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„Megváltó Jézusom, megyek tehozzád.
Ne fordítsd el tőlem, jóságos orcád.”

Magyar népdal

MegNyÍlt a SzOciáliS
 SzOlgáltatÓ KözpONt

2011. október 21-én ünne-
pélyes keretek között átadták 
a zsombói szociális ellátások 
helyszínét biztosító új, korszerű 
épületet a Zsombó, Alkotmány 
utca 6. szám alatt.

Ha valaki ezen a napon erre járt 
sok járókelőt, ismert és ismeret-
len vendéget, te-
lepülésvezetőket, 
s z a k h a t ó s á g o k 
képviselőit lát-
hatott itt, hiszen 
sokan megtisztel-
ték jelenlétükkel e 
jeles napot.

Több helyi saj-
tóban megjelent, 
hogy „közel 50 
milliós pályázati 
forrásból épült fel 
a Szeged melletti 
dinamikusan fej-
lődő Zsombón a 
szociális szolgál-
tatóház, ahová a 
település teljes 
szociális ellátó-
rendszere beköl-
tözött” (házi segítségnyújtás, 
szociális étkeztetés, gyermek-
jóléti szolgálat, családsegítő 
szolgálat), amely szervezetileg 
-2006-tól kezdve- a Szegedi 
Kistérség Többcélú Társulása 
Egyesített Szociális Intézménye 
működtet.

A pályázat keretében a SZKTT 
Egyesített Szociális Intézmény 
zsombói feladat ellátási helye 
számára új akadálymentes és 
minden igényt kielégítő épület 
megépítésére és tárgyi feltétele-
inek javítására került sor. 

Az ünnepélyes átadáson Gyuris 

Zsolt polgármester kiemelte, az 
első sikertelen pályázat után a 
kitartásnak is köszönhető, hogy 
a második már sikerrel járt, így 
érkezhetett e célra mintegy 47,4 
millió forint uniós támogatás. 
A település vezetője elmondta, 
hogy eddig az óvoda épületei 

között szerény körülmények kö-
zött működtek a szociális alap-
szolgáltatások. A fejlesztés ered-
ményeként méltó körülmények 
között dolgozhatnak a kollégák, 
és komfortos környezetben vár-
ják az ellátások igénybevevőit. 
Az új épület lehetőséget nyújt 
az idősek napközbeni ellátására 
is (közismert néven nyugdíjas 
klub). Így infrastrukturális téren 
most egy komoly minőségi vál-
tozás következett be a fejlesz-
téssel.

„Hazajöttem, hiszen zsombói 
gyerekként gyakran játszottam 
ezen a területen, ahol most ez 

az épület áll, keresztapám pedig 
itt lakik szemközt” – emléke-
zett beszédében B. Nagy László 
Csongrád megyei kormánymeg-
bízott kiemelve, hogy az elmúlt 
harminc évben óriási fejlődésen 
ment keresztül Zsombó, amiért 
pártállástól függetlenül illeti 

köszönet az eddigi település-
vezetőket. Ez a fejlődés egyre 
csak fokozódik, külön kuriózuma 
Zsombónak, hogy a lakosság át-
lag életkora 37 év. „A fiataloktól 
igenis elvárható, hogy törődje-
nek az idősekkel, akik példáján, 
életén, tettein keresztül iden-
titást adhatnak Zsombónak” – 
emelte ki.

Az ünnepségen Ratkai Imre, az 
SZKTT munkaszervezeti vezetője 
és Ványai Éva igazgató jelké-
pesen átvette az épület kulcsát 
Mihálffy Zsolttól, a kivitelezést 
végző Zsombó Kereskedelmi, 
Szolgáltató Kft. igazgatójától.

Az építkezés különlegessége, 
hogy helyi vállalkozók bevo-
násával készült el, így helyben 
nyújtott munkát sok embernek, 
illetve az elkészült munka minő-
sége is kiváló.

Gyenes Csaba helyi plébános 
megáldotta az új épületet. B. 

Nagy László, Gyu-
ris Zsolt és Ratkai 
Imre, az ünnep-
ség zárásaként 
átvágta a nemzeti 
színű szalagot a 
bejárat előtt. Az 
átadó ünnepséget 
színesítette Gábor 
Anett furulya mű-
sorával, Szalma 
Imréné Valika néni 
verssel és a Bokré-
ta Népdalkör egy 
Tiszai dalcsokor-
ral és meglepetés 
műsorral.

Az átadó ünnep-
ség népes ven-
dégserege hálát 
adott a teremtő-
nek, hogy nem 

rendelt esőt erre a késő délelőtti 
időszakra. Gyuris László és csa-
ládja jóvoltából egy sátor védte 
a rendezvény résztvevőit, „ha az 
ég mégis leszakadt volna”. 

A hűvös, szeles idő után min-
denkinek jól esett belülről is 
megcsodálni a szociális alapszol-
gáltató központot, ahol meleg 
teával, forralt borral, szendvics-
csel és fánkkal vendégelték meg 
a résztvevőket.

Köszönet a bor felajánlásáért 
Kádár-Németh Lajos bácsinak, 
és a fánk készítésért a Szivár-
vány Zsombói Nagycsaládos 
Egyesület tagjainak.

Szociális szolgáltató központ átadó ünnepsége

Újabb régi álom vált valóra!
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„A tűzfalakra hűs ködöt
sír a november mélabúsan.”

Áprily Lajos: Mindszent

A Hírmondó legutóbbi száma óta a Képvi-
selő-testület egy munkaterven felüli, rend-
kívüli ülést tartott.

2011. október 26. – munkaterven fe-
lüli, rendkívüli ülés

Az ülés összehívását több minden is indo-
kolta. Az első napirendi pontban a Képvise-
lő-testület arról döntött, hogy csatlakozik 
a Déli Napfény LEADER Egyesülethez. Az 
Önkormányzat (más önkormányzatokhoz 
hasonlóan) már eddig is tagja volt a Déli 
Napfény Nonprofit Kft-nek. A LEADER közös-
ség egy jogszabály változás következtében 
2012. január 1-től csak Egyesületi formában 
működhet tovább, ezért ismételten dönteni 
kellett a tagságról. 

