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Települési értéktár készül

Mars téri piacon való  
árusítás őstermelőknek

Tájékoztató  
a földhasználati  
nyilvántartásban  
bekövetkezett változásokról

"Nagy mulatság van itt ma, 
ezerféle maskara.Perdül, 
fordul, integet, búcsúztatja 
a telet.”

A mindennapos testnevelés 
első féléve

Tél- és gondűző verseny 
Zsombón

Szerencse kell mindenben 
az életben ahhoz, hogy az 
ember 90 évet megéljen. – 
beszélgetés Gábor Jánossal

Babaváró szülésre felkészítő 
tanfolyam

Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa
HíRMONDÓ
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"Ó emberek, gondoljatok ma rá, 
Ki Betlehemben született ez este, 
A jászol almán, kis hajléktalan, 

Szelíd barmok közt, édes bambino, 
Kit csordapásztoroknak éneke
Köszöntött angyaloknak énekével." 

Juhász Gyula: Betlehem

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNTEKRŐL

Új körzeti megbízott teljesít szolgálatot Zsombón

Február 1-től új nyitva tartással működik Szegeden  
a Huszár utcai okmányiroda:

A Hírmondó legutóbbi száma óta, a 
2013-as esztendőben is ülésezett már a 
Képviselő-testület, amely két munkater-
ven felüli, rendkívüli ülést tartott.

2013. január 9. – munkaterven felüli, 
rendkívüli ülés
A rendkívüli ülés összehívását a szociális 
célú tűzifa juttatásra benyújtott pályázatok 
elbírálása indokolta. A megadott időpontig 
22 zsombói lakos nyújtotta be kérelmét. A 
Képviselő-testület a benyújtott kérelmek és 
a rendeletben meghatározott jogosultsági 
feltételek alapján 15 lakosnak nyújtott tá-
mogatást.
A második napirendi pontban a Képviselő-
testület módosította a szociális tűzifa jutta-
tás szabályairól szóló rendeletét. A rendelet 
módosítását az indokolta, hogy a pályázat 
benyújtására nyitva álló határidőben nem 
érkezett be annyi igény, mint amennyi tűzifa 

támogatásban részesült az Önkormányzat. 
Ezért a Képviselő-testület által ki nem osz-
tott tűzifa szétosztása érdekében az egy főre 
jutó jövedelemhatár összegét megemelte.
A harmadik napirendi pontban a Képviselő-
testület elfogadta a Kós Károly Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény átadása vonatko-
zásában, az Önkormányzat és a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ között kötendő 
használati szerződés tervezetét.
Az utolsó napirendi pontban a Képviselő-
testület módosította a 2013. évi rendez-
vénytervét. A rendezvényterv módosítását 
egy-két program időpontjának módosulása 
indokolta.

2013. január 17. – munkaterven felüli, 
rendkívüli ülés
A rendkívüli ülés összehívását a szociális célú 
tűzifa juttatásra benyújtott újabb pályáza-
tok elbírálása indokolta. A beadott igények 

alapján a Képviselő-testület a még szét nem 
osztott tűzifa elosztásáról döntött.
A következő napirendi pontban a Zsombó, 
1408 hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi aján-
latról döntött a Képviselő-testület.
Az utolsó napirendi pontban a Képvise-
lő-testület jóváhagyta a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal és az Önkormányzat között 
kötendő üzemeltetési megállapodást, amely 
a járási hivatalhoz átkerült helyiség üzemel-
tetésére vonatkozott.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
Képviselő-testület várhatóan 2013. március 
27-én tartja soron következő, munkaterv 
szerinti ülését.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Dr. CsúCs Áron

 jegyző

Üdvözlöm a Tisz-
telt zsombói olva-
sókat!

Engedjék meg, 
hogy bemutatkoz-
zam, Csóti József r. 

főtörzsőrmester vagyok. Március hónaptól 
én és Lengyel Zsolt r. főtörzsőrmester mun-
katársam látjuk el Zsombó község körzeti 
megbízotti feladatait. 
Szegeden születtem 1978-ban. Szatymazon 
lakom feleségemmel, kislányommal és kis-
fiammal.  

2001-ben végeztem a Szegedi Rendészeti 
Szakközépiskolában. Ezt követően Szegeden 
a Tarjánvárosi Rendőrőrsön dolgoztam, majd 
2006. novemberben kerültem a Sándorfalvi 
Rendőrőrs személyi állományába. 2006-tól 
egészen mostanáig Szatymazon dolgoztam 
körzeti megbízottként.     
Korábbi körzeteimben is a lakosság meg-
elégedettségével végeztem feladataimat.  
Zsombó községet és az itt élőket évek óta jól 
ismerem.  Számos alkalommal segítettem a 
zsombói körzeti megbízottaknak feladataik 
ellátásában.  A polgárőrséggel és az önkor-
mányzattal is  remek kapcsolatot építettem ki.  

Saját kérésemre kerültem a településre, ami-
kor egy személycsere kapcsán erre lehetőség 
nyílott. A jövőben szeretném kiérdemelni 
Zsombó közbiztonságáért dolgozva az önök 
megbecsülését is.  
    
Szeretném megosztani önökkel az elérhető-
ségeimet.  
Telefonszám: +36-30/326-72-84
E-mail: csotijozsef@freemail.hu
     

Csóti József r. 
főtörzsőrmester 

 körzeti megbízott

minden munkanap reggel 8-Tól 
esTe 8-ig várják ÜgyfelekeT 
 
Alig egy hónapja kezdte meg működését 
a Szegedi Járási Hivatal, máris bővül az ok-
mányiroda nyitva tartási ideje: mostantól a 
Huszár utcában reggel 8-tól este 8-ig lehet 
ügyeket intézni. Igaz, egyelőre nyolc mun-
katárs várja majd a jelenlegi nyitva tartáson 

túli, délutáni, kora esti órákban az állam-
polgárokat, de így is minden okmányirodai 
szolgáltatás elérhető lesz. Nem csak az ügy-
félfogadási idő, hanem az időpont előjegy-
zés rendje is változik február 1-től: minden 
munkanap 19.30-ig fogadják a hívásokat a 
62/561-600-as központi számon. 
 Bodó Imre, a Szegedi Járási Hivatal vezető-
je azt reméli, hogy a hosszabb nyitva tartás 

kedvező visszhangra talál a lakosság köré-
ben. Az  új  ügyfélfogadási rendben a meg-
szokott, hivatali időn túl is bárki elintézheti a 
személyi okmányaival kapcsolatos ügyeket, 
amely minden bizonnyal, csökkenti majd a 
napközbeni ügyfélfogadások zsúfoltságát. 

  Varga MÁrta 
kommunikációs vezető 

Csongrád Megyei Kormányhivatal 

kedves Zsombói lakosok !
Zsombó község közigazgatási területére kiterjedő illetékességgel 2013. január 1-jétől az I.fokú építésügyi hatósági ügyekben a Mórahalom 
Város Jegyzője az illetékes eljáró hatóság. Az érintett hivatali vezetők egyeztetése alapján minden páratlan héten csütörtökön délután 1300 
- 1530  között tartunk ügyfélfogadást a Zsombói Polgármesteri Hivatalban és minden páros héten csütörtökön délután pedig a Forráskúti Pol-
gármesteri Hivatalban várjuk a kedves ügyfeleket. Az ügyintéző Majoros Imre ruzsai lakos, aki 1990-től látja el az építéshatósági feladatokat 
ruzsai székhellyel, majd 2009-től a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal alkalmazásában. 
Elérhetősége: Tel.: 62/585-515;  Fax: 62/585-519

Építéshatóság
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"Ó emberek, gondoljatok ma rá, 
Hogy anyja az Úr szolgáló leánya 
És apja ács volt, dolgozó szegény. 

És nem találtak más födélt az éjjel 
A városvégi istállón kivül." 

Juhász Gyula: Betlehem

Nemzeti örökségünk ápolása és védelme, 
továbbá széles körű hazai és külföldi be-
mutatása kiemelkedő jelentőségű, mind 
az egyedülálló magyar értékek megis-
mertetése, mind az országmárka erősítése 
céljából. A magyar nemzeti értékekről és 
hungarikumokról szóló törvény szerint az 
összetartozás és a nemzeti tudat erősítése 
érdekében össze kell gyűjteni a magyarság 
őrzendő, sajátos szellemi és anyagi alkotá-
sait, ember és természet alkotta értékeit, és 

azokat a Magyar Értéktárban kell összesíteni. 
A Magyar Értéktárba beépülő megyei érték-
tár alapját a településeken fellelhető nem-
zeti értékek jelentik. Ehhez kapcsolódóan 
kezdte meg a
Közösségi Ház és Könyvtár a helyi érté-
kek gyűjtését, feltárását, melyhez kérjük a 
zsombóiak segítségét is. Várjuk a javasla-
tokat a településhez, tájegységhez köthető 
sajátosságokra (például helyi népszokások, 
népi mesterségek, tájjellegű mezőgazdasági 

termékek és élelmiszerek, gyógyhatású ké-
szítmények), a különleges természeti érté-
kekre, a szellemi örökségre, a település híres 
szülötteire, valamint minden olyan értékre, 
mely különlegessé teszi a települést. 
A javaslatokat elektronikusan a titkarsag@
zsombo.hu e-mail címre, vagy személyesen 
a Polgármesteri Hivatal titkárságán Horváth 
Ágneshez várjuk.

gyuris zsolt

polgármester

Települési értéktár készül

A falugazdász tájékoztatója
Tisztelt Termelők!

1. az őstermelői igazolványok 2013. évi 
érvényesítésében az előző számban leírtak-
hoz képest kevés változás történt:
a, A 2009. január 1. előtt kiváltott őstermelői 
igazolványok 2012. december 31-ig voltak érvé-
nyesek, ezeket az igazolványokat ki kell cserélni 
új igazolványra.
b, A 2009. január 1. után kiállított igazolványok, 
melyek három adóéven keresztül érvényesítve 
voltak (három pecsét található a belső részén), 
szintén ki kell cserélni új igazolványra. 
A 2011. január 1. és 2012. december 31. között 
kiváltott igazolványok 2014. december 31-ig 
lesznek érvényesek. Ezeket az igazolványokat 
egy évre lehet érvényesíteni.
c, A 2013. január 1. után kiadott igazolványok 3 
évig lesznek érvényesek. 
Az új igazolvány kiállítása 1000 Ft-ba kerül, míg 
a betétlapok kiadása betétlaponként 1000 Ft 
lesz. Ez azt jelenti, hogy egy új igazolvány kiál-
lítása, amely 3 évig lesz érvényes, 4000 Ft-ba, 
amely 2 évig érvényes, 3.000 Ft-ba, amely  dec-
ember 31-ig érvényes, 2.000 Ft-ba fog kerülni.
A Kiállítás díját csekken kell befizetni, csekk az 
irodából kérhető.
A gyakorlati ügyintézés során ez azt jelenti, 
hogy az igazolványok ¾-ét ki kell cserélni, ez 
hosszabb átfutási időt fog igényelni. A lehe-
tőség szerint megpróbáljuk azonnal kiállítani az 
igazolványt, de előfordulhat az, hogy az iratok 
átvétele után 8 nap múlva lesz kész az új iga-
zolvány.
A rendelet azon része továbbra is érvényes, hogy 
az első értékesítés előtt érvényes őstermelői 
igazolvánnyal kell rendelkezni.
Járulékfizetés szempontjából továbbra is fontos, 
hogy a március 20. előtt érvényesített (ki-
adott) igazolványok visszamenőleg január 1-től 
lesznek érvényesek, március 20. után pedig az 
aktuális dátumtól. 
A főállású őstermelőket mindenképpen kérem, 
hogy eddig a dátumig jelentkezzenek, mert a 
határidőhöz közeledve torlódás várható.
A támogatások igénylésének az időszaka alatt 
(április elejétől május 15-ig) az őstermelői iga-
zolványok ügyintézésére kevés lehetőség lesz 
(nagy valószínűséggel csak a járási központok-
ban), ezért mindenkit kérek, hogy a támogatá-
sok igénylése előtt jelentkezzenek az őstermelői 
igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézésre.

Ezeket az információkat mindenképpen vegyék 
figyelembe az őstermelői igazolványok ügyinté-
zése során, figyeljék a kiírásokat.
Az új igazolvány kiállításához illetve az érvénye-
sítéshez szükséges dokumentációk: személyes 
iratok, földhasználatot igazoló iratok, tavalyi 
évben átadott adatnyilvántartó lap máso-
lati példánya. ezen egységes szerkezetben 
szerepelnek az adatok, az adatfeldolgozás 
erről könnyebb.
2. a 2012. évi gázolaj jövedéki adó vissza-
igénylése:
A 2012. évi jövedéki adó visszaigénylés, vala-
mint az ehhez kapcsolódó szőlő-, gyümölcs 
gázolaj de minimis igénylés rendje is változott, 
egyszerűbb lett.
nem kell földhasználati lap szemlét kérni 
a földhivataltól, és nem kell a falugazdász 
igazolása a jövedéki adó visszaigénylés-
hez.
A termelő a jövedéki adó bevallását a nyomtat-
vány kitöltése után attól függően, hogy elektro-
nikus bevallásra kötelezett-e, papír alapon vagy 
elektronikusan benyújthatja a NAV-hoz. nem 
kell hozzá csatolni sem a számlákat, semmi-
féle igazolást.
A jövedéki adó bevallással együtt kell megje-
lölni a nyomtatványon a szőlő-gyümölcs de 
minimis támogatási igényt is, ennek elmulasz-
tása jogvesztő.
3. a 2012 –es egységes támogatási kérel-
mekkel kapcsolatos információk.
A második részlet kifizetése folyamatos, de a 

teljes körű kifizetést 2013. június 30-ig kell ki-
fizetniük. Ekkorra kell minden egyéb jogcímen 
igényelt támogatást is kifizetniük az MVH-nak.
4. A tavalyi évhez hasonlóan a burgonyater-
mesztésben történt változásokat február 28-
ig  el kell juttatni a Kormányhivatal Növény és 
Talajvédelmi Igazgatóságához, ez jelenleg díj-
mentes.
5. Az aktuális információk, pályázati lehető-
ségek a www.fvm.hu, a www.mvh.gov.hu, a 
www.emva.gov.hu honlapokon olvashatók, 
kérem figyeljék ezeket az oldalakat is.
az ügyfélfogadási idő az őstermelői iga-
zolványok adatfeldolgozása miatt márci-
us 22-ig a következőképpen módosul:
Hétfő: 8.00-16.00 Zsombó
Kedd: 8.00-16.00 Forráskút
Szerda: 8.00-16.00 Forráskút
Csütörtök: adatfeldolgozás miatt 
 az ügyfélfogadás szünetel
péntek: 8.00-12.00 Zsombó

A piacokon a hatóságok fokozott ellenőrzésére 
ismét lehet számolni, ezért arra kérek minden-
kit, hogy a különféle regisztrációs számok, per-
metezési 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
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"Ó emberek, gondoljatok ma rá, 
Kit a komor Sibillák megígértek, 

Kit a szelíd Vergilius jövendölt 
S akit rab népek vártak, szabadítót."

