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2012-es évértékelő
Kedves Zsombóiak!

Ismét eltelt egy év. Bízom benne, hogy élményekkel gazdagon teltek az ünnepek, és
mindenkinek volt lehetősége a feltöltődésre. Önkormányzati vezetőként úgy érzem,
kötelességem, hogy kicsit visszatekintsek
Zsombó előző évére, valamint tájékoztassam
Önöket a 2013. év terveiről és várható buktatóiról.
Az elmúlt év nem volt könnyű, de a sok
nehézség mellett sok élménnyel gazdagodtunk kollégáimmal együtt. Ahogy arra
számítottunk is, a nagyobb beruházásaink
megvalósítása miatt voltak időnként átmeneti nehézségeink, de még így is kön�nyebben volt tartható az önkormányzat
fizetőképessége, mint a korábbi években.
Az erőfeszítések nem voltak hiábavalók.
Elkészült a már régóta várt piaccsarnok a
településközpont rehabilitációs pályázatunk
harmadik elemeként (a Béke utcai díszvilágítás és a 60 db parkoló után), több évtized
után jelentősen megújult a Közösségi Ház,
továbbá megújult és bővült az Egészségház.
Jó hír, hogy az egészségházas pályázatunknak végül a teljes önerejét is finanszírozta
az állam. A nagyobb beruházások mellett
történt még sok – anyagi értelemben – kisebb nagyságrendű, de legalább ilyen fontos dolog. Említhetjük itt a március 15-én
felavatott rovásírásos üdvözlőtáblákat, az
iskolában elkészült földszinti akadálymentesítést és iskolabüfét, amelynek a megnyitásán dolgozunk. Folytathatjuk a sort az iskolai
lapostető vízszigetelésének a befejezésén
(ez volt a harmadik ütem), vagy az iskolai
kerékpártárolón (ami már majdnem készen
van). Elkészült még egy állandó elektromos
csatlakozás a sportpályán, hogy csökkentsük
a falunapok és egyéb rendezvények évenkénti költségét. Idén végre jutott már pénz a
belterületi utak kátyúzásra is. Természetesen
még több jobb lett volna. Ezt is folytatjuk.
A megszokott kulturális rendezvények sorozata bővült az Adventi gyertyagyújtás és
karácsonyi vásárral. Ez a rendezvénysorozat
sok embert vonzott, és az együtt töltött idő
élményekkel gazdagított mindannyiunkat.
Másik gyöngyszem településünk életében
a Bálint Sándor által összegyűjtött Tombácz
János meséi című 1975-ben kis példányszámban megjelent könyv ismételt kiadása.
Ezen kultúrtörténeti kincs megjelentetése
a „Szivárvány” Zsombói Nagycsaládosok
Egyesületének, az Összefogás Zsombóért
Közhasznú Egyesületnek és az általa megszólított sok mecénásnak, valamint Zsombó
Község Önkormányzatának közös erőfeszítését dicséri.
A felsorolt munkálatok sok időt és energiát igényeltek sok embertől. Köszönöm
nekik. Igyekeztünk tökéleteset alkotni, a
rendelkezésre álló forrásokat minél jobban
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felhasználni. A tökéletes alkotás természetesen nem sikerülhet, de bízom benne, hogy
közmegelégedésre meg tudtuk közelíteni. A
forrásfelhasználás hatékonysága, azt hiszem
jóval átlag feletti lett. A rendelkezésre álló
forrásokból több mindent meg tudtunk valósítani, mint ami tervezve volt és elvárható
lett volna.
Eközben természetesen kevésbé látványosan, de sok munkaidőt lekötve készítettük
elő a következő időszak beruházásait. De mit
is fogunk látni 2013-ban?
Tavasszal befejeződik a Közösségi közlekedés
fejlesztés II. üteme, amelyben a régebben kiépített buszmegállók felújítása, kiegészítése
történik meg. Ezen munkálatokkal naponta
találkozhattak december hónapban.
A Szivárvány Zsombói Nagycsaládosok
Egyesületének nyertes pályázatából bővül
a Polgármesteri Hivatal, beépítésre kerül a
házasságkötő terem feletti tetőtér fele, és
előkészítésre kerül a másik felének beépítése
is. Ez lehetőséget ad majd arra, hogy helyet
tudjon adni a hivatal a várhatóan kialakításra
kerülő Kormányablaknak. A Kormányablak
nagyban egyszerűsíteni fogja a zsombóiak
életét, mert nem kell majd sok hatósági ügy
elintézéséhez a településről elutazni.
Zajlik a József Attila Közösségi Házban két
pályázat megvalósítása. Mindkettő a szakmai munkát segíti.
Még nem kezdődött el, de zajlik a „papírmunka” a szennyvíz beruházással, amelyet a
megnyert pályázat szerint 2014. végéig kell
befejezni. Ugyanez a helyzet az ivóvízminőség-javító programmal. Annyi fejlemény van
az ügyben, hogy éppen a cikk írása előtt írtam alá azt a szerződést, amellyel a Magyar
Állam biztosította a beruházás teljes önerejét.
A néhány hónapja megnyert pályázatunk
segítségével jelentős felújítás fog zajlani a
sportpályán. A részletekről külön tájékoztatni fogom Önöket.
Egy hosszú huzavonát megélt, de végül
nyertes önkormányzati pályázatból idén
megépülhetnek a zsombói körtúra útvonal
állomáshelyei. Ezt úgy kell elképzelni, hogy
a település 10 pontján (pl. Nagyerdő, Wesselényi Iskola, Király nyárfa…) információs
táblák lesznek kihelyezve, ami bemutatja
az adott látnivalót, emellett padok, szemetesek, bizonyos állomáshelyeken esőbeállók
készülnek és még egy kisebb kilátó is épül.
Ennek az új lehetőségnek a haszna az lesz
reményeim szerint, hogy a zsombói gyerekek megismerik községünknek egy nagyobb
részét, és a falusi vendéglátók is több napig
tudják a vendégeiket itt tartani.
Az Összefogás Zsombóért Közhasznú Egyesület pályázatával meg tudjuk valósítani az
első helytörténeti állandó kiállítást. A Kiállítás méltó helyen, a Wesselényi Iskolában
a volt lakásban és a melléképületben lesz.
Ez azt is jelenti, hogy fel lesz újítva a mel-

"Ez újév reggelén minden jót kívánok,
Ahová csak nézel, nyíljanak virágok.
Még a hó felett is virág nyiladozzon"
Ez újév reggelén… (népköltés)

léképület és a lakás is. A kiállítás anyagának
összeállítása érdekében várhatóan tavasszal
gyűjtésbe kezdünk, ezért kérem, hogy akinek olyan tárgyiasult emlékei vannak Zsombó múltjából vagy egyáltalán a régi paraszti
kultúrából (pl.: növénytermesztéshez, állattartáshoz használt tárgyak, régi ruhák …),
és szeretne hozzájárulni vele a kiállításhoz,
az jelezze azt a Közösségi Ház dolgozóinál!
Segítségüket előre is köszönöm!
A folyamatban lévő beruházások mellett
természetesen készülünk a jövőre is. Bírálat
alatt van több pályázat is. Ha ezek sikerrel
járnak, akkor parkoló épül a közösségi ház
mellett a Móra utcán a piacra és a közösségi
házba érkezők kiszolgálására.
Tartalék listán van a kerékpárút hosszabbítására benyújtott pályázatunk, amelynek sikere esetén a Szegeddel közös közigazgatási
határig és Forráskútig eljuthatunk biztonságosan kerékpárral.
Szintén tartalék listán van a Homokháti
Kistérségi Társulás által benyújtott Közösségi közlekedést segítő pályázatunk, ami
Zsombón a III. ütemet jelenti. Ebből kicserélésre kerülhet a Jókai utcán az útpálya, gyalogátkelőhelyek létesülhetnek a település
központjában és a Gárdonyi utcánál a buszmegállók biztonságosabb megközelítésére,
továbbá egy forgalomlassító közlekedési
lámpa is készülhet a Bordányi út csomópontjába az Andrássy úton. Utóbbi két pályázat sikeréhez forrásátcsoportosításra lenne szükség, amelyre ismervén Magyarország
EU-s pénzeinek felhasználásának ütemét,
látok esélyt.
Végezetül benyújtás előtt áll két energetikai
pályázat, amelyekkel a közintézményekben
tudnánk megújuló energiát felhasználni, és
egy pályázatot tervezünk benyújtani a Délalföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulásunkkal, amely a szelektív hulladékgyűjtés
további bővítését segítené. Cél a regionális
lerakóra kerülő kommunális hulladék men�nyiségének csökkentése, az újra hasznosítható hulladékok külön gyűjtése. Erről később
részletesebben is beszámolok.
Két éve ilyenkor írtam, hogy: „Most az alapozás ideje zajlik. Ez a jövőnk záloga.” Úgy
látom, hogy néhány éven belül elkészül a
zsombóiak közös jelképes otthona.
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Köszönöm a helyi közintézmények dolgozói
és a képviselők erőfeszítéseit! Köszönöm,
hogy a munkájuk minél jobb elvégzésével,
a lehetőségek kiaknázásával foglalkoznak!
Köszönöm a Tisztelt Lakosság türelmét, támogatását, az észrevételeket, a kritikát és
dicséretet egyaránt!
Természetesen a látható és később láthatóvá
váló eredmények mellett, azért vannak nehézségeink is. Az utóbbi néhány évben a sok
pályázat megvalósítása miatt folyamatosan
voltak likviditási gondjaink, amelyeket rendre sikerült átvészelni. Az eredmény mutatja,
hogy megérte.
A Zsombói Hírmondó decemberi különszámában már írtam róla, hogy gyökeresen
megváltozik az önkormányzatok finanszírozása. Nem megismételve az ott leírtakat, az
azóta ismerté vált adatokkal kiegészítem a
tájékoztatásomat.
Ismertté vált, hogy az önkormányzatunk
adósságállománya december 12-én és ennek a kamatai az év végi törlesztésig 107,6
millió Ft volt. Ezt az állam törlesztette december végén.
A zsombói költségvetési koncepció megalkotása után, december elején újabb módosító
javaslatokat nyújtottak be az Országgyűlésnek a költségvetési törvény tervezetéhez.
Ezek közül többet elfogadott az Országgyűlés, és megalkotta Magyarország 2013. évi
költségvetését. Sajnos ez a mi településméretünkben hátrányos változást jelentett
még a tervezéskor ismert állapothoz képest
is. Számokra lefordítva: a koncepcióban
számítottakhoz képest további 19 millió Ft
állami támogatás csökkenése lesz Zsombó
Község Önkormányzatának. Hogy érzékelni
lehessen a különbséget: 2013-ban nagyságrendileg 116 millió Ft-tal kevesebb bevételt
kapunk az államtól, mint 2012-ben. Ehhez
az is hozzátartozik, hogy 2013-tól már az
állam közvetlenül fizeti a művészeti iskolánk
dolgozóinak a bérét és járulékait, ami körülbelül 20 millió Ft-tal javít ezen a csökkentésen. Ez nagy mértékben megnehezíti az

éppen zajló tervezést, mert alaposan át kell
gondolni, hogy mit és mennyi ideig bír az
önkormányzat finanszírozni. Ez nem egyedi
zsombói gond, gyakorlatilag az önkormányzatok nagy része ezzel küzd. Mivel optimista
ember vagyok, nagyon bízom benne, hogy
az állam év közben be fog avatkozni, de arra
is készülnünk kell, ha nem.
A Képviselő-testület felelőssége, hogy az
általa működtetett helyi közszolgáltatások
minél nagyobb biztonságban, hosszú távon
is kiszámíthatóan működjenek. Mindent
meg kell tennünk azért, hogy minél kevésbé
legyenek ezek a közszolgáltatások kiszolgáltatva a településen kívülálló körülményeknek, a központi finanszírozásnak. Ezt úgy
valósíthatjuk meg, ha a működést folyamatosan vizsgáljuk, a szükséges beavatkozásokat elvégezzük, olyan működési módokat
választunk, amelyek értéket képviselnek,
közép- és hosszútávon finanszírozhatóak.
Ezt tettük a múltban és erre törekszünk a
jövőben is.
Polgármester kollégák néha megjegyzik,
hogy milyen jól tettük a közoktatási intézmények egyházi fenntartásba adását. Mondják
ezt úgy, hogy tapasztalják az önkormányzatoknál jelentkező gondokat, nehézségeket.
El tudom képzelni, hogy mi lenne a véleményük, ha bele látnának a mindennapokban
tapasztalható különbségekbe, amelyek
jótékony hatással vannak a pedagógusok
megbecsültségére, az oktatás színvonalára.
Meggyőződésem, hogy az óvoda és az iskola működését hosszú távon biztonságban
tudhatjuk. A többi intézmény, a közterületeken lévő dolgok fenntartása, működtetése
sem lesz könnyű. Keressük a lehetőségeket,
próbálunk utakat kitaposni a finanszírozás
biztosítására. Az egyelőre nehéznek látszó
feladatot megpróbáljuk megoldani és a már
kialakított közszolgáltatásokat működtetni.
Van egy gyakran elhangzó közhelynek nevezhető gondolat: „Nehéz időket élünk.”
Ahogy visszaemlékszem életemben, ez
mindig elhangzott a környezetemben.

Természetesen van is igazságtartalma. De
mi magyarok legendásan pesszimisták vagyunk. Mindig lehet találni valamit, ami nehézséget okoz. Könnyebb is úgy elrendezni a
gondolatainkat, hogy a külső körülmények
gátolnak az előre haladásban, a mindennapi
gondjaink megoldásában. Nem szeretnék
megbántani senkit, mert van sok objektíven
is látható nehézség a mai világban, úgy az
egyes emberek életében, mint a családok,
nagyobb közösségek életében. Gyakran találkozom olyan emberekkel is, akik szó szerint a létfenntartásukért küzdenek. Érdekes
módon közöttük is vannak, akik megtalálják
az életükben a boldogságra okot adó pillanatokat, dolgokat és tudnak mosolyogni,
tudnak boldogok lenni, el tudják fogadni
a körülményeket, és nem adják fel, hanem
próbálnak változtatni, és „mosolyogva” küzdenek. Ezt a mentalitást gondolom követendőnek, különösen a többségünk számára,
akik azért nem éhezünk, fagyoskodunk. Próbáljunk meg pozitívan gondolkodni!
Az is szinte mindig elhangzik az idézett
mondat mellett, hogy korábban jobb volt.
Az idő általában megszépíti a legtöbb dolgot. Lehet, hogy nem is volt jobb, csak úgy
emlékszünk. Emlékeznek egy-egy erőpróbára, például egy vizsgára? Előtte mindig izgulunk, ha túl vagyunk rajta, már nem tűnik
olyan nehéznek. Valószínűleg annyi a titok,
hogy a múlt kiszámítható, a jövőt pedig nem
ismerjük. Azt javaslom, hogy ezt fogadjuk el,
és próbáljuk a jövőt mindig a körülmények
figyelembe vételével, elfogadásával a lehetőségek között a legjobbá tenni! Ez mindenkinek a saját érdeke is és minden közösségnek az érdeke is, így Zsombónak és a magyar
nemzetnek is.
Ennek szellemében kívánok mindenkinek
egészséget, boldogságot, megoldott feladatokat a 2013-as esztendőre!

második félévében és a 2013/2014-es tanév első félévében, összesen 10 hónapon át,
havonta 2000,-Ft önkormányzati támogatásban részesül.
„B” típusú ösztöndíjra 3 középiskolás fiatal
nyújtott be pályázatot. Az Önkormányzat
mindannyiukat támogatásban részesítette.
A 3 nyertes pályázó a 2013/2014-es tanévtől
kezdődően 3x10 hónapon át, havonta 2000,Ft támogatásban részesül Zsombó Község
Önkormányzatától.
Fentiek értelmében az „A” típusú ösztöndíjban összesen megítélt támogatás 380.000,Ft, mely a 2013-as költségvetést terheli. A
„B” típusú ösztöndíjban megítélt összes támogatás 180.000,-Ft a 2013-2014-2015. évi

költségvetések terhére.
A helyi önkormányzat által nyújtott támogatást, az esetek egy részében, saját szempontrendszere alapján Csongrád Megye
Önkormányzata kiegészíti. A két önkormányzat által nyújtott támogatást az Emberi Erőforrások Minisztériuma megduplázza.
Így fordulhat elő, hogy egyes fiatalok, azon
településeken – így Zsombón is – ahol havonta 2.000,-Ft-tal hozzájárul a települési
önkormányzat a fiatalok továbbtanulásához,
összesen akár havi 10.000,-Ft támogatásban
is részesülhetnek.