A második napirendi pontban a Képvise-
lő-testület hozzájárult Dr. Szabó Ágnes házi 
gyermekorvos működési engedély módosí-
tási kérelméhez. A Képviselő-testület hoz-
zájárulása alapján a házi gyermekorvost Dr. 
Kovács Mariann helyettesítő orvos is helyet-
tesítheti, továbbá minden héten csütörtökön 
a rendelési idő kiegészül 16-17 óráig gyer-
mek tüdőgyógyászati magánrendeléssel. 

A következő napirendi pontban a Képvi-
selő-testület tudomásul vette a Tisza Volán 
Zrt. tájékoztatását, amely szerint a Zsombó 

aut. vt. megálló átnevezését Zsombó, Köz-
ponti aut. vt. megálló elnevezéssel terjesztik 
fel az illetékes minisztérium felé. A többi 
buszmegálló átnevezési javaslattal a volán 
egyetértett.

A következő napirendi pontban a Képvi-
selő-testület jogszabályi kötelezettségének 
tett eleget, amikor elfogadta a 2012. évi bel-
ső ellenőrzési tervét. 

Az utolsó napirendi pontban a Képviselő-
testület döntött a József Attila Közösségi Ház 
és Könyvtár igazgatói állásának pályázati ki-
írásáról. A pályázat kiírására azért volt szük-
ség, mert Mészáros Csaba igazgató szep-
tember hónapban, családi okok miatt kérte 
a jogviszonyának 2011. október 31-i közös 
megegyezéssel történő megszüntetését. A 
pályázati kiírás és a feltételek megtalálhatók 
a www.zsombo.hu honlapon is. A pályáza-
tok benyújtásának határideje: 2012. janu-
ár 31. (beérkezési határidő). A beérkezett 
pályázatokról a Képviselő-testület a 2012. 
februári ülésén fog várhatóan dönteni. A pá-
lyázat elbírálásáig Nagy Beatrix könyvtáros 
helyettesíti az intézmény igazgatóját.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
 Dr. Csúcs Áron
 jegyző

Tisztelt Termelők!

2011. novemberére a következőkre hívom 
fel a figyelmüket.

1. Az Őstermelői igazolványok érvényesí-
tése, valamint az új igazolványok kiváltása 
továbbra is lehetséges az aktuális dátumtól, 
a feltételek az előző számokban szerepelnek. 
Az igazolványok érvényesítése betétla-
ponként ezer forintba, az új igazolvány 
kiváltása 2000 forintba kerül, melyet postai 
úton, csekken kell befizetni. A csekk nálam 
beszerezhető.

2. A 2010. évi gázolaj jövedéki adó 
visszaigénylése:

A feltételek nem változtak, szükséges hoz-
zá a 30 napnál nem régebbi földhasználati 
lap szemle, adószám, adóazonosító jel stb. 
Művelési áganként egységesen 97 l/ha gáz-
olaj után lehet a jövedéki adóból visszaigé-
nyelni 68, illetve 72,4 Ft-ot.

A 2011. évi gázolaj jövedéki adójának 
visszaigénylése majd 2011. január 15-e 
után lesz lehetséges, a feltételek az idei évi-
hez hasonlóak. 

A földhasználati lap beszerzésével 
még várjanak, elképzelhető, hogy a követ-
kező évtől lehetőség lesz a névre szóló föld-
használati lap-szemle hivatalból történő 
beszerzésére. Erről a következő számban 
részletesen írni fogok.

3. A 2010-es Területalapú támogatási 
kérelmek ellenőrzési munkálatai befeje-

ződtek, az ellenőrzés tényéről az érintett sze-
mélyek helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvet 
fognak kapni. Bármiféle kifogás, észrevétel 
esetén a megadott határidőn belül válaszol-
ni kell az MVH-nak.

4. Az Agrár környezetgazdálkodási 
célprogramokban részt vevő termelőknek 
2011. november 30-ig elektronikusan ügy-
félkapun keresztül be kell nyújtani a Gaz-
dálkodási napló bizonyos adatait. Kérem 
az érintett termelőket, hogy keressék fel a 
szaktanácsadójukat, vagy a részletekről és a 
benyújtás egyéb feltételeiről érdeklődjenek.

5. Az 59/2008-as Nitrátrendelet alap-
ján azoknak a mezőgazdasági termelőknek, 
akik nitrátérzékeny területeken gazdálkod-
nak (Zsombó és Forráskút területei általában 
nem nitrátérzékeny területek!), illetve akik 
a saját szükségleten felüli mennyiségben 
állítanak elő gazdasági haszonállatot (ba-
romfifélékből három, egyéb állatokból öt 
nagyállat- egység /NE/), a területileg ille-
tékes MgSzH Növény és Talajvédelmi Igaz-
gatóságához 2011. december 31-ig el 
kell juttatni a keletkezett és felhasznált 
trágyáról szóló nyomtatványt papír alapon 
vagy ügyfélkapun keresztül.

Ahhoz, hogy ezt teljesíteni tudjuk, szüksé-
ges az illetékes Környezetvédelmi hatóságtól 
a KÜJ szám, valamint az állattartó telep kör-
nyezetvédelmi azonosító számának és a GPS 
koordinátáinak a beszerzése.

A részletekről kérem, érdeklődjenek (a 
nagy létszámú szarvasmarha, baromfi és 

egyéb állatokat előállító termelők az érin-
tettek!)

6. A támogatási jogosultság feltételeként 
megemlített kölcsönös megfeleltetés részét 
képező vetésforgó a burgonyatermesztők 
szempontjából a jogszabályi értelmezés so-
rán a következőképpen módosul: a burgonya 
után ismételten burgonyát nem ültethetünk, 
de ha a két burgonya között más kultúrát 
termesztünk, a támogatás szempontjából a 
követelményeknek eleget tettünk. A növény-
védelemmel kapcsolatos jogi szabályozás et-
től ugyanúgy előírja a négy éves vetésforgót. 
A következő évi vetésszerkezetet tehát ezek 
szerint lehet tervezni.