Juhász Gyula: Betlehem

kormányablakban ügyfél-
kapun keresztül bárki be-
adhatja jelentkezését  fel-
sőoktatási intézményekbe 
március 1-jéig. az országban 
29 helyszínen munkanapo-
kon reggel 8-tól este 8-ig 
várják az ügyintézők mind-
azokat, akik élni szeretné-
nek az online jelentkezés 
lehetőségével.
  A leendő főiskolások és egye-
temisták közül egyre többen  
veszik igénybe az elektronikus 
jelentkezést. Egyszerű, kényel-
mes, gyors és kiszűri az olyan 
hibákat, amelyeket kitöltés 
közben a papíron jelentkezők 
meglehetősen nagy számban 
vétenek. Az online jelentke-

zéshez ügyfélkapu regisztráció 
szükséges, amelyet a  kormány-
ablakokban lehet igényelni, de 
ezen túl  az ügyintézők részletes 
tájékoztatást, s egyben azonnali  
segítséget tudnak nyújtani  az 
űrlap kitöltésében,  az előírt 
dokumentumok feltöltésében,  
a jelentkezés  ügyfélkapun ke-
resztül  történő hitelesítésében 
is. Így akár fél óra alatt elintéz-
hető a felvételi jelentkezés, me-
lyet az Országos Felsőoktatási 
Információs Központ azonnal  
fogad.   

Sajtó Főosztály
Társadalmi Kapcsolatokért Felelős 

Államtitkárság
Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium

Tisztelt gazdálkodó!
A Csongrád Megyei Agrárkamara, a Csong-
rád Megyei Agrár Nonprofit Közhasznú Kft.-
vel közösen, a Szegedi Vásár és Piac Kft.-vel 
együttműködésben a tanyai gazdálkodók 
számára díjtalan piaci napokat biztosít 
a szegedi mars téri piacon. február 4. 
és április 30. között, minden hétfőn a 
nagycsarnokban kijelölt helyen a ta-
nyagazdák helypénz befizetése nélkül 
árusíthatnak. Ezzel a lehetőséggel élhet 
minden tanyagazda, aki, saját termékét kí-

vánja értékesíteni, (zöldség, gyümölcs, hús 
szárazáru, savanyúság, hűtést nem igénylő 
csomagolt tejtermékek, bor, stb.) valamint a 
termelő rendelkezzen azokkal a dokumentu-
mokkal és engedélyekkel, amelyek szüksé-
gesek a piacon történő árusításhoz. Kérjük, 
jelezzék részvételi szándékukat a Csongrád 
Megyei Agrár Nonprofit Közhasznú Kft. vagy 
a Csongrád Megyei Agrárkamara székhelyén 
(a feltüntetett elérhetőségen). Felhívjuk 
figyelmüket, hogy hűtést igénylő termékek 
árusítására nincs lehetőség. Ingyenes parko-

ló helyet biztosítunk. A piaci helyek előzetes 
egyeztetés után vehetőek igénybe!
muTassuk meg egyÜTT, hogy a ma-
gyar vidéken előállíToTT Termé-

keknél ninCs finomabb!

bővebb információ:
Kormányos Sándor
6722 Szeged Kossuth. L. sgt. 17.
62/423-360/135-ős mellék,
30/532-4564
mamut003@gmail.com

A már bejegyzett földhasználók számára 
a termőföldről szóló törvény előírja, hogy 
magánszemélyként a személyi azonosító-
ját (személyi szám) és az állampolgárságát, 
gazdálkodó szervezet esetén pedig a sta-
tisztikai azonosítóját (törzsszám) kell beje-
lentenie az illetékes járási földhivatalnál. A 
rendelkezés szerint a 2012. december 31-ig 
földhasználati nyilvántartásba bejegyzett 
földhasználóknak március 30-ig eleget 
kell tenniük új adatszolgáltatási kötele-
zettségüknek. A bejelentés egy kötelezően 
használandó adatlapon történik, melyet a 
földhivatalok hivatalos honlapjáról, a www.
foldhivatal.hu/ügyintézés/nyomtatványok 
menüpontból, vagy a Csongrád Megyei Kor-
mányhivatal Földhivatalának honlapjáról 
érhető el. 
Ha a földhasználó több járási földhivatal il-
letékességi területéhez tartozó termőföldet 

használ, úgy a bejelentést kizárólag egy 
földhivatal felé kell megtennie azzal, 
hogy az adatlapon fel kell tüntetnie azoknak 
a településeknek a nevét, amelyeken a nyil-
vántartásba vett földhasználatával érintett 
földrészletek vannak. 
A március 30-i határidő letelte után a ható-
ság földhasználati bírsággal sújthatja azt a 
bejegyzett földhasználót, aki a bejelentési 
kötelezettségének nem tesz eleget. 
2013. január 1-jével egyébként is kötelező 
bejelenteni minden termőföld, valamint 
mező-, és erdőgazdasági belterületi 
föld – kivéve az erdőművelési ágú terüle-
tek – használatát a földhivatal felé, területi 
mértéktől függetlenül. 
(Hatályon kívül helyezésre került ugyanis az 
a rendelkezés, miszerint a bejelentési köte-
lezettség csak az 1 hektár területnagyságot 
meghaladó földhasználatra vonatkozik.) 

Nem csak a használat, de a használatban 
bekövetkezett változás, valamint a hasz-
nálat megszűnése is a kötelező formanyom-
tatvány kitöltésével történik ezen túl. A ma-
gánszemély földhasználóknak – az eddigi 
adatok mellett – a személyi azonosítójukat 
és az állampolgárságukat is fel kell tüntetni 
majd az adatlapon, a gazdálkodó szerveze-
teknek pedig a statisztikai azonosítójukat, il-
letve cégek esetében a cégjegyzékszámukat 
kell megadniuk. 
Az adatközlési bejelentéssel indult eljárás 
díjmentes!!!

Zsombói ingatlantulajdonosok ügyeit 
2013. augusztus 31-ig a szegedi körzeti 
földhivatal intézi.

Vidékfejlesztési Minisztérium
és a Csongrád Megyei Kormányhivatal

sajtóközleményeiből készített összefoglaló 

Elektronikus jelentkezés  
egyetemre, főiskolára –  

akár fél óra alatt  
a Kormányablakban

Mars téri piacon való árusítás őstermelőknek

Tájékoztató 
a földhasználati nyilvántartásban bekövetkezett változásokról

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!!! 
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"Ó emberek, gondoljatok ma rá, 
A betlehemi kisded jászolára, 

Amely fölött nagyobb fény tündökölt, 
Mint minden földi paloták fölött." 

Juhász Gyula: Betlehem

Tisztelt Ügyfelünk!
a szegedi környezetgazdálkodási non-
profit kft. Zsombó településen 2013. 
évben lehetőséget kínál az éves hulla-
dékszállítási díj – 6 %-os kedvezmény-
nyel – egy összegben történő kiegyen-
lítésére. 
Ezért postázunk Önnek egy PRO-FORMA díj-
bekérő „számlát” és egy kitöltött postai utal-
ványt, ami a 2013. évi díjtétellel számított és 
6%-kal már csökkentett összeget tartalmaz-
za. A díjkedvezmény igénybevételéhez Ön-
nek nem kell mást tennie, mint ezt a csekket 
2013. február 28-ig befizetni. A befizetést 
követően egy hónapon belül megküldjük Ön-
nek a hivatalos éves számlát is.

Az előrefizetéssel járó kedvezmény igénybe-
vételéhez a 2013. február 28-ig befizetett 
összegeket tudjuk figyelembe venni.
Azon zsombói lakossági ügyfeleink között, 
akik éves hulladékszállítási díjukat előre 
egy összegben a fenti határidőig rende-
zik  értékes nyereményeket sorsolunk ki. 
a felajánlott nyeremény 
3 db digiTális fényképeZőgép, 
amelyet a három legszerencsésebb ügyfelünk 
fog elnyerni, 
A közjegyző jelenlétében megtartott sorsolás 
időpontja: 2013. március 21. 14,00 óra (Sze-
ged, Városgazda sor 1.)
A nyereményátadás időpontja: 2013. április 
18. 14,00 óra (Szeged, Stefánia 6.)
Ha Ön úgy dönt, hogy a 2013. évre lemond 
az előrefizetéssel járó díjkedvezményről, ak-
kor a kiküldött csekket nem kell befizetnie. 
Ebben az esetben, a következő számlázásnál 
automatikusan megkapja a szokásos kéthavi 
hulladékszállítási számláját.
felhívjuk a figyelmét, hogy február 28-a 
után döntésének megváltoztatására 
nem lesz lehetősége.

A hulladék kezeléséért az ingatlantulajdonos 
vagy használó, továbbá a termelő az alábbi-
akban meghatározott díjat köteles fizetni:
• Lakossági ügyfelek esetében belterületen 
a hulladékkezelési szolgáltatás lakásonkénti 
díja 2.293,-ft/lakás/hó+áfa, amely laká-
sonként 110-120 l hulladék mennyiség heti 
egyszer történő elszállításának díját tartal-
mazza. 
• Lakossági ügyfelek esetében belterületen 
a hulladékkezelési szolgáltatás lakásonkénti 
díja 1465,-ft/lakás/hó+áfa, amely laká-
sonként 60 l hulladék mennyiség heti egyszer 
történő elszállításának díját tartalmazza
• Külterületen élő lakosság részére havonta 
egyszer történő hulladékszállítás esetén a 
szolgáltatás díja: 584,-ft/darab/hó/zsák 
+áfa
• közületi ügyfelek esetében kötelező a mi-
nimum 120 liter/hét kommunális hulladék-
szállítási szolgáltatást igénybe venni. Egyéb 
szilárd hulladék esetén a termelt mennyiség-

gel arányos díjat szükséges fizetni.

a 6% éves díjkedvezményt csak azok 
az ügyfelek vehetik igénybe, akik Tár-
saságunk felé számlatartozással nem 
rendelkeznek. Ha igénybe szeretné venni 
a felajánlott egyösszegű kedvezményes díj-
fizetést, kérjük, hogy a korábbi esetlegesen 
fennálló tartozását – a PRO FORMA számla 
befizetésével egyidejűleg – rendezze. 
Éves szinten a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos kötelező közszolgáltatás díjából 
50%-os kedvezményben részesülhet a 70 
év feletti egyedülálló személy, amennyiben 
jövedelme nem haladja meg a mindenkori 
öregségi nyugdíj-minimum összegének há-
romszorosát, illetve a házas (amennyiben 
mindkét fél 70 év feletti) ingatlantulajdonos, 
amennyiben (egy főre jutó) jövedelme nem 
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj-
minimum kétszeresét.
kedvezményben díjhátralékos ügyfelek 
nem részesülhetnek!
Befizetés esetén kérjük a fizetési határidő 
pontos betartását. A megrendelés módo-
sítása csak a bejelentést követő számlázási 
időponttól lehetséges. Év közbeni ingatlan 
értékesítés esetén vagy az ingatlan haszná-
latban bekövetkezett változás során az elő-
refizetési kedvezmény utólagos korrekcióját 
elvégezni nem lehet. Késedelmes teljesítés 
esetén a befizetést túlfizetésként tartjuk 
nyilván, és beszámításra kerül az aktuális 
kettő havi hulladékszállítási számlák erejéig. 
Amennyiben a számlán tartozás mutatkozik, 
a befizetés a legkorábbi kettő havi vagy az 
esetlegesen fennálló különbözeti pótszám-
lára kerül könyvelésre. A Szegedi Környezet-
gazdálkodási Nonprofit Kft. a szünetelés és 
nyugdíjas kedvezmény igénybevételének 
jogszerűségét helyszíneléssel folyamatosan 
ellenőrzi. A szüneteltetés vagy a kedvezmé-
nyes díjtétel jogtalan igénybevétele esetén 
a szolgáltató jogosult a tárgyév első napjára 
visszamenőleg kiszámlázni a normál összegű 
hulladékszállítási díjat a késedelmi kamatot, 
valamit a honlapunkon évente meghatáro-
zott költségeket.
aZ éves sZámla kiállíTásT kÖveTően 

a Tárgyévre vonaTkoZó 
sZámlamódosíTásT

nem áll módunkban elfogadni!
felhívjuk szíves figyelmét, hogy az éves 
számla megfizetésével a fenti szerződé-
ses feltételeket elfogadottnak tekint-
jük.
Figyelem! A PRO FORMA díjbekérő „számla” 
általános forgalmi adó visszaigénylésre nem 
jogosít. Pénzügyi teljesítést követően 2013. 
június 15-ig megküldjük a számlát.
munkaszüneti vagy ünnepnapon végzett 
hulladékszállítással kapcsolatban kérjük Tisz-
telt Ügyfeleinket, hogy telefonon érdeklődje-
nek a hulladékszállítás rendjével kapcsolat-
ban. Ünnepnapon, ha az hétköznapra esik a 

hulladékszolgáltatás változatlanul történik, 
kivéve minden év január első napja. Ennek 
pótlása a következő szállítási hét ürítési nap-
ján történik.

Hulladékszállítással kapcsolatos bejelen-
téseket, észrevételeit a +36 62 /777-203, 
777-204 telefonszánra várjuk.
Konténeres (2,4 m3 - 7m3) hulladékszál-
lítással kapcsolatban közvetlenül a +36 62 
777-205, 777-206 telefonszámon érdeklőd-
hetnek.

Hulladékszállítással kapcsolatos egyéb kér-
déseivel Ügyfélszolgálati Irodánkhoz fordul-
hat:

Ügyfélszolgálati iroda 
(szeged, stefánia 6.) 

Telefon: +36 62/777-211
nyitva tartás: 

hétfő, kedd, szerda, 8.00-15.00, 
csütörtök 8.00-17.00, 

péntek 8.00-13.00

Kérjük, hogy a hul-
ladékszállítási köz-
szolgáltatás díjának 
előre történő befi-
zetésével járuljon 
hozzá a térségi kör-
nyezetminőség ja-
vítására, hulladékok 
által okozott kör-
nyezetszennyezés 
megakadályozására 
és felszámolására 
irányuló erőfeszíté-
seinkhez.
szegeDi KörnyezetgazDÁl-

KoDÁsi nonprofit Kft.

ÉVES ELŐREFIZETÉSI KEDVEZMÉNY ÉS NYEREMÉNY AKCIÓ
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"Ó emberek, gondoljatok ma rá, 
Augustus Caesar birodalma elmúlt, 

Az ég és föld elmúlnak, de e jászol 
Szelíd világa mindent túlragyog."

Juhász Gyula: Betlehem

Van Önnek közüzemi tartozása?Tájékoztató

Tisztelt védendő fogyasztók!

Ha igen, megoldást jelenthet helyzetére a „Védőernyő a Díjhátra-
lékosokért Alapítvány” negyedévente induló pályázati lehetősége.
A kérelmet a „Pályázat-támogatási kérelem” formanyomtatvá-
nyon, a szükséges mellékletekkel együtt kell benyújtani.

bővebb információ: 
Szociális Szolgáltató Központ,
Zsombó, Alkotmány u. 6.
Tel.:06-62/595-574
     családgondozók

Továbbra is várják ügyfeleiket ingyenes jogi és pszichológiai tanács-
adásra: 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

A fűtési időszak jelentős anyagi terhet je-
lent minden fogyasztó számára, de külö-
nösen megterhelő a szociálisan rászoruló 
személyeknek. védendő fogyasztók 
lehetnek: szociálisan rászorulók (akik 
időskorúak járadékában, aktív korúak 
ellátásában, lakásfenntartási támoga-
tásban, rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben, ápolási díjban részesülnek, 

vagy otthonteremtési támogatást kaptak 
a támogatás megállapításától számított 3 
éven keresztül) és fogyatékkal élők. A 
védendő fogyasztók bizonyos helyzetekben 
szolgáltatásokra, kedvezményekre jogosul-
tak (pl. több hónapra kaphatnak részletfi-
zetési kedvezményt magas összegű számla 
esetén, a nem védendő fogyasztókhoz vi-
szonyítva).