Baráti üdvözlettel:

Gyuris Zsolt

polgármester

Bursa Hungarica 2013
Tájékoztatom a tisztelt zsombói lakosokat
arról, hogy a Zsombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 148/2012. (X. 9.)
Kt. határozatával kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2013-as fordulójában az alábbi eredmény
született:
„A” típusú ösztöndíjra 20 szociálisan rászoruló hallgató pályázott. A Képviselő-testület
19 pályázót részesített támogatásban, egy
pályázót formai hiba miatt ki kellett zárni a
bírálatból. Az idén kevesebben nyújtottak
be pályázatot, mint az előző években. Ennek
köszönhetően egyetlen pályázót sem kellett
elutasítania a Képviselő-testületnek. A 19
támogatott pályázó a 2012/2013-as tanév

Gyuris Zsolt

polgármester

"Dalos madár zengjen minden rózsabokron,
Minden szép, minden jó legyen mindig bőven,
Szálljon mindig áldás rátok ebben az újévben."
Ez újév reggelén… (népköltés)
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNTEKRŐL

A Hírmondó legutóbbi száma óta a Képviselő-testület egy munkaterv szerinti
ülést, amely egyben közmeghallgatás is
volt, és öt munkaterven felüli, rendkívüli
ülést tartott.
A tájékoztató terjedelmi okokból a
lakosságot érintő kérdésekre igyekszik
kiterjedni.
2012. november 9.
– munkaterven felüli, rendkívüli ülés
A rendkívüli ülés összehívását a kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladat ellátása indokolta. Jogszabályváltozás következtében a
kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló
törvény új alapra helyezi a közszolgáltatás
ellátását. A törvény szerint a kéményseprőipari közszolgáltatás az új törvény alapján is
kötelező önkormányzati feladat marad, annak eredeti címzettje azonban megváltozik.
A törvény szerint a kéményseprő-ipari közszolgáltatás biztosítása a megye egész területén a megyeszékhely megyei jogú város
önkormányzatának feladata, azonban a jogszabály bizonyos feltételek betartása mellett
lehetőséget biztosít bármely önkormányzat
számára, hogy a feladat eredeti címzettje
helyett a közszolgáltatás ellátását önként
átvállalja. A Képviselő-testület úgy döntött,
hogy a kéményseprő-ipari közszolgáltatást
nem kívánja átadni a megyeszékhely megyei jogú város önkormányzatának, és a
Csongrád Megyei Önkormányzat és Zsombó
Község Önkormányzata között 2006. július
28-án kötött megállapodásának megszűnését követően a kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatokat továbbra is ellátja.
2012. november 28. – munkaterv szerinti, rendes ülés (közmeghallgatás)
A Képviselő-testület a maratoni hosszúságú
ülés első napirendi pontjában, az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját tárgyalta. Mivel a Parlament – akkor
– még nem fogadta el a költségvetési törvényt, ezért csak a törvénytervezet alapján
lehetett a koncepciót elkészíteni. Az már
a koncepció tervezésekor is világossá vált,
hogy – a korábbi évek gyakorlatától eltérően
– nem lehet nagy pontossággal elkészíteni
azt. Ennek az az oka, hogy a most bevezetésre kerülő feladatfinanszírozás teljesen más
alapokra helyezi az önkormányzati finanszírozást. Általánosságban és összességében
elmondható, hogy jelentősen csökken az állam által az önkormányzatoknak visszaosztott adó és egyéb bevétel. Az önkormányzatok arra kényszerülnek, hogy megvizsgálják
a kiadásaik csökkentésének és bevételeik
növelésének lehetőségét. A várható hiány
csökkentése érdekében a Képviselő-testület
felkérte a jegyzőt, hogy 2012. november
30-ig készítse elő a kommunális adó rendelet-tervezetét és az új adónem bevezetését,
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"Köszöntlek, új év
új világa!

Hozz békességet
a világra!"
Gazdag Erzsi: Új év

valamint a helyi iparűzési adó módosítását.
A rendkívül szoros határidőre azért volt szükség, mert jogszabályi kötelezettség alapján
új adót bevezetni, vagy adó mértékét növelni következő év január 1-i bevezetéssel csak
abban az esetben lehet, ha a változtatásra az
előző év november 30-ig sor kerül.
A második napirendi pontban az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III.
negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót
hallgathatta meg a Képviselő-testület. A
Képviselő-testület megállapította, hogy
az Önkormányzat gazdálkodása az év I-III.
negyedévében a nehéz külső gazdasági körülmények között a megfontolt és átgondolt
döntések eredményeként kiegyensúlyozott
volt. A teljesített bevételek összege (338.206
ezer Ft) meghaladta a teljesített kiadásokat
(291.836 ezer Ft). A működési bevételek a
tervezettnek megfelelően alakultak, a működési kiadások az óvatos gazdálkodás miatt
alatta maradtak a tervezettnek. A fejlesztési
célú pénzeszközök esetében mind a bevételek – ami a beruházások, felújítások pályázati támogatásait jelenti –, mind a kiadások
elmaradtak a tervezettől. A kiadási szint
tervezettnél alacsonyabb teljesülésének oka
az – és ami az óvatos gazdálkodást is jelenti
–, hogy a működés és a fejlesztés területén
is a legszükségesebb kiadásokat teljesítette
az Önkormányzat. Vannak olyan tervezett
feladatok, amelyek az utolsó negyedévben
megvalósulnak, és lesznek olyan fejlesztések, felújítások, karbantartások, amelyekre nem jut pénz a 2012-es évben, vagy az
eredetileg tervezettnél kevesebbet tud az
Önkormányzat megvalósítani.
A harmadik napirendi pontban a Kós Károly
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény új
Közoktatási Esélyegyenlőségi Tervét fogadta
el a Képviselő-testület.
A következő napirendi pontban a Kós Károly Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2012/2013-as tanévkezdéséről szóló beszámolóját hallgathatta meg a Képviselő-testület.
Ezt követően az Önkormányzat 2013. évi
szolgáltatások árait megállapító rendelete
került elfogadásra. A díjrendelet elfogadása
alapján a hulladékszállítás – még decemberi hatálybalépéssel – 13,8 %-kal drágult, a
temetkezési és eszközhasználati díjak 5 %
körüli összeggel kerülnek többe a tavalyinál.
A közterület használati díjaknál 10 %-os, a
kéményseprő-ipari közszolgáltatás esetében
4 %-os, a családi napközik és a bölcsőde étkeztetési díjainál 10%-os, a kommunális folyékony hulladékszállítás díjánál 9,25 %-os
mértékű emelkedésről beszélhetünk. A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú
helyiségek bérletére vonatkozóan 10 %-os
díjemelésről határozott.
A következő napirendi pontban a Képviselőtestület módosított a telekadó rendeletét.

A módosítás értelmében 50 %-os kedvezményre jogosult az a kizárólag magánszemély, aki a telekadó fizetési kötelezettség
alá eső ingatlanán az építkezést megkezdte
és a tetőszerkezete tetőfedéssel ellátott,
vagy héjazattal rendelkezik.
A következő napirendi pontban a Képviselőtestület elfogadta a 2013. évi munkatervét
és rendezvénytervét. A 2013. évi részletes
rendezvényterv megtalálható a település
honlapján. A Képviselő-testület 2013. évi
munkaterv szerinti üléseinek időpontja
külön megjelenítésre kerül. A munkaterv
elfogadását követően a Képviselő-testület
módosította a Szervezeti és Működési Szabályzatát. A következő napirendi pontban
– a Homokháti Kistérség kezdeményezése
alapján – a homokháti településeken, a
szükséges közbiztonsági intézkedések bevezetéséről döntött a Képviselő-testület.
Az utolsó előtti napirendi pontban a József
Attila Közösségi Ház és Könyvtár igazgatói
állására beérkezett pályázatokat elbíráló
szakmai bizottság összetételének megállapításáról határozott a Képviselő-testület.
Az utolsó napirendi pontban a Képviselő-testület tudomásul vette a Belügyminisztérium
tájékoztatását, miszerint 2013. január 1-től
az általános, elsőfokú építésügyi hatáskört
Mórahalom Város jegyzője fogja gyakorolni.
2012. november 30.
– munkaterven felüli, rendkívüli ülés
A rendkívüli ülés összehívását a Képviselőtestület két nappal korábbi döntése miatt
volt szükség. Akkor a Képviselő-testület
felkérte dr. Csúcs Áron jegyzőt, hogy a várható költségvetési hiány csökkentése érdekében 2012. november 30-ig készítse elő
a kommunális adó rendelet-tervezetét és
az új adónem bevezetését, valamint a helyi
iparűzési adó módosítását. Az első napirendi
pontban a Képviselő-testület módosította a
helyi iparűzési adó rendeletét. A módosítás
eredményeként az adó mértéke 1,5 %-ról,
1,6 %-ra növekedett és megszüntetésre
került az adómentesség, ami az 1 millió Ft
alatti adóalappal rendelkezőkre vonatkozott
(így 0-16.000 Ft éves adó fizetésére lesznek
kötelezettek). A módosítás mértékével kapcsolatban megjegyzendő, hogy a törvény 2
%-os maximumot enged kivetni, amellyel
– évek óta – szinte valamennyi környékbeli
önkormányzat élt is ezzel a lehetőséggel, és
a maximális mértékben határozta meg a helyi iparűzési adót.
A második napirendi pontban a Képviselőtestület, a magánszemélyek kommunális
adójának bevezetéséről döntött. Az új rendelet értelmében a belterületi ingatlanok után
5.000,- Ft/év, külterületi ingatlanok után
3.000,- Ft/év összeget kell fizetni a magánszemélyeknek. Ezen adónem bevezetését is
a 2013. évi költségvetés működési egyen-
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súlyának biztosítása érdekében vezette be a
Képviselő-testület, és alatta van a környező
települések által évek óta alkalmazott adómérték átlagának.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület jóváhagyta a belső ellenőrzési
tervét.
Az utolsó napirendi pontban a Képviselőtestület jóváhagyta a CSEMETE Nagycsaládos Egyesület kérelmét, amely szerint ifjúsági klubot működtethetnek a József Attila
Közösségi Ház és Könyvtárban a következő
önkormányzati költségvetés elfogadásáig.
2012. december 10.
– munkaterven felüli, rendkívüli ülés
A rendkívüli ülés összehívását több dolog is
indokolta. Az első napirendi pontban a helyi
iparűzési adó rendelet módosítására került
sor. Az adó mértékét a Képviselő-testület
2012. november 30-án módosította, most
pedig azon szabályozásokon változtatott,
vizsgálta felül (pl.: adó alanya, adóelőleg
megállapítása), amelyeket a helyi adókról
szóló törvény, illetve az adózás rendjéről szóló
törvény is szabályoz. A felülvizsgálatot az indokolta, hogy a jogszabályszerkesztésről szóló
IRM. rendelet alapján a helyi rendelet nem
idézheti sem tartalmilag, sem szó szerint más
jogszabály szövegét. Ezek alapján a Képviselő-testület harmonizálta a helyi rendeletet a
magasabb szintű jogszabályokkal.
A második napirendi pontban a Képviselőtestület megalkotta a szociális célú tűzifa juttatásának szabályairól szóló új rendeletét. A
rendelet megalkotása azért vált szükségessé,
mert egy belügyminisztériumi rendelet értelmében önkormányzatunk – pályázat alapján
– a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó

Kommunális adó

Tisztelt Zsombóiak!
Ahogy arról már korábbi számunkban értesülhettek, Zsombó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november
30-án megtartott ülésén megalkotta a magánszemélyek kommunális adójáról szóló
23/2012. (XI.30.) Ör. számú rendeletét.
Jelen számunkban megtalálható bevallási
nyomtatványt Zsombó Község Önkormány-

Ebek chipezése

Tisztelt Zsombói Lakosok!
A 2013-as év jelentős változásokat hozott
az ebek tartásra vonatkozóan is. A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet
szerint az állat tartója köteles volt az ebet
2012. december 31-ig transzponderrel (közismertebb nevén chippel) ellátni. A chippel megjelölt eb tartójának megváltozása
esetén az új tartó az adatváltozást 8 napon
belül köteles a magán állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni. A jogszabály szerint

kiegészítő, vissza nem térítendő támogatásra
vált jogosulttá. A rendelet részletszabályairól a Polgármesteri Hivatalban, Stefkovicsné
Nagy Ildikó szociális ügyintéző ad felvilágosítást.
A harmadik napirendi pontban a Kós Károly
Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek, a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére történő, átadás-átvételi megállapodás
elfogadásáról döntött a Képviselő-testület.
Az intézmény átadására azért került sor, mert
a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján 2013. január 1-től az állami fenntartású
köznevelési intézmények fenntartói jogai és
kötelezettségei átszállnak Klebelsberg Intézményfenntartó Központra.
A következő napirendi pontban a Képviselőtestület hozzájárult ahhoz, hogy a fennálló
adósságállományát a Magyar Állam teljesítse.
Ennek alapján a Magyar Állam átvállalta az
Önkormányzat adósságát.
Az utolsó napirendi pontban a Pacsirta utcai
lakosok közvilágítás iránti kérelmét tárgyalta
a Képviselő-testület. Úgy döntött a Képviselőtestület, hogy egyelőre a jelenleg belátható
pénzügyi források a lehetőségét ennek nem
biztosítják. Így pályázati források felkutatásával bízta meg a Polgármesteri Hivatalt.
2012. december 13.
– munkaterven felüli, rendkívüli ülés
A Képviselő-testület ismételten hozzájárult
ahhoz, hogy a fennálló adósságállományát a
Magyar Állam átvállalja. Az ismételt hozzájárulásra azért volt szükség, mert a Magyar
Államkincstár, egységes formában előírt
határozatokat kért a Képviselő-testületektől
a korábbi döntés időpontjában nem ismert
tartalmi elemekkel.

2012. december 20.
– munkaterven felüli, rendkívüli ülés
Az év 26. és egyben utolsó ülésének ös�szehívására több apropó is szolgált. Az első
napirendi pontban a Képviselő-testület
módosította a Polgármesteri Hivatal Alapító
Okiratát. A módosítást az indokolta, hogy az
önkormányzati törvény 2013. január 1-én
hatályba lépett rendelkezése meghatározza
a hivatalok elnevezését. Ennek megfelelően
2013. január 1-től a polgármesteri hivatal
elnevezése: Zsombói Polgármesteri Hivatal.
A második napirendi pontban a Képviselő-testület a József Attila Közösségi Ház és
Könyvtár igazgatói álláshelyére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánította,
felkérte a jegyzőt újabb pályázati kiírás előkészítésére, továbbá megbízta Vizi Renáta
megbízott intézményvezetőt, hogy 2013.
január 1-től 2013. március 31-ig lássa el az
intézményvezetői feladatokat.
A harmadik napirendi pontban a Képviselőtestület, a KEOP-1.1.1/B/10-11 Települési
szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek
továbbfejlesztése tárgyú pályázat benyújtásához kapcsolódó döntést hozta meg. A
pályázat célja a szelektív hulladékgyűjtés
feltételeinek elősegítése, ezáltal a kommunális hulladék mennyiségének csökkentése,
így a hulladék elhelyezési díjak csökkentése.
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Képviselő-testület, a 2013. évre elfogadott
munkaterve alapján – várhatóan – az alábbi
időpontokban tartja rendes üléseit:
2013. február 13., 2013. március 27., 2013.
április 24., 2013. június 26., 2013. szeptember 25. és 2013. november 27.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Dr. Csúcs Áron

jegyző

zat adóhatóságához kell eljuttatni postai
úton (6792 Zsombó, Alkotmány u. 3.), vagy
személyesen ügyfélfogadási időben (Hétfő: 8:00-12:00; 13:00-15:30; Kedd: 8:0012:00; 13:00-18:00; Csütörtök: 8:00-12:00;
13:00-15:30), legkésőbb
2013. február 15. napjáig.
A nyomtatvány és a hozzá tartozó kitöltési útmutató letölthető a www.zsombo.hu/

onkormanyzat/nyomtatvanyok internetes
oldalról is.
A bevallási nyomtatvány kitöltésével kapcsolatos kérdéseit a 62/595-563-as, vagy a
62/595-555-ös telefonszámon teheti fel.

szintén 8 napon belül kell a magán állatorvosnál bejelenteni, ha az eb tulajdonosának személyében változás következett
be, továbbá ha az eb tartási helye megváltozott, vagy az állat elpusztult.
A jogszabálynak egy fontos rendelkezése,
hogy 2013. január 1-től négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel
(chippel)
megjelölve
tartható,
amelynek a betartását a jegyző és a
járási állat-egészségügyi hivatal ellenőrzi! A négy hónaposnál idősebb

transzponderrel (chippel) nem jelölt
ebről a jegyző és a magán állatorvos
köteles jelentést tenni a járási állategészségügyi hivatal felé.
Fentiek alapján felhívom azon Tisztelt
zsombói eb tulajdonosok figyelmét, hogy
akiknek 4 hónaposnál idősebb állatai vannak
és még nem látták el chippel a kedvenceiket,
azok haladéktalanul tegyék meg!