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

Az aktuális lehetőségek közül meg kell em-
líteni a „Fiatal gazdálkodók induló támo-
gatása” jogcímen igényelhető támogatást. 
Lapzártáig nem jelent meg a rendelet, a 
tervezet szerint november 28-a és december 
15-e között lehet majd benyújtani a pályáza-
tot. Az érintett gazdálkodók kérem, figyeljék 
az előbb említett oldalakat

Tisztelettel: Gyuris Ferenc
falugazdász

Telefonszám:  06-30/337-2520

tájékoztató a képviselő-testületi ülésen történtekről

a falugazdász tájékoztatója          

Az Egészséges Zsombóért Alapítvány a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
jóvoltából – Wekerle Sándor Alapkezelő és 
az NCA Dél-alföldi Regionális Kollégiuma 
közreműködésével – 2011. évben 100.000 Ft 
vissza nem térítendő támogatásban része-
sült, melyet  működtetésének céljaira hasz-
nálhatott fel.

Az alapítvány e támogatás segítségével 
valósította meg a települési egészséghét 
programjainak egy részét – elsősorban a 
helyi általános iskolában megrendezett sü-
teménysütő versenyt –, amely évek óta nép-
szerű diákok és szüleik körében is.

A kapott támogatásból a szervezet iroda-
szer-beszerzést, könyvelési szolgáltatás fi-
nanszírozását oldotta még meg a fentieken 
kívül.

A támogatást ezúton is köszönjük a segí-
tőknek!

nCa-da-11-0145
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„A tudomány ekként rajzolja világát,
Törvényül adván ki az embernek magát.”

Bessenyei György: Estveli gondolat

Ősszel a közlekedési balesetek legfőbb oka, 
hogy a gépjárművezetők nem az időjárá-
si-, látási- és útviszonyoknak megfelelően 
vezetik járműveiket. Ebben az évszakban a 
legtöbb problémát a csúszós út és a romló 
látási viszonyok okozzák, ezért lényeges, 
hogy minden járművezető megfelelően 
felkészítse járművét az őszi és téli útviszo-
nyokra – és természetesen saját magát – e 
körülményekre. A közlekedési szabályok be-
tartása nagyban hozzájárul a balesetek elke-
rüléséhez! Gondolva ez esetben a megállás, 
a várakozás és az övezetek szabályaira is!

Bűnmegelőzési tanácsok:
Sajnos az utóbbi időben országosan elsza-

porodtak a trükkös módszerrel végrehajtott 
lopások, ezért felhívjuk a lakosság figyelmét 
arra, hogy feltűnhetnek olyan rossz szándé-
kú emberek, akik magukat a mérőóra állását 
leolvasónak, vagy statisztikai összeírónak 
kiadva juthatnak be ingatlanokba és az ott 
lakók figyelmét elterelve, próbálnak eltulaj-
donítani különböző értékeket. Általában így 
derítik fel a legközelebbi betöréses rablása-
iknak leendő helyszíneit is. (A hivatalosan 
ilyen tevékenységet folytató személyek, 
minden esetben hivatalos igazolvánnyal 
igazolják jogosultságukat a tevékenységre!)

Esetlegesen árucikkeket kínálnak vissza-

utasíthatatlan olcsó áron, elfekvő dolgok 
magas áron történő felvásárlására tesznek 
ajánlatot. Ilyen esetekben ne legyenek gya-
nútlanok!

Az időskorúak sérelmére elkövetett cse-
lekmények legnagyobb része vagyon elleni 
bűncselekmény. Ezek közül is elsősorban 
lopás (alkalmi lopás, zseblopás, betöréses 
lopás, besurranásos lopás, trükkös lopás, 
pénzváltásos lopás) csalás, sikkasztás és rab-
lás áldozatává válnak e korosztály tagjai.

Az elkövetők a sérelmünkre elkövetett 
bűncselekmények során azt használják ki, 
hogy az áldozatok jószívűek, hiszékenyek, 
egyedül élnek. Az óvatlanság, túlzott biza-
lom még mindig gyakori áldozati magatar-
tás. Az idős emberek korukból, egészségi 

állapotukból, életmódjukból, szokásaikból, 
hiszékenységükből adódóan könnyebben 
megtéveszthetőek.

Ha gyanús eseményeket észlel, hívja a 107, 
illetve a 112 segélyhívó számot! Zsombó 
Község területén két körzeti megbízott rend-
őr teljesít váltásban szolgálatot, forduljanak 
hozzájuk bizalommal!  

Elérhetőségeik:
Lengyel Zsolt KMB.: 06 20 979 63 79
Kazi Tibor KMB.: 06 30 326 72 84
Zsombó Község Polgármesteri Hivatal, 

Közterület-felügyeletéhez is megtehetik be-
jelentéseiket.

Adai-Simon Tibor közterület-felügyelő 
06 20 459 69 85. 
e-mail: adai.ph@zsombo.hu

A biztonság nagyon sok esetben 
nem pénz, sokkal inkább óvatosság, 
odafigyelés kérdése! (egy kerítés, egy 
becsukott, bezárt kapu, egy mozgásér-
zékelős fényvető reflektor, esetlegesen 
működőképes riasztó-jelzőkészülék, és 
nem utolsó sorban a jó szomszédi kap-
csolat szinte „csodákra” képes a bűn-
megelőzésben!)

Adai-Simon Tibor
közterület-felügyelő

TiszTelT zsombói lakosok!          

ÉLELMISZERÜZLET 
BÓ, KÖLCSEY F. U. 2. 

 
 
 
KIEMELT AKCIÓINK:

ZSOM

 
 
VARGA HÁZI JELLEGŰ KENYÉR .............................................. 199.-/KG 
FILTERES TEA-LIPTON GREEN LABEL ....................................... 185.- 
LATTIMO KÁVÉKRÉMPOR 200G .................................................. 190.- 
BRAVOS CLASSIC KÁVÉ 250G ...................................................... 335.- 
KÉSZÉTEL KONZERV-RAKOTT KÁPOSZTA 400G .................... 260.- 
PEPSI COLA 2,5L ............................................................................... 299.- 
KŐBÁNYAI SÖR 2L .......................................................................... 439.- 
KONZERV KUTYAELEDEL 1240G ................................................. 270.- 
ITALPOR REVITAV 10G ...................................................................   30.- 
BABA SZAPPAN 100G ......................................................................   99.- 
 
 

Mindennap friss zöldséggel és gyümölccsel várjuk kedves vásárlóinkat! 
 