Felhívnám a figyelmet arra, hogy a nyilván-
tartásba vételt és a jogosultság meghosz-
szabbítását kérelemben kell benyújtani a 
szolgáltatók felé.
bővebb információ: 
Szociális Szolgáltató Központ,
Zsombó, Alkotmány u. 6.
Tel.:06-62/595-574

családgondozók

Tájékoztatás támogató szolgálatról
magasabb összegű családi pótlékban, 
illetve fogyatékossági támogatás-
ban részesülő személyek továbbra is 
igénybe vehetik ingyenesen a telepü-
lésünkön működő támogató szolgál-
tatást.
Az ellátás segítséget nyújt az önálló életvitel 
megkönnyítéséhez lakókörnyezeten belül és 

kívül, lakáson belüli speciális segítségnyúj-
tás (pl.: ápolás, felügyelet, gyógyszerada-
golás, stb.) és a lakáson kívüli közszolgál-
tatásokhoz való hozzáférés (pl.: bevásárlás, 
ügyintézés, kíséret, stb.) biztosításával. Az 
ellátás formája és gyakorisága közös meg-
egyezés alapján történik (hétköznapokon le-
het napi szintű, de havi egy-két alkalommal 

is igénybe vehető). A szolgáltatás kiskorúak 
számára is biztosított. 
bővebb információ: 
Szociális Szolgáltató Központ,
Zsombó, Alkotmány u. 6.
Tel.:06-62/595-574
     
  családgondozók
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"Ó emberek, gondoljatok ma rá, 
Ki rómaihoz, barbárhoz, zsidóhoz, 

A kerek föld mindegyik gyermekéhez 
Egy üzenettel jött: Szeressetek! " 

Juhász Gyula: Betlehem

A hagyományokhoz híven februárban ren-
deztük meg az „Óvodánkért Jótékonysági 
Bált”.  
A nagycsoportos óvodások gyönyörű műsor-
ral kedveskedtek a vendégeknek. Köszönjük 
a felkészítő óvónéniknek, Baló Évának, Fodor 
Ilonának, Táborosi Renátának és Fogasné 

Matula Zsuzsannának.
Az asztalokon található sós és édes sütemé-
nyek attól voltak különlegesek, hogy a szü-
lők készítették. 
Vacsora után izgalommal vártuk kijön-e a 
medve a barlangjából. Ha ki is jött a sok sztár 
láttán gyorsan elmenekült. 

A szorgos munkának köszönhetően el-
mondhatjuk, hogy jól sikerült a bál, amely 
rengeteg szülői segítséggel valósult meg. 
Köszönjük szépen mindenkinek a sok-sok 
segítséget, felajánlást és részvételt!  

szabó eDit

Szülői Választmány elnöke

2013. február 8-án pénteken végre elér-
kezett a várva várt nap a Margaréta cso-
portban, amikor mindenki átváltozhatott 
kedvenc mesehősévé vagy beöltözhetett 
valamilyen általa kedvelt szerepbe. A lányok 
Tündér szemüveget díszítettek, a fiúk Pán 
Péteres álarcot alkottak a nagy napra. Az 

ebédlő díszítéshez színes ördöglépcsőket 
hajtogattunk.
A szülőknek kedvenc farsangi zenénkre 
táncot mutattunk be, majd a fiúk és lányok 
mondtak közösen verset. Néhány kedvcsi-
náló versenyszám után jöhetett az eszem-
iszom és a mulatság. Sajnos gyorsan eltelt 

ez a péntek délután, de úgy gondoltuk, hogy 
hétfőn délelőtt folytatjuk még egy kicsit és 
elfogyasztjuk a maradék finomságokat.
Köszönjük a szülőknek a részvételt az üdítő-
ket, süteményeket. 

DéKÁnyné Vass aniKó

óvodapedagógus

XXI. ÓVODABÁL

„Itt a farsang, áll a bál….”

A gyerekek és persze mi is nagy izgalommal 
vártuk a szülők érkezését február 6-án, szer-
dán délután. Nagyon szerettük volna már 
megmutatni a kis műsort, amit oly ügyesen 
tudtak már a gyerekek. Mi Százszorszépek, 
voltunk az elsők, így a tornaszoba díszíté-
sével kezdtünk, a gyerekek által készített 
szemüvegek, ördöglépcsők és ahogy az 
Nóri nevezte angyallambériák igazi farsangi 
hangulatot idéztek. A beöltözés után elmu-

togattuk az A part alatt című versikénket, 
majd a tavaszt próbáltuk csalogatni két 
másik verssel és végül vidáman jártuk el a 
Kacsatáncot (a kedvencünket). Versenyez-
tünk mesés matricákért, majd nagy lakomát 
csaptunk a csoportszobában.  A gyerekek 
jelmezei ötletesek és színesek voltak, volt 
szuperman-ünk, rókánk, karate bajnokunk, 
cicánk, kutyánk, tavasztündérünk, királylá-
nyunk és még számtalan szép maskara. A 

gyerekek nagy meglepetésére mi felnőttek 
is beöltöztünk, erre a két órácskára indián-
lányok lettünk!
Köszönjük a szülőknek, hogy elkészítették 
ezeket a szép jelmezeket és köszönjük a sok 
finom süteményt! 

tóthné gaJDaCsi MóniKa

óvodapedagógus

"Nagy mulatság van itt ma, ezerféle maskara. 
Perdül, fordul, integet, búcsúztatja a telet.”
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"Ó emberek, gondoljatok ma rá, 
És hallgassátok meg az angyalok 
És pásztorok koncertjét, mely e szent éj 

Ezerkilencszázhuszonhároméves 
Távolságából is szívünkbe zeng." 

Juhász Gyula: Betlehem

A Hóvirág csoport farsangi mulatsága na-
gyon vidám hangulatban zajlott. A gyere-
kek szép és ötletes ruháikban felvonulva, 
egyesével bemutatkoztak, majd egy kis 
műsorral kedveskedtek a szülőknek, ven-
dégeknek. Végül kézen fogták, és táncra is 

hívták Őket. Persze a farsangi vigadalomból 
nem hiányozhatott a vetélkedő sem, ahol a 
gyerekek fánk-evésben, fakanál adogató-
ban, újságpapír-táncban és karika-fűzésben 
versengtek, és szüleik, testvéreik szurkoltak, 
tapsoltak nekik. Nagy öröm volt néznünk, 

ahogy a gyerekek szüleikkel együtt táncol-
tak, nevettek! Így, közösen, biztosan  sikerült 
elkergetnünk a telet.   

KotroCzó eDit

óvodapedagógus

A farsangi mulatság tetőpontja „farsangfar-
kára” esik. Mi is ezt az időszakot választot-
tuk. „Húshagyó kedden” maskarákat öltöt-
tünk, hogy elűzzük a telet. 
Óvodánk három csoportja, az Ibolya, a Nap-
raforgó és a Tulipán csoportok készültek far-
sangolni. A Közösségi Házban már délután 
két órától gyülekeztek a felnőttek és a gyere-
kek. Izgatottan öltötték magukra a gyerekek 
jelmezeiket, majd vidáman mutatták meg 
magukat a többieknek. Háromnegyed há-

romra mindenki megérkezett, s kezdődhe-
tett a műsor. A három csoport egymás után 
„űzte a telet” vidám versekkel, énekkel és 
tánccal. Ezután egyénileg is bemutatkozhat-
tak a jelmezesek. Volt tündér, hastáncosnő, 
Batman, de az egy négyzetméterre jutó Pók-
emberek száma volt a legmagasabb. Ezután 
különböző versenyszámokban mérhették 
össze ügyességüket kicsik és nagyok. Seprűs, 
hengeres, és újságpapír tánc, labdaadoga-
tás, fánkevő verseny tette próbára a vállal-

kozókat. Külön korosztályban indulhattak 
az iskolás nagy testvérek és a felnőttek. Az 
apukák körében nagy sikere volt a fánkevő 
versenynek. A legügyesebbek szinte egy fa-
lásra bekapták a gyerekekénél jóval nagyobb 
fánkokat. Levezetésképpen még egy nagy 
körben táncoltunk, majd vonatoztunk.
Köszönjük a szülők segítségét, a finom enni-, 
és innivalókat.

     zÁDori aliz

óvodapedagógus

– Március 01-én 17 órától Gábor Alexandra pszichológus előadása az iskolaérettségről.
– Március 19-21-ig (8-11 óráig) nyílt napok az óvoda hat csoportjában.
– Március 26-án 17 órai kezdettel – nagycsoportos gyerekek szüleinek – 
 tájékoztató szülői értekezlet a 2013-2014-es tanévről, előadó Pálmai Péter igazgató és a leendő tanítók.
– Április 10-én (8-11 óráig) nyílt nap a leendő óvodások szüleinek.

                                                                                        fogasné Matula zsuzsanna

intézményvezető

Farsang a Hóvirág csoportban

Télűző ovis módra

Óvodai rendezvények



ap-rókák

9

"Ó emberek, gondoljatok ma rá, 
S gondoljatok rá holnap és minden áldott 
Napján e múló életnek s legyen 

A betlehemi énekből öröm, 
A karácsonyi álomból valóság 
És békessége már az embereknek! " 

Juhász Gyula: Betlehem

kedves szülők!

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola sze-
retettel várja a leendő első osztályos tanuló-
kat! Az első évfolyamra történő beíratáskor 
a szülő és a gyermek személyazonosságát, 
lakcímét igazoló dokumentumokat, a gyer-
mek születési anyakönyvi kivonatát, TAJ kár-
tyáját, továbbá az iskolába lépéshez szük-
séges fejlettség elérését tanúsító igazolást 
kell bemutatni (ez utóbbi dokumentumot a 
Nefelejcs Katolikus Óvodába járó nagycso-
portosoknál az óvoda intézi). Nem magyar 
állampolgár általános iskolai beíratásánál a 
szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen 
jogcímen tartózkodik a gyermek Magyaror-
szág területén.

fontosabb dátumok:

pÁlMai péter

igazgató

dátum időpont rendezvény meghívott vendég
március 21. 17.30 Szülők klubja az általános iskolában iskolapszichológus
március 26. 17.00 Szülői értekezlet a Nefelejcs Katoli-

kus Óvodában

leendő első osztályos tanítókáprilis 3-4-5. délelőtt Nyílt órák (előzetes egyeztetés alap-
ján)

április 9. 15.00 Kézműves délután az iskola emeleti 
aulájában

április 16. 8.00-12.00
13.00-16.00

iskolai beiratkozás az intézmény titkárságánáprilis 17. 8.00-12.00
13.00-18.00

április 18. 8.00-12.00
13.00-16.00

„Örülj, hogy fiú! Örülj, hogy lány!” volt az idei 
zsombói HÁZASSÁG HETE mottója az iskolai 
témahéten.
Böjte Csaba testvér üzenete pontosan kife-
jezi azt a célunkat, hogy a férfinak és nőnek 
teremtettségünkre hívjuk fel a figyelmet:
„Olyan jó dolog azt tudni, hogy amikor még 
meg sem születtél, akkor Isten kiválasztott 
egy lányt vagy egy fiút, és elkezdte formál-
ni, alakítani, szépíteni, hogy neked adja, 
ajándékba. Igazából Isten teremthette volna 
valamennyiünket ugyanarra a kaptafára. 
Vagy csinálhatott volna 2-4 kaptafát: egy sző-
két, egy barnát, egy feketét. Minek komplikál-
ni? De minden ember más. Mindenki a maga 
módján egyetlen, és csodaszép.”
Ezt az egyediséget tapasztalhattuk meg, 
hogy nemcsak mi vagyunk sok félék, hanem 
azok a tevékenységek is, melyekkel foglal-
koztunk a programok keretében. Öröm és rá-
csodálkozás volt bennem, hogy ezt a témát 
mennyiféleképpen lehetett megközelíteni.
Célul tűztük ki azt is, hogy a Házasság he-
téhez ne csak feladatok, hanem élmények 
is társuljanak. Jó volt látni, hogy milyen so-
kan tartjuk fontosnak gyerekek és felnőttek, 
hogy észrevegyük a körülöttünk lévő érté-
keket, újra felfedezzük, megünnepeljük azt, 

ami természetesnek és magától értetődőnek 
tűnik. Mennyi kreativitás és türelem kell egy 
jó feladat kitalálásához és végigviteléhez, a 
folyosó díszítéséhez, régi gyerekjátékok újra 
felfedeztetéséhez, a témához illő versek és 
mesék megtalálásához és betanításához.
Sokan találkozhattak az alkotás örömével is, 
miközben a babaházakat készítették, amikor 
a tankonyhában pogácsát sütöttek, vagy 
amíg összeállítottak régi konyhai eszközök 
képeiből egy kisfilmet.
Nem volt egyszerű buzdítani a gyereke-
ket vers- és prózaírásra sem, de akik a 
zárórendezvényt végigvárták, bizonyíthat-
ják, hogy megérte a fáradozást. A dévai 
gyerekek büszke magyarságát látva pedig 
valamennyien megérintődtünk. Egy megha-
tott anyuka mondta, hogy meglepetésként 
érte, mikor hallotta, hogy a fia milyen férj 
szeretne lenni. Nem is gondolta, hogy az ő 
fiát már foglalkoztatja az a gondolat, hogy 
valamikor apa lesz. 
Hosszú lenne itt felsorolni azokat a progra-
mokat, melyet első sorban az iskola pedagó-
gusai a támogatók és adományozók segítsé-
gével megvalósítottak. 
A SZIKAI honlapon átfogó kép található a hét 
minden eseményéről.

Szponzoraink és segítőink voltak: Zsombói 
Diákokért Alapítvány, Kós Károly Alapfo-
kú Művészetoktatási Intézmény, DOMINÓ 
Alapítvány, Szeged-Csanádi Egyházmegye 
CsaládKözPontja, Zsombó Község Önkor-
mányzata, József Attila Közösségi Ház és 
Könyvtár, Takarékszövetkezet - Zsombó, 
Dusha Béla fotóművész, Bányai Cukrászat, 
Gyuris Kertészet, Szűcsné Németh Ani-
kó virág–ajándéküzlete, COOP - Zsombó, 
CBA – Zsombó, Házas Hétvége Lelkiség, 
Radvánszky János
Köszönetül mindenkinek, aki valamilyen 
módon részese volt ennek a hétnek:
„Ha gyümölcsöt reméltél, s mégsem kaptál
azért köszönöm a virágot,
mert felvidította a szívemet.
Ha virágot reméltél, s mégsem kaptál,
azért köszönöm a levelet,
mert árnyékot adott.
Ha levelet reméltél, s mégsem kaptál,
azért köszönöm a figyelmet és gondoskodást,
amivel a magot nevelted.” 

/Luigi Guglielmoni/

gÁborné pusKÁs Julianna

pedagógus

Az általános iskolai beíratás tudnivalói a 2013/2014-es tanévre

HÁZASSÁG HETE ZSOMBÓN
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"Sándor napján megszakad a tél,
József napján eltűnik a szél,
Zsákban Benedek

Hoz majd meleget,
Nincs több fázás, boldog, aki él..."