Dr. Csúcs Áron

jegyző

Dr. Csúcs Áron

jegyző

"Terülj, terülj ki,
tarka kendő!

Add elő kincsed,
új esztendő!"
Gazdag Erzsi: Új év
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Járási rendszerről szóló tájékoztató
Tisztelt Zsombói Lakosok!
A 2013. január 1-e jelentős változásokat
hozott a közigazgatásban is. A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő
törvények módosításáról szóló 2012. évi
XCIII. törvény alapján 2013. január 1-től létre
jött a járási rendszer.

kirendeltség, a járási népegészségügyi intézet, a járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatal. Ezek közül a hivatalok közül a földhivatal és a munkaügyi kirendeltség az átadás-átvételig (előre láthatóan 2013. július
1.) továbbra is Szegeden fogadja a zsombói
ügyekben eljáró állampolgárokat.

A Járási hivatalok feladatai
A járási kormányhivatalok legfontosabb
feladata a megyei szintnél alacsonyabb
szinten intézendő államigazgatási feladatok
ellátása lesz. Így megvalósul az államigazgatási és az önkormányzati feladatok szétválasztása, a járások államigazgatási területi
egységet jelentenek majd.
A jogszabály több mint 80 db törvényi
szinten szabályozott államigazgatási feladatot határozott meg a járások számára.
A közigazgatás átalakításának eredményeképpen jelentős számú feladat került át a
jegyző hatásköréből is, az újonnan létrejött
járási hivatalok hatáskörébe. A hatósági
feladatok közül néhány említésképpen:
időskorúak járadéka, ápolási díj, közgyógyellátásra (alanyi, normatív) való jogosultság
megállapítása, egészségügyi szolgáltatásra
való jogosultság, védelembe vétel, iskoláztatási támogatás felfüggesztése/szüneteltetése, gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése,
hadigondozotti ellátás, gyermektartásdíj
megelőlegezése, otthonteremtési támogatás, lakcímnyilvántartással kapcsolatos
ügyek stb.

A Járási hivatalok illetékességi területe
A járási hivatalok székhelyeit, illetve illetékességi területét a járási (fővárosi kerületi)
hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) Korm.
rendelet határozza meg. A Kormányrendelet
alapján településünk 2013. január 1-től a
Mórahalmi Járási Hivatalhoz tartozik.

A Járási hivatalok szervezeti felépítése
A járási hivatal felépítése a fővárosi és megyei kormányhivatalokhoz hasonló, a járási
hivatalban törzshivatal és szakigazgatási
szervek működnek.
2013-tól a járási hivatalokhoz kerülnek az
okmányirodák. Az okmányirodák mellett
a járási hivatalokhoz kerülnek a fővárosi,
megyei kormányhivatalok szakigazgatási
szerveinek helyi szervei is. 2013-tól a járási
hivatalokon belül szakigazgatási szervként
működik a járási gyámhivatal, a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal, a járási földhivatal, a járási munkaügyi

A Járási hivatalvezetők
A járási hivatalvezetőt a kormánymegbízott javaslatára a közigazgatás-szervezéséért felelős miniszter nevezi ki és menti fel.
Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes,
közigazgatási és igazságügyi miniszter 2012.
december 17-én hétfőn ünnepélyes keretek
között kinevezte a járási hivatalok vezetőit. A
Mórahalmi Járási Hivatalvezetőnek Dr. Szántó Mária, Mórahalom Város Címzetes Főjegyzője került kinevezésre.
A Járási ügyintézés
A járási hivatalhoz kerülő ügyek legnagyobb részét az okmányirodai feladatok
jelentik, így a személyi adat- és lakcímnyilvántartással, útlevél-igazgatással és a közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok.
A járási hivatal hatósági osztályának hatáskörébe tartoznak az egyes szociális ellátásokkal, kommunális igazgatással összefüggő feladatok, a menekültügyek, az egyes
vízügyi, illetve védelmi igazgatási, földrendezési és földkiadási ügyek, az érettségi
vizsgával, oktatással, valamint egyes távhő,
villamos energia és földgázellátással kapcsolatos ügyek. Szabálysértési hatáskörben
2013. január 1-től a járási hivatal hatósági
osztálya jár el.
2013. január 1-jétől a járási hivatal szakigazgatási szerveként működő járási gyámhivatalhoz kerülnek a jegyzői és a városi

gyámhivatali feladat- és hatáskörök. A munkaügyi kirendeltségek, a népegészségügyi
intézetek, a körzeti földhivatalok, az állategészségügyi és élelmiszerellenőrző hivatalok, valamint az építésügyi hivatalok is járási
szinten végzik majd a feladataikat.
A tervek szerint 2013 végére az okmányirodák bázisán alakítják ki a kormányablak-rendszert. A területi közigazgatási reform távlati célja az egyablakos ügyintézés
biztosítása az ügyfelek számára, hogy az
állampolgárok egyetlen helyen, a – 2013
végéig kialakítandó – kormányablakoknál
tudják majd hivatalos ügyeiket intézni. A
kormányablakok biztosítani fogják, hogy az
állampolgárok az államigazgatási ügyeiket
a kormányablakok székhelyein elindíthassák vagy elintézhessék. A jelenleg működő
okmányirodák kormányablakká történő
átszervezésének tervezett időpontja 2013.
október. A korábbi terveknek megfelelően
zajlanak az előkészületek egy Zsombón létrehozásra kerülő kormányablak ügyében.
A Csongrád Megyei Kormányhivatal és
Zsombó Község Önkormányzata között létrejött megállapodás értelmében a járási hivatal által átvett feladatokat, a Polgármesteri
Hivatalban működő települési ügysegéd (dr.
Sziromi Márta – aki eddig a gyámügyi ügyintézői feladatokat intézte) látja el.
A Járási Hivatal elérhetősége
Mórahalmi Járási Hivatal 6782 Mórahalom,
Szentháromság tér 1. Tel: 62/281-022
Vezetője: dr. Szántó Mária
Nyitva tartás:
Hétfő - 08.00-12.00
Kedd - szünetel
Szerda - 08.00-12.00 és 12.30-16.00
Csütörtök - 08.00-12.00 és 12.30-15.30
Péntek - 08.00-12.00
Üllési kirendeltség:
6794 Üllés, Felszabadulás u. 40.
Remélem cikkemmel segítettem tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot. Amennyiben kérdésük van, forduljanak hozzám bizalommal.
Dr. Csúcs Áron

jegyző

Hulladékszállítási díj
Tisztelt Zsombóiak!
Tájékoztatom Önöket, hogy a hulladékról
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény rendelkezései értelmében a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék és az azzal
összefüggésben megállapított késedelmi
kamat, valamint a behajtás egyéb költségei
adók módjára behajtandó köztartozásnak
minősülnek.
A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a közszolgáltató vagy a követelés
egyéb jogosultja (a továbbiakban együtt: a
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"Ha új esztendő
én lehetnék,

minden gyermeket
úgy szeretnék,"
Gazdag Erzsi: Új év

követelés jogosultja) felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására, és felszólítja annak
teljesítésére.
A felszólítás eredménytelensége esetén
a díjhátralék megfizetésének esedékességét követő 45. nap elteltével a követelés
jogosultja – a felszólítás megtörténtének
igazolása mellett – a díjhátralék adók módjára történő behajtását a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalnál (a továbbiakban: NAV)
kezdeményezi. A NAV – a kezdeményezés
kézhezvételétől számított 8 napon belül –

jogszabályban meghatározottak szerint intézkedik a díjhátralék, a késedelmi kamat és
a felmerült költségek behajtása érdekében.
Fentiekre tekintettel kérem, a tisztelt
ingatlantulajdonosokat, ingatlanhasználókat hogy a hulladékszállítási díj
határidőben történő befizetésére, valamint esetleges díjtartozásuk mielőbbi
rendezésére fokozott figyelmet fordítani szíveskedjenek a behajtással járó kellemetlenségek elkerülése érdekében.
Dr. Csúcs Áron

jegyző

ZSOM-BOLYGÓ

A falugazdász tájékoztatója
Tisztelt Termelők!
A következő információkra hívom fel a figyelmüket.
1. Az Őstermelői igazolványok 2013. évi
érvényesítése: A lapzártáig még nem érkeztek
pontos információk az őstermelői igazolványok
érvényesítésével kapcsolatban. A jelenlegi ismereteink szerint:
a, A 2009. január 1. előtt kiváltott őstermelői igazolványok 2012. december 31-ig lesznek
érvényesek, ezeket az igazolványokat ki kell cserélni új igazolványra.
b, A 2009 január 1. és 2012 december 31. között kiváltott igazolványok 2014 december 31ig lesznek érvényesek. Ezeket az igazolványokat
maximum egy évre lehet érvényesíteni.
c, A 2013. január 1. után kiadott igazolványok 3 évig lesznek érvényesek.
Az új igazolvány kiállítása várhatóan 2000
Ft-ba kerül, míg a betétlapok kiadása betétlaponként 1000 Ft lesz. Ez azt jelenti, hogy egy új
igazolvány kiállítása, amely 3 évig lesz érvényes,
várhatóan 5000 Ft-ba fog kerülni.

A gyakorlati ügyintézés során ez azt jelenti,
hogy az igazolványok ¾-ét nagy valószínűséggel ki kell cserélni, ez mindenképpen hosszabb
átfutási időt fog igényelni.
A rendelet azon része továbbra is érvényes,
hogy az első értékesítés előtt érvényes őstermelői igazolvánnyal kell rendelkeznünk.
Ezeket az információkat mindenképpen vegyék figyelembe az őstermelői igazolványok
ügyintézése során, figyeljék a kiírásokat.
2. A 2012. évi gázolaj jövedéki adó vis�szaigénylése:
A 2012. évi jövedéki adó visszaigénylés, valamint az ehhez kapcsolódó szőlő-, gyümölcs gázolaj de minimis igénylés rendje is változni fog,
részletekről a pontos információk birtokában
részletesen szólni fogok.
3. A 2012-es Egységes támogatási kérelmekkel kapcsolatos információk
A második részlet kifizetése várhatóan december hónapban elkezdődik, de a teljes körű kifizetést a következő év június 30-áig kell kifizetniük.
4. A tavalyi évhez hasonlóan a nitrátrendelet

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

A Zsombói Hírmondó lapzártáig nem tették
közzé az egyházak és kiemelt előirányzat(ok)
idei technikai számát, ezért a januári számban a Zsombón működő civil szervezetek
adószámai jelennek meg:
Egészséges Zsombóért Alapítvány
Adószám: 18467798-1-06
Élő Kövek Közhasznú Alapítvány
Adószám: 19561204-1-06
DOMINO Közhasznú Alapítvány
Adószám: 182822388-1-06
Fiatalok a Falu Lapjáért Egyesület
Adószám: 18455261-1-06
József Attila Közösségi Ház és Könyvtár
Adószám: 15763985-1-06

szerint érintett állattartóknak az adatszolgáltatást december 31-ig el kell juttatni a Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóságához
5. Az aktuális információk, pályázati lehetőségek a www.fvm.hu , a www.mvh.gov.hu,
a www.emva.gov.hu honlapokon olvashatók,
kérem figyeljék ezeket az oldalakat is.
A piacokon a hatóságok fokozott ellenőrzésére
ismét lehet számolni, ezért arra kérek mindenkit, hogy a különféle regisztrációs számok, permetezési napló, címkék, őstermelői igazolvány
stb. mindenkinél legyenek ott a piacon, illetve
az áru megfelelő jelöléséről gondoskodjanak,
mert komoly bírságok kiszabása lehetséges.
MINDEN KEDVES ÜGYFELEMNEK EZÚTON
KÍVÁNOK EREDMÉNYEKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ÉVET!
Tisztelettel:

Gyuris Ferenc
falugazdász

Telefonszám: 06-30/337-2520

Favágás a Focipályán!

*METEORA MÁSZÓCSAPAT*/ Meteora Climbing Team (MCT) / közhasznú szervezet
Adószám: 18471935-1-06
Nefelejcs Zsombói Óvodásokért
Alapítvány
Adószám: 18461888-1-06
Wesselényi Népfőiskola és
Tájvédelmi Egyesület
Adószám: 18473535-1-06
Zsombói Diákokért Alapítvány
Adószám: 19083876-1-06
Zsombó Közbiztonságáért Alapítvány
Adószám: 18466797-1-06
Zsombói Polgárőr Egyesület
Adószám: 18471368-1-06

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy
a labdarugó pályák közvetlen közelében
lévő nyárfák közül a sportolókra és a létesítményre közvetlenül veszélyes fák a tél
folyamán kivágásra kerülnek, a többi nyárfát pedig gallyazni fogják a szakemberek.
A létesítmény felújítási projektben újabb
fasor ültetése is megvalósul. A beavatkozás
a létesítmény használóinak a biztonsága és
a létesítmény állagmegóvása miatt elkerülhetetlen.
Tisztelettel:
Gyuris Zsolt

polgármester

Beszámoló a Zsombó Közbiztonságáért
Alapítvány 2012 évi munkájáról
Az év eleje pályázatfigyeléssel és pályázatírással telt el, ami most nem volt hiábavaló,
mert az alapítványunk nyert 250.000 Ft azaz
kettőszázötvenezer Ft. vissza nem térítendő
támogatást,
a NEA által civil szervezetek számára kiírt
működési pályázat-on.
A fenti összeget a falu biztonsága érdekében a Zsombói Polgárőrséggel összefogva
végzett munkának a támogatására kívánjuk
fordítani.
A Zsombó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 50.000 Ft azaz ötvenezer Ft.
összeggel támogatta az idei évben a munkánkat.

Alapítványunk örömmel fogad minden további segítséget a kitűzött céljainak megvalósítása érdekében.
Számlaszám: 57100209-10011276
Adószám: 18466797-1-06
2000.- óta működünk folyamatosan, az
elnökség tagjai térítés nélkül, önkéntes alapon irányítják az alapítvány tevékenységét.
A könyvelést a forráskúti Rabi Mihály
könyvelő iroda végzi, térítés nélkül.
Köszönjük!
Kálmán Miklós Dávid

elnök
"mintha tulajdon
enyém lenne;

a jövendőmet
látnám benne."
Gazdag Erzsi: Új év
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DAOP-4.1.1/A-09-2010-0035:

Uniós támogatásból egészségügyi szolgáltatások
fejlesztése valósult meg Zsombón

Zsombó
Község
Önkormányzata
48.447.698 Ft uniós támogatást, valamint
a projekt megvalósításához szükséges önerőre 5.383.078 Ft nyert az „Egészségügyi
szolgáltatások fejlesztése Zsombón” cím
pályázatával az Új Magyarország Fejlesztési
Terv keretében.
A közel 54 millió Ft-os beruházásnak köszönhetően új helyre került az épület főbejárata, felújításra kerültek a rendelők, mellékhelyiségek és bővítésre is sor került. Az
épület fizikai- és kommunikációs akadálymentesítése is megvalósult.

A konstrukció célja, hogy a település minden lakosa számára hozzáférhetővé váljanak
a megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi intézmények
közszolgáltatásai, megvalósuljon az adott
szolgáltatói szinten lehetséges definitív
és minőségi ellátás biztosítása korszerű és
hatékony feltételrendszerek (épület, gép/
eszköz, információs technológia) kialakítása,
szolgáltatói együttműködések fokozása, a
lakosság lakóhelyén működő alapellátások
„szolgáltatói szerepének” megerősítése és a
szolgáltatások minőségének javítása.

Civil szolgáltató központok
infrastrukturális fejlesztésének elősegítése

A Szivárvány Zsombói Nagycsaládosok Egyesülete pályázatot nyújtott be a
122/2009. (IX.17.) FVM rendelet alapján
a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER
fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás pályázati felhívásának keretében

a „Civil szolgáltató központok infrastrukturális fejlesztésének elősegítése” célterületre,
mely kérelem kedvező elbírálásban, s ezáltal
3.200.400 Ft támogatásban részesült.
A kapott támogatás felhasználása 2013
első felében realizálódik, a Polgármesteri

A fejlesztésről bővebb információ a www.
zsombo.hu oldalon található
Kapcsolat:

Csányiné Barna Klára

pályázati ügyintéző

Telefon: 62/595-562
E-mail: csanyine.ph@zsombo.hu

Hivatal tetőterének átépítésével, irodák kialakításával. Sor kerül a tetőtér szigetelésére
és a felületek gipszkartonozására.
Csányiné Barna Klára

pályázati ügyintéző

KÖSZÖNET

Az SZKTT ESZI Szociális Szolgáltató Központjának ellátottjai nevében köszönetet
mondunk településünk nagylelkű lakosainak, és a Szeged-Csanád Egyházmegyei
Karitász-nak. Az Önök segítségével boldogabbá tudtuk tenni a rászoruló családok
mindennapjait és karácsonyi ünnepüket.
Köszönjük!