 

GÁZPALACKOT ÁRUSÍTUNK! 
 

NYITVA TARTÁS: Hétfő- Péntek: 6:00-19:00-ig 
Szombat- Vasárnap: 6:00- 13:00-ig 

 
AZ AKCIÓ IDŐTARTAMA: 2011. OKTÓBER 17.- NOVEMBER 17-ig vagy a készlet erejéig. 

ÉLELMISZERÜZLET
ZSOMBÓ, KÖLCSEY F. U. 2.

KIEMELT AKCIÓINK:

VARGA KENYÉR HÁZI JELLEGŰ (1 kg) .............199.-/KG
BRAVOS KÁVÉ (250 g) .................................................. 335.-
TCHIBO KÁVÉ (250 g) ................................................... 430.-
KÁVÉKRÉMPOR LATTIMO (200 g) ................................. 190.-
ÉTELÍZESÍTŐ VICABO (1 kg) ........................................... 599.-
SAVANYUSÁGOK.......................................................235.-tól
TEASÜTEMÉNYEK .....................................................250.-tól
TEJFÖL (325 g) ............................................................. 225.-
DUNATEJ ZACSKÓS ....................................................... 225.-
REÁL CSÉSZÉS MARGARIN (500 g) ................................ 180.-
REÁL KOCKA MARGARIN (250 g) .................................. 135.-
MOSOGATÓSZER BALZSAMOS (1 liter) .......................... 199.-
MEDINET FRANCIA FEHÉR BOR (1 liter)....................... 1280.-
MEDINET FRANCIA VÖRÖS BOR (1 liter) ...................... 1280.-
JIM BEAM (1 liter) ...................................................... 3980.-
GLÉDA FÉLÉDES BOR (0,75 liter) .....................250.- (+üveg)
OXIMAX FOLTELTÁVOLÍTÓ (600 g) ................................. 450.-
KÉSZÜLÉKBE VALÓ LÉGFRISSÍTŐ TÖBB ILLATBAN (250 ml) 380.-
DEX FOLYÉKONY MOSÓSZER (4,5 liter) ......................... 820.-
VASTAG SZEMETESZSÁK ............................................40.-/db

Mindennap friss zöldséggel és gyümölccsel várjuk kedves 
vásárlóinkat!

GÁZPALACKOT ÁRUSÍTUNK!

NYITVA TARTÁS: 
Hétfő- Péntek: 6:00-19:00-ig

Szombat- Vasárnap: 6:00- 13:00-ig

Ünnepi meglepetés akció:
Az a kedves vásárlónk, aki 3000,- Ft felett élelmiszert vesz üzletünkben, 

sorsjegyet kap.
Ezt a sorsjegyet gyűjtődobozunkban elhelyezheti.

Akció időtartalma: 2011. november 14-december 19.
 Nyeremények: 1. díj: 6000 Ft értékű vásárlási utalvány,
  2. díj: 4000 Ft értékű vásárlási utalvány,
  3. díj: 2000 Ft értékű vásárlási utalvány.

SORSOLÁS: 2011. december 20. 11 óra.
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„Hidd el nincs vége még ha meghalunk,
Egy új világba indulunk...

A Földről elszökünk, de az ég kapuját,
Csak lelkünk lépi át...”

Mester és tanítványa

Nyugdíjhelyzet Magyarországon
Az átlagjövedelem alapján 2013. január 

elseje után nyugdíjba menők legfeljebb 56. 
000.- Ft állami nyugdíjra számíthat-
nak.

Önnek mennyi lenne a nyugdíja utolsó jö-
vedelme alapján, ha a jogszabály szerint az 
alábbi százalékokkal számolna?

0 Ft állami nyugdíj – be nem jelentett jö-
vedelmek, illetve 20 évnél rövidebb igazolt 
munkaviszony esetén 0%.

56.000.- Ft állami nyugdíj – az átlag körüli 
jövedelem (140.000.- Ft) 40%-a.

84.000.- Ft állami nyugdíj – az átlagjöve-
delem duplájának (280.000.- Ft) 30%-a.

105.000.- Ft állami nyugdíj – az átlagjö-
vedelem háromszorosának (420.000.- Ft) 
25%-a.

A fenti százalékok 40 év munkaviszonyt 
feltételezve értendők. Ha valaki 20 évet dol-
gozott, akkor csak a felére jogosult.

A 2013. évi változások nem új keletűek, 
erre a jogszabályt 14 éve megalkották!

„Megkerülhetetlen, hogy a hazai lakosság 
gondolkodásába, pénzügyi döntéseibe is 
bekerüljön a nyugdíj-előtakarékosság fogal-
ma. Éppen ezért szükséges, hogy mindenki 
rendelkezzen személyre szabott öngondos-
kodási programmal, ha nem szeretné, hogy 
kellemetlen meglepetések érjék a jövő-
ben. Az öngondoskodás hiányának súlyos 
következményei lehetnek az elkövetkező 
évtizedekben.” (Molnos Dániel, a MABISZ 
főtitkára) Az Eurostat előrejelzése szerint 

Magyarország lakossága 2050-re 9 millióra 
apad. Hazánkban a 65 éven felüliek aránya 
a gazdaságilag aktív népességhez képest 
jelenleg 24%, de 2050-re 51%-ra nő. Mi-
után a születések száma csökken, az aktív 
dolgozók és a nyugdíjasok aránya a század 
közepére 1:2 lesz, aminek következtében az 
átlag nyugdíj az átlagbér 34 százalékára esik 
vissza – változatlan járulékterheket feltéte-
lezve.

Az állam a helyzetre a nyugdíjkorhatár fel-
emelésével, a járulék emelésével, kevesebb 
nyugdíjjal válaszolhat. Az egyén pedig az ak-
tív kor kitolásával – további munkavégzéssel 
– és előtakarékossággal reagálhat.

Az állami nyugdíjrendszert 1882-ben ve-
zette be Németországban Otto von Bismarck 
kancellár. Minden dolgozótól járulékot 
szedtek, ebből fizették a nyugdíjkorhatáron 
felüliek (72 év) nyugdíját. Akkoriban az át-
lagéletkor 45 év volt, 12 dolgozó tartott el 
egy nyugdíjast. A német módszert sok or-
szág átvette, köztük mi is. Viszont az elmúlt 
közel 130 évben nagyot változott a világ. Az 
átlagéletkor 45 évről több, mint 70 év lett, 
a családonkénti 10-12 gyerek helyett keve-
sebb, mint kettő születik.

