0

D
0
0
1
2
1
2
2
1
0
0
1
1
1

V
1
1
2
2
2
2
1
3
4
6
4
5
6

GK
61
36
33
15
7
27
12
26
7
-20
-43
-70
-91

P
21
18
16
14
13
11
11
10
9
3
1
1
1

Öregfiúk: Korosodó ifjaink szeptember
végén, a Dorozsmán rendezett Takács János
emléktornán szerepeltek, ahol nagyon jó
hangulatban a régi időket felidézve kellemeset mozoghattak, egészségükre!
A csapatok és az egyesület nevében ezúton
köszönjük, az edzők áldozatos munkáját, a
szurkolók bíztatását és a szülők segítségét.

U19 korosztály
László, Rárósi Péter, Zádori Norbert, Megyeri
Károly, Németh Tamás, Busa Gergely,
ifj. Mihálffy Zsolt, Palotás Zsolt, Makra Zoltán, Zetkó Zoltán, Vér Gábor, Longa Ádám,
Szalai Valentin
Edző. Daru Sándor

Az utánpótlás nevelése
céljából kérjük azon vállalkozókat, akik társasági adóval
rendelkeznek, adójuk max. 70
%-ának felajánlásával segítsék
a gyerekek körülményeinek
javítását.
Mihálffy Zsolt: 06 30 626 68 55

Mihálffy Zsolt

elnök
ZSOMBÓ SE

Csongrád Megye III osztály homokhát
bajnokság állása
hely
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

csapat
RÖSZKE SK II
ZSOMBÓ SE II
MÓRAHALOM VSE II
ÖTTÖMÖS SE
BALOTASZÁLLÁS
KISKUNDOROZSMAI ESK
FORRÁSKÚT SE
RUZSA KSE
ST.MIHALY FC

Felnőtt M II. osztály: A felnőtt csapatunk
szereplése az őszi szezonban nagyon döcögősen indult, igaz nehéz sorsolással kellett
szembenézni. Sajnos az eredmények nem
nagyon jöttek, bár a csapat játéka nem volt
rossznak mondható. Októberi mérkőzéseit
a felnőtt gárda 70%-ban „hozta”, így van
lehetősége a középmezőnyhöz zárkózni.
Reméljük a maradék három mérkőzés után
nyugodt téli pihenőben és várakozással teli
tavaszi felkészülésben lesz részük.
Tápai Viktor, Dobó Attila, Túri Dávid, Székely
András, Bálint Vilmos, Gyuris Dávid, Szűcs
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KG
13
11
11
21
17
11
15
22
40
37
47
75
96

Ezúton is kérjük a kedves szülőket, hogy
gyermekeik egészséges mozgás lehetőségét
és csapattársaik mérkőzéseken történő szereplését segítsék és az iskolai eredmények
alakulását ne az edzések és a mérkőzések
elhagyásával próbálják meg javítani, mert
ezt a sportolási lehetőséget sok ember áldozatos munkája árán lehetett elérni és
egy-két játékos hiánya is megbonthatja a
csapategységet.

U19 korosztály: Az ifjúsági korosztály a
felnőtt megye II. osztályú csapattal párhuzamosan játszotta mérkőzéseit, hétvégenként
egész Csongrád megyét bejárva. A csapat
nagyon fiatal, zömében az U16 korosztályra
épül, legtöbben akár még 4 évet is játszhatnak ebben a csapatban. Edzőik Kiss Károly
és Németh Tamás szerint, ha elhiszi a csapat minden tagja, hogy fiatal kora ellenére
nyerhet, és nem más körülményben keresi a
mérkőzések alakulásának okát, igen tisztes
eredmény elérésére is képesek. Megjegyzem, tudásban nem nagyon láttam jobb ifjúsági csapatot az őszi szezonban.
Frankó Tibor, Németh Krisztián, Dudás Tamás, Nyerges Bence, Maróti Kristóf, Takács János, Lajkó Bence, Tóth Olivér, Réthi Barnabás,
Csikós Dávid, Zádori Márkó, Gyuris Dominik,
Gyukics Norbert, Csikós Dávid, Vajda Zsolt,
Patik Ádám, Gyuris Ákos, Gyuris Gergő
Edző: Kiss Károly és Németh Tamás

"Halljátok, mit ajkim
Zengenek;

LG
74
47
44
36
24
38
27
48
47
17
4
5
5

Felnőtt M III. o: A Senior csapatunk rendkívüli sorozatot produkált melyről, Molnár
Zoltán csapatvezető és mi sem álmodhattunk, 10 mérkőzésen keresztül őrizte veretlenségét és az őszi szezonzáró mérkőzésén is
a dobogós helyek egyikének megszerzéséért
küzd Domaszéken.