Új nyitva tartás:
hétfőtől csütörtökig
8-21-ig,
péntek szombat
8-23 óráig,
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"Minden gyermekszív
rubin-láda,

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

Tájékoztatás

vasárnap 8-21 óráig.
Rendelésfelvétel:
0662/ 255715, 0620/4045045
Várjuk régi és
új vendégeinket!!!

s egy-egy új év van
abba zárva."
Gazdag Erzsi: Új év

Magasabb összegű családi pótlékban, illetve fogyatékossági támogatásban részesülő személyek továbbra is igénybe vehetik INGYENESEN a településünkön működő támogató szolgáltatást.
Az ellátás segítséget nyújt az önálló életvitel megkönnyítéséhez lakókörnyezeten belül és kívül, lakáson belüli speciális segítségnyújtás (pl.: ápolás, felügyelet, gyógyszeradagolás, stb.) és a
lakáson kívüli közszolgáltatásokhoz való hozzáférés (pl.: bevásárlás, ügyintézés, kíséret, stb.) biztosításával. Az ellátás formája és
gyakorisága közös megegyezés alapján történik (hétköznapokon
lehet napi szintű, de havi egy-két alkalommal is igénybe vehető).
A szolgáltatás kiskorúak számára is biztosított.
Amennyiben bővebb információra van szüksége a szolgáltatással kapcsolatban kérem, keressen fel ügyeleti helyemen:
SZKTT ESZI Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat; Zsombó,
Mária tér 2. (a templom mögött az óvoda hátsó udvarában).
Tel.: 06/62 595-574
Ügyfélfogadás:
H: 9-12
K: 12-18
SZ: 9-12
CS: 12-15
P: -------Csontos Lászlóné

ap-rókák

Bölcsis Sport nap

Adventi készülődés a Bóbita bölcsődében

Köszönjük, hogy 2012. december 24-én
szombaton megszervezték nekünk a bölcsis
Sport napot a Bóbita Bölcsöde dolgozói, hiszen a szakmai programjuk kiemelt feladata
a játékos mozgásfejlesztés. Nagyon jó kis
családias programot sikerült ezzel nekünk
szervezni. Jó volt látni, hogy a kis csemetéink milyen jól érzik magukat, és mi tagadás,
mi szülök is jól szórakoztunk. A játékok után
jól esett a finom ebéd, amiért sok köszönet a
szakácsnak! Reméljük a közeljövőben is lesz
ilyen jó kis családi bölcsis nap, amin ismét
együtt lehetük majd!

Nagyon jól éreztük magunkat 2012. december 7-én a bölcsődés adventi készülődésen. Szörppel, teával, mandarinnal, pogácsával és mézeskaláccsal vendégeltek meg
mindenkit a bölcsődei dolgozók.
Díszeket készítettünk, a gyerekek gyur-

Ámond Szilvia
szülő

mázhattak kedvükre. Jó volt látni, mennyire
ragaszkodnak kisgyermekeink a nevelőkhöz,
sokszor odabújtak hozzájuk, annak ellenére,
hogy ott voltunk mi szülők is.
Horváth Judit

szülő

Kedves Szülők!
2013. január 30-án szerdán délután 17
órai kezdettel félévet záró szülői értekezletet tartunk, minden régi és új szülő számára, melyre szeretettel várunk minden

gyermekét beíratni kívánó szülőt is! Megjelenésükre feltétlenül számítunk.
Maróti Józsefné,
Köszönettel:
bölcsőde vezető

Gyertyafényes ünnepvárás a Nefelejcs Katolikus Óvodában
Százszorszép csoport

December hónapban mi Százszorszép csoportosok igyekeztünk ünnepi hangulatot
teremteni a csoportszoba szépítésével, és a
lelkünkben megteremtett elcsendesedéssel,
egymásra figyeléssel.
Advent első gyertyagyújtására elkészítettük az adventi koszorúnkat. Készítettünk
karácsonyfadíszeket, só-liszt gyurmából,
amelyet a szivárvány minden színére festettünk, majd csillám festékkel díszítettük. Nagyon sok téli mesét mondtunk a gyerekek-

nek. Jézus születését több feldolgozásban is
megismerhették, így például József Attila:
Betlehemi királyok, Mary Joslin: Karácsony
éjjelén című könyv alapján. Minden pénteken meggyújtottunk egy, gyertyát a koszorún, nagy izgalommal várva mikor ég már
mind a négy rajta. December 18.-án délelőtt
a mézeskalács alapanyagait állítottuk össze
Hajnika segítségével. Megfigyeltük az anyagok halmazállapotát, színét, illatát, ízét,
majd az összeállított tésztát hűtőbe tettük.

A sütésre délután került sor, amelyen már a
családtagok is részt vettek, hiszen negyedik
éve, hogy Adventkor családi délutánt szervezünk. Ilyenkor teával, sütivel, és más finomságokkal kínálják a gyerekek a családtagokat
és egymást. Karácsonyfadíszt, képeslapot
lehetett készíteni. Elérkezett a várva várt
mézeskalács sütés. Hajnika kinyújtotta a
tésztát, a gyerekek kiszaggatták az otthonról
hozott formákkal. Szépen belesorakoztatták
a tepsikbe, majd megkenték tojással a tetejét. Az ügyes kezek szépen kidíszítették a
sütiket aszalt gyümölcsökkel, így varázsoltak
az angyaloknak díszes ruhát, a halakra pikkelyt a fenyőfákra díszeket. A gyerekek vitték
a tepsiket a konyhába, majd hozták a kisült
illatos kalácsokat, amiket meg is ettünk
„melegébe’’. Nagyon kellemesen telt ez a
meghitt családi délután.
Köszönjük a szülőknek, hogy eljöttek és
ezzel tartalmasabbá tették az ünnepi készülődésünket.
Tokodi Jánosné

óvodapedagógus

Napraforgó csoport
Az adventi időszak sok szépséget rejt; számunkra az egyik ilyen kincs, amikor közös
készülődésre hívjuk a hozzátartozókat az
óvodába.
A Napraforgó csoport lázas készülődésbe
kezdett: mézeskalácsot sütöttünk, díszítettünk, átrendeztük a csoportszobát, teát főztünk kedves vendégeinknek, így vártuk őket
december 21-én, pénteken délután.
Tudjuk, mindenki számára programokkal
és munkával teli időszak ez, de a gyerekek
boldogsága határtalan, mikor meglátják,
hogy eljött apu, anyu, a nagyi, esetleg az
idősebb testvérek, akik nem is olyan régen
hozzánk jártak óvodába. Lassanként érkeztek a szülők, s kezdetét vette a barkácsolás.
Készítettünk drótból, szalagból és gyöngyből karácsonyfát, tortacsipkéből angyalkát,
és méhviasz lapokból gyertyát.

Számomra a legnagyobb örömöt az jelentette, hogy láthattam, egy-egy felnőtt
a saját munkáján túl türelemmel segített
azoknak a gyerekeknek, akiknek a keze nem
akart engedelmeskedni. A nagy munka kö-

zepette ettünk-ittunk, jót beszélgettünk, így
vártuk együtt az ünnepet.

"Január, január
Mindig hócsizmában jár

Táborosi Renáta

óvodapedagógus

Jégbajusza, jégkabátja
Zúzmara a jóbarátja."
Gazdag Erzsi: Január
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Ibolya csoport

Az Ibolya csoport hagyományos ünnepváró

családi délutánjára december 18-án, kedden került sor. A gyerekek alig várták, hogy
elérkezzen végre ez a nap. Sok szülő, testvér
jött el, hogy az ovisokkal együtt, közösen is
készüljünk a közelgő karácsonyra. Kicsi és
nagy jól érzi magát ilyen alkalmakkor, hiszen
ez a mindennapitól eltérő óvodában töltött
idő, ilyenkor lehet igazán jókat beszélgetni,
együtt játszani, nevetni, barkácsolni. Nagyon jó közösség kovácsolódik össze évről
évre, a hasonló eseményeknek is köszönhetően. Az alkotni vágyók idén ragaszthattak
hóembereket, hajtogathattak fenyőfákat, il-

letve csuhéból is lehetett készíteni különböző figurákat. A délután/este jó hangulatához
hozzájárultak az anyukák sütötte, otthonról
hozott finomságok, illetve a dajka nénink,
Editke segítségével közösen elkészített friss,
finom sörkifli, amire limonádét, gyümölcslét, és finom, meleg teát lehetett kortyolgatni. Köszönjük mindenkinek a részvételt,
reméljük jól éreztétek magatokat, és jöttök
legközelebb is, amikor már a húsvétra készülünk majd!

got, és idén sem kapott virgácsot senki, pedig
volt aki várta….
Dalokkal,versekkel, saját készítésű kis ajándékokkal, készültünk és megajándékoztuk
Mikulás bácsit is, aki néhány kedves szóval bátorította a gyerekeket a„jóságra”. Hagyomány,
hogy az óvónénik bábműsorral készülnek és
együtt énekelnek a gyerekekkel.
Ebben az évben is Mikulás műsorokra voltak
hivatalosak a nagycsoportosaink, a Közösségi
Házban Krampusz Kornél mestersége c. előadást, és Mórahalmon az OKE szervezésében a
Manófalvi meglepi-t tekinthettük meg.
December 13-án Luca napi pogácsát sütöttünk és búzát vetettünk az eljövendő bőséges
újesztendő reményében. Közben lázasan készülődtünk, díszítettünk, fenyőfát festettünk,
találgattuk, hogy mit barkácsoljunk a családi
napon, mivel kínáljuk meg a szülőket, hogy
rendezzük be termet, mert ez a nap nagyon
fontos a gyermekeknek, hiszen Anya és Apa

eljön az óvodába és együtt is készíthetünk angyalkát vagy mécses tartót só-liszt gyurmából esetleg képeslapot tűvel „szurkálva”.
A gyerekek kívánságára előadtuk József Attila: Betlehemi királyok c. versét a szülőknek, és
vendégszereplőként megkértünk egy anyukát
és egy apukát, hogy legyen Mária és József.
Köszönjük a finom süteményeket, a pattogatott kukoricát és a felnőtteknek való „forralt
vörös teát” ami hozzájárult a kellemes év végi
hangulathoz.
A nagycsoportos hittanos gyerekek részt vettek a diákmisén, majd advent utolsó vasárnapján kedves kis műsorral szerepeltek a Napraforgó, Ibolya és Százszorszép csoport nagyjai.
Gyorsan eltelt ez a néhány hét az első gyertyagyújtástól Karácsonyig, tele meghitt pillanatokkal fűszerezve. Boldog Új Évet Kíván az
óvoda apraja és nagyja!

hetett kis cserépben toboz- díszt készíteni,
papír- csillagot ragasztani, gyöngy csillagot
fűzni. (Ezúton köszönjük Tóth-Kelemen Erzsike ajándékát a csoportnak: a drót alapot
és a sok szép gyöngyöt) Ezen kívül lehetett
természetesen ismerkedni a ritkábban látott
szülőtársakkal, együtt játszani a gyerekekkel, beszélgetni, jól érezni magunkat. A gyerekek arcán tükröződött az öröm, hogy szüleikkel együtt alkothatnak, megmutathatják
kedvenc játékaikat. Boldogan kínálgatták
egymást és a felnőtteket az együtt készített

mézeskaláccsal és a többi finomsággal. A
program végén meggyújtottuk az adventi
koszorún a gyertyákat és közösen énekeltünk. A kedvenc csillagszóró is előkerült a
gyerekek nagy örömére. Remélem, hogy ez
az együtt töltött kis idő boldogsággal töltötte el a résztvevőket és segített az ünnepre
hangolódni. Nagyon örültünk, hogy ilyen sokan eljöttek, s szeretettel várunk mindenkit
a csoport következő programjaira is.

Veszelkáné Czékus Erika és Baló Éva

óvodapedagógus

Margaréta csoport

November végén már az adventi koszorú
készítésén törtük a fejünket, előkerestük a koszorú alapot, vásároltunk gyertyákat, és a gyerekek is számolgatták hány nap van Mikulásig.
Idén az egyik őszi foglalkozáson aszalógéppel
készített narancs, citrom, és almakarikák adták magukat, hogy most az adventi koszorún
díszelegjenek tovább.
Advent első vasárnapján a Hóvirág, Tulipán
és Margaréta nagycsoportosok dalokkal, versekkel örvendeztették meg az idős néniket,
bácsikat, majd együtt örültünk az első adventi
gyertya meggyújtásának a falu piacterén.
Az adventi koszorú fontos szerepet tölt be
óvodásaink életében, hiszen a várakozás örömét a karácsonyra hangolódást, a mézeskalács illatát, az ajándékozás pillanatait csempészi be a hétköznapjainkba. A gyertyák lángja
az ebéd utáni pihenéskor is álomba varázsolta
a gyerekeket.
A Mikulás minden évben elhozza a csoma-

Dékányné Vass Anikó
óvodapedagógus

Tulipán csoport

Ismét elérkezett az év – számomra és sokak
számára – legszebb hónapja, a december.
Minden hétvégére jut egy kedves program, a
hét munkanapjait a várakozás szövi át.
Óvodánkban a „Gyertyafényes ünnepvárás” keretében a gyerekek csoportjaikban
készülődtek. A Tulipán csoport adventi
készülődésére Luca-napján került sor. A
gyerekek és a csoportban dolgozó felnőttek
együtt vártuk a kedves családtagokat. Már
délelőtt megsütöttük a mézeskalácsot, hogy
délután tojásfehérjével kidíszíthessük. Le-
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"Január, január
Palotája nyitva

Jégtükörű padlóján
Korcsolyázik fiú, lány."
Gazdag Erzsi: Január

Zádori Aliz

óvodapedagógus

ap-rókák

Hóvirág csoport
Várakozással teli készültünk a Hóvirág csoportban az adventi családi délutánunkra. Az
asztalokat körbe rendezve, karácsonyi hangulatban vártuk a gyerekekkel az anyukákat,
apukákat és a testvéreket. Meggyújtottuk a
három adventi gyertyát is.
Faragóné Évikével túrós fonatot lehetett
készíteni, mely, ahogy sült, vaníliás illatával
betöltötte a csoportszobát. Nem volt ideje
kihűlni sem, jóízűen elfogyasztottuk, miközben egymással beszélgetve, almás-fahéjas
teát kortyoltunk hozzá.

Majd Cila óvó nénivel egy aranyos hóember mécses tartót lehetett készíteni kartonból, melyet lelkesen vágtak, ragasztottak a
szülők, együtt a gyerekekkel.
Edit óvó néni asztalánál pedig egy karácsonyi tálkát lehetett összeállítani, színes
kartonból kivágva, összeragasztva, téli motívumokkal feldíszítve. Az apukák is nagy
lelkesedéssel és kitartással ügyeskedtek, az
anyukákkal és a gyerekekkel együtt örültek, amikor a kis ajándék elkészült. Volt, aki
kettőt is készített, és volt, aki mintát is kért,

hogy otthon is el tudja készíteni majd.
Nekünk, hármunknak pedig nagy öröm
volt nézni, ahogy a szülők gyermekeikkel
együtt, összebújva alkottak. Sokat nevettünk, beszélgettünk. Köszönjük, hogy sokan
részt vettek a szülők közül a csoportunk
gyertyafényes adventi délutánján!
					