Az a jogszabály, amely a nyugdíjas korba 
érők életét 2013. január egytől alapvetően 
meghatározza: „A társadalombiztosítási nyu-
gellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény.”

Sajnos nem sokat hallottunk róla az elmúlt 
években.

önnek mennyi lenne 2013-ban a nyugdíja  
40 év munkaviszony után?     

Kinek jár nyugdíj?
Mennyi nyugdíjra számíthat 2013. január 
1-jétől 40 év munkaviszony után?
Miből lesz nyugdíja (lesz?), ha Ön Őstermelő?
Kijönne havi 30.000.- Ft-ból? – mire számít-
hat, ha minimálbéren vagy részmunkaidőben 
foglalkoztatják?
Kaphatok-e agrártevékenységhez folyószám-
lahitelt?
Ki és mire veheti igénybe 2011. szeptember 
1-jétől az Agrár Széchenyi Kártyát?
Hogyan szabadulhatok a devizahitel csapdá-
jából?
Kinek érdemes élni a devizahitel végtörlesztési 
lehetőségével?
Hogyan döntsek? Személyre szabott megoldá-
si javaslatok!
Ha Ön bármely területen érintett és szeretne 
többet megtudni,jöjjön el az előadásra 2011. 
november 15-én 18.00 órakor az üllési Déryné 
Kulturális Központban!
A rendezvény előadói a téma szakértői lesz-
nek.
Szeretettel várom!
Részvételi szándékát kérem SMS-ben jelezze!

Maróti Dávid
független pénzügyi tanácsadó

30/947-1194

MEGHÍVÓ  
a „Hétköznapi pénzüGyEk 

közérthetően” c. előadásra

fizetett hirdetés

Kazi Tibor Zsolt törzsőrmester vagyok, 
25 éves, 1995 óta Szatymazon élek. Itt vé-
geztem általános iskolai tanulmányaimat, 
majd a Déri Miksa Szakközépiskolában szá-
mítástechnika szakon érettségiztem. Angol 
nyelvből alapfokú C típusú nyelvvizsgával 
rendelkezem.

A rendőr tiszthelyettesi tanulmányaimat 
2007-ben a Szegedi Rendészeti Szakközépis-
kolában végeztem el.

2007. július 1-vel Szeged Rendőrkapitány-
ság Közrendvédelmi Osztály Őr- és Járőr 
Alosztályán kezdtem meg rendőri pálya-
futásomat járőrként. Ezt követően 2008. 
február 1-vel Szeged Rendőrkapitányság 
Tarjánvárosi Rendőrőrsén megbízott körze-
ti megbízotti beosztásba kerültem. 2009. 
október 1-vel kinevezett körzeti megbízott 
lettem a Tarjánvárosi Rendőrőrsön.  

Mint térségbeli régóta célom volt a lakhe-
lyem körzetében dolgozni és segíteni az ott 
élők biztonságának megteremtését. 2011. 
áprilisában jeleztem Sándorfalva Rendőr-
őrs őrsparancsnokának, hogy szeretném a 
továbbiakban a szolgálatomat Sándorfalva 

Rendőrőrs állományában teljesíteni. Ennek 
eredménye, hogy szolgálati helyem 2011. 
október 16-i hatállyal a Sándorfalva Rendőr-
őrs és azon belül Zsombó területe.  

Amennyiben bármilyen problémában kér-
dése lenne a lakosságnak, akkor forduljanak 
nyugodtan hozzám a 06-30/326-7284-es 
telefonszámon. 

Továbbá ezúton jelezném a lakosság felé, 
hogy amint lehetőségem nyílik arra, hogy a 
zsombói szolgálati lakást is igénybe vegyem, 
attól fogva ott is elérhető leszek. 

 A fogadóóra változatlanul a zsombói kör-
zeti megbízotti irodában lesz megtartva.

Kazi Tibor Zsolt
körzeti megbízott

Szolgálunk éS Védünk!  
üdvözlök minden zsombói lakost!    

Szerda:    
 8-16 óráig

Szombat:    
 8-16 óráig

Vasárnap:   
 9-12 óráig

A hulladékudvar 
ünnepnapokon ZÁR-
VA tart!

a hulladékudvar  
téli nyitva tartása  
(novembertől február végéig)

TiszTelT ÉpíTkezők!

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

szíves rendelkezésükre.

Tarcsi Károly Építésztervező
 6792 Zsombó, Radnóti utca 5.

Tel:06/30/218-7686



H
ÍR

M
O

N
D

Ó

 6

ap-RÓKáK

„Mint aranykornak boldog századja virágzó
képe, szelíd tündér, Fiatalság! Visszanevetsz rám.”

Berzsenyi Dániel: Az ifjúság

 

A 21. században nagyon sok ember szá-
mára az internet az elsődleges tájékozódási 
eszköz lett. Ennek tükrében nem meglepő, 
hogy a Szent Imre Katolikus Általános Iskola 
honlapja – a szikai.hu – meghaladta a háro-
mezres látogatottságot. Volt olyan nap, ami-
kor száznál is többen kattintottak oldalunk-
ra. A fokozott érdeklődésre számítottam, de 
ekkora népszerűségre azért nem.

A nyitólapról elérhető a sulivilág oldalunk. 
Ez olyan közösségi oldal, amely a közoktatás-
ban résztvevők számára nyújt lehetőséget az 
egymás közötti kapcsolatépítésre, informá-
cióáramlásra, közösség fejlesztésre. Lehető-
séget biztosít az iskolák és a tagok (tanárok, 
diákok, szülők) által létrehozott csoportok 
önálló webes megjelenésére.

A www.szikai.hu weboldalon sok egyéb 
mellett névadónkról, alapítványunkról talál 
az érdeklődő hasznos információt, de a leg-
többen a galériára és az órarendre kattintot-

tak már. Nem meglepő. Mennyivel egysze-
rűbb a neten megnézni, milyen tantárgyakra 
kell pakolni másnap, mint bogarászni egy 
fecnit, amit könnyen el is hagy az ember! 
A galériában pedig a számtalan kép között 
megtalálható az az egy is, amin a nagyma-
ma felsóhajt: nini, ott a kisunokám!