Egyszersmind az ég is
Hallja meg."
Petőfi Sándor: Disznótorban

M
12
12
11
11
11
11
12
12
11

GY
7
7
7
6
6
5
5
4
4

D
3
3
3
3
2
2
1
3
2

V
2
2
1
2
3
4
6
5
5

LG
31
25
26
19
34
24
20
18
21

KG
14
18
21
8
22
18
22
19
22

GK
17
7
5
11
12
6
-2
-1
-1

Felnőtt M II.

P
24
24
24
21
20
17
16
15
14

Dorkó

A zsombói lányok ismét nyertek
Idén is megrendezték Budapesten a Berczik Sára Országos Emlékversenyt, 2012. november 9-11-éig.
Most is, mint mindig remek eredményekkel jöttek haza a zsombói
ritmikus gimnasztikás lányok.
Az eredmények:
A SZIKAI színeiben gyermek korcsoportban indult Bátki-Fazekas
Ilona, Barna Jázmin Petra, Viski Anna és Ökrös Gréta. Tökéletes karika gyakorlatukkal ezüst minősítést értek el.

Köszönet a segítségért!

Köszönjük a zsombói Önkormányzatnak,
hogy nekünk, az iskola Ritmikus Gimnasztikás karika csapatának rendelkezésünkre
bocsátotta az önkormányzati kisbuszt.
Ezzel lehetővé tette számunkra azt, hogy
együtt tudjunk felutazni a Berczik Sára Emlékversenyre és eljussunk a versenyt követően a Fővárosi Nagycirkuszba is. Ez a nap

biztosan örök emlék marad. E mellett köszönet illeti a türelméért és az ügyes vezetésért
Kothecz Pistit is.
Köszönettel:
Barna Jázmin 5.o, Bátki-Fazekas Ilona 6.o,
Viski Anna 5.o, Ökrös Gréta 5.o

II. zsombói utcai futóverseny
2012. november 9-én, pénteken immár
második alkalommal került megrendezésre
az Egészséghét programjai között az utcai
futóverseny. Köszönhető mindez Dr. Borbély
Rita háziorvosnak, valamint segítőinek, a
rendelő asszisztenseinek a Közösségi Ház
dolgozóinak, az iskola pedagógusainak, valamint a polgárőröknek. Szerencsére az időjárás kegyeibe fogadta a rendezvényt, hiszen
novemberhez képest egészen „langyos” volt
a hőmérséklet. A nevezésnél már látszott,
hogy többen fognak rajtolni, mint tavaly. A
bemelegítés kissé csúszott egy kis technikai
malőr miatt, de mindez az indulók nagy
részét kitevő gyerekek között nem okozott
problémát, mert az iskola udvarán néhány
labda társaságában kiválóan elő-bemelegítettek. A rajt után nem sokat kellett várni
az első beérkezőkre, hiszen valamivel több,
mint 6,5 perc után már át is szakította a
képzeletbeli célszalagot Törköly Zoltán, ezzel
megvédve tavalyi abszolút első helyezését.
Innentől aztán szépen lassan, de folyamatosan érkeztek a befutók, ki jobban, ki kevésbé
elfáradva, attól függően, hogy mi volt az erre
a napra tervezett célkitűzés. A beérkezést követően mindenki kis ajándékot vehetett át,
majd szabadon fogyaszthatott (életkortól
függően), a teából, vagy a forralt borból.
Végül következett az eredményhirdetés,
melyről senki nem ment haza üres kézzel,
hiszen ha le is csúszott a dobogóról, akkor is
megkapta a verseny teljesítéséért járó emléklapot. Köszönjük mindenkinek, aki akár
a munkájával, akár részvételével hozzájárult
a sikeres rendezéshez, s reméljük jövőre legalább ugyanannyival többen leszünk, mint
amennyivel az idén többen voltunk a tavalyinál.

Eredmények:
Alsó tagozatos lányok: 1. Lukács Boglárka;
2. Molnár Zita; 3. Patik Zsófia
Alsó tagozatos fiúk: 1. Rescsik Tamás; 2.
Masa Gábor; 3. Barna Balázs
Felső tagozatos lányok: 1. Barna Klaudia; 2.
Viski Anna; 3. Kisapáti Vivien
Felső tagozatos fiúk: 1. Törköly Zoltán; 2.
Gyukics Norbert; 3. Lajkó Bence
Felnőtt nők: 1. Janzsó Zsuzsanna; 2. Bényi-

né Maróti Melinda; 3. Szél Zoltánné
30+ nők: 1. Tokodi Margaréta; 2. Mihálffyné
Zakar Andrea; 3. Némethné Glasza Melinda
30+ férfiak: 1. Fehér Lajos; 2. Mihálffy
Zsolt; 3. Veverka Gábor
Családi verseny: a családi versenyért felajánlott pizzákat a Kun és a Mihálffy család
nyerték.
Korsós Zoltán

pedagógus

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!!!
"Hosszan nyúljon, mint e
Hurkaszál,

Életünk rokkáján
A fonál."
Petőfi Sándor: Disznótorban
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NE DŐLJÖN BE AZ OLCSÓNAK TŰNŐ AJÁNLATOKNAK!
Zöld-fül

HÍRMONDÓ

Manapság a szolgáltatók első hallásra rendkívül csábító akciós ajánlatokkal állnak ügyfeleik rendelkezésére, de nem beszélnek a nagyon olcsó havidíjak mögött megbúvó rejtett költségekről.