Kotroczó Edit

óvodapedagógus

Luca Napi Foci Kupa
2012. december 13-án, csütörtökön 9,00 órától az óvoda kis focistái - Berta Bendegúz, Gál Ábel, Mihálffy Gellért, Németh Kristóf, Tóth
Botond és Vér Vencel - részt vettek Kunszentmártonon megrendezésre
került Luca Napi Foci Kupán.
A meghívót a Szent Anna Katolikus Óvoda és a Kunszentmártoni Torna Egylet küldte.
A város sportcsarnokába 10 csapat érkezett, két pályán folyt a küzdelem, hogy eldőljön ki a torna legjobbja. Nagyon ügyesen játszottak, így
dobogós helyezést értek el, bronzéremmel a nyakukban tértek haza.
Nagyon büszke vagyok rájuk én is és az edzőjük, Mihálffy Zsolt is. Ő és
Tóth Tibor segített a gyerekek kíséretében – köszönet érte. Köszönettel
tartozom az Önkormányzatnak is, hogy az utazáshoz biztosította számunkra a kisbuszt.
Jó alkalom volt ez arra, hogy a gyerekek ismerkedjenek más óvodásokkal, tapasztalatot szerezzenek. A célja még az is egy ilyen tornának,
hogy lehetőséget adjon a labdarúgás által az egészséges életmódra
Fogasné Matula Zsuzsanna
való nevelésnek.
intézményvezető

Hogy a szívekben valóban karácsony legyen!
Immár második alkalommal kaptunk szívélyes meghívást Dévára, a Téglás Gábor
Elméleti Líceum Adventi Koszorú versmondó
versenyére.
Nem kis várakozással tekintettünk a verseny elé, hiszen a tavalyi esztendő sikerei
még szebb eredményekre sarkallták a felkészítő pedagógusokat és a szerepelni vágyó,
iskolánkat képviselő zsombói diákokat.
Nos, azt hiszem, nem vallott szégyent iskolánk.
Kiemelkedő szerepléssel bűvölte el a zsűri
tagjait a 3. osztályos Rácz Cintia Lili, aki I.
helyezést kapott. Török Anna is ügyesen sze-

repelt. Felkészítő tanítójuk Gyurisné Kerekes
Judit.
I. helyezett lett saját 5-6. osztályos korcsoportjában Ökrös Gréta, II. helyezést ért
el ugyanezen kategóriában Boskovic Dusán.
Felkészítő tanáruk Nagymihály Tímea.
A 6. osztályos Nagy Vivient különdíjjal jutalmazta a Romániai Magyar Pedagógusok
Szövetsége. Idén második alkalommal vehetett részt Maróti Enikő 8. osztályos diákunk
is, aki úgyszintén sikeresen adta elő karácsonyi versét, köszönhetően Jakab Edit tanárnő
lelkiismeretes felkészítő munkájának.
Ezúton köszönöm meg a résztvevő gyerme-

kek nevében Zsombó Község Önkormányzatának, valamint Gyuris Zsolt polgármester úr
segítségét a gyermekek szállításában, illetve
Soór László kollégának, mint kapcsolatépítő
személynek áldozatos munkáját.
Becherer Anikó

kísérő pedagógus

Aki bővebben szeretne olvasni a versmondó versenyről, az ezen oldalon megteheti
http://www.nyugatijelen.com/ifi/hogy_a_
szivekben_legyen_karacsony.php.
Helyesbítést kértem, hiszen sajnos 3
zsombói diákunk téves adatokkal szerepelt!!!

Déván jártunk – élménybeszámoló
Pénteken reggel hat versmondó és három
kísérő felnőtt elindult csomagokkal megrakva Dévára, versmondó versenyre.
A határ átlépése után első állomásunk az
aradi vértanúk emlékműve volt. Rövid idegenvezetés után folytattuk utunkat, mert az
aradi vár nem volt látogatható.
Mikor odaértünk a dévai kollégiumba,
megmutatták a szobánkat, utána pedig
elmentünk közös városnéző körútra. Séta
közben betértünk a dévai vásárba, ahol ren-

geteg ember fordult meg.
Másnap reggel a verseny napján izgatottan
ébredtünk. Mivel a verseny csak később kezdődött, elmentünk megnézni a dévai várat.
Laci bácsi és Anikó néni sokat mesélt a vár
történetéről. Szívesen hallgattuk volna még,
de kezdődött a verseny. Sorsoláson a 37.
sorszámot húztam, végigizgultam a többiek
versét, utolsóként kerültem sorra. A versemet sikerült hibátlanul előadnom. Valószínűleg igaz a mondás, hogy az utolsóból lesz

az első, mert kiderült, hogy a korosztályomban a versenyt én nyertem meg! 
Nagyon boldog voltam és örültem a sok
szép könyvnek, amit kaptam. Másnap reggel részt vettünk egy dévai templom adventi
miséjén, majd élményekkel gazdagon tértünk haza.

"Áll a tánc, áll a bál
Kicsi szánkó csengve száll

Rácz Cintia Lili

tanuló

Meg sem áll tán tavaszig
Mindaddig, míg havazik."
Gazdag Erzsi: Január
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Házasság hete 2013

2013. február elején a zsombói Szent Imre Katolikus Általános Iskola ismét csatlakozik a szegedi Házasság hete programsorozatához. A
témahét keretén belül játékkiállítást szervezünk 50 évesnél régebbi lányos és fiús játékokból. Szeretettel várjuk a kiállításhoz a babákat,
bababútorokat, kisvasutakat, társasjátékokat, vagyis minden igazán régi játékot, amivel nagyszüleink, dédszüleink játszottak. A kiállítási
tárgyakat január végéig várjuk. Aki a legrégebbi, valamint a legérdekesebb játékot behozza, jutalomban részesül!
Gáborné Julika

A témahét szervezője

SZIKAI KARÁCSONYI AJÁNDÉK

„Kínálkozik egy ünnep, és ilyenkor az emberek nyitnak némi rést szorosra zárt kagylóhéjukon, többségük ajándékoz, tehát odafigyel szeretteire, és ebből a figyelmességből
juthat másoknak is. Mert az ünnep arról szól,
hogy adni örömtelibb, mint elvenni; a szeretethez kevesebb energia kell, mint a gyűlölethez. Aki ad, magát is jobbnak gondolja,
részese lehet így az ünnep kegyeletének,
még akkor is, ha nem vallásos."
Ez a gondolat vezérelt bennünket a Szent
Imre Katolikus Általános Iskola karácsonyi
ünnepségére készülve.
Kerestünk, írtunk egy kerettörténetet,
amelyben egy nehéz körülmények között
élő, de egymást szeretettel segítő család –
anya: Kun-Szabó Dominika, gyerekek: Ma-

róti Nikolett és Lengyel Levente, a családtól
távol, kórházban lévő apa: Kothencz Barnabás – karácsonyába pillanthatott be a néző.
A két jómódú barát – Kálmán Richárd és
Boskovic Milán – egyike ennivalókkal, ajándékokkal indult osztálytársuk családjához,
majd a másik ötleteként az egész osztályt
összeverbuválva műsorral is kedveskedtek.
Szemet, fület és szívet simogató produkciók – versek, hangszerszóló, népi ének, kórus
– követték egymást a színpadon, melyből
minden 4. osztályos tanuló kivette a részét.
Mesébe illően a végén minden jóra fordult,
a boldog együttlét az apa hazaérkezésével
csúcsosodott ki. A záró – a Nagy Imre Erik
által hangszerelt zenei alapra énekelt – dal
gyertyák, csillagszórók fényében fürödve

lélekemelő élmény volt mind a színpadon,
mind a nézőtéren mosolygó ünneplőknek.
Az igazi sikerélmény azonban mégis az
volt, ahogy az előadás megszületett. Alapos
felkészülésből, a gondolatok átéléséből, közösségből, összetartásából, az egymás iránt
érzett felelősségből, segítségből vizsgáztunk
példásan. Köszönet minden résztvevőnek,
segítőnek!
"Sokkal értékesebb a magad alkotta ajándék. – Amíg készíted, mindig arra gondolsz,
akié lesz. Nem egy pillanat csak, amíg megveszed, hanem hosszú órák, amíg elkészülsz.
Ez alatt beépül az ajándékba a szereteted is."
Szívből adtuk 2012. december 21-én ezt a
műsort ajándékként mindenkinek!
ÚJ ÉV – ÚJ KÖNYVELŐ!

ITT AZ IDEJE A KÖNYVELŐ VÁLTÁSNAK!





Sok gondot okoznak Önnek az adótörvények megértése?
Nem kap választ a kérdéseire?
Kiszolgáltatottnak érzi magát, mert nem könyvelő?

Ha csak egy IGEN válasza is van a fenti kérdésekre keressen minket: mi
mindig szabályos megoldást kínálunk Önnek!
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"Milyen fehér csöndesség ez!
Messze házunk télben ül.

Elérhetőségünk:

e-mail: info@residens.hu
telefon: 20/800-3800, 62/547-690
Gyere az ablakhoz , édes!
Csókolj meg és nézz körül!"
Babits Mihály: Halavány téli rajz

4/a és 4/b osztály, Földiné Fülöp Katalin, Lázár János

ap-rókák

„Újra együtt!” (Bach-tól Chopin-ig)
„Újra együtt!” Így szólt a meghívó szövege,
amely 2012. november 16-ra invitálta a zeneszerető zsombóiakat a József Attila Közösségi Házba.
Szerencsések vagyunk, mert a helyi Kós
Károly Alapfokú Művészeti Iskola zongora
tanszakának hagyományos őszi koncertjén
három nagyon muzikális és tehetséges növendék játszott.
Név szerint: Kothencz Lívia, aki jelenleg a
Szegedi Ságvári Gyakorló Gimnázium francia két tannyelvű tagozatának 10. osztályos
diákja. Zsiros Vanda, az SZTE. 1. éves molekuláris bionika szakos hallgatója, valamint
Varga Ádám, aki szintén a SZTE hallgatója
műszaki menedzser szakon.
A Közösségi Ház nagyterme megtelt érdeklődőkkel, barátokkal, rokonokkal és művészetpártolókkal. Itt kapott helyet a két zongora is, amely bíztatóan várta a szereplőket.
A repertoár Bach-tól Chopin-ig terjedt, felölelve a nagy zenei korszakokat.
Bach Francia szvitjének 2. tétele nyitotta
meg a hangversenyt, melyet egy Kétszólamú invenció követett. S ahogyan mondani
szokták:”angyalok szálltak közénk”, tapintani lehetett a csendet és a figyelmet. Hiszen a

zene ott kezdődik, ahol a szó véget ér.
Ezután csak fokozódott az élmény, mert
egymás után következtek Dusek, Mendelssohn, Brahms és Schumann népszerű zongora darabjai. A műsor remek megkomponálása mindhárom növendék zenei és technikai
tudását, felkészültségét tükrözte. A darabok
mindegyikét kotta nélkül szólaltatták meg,
amely komoly koncentrációt, zenei memóriát igényel.
Következett Mozart: C-dúr Zongoraverseny
2. tétele, amelyhez szükség volt a két zongorára, hiszen Zsiros Vandát tanára, Hegedűsné
Kovács Zsuzsa segítette a zenekari rész megszólaltatásával.
A képzeletbeli zenei stafétát Chopin kapta, mert sorra szólaltak meg remekművei:
mazurkák, keringők, noktürnök, prelűdök.
Nem hiába nevezték a „zongora poétájának”,
darabjai megidézték ifjúkori lelkesedését,
líráját és temperamentumát.
Kovács Zsuzsa zongoraművész-tanár ragyogó előadásában hangzott el Chopin
Hárfa etűdje. Hosszú perceken keresztül
lebegtünk a végtelen tér idilli hangulatában. Mint amikor beköltözik közénk a béke,
a nyugalom harmóniája, a légies varázslat,

amely elűzi a hétköznapok terhét, feledtetve a gondokat. Pozitív életenergiával telt
meg a terem minden szeglete. Ihletett szép
előadásnak lehettünk tanúi, ahol a zongora
billentyűje finom hárfaként pendült.
A koncert végén még nyolc Chopin darabnak örvendezhetett a közönség. Hiteles
előadóknak bizonyultak a növendékeink,
amit a felhangzó jutalom taps is igazolt.
Külön érdemük, hogy tanulmányaik mellett
sok időt töltenek gyakorlással, pedig egyikük sem készül zenei pályára. Saját maguk
és környezetük örömére, épülésére - példát
adva fiatalabb társaiknak is – muzsikálnak
nagyon magas színvonalon.
A lelkes közönség bebizonyította a művészetek iránti igényünket, a tudás és értékteremtés fontosságát. Ez az amit, a szülői ház
és az iskola a diákok képzeletbeli tarisznyájába tesz a „hamuba sült pogácsa” mellé.
A közönség nevében köszönöm Líviának,
Vandának, Ádámnak és lelkes művésztanáruknak, Zsuzsa néninek, hogy a szó nemes
értelmében „Újra együtt! lehettünk.
Nyári Lászlóné

ny. igh.

Karácsonyi koncert a templomban
2012. december 16-án ezüstvasárnap ismét „Advent fényei” csillogtak a Kós Károly
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény zeneművészeti növendékeinek és tanárainak
jóvoltából. A koncerten több mint 30 fellépő
gyermek és felnőtt közreműködésével csendültek fel a tradicionális karácsonyi dallamok, megteremtve az ünnepi készülődés
hangulatát. Majd a klasszikusok Schubert,
Csajkovszkij, Händel, Bach, Brahms, Vivaldi
muzsikája varázsolta el a büszke szülőkből,
rokonokból, lelkes barátokból, kedves érdeklődő zeneszerető zsombóiakból és környékbeliekből álló közönséget.
Köszönetemet fejezem ki minden szereplőnek és felkészítő tanárnak, aki hozzájárult
a koncert sikeréhez. Köszönjük Zmijan Adalbert plébános és Túri Kis István segédlelkész
úrnak, amiért a helyszínt rendelkezésünkre

bocsátották, Ádám Imréné Emikének az előkészületekben való segítségét.
Köszönjük a közönségnek, hogy megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt. 2013ban is várunk minden kedves érdeklődőt

koncertjeinken, kiállításainkon, táncbemutatóinkon.
Boldog új évet kívánunk a művészeti iskola
nevében.

Faragó Gabriella

intézményvezető

Állami fenntartásban működik tovább a Kós Károly Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Sikeresen megtörtént a fenntartóváltás az önkormányzati iskolákban, mely
Zsombón egyedül a művészetoktatást
érinti. A munka zavartalanul folyik tovább a január elsejei változást követően is.
A parlament november 26-án fogadta el a
köznevelési intézmények állami fenntartásba vételét szabályozó törvényt, amit december 10-én hirdettek ki. Az állami szerepvállalással biztosított marad a foglalkoztatás

biztonsága, hosszútávon az ország minden
településén azonos feltétekkel, azonos szakmai színvonalon tanulhatnak majd a diákok.
Az állam őrködik a jogbiztonságon, a pedagógusok bérének és egyéb juttatásainak
folyósításán, a szakmai munka megszervezésén.
Iskolánkban az oktatás tehát zavartalanul
folyik tovább. Az állami fenntartásba vétel
azért nem nevezhető államosításnak, mivel az ingó és ingatlan vagyon a tulajdonos
önkormányzatnál marad, mint az intézmény

működtetőjénél (a háttér finanszírozása továbbra is az önkormányzat feladata). Igaz,
hogy tanév közben vette át az önkormányzati iskolákat az állam, de a tanügyet nem
érinti a változás, így az intézmények mindennapjaiban nem okoz zavart a Klebelsberg Intézményfenntartó Központba történő
beolvadás.