Hát várjuk továbbra is az érdeklődőket, né-
zelődőket, információra vágyókat! És persze 
köszönet Varga Krisztina tanárnőnek és Soór 
László rendszergazdának, mert nem kevés 
munkájuk volt/van benne, hogy a szikai.hu 
tényleg minden iskolával kapcsolatos igényt 
kielégítsen. (Ők azok, akik a hibabejelentő-
ben várnak minden honlappal kapcsolatos 
kérdést, kérést, óhajt, sóhajt, panaszt…) 

Harmadik éve rendeznek meg Szentesen 
egy országos képző- és iparművészeti pályá-
zatot „Állatok világa” címmel. A pályázati for-
rásból finanszírozott versenyen tetszőleges 
technikájú, egyéni pályázatokkal lehetett 
indulni. Iskolánkból 11 növendék munkáját 
küldtük el a Szivárvány Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény címére. A Zsombói Diá-
kokért Alapítvány támogatta a nevezést, ami 
3000 Ft volt iskolánként. Egy hét elteltével 
a hálón értesültünk az eredményről, két kis 
képzőművészünk korcsoportjában III. helye-
zést ért el, egy munkát ezüst minősítéssel 
díjaztak. Az elbírálást gyakorló művészek 
végezték a Szegedi Tudományegyetem rajz-
művészettörténet tanszékéről. http://www.
muveszetekhaza.szentes.hu/

A büszke díjazottak Bacsa Janka és Patik 
Rebeka, az ezüst minősítést Bakó Luca vívta 
ki magának. Felkészítő tanáruk: Faragó Gab-
riella.

A mintegy 500 pályamunka az ország min-
den részéből, de főként az alföldi városokból 
(Debrecen, Gyomaendrőd, Szeged, Szen-
tes, Szarvas, Makó) érkezett, de Szerbiából 
is pályáztak versenyzők. A mi kis falunk a 
legkisebb település a díjazottak között.  A 
díjátadó ünnepségen 2011. október 28-án a 
zsűri elnöke megköszönte a versenyzőknek, 
a felkészítőknek és az intézményvezetők-
nek, hogy szervező-felkészítő munkájukkal, 
a színvonalas alkotásokkal hozzájárultak 
pályázatukhoz, majd átvették a gyerekek az 
okleveleket és díjakat, ezután bekebeleztünk 
néhány pogácsát, és kicsattanó örömmel 
irány Zsombó.

Minden díjazott (helyezett, különdíj, mi-
nősített) tanuló pályaművét kiállították, ami 
megtekinthető 2011. november 30-ig Szen-
tesen a Művészetek Házában. Az ünnepélyes 
átadóról készült dokumentum híradás a 
Kurca Televízió 2011. november 5-i adásá-
ban látható (ismétlés).

Kedves szülők!

A bölcsődébe járó gyermekeket és csa-
ládtagjaikat nagyon sok szeretettel várjuk 
november 27-én 16:00-tól egy családias 
hangulatú adventi készülődésre, melyen a 
karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó dísze-
ket készítünk. Ötleteiket nagyon szívesen 
fogadjuk.

A bölcsőde dolgozói

„Nem lehet más igényem, csak hogy a művé-
szet és a magyar hon jóakaratú, buzgó szolgá-
ja legyek.”                 /Liszt Ferenc/

2011. október 27-én 16 órai kezdettel a 
Kós Károly Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény tanár-növendék koncertet szervezett 
Liszt bicentenárium alkalmából a József Atti-
la Közösségi Ház nagytermében. Liszt Ferenc 
művei mellett neves kortársainak dallamai is 
felcsendültek többek között Franz Schubert, 
200 éve született Liszt Ferenc

Edvard Grieg, Robert Schumann, Frédéric 
Chopin egy-egy szerzeménye.

 A zeneművészeti ág minden tanszaka 
képviselte magát az eseményen: Kálmán Ri-
chárd (hegedű), Kálmán Felícia, Takács Adri-
enn, Kothencz Lívia, Zsiros Vanda (zongora), 
Gábor Anett, Gergely Kata Viola (furulya), 
Rác Szabó Emese, Szemenyei Zsófia, Nagy 
Jennifer, Gál Gyula Bence (magánének). A 
fellépők közül a legifjabb művészcsemete 
mindössze 9 éves (Kálmán Richárd), de korát 
meghazudtoló rátermettségről tett tanú-
bizonyságot. Iskolánk tanárai is megörven-
deztettek bennünket művészi játékukkal: 
Hegedűs Károlyné, Elekné Sándor Szilvia 
(zongora), Hampel Zsuzsa, Kremper-Kerekes 
Enikő (furulya), Huszár Emőke (hegedű), Ve-
réb Judit (ének). 

A koncert tehetséges előadóit hallgatva 
(tanárként, szülőként) az jutott eszembe, 
hogy milyen csodálatos érzés tudni, halla-
ni, látni, amint gyermekeink, tanítványaink 
tanultak tőlünk valami fontosat, szépet, ér-
tékeset… és hinni, hogy elkíséri majd őket 
egész életükben. 

Következő koncertünk „Régi és új diák kon-
cert” november hónapban várható. Jöjjön el 
Ön is, legyen részese egy kellemes utazásnak 
a melódiák birodalmában!

szenT imre – online      

siker szenTesen       

advenTi készülődés  
a bóbiTa bölcsődében! 

200 éve szüleTeTT  
liszT Ferenc

2011. november 13-án 16 órakor ifjúsá-
gi (gitáros) szentmise a Kisboldogasszony 
templomban.

Szeretettel vár mindenkit az egyházköz-
ség.

meghívó     
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„Csillog az ezüst barázda,
villog a havas lepel,”

Kosztolányi Dezső: Budai idill

A Szivárvány Zsombói Nagycsaládosok Egyesülete nagyon 
sok szeretettel meghívja Önt és kedves családját, barátait a 

2011. november 19-én (szombaton) 19.00 órai kezdettel a 
József Attila Közösségi Házban megrendezendő

„SEJTELMEK ÉJSZAKÁJA”
 hajnalig tartó zenés  mulatságra.