Weöres Sándor: Tavaszköszöntő

A Köznevelési törvény értelmében a Szent 
Imre Katolikus Általános Iskolában is beve-
zetésre került a mindennapos testnevelés az 
1. és az 5. évfolyamokon.
A tárgyi és a személyi feltételek egyaránt 
adottak voltak. Igaz, az órák száma több 
mint amennyi a tornateremben elhelyez-
hető, de felezéssel megoldható a helyhiány, 
ami természetesen szeptember óta alkal-
mazkodást kíván az órát tartó pedagógusok-
tól. Ezt azonban némi kreativitással át lehet 
hidalni. Az őszi és a tavaszi időszakban pedig 
rendelkezésre áll az aszfaltos pálya is.
A mozgás szempontjából egyértelműen 
óriási előre lépés a mindennapos testneve-
lés bevezetése. Mind a képességfejlesztés, 
mind a mozgások tanulásának terén olyan 
új lehetőségek nyíltak meg, amelyek nem 
álltak minden tanulónak eddig a rendel-
kezésére. Az elsajátítandó tananyag meg-
tanítására fordítható idő megduplázódott, 
így a gyengébb képességekkel rendelkező 
tanulók is magasabb szinten sajátíthatják el 
a mozgásokat. Ezzel egy időben a motoros 
képességek terén is csökkenthetők a tanu-
lók közötti különbségek. Kijelenthető, hogy 
mind a testnevelők, mind a diákok nyertek 
ezzel a lehetőséggel.

Természetesen kérdőjelek jelentek meg ben-
nünk a törvénnyel kapcsolatban: Vajon mi-
lyen módon emeli meg a gyermekek terheit 
a kötelező hatályú rendelkezés? 
Megnyugvással tapasztaltuk, hogy a heti 
plusz két tanóra, különösen, ha testnevelés-
ről van szó, nem teher a gyerekek számára: 
nyüzsögnek, mozognak, várják a mozgásos 
tanóráikat.
Ugyan pluszterhet ró a pedagógusra, hi-
szen tudatos, változatos óratervezést és 
vezetést igényel, a gyerekek kérik, elvárják 
a sok színes, mozgalmas, aktív feladatot. A 
Kölyökatlétikai programnak köszönhetően 
azonban ilyen jellegű ismeretekkel bővült a 
pedagógusok szakmai tudása, így a gyerme-
kek közvetlenül is hasznot látnak a képzésen 
tanult új szabályjátékokból, mozgásos gya-
korlatokból, tartáskorrekciós feladatokból.
A szülőket elsősorban az érdekli, hogy vál-
tozott-e a gyermekek fizikai kondíciója, 
vajon segít a mindennapos testnevelés a 
tartásproblémákon? A válasz e tekintetben 
is megnyugtató. A kisgyermekek sokkal ki-
tartóbbak, fizikálisan is sokat erősödtek az 
elmúlt fél esztendőben. A játékokban sokkal 
szabálykövetőbbek, következetesebbek, hi-
szen ugyanazon játék sok fajtáját ismerték 

meg, de 
abban nap-
ról napra 
egymástól 
is elvárják 
az előírt 
s z a b á l yo k 
e g y m á s r a 
épülését. Nem is beszélve arról, hogy ez az 
iskolai élet egyéb szabályainak betartását és 
betartatását is hangsúlyozza, ezzel nevelve 
diákjainkat a fegyelemre és az objektívebb 
önértékelésre.
És bár sokszor, sok helyen elhangzott, hogy 
mennyivel kedvezőbb egy falusi diák hely-
zete a mozgásmennyiség tekintetében 
(naponta járnak kerékpárral, gyalogosan 
az iskolába és haza, szünetekben pedig 
friss levegőn játszanak), azért mégis be kell 
látnunk, hogy a tanórai keretek között is 
tennünk kell azért, hogy a kevésbé aktív diá-
koknak is módjuk nyíljon a napi legalább 45 
perces intenzív „sportolásra”.
A mindennapos testnevelésben résztvevő 
pedagógusok: 

beCherer aniKó,
rÁCzné bÁlint haJnalKa 

és Korsós zoltÁn

Örömteli hír az iskolás gyerekek és szüleik 
számára, hogy ez év áprilistól beindul az is-
kolai büfé!
A József Attila Közösségi Ház üzemeltetésé-
ben újabb szolgáltatással bővül a helyi álta-
lános iskola, megkönnyítve a szülők és nebu-
lók mindennapját. Az iskolabüfé szervesen 
illeszkedik az intézmény nevelési-oktatási 
feladatainak ellátásához – gyakorlatban 
sajátíthatják el a felső tagozatos gyerekek 
a gazdálkodás, a kereskedelem alapvető 
fortélyait, az egészséges életmódra nevelés 
részeként „játékosan” tanulhatják meg az 
egészséges táplálkozás szabályait, ismerhe-
tik meg az egészséges ételek változatossá-
gát, sokszínűségét.
Szeretettel várunk minden kis/nagy diákot 
márciustól!

József attila Közösségi hÁz

A mindennapos testnevelés első féléve

Iskola büfé
MIÉRT KELL EGY JÓ KÖNYVELŐ! 

 
Mert egy jó könyvelő mellett a cég vezetője figyelmét, idejét, energiáját a 
vállalkozás legfontosabb céljára, a bevételszerzésre tudja fordítani. 
 
 Sok gondot okoz Önnek, hogy az adótörvényeket megértse?  
 Nem kap választ a kérdéseire? 
 Kiszolgáltatottnak érzi magát, mert nem könyvelő? 
 Nehéz követni a jogszabályok változásait és a határidőket?  

 
Ha csak egy IGEN válasza is van a fenti kérdésekre keressen minket: mi 
mindig szabályos megoldást kínálunk Önnek! 

Elérhetőségünk: 
 
 
 

e-mail: info@residens.hu 
telefon: 20/800-3800, 62/547-690 
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"A virágtalan, gyümölcstelen ágtól
A meddőségtől, lanyhaságtól,

a naptalan és esőtelen égtől;
Ments meg Uram a szürkeségtől!"

Sík Sándor: Ments meg Uram!

Idén ismét a József Attila Közösségi Ház és 
Könyvtár adott otthont a hagyományos isko-
lai farsangoknak, melyet 2013. február 7-én 
rendeztünk meg a felsős, 11-én pedig az alsó 
tagozatosoknak.
Már jóval a kezdés előtt az asztalok körül 
serénykedtek az osztályok, hiszen 7-én idén 
is tétje volt a díszítésnek és a terítésnek is. 
Az első fél óra a hangulatépítésről szólt: be-
mutatkozott új iskolai lemezlovasunk, Veres 
Roland 6. osztályos tanuló, akinek munkáját 
– a már gyakorlott – végzős diákjaink segí-
tették. Roland igen lelkiismeretesen készült, 
a megfelelő zenék kiválasztása érdekében 
még saját közvélemény-kutatásba is fogott 
az elmúlt hetekben. 
Fél négykor az osztályok farsangi műsorai 
következtek. A hangulatot kellően megala-
pozta az ötödikesek grandiózus előadása, 
akik Tarczal-Márta Edit osztályfőnök – szó 
szerinti – vezényletével egy gospel kórus-
művet adtak elő. Lendületes produkciójuk 
végén nem maradt el a meglepetés: a gye-
rekek akrobatikus mutatványokkal tűzdelve 
fergeteges bulihangulatot varázsoltak a szín-
padra, melynek csúcspontja a gitárt ragadó 
osztályfőnök volt. Ezt követően a hatodik 
osztályosok Korsós tanár úr szigorú parancsa-
it követve a régi idők tornáját elevenítették 
fel, egyik nyakatekert kunsztot bemutatva 
a másik után: feszengtek, hasraestek, höm-
pölyögtek, tótágast álltak, beszorultak, tér-
deplőgúlát formáztak – nem kevés vidám 
percet okozva ezzel a közönségnek. A kime-
rítő tornabemutató után a hatodik osztályos 
lányok egy táncos produkcióval örvendeztet-
ték meg a közönséget. A 8.a osztály az idén 
is slágerbombát dobott. A tavalyi party rock 
színkavalkádja után új stílussal próbálkoztak 
és a „farsang style”-ban elegánsra vették a 
figurát: ingben és nyakkendőben táncolták 
el Psy elhíresült mozdulatait, még ha első-
re nem is a megfelelő zenére... Persze a két 
bátor táncoslány segítségére sietett valahon-
nan messziről Psy, aki végül az egész osztályt 
táncba vitte – még Varga Krisztina és Tóth 
Andrea tanárnőket is. A következő műsor-
számot a 8.b osztályosok adták elő, akik azt 
kutatták, melyik tánccsapatukban van meg 
a kellő farsangi X. Még a „legpuzsérabb” 
produkció zsűrije sem tudott döntésre jut-

ni, hogy a pálcikaemberek látványos tánca 
vagy a hétfőt oly nagyon nem kedvelő hip-
hop táncosok voltak-e jobbak. De egy rövid 
reklámblokk után mindenre fény derült: a 
közönség lelkes tapssal megosztott győzel-
met szavazott a két csapatnak. Az osztályok 
műsorszámait egy hip-hop bemutató zárta, 
ezzel is meghozva a kedvet a soron következő 
táncos félórához, melyet az eredményhir-
detés követett. Az osztályprodukciók kü-
lönféle kategóriákban részesültek elismerő 
oklevélben. A bemutatók ideje alatt a zsűri 
a legfurfangosabb farsangi asztalt igyeke-
zett kiválasztani a kisteremben. Nem volt 
könnyű dolguk, hisz minden osztály stílusos 
díszítéssel és ínycsiklandozó farsangi étkek-
kel készült. A terítési verseny győztese végül 
a 7. osztály lett, akik egy oklevéllel és egy 
tortával lettek gazdagabbak. Természetesen 
a többi osztály asztalát is díjazta a zsűri egy-
egy emléklappal. Az eredményhirdetés után 
következett a tombolahúzás. A szerencsés 
tanulók kabalákat és irodaszereket vihettek 
haza. A tombola fődíját – egy csokitortát – 
Rác-Szabó Kincső 5. osztályos tanuló nyerte. 
A nyeremények kiosztása után még közel egy 
órán át birtokolták diákjaink a táncparkettet.
Az idei buli sok tekintetben a legek farsangja 
volt. Minden eddiginél szebb asztalok szü-
lettek, amelyek roskadoztak a finomabbnál 
finomabb házi készítésű süteményektől és 
szendvicsektől. Ezúton is köszönjük a szülők 
segítségét! Köszönjük a felkészítő osztályfő-
nökök, tanárok munkáját is, hisz az idei far-
sang is bővelkedett vidámságban, érdekes 
produkciókban. A technikai háttér biztosí-
tásáért köszönettel tartozunk Molnár Ákos, 
Lajkó Bence és Kothencz Máté tanulóknak. 
Ezúton szeretnénk hálánkat kifejezni a József 
Attila Közösségi Ház és Könyvtárnak a hely-
szín biztosításáért és támogatásukért. Szin-
tén örömünkre szolgált, hogy a korábbi évek 
tapasztalatával ellentétben sok szülőt láthat-

tunk a vendégek között. Köszönjük azoknak a 
tanulóinknak, akik eljöttek, hogy együtt bú-
csúztassuk a telet. Reméljük, végül mindenki 
szép élményekkel tért haza.
Legalább ennyire izgalmas délutáni prog-
ramra készült 114 kisiskolásunk 11-én. Az 
alsós tanítókkal már hetek óta készültek a 
farsangra kisdiákjaink közös produkcióikkal.
Az 1. b osztály nyitotta a bemutatók sorát. 
Gryllus Vilmos zenéjére 15 kicsi kéményseprő 
ropta a táncot. Az 1.a osztályosok tarka lufis 
műsora után egy mesevonat érkezett, a rajta 
utazók a 2.a osztályosok voltak. A 2.b csapa-
ta a kenyérsütés folyamatát mutatta be az A 
part alatt címen ismert dalra. A harmadikos 
cowboy-ok és girl-ök vadnyugati hangulatot 
varázsoltak a Rednex együttes zenéjére, majd 
a Mary Poppins című musical egyik betétdala 
elevenedett meg, amikor 4. b osztályos ping-
vinek küzdöttek a címszereplő kezéért. A 4.a 
osztály műsora nem is lehetett volna aktuáli-
sabb, hisz hópelyhekként pörögtek-forogtak 
a lányok, majd elolvadva  a hómunkások jól 
elbántak velük.
A műsorszámok után Szunyog Zsanett és For-
gó Kata a hip-hop világába vitt el bennünket, 
ezt követően lufit tapostunk zenére néhány 
bátor szülővel együtt. A tombolasorsoláson 
több mint 70 db ajándék került a gyerekek-
hez, majd seprűs tánccal folytatódott a mu-
latság. A hangulat kígyótánccal fokozódott, 
végül limbózással zártuk a délutánt.
Köszönjük a szülőknek a sok szép jelmezt, az 
asztalokra került finomságokat, a kollégák-
nak a színvonalas műsorok megálmodását és 
kivitelezését! Találkozzunk jövőre is!

Varga Kriszta, MérfalVi zsuzsa felsős, 
KoVÁCs zsoltné és farKas zoltÁnné alsós szerVezőK

(A farsangról készült kisfilm megtekinthető 
az iskola YouTube csatornáján: 
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / u s e r /
zsomboiskola)

SZIKAI farsang
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ap-rókÁk

"Édes az ifjak méntás koszorúja,
Fehér öregek aranyos borúja,

Virága van tavasznak, télnek;
Ne engedj Uram, koravénnek!"

Sík Sándor: Ments meg Uram!

2013. januárjának második felében ismét 
számot adtak zenei, képzőművészeti, nép-
tánctudásukról kicsik és nagyok a Kós Károly 
AMI tanszakain. Öröm látni, hallani, mint 
fejlődnek a gyerekek technikai, előadásbeli, 
művészi képességei. A kerámia és képző-
művészeti tanszakok kiállításainak ismét 
az iskola lépcsőháza adott otthont, ahol a 
tündérek, manók, gombák és egzotikus nö-
vények világába kalauzoltak bennünket a 
kis alkotók. A koncertek melódiái az emeleti 
aulát töltötték be délutánonként, amit csak 
az elismerő taps szakított meg időről időre. 
Izgalomtól piruló gyermekarcok, megköny-
nyebbült mosolyok, elégedett tanári tekin-

tetek, büszke és meghatódott szülők… em-
lékezetes percek, órák. Elfog ismét az érzés, 
amint felidézem ezeket az eseményeket, az 
az érzés, amiért szülő akar lenni egy felnőtt, 
és amiért pedagógus… 
Gratulálunk a növendékeknek sikeres vizs-
gáikhoz, és további eredményes művészeti 
tanulmányokat kívánunk!
Júniusban nagy szeretettel várunk év végi 
vizsgáinkon és kiállításunkon minden ked-
ves látogatót, és egyben köszönjük megtisz-
telő érdeklődésüket!

faragó gabriella

intézményvezető

2013. április 28-án vasárnap 16 órai kezdettel magánének tanszakos növendékei közreműködésével könnyűzenei koncertet rendez a Kós 
Károly Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, melyre nagy szeretettel várja az érdeklődőket a József Attila Közösségi Ház nagytermébe. A 
kellemes szórakozást ígérő délutánon elhangzanak a könnyű műfaj klasszikusai.

faragó gabriella

intézményvezető

A Kós Károly Alapfokú Művészetoktatási Intézmény közreműködésével 2013. március 18-án 
17.30-tól a Király-König Péter Zeneiskola (Szeged, Tábor utca 3.) nagytermében koncertet 
szervez a Közéleti Kávéház. Az esten fellépnek volt és jelenlegi növendékeink Zsiros Vanda, 
Varga Ádám, Kothencz Lívia, Kálmán Richárd, és művésztanáraink Hegedűs Károlyné valamint 
Huszár Emőke. A rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők és fellépők!

Félévi vizsgák a művészetiben

Áprilisi könnyűzenei koncert

Közéleti Kávéház
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"Csak attól ments meg, keresők Barátja,
Hogy ne nézzek se előre, se hátra.