"Süt a nap, elállt a hó már,
mégis pelyhek hullanak:

Faragó Gabriella

intézményvezető
puhán, halkan, pehelymód száll
pillanat és pillanat."
Babits Mihály: Halavány téli rajz
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Adventi emlék: Zsombó „hangjai” Szegeden

Ritka pillanat, amikor egy koncerten az Ave
Maria-könyörgés négy dallamváltozatban
hangzik fel. Nos, néhány hete ennek lehetett tanúja a közönség a Fogadalmi templom adventi jótékonysági estjén. Cherubini,
Schubert, majd Marchesi remekműve mellett negyedikként az a „közös” Ave Maria volt
hallható, amelynek szerzői között majdnem
másfél évszázadnyi a távolság. Igen, a BachGounod „páros” halhatatlan darabjáról van
szó.
Persze más zeneszerző-nagyságok is megidéztettek: Vivaldi és César Franck, Haydn
és Léon Boëllmann művei is elhangzottak
az esten. Faluközösségünk számára különös
jelentőséget a koncertnek az adott, hogy az
előadók valamennyien zsombóiak voltak, s
hangversenyük az Egyházmegyei Karitász
nemes céljait szolgálta.
Templomunkban, mint az megszokott,

vasárnaponként avatott művészek szólaltatják meg a szakrális zeneirodalom legszebb alkotásait. Az egyházközség világi
elnöke, Pancza István úgy gondolta, méltó,
hogy Zsombó effajta ritka értéke a szegedi
dómban is megmutatkozzék, s ezt örömmel fogadta Kondé Lajos nagyprépost, a
Fogadalmi templom plébánosa. Eljött a
kivételes este – másfél óra szépségajándék
a hatalmas székesegyházban, másfél óra
elmélyülés a nevezetes „Szűrös Madonna”
freskó alatt. Orgonára és hegedűre írt darabok, énekszólók követték egymást Huszár
Emőke hegedűművész, Bátki Fazekas Zoltán,
az Operaház magánénekese, Veréb Judit és
Leonardo Botti énekművészek, valamint
Simon Bálint orgona tanszakos hallgató tolmácsolásában. A klasszikusok darabjai mellett a Gável testvérek zenéjére Wass Albertés Pilinszky-versek hangzottak el Kispéter

Gábor és Kothencz István előadásában.
A szép számú hallgatóság soraiban számos
ismerős arcot, falunkbeli embert láthattunk:
ott volt Sípos Mihály, a Wesselényi Népfőiskola tiszteletbeli rektora, a szintén népfőiskolás gazdálkodó testvérpár, Barna Károly és
András, a községi kultúregyletet képviselő
Váczy Mária dr. és Hegedűs Roland, aztán
családostól Horváth Sándor, meg sokan mások. És ott volt – mi sem természetesebb – a
faluvezető, Gyuris Zsolt polgármester.
Nívós koncert, méltó és emelkedett hangulatú este volt. A közönségsiker nem csupán
tapsban, de a fonott kosarakba helyezett
adományokban is mérhető volt. Ezek a szívből jött adományok sokak karácsonyát tették
szebbé – köszönhetően a művészeknek, akik
a rászorulókért, és Zsombó hírnevéért is szolgáltak azon a jeles estén.
Várkonyi Balázs

Ünnepre hangolódás a DOMINO-val

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott támogatásnak köszönhetően a
DOMINO Közhasznú Alapítvány élmény gazdag hónapot tudhat maga mögött.
Hagyományőrző programsorozatunk keretében a téli időszakban több népszerű programot valósítottunk meg, így teát főztünk és
osztottunk minden Adventi gyertyagyújtás
idején az odalátogató lakosoknak, gombócot főztünk és téli munkavégző alkalmakhoz
kapcsolódó tevékenységeket elevenítettünk
fel András napján, adventi kézműves foglalkozásoknak adtunk teret december elején,
karácsonyra hangolódtunk az ünnep előtt
néhány nappal és ajándékot vittünk a magányos embereknek Advent utolsó vasárnapján.
Öröm volt látni a rendezvényeken a nyüzs-

gő apróságokat, a vidáman csevegő kamaszokat, a gyermekük csillogó tekintetében
gyönyörködő szülőket, miközben gondos
kezek munkájának köszönhetően dekoratív
kézműves csodák születtek.
Ezek a szép pillanatok és a DOMINO szerény
ajándékcsomagját szorongató reszkető kezű
néni meghatott köszönete elhitette velem,
hogy a rohanó világ sokszor embertelennek
tűnő mindennapjaiban érdemes és fontos
időt szakítani arra, hogy láthatóvá váljon a
körülöttünk lévő világ ünnepi szépsége és
érzékenysége.
Köszönöm mindazoknak a segítségét, akik
támogatták a program megvalósulását személyes segítségükkel, munkájukkal, felajánlásaikkal!
A DOMINO programsorozat következő

három alkalommal a Szent Imre Katolikus
Általános Iskola „Házasság Hete” rendezvényéhez kapcsolódik február első hetében.
Házasság Hete témában fotókiállítás szervezéséhez nyújtunk segítséget, mese- és
bábelőadást tervezünk február 8-án délelőtt, valamint élőzenés táncházat február
9-én. A programok helyszíne a József Attila
Közösségi Ház és Könyvtár lesz.
A programok pontos időpontja meg fog jelenni a Szent Imre Katolikus Általános Iskola
honlapján, valamint a DOMINO Közhasznú
Alapítvány facebook oldalán.

gozóinak is, hogy a Képviselő-testület döntésének megfelelően az Egyesület munkáját
segítik és támogatják.
Örömmel tudatjuk, hogy az első rendezvény Cókmókoló elnevezéssel eredményesen zárult, bár a szűkös helyviszonyok miatt
adódtak kisebb nehézségek. A további ha-

sonló vásárok időpontja: 2013. április 13. és
augusztus 10. Előre is bíztatunk mindenkit a
részvételre, hogy a kezdeményezés hasznos
hagyománnyá válhasson.

Csányiné Barna Klára
kuratóriumi elnök

CSEMETE KÖSZÖNET

A Csemete Nagycsaládos Egyesület ezúton
mond köszönetet a Képviselő- testületnek,
hogy megtárgyalta és támogatta az Egyesület kérelmét, mely szerint évente 3 alkalommal ruhabörze és kirakodó vásárt szeretne
rendezni a József Attila Közösségi Házban s
egyúttal a Közösségi Ház vezetőjének és dol-
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"...Ablakokon jégvirág van,
művészkedő hideg csípte

Domb lejtőjén hóból dunna,
faágakon hóból csipke."
Gábor Andor: Hull a hó

Gergelyné dr. Ötvös Csilla
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CSEMETE HÍREK
2012. november 24. CÓKMÓKOLÓ VÁSÁRT
tartottunk a József Attila Közösségi Házban.
2012. november 30. Fájó szívvel vettünk
búcsút egyik alapító tagunktól. Csenteriné
dr. Szilágyi Andrea a Csemete megszületésének aktív résztvevője volt. Megrázó és megdöbbentő érzés, hogy már nincs közöttünk.
Nem feledjük és az Ő emlékével szívünkben
folytatjuk a vele megkezdett munkát.
2012. december 2. A Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) szervezésében
adományt gyűjtöttünk a METRO áruházban.

A gyűjtés eredményeképpen 5 családnak
tudtunk élelmiszeradományt (ruhaadománnyal kiegészítve) átadni az ünnepek
előtt.
2012. december 8. Megalakult a Csemete
Ifjúsági Köre.
Ezúton szeretnénk Boldog Új Évet kívánni
Kányádi Sándor versével.
Csendes pohárköszöntő Újév reggelén
Nem kívánok senkinek se különösebben nagy
dolgot.
Mindenki, amennyire tud, legyen boldog.

Érje el ki mit szeretne,
s ha elérte többre vágyjon, s megint többre.
Tiszta szívből ezt kívánom.
Szaporodjon ez az ország,
Egészségbe', hitbe', kedvbe',
s ki honnan jött, soha soha ne feledje.
Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,
vissza nem fognak a kátyúk.
A többit apródonként megcsináljuk.
Végül pedig azt kívánom, legyen béke.
Gyönyörködjünk még sokáig a lehulló hópihékbe'!
			Török Gáborné

Könyvbemutató a Wesselényi iskolában
Mint arról már a község honlapján hírt adtunk, két civil szervezet, – Szivárvány Zsombói Nagycsaládosok Egyesülete, Összefogás
Zsombóért Közhasznú Egyesület –, valamint
Zsombó Község Önkormányzatának összefogása eredményeként, ismét megjelenik
Bálint Sándor által összegyűjtött Tombácz
János meséi című értékes kiadvány.
A könyvek megérkeztek a nyomdából, és
a bemutatójára 2012. december 17-én 18
órakor került sor a Wesselényi Népfőiskolán.
A bemutatót Sípos Miska bácsi iskola igazgató nyitotta meg, amelyet Gyuris Zsolt
polgármester köszöntője és a könyv helyi
kulturális jelentőségéről csokorba gyűjtött
gondolatai követték. Ezután Dobrotka Pál
a zsombói székhelyű Mihazánk könyvkiadó
ügyvezetője, a könyv kiadója beszélt a könyv
kiadásának előzményiről, a vállalkozás kiadványiról, majd Bátki Fazekas Ilona elmondta
Tombácz János a Kisteleki embör és a szamár
című meséjét, amelyet a szépszámú hallgatóság nagy derűvel fogadott, és nagy tapssal
jutalmazott. Ezt követően a megjelentek
nagy érdeklődéssel hallgatták a Népfőiskola
oszlopos és alapító tagja Horváth Dezső írónak a három részre tagolt, a témakörökben
nagy jártasságról tanúskodó előadását Bálint Sándor néprajztudósról, Kovács Álmosról
az iskola utolsó tanítójáról, és Tombácz János

színes fantáziájú népi mesemondóról. A párperces eredeti hanganyag kis ízelítőt adott
a mesemondó mesevilágából. A bemutatót
forró tea és ropogós pogácsák fogyasztása
zárta.
Fontos tudni, hogy a 710 oldalas kiadvány
melléklettel csak úgy tudott a magas előállítási költségek ellenére napvilágot látni,

hogy egy tiszteletre méltó, Zsombó közügyeiért máskor is elkötelezett támogatói
kör hozzájárult a költségekhez.
A könyv megvásárolható a József Attila
Közösségi Ház és Könyvtárban. Ára a
támogatóknak köszönhetően csak 3.000 Ft.
Mihazánk Kft.

Zsombó község nagyobb rendezvényei 2013-ban
JANUÁR
19. Nagycsaládos Évzáró
FEBRUÁR
Első hét Házasság hete
02. 21. Óvodánkért jótékonysági bál
09. Farsang és szomszédoló
		
Művésztanárok koncertje
MÁRCIUS
15. Községi és iskolai
		
március 15-i ünnepség
15. Ünnepi koncert
23. Villantó
28. Húsvéti készülődés
ÁPRILIS
06. Iskolabál
13. Dalostalálkozó és borverseny
MÁJUS
01. Majális
25. Községi gyereknap
31. Óvodai ballagás

JÚNIUS
4.		Nemzeti Összetartozás Napja
3.-7. Művészeti Iskola év végi zenei
		
vizsgák és táncbemutató
11. A Művészeti Iskola év végi kiállítása
15. Iskolai ballagás
20. Iskolai évzáró ünnepség
28-30. VIII. Falunap és XII. Arató ünnep
SZEPTEMBER
01. Tanévnyitó ünnepség
08. Kisasszony-napi Búcsú
21. Szüreti Mulatság
OKTÓBER
04. Iskolai október 6-i Ünnepség
12. „Falunkért” Jótékonysági Bál
14-18. Egészséghét
23. Községi október 23-i Ünnepség

NOVEMBER
04. Wesselényi Népfőiskola 2012-2013.
		
Tanévnyitó rendezvénye
09. Nagycsaládos Bál
16. Nagy B. Ferenc kolbász		
és hurkatöltő emlékverseny
23. Katalini Táncház,
30. Adventi készülődés
DECEMBER
01. Zsombói Szépkorúak Napja,
		
Adventi gyertyagyújtás
06. Mikulás Disco
08. Nagycsaládos karácsony,
		
Adventi gyertyagyújtás
15. Művészeti Iskola Adventi koncertje,
		
Adventi gyertyagyújtás
22. Falukarácsony,
		
Adventi gyertyagyújtás
31. Szilveszteri Bál

"Képzelhetsz-e ennél szebbet,
szemnek, szívnek ékesebbet?

Ékesebbet? édesebbet?
ennél békességesebbet? "
Gábor Andor: Hull a hó
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Adventi forgatag

Idén első alkalommal, hagyományteremtő
jelleggel indult Zsombón az adventi forgatag.
A programok jórészt nem új keletűek, a
gyertyagyújtás vasárnaponként azonban
újonnan került be közéjük.
Az advent szó latin eredetű, jelentése: megérkezés, az Úr megérkezése. A karácsonyra
való előkészület ideje, kezdete az András
napjához – november 30. – legközelebb
eső vasárnap. Ez a négy hét alkalmat teremtett arra, hogy lelkünket előkészítsük
Jézus megszületésének megünneplésére.
Az adventi koszorú
A koszorút uraló négyes szám a karácsonyt
megelőző négy hetet jelzi. Vasárnaponként
eggyel több gyertyát kell meggyújtani, és
mire elérkezik karácsony estéje, addigra
az egész fenyőfa is fénybe borul. A világító
gyertyák számának növekedése szimbolizálja a növekvő fényt, amelyet Isten Jézusban a
várakozónak ad karácsonykor.
A koszorú fenyőágból készül, amelynek
zöld színe az eljövendő reményt szimbolizálja. Az adventi dísz azért koszorú, mert a
kerekség az örökkévalóság szimbóluma.
A keresztény tanítás szerint az advent
hagyományos színe a lila, a bűnbánat és
a megtérés jelképe miatt. A koszorú négy
gyertyája közül – a meggyújtás sorrendjében – az első, a második és a negyedik lila,
míg a harmadik – a közelgő ünnepet szimbolizálva – rózsaszín.

Rigó László püspök atya és Gyuris Zsolt polgármester úr gyújtották meg mintegy megnyitván az adventi várakozás idejét.
A piactéren forró teával és forralt borral
kínálták az ünneplőket, ahol a község apraja-nagyja beszélgetett, karácsonyi zenét
hallgatott az első gyertya fényénél. Az adventhez hozzá tartozik az adventi vásár,
ami itt sem maradhatott el: hazai termelők,
kézművesek és iskolai osztályok kínálták
portékáikat, segítséget nyújtva a karácsonyi
ajándékozáshoz.
A következő hét sem volt eseménytelen:
december 6-án megérkezett a várva várt
Mikulás. A Közösségi Ház nagytermében a
nagycsoportosok és az alsó tagozatosok a
Krampusz Kornél mestersége című színdarabot tekintették meg a szegedi Nemzeti Színház művészeinek közreműködésében.
Pénteken megnyílt a Ház 2-es klubjában az
Ikonszolgálat adventi ikonkiállítása, majd
vasárnap a Szivárvány Nagycsaládos Egyesület karácsonyi ünnepsége zárta a sort

E hagyomány Zsombón az újonnan átadott
Faluközpont – Piac terén éledt fel.
A forgatag december 1-jén indult a köznevelési intézmények és a Domino Közhasznú
Alapítvány jóvoltából az adventi készülődéssel, ahol a kicsik-nagyok gyertyát önthettek,
elkészíthették karácsonyi díszeiket, adventi
koszorújukat.
Ezt követte december 2-án az Idősek Napja,
majd az első adventi gyertya meggyújtása.
Az adventi koszorú első gyertyáját Dr. Kiss-
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"De szép is a nagy természet,
hol haldoklik, hol meg éled!
Hóból víz lesz, vízből hó lesz...

Más szavunk sem lehet erre:
Így is jó lesz, úgy is jó lesz!"
Tamkó Sirató Károly: A nagy természet

a gyertyagyújtás előtt, ahol Pancza István
világi elnök mondta el ünnepi gondolatait.
Az adventi koszorú második gyertyáját Sípos
Mihály, a Wesselényi Népfőiskola és Gyuris
László, a Szivárvány zsombói Nagycsaládos
Egyesület elnöke gyújtották meg.
Advent harmadik vasárnapját a Kós Károly
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény növendékeinek hagyományos ünnepi hangversenye indította a Kisboldogasszony
Templomban, majd következett a harmadik,
rózsaszínű gyertya meggyújtása. A gyertyát
Fogasné Matula Zsuzsanna a Nefelejcs Katolikus Óvoda vezetője és Pálmai Péter a Szent
Imre Katolikus Általános Iskola igazgatója
gyújtották meg.
Az utolsó vasárnapon Mádi Gyögy plébános, Zsombó díszpolgára ünnepi gondolatai
után Zmijan Adalbert, községünk jelenlegi
plébánosa gyújtotta meg az adventi koszorú negyedik gyertyáját, és immár a koszorú
mind a négy gyertyájának fényénél kívánt
egymásnak minden rokon, barát, ismerős
áldott karácsonyt.
Caritas: adomány a szegényekért
„A régiek úgy tartották:
valahányszor lehull egy csillag,
meghal valaki a Földön.
És valahányszor fellobban
egy csillag fénye,
szeretet gyúl egy emberi szívben...”
Az országos akcióban a Katolikus Karitász
egyházmegyei karitász szervezetein keresztül különböző falvakban és városokban gyúltak a szolidaritás fényei 2012. december 2.
és 9. között.
A Szeged-Csanádi Egyházmegye területén Csanádapáca, Dombiratos, Csongrád,
Kiszombor, Kunszentmárton, Mórahalom,
Nagyszénás, Szegvár, Szentes, Székkutas,
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Újkígyós, Zsombó településeken, valamint
Szegeden a Dóm téren.
Az akció 1998-ban, Franciaországból indult,
hogy meghódítsa az európai kontinenst. Az
akció célja az összetartozás szellemének, az
emberi szolidaritás érzésének erősítése.
Magyarországon a szolidaritás egymillió
csillaga 2008. december 7-én ragyog fel
először; és egy héten keresztül, nap mint
nap arra figyelmeztet, hogy vannak nálunk
szegényebb emberek, akiknek napi megélhetési gondjaik vannak; figyeljünk rájuk,
segítsünk rajtuk.
Ezt a fényt hivatott jelképezni a kis gyertya.
Minden egyes gyertya a Karitász kiáltása az
elesettekért, az idősekért, a betegekért, a
rászorultakért. Minden egyes meggyújtott
gyertya egy vallomás a másikért, felebarátunkért. Szimbólum a szükséget szenvedő
embertársért…”
Köszönet a Caritas helyi képviselőjének, Bálint Csabáné Erikának, hogy az akció ideje
alatt a jótékonysági célú gyertya vásárlás
lehetőségét biztosította.
Az adventi forgatag az ismételt összefogás erejével jöhetett létre. Köszönet
érte:
• Mádi György és Zmijan Adalbert plébános
atyáknak