A forró éjszakáról, a műsorban fellépő művészeink és a 
Zsomboys  együttes gondoskodik.

A finom vacsorát a zsombói Jóbarát Vendéglő tálalja.
Helyfoglalás 2011. november 9-11-ig munkanapokon
a Bóbita Bölcsődében 16-19 óra között Marótiné Erikánál.

Tombola tárgyakat szívesen fogadunk a helyi virágüzletek-
ben.

További információ a 20/2766061-es telefonszámon.

Mindenkit szeretettel várunk!
Rendezők

                                  tisztelt leendő vendégünk                                                  

Fejedelmi nyakassággal legföljebb udvari 
bolondunknak kiáltottuk volna ki, aki har-
minc évvel ezelőtt azt merte volna jöven-
dölni, hogy együtt leszünk mi még most is. 
Talán nem nyakaznak le érte, ha azt mon-
dom, hasonló kitartással ennyi ideig egyet-
len népművelési alakulat se működik szép 
hazánkban. Megtoldhatom azzal is, minden 
önteltség nélkül, hogy Zsombót a Wesselé-
nyi iskolában működő népfőiskola tette föl a 
kultúra térképére. 

Köszönhető ez elsősorban azoknak a ta-
nítóknak, köztük az utolsónak itt működő 
Kovács Álmosnak és feleségének, akik hol-
tig tartó kíváncsiságot ültettek el tanulóik-
ban, hiszen azok járnak ide leginkább most 
is, akik kisdiákként itt szedték magukba a 
tudomány alapjait. Talán annak is, hogy a 
fölnőttnevelés szinte sziklába faragott né-
hány tételét sikerült átlépnünk mindjárt az 
elején. Alapelvként mondtuk ki, elérhető kör-
ből a legkikalapáltabb fejű embereket hívjuk 
meg előadónak. Tudósokat, professzorokat, 
a világban is ismert kutatókat. Megtoldottuk 
azzal, tanyára mindig mindenből a legjobba-
kat szabad hoznunk, ha el akarjuk érni, hogy 
a szellemi elmaradottsággal vádolt sokaság 
fölzárkózzon a huszadik, később pedig a hu-
szonegyedik század színvonalára. Hallhattuk 
is mindjárt: tudósokat, tanyára? Időközben, 
ahogy a tóba dobott kavics nyomán körkö-
rösen terjednek a hullámok, jöttek hallgatók 
Forráskútról, Zákányszékről, Bordányból, 
Sándorfalváról, Szatymazról, Do-rozsmáról 
és Szegedről is. Mai szóhasználattal akár 
kistérségi népfőiskolának is mondhatjuk 
magunkat. 

Harmadik évtizedünket zárjuk a mostani 
évaddal, de reméljük, tovább is léphetünk 
még. Ahogy tervezetünkből kitűnik, változat-
lanul hétfő az igazi napunk, de igen sokszor 
a pénteket is igénybe kell vennünk. Barát-
ságátömlesztő népfőiskolának is mondjuk, 
a szervezők barátaik közül válogatnak, és 
barátaikhoz hívják őket, miközben egymás-
nak is barátai lesznek. Gondoljunk csak bele: 
a tudós és a tanyai ember barátkozni tud 
egymással! Az egymást faló huszonegyedik 
században is. 

A foglalkozások este 6-kor kezdődnek. 
Horváth Dezső

November 
4. Évnyitó. 
 Dr. Csákány Béla: Galilei 
7. Dr. Czigner Jenő: Egyensúlyunk
14. Abou-Abdo Georges: Mi lesz veled, arab világ? 
21.  Kelemen Gábor: Az internet világa (Vetítő kell!) 
 Vágás István: A talajvizek természetrajza (A martfűi vízmérce) 
25.  Dombiné dr. Kemény Erzsébet: A magyar népdal
28.  Dr. Szónokyné dr. Ancsin Gabriella – Dr. Szónoky Miklós: 
 Az Afrika-kutató Magyar László
December  
5.  Dr. Blazovich László: Csacska mesék, történelmi tévedéseink 
 (Verecke, Pusztaszer, Dózsa trónja és feje, Dugovics Titusz, Zrínyi, stb.)
9. 17 óra Látogatás a szegedi Kardiológiai Intézetben. 
12. Dr. Szalay István: Gondolatok az urológiai gyulladásokról 
16.  Dr. Sonkodi Sándor: A vízhajtó
19.  Dr. Galbács Zoltán: Veszélyes anyagok a természetben
 Dr. Novák Mihályné dr. Hajdu Éva: A japán atomerőművek 
30.  Dr. Szabad János: Ki kaphat Nobel-díjat? 
 Dr. Szabad Gábor: Dél-Afrika — a világ egy országban 
Január
2. Dr. Vályi Katalin: Kolostori élet a középkorban 
 Dr. Horváth Ferenc: Történelem, madártávlatból 2. 
 Patik István elbeszélése
5. Dr. Süveges Ildikó: A herpesz-vírus szemészeti vonatkozásai
 Dr. Bodosi Mihály: Az anasztomózis, és műtéti megoldása
9.  Dr. Marosi György: Erkölcsi és törvényi kötelességünk: az elsősegélynyújtás
13.  Dr. Papp Katalin – Dr. Papp György: A nanofizika + a neutrino-hírek
16. Dr. Varga Erika – Dr. Varga Gyula: Miért várjuk annyira a szövettani leletet?
20.  Dr. Borbély Rita – dr. Apró Katalin – dr. Szabó Ágnes: Zsombó egészségéért 
23.  Dr. Bereg Edit: Izombetegségek gyermekkorban
 Dr. Mészáros Tamás: Orvosi rehabilitáció
30. Dr. Puskás László: A rák
Február  
3. Dr. Gallé László: A biológiai egyensúly: közhely és valóság 
6. Dr. Schneider Klára: Az infláció
10. Dr. Tóth Károly: Aktuális alkotmányjogi problémák 
13.  Kálmán Ferenc: Az avarok
17.  Dr. Papp István: A mezőgazdaság adóügyei
20. B. Fejes Katalin - Békési Imre: Simai Mihály újabb versei 
27.  Pancza István: Vincent Van Gogh művészete
Március   
3.  Évzáró

A programok 18 órakor kezdődnek, kivéve a megjelölt időpontban: 2011. december 9.

harminCadik évadunk elé a zsombói Wesselényi népfőiskola 
30. évi programja   

2011-2012.
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„Langyos ködbe balzsamozva
mint az őszi csillagok

néznek - titkon sejted őket -
gyermekarcú angyalok.”