Tartsd rajtam szent, nyugtalan ujjad,
Ne tűrd, Uram, hogy bezáruljak!"

Sík Sándor: Ments meg Uram!

A nagy érdeklődéssel megtartott február 9-i 
rendezvényen a farsang és a kulturált pálin-
kakóstolás együtt hozott jókedvet Zsombóra. 
A nemrég felújított Közösségi Ház új munka-
társai jól rendezték meg a hetedik alkalom-
mal így összehívott ünnepséget. Az egybe-
gyűlteket a zsombói asszonyok és jelmezes 
lányok fánkkal, teával, forralt borral kínálták.
Láthattuk a szomszédoló keretében az Ásott-
halmi Népdalkört, az Ásotthalmi Művészeti 
iskola tanulóinak hangszeres előadásait, két 
ifjú mazsorett lányt, a Borostyán Nyugdí-
jas Klubot és végül a Gitárbarátok körét. Az 
ásotthalmi fellépőket Kovács-Tanács Istvánné 
Erika a Művelődési Ház igazgatója vezette az 
iskolájukat képviselő pedagógus társaival.
A korábbi évek hagyományt teremtő munká-
ja folytatódik. A pálinka versenyt 2007-ben 
kezdtük azzal a céllal, hogy a kulturált és 
mértékletes italfogyasztásra hívjuk fel a fi-
gyelmet. A Szeged környéki klíma különösen 
kedvez a szőlő-, a gyümölcs-, a zöldség illat 
és zamat gazdagságának kialakulásában. Ha 
a teljes érésben szedett egészséges termés-
ből hozzáértéssel készül házi fogyasztásra az 
üdítő, a bor vagy a pálinka, akkor könnyeb-
ben elmegyünk az ismeretlen eredetű italok 
polcai mellett. Kevesebb párlatot fogunk inni 
és nem azokat, amelyek jó esetben kukoricá-
ból, gabonából készültek. A magyar fogyasz-
tók még mindig nem járnak élen a jó minő-
ségű hazai termékek előnybe részesítésében. 
A nagyon drága, bár megbízható italok árát 
költsünk inkább hazaira és könyvre.
A pálinkafőzés a XIX. század közepéig földes-
úri kiváltság volt, attól pedig állami monopó-
lium lett. A szabályozás most lehetővé tette, 
hogy adómentesen saját fogyasztásra bérfőz-
dében és otthon is készülhet 50 l pálinka. Ez 
csak a saját termelésű gyümölcsből, szőlőből 
vagy törkölyből készülhet édesítés, színezés 
és adalékanyagok hozzáadása nélkül. Aki pá-
linkafőzésre adja a fejét, annak ezt a szakmát 
is meg kell tanulnia, ha nem akarja a saját és 

mások egészségét tönkretenni. Érdemes ta-
nulmányozni a 2012. évi XXX. törvényt a hun-
garicumokról és a 2008. évi LXXII. törvényt a 
pálinkáról, hogy a termékünk jobb legyen és 
ne csak szeszesitalnak lehessen nevezni.
Akik, most neveztek, már tudnak valamit, ké-
pezik magukat, vagy profira bízták a főzést. 
Egy kivételével, minden évben részt vettem 
a bírálatban. Az évjáratok közötti jelentős 
különbség mellett is tapasztaltuk a minőség 
fokozatos javulását. Egyre kevesebb a tech-
nológiai hiba. A bírálat most is titkos volt, 
öten végeztük, pártatlan közreműködőkkel.
A szakmai bírálat 2013. február 7-én volt, 
9-én pedig a farsangi közönség kóstolt és 
ítélt nagy sikerrel.
Ezúttal is Bordány, Forráskút, Szatymaz, Zá-
kányszék, Zsombó pálinka kedvelőit hívtuk 
meg a versenyre, újként pedig Üllést, de ne-
vezett még 2 fő Dorozsmáról, 1 fő Gyuláról, 1 
fő Hódmezővásárhelyről.
 a szakmai bírálat összesített eredmé-
nyei:
A 30 mintát 19 fő hozta, 9 arany, 8 ezüst, 7 
bronz és 6 oklevél minősítést értek el.
aranyérmes pálinkák:
A minták közül legmagasabb három pont-
szám alapján elismert helyezések: 
  Minták sorszáma
I. Helyezett  18. Vetró Antal 
  Üllés kajszibarack
II. Helyezett 16. Balogh Ferenc 
  Üllés Cserszegi fűszeres
III. Helyezett 5. Dr. Gulyás Imre
  Gyula birs
további aranyérmek:
 6 Dr Gulyás Imre
  Gyula vadkörte
 9 Masír Tamás
  Bordány birsalma
 11 Masír Tamás
  Bordány szilva 
 25 Dr Nyári Károly
  Üllés alma

 20 Balogh Kálmán
  Bordány Cserszegi fűszeres 
 21 Barna András
  Szatymaz körte
ezüstérmes pálinkák:
 7. Horváth Sándor 
  Zsombó Szilva
 2. Vári Csaba 
  Hódmezővásárhely 
    Alma
 24. Dr. Nyári Károly 
  Üllés Törköly
 15. Kerekes József 
  Zsombó Szőlő
 1. Dr. Faragó Mészáros Vilmos 
  Zsombó  Szilva
 28. Balogh Ferenc 
  Üllés Kajszibarack
 19. Vetró Antal 
  Üllés Alma
 3. Nagy Gábor 
  Üllés Szőlő
bronzérmes pálinkák: 
 12. Orosz Bálint   
   Alma
 30. Papp Árpád 
  Zákányszék Törköly
 4. Kádár- Németh Lajos 
  Zsombó Kajszibarack
 10. Szűcs László 
  Zsombó/Szeged 
   Birsalma
 27. Molnár Mihály 
  Forráskút Szőlő
 29. Papp Árpád 
  Zákányszék Őszibarack
 14. Bálint Csaba 
  Zsombó Szamóca

községenként átadott különdíj (összesí-
tett egyéni eredmény alapján)
Bordány Masír Tamás  2 arany
Gyula Dr. Gulyás Imre 2 arany
Üllés Dr. Nyári Károly 1arany, 
    1 ezüst
Szatymaz Barna András  1 arany
Zsombó Horváth Sándor 1 ezüst
Zákányszék Papp Árpád  2 bronz
Forráskút Molnár Mihály 1 bronz
A közönség díját többségi szavazással Hor-
váth Sándor zsombói lakos szilva pálinkájával 
nyerte.
Jövőre is várjuk azokat szeretettel, akik most 
az év 6. szombatján nem tudtak eljönni és 
nem a zsombói tél búcsúztatón vidították fel 
szívüket.
Várjuk szíves visszajelzésüket és a következő 
években is támogató érdeklődésüket! Április-
ban bormustra! (még két hónap) A rendezők 
és a zsűri többi tagjának nevében is szeretnék 
köszönetet mondani minden közreműködő-
nek és külön a nem zsombói polgároknak a 
részvételért. 
   géCzi laJos MihÁly 

a  bíráló bizottság elnöke

Tél- és gondűző verseny Zsombón
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Vadicska Andrea, Szokainé Frank Júlia, Veresné Lajkó Mária, Kiss Pálné, Szakala Istvánné, Szalmáné 
Valika, Horváth Sándorné, Lajkó Istvánné, Ocskó Vera, Vérné Hegedűs Bernadett, Tollár Imréné, Kapás 
Jánosné, Zelleiné Székesi Erika, Tikviczki Józsefné, Sztankovics Lajosné, Márta Anita, Gyuris Lászlóné, 
Tarczal-Márta Edit, Fogasné Matula Zsuzsanna, Táborosi Renáta, Fodor Ilona, Ács Imre, Kádár-Németh 
Lajos, Nagy János, Balogh Norbert, Nagy András, Bozsák László, Móra Károly, Görgényi György, Gyuris 
László, Géczi Lajos, Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár – Ásotthalom, Zsombói Polgárőr Egyesü-
let, Dominó Közhasznú Alapítvány.

József Attila Közösségi Ház és Könyvtár

Köszönet mindazoknak, akik bármilyen módon 
hozzájárultak a 2013. farsang és szomszédoló 

rendezvényünkhöz!

Bemutatkozó

A magyar kultúra napja - rajzverseny a Himnuszról

"Ne hagyj Uram, megülepednem,
sem eszmében, sem kényelemben.

Ne tűrj megállni az ostoba van-nál,
S nem vágyni többre kis mái magamnál."

Sík Sándor: Ments meg Uram!

kószó viktória vagyok, a József Attila Közösségi Ház és Könyvtár új 
programszervező asszisztens munkatársa.

1989. augusztus 30-
án születtem Szege-
den, ahol a mai napig 
élek. Tanulmányaimat 
az Arany János Álta-
lános Iskolában kezd-
tem, ezt követően 
pedig a Kőrösy József 
Közgazdasági és Kül-
kereskedelmi Szakkö-
zépiskolába jártam. 

Itt hamar kiderült, hogy a közgazdaságtan mégsem áll olyan közel 
hozzám, mint amennyire gondoltam, leginkább a humán tárgyak-
ban jeleskedtem. Írni, olvasni, beszélni mindig is szerettem, valamint 
a média világa is vonzott. Emiatt jelentkeztem a Szegedi Tudomány-
egyetem Kommunikáció- és Médiatudomány szakára, ahol 2012-
ben diplomáztam, Nyomtatott sajtó szakirányon. 

Remélem, hogy számos közös programon fogunk találkozni, és hogy 
sok közös emléket gyűjtünk majd! Azt megígérhetem, hogy mun-
kám során igyekszem majd kihozni magamból a maximumot, hogy a 
lehető legtöbbet nyújthassak Önöknek!

bálint lea vagyok, 2012-
ben szereztem diplomát a 
Szegedi Tudományegye-
tem informatikus könyv-
táros mesterszakán. Je-
lenleg Szegeden élek, de 
nagyon szívesen járok át 
Zsombóra minden nap, 
mert az emberek kedves-
sége miatt szinte azonnal 
otthonosnak éreztem a 
helyet. A szabadidőm is 

szívesen töltöm könyvekkel, és remélem, hogy munkám során sike-
rül majd még népszerűbbé tennem a zsombóiak körében a Közösségi 
Ház könyvtárát. 

Országszerte számos rendezvényt és mű-
vészeti programot szerveztek január 22-én, 
A magyar kultúra napja alkalmából. 1989 
óta minden évben megemlékezünk arról, 
hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon 
tisztázta le a Himnusz kéziratát. Ilyenkor 
nagyobb hangsúlyt kap a magyar nemzeti 
tudat, a hagyományok, jobban figyelünk 
nemzeti értékeinkre. 
E jeles apropóból rajzpályázatot hirdetett 
a zsombói József Attila Közösségi Ház és 
Könyvtár a helyi általános iskolások számá-

ra. A megadott téma természetesen a Him-
nusz volt, és azok az érzések, az a hangulat, 
amelyet ez a mű vált ki a gyerekekből. Közel 
száz szebbnél szebb pályamű érkezett be. 
Ezekből a kéttagú zsűri – amelynek elnöke 
Faragó Gabriella, a Kós Károly Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény igazgatója, vala-
mint Gera Erika, a Szent Imre Általános Isko-
la igazgatóhelyettese – is csak igen nehezen 
tudta kiválasztani, hogy melyek is legyenek 
a nyertes darabok. 
A díjátadó délután kettőkor kezdődött a 

Közösségi Ház nagy termében. A gyerekek 
ünnepélyes keretek között kapták meg az 
őket megillető emléklapot, a nyertesek pe-
dig az oklevelet és a könyvnyereményeket. A 
helyezettek: László Gréta (1.a), Kálmán Virág 
(1.b), Bátki Fazekas Lenke (2.a), Balogh Ger-
gő (2.b), Rácz Cintia Lili (3.), Hevesi Lili (4.a), 
Nagy Erika (5.), Bátki Fazekas Ilona (6.). 
Mindenkinek szívből gratulálunk! 

Kószó ViKtória

programszervező

március 2., 12 óra  31. jubileumi Wesselényi Népfőiskola 
 tanévzáró rendezvény
március 9., 13 óra Nagycsaládos nőnapi rendezvény
március 15., 9 óra Községi és iskolai március 15-i ünnepség
március 23., 15 óra Villantó 2013.
április 6.,  19 óra Iskolabál
április 13. Dalos Találkozó és Borverseny

az alábbi februári-márciusi programjaink időpontjairól tájé-
kozódhat a józsef attila közösségi ház és könyvtárban,  vagy 
az alábbi honlapokon:
www.kultura.zsombo.hu

www.facebook.com/kozossegihaz.zsombo

– déli napfény leader egyesület fogadóórája
– Csongrád megyei kormányhivatal 
 munkaügyi központjának tájékoztatása
– mvh gazdanet program képzés
– használd az Ügyfélkaput!
– vállalkozókat érintő aktuális 
 jogszabályváltozásokról- előadás
– Civil törvény változásainak ismertetése- előadás

a prograMVÁltozÁs JogÁt fenntartJuK!

Ajánló a Közösségi Ház februári és márciusi programjaiból
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"Ha jönni talál olyan óra,
hogy megzökkenne vágyam muta-
tója,

Kezem kezedben ha kezdene hülni,
Más örömén ha nem tudnék örülni,"

Sík Sándor: Ments meg Uram!

Tél a DOMINO-val

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola „Há-
zasság Hete” programjához kapcsolódva 
szerveztük rendezvényeinket, s támogattuk 
másokét februárban.

régi játék- és családi fotókiállítás

"Nem azért felejtünk el játszani, mert megöre-
gedtünk, hanem attól öregszünk meg, hogy 
elfelejtünk játszani” – jutottak eszembe egy 
általam mélyen tisztelt ismerősöm szavai, 
amikor  a játék- és fotókiállítás megnyitóján 
figyeltem a rendezvényre gyülekező felnőt-
teket, lelkes gyerkőcöket. 
Mi ott mindannyian átéltük néhány pilla-
natra, percre az ifjúkor-, a játék örömét, de 
legalább emlékét.  Legtöbben felnőttként is 
féltve őrzünk egy-egy olyan játékot, melyet 
elővéve a gyermekkorunk szép pillanatait 
idézzük fel. Talán az emlékek szülte gondo-
latok alapozták meg Gáborné Julika ötletét 
is,  mely nyomán a Házasság hete keretében 
- sok-sok szervező és segítő munkát követő-
en -  Farkasné Nelli rendezésében régi idők 
játékkiállítása nyílt a József Attila Közösségi 
Házban február 5-én, mely  várta nosztal-
giázni vágyó felnőtteket; a szülőket, akik 
csemetéiknek szeretnék megmutatni régi já-
tékszereiket és a gyerekeket, akik kíváncsiak 
voltak a múlt néhány négyzetméternyi, ezer 

csodát rejtő nyomaira. Szülők, nagyszülők 
segítségével gyűltek  össze a  régi játékok, 
autók, kisvonatok, babák, bababútorok, tár-
sasjátékok, meséskönyvek, stb., hogy bemu-
tathatóvá váljon a múlt egy kis szelete. 
A kiállítást színesítette a Kós Károly Alapfokú 
Művészeti Iskola és a Szent Imre Katolikus 
Általános Iskola növendékeinek kedves han-
gulatú műsora. A Házasság hete mottóját 
hűen tükrözték a teremben látható családi 
fotók,   melyeken a család szeme fényének  
mókás pillanatait sikerült megörökíteni a 
szülőknek. A barátságos hangulatot a prog-
ramot megnyitó Dusha Béla fotográfus  - a 
családi összetartozás fontosságának meg-
erősítését méltató - szavai erősítették meg.
Csernik szende székely lábbábos elő-
adása

„Dálnokban töltöttem a nyarakat, teleket 
ahol színeset bugyborékol a rét, s a forrásvíz 
oly finoman fortyog ki a földből, ahol a szé-
na feszt ropogós és jószagú, s a medve a kert 
bütüjét ledőjtögette volt perpenceszilváért. 
S az ülű es leste nagy madár magaslatá-
ból a csürkécskéket, s vót, hogy el es kapott 
vajegyet.” – olvasható a székely lábbábos 
honlapján, melyet mesebeli üdvözlettel 
ajánl mindenkinek.
Weboldalát figyelve régóta terveztem már, 
hogy egy előadás erejéig meghívom őt az 
alapítvány égisze alatt, hogy ízelítőt láthas-
sunk művészetéből. Hogy tervem találkozott 
a Házasság Hete program szervezőjének 
elképzelésével, csak a szerencsének köszön-
hető. 
Szende elhozta hozzánk Székelyföld hagyo-
mányainak, meséinek maroknyi részét, hogy 
jókedvre derítse az őt hallgató gyerekeket. 
Őszinte egyszerűségével, népies szókincsé-
vel színessé tette a szürke téli délelőttöt.