• Gyuris Zsolt polgármester úrnak, Dr. KissRigó László püspök atyának
• Sípos Mihály úrnak a Wesselényi Népfőiskola, és Gyuris László úrnak, a zsombói Szivárvány Nagycsaládos Egyesület elnökének
• Pancza István úrnak, az egyházközség elnökének
• Fogasné Matula Zsuzsannának a Nefelejcs Katolikus Óvoda vezetőjének és Pálmai
Péternek, a Szent Imre Katolikus Általános
Iskola igazgatójának
• Köszönet a forralt borért: Zsombó Község

Önkormányzat Képviselő-testületének, különös tekintettel Kispéter Gábor alpolgármester úrnak, Csúcs Áron jegyző úrnak, a
Szivárvány Zsombói Nagycsaládos Egyesületnek, a Jóbarát Vendéglőnek és a Borpatikának
• A Nefelejcs Katolikus Óvoda óvónőinek
• A zsombói Szivárvány Nagycsaládos Egyesületnek
• Domino Alapítványnak a sok-sok finom
teáért
• Báint Vilmos asztalosmesternek és Faragó Gabriellának a betlehemi állóképért,
Vadicska Andreának az adventi koszorú készítéséért
• Kiss Pálnak és Eszternek a fenyőfákért
• Csányi Mónikának a fotókért
• Minden segítő zsombóinak
Vizi Renáta

megbízott igazgató

Külön köszönet Szalmáné Valikának, aki
mind a négy vasárnapon egy-egy verssel
ajándékozott meg minket.
Juhász Gyula: Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak,
s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.
1902
„Fagy kinn, fagy,
hó van nagy

most ideje, most fagyjon,
akár beleszakadjon,”
Csanádi Imre: Doromboló
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HÍRMONDÓ

A Wester Ross és egyéb varázslatos helyek Skóciában
2012. július 8-15. között Császár Balázzsal
Skóciában mászkáltunk. A cél az volt, hogy
Aberdeenből mihamarabb eljussunk a nagyon tagolt nyugati partra, utána a Loch
Nesstől délre lévő Ben Nevis (Skócia legmagasabb csúcsa, 1344m) és Glen Coe vidékén
csámborogjunk, végül egy kis edinburgh-i
levezetés Mark Rentonékkal. Az utazást főként stoppal és gyalog terveztük, szállásra
ott a sátor, és majd jönnek az események,
ahogy szoktak.
Aberdeen, vasárnap délelőtt. A buszpályaudvar családi mosdója, mint a legalkalmasabb öltöző-pakolóhelyiség, a szállításra
csomagolt cuccok hordozhatóvá tételének
színhelye: amennyiben foglalt, az előtér is
megteszi. Szürke a város, külsőre, amit az
egységes színű építőköveinek köszönhet;
tartalmilag nehézkes megítélni, a hét utolsó
napján, ilyentájt. Séta a hosszasan kikanyargó utcákból, stophely után kutatva az A96os úton.
Bal kéz kinn (igen, ugye itt jobbról jön az
autó) kábé fél óra várakozás, viszonylag kis
járgány, nagyjából érthetetlen angolsággal
szóló sofőr, aki néhány mérföldet (1 mérföld
(mile) =1609,3 m) visz csak: a kalandtúra
hivatalosan is kezdetét veszi. A Mini-be igen
nehéz bezsúfolódni, legalább értelmezésbarát angolt beszélő, fiatal tanító csaj szállít
Foressbe, majd egy újabb kör Invernessbe,
a Loch Ness északi bástyájához. Tovább egy
cseh sráccal Dingwall felé. Liquid drum and
bass szól.
A835-ös út. Esteledik, séta az országúton,
gyér forgalom. Mivel tényleg minden talpalatnyi föld be van kerítve, táborhelyet
nehéz találni. A dolgok furcsa összjátékának
köszönhetően egy hosszú hajú, ötvenesforma férfi, nevezzük Mr. Garve-nak (lakhelye
után), két különböző autóval, mintegy órányi intermezzóval felvesz minket, majd bámulatos sátorhelyet mutat nekünk. Kőhíd a
patak felett, zöld mohás puha pázsit. Idill,
ismerkedés a midge-ekkel. A mindge-ek
ránézésre muslicaszerű lények, valójában
vérszomjas szörnyetegek, sokan vannak,
nagyot csípnek. Ellenszer akad, a hatásos
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fajta persze drágább, nyilván jó biznisz, mert
ellenben nehéz elviselni őket.
A stop Little Garve-tól is remek, könnyedén,
egy átszállással megérkezünk Ullapoolba, a
Loch Broom partján fekvő helyes kis faluba,
fehérre mázolt házak közül keveredünk a kikötőbe. A Wester Ross. Tonhalas rizs. Térkép,
kenyér, víz. Irány Dundonnel, át a hegygerincen! A vizenyős, süppedős, mohával-fűvel
borított, páfránnyal szegélyezett, csarabbal
tarkított mészkődombokon az út eltűnik, fák
nem jellemzőek, felérünk a gerincre, majd
onnan ereszkedünk egy nagyobb patak völgyébe, hogy eljussunk a Little Loch Broom
csükcsébe épített Dundonnel parányi településére. Bükkfák között szivárog be a délutáni napfény, kör alakú, vaskerítéssel fedett
sírcsoportra kúszik az árny, tündérmesét
idéző momentum. Hol kapukon, hol egyszerűen csak az útba eső kerítéseken átmászva
közelítjük a tengeröblöt.
Sátor egy pub (helyi kocsma-fogadó) tövében, benn pedig megkóstoljuk a helyi ale-t
(speciális főzésű sör, a lagereknél testesebb,
szénsavat kevésbé tartalmazó ital). Az itteni
nem éppen jó.
Az eddigi kitűnő időjárás elnyúló esőzéssel köszönt kedd reggel, így a hegymászás
helyett a Gerloch közeli, szubtrópusi flórát
- köztük számos japán növényt - is tartalmazó Inverewe botanikus kertbe utazunk egy
fiatal belga pár lakókocsivá alakított mikrobuszával. A832. Jófej hippik, két border collie
kutyával. Hosszú séta a kertben, melyet a
Glof-áramlat fűt, ezért pálmafák és bambuszok is vígan, vagy nem vígan, de eléldegélnek, rengeteg a rododendron. Hagymás bab
rotyog a serpenyőnkben az étterem mellett,
már csak porcukorszerűen szitál az eső.
Tovább a hosszasan elnyúló Gerloch fehér
házaihoz, homokos tengerpart, csobbanás
az úgy tízfokos vízben, majd séta a parton,
a kikötő felé.
Stop Kinlochewe irányában, egy osztrák
lánnyal. Kinlochewe és Torridon között az An
Tellach egyik csúcsát kiszemeljük: komoly
kaptató vezet egy patakpartig, ahol is az
ösvény véget ér. A hátizsákokat hátrahagyva
a meredek patakmeder kövein kapaszkodva
mászunk, olykor kisebb vízeséseken kell átvergődnünk, technikás szakasz. A pataktól
fölfelé egy elég csúszós (hisz murvás) területen fordulunk vissza, másnap majd tapasz-

„csak a kályha mormoljon, elnyugszunk esténként
vén cirmos doromboljon: édesanyánk meséjén.”
Csanádi Imre: Doromboló

taljuk, hogy a Wester Rossban a még kiépített útvonalakon sem könnyű a hegyi menet,
egy ilyen random út pedig csak részben működik. Vissza a cuccokhoz, vissza az útra.
Késő van és egysávos a sztráda, szóval néhány négyzetméternyi pázsitra vadászunk
- ahol nem annyira vizenyős-csarabos.
Egyszer csak jön szemből egy férfi kisautóval (mondjuk már megint alulméretezett
masina), lassít, megfordul, felvesz miket,
útközben red deerekkel, azaz gímszarvasokkal találkozunk, karnyújtásnyira csak a
termetes bika. Torridon kempingje ingyenes,
és mellette ott a meleg vizes zuhanyzó, az is
ingyen. Váó, ez már-már túlzás.
A torridoni körülmények maradásra ösztökélnek minket, a későn ébredő kis falu boltjában szerezzük be a szükséges dolgokat,
tejeskávé a loch partján. Turistainfó, részletes térkép, Beinn Damh. Kérdésünkre az
infós hölgy legalábbis ezt Munrót ajánlja. A
Munrók 3000 feet (ft), azaz ’láb’ feletti csúcsok, miután megmásztuk, akkor tudatosult
bennünk, hogy a 903m, az 2962ft. Hopp.
A túra bevezetőjeképpen egy erdei szakasz,
mély patakvölggyel, azt elhagyva a szokásos
alacsony aljnövényzeten vezet az út. A teljesen csupasz csúcsok felfedik prekambriumi
(kambrium korszak előtti, azaz idősebb, mint
542 millió év) homokkő milétüket (torridoni
formáció), a magasból lenézve pedig a jégkorszaki gleccserek bámulatos alkotásai a
panorámában. A keskeny gerincen haladunk
magaslatról magaslatra, pár túrázó nordic
walkingol körülöttünk, utunkat kőrakások
jelölik a szétaprózódott szürke köveken, már
moha sincs, csak zuzmó itt-ott. A vékonyka
sáv a bércre vezet, pazar a kilátás. A korábbi
ötlet, miszerint a hegységeken keresztülsétálunk faluról falura, kivitelezhetősége megbukik, hiszen a nagy csúcsokra rendszerint
csak egy út vezet, így nem lehet haladni egy
irányban, át mindenen, túl sok a szakadék.
Egy közeli peak-et azért még megmászunk,
és hegynek lejövünk, míg el nem érjük az
ösvényt, a kitaposott utat, amin fölfelé is jöttünk. Vissza az erdőn át, ereszkedés a főútig.
Étterem, haggis csirkével, sör. A haggis birkagyomorba töltött birkaszív, máj és tüdő
összedarálva, zabbal; és tényleg finom!
Csütörtök, tovább az úton, tovább délre.
Luxusterepjáró Shieldaig-be, az Upper Loch
Torridon végéig. Itt nagyon gyér a forgalom,
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szerencsére Lochcarron-ig, egy nagyon jól
felszerelt faluba, elvisznek minket. Gondolom nem nehéz kitalálni melyik loch partjára épült. Brit kolbász, némi plusz zsályával,
rizs. A gázpalackunk itt kifogy, szerencsére a
boltban árulnak azt is. Mondom, jól felszerelt, egy háztömbbel arrébb túracuccokat is
lehet kapni.
Séta a csomópontig, az A896 és A890 találkozásáig. Pár km csak, gyalog, mert nem
állt meg közben autó. Rövid várakozás
után egy kiművelt középkorú visz minket,
magasröptű eszmecserék szociológia és
geológia témakörökben (amiben mi elvileg
jártasak vagyunk). Keskeny út a mélység felett, aszfaltcsík az Als lochig. Út közben kell
eldöntenünk, hogy a leírások-beszámolók
alapján gyönyörűre színezett Skye szigetére
megyünk-e az oda tartó sofőrünkkel, vagy,
ahogy terveztük, az A87-esnél mi nem jobbra, hanem balra fordulunk, a Ben Nevis felé,
Fort Williambe.
Szóval, terv szerint, balra. Gyötrelmes séta a
forgalmas út mellett, nem hosszasan azért,
az Eilean Donan kastélyig. Szép, főleg a hídja, de semmi több. A bolt pedig zárva. Buszmegálló, ideális stophely. Német házaspár,
megilletődve, szórakozottan, főleg a nő:
kattint is képet rólunk, ahogy a csomagokkal bezsúfolódunk a hátsó ülésekre. Nekik
ez valahogy nagyobb élmény lett, főleg az
ötliteres ásványvizes palackból kialakított
’bagginsünk’ nyerte el a tetszésüket. Haladunk, utazunk a belső országrész felé. Jó
negyven mérföld Invergarryig, ahonnan
spanyol fiatalokkal tova, elég extrém, nagyon röviden jellemezve a helyzetet. Bár
Fort Williamig nem jutunk el, a szupermarket még nyitva, csapunk is egy lakomát a
kerti asztal fölött.
Séta a faluból, a helység szélén gyeplabdapálya, a kornerbe állítjuk sátrunkat, a pálya
mellett. Egyenletes, rövidre nyírt gyep, ideális körülmények. Előző este volt lehetőségünk tusolni, így a komfortérzet is rendben
van.

Egy hotel ’best breakfast 5 fontért’ táblája
nagyon csalogató, így egy szokásos brit reggelit - tükörtojás, kolbász, szalonna, sült paradicsom, pirítós - eszünk ott, a kávékért és
egyéb extrákért némi felárral: gyakorlatilag
urak vagyunk egy fél órára.
Buszmegálló ideális helyen, egy idősebb
házaspár, akik szintén túrázni indulnak, Fort
William szélénél tesznek ki minket. Rövid
séta az infócenterig, ahol egy csomó felesleges dolgot meg lehet venni a Ben Nevis megmászásához. Mivel kiépített az út és kábé
százezer ember sétál föl a csúcsra évente,
annyira nem lehet elszúrni a dolgokat. Nos,
a hátizsákokat nem tudják megőrizni, így azzal mászunk: a reputációnknak jól jön, a hátunknak kevésbé, főleg, mert helyenként derék kaptató vezet a magasba. Elképesztő sok
ember, mint egy zarándoklat, kissé frusztráló
is a tömeg. Süt a nap, izzasztó a helyzet, csak
az utolsó két-háromszáz méteren változnak
a dolgok. Köd, hófoltok. Sokat nem időzünk
fönn, inkább elindulunk vissza az ösvényen,
elég unalmas időtöltés, vontatott, hosszú az
út, még mindig sok ember, ámbár Fort William távoli loch-ja igazán szép.
Fort William rendezett, jólfésült, nyüzsgő
kisváros, sok nagyra nőtt nyaralóval, villával. Lemenőben a Nap, még stoppolni
próbálunk. Egy glasgow-i család mikrobuszában. A galsgowiak nehezen érthető angolt beszélnek, így csak röviden, tömören
tájékozatjuk egymást. Át a Glen Coen, amire
gyalogosan sajnos nem maradt időnk. Hos�szasan elnyúló, festői völgy, nagyon szép a
belső országrész is, nem olyan zord, kitett,
mint a Wester Ross, de legalább annyira vadregényes. Apró tavak, fenyvesekkel, völgyek,
dombok, eső. Crianlarichnál az A82-es, amin
jövünk, találkozik az A86-ossal, amin majd
folytatjuk, Ediunburgh felé, csak nem ma.
Rotyog a rizs a buszmegállóban, szemközt
a rendőrséggel, szemerkél, esik, zuhog. Pub
inkább, zárásig. Vissza a buszmegállóba,
reménytelen relaxáció. Éjjel fél kettő, a játszótér ázott gyepén áll a sátor. Midge-ek,
megint; mindenütt.