Vegyünk egy példát: 30 TV-csatornát, 10 MBit-es internetet és telefont kínálnak 8490 Forintért havonta, 2 éves hűségidő vállalása mellett. Azonban ne sikkadjunk el a kisbetűs rész fölött: a szolgáltatás egyszeri aktiválási díja 2899 Forint. Az akciós havidíj
csak az első 6 hónapra érvényes, a 7. hónaptól már 8990 Forint! Fontos szempont, hogy a régi típusú televíziókhoz szükséges
digitális vevő használata is, mégpedig annyi vevő, ahány tévével rendelkeznek. Amennyiben DVB-T tuneres televízióval rendelkeznek, a vevő (ezáltal a kódoló modul) nélkül mindössze 7 csatornát tudnak nézni a 30-ból, tehát ezekhez a tévékhez is szükség
van vevőre, kódoló modulra. Tehát a több tévékészülékkel rendelkezők plusz költséggel tudják igénybe venni ezt a 30 adót. Jelentős lehet a digitális vevők áramfogyasztása – egy újabb rejtett költség. A vétel minőségét az időjárás nagyban befolyásolhatja.

Ezzel szemben a Szélmalom Kábeltévénél 52 csatornás kábeltévé, 5 MBit-es korlátlan internet és telefon 7040 Forintért rendelhető! Kétéves hűségidő vállalása mellett nem kell külön belépési és telepítési díjat fizetni. Konkurens cégek által keltett
rémhírekkel ellentétben analóg szolgáltatásunk nem fog megszűnni. Analóg televíziós szolgáltatásunk igénybevétele esetén 40
analóg csatornát élvezhetnek. Ebben az esetben nincs szükség külön vevőkészülékre – tehát nincs rejtett költség –, és a műsorok egyszerre több tévékészüléken is élvezhetők! Amennyiben DVB-C típusú tuneres televízióval rendelkeznek, nincs szükség vevőre és kódoló modulra, tehát mind az 52 csatornát élvezhetik!
Új előfizetés megrendelése vagy szolgáltatóváltás esetén kérjük, számoljon utána a rejtett költségeknek is, és ne dőljön be az
olcsónak tűnő ajánlatoknak!
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„ne szóljon áldozatról,
Lemondásról senki sem;

Kötelesség! mit az ember
Hon jólléteért teszen.”
Petőfi Sándor: Védegyleti dal

BÉLÁIM

18+1 szó
A feladványban kétszer kilenc ötbetűs szót kell kitalálnia, amelyek páronként egymás
anagrammái, vagyis ugyanazokból a betűkből állnak (pl. orkán ∗ korán). A szavakhoz tartozó
meghatározásokat soronként, a beírás sorrendjében adtuk meg. A megfejtést az első kiemelt
oszlop betűinek összeolvasásával kapja meg (Ön is ezt teszi a betűkkel, ha anagrammát keres).

18+1 szó

A feladványban kétszer kilenc ötbetűs szót kell kitalálnia, amelyek páronként egymás
anagrammái, vagyis ugyanazokból a betűkből állnak (pl. orkán ∗ korán). A szavakhoz tartozó
meghatározásokat soronként, a beírás sorrendjében adtuk meg. A megfejtést az első kiemelt
oszlop betűinek összeolvasásával kapja meg (Ön is ezt teszi a betűkkel, ha anagrammát keres).

Fiatalok!!! Örök fiatalok
újra nyitott Zsombó

egyik szórakozóhelye a

Borpatika

Csocsóval, billiárddal,
Digi Sport csatornával és
persze
jó hangulattal várunk
mindenkit!!
A meccsek nézése mindig is
sokkal izgalmasabb
társaságban!!!

Nyitva-tartásunk
Keddtől-csütörtökig 17-22
óráig
péntek-Szombat 17-24 óráig
Vasárnap 17-22 óráig!!
Vállaljuk zártkörű rendezvények tartását.

Töltse ki az üres négyzeteket 1-9-ig számjegyekkel úgy,
hogy egy-egy sorban, oszlopban és vastag vonallal körülvett 3×3-as négyzeten belül
minden szám pontosan egyszer szerepeljen!

Kártyajóslás, sorselemzés, szerelmi mágiák, rontás levétel.

Okleveles kártyaoktatást vállalok.
Engedéllyel rendelkezem.
Tel.: 06304616911
http://kartya-joslas.gportal.hu
"Valamint e sültre
A mi szánk:

Mosolyogjon a sors
Szája ránk;"
Petőfi Sándor: Disznótorban
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