Télbúcsúztató táncház nokta gáborral 
és a Zűrös Zenekarral

Farsangi záró programként terveztük/szer-
veztük alapítványunkkal a télbúcsúztató 
táncházat. Gábor vidám lendülete és a fia-
tal népzenészekből álló zenekar profizmusa 
megmozgatott kicsit és nagyot, fiatalt és 
régebb óta fiatalt egyaránt.
Néhányan - akik nem rendelkezünk táncos 
múlttal vagy rutinnal – kissé bátortalanul 
mozdultunk az első ritmusokra, de sokáig 
nem tudtunk ellenállni .
Próbálkoztunk moldvai és alföldi táncokkal, 
illetve „ballépésekkel”, néha több, máskor 
kevesebb sikerrel vettük az akadályokat.
Az izomláz okozta problémák miatt ugyan 
másnap némi nehézséget okozott a lépcsőn 
járás számomra, mégis azt gondolom: ezzel 
együtt megérte népzenére ropva búcsúztat-
ni a telet!

köszönöm mindazok támogatását, 
akik segítették programjaink megva-
lósítását!

A DOMINO Alapítvány márciusban útibe-
számoló-sorozatot indít, melynek elő-
adói olyan zsombói lakosok, akik jártukban-
keltükben a világban sok érdekes élménnyel 
lettek gazdagabbak és ezt szívesen meg-
osztják velünk, illetve vetítéssel színesítik 
élménybeszámolójukat.
Virtuális látogatást teszünk majd Izlandon, 
Erdélyben, Ázsiában és ízelítőt kapunk az El 
Camino nehéz, de gyönyörű küzdelmeiről.
További programjainkról és időpontokról 
tájékoztató az alapítvány facebook oldalán 
található.

CsÁnyiné barna KlÁra

az alapítvány vezetője
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"Ha elapadna könnyem a más bűnén,
A minden mozgást érezni ha szűnném,

Az a nap Uram, hadd legyen a végső:
Szabadíts meg a szürkeségtől!"

Sík Sándor: Ments meg Uram!

Csak egy gondolat

Egyházközségi információk

Hóbolha 

Csillagaim 

Ha megkérdezik tőlem, hogy melyik a leg-
kedvesebb évszakom, gondolkozás nélkül 
rávágom: a tavasz. Ilyenkor ugyanis újra éled 
az egész föld. Igen újra, hiszen télen mindig 
meghal egy kicsit. A tél az hideg, és kopárrá 
és rideggé teszi a külvilágot. Lehullnak a fák 
lombjai és kopár ágaikkal nyúlnak a semmi-
be. Eltűnnek a színek és a fények, félhomály 
és fehérség mindenütt. De mégis, télen is 
van csoda. A hópelyhek, ahogy lehullanak 
a sötét téli felhőkből, mindegyik más-más 
alakban ér földet. S elég nekik egy kis meleg, 
ahogy a tenyerembe hullik, máris megsem-
misül, eltűnik örökre. Na meg a jégvirág! A 
fagyos téli estéken, mikor benn a házban jó 

fészek meleg van, akkor születik meg, rajzo-
lódik rá az ablakokra. Ha a ház minden ab-
lakát megnézem, mindegyikre különbözőt 
rajzol a fagy. Gyönyörködöm bennük, bent-
ről a melegről nézem őket, egészen az első 
napsütéses pillanatig. Hiszen ahogy a nap 
kinyújtja hozzá keze melegét, megérinti, 
egyből elhervad, nincs többé. Azt mondtam 
a fák kopárak, lomb nélküliek. Igen, de ott 
van még a harmadik csoda a zúzmara. Ő öl-
tözteti fel a fákat, bokrokat és mindent, ami 
még áll a lábán ilyenkor. Micsoda gyönyörű 
ruhát ad nekik. Hófehér és olyan törékeny, 
mint valami különleges kristály, de annál 
sokkal szebb és értékesebb. A napnak a su-

garait ő sem bírja elviselni. Elolvad, semmivé 
foszlik. Mikor már nagyon átfáztam, és úgy 
érzem, hogy soha sem lesz vége a hidegnek, 
fagynak, sárnak, szélnek, akkor kibújik a 
hóvirág. Az ember megtisztelve érzi magát, 
hogy az ő kertjében nyílt ki. Nem szakítom 
le. Lehajolok hozzá, egészen a földig és úgy 
szagolom meg, lopom el az illatát. Egy pi-
cinyke, szinte semmi virág, mégis az illata az 
egészen hosszú tél után, olyan finom, édes, 
mint a legelső csók. Csók, hisz jön a tavasz, 
és bizony hozza az újraéledést, na meg a 
szerelmet!   

Magonyné KuDiK eDit

A Nagyböjti lelkigyakorlatot templomunkban 2013. március 13, 
14, 15-én 17 órai kezdettel tartjuk. Vezetője Nagy Róbert atya, 
Bánhegyesi plébános, Zsombó község szülöttje. A lelkigyakorlat a 
betegek kenetének feladásával történik.
Nagyböjt idején péntekenként 17 órától templomunkban keresztúti 
imádság van. 

Mindkét rendezvényre szeretettel várunk mindenkit!

nagyhét és húsvéti ünnepi szentmise rend
2013. március 28. nagycsütörtök szetnmise 18 órakor
2013. március 29. nagypénteki keresztút 15 óra, szertartás 18 óra
2013. március 30. nagyszombati szertartás 19 óra
2013. március 31. húsvét vasárnap szentmise 8 és 10 órakor
a 10 órai szentmise után feltámadási körmenet.
2013. április 1. húsvét hétfő szentmise 8 órakor.

panCza istVÁn

egyházközség világi elnöke

Hóembernek hósapkája, 
hóasszonynak hókabátja, 
hógyereknek hókutyája, 
hókutyának hóbolhája. 

                  Sziládi Ferenc

Édes, drága csillagaim, 
milyen messze jártok, 
minden éjjel, minden nappal 
gondolok reátok. 

Édes, drága csillagaim, 
mikor rátok nézek, 
boldogító végtelenben 
tűnnek el az évek. 

Édes, drága csillagaim, 
milyen messze vagytok, 
mégis szívem legkedevesebb 
égboltján ragyogtok. 

Bátki Zoltán

eGY(HáZ)köZSéG

2013. március 15-én 18:30-kor a zsombói Közösségi Házban tartom első könyvem bemu-
tatóját. Ezen fontos eseményre minden kedves zsombói lakost szeretettel és tisztelettel 
meghívok és feltétlenül elvárok.

Pancza István

Könyvbemutató
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"Déli szellők, fújjatok csak,
játszatok a hajamon.

Olvassz havat, melengető
márciusi szép napom."

Szécsi Margit: Március

– Meséljen nekünk a családjáról, szüleiről?
– „Mindként szülőm kiskundorozsmai szár-
mazású. A Bába dűlői anyai nagyszülői ház 
volt a családi fészek, oda születtem 1922-
ben. Abban az időben még nem volt olyan 
nagy igényű a nép. Három generáció is elfért 
kis helyen. A ház egy szoba, konyha, kam-
rából állt és istállókból. A belső szobában 
laktunk mi négyen a szüleim, az öcsém meg 
én. Zoltán testvérem hét évvel volt fiatalabb 
nálam.
Abban az időben úgy volt természetes, hogy 
együtt éltünk. Lehet, ha lett volna pénzük, 
vettek volna házat, de anyám testvére Do-
rozsmára házasodott. Ketten voltak testvé-
rek. 
Így az volt minden szempontból a legjobb, 
hogy együtt maradt a család a nagyszüleim-
mel, akik szorgalmas emberek voltak.„

– Milyen volt akkor az élet? Hogyan telt a 
család mindennapja?
– „Mindenkinek megvolt a feladata a csa-
ládon belül. Korán keltek, napközben dol-
goztak. Ki a földekre, ki merre. Apám eljárt 
napszámba is. Szőlőt, gabonát meg minden 
mást termeltek. Jószágunk mindig volt. Két 
tehenünk volt, nagyapám nagyon szerette a 
tejes ételeket. Birkákat is tartottak. Kisebb 
disznókat vágtak. Lovas kocsival jártak. Es-
ténkén lehetett kártyázni, beszélgetni, vol-
tak folytatásos regények, amelyeket közösen 
felolvastunk. Ha az egyik elfáradt, a másik 
folytatta. Cigarettáztak, pipáztak.
Abban az időben a böjtöket jobban megtar-
tották.
Korábban keltek az emberek, délben ebéd 

után volt egy kis pihenő, bár az asszonyok 
ekkor a konyhában mosogattak.
Kéthetenként volt kenyérsütés, amikor a föl-
deken sok volt a munka. De elfogyott min-
dig, ha kicsit szárazabb is volt. Cikória kávé 
volt abban az időben. A cikória egy növény, 
annak a gyökerét szárították, ebből készült, 
nem koffeines. 
Általában nagy családok voltak. Apámék tí-
zen voltak testvérek. Ott mindig nagyanyám 
disznóvágáskor összehívta a családot. Egy 
szoba, konyhában elfértek, amikor össze-
jöttek. Amikor apám megörökölte a földet, 
a család komenciót adott, megbeszélték ki 
mennyit ad vissza a mamának, búzát vagy 
amit termelt, bort. Aztán közösen megitták, 
ha összejöttek.”

– Gyümölcsösök voltak már akkor is?
– „Amikor elkerültem otthonról, akkor ül-
tették apám meg az öcsém a barackosokat, 
addig csak vad barack termett. A nagyapám 
értett a szőlőkhöz. A nyolc hold járási föld-
ből, két hold szőlőt ültetett. Kubikolták a 
földet, mert a szél hordta a buckákat, amit 
össze, elsimítottak. Szőlőből a rózsadinka, a 
fehér magyarka, kadarka, kövidinka fajták 
voltak gyakoriak. Általában erre a bőtermő 
gyalogszőlők mentek, ahhoz nem kellett 
karó. Később terjedt el a csemege szőlők 
ültetése.”

– Milyen gyakran hagyták el a falut? Hol in-
tézték a hivatalos dolgaikat?
– „Dorozsmán intézték az adó ügyeket, 
meg minden féle ügyet. Piacra Szegedre jár-
tunk lőcsös kocsival, lovas kocsival, hetente 

egyszer, amikor termett valami, dinnye, pa-
radicsom, krumpli, alma, szőlő.”

– Hová járt iskolába?
– „Az iskolai tanulmányaimat a Wesselényi 
Iskolában kezdtem, két osztály elvégzése 
után apám a Petőfi iskolába íratott át. Egy 
fiatal, energikus tanár ember volt ott, aki 
ügyesen gazdálkodott, őszibarackot, szőlőt 
termelt. Apám úgy gondolta sok hasznos 
dolgot tanulhatok tőle. A hat elemi iskola 
után a mezőgazdasági iskolát is ott végez-
tem. Megtanultam a szemzéstől, oltástól 
kezdve sok mindent.
A tanár úr mindig mondta apámnak, János, 
miért nem taníttatja ezt a gyereket? 
Abban az időben nem volt erre pénz. 
Megél az majd, ha szeret dolgozni – vála-
szolta apám.
Megtanított apám mindenféle mezőgazda-
sági munkára és a birka nyírásra, ami nehéz 
munka volt, de jó pénzt kerestem benne.”

– Mit jelentett ez a birkanyírás? Mikor kez-
dődött? Mennyi időt vett igénybe? A családi 
gazdaságban lévő munkákkal hogyan lehe-
tett összeegyeztetni?
– 1940-től a ’60-as évek végéig jártam el 
birkát nyírni. Szatymaz környékén több volt 
a birka. Más volt a talaj, mint itt a homokon, 
nem sült ki úgy a növényzet. Szerették a 
munkámat, értettem hozzá. Nem volt köny-
nyű munka, tudni kellett csinálni. Tavaszkor, 
nagypénteken megkezdődött és az első árpa 
aratásig tartott a birkanyírás. Egy évben 
2500-at megnyírtam, nehéz munka volt és 
csúnya. Megvannak a mesterfogásai ennek 
a munkának is. Amikorra végeztem aratás 
környékére 7-8 kg-ot fogytam. Egyrészt fo-
lyamatosan térdelve, görnyedve dolgoztam, 
a gyomrom is összeszorult, nem kívántam 
enni. Ha sütött a nap, melegem volt, izzad-
tam, a birka is lihegett, nem esett jól az étel.
Ha egész nap dolgoztam – és egy helyen 
volt a birka- akkor megnyírtam akár 40 da-
rabot is. Ha menni kellett több helyre, akkor 
30 darabot tudtam megnyírni. Ebből a 30 
darabból három napi napszámot kerestem 
meg. Akkor fogadtam erőt, aki a feleségem-
mel végezte a mezőgazdasági munkákat, 
horoltak. 
Ezzel a munkával sikerült húshoz is jutni, 
vettem időnként birkát, amitől a gazdák 
igyekeztek megszabadulni, mert például 
nem nevelték fel a bárányt vagy valamiért 
bosszúsak voltak rá.
Elejiben még nagyon kapós volt a gyapjú. 

Szerencse kell mindenben az életben ahhoz,  
hogy az ember 90 évet megéljen.
Sokan csak történelem könyvekből tudják, milyen volt az élet a XX. században. Településünk egyik köztiszteletben álló lakosa, Gábor János meg-
élte azt, amit sokan már nem hallhatnak felmenőiktől.
A mostani riport célja, hogy egy kis bepillantást nyerjen a kedves olvasó a hagyományos családmodell szerinti életbe. Jani bácsit Gyuris Zsolt 
polgármester úrral kérdeztük otthonában emlékeiről. Kíváncsian hallgattuk, hogy miként érintette életét a II. világháború és azt követő történelmi 
események.

1. rész
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"Fagyos folyó megáradjon,
vessen bimbót minden ág.

Szebb a somfa gyenge szirma,
mint a szürke jégvirág."