Korán van, az utolsó nap, Edinburgh még
odébb. Az őrsre látó megálló fabódéja ismételten. Kinn a kéz, meglepetésre, egész
gyorsan fogunk egy autót. A nyugdíjas halász leadja buddhista téziseit, jó hallgatni,
szórakoztató az öreg, és sok mindenben
igaza is van. ’Hé, ne engedd már el így a kormányt!’ Nagy játékos! Stirlingbe tart, eldob
minket a Wallace Monumentig. Itt minden
William Wallaceról szól, a nagy harcosról, aki
szembeszállt az angolokkal a 13-14. század
fordulóján, akit megfilmesítve, hőst csinált
magából Mel Gibson. Az említett épület egy
nagy torony, olyan Gyűrűk Urás-féle, benn az
erdőben: messziről azért hatásosabb és a 19.
században épült csak. Rálátás a várra, hatalmas konstrukció.
A központból kikeveredés és majdani stoppolás helyett vonat Edinburghba. Korzózás,
pub: haggis, édesburgonyával és krumplipürével. A kastély, parkok, parlament. Séta
Leith városrészbe, ami a centrum rendezett
megjelenésénél csapzottabb külsőt ölt, igazi
kavalkád, bárak, kocsmák, fűszeresek, művésztelep. Kvázi olcsó.
Busz éjfél után Glasgowba. Az állomás zárva, csak a jól szellőző előtér aránylag kényelmetlen padjain lehet fetrengni; legalább hideg van. Másik opció a város. Nehéz arcok a
partynegyedben, és a két túrazsákos idegen.
Balhék, ajulások, csak a szokásos szombat
este, leszámítva a túrazsákokat. Körtúra,
vissza a buszállomásra. Várakozás, fáradság,
unalom hosszú órákon át, a reggeli londoni
járatig.
Aberdeen és Stirlig között utazásra és szállásra nem költöttünk semmit. A stop gyors,
kényelmes, a vadkemping működik, a kiépített sátorhelyek elvétve ingyen zuhannyal
társulnak. Sztrádán, földúton, ösvényen,
csarabon, sziklán, patakon, fövenyen, kerítésen, kikötőn, falvakon, városokon egy
hétig járhattuk Skócia mindig vadregényes
világát, e lenyűgöző ősi földet. Lenyűgöző
ősi föld!
Radvánszky János

Programajánló

2013. január 22.: Olvass önmagadért! - klubsorozat
2013. január 26. : az MNVH tájékoztató előadása
2013. január 23.: Használd az ügyfélkaput! - előadás
2013. január 24.: Zumba fiataloknak
2013. január 25.: a Csongrád Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központjának tájékoztatója
2013. február 13.: Egészségfejlesztési program
2013. február 14: a Csongrád Megyei Agrárkamara
tájékoztató előadása
2013. február 22. : az MNVH tájékoztató előadás
2013. március 14.: MVH Gazdanet program - tájékoztató előadás
2013. március 18.: Zöld Klub - ismeretterjesztő előadás
2013. március 22.: Húsvéti készülődés

A részletes programért keresse fel a www.kultura.zsombo.hu oldalunkat, ill. a Közösségi Ház Zsombó facebook oldalát.
A programváltozás jogát fenntartjuk!

„A havas táj óriási irka,
varjakkal és fákkal teleírva."
Hárs Ernő: A tél betűi
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Védőnői körzethelyettesítés

Kedves Várandósok, Kisgyermekes Családok!
2013. január 21-től átmeneti ideig Zsombón mindkét körzet területi védőnői teendőit én látom el. Kolléganőm szülési szabadságra megy, s egyelőre helyettesként
én próbálok helytállni az ő körzetében is.

Ezennel szeretnék kérni minden zsombói
családot és kismamát, hogy amennyiben
védőnői kompetenciámba tartozó kérdése,
kérése van, keressen meg bizalommal; szívesen állok a rendelkezésére. Elérhetőségem:
fogadóórák ideje alatt illetve az alábbi két
telefonszámon:

Tel.:06 62/595-567 vagy 06 30/5534384
Köszönöm az eddigi bizalmat, s az együttműködéseteket, mely remélem, a jövőben is
megmarad!				
Renkóné Isaszegi Andrea

védőnő

Megkezdte munkáját a Krízisintervenciós csoport
Közvetlen, gyors segítség a bajban
Újabb tevékenységgel bővül a „Nem vagyunk egyedül” Csongrád megyei összefogás az áldozattá válás megelőzése és az
áldozatsegítés érdekében című, TÁMOP5.6.1.C-11/2-2011-0023 kódjelű projekt.
A projektgazda szervezet, a Csongrád
Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata és a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság december 14-én indította el
a Krízis intervenciós csoport működését,
amely szükség szerint a súlyos, életellenes
bűncselekmények sértettjeinek, valamint
a másodlagos áldozati körnek, (hozzátartozóknak, munkatársaknak, szomszédoknak,) kíván segítséget nyújtani.
Csongrád megyében a kiemelten súlyos, az
állampolgárok biztonságérzetét fokozottan irritáló és veszélyeztető, élet- és testi épség elleni
bűncselekmények aránya az összbűnözést tekintve nem számottevő, ugyanakkor hatása sokszor évekig, évtizedekig tetten érthető a közvéleményben. (pl. a balástyai emberölés-sorozat).
A bűncselekmények sértettjei, de az áldozatok
hozzátartozói sem tudják feldolgozni az őket váratlanul ért traumát, amelyek akár életük végéig
feldolgozatlanul kísérik őket, hátrányt okozva
családi életükben, de akár munkájukban is, kihatva egészségi és pszichés állapotukra.
A projekt során hatékony támogató rendszer
indul közös összefogással, amely szabályozza
az együttműködés formáit, kidolgozza a leghatékonyabb közreműködést a problémák kezelésére.
A szakemberekből álló, krízisintervenciós csoport az áldozattá vált személyek – különösen a
traumát elszenvedettek – közvetlen környezetét
(család, szomszédság, munkahely, stb.) felkészítik az áldozattal való empatikus bánásmódra, a
hatékony segítségre, az áldozat élethelyzetének
átérzésére, visszafogadására a hétköznapi életritmusba.
A csoport létrejöttét a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság ökomenikus napján, a Csongrád megyében működő egyházi felekezetek
képviselőinek jelenlétében jelentették be.
Beavatkozásukra ugyanis a rendőrség készenléti (forrónyomos) szolgálatának jelzése alapján
kerül sor, ha azt a bűncselekmény körülményei
indokolják.
A csoport tagjai a tervek szerint a következő személyek lesznek:
A rendőrség bűnmegelőzési munkatársa:
A nyomozást vezető parancsnokkal és a sajtóreferenssel együttműködve dönt a médiatá-
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„A betűk a fák fekete rajza,
s a varjak, mint pontok, ülnek rajta."
Hárs Ernő: A tél betűi

jékoztatásról, ezt egyezteti a családtagokkal. A
helyszíni információk alapján javaslatot tesz a
krízisintervenciós csoport szükséges tagjainak
értesítésére.
Az áldozatsegítő munkatársa:
A bűncselekmények áldozatainak segítéséről
és az állami kárenyhítésről szóló vonatkozó jogszabályok alapján tájékoztatja a sértettet, illetve
az áldoztok hozzátartozóit az Igazságügyi Szolgálat szolgáltatásairól, azok elérésében konkrét
segítséget nyújt.
Egyházi személy:
Vigasztalást és támogatást nyújt a rászorulóknak, tájékoztatja őket az adott vallási közösség
hitéletéről, folyamatos kapcsolatot tart a családdal.
Szociális munkás:
Tájékozódik a család szociális helyzetéről, megvizsgálja további együttműködők bevonásának
szükségességét és lehetőségét. Családsegítő,
gyermekjóléti-, egészségügyi szolgáltatások
eléréséről stb.

Megérkeztünk
2012-ben
Tikviczki Hajnalkának
és Bönde Szabolcsnak: Zalán
Lovas Szilviának
és Dobó Istvánnak: Iván
Varga Editnek
és Lajkó Istvánnak: Áron
Kováts Renátának
és Móra Imrének: Milán.
Patik Bernadettnek
és Bozsó Péternek: Hanna
Török Lászlónak
és Lakatos Nikolettnek: László
Németh Lászlónak
és Juhász Andreának: Emília
Faragó-Mészáros Vilmosnak
és Lajkó Ildikónak: Csenge
Szilágyi Tamásnak
és Jani Eszternek: Ádám

Pszichológus:
Felméri a bűncselekmény okozta trauma
súlyosságát, segítő beszélgetéssel csökkenti
az elsődleges sokkhatásokat, szükség szerint
együttműködik a további pszichiátriai kezelések
megszervezésében.
A szakemberek véleménye alapján kerülhet
sor további állami-, önkormányzati- és civil
szervezetek képviselőinek bevonására, akik a
bűncselekmény káros következményeinek csökkentésében a lehető leghatékonyabban együtt
tudnak működni.
A krízisintervenciós csoport nemcsak a bűncselekmény elkövetése időszakában, hanem a
jogerős bírósági ítélet megszületéséig, - tehát
a büntetőeljárás teljes folyamatában - követi
a sértett, illetve az áldozat hozzátartozói életkörülményei, pszichés állapota alakulását és
megszünteti, illetve csökkenti a másodlagos
áldozattá válást.
A folyamatban számítanak az együttműködő
szervezet (L.É.T.) munkatársai és önkéntesei segítségére.

Baranyi Zsoltnak
és Újvári Szilviának: Barna
Tanács Zoltánnak
és Kósa Szilviának: Hanna
Kálmán Miklósnak
és Bujtár Beatrixnak: Miklós
Berta Zoltánnak
és Kovács Edinának: Lujza
Rekedt-Nagy Ferencnek
és Őri Zsuzsannának: Kristóf
Szalkai Norbertnek
és Horváth Cecíliának: Szilárd
Hódi Mihálynak és
Ocskó Ildikónak: Zalán Mihály
Bálint Ferencnek
és Gyuris Erikának: Fanni
Bozóki Róbertnek és Rácz
Adriennek: Csongor Bekény
Fekete Gábornak
és Csongrádi Katalinnak: Bence

túsarok

BABA-VÁRÓ Szülésre felkészítő tanfolyam
Nagy örömömre szolgál, hogy 2012. év
végén megduplázódott a várandós kismamáink létszáma, ami arra ösztökélt, hogy
ismételten (a 2009-es évihez hasonlóan)
indítsak egy szülésre felkészítő tanfolyamot.
A tanfolyam 2013 februárjában kezdődik
heti rendszerességgel. Arra kérek minden
érdeklődő kismamát/kispapát, hogy mielőbb jelezze vissza felém, hogy a hét melyik
napján és mely napszakban lenne számára/
számukra a legkedvezőbb az időpont.
Témák:
Várandósság alatt történő testi-lelki változások
A magzat méhen belüli fejlődése
Várandósság alatti táplálkozás, vitaminfogyasztás

Információ a szűrővizsgálatokról, terhes
gondozási protokollról
Fogápolás áldott állapotban, ínyproblémák
Mit vegyünk a babának és a mamának?
(Babakelengye)
Szülés menete, fájdalomcsillapítás, alternatív lehetőségek
Szociális juttatások
Intézménylátogatás (Női Klinika: Szülőszoba, Gyermekágyas osztály, 2 órás megfigyelő,
VIP szoba)
Újszülött fürdetése, pelenkázása, öltöztetése, köldök ellátása, (gyakorlati jellegű)
Szoptatás, gyermekágyi időszak
Egyéb, az érdeklődők által felvetett téma
Bizonyos alkalmakon vendégelőadó (Szülész-nőgyógyász szakorvos, szülésznő, ho-

Felkészülési torna
2012. november 17-én egy tornát rendeztünk a gyermekbajnokságra készülés jegyében. A Koczka Kézisuli már nem először volt
a vendégünk, korosztályukban (U8) mindkét
ellenfélnél jobbnak bizonyultak. A Zsombó SE
egy vereséggel és egy győzelemmel a második
lett megelőzve a Kistelek csapatát. A gyerekek
sokat ügyesedtek szeptember óta, ez a gólok
számán is meglátszott.

Csapattagok: Balogh Gergő, Borbola Patrik,
Gajda Anna, Németh Ádám, Nagygyörgy Máté,
Szabó Bence, Ujvári Botond, Patik Zsófi és Nyíri
Szabolcs. (hiányzott Kurkó Attila)
A másik korcsoportban (U9) lányaink mindkét
mérkőzésüket a Kisteleki lányokkal játszották és
magabiztosan nyertek, így elsők lettek. Újoncot
is avattunk Ábrahám Cintia személyében, aki
gólokkal mutatkozott be. Sok biztató megoldást

meopátiás szakember, stb.) segíti a még
alaposabb felkészülést a várva várt napra.
Szeretettel várok minden kedves kismamát, aki szívesen bővítené ismereteit a
várandóságról, a szíve alatt cseperedő kisdedről, a szülésről - születésről, a korai kötődés kialakulásának pillanatairól, s annak
felbecsülhetetlen értékeiről és az egy egész
életre szóló, bizalommal teli anya - gyermek
kapcsolat megalapozásáról!
		Renkóné Isaszegi Andrea

Dorkó

védőnő

láthattunk, a jövő hét végén Szentesen a regionális szivacsbajnokságon újabb feladat vár rájuk.
Csapattagok: Gárgyán Doroti, Hevesi Lili, Ábrahám Cintia, Bakó Nóra, Kakuszi Vanda, Kádár-N
Jázmin, Kun-Szabó Dominika, Tűhegyi Szimonetta. (hiányoztak: Bálint Kamilla, Török Anna,
Török Csenge)
Köszönjük a szülőknek a szurkolást, még sok
szép siker vár a gyerekekre!

Szivacskézilabda Bajnokság
2012. november 24-én Szentesen a Regionális Szivacskézilabda
Bajnokságon az U9-es korosztállyal. 3 mérkőzést játszottak a lányok,
ebből egyet fölényesen megnyertek, kettőt elvesztettek. Bosszantó,
hogy a kevés kapott gól ellenére sem sikerült szoros meccseket játszani, mert a helyzeteinket nem tudtuk értékesíteni. Nagy hátrány,
hogy itthon nincs kisméretű kapunk, ez látszott a lövések pontatlanságában. Ami feltétlenül pozitívum, hogy a lányok nagyszerűen
védekeztek, a kapus számos lövést hárított. Ismét újoncot avattunk
Bálint Kamilla személyében, aki kemény védekezésével tűnt ki a
mezőnyből. Nagy erőssége lehet a csapatnak, akárcsak Ábrahám
Cintia, Bakó Nóra, Hevesi Lili, Kakuszi Vanda aki a legtöbb gólt lőtte, Kádár-N Jázmin, Kun-Szabó Dominika, Török Anna, Török Csenge,
Tűhegyi Szimonetta.

Köszönöm a szülőknek, hogy a segítségükkel eljuthatunk a mec�csekre és szurkolással segítik a gyerekeket!

Mikulás Kupa Algyőn (U9 lány)
2012. december 8-án reggel újra elindult
kis csapatunk mérkőzésre. 8 órától kezdődtek
a mérkőzések, először az Algyő csapatával
küzdöttünk.
A lányok nagyszerűen küzdöttek, eredmény
7: 7
A győzelem lehetősége is megvolt, sajnos
elrontottuk a végét.

Második ellenfelünk a Szentes volt, akiket
a közelmúltban már legyőztünk. Sok hibával
játszottunk, ismét egy döntetlenre futotta a
tudásból 9 : 9.
Harmadik alkalommal az Orosháza ellen
léptünk pályára. Végig szoros volt az állás, ha a

helyzeteinket jobban kihasználjuk, győztesen
hagyhattuk volna el a pályát. 7 : 8 (vereség )
Védekezésben és támadásban is előreléptünk, sok szép megoldást láthattunk a lányokPolyákné Farkas Éva
tól.
edző

A 3. helyezett csapat
Török Anna különdíjat kapott

Tűhegyi Szimonetta, Ábrahám Cintia, Török Csenge, Bakó Nóra, Kun-Szabó Dominika,
Kádár-Német Jázmin, Bálint Kamilla, Kakuszi Vanda, Török Anna
Hátul takarásban Hevesi Lili
„Minden napnak más a kézvonása,
a betűket szélvihar cibálja."
Hárs Ernő: A tél betűi
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NE DŐLJÖN BE AZ OLCSÓNAK TŰNŐ AJÁNLATOKNAK!
Zöld-fül

HÍRMONDÓ

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

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

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

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

BÉLÁIM

Skandináv+
A jelölt mezőket a számozás sorrendjében összeolvasva kapja megfejtésül Victor Hugo gondolatának hiányzó szavát a jövőről.
„A jövőnek sok neve van: a gyenge úgy hívja, elérhetetlen, a gyáva úgy, ismeretlen, a bátor … nevezi.”

Csillag angolul

7

Szerepbe‐
helyezkedés

Váltságdíjat
követel
Csokoládé
típus

Kínos helyzet
Esztendejéről

Körömmel
dörzsöl
Problémát ala‐
posan körüljár

Annál inkább
Ellenben
Talál

1

Victor Hugo
Stan párja volt
a burleszkben

11

Maga elé ránt
Vizi építmény
fausztatáshoz

12

Idejétmúlt

Morál

Kenőcs

Keresztül
menekít

8

Izzó

Humán
ellentéte
Fővárosunk
része

Létezik
Dongás
faedény

Kérdőrevonás

Német névelő

Szerkezettel
kapcsolatos

Textil tároló
eszköz

9

2

4

Analízis

Magas pH
értékű oldat

Csapadék
Nyelv vagy kés
tulajdonsága
Informatikai
vállalat röv.

5

Megszólalt
Bróm

3

Utazás a mézes‐
hetekben

És a többi

Ami minden
sebet
begyógyít

Divat katalógus
áruház

6

Kevés létezik
belőle

10

Ázsiai
táblajáték

„Felrepülnek a pontok időnként,
hol széjjelebb sodródnak, hol összébb."
Hárs Ernő: A tél betűi
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