Szécsi Margit: Március

Volt hogy ezzel fizették ki a birkanyírást. A 
háziasszonyok, nagylányok vették, csinálták 
a kartolást. 
Tavasszal az volt az első pénz, nem tudott 
másból árulni a nép. A bőr is kellett nagyon. 
Bekecset csináltak még a honvédeknek is. 
Ahogy később jött be a műanyag ruházat, 
úgy kiment divatból a birka. A gyapjút nem 
tudták úgy értékesíteni, fogytak a birkák is.
Fogytak a régi idősebb emberek is, akik sze-
rettek a jószággal, birkával foglalkozni. A 
fiatalok azt mondták, nagyon érzik a birka 
szaga, messzire érzik. Ez így van, akárhogy 
mosdottam, amíg nyírtam, szinte beleivó-
dott az ember bőrébe az a szag.
Szokás volt ebben az időben a birkák bérbe-
adása legeltetése. A dorozsmai szikes terü-
leten odaadták legelőre, nem kellett fizetni, 
csak a juhászé volt a tej. A juhász minden 
vasárnap piacra vitte a vajajját, a tarhát. Ez 
nagyon finom volt kenyérrel.”

– A munka mellett volt idő a szórakozásra?
– „Farkas Károly a fiatalok vezetője szer-
vezett be engem a KALOT-ba, a Katolikus 
Népfőiskolai Mozgalomba, ami összefogta a 
helyi fiatalokat. Volt néhány darab, amit elő-
adtunk, például a Huszárkisasszony címűt. 
Nem sokáig jártam oda, elvittek katonának.”

– Hány évesen és hova vonult be katonának?
– „1943. októberében 21 évesen vonultam 
be katonának.
Sorozáson az én évfolyamom még átesett. 
Tavaszkor voltak a sorozások, ősszel meg a 
bevonulások. Kiskundorozsmán alapos orvo-
si kivizsgáláson esett át mindenki. Megkér-
dezték, mi szeretne lenni? Az öregektől azt 
hallottam én idehaza, – a ’14-es háborúból, 
– hogy a tüzérek messze vannak a frontvo-
nalról. Az újságból olvastam, hogy a légvé-
delmi ágyúk 12 km-re is lőnek. Mondtam, 
hogy légvédelmi tüzér szeretnék lenni. Nem 
szólt semmit. Én meg voltam nyugodva, 
hogy azért kérdezi, hogy írja be. Csak akkor 
döbbentem le, mikor be kellett vonulni a 
gyalogsági laktanyába Szegedébe a Mars 
térnél, a mostani Gábor Dénes Iskola épüle-
tébe. Szabályos behívót kaptam. 
Ültünk az ezrediroda ajtajába, jött egyszer 
egy idősebb tiszt, ment sorba, megszólított 
embereket, hogy ki honnan jött. Mindig 
más fajta kellett neki. Kérdezte a nevem, 
hány osztályt jártam, foglalkozásom. Mikor 
végzett, felsorolt neveket, kérte, hogy állja-
nak félre. Így kerültem én abba a szakaszba, 
ahol minden féle foglalkozású katona volt. 
Később elmondta, hogy engedélyeztette 
az ezredesnél, hogy az ő századában min-
den féle szakmájú ember legyen, hogy ne 
kelljen kérni másik századoktól, ha szükség 
lesz a tudásukra. Így kerültem én abba a 
szegedi szakaszba, ahol a társaim többsége 
polgári iskolát végzett. Nekem hat elemi 

osztályom volt. A rádiósokhoz kerültem, a 
telefonistákhoz. Nekem rengeteget kellett 
tanulnom, hogy utolérjem őket, ők előrébb 
voltak a kultúrában. Volt tantermi foglalko-
zás, megnézték ki hogyan ír. Így állapították 
meg, ki legyen rádiós, mert ott többet kellett 
tanulni. A vezetékes telefonistáknak keve-
sebbet kellett tanulni. Megfelelt az írásom, 
így lettem a távbeszélő század 9-es gyalog-
ezred 1. szegedi zászlóaljában rádiós, sokat 
tanultam. 
Amikor leszereltem, haza jöttem, megnő-
sültem, jöttek a gyerekek, szedtem össze 
vezetékeket, abból megszereltem a világí-
tást, így itthon már villannyal világítottunk. 
A gyerekek azon vitatkoztak ki kapcsolja fel a 
lámpát. Szóval az ott megszerzett tudásom-
nak itthon is hasznát vettem.”

(Sok érdekes történetet mesélt el Jani bácsi 
a katona élményeiről, mely a következő lap-
számban lesz olvasható.)

– Hogy ismerkedett meg a feleségével? Ho-
gyan alakult a családalapítás?
– „Apám a Pintyónál született, örökölt két 
hold földet, ezen az úton mentünk a zsombói 
erdőn keresztül a földet művelni. Itt a mos-
tani Szatymazi úton lakott a feleségem. Lát-
tam, ahogy felnőtt. Egy iskolába jártunk egy 
ideig. Bálak is voltak Szatymazon. A háború 
idején, amikor kórházba kerültem, levelez-
tünk.
Általában az járta, ha leszerelsz, akkor majd 
megnősülsz, az az egészséges. Nem is akar-
tam hamarabb, csak ha leszereltem, egy 
évre rá nősültem 1945. október 15-én. Lako-
dalom szerűt csináltunk, de csak óvatosan, 
mert az oroszok cirkáltak. Kaptak szabad-
ságot és Szegedről kimászkáltak, nagyon is 
kellemetlen volt. Kanyó Ferenc Kiskundo-
rozsma halottai a második világháborúban 
című könyvében számtalan történet olvas-
ható erről. Ő összeírta a halottakat, meg 
azoknak a történeteit, akikkel itthon történt 
valami.
A feleségemnek, Ocskó Máriának nem volt 
testvére. Innen jött, hogy a házasságköté-
sünk után a szüleihez költöztünk. 1946-ban 
János, 1948-ban István nevű fiaink szület-
tek. Mindketten a Wesselényi Iskolába jár-
tak, majd úgy kerültek be Szegedre a gim-
náziumba.

– Mivel foglalkoztak, milyen volt az élet az-
után?
– Elfogtunk dorozsmaiaktól szőlőt, meg 
gabonaaratást, nem volt hozzá erejük. El-
jártam aratáskor cséplőgép mellé dolgozni. 
Ősszel kukoricát szedni elmentem Makóra. 
Dorozsmán volt egy nagy kommunista, az 
bíró lett. Volt egy testvére, aki kapott 4,5 
hold földet egy tagba, a szomszédba rokon 
volt, jött látogatóba. Felvetette, hogy idősek 
már, fogjuk el a földet, ideadja feléből, meg 
felét meg is vehetem. Úgy volt. Vettem 2,5 
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"Március van, március van.
Ember s állat érzi már,

dong a kaptár, szárnyat rezget
százezernyi kismadár..."

Szécsi Margit: Március

hold földet, az nekünk termett. Rettentő 
benne volt a pártba, tudta, hogy a föld után 
lesz beszolgáltatás. Mondta, hogy vegyem 
meg a másik felét is a földnek. 
Én is tudtam, hogy az nem jó lesz, mert nem 
tudok eleget termelni, hogy eleget tudjak 
beadni. Így is elmentük Mélykút felé kuko-
ricát venni, hogy be tudjam adni a kötelezőt.
Azt is rám írták, a nélkül, hogy megvettem 
volna, de mondtam, hogy nekem ez nem 
kell.
Azután nem mehettem el a géphez sem dol-
gozni, mert volt földem. A birka nyírást még 
csináltam, csak fogytak a birkák nagyon.
Kötelező volt a szövetkezetbe való belépés. 
Tanácstag voltam, szerettek a népek. A ve-
zetőségben benne voltam. Jártunk együtt 
kirándulni. Szerettem a hegyvidéki tájat, a 
Sümegi vár környékét, mint alföldinek, az 
különleges számomra.
Kórházba kerültem. Az nekem felért egy tan-
folyammal. Sokféle emberrel beszélgettem. 
Volt egy juhász, akit megismertem, epret 
vitt piacra, jól árult belőle, egész napi mun-
kabérrel felért. Elkezdtem epret termelni az 
’50-es évek elején. Szalai János a barátom 
volt, ők már korábban ezzel foglalkoztak, 
tőlük vettem a palántát.
1955-ben jogosítványt szereztem. Egy évnél 
többet vártunk egy égszínkék Moszkivcsra. 
Később egy kisteherautót is vettünk, azzal 
jártunk Budapestre a piacra. Oda vittük a 
megtermelt gyümölcsöt.
Pénzem mindig volt. Elejében azért, mert 
kerestem. Két évig voltam Pesten körvasút 
építésen dolgoztam 1950-52 között. Aztán 
itthon is kellett a földben munkát is csinálni. 
Kezdetben eljártam gép mellé dolgozni. A 
gazdaságot is igyekeztünk gépesíteni.”

– Hogy alakult a családja élete? 
– „Az idősebb fiam írógép műszerész szak-
mát tanult, de nem folytatta. A Postánál dol-
gozott vagy 30 évet. A fiatalabb fiam maradt 
a mezőgazdaságban. 
6 unokám és 3 dédunokám van, egy látom 
most készülődik.

47 évet éltem a feleségemmel, aki súlyos 
betegség következtében 1992-ben hunyt el.
Hol egyiknél, hol másiknál összejön a család, 
akkor jókat beszélgetünk.” 
(A múlt hétvégi disznóvágásról beszél Jani 
bácsi.)

– Mit jelen az Ön számára a Wesselényi Nép-
főiskola?
– „Tanulni mindig is szerettem. Okosabb 
emberek jöttek ide mindig, ezektől lehet 
tanulni. Fejlődik a tudomány. Sok érdekes 
ismeretet hallunk, a társaság is jó. 
Id. Jeney Gábor bácsi mesélte, egy tanár úr 
hasonlatát arra, ha nem engedtek valakit ta-
nulni, hogy olyan dolog ez, mintha a kertész 
megneveli a csemetét, utána meg kidobja az 
útra.
Meg kell említenem, hogy ezek az iskolák 
már mind a Klebelsberg Kunó vallás- és 
közoktatásügyi miniszter által építetett 
5000, azaz ötezer iskola közül valók. Az 
analfabétizmus megszüntetéséért harcolt. 
Kiterítette a térképet az asztalra, kinyitotta 
a körzőt és kb. 2 kilométer távolságra beraj-
zolta az iskolákat. Nem magyar származású 
volt, de a szíve és az esze, na és a felesége 

is magyar volt. Az volt a mondása: „ha már 
elrabolták az országot, ez a maradék nép 
szellemileg ne legyen elmaradott!” – Több 
tiszteletet érdemelne!
Köszönettel tartozunk azoknak a professzo-
roknak, szakembereknek, doktoroknak, akik 
vállalják és kijönnek esténként ide hozzánk 
a mindennapi fáradságos munkájuk után, a 
megérdemelt pihenés helyett velünk foglal-
koznak. Tisztelet érte!”

– Milyen volt Zsombó régen?
– „Nem így nézett ki, nem sok ház volt 
benne. Volt egy kocsma, kövesút szélibe 
volt, akik ha vásárba jöttek vagy mentek, 
akkor bementek megpihentek. A csárda 
is üzemelt. Ott is volt egy nagy kút, hogy a 
gyüszmékölő népek fogyasszák a friss vizet, 
kellett a lovaknak, a jószágnak.
Kovács kettő is volt, hentes is. Kevesen laktak 
a faluban, sokan a tanyán éltek.
Emlékszem, először nem akarták a villanyt 
a tanyára engedni, hogy költözzenek be a 
faluba az emberek. Ez 1945-50 között volt. 
Gázlámpával és petróleum lámpával világí-
tottunk. Sokat változott azóta a világ.”

Folytatás a következő lapszámban.
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„Jött az erdő: nekivágtam,
a bozótban őzet láttam,

kergettem, ott maradt,
cirógattam, elszaladt."
Szabó Lőrinc: Szél hozott, szél visz el

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!
Mint láthatják, a felújítás után szép bútorok-
kal, berendezési tárgyakkal bővült a rendelő. 
Örömmel vesszük a dicsérő szavakat, hisz 
nem kis munkánk van a szép környezet eléré-
sében. Szeretnénk, ha ez a komfortos, tiszta, 
rendezett váróterem, rendelő, sokáig a közös 
kincsünk lehetne.
Ehhez azonban az Önök segítsége is kell, hogy 
intézményünk házirendjét tiszteletben tart-
ják, illetve betartatják gyermekeikkel. Ezeket 
a kéréseket nem csak állagmegóvási, hanem 
baleset és egészségügyi szempontok szerint 
állítottuk össze. Természetesen nem teljes 
körű viselkedési kódexet kívánunk felállítani, 
csak a működés során észlelt leggyakoribb 
észrevételeinket jelezzük.
kérjük:
– a babakocsit ne hozzák be a váróterembe.
– a kabátokat a kabátakasztóra tegyék.
– pelenkázóra csak csecsemők üljenek fel, a 
cipő levétele után.
– a babatáskákat a pakolók között lévő táro-
lókra vagy az alatta lévő polcokra tegyék.
– a kosarakat, táskákat ne tegyék fel a szé-

kekre, használják a fogasokat.
– a pólyázók fiókjait Ne húzogassa a gyereke, 
odacsukhatja az ujját.
– közösen vigyázzunk a bútorok épségére.
– igyekszünk az elkerülhetetlen várakozás 
idejét a legkonfortosabbá tenni: a polcon lévő 
könyveket nyugodtan le lehet venni, abból 
olvasni.
–  betegellátás sorrendje: időpontosok, 
sérültek soron kívül, egyébként érkezési sor-
rendben szólítjuk a betegeket.
– A vizsgálatra készüljenek elő: ne az orvosi 
rendelőben kezdjék el a kabát levételét.
– nagyon fontos a gyermekek ellátásában, 
hogy a szülő kísérje el!
Amennyiben erre nincs lehetősége, írja fel a 
gyermek betegségre utaló tüneteit például 
lázas volt-e, mennyi volt a láza, mit kapott, 
milyen gyógyszer van a házi patikában stb. 
vagy telefonáljon a szülő.
– lehetőség van bizonyos gyógyszerek fel-
írásának telefonos megbeszélésre. Az ilyen 
tápszerek, krémek receptjeit rendelések után 
egy óráig adjuk ki.
– előfordul, hogy a bölcsiből, oviból, isko-

lából rendelési idő után telefonálnak, hogy 
lázas, beteg a gyermekük. Ilyenkor a tünetek 
kezelése, a gyermek nyugalomba helyezése 
a teendő. Ha a beteg általános állapota jó, a 
másnapi rendelésre jöjjenek el. Nagyon el-
esett, bágyadt, nehezen itatható, rossz álla-
potú beteget, és csecsemőt a legjobb ellátás 
érdekében az ügyeletre vigyék el.
– telefonon sürgős esetben hívjanak 
30/249-32-65.
– a bárányhimlős betegek, a fertőző várónál 
hátul csengessenek.
Utoljára, de nem utolsó sorban szeretnénk 
köszönetet mondani az Önkormányzatnak 
(kiemelten dr. Kispéter Gábornak, aki mind-
végig „sajátjaként” segítette az átalakítást), 
a pályázatíróknak, ill. lebonyolítóknak, a ki-
vitelezőknek, a Szociális Szolgáltató Központ 
munkatársainak, akik átépítés alatt átadták 
helységeiket, hogy zavartalanul dolgozhas-
sunk, az Egészségház dolgozóinak, a díszí-
tésben segítő Faragó Gabriellának és a gye-
rekeknek és Mindenkinek, aki segített, segít 
bennünket.

Dr. szabó Ágnes, paraginé JuDit

Gyermekorvosi rendelő házirend

sZiki gyalogos TeljesíTményTúra
(a zsombói szakaszról bővebb információ a 23. oldalon található.)

időpont: 2013. március 2., szombat
Túraközpont: Szeged-Kiskundorozsma, Orczy István Általános Iskola sportcsarnoka, Brassói u. http://goo.gl/

maps/IW3RB
Távok: 7 km /szintidő 2 óra; 16 km /szintidő 4 óra; 27 km /szintidő 7 óra
nevezés: a túra napján 7.30 - 9.00 óra között a túraközpontban. A nevezést követően azonnal, folyamatosan 

9.00 óráig lehet megkezdeni a távok teljesítését. A túra központja a leghosszabb szintidőt figye-
lembe véve 16.00 órakor zár.

Túra jelzése: mindhárom táv útvonalán FEHÉR négyzetben ZÖLD vízszintes vonal.
Túra leírása: a túra talaja váltakozva aszfaltozott és szikes-homokos. Mindhárom táv szintemelkedése elha-

nyagolható.
7 km -es táv/ Orczy sportcsarnok - jobbra Brassói u. - balra Széksósi u. - M5 autópálya felüljáró - 
Vereshomok u. - Csókafészek fogadó /ellenőrző pont/, fordíTás, majd ugyanezen az útvonalon 
vissza a túraközpontba.
16 km -es táv/ Orczy sportcsarnok - jobbra Brassói u. - balra Széksósi u. - M5 autópálya felüljáró - 
Vereshomok u. - Csókafészek fogadó - jobbra Subasa u. - a Subasa utca végén a kiskerteket elhagy-
va tovább, a túrajelzést követve - mintegy három km megtételét követően a túra útvonalán segítő 
rendezők utasítása szerint, a bordányi úton átkelve, Kulipintyó csárda /ellenőrző pont/ http://goo.
gl/maps/KU3oz , FORDÍTÁS, majd ugyanezen az útvonalon vissza a túraközpontba.
27 km -es táv/ Orczy sportcsarnok - jobbra Brassói u. - balra Széksósi u. - M5 autópálya felüljáró - 
Vereshomok u. - Csókafészek fogadó - jobbra Subasa u. - a Subasa utca végén a kiskerteket elhagy-
va tovább, a túrajelzést követve - mintegy három km megtételét követően a túra útvonalán segítő 
rendezők utasítása szerint, a bordányi úton átkelve, Kulipintyó csárda - a rendezők iránymutatása 
alapján mintegy 2.5 km-t megtéve zsombói láperdő - erdőn keresztülhaladva Rózsa Sándor csárda 
- balra Zsombó, Szegedi u - folytatása Andrássy u. - Mária tér, Római katolikus templom - jobbra 
Béke u. - mintegy 200 métert követően József Attila Közösségi Ház udvara /ellenőrző pont/ http://
goo.gl/maps/7qTzq, itt fordíTás - majd ugyanezen az útvonalon vissza a túraközpontba.
a rajtnál és a célban, valamint az ellenőrző pontokon történő áthaladást a rendezők-
kel igazoltatni kell.

frissítés: a Kulipintyó csárdában, majd Zsombón a József Attila Közösségi Ház udvarán kemencében sült 
tájjellegű sütemények és forró tea várják a túrázókat.

nevezési díj: 1995-ben és utána születettek 600 Ft, többiek 800 Ft.
rendező: Szegedi Sport és Fürdők Kft.
információ: info@szegedsport.hu www.szegedsport.hu

Kedves zsombói Lakosok! 
Sajnos a munkám során azt tapasztalom, 
hogy egyre több család küzd a mindennapi 
megélhetésért nincs munkájuk, rendszeres 
problémájuk, hogy holnap lesz-e mit enni 
adni a gyerekeknek; be tudják-e fizetni a vil-
lanyszámlát, mielőtt lekapcsolnák az áramot; 
vagy ki tudják-e fizetni az albérletet. Több 
családban 3-4 gyermek is él úgy, hogy nem 
telik porszívóra, vagy tönkre ment a mosó-
gép, de nincs keret lecserélni vagy megjavít-
tatni. 
Amennyiben van a háztartásukban haszná-
laton kívüli, de még használható automa-
ta vagy forgótárcsás mosógép, centrifuga, 
porszívó, illetve egyéb háztartási eszköz, s 
szeretnének másoknak segíteni vele, kérem 
jelezzék a Védőnői Szolgálatnál. Szívesen se-
gítek "gazdát" találni nekik.
Adományruhákat rendszeresen kapunk, me-
lyeket gyorsan el tudtunk juttatni a rászoru-
lóknak. Köszönöm az eddigi felajánlásokat!

renKóné isaszegi anDrea

védőnő

Felhívás adomány  
eszközök gyűjtésére

2013. február 25-én 10-13 
óra között Zsombón, a József 
Attila Közösségi Házban (6792 
Zsombó, Alkotmány utca 1.)
Jöjjön el és mentsen meg három életet! A 
véradáshoz szükséges a személyi igazol-
vány, lakcím-és TAJ-kártya. 
Köszönjük, hogy segít!

VÉRADÁS
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„Ha elszaladt, hadd szaladjon,
csak szeretőm megmaradjon,

szeretőm a titok,
ő se tudja, ki vagyok."
Szabó Lőrinc: Szél hozott, szél visz el

A "Baba-váró" szülésre felkészítő tanfolyam 
márciusi programja:
2013.03.05. 15:30 beszéljünk a babake-
lengyéről!
Mit vigyen magával a várandós a klinikára?
"Szükséges vagy felesleges???"
A foglalkozást tartja: Renkóné Isaszegi And-
rea

2013.03.12.15:30 szülésznői teendők a 
szülés folyamán; 
újszülött ellátása; 
légzéstechnikák 
Vendégünk: Szögi Andrea szülésznő

2013.03.19. 15:30 sZTe női klinika intéz-
ménylátogatása
Szülőszobák, VIP szobák, 2 órás megfigyelő, 
gyermekágyas osztály megtekintése

Kísérő: Ráczné Gyémánt Andrea védőnő

2013.03.26. 15:30 újszülött fürdetése, 
öltöztetése, pelenkázása
Gyakorlati jellegű foglalkozás, ahol újszü-
lött babaápolási modellen gyakorolhatnak 
a leendő anyukák.
Segítségünkre lesz: Tetlákné Gerhardt Ág-
nes védőnő és újszülött kisbabája. 

a tanfolyam helyszíne: 
dr. Kiss István Egészségház
(6792 Zsombó, Alkotmány utca 2.)

bővebb információ: Renkóné Isazegi 
Andrea védőnőnél.
(Az időpontok, témák változhatnak, de arról 
időben értesítést kapnak az érdeklődők.)

szűrési időpontok:
2013.02.26. kedd 09.00-14:30
2013.02.27. szerda  09.00-14:30
2013.02.28. csütörtök 09.00-14:30
2012.03.01. péntek 09.00-14:30

szűrés helyszíne:  
közösségi ház udvara 
(6792 Zsombó, Alkotmány utca 1.)

A tüdőszűrés igénybevételére vonatkozó 
szabályok a kötelező egészségbiztosítás 
keretében igénybe vehető betegségek 
megelőzését és korai felismerését szolgáló 
egészségügyi szolgáltatásokról és a szű-
rővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. 
(XII. 18.) NM rendelet, továbbá a térítési 
díj ellenében igénybe vehető egyes egész-
ségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 
284/1997. (XII. 23.) korm. rendelet alapján:

 40 éves kor felett a tüdőszűrő vizs-
gálat évente egy alkalommal, beutaló 
nélkül, térítésmentesen vehető igény-
be

 40 éves kor alatt:
o a megelőző célú tüdőszűrésért térítési 
díjat kell fizetni, melynek összege: 
1650 ft
o Járványügyi szempontból indokolt 
esetben (tbc gyanú), háziorvosi beuta-
lóval térítésmentesen igénybe vehe-
tő

 A foglalkozás egészségügyi („Alkal-
massági”) vizsgálat kortól függetlenül 
térítésköteles vizsgálat. Térítési díj: 
1650 ft.

 Nem kell térítési díjat fizetni a tüdő-
szűrő vizsgálatért, ha annak igénybevételére 

a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. Tör-
vény 2.§. (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti 
szakképzési intézmény ekben oktatás-
ban részesülők szakmai alkalmassági 
vizsgálatai keretében kerül sor. A tör-
vény hatálya alá tartozó szakképzési intéz-
mények:
•  szakközépiskola
•  szakiskola, ideértve a speciális szakiskolát 
és a készségfejlesztő speciális szakiskolát
•  felsőoktatási intézmény
A szűrővizsgálat térítésmentes igénybevé-
teléhez minden esetben a vizsgálatkérő 
oktatási intézmény iskolaorvosának 
beutalója szükséges.

a 40 év feletti biztosítottak részére az 
évente egy alkalommal igénybe vehe-
tő térítésmentes lakossági tüdőszűrést 
csak abban az esetben tudjuk elvégez-
ni, amennyiben rendelkeznek a mobil 
szűrés helyszínén állandó vagy ideigle-
nes lakcímmel. ennek hiányában szíves-
kedjenek felkeresni a lakóhelyük sze-
rint illetékes tüdőgondozó intézetet.
A térítésköteles foglalkozás egészségügyi 
tüdőszűrést valamennyi szűrésre jelentkező 
biztosított részére elvégezzük. 
Térítési díj: 1650 ft.

Tüdőszűrés térítési díjának befizetése:

Miután a tüdőszűrő gépjárműben a kész-
pénz kezelés technikai feltételei nem állnak 
rendelkezésre, ezért a tüdőszűrés térítési 
díját előzetesen a Polgármesteri Hivatalhoz 
eljuttatott csekken tudják a lakosok befizet-
ni. Kérjük a tüdőszűrés elvégzése előtt a tü-
dőszűrés díját befizetni. A befizetést, igazoló 
csekket a tüdőszűrés igénybevétele előtt kell 
átadni a szűrőkocsin. A szűrőkocsi dolgozói 
számlát állítanak ki a befizetésről, melynek 

első példányát megkapja a szűrésre jelent-
kező páciens.

Tüdőszűrési eredmények kiadása: 

A térítésköteles tüdőszűrések negatív 
eredményeit a tüdőszűrés elvégzése után 4 
héten belül postázzuk 

Dr. Borbély Rita háziorvos részére.
A térítésmentes szűrési eredmények az 

eddigi gyakorlatnak megfelelően átvehetők 
a szűrés elvégzése után 

4 héttel a területileg illetékes Tüdőgondo-
zó Intézetben / Szeged /

A tüdőszűrésen kiemelt lakosok tovább-
vizsgálása akár térítésköteles akár térítés-
mentes tüdőszűrésről van szó, az illetékes 
Tüdőgondozó Intézet / Szeged / végzi el.

Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek 
Szakkórháza

Tüdőgondozó Intézet

TÜDŐSZŰRÉS ZSOMBÓN

MegÉrKeZtünK 
2013. januárban

Domány Zoltánnak 
és Fekete angélának: 
Linett Szimonetta
Szűcs Attilának 
és gera juditnak: Anna
balogh Zsoltnak 
és tresó tündének: 
Bence Igor

jó egészséget kívánunk!

Babaváró szülésre felkészítő tanfolyam



Zöld-fül

H
ÍR

M
O

N
d

Ó

 22

„ne szóljon áldozatról, 
Lemondásról senki sem; 

Kötelesség! mit az ember 
Hon jólléteért teszen.”

Petőfi Sándor: Védegyleti dal
uuu
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„Isten tudja, honnan jöttem,
köd előttem, köd mögöttem,

szél hozott, szél visz el,
bolond kérdi, mért visz el?"
Szabó Lőrinc: Szél hozott, szél visz el

u8
Az idei év első erőpróbája volt Zsombó 2013. 
január 19-én délelőtt a zsombói iskola torna-
termében.
Sajnos a rossz idő miatt a szentesi csapat nem 
vállalta az utazást, így 3 együttes mérkőzött a 
helyezésekért. Mindenki kétszer küzdött az el-
lenfelekkel, ezért 4 meccsen mérhették össze 
a tudásukat a gyerkőcök.

Sok játéklehetőséget kapott az összes játékos, 
örömmel vetették bele magukat a küzdelem-
be.

eredmények:
Zsombó SE  -  Tompa      19 : 2
Koczka Kézisuli -  Zsombó SE  13 : 14
Tompa  - Koczka Kézisuli   5 : 13
Zsombó SE – Koczka Kézisuli   8 : 10

Koczka Kézisuli – Tompa 8 : 1
Tompa  -  Zsombó SE    3 : 11
végeredmény:
 1.  Koczka Kézisuli     6 pont
 2.  Zsombó SE             6 pont
 3.  Tompa                     0 pont
A végső sorrendet egyetlen gól döntötte el, a 
gyerekek jól küzdöttek, néhány figyelmetlen-
ség okozta a vereséget. Sok szép teljesítmény 
volt, ügyes megoldások és szép gólok szület-
tek a meccseken. A zsombói gyerekek mind-
annyian kivették a részüket a góllövésből.
Nagygyörgy Máté igazi vezér volt 17 gólt lőtt, 
Balogh Gergő 10, Szabó Bence 8, Kurkó Attila 
6, Ujvári Botond 3, Gajda Anna 4, Patik Zsófi 2 
góllal járult hozzá az eredményhez. Borbola 
Patrik kapusként szerepelt elsősorban és 2 
gólt lőtt. Nyíri Szabolcs az egyetlen elsősünk 
nagyon bátran játszott pedig ő még U7-es 
korosztályú.
Gratulálunk a szép eredményhez, további si-
kereket a csapatunknak!

polyÁKné farKas éVa

edző

megyei iii. osztály felnőtt
2013.03.16 11:00 st. mihály fC - Zsombó se
2013.03.24 15:00 Zsombó se - ZákánysZék ksk
2013.03.31 16:00 Zsombó se - ÖTTÖmÖs se
2013.04.07 16:30 Zsombó se - forráskúT se
2013.04.14 16:30 Zsombó se - kiskundoroZsmai esk
2013.04.21 17:00 rÖsZke sk - Zsombó se
2013.04.28 17:00 Zsombó se - ruZsa kse
2013.05.04 17:00 alsóváros se - Zsombó se
2013.05.12 17:00 Zsombó se - mórahalom vse
2013.05.18 17:00 baloTasZállás - Zsombó se
2013.05.26 17:00 Zsombó se - bordány sk
2013.06.02 17:00 pusZTamérges fC - Zsombó se
2013.06.09 17:00 Zsombó se - domasZék sk
megyei ii. osztály felnőtt (előtte az ifi csapat játszik)
2013.03.02 14:30 gyálaréT lsC - Zsombó se
2013.03.09 14:30 Zsombó se - kse balásTya
2013.03.16 15:00 Zsombó se - m-foCi kfT.
2013.03.23 15:00 Csengele kse - Zsombó se
2013.03.30 15:00 Zsombó se - TisZasZigeT se
2013.04.06 16:30 márTély sk - Zsombó se
2013.04.13 16:30 Zsombó se - CsanyTelek sC
2013.04.20 17:00 sZékkuTas TC - Zsombó se
2013.04.27 17:00 Zsombó se - fábiánsebesTyén ksC
2013.05.04 17:00 TÖmÖrkény kse - Zsombó se
2013.05.11 17:00 Zsombó se - Üllési ise
2013.05.18 17:00 sZenTesi kiniZsi Te - Zsombó se
2013.05.25 17:00 Zsombó se - sZőregi rse
2013.06.01 17:00 usC TanárképZő sZeged - Zsombó se
2013.05.01 17:00 Zsombó se - sándorfalva sk

Utánpótlás torna

Tavaszi szezon mérkőzéseinek  
időpontjai
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