Szabó T. Anna: Leskelődők 

Lelkesen ünnepelte a közönség 
2011. szeptember 30-án pénte-
ken Müller Júliát és Korognai Ká-
rolyt az újszegedi Rendezvény-
házban, ahol a Szegedről nyolc 
éve elszerződött két miskolci 
színész Spiró György Prah című 
tragikomédiájával vendégszere-
pelt.

Akik minden héten megfizetik 
az önkéntes adót a Szerencsejá-
ték Zrt.-nek, azoknak különösen 
sokkoló lehet látni, mi történik 
egy lecsúszott középkorú há-
zaspárral, ha valósággá válik 
az álom, és kihúzzák a családi 
születési dátumokból megal-

kotott számsort a lottón. 605 
millió forint szép summa, kü-
lönösen egy olyan famíliában, 
ahol üresen hűt a régről maradt, 
rosszul csukódó kis Lehel; ahol 
az anya száraz kenyérből reszel 
zsemlemorzsát, vékonyan pu-
colja a krumplit a vacsorához, 
közben egy sárguló regénybe 
menekül; ahol a Jugóból hozott 
kakaóprahos dobozban régen 
nincs már semmi. Spiró György 
Prah című kétszemélyes tra-
gikomédiáját Korognai Károly 
állította színpadra Miskolcon, 
a kipróbált produkciót hozta el 
játszótársával, Müller Júliával 

Újszegedre.
Nincs annál bizsergetőbb, ami-

kor a néző úgy érzi: végre arról is 
beszélnek a színházban, amiről 
érdemes, és amit ilyen hatá-
sosan, átélhetően nem tud el-
mondani a legjobb szocioriport, 
a legszókimondóbb interjú sem. 
Spiró darabja arról szól: milyen 
beszűkült, reménytelen, talaj-
vesztett kilátástalanságban, ki-
üresedett, tönkrement kapcso-
latokban élnek emberek, akiken 
már a lottóötös sem segíthet.

Amióta elment Szegedről, nem 
láttam az Asszonyt alakító Müller 
Júliát színpadon. Játéka letisz-
tultabbnak, egyszerűbbnek, 
mégis kifejezőbbnek, erőtelje-
sebbnek tűnik. Nem fél előnyte-
len külsőt mutatni, és megőrizte 
azt a sajátos groteszk ízt, amely 
mindig is jellemezte. Finom 
gesztusokkal formálja meg a 
szakadatlan küzdelemben meg-
kérgesedett, örömtelenné vált, 
érzékenységét verbális agresszi-
óval leplező családanya figurá-
ját. A Férj szerepében Korognai 
Károly megmutatja a mindenre 
mentséget kereső, csődtömeg 

papucsférjet, aki annyira az asz-
szony hatása alatt áll, hogy élete 
nagy lehetőségével is képtelen 
élni. Miközben azt várnánk, a 
lottóötös gyógyír lehet a korábbi 
sebekre, az élet igazságtalansá-
gaira, Spiró szinte abszurd játé-
kot indít: a házaspár irracionális 
szorongással éli meg a helyze-
tet, nem tudja józanul felmérni 
megváltozott lehetőségeit. A 
két színésztől pontos tempójú, 
magas feszültségű, összecsiszo-
lódott játékot kap a közönség. 
A tapsot kiváltó mulattató poé-
noktól a torokszorító pillanato-
kig széles érzelmi skálát jár be az 
előadás, amely megérdemelten 
aratott nagy sikert.

Forrás: 
Hollósi Zsolt – Délmagyarország 

napilap – 2011.10.03. 

A József Attila Közösségi 
Házban (Zsombó, Alkotmány 
utca 1.) 2011. november 
27-én vasárnap 19 órától 
láthatja a közönség a da-
rabot. A belépés díjtalan, a 
helyfoglalás érkezés szerint 
történik.

programajánló - amikor már a lottóötös sem segít
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„Arcod tatár emléke már ködös,
de titkunk itt e földön még ködös”

Faludy György: Óda a magyar nyelvhez

2011. DECEMBER 10. SZOMBAT ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS

A hagyományoknak megfelelően idén december 10-én (csütörtökön) 16 órai kezdettel várunk mindenkit, akik a közelgő ünnepeket sze-
retnék saját kezük munkájával bensőségesebbé tenni kézműves foglalkozásokkal: üvegfestés, fenyő, mézeskalács, papír, gyertya, kukorica-
csuhé, dió, sóliszt, termések, szalma felhasználásával.

Tegyük közösen széppé az Ünnepet!
A részvétel díjtalan!
Mindenkit várunk szeretettel!

2011. DECEMBER 14. SZERDA TŰZZOMÁNC FOGLALKOZÁS

Az évek óta rendszeresen működő tűzzománc tanfolyam folytatásaként alkalmankénti tűzzománc foglalkozások indulnak, ahol tűzzo-
mánc technikával készült ajándéktárgyakat készíthetünk.

A foglalkozást vezeti Barkos Bea és Simon Miklós.
A következő foglalkozást 2011. december 14-én 17-20 óra között lesz, ahol régi és új alkotni vágyókat várunk szeretettel!
A részvétel díja: 1000 Ft/fő.
Készítsünk együtt ajándékot karácsonyra!

2011. DECEMBER 17. SZOMBAT FALUKARÁCSONY

A József Attila Közösségi Ház szeretettel meghívja Önt és kedves családját 2011. december 17-én szombaton tartandó 
FALUKARÁCSONYRA! A műsorban fellépnek gyermekeink, szüleink, nagyszüleink.
Elhangoznak karácsonyi dalok, versek, mesék.
A belépés díjtalan!
„ÜNNEPELJÜNK KÖZÖSEN, TÖLTSÜK A KARÁCSONYT BÉKESSÉGBEN!”

2011. DECEMBER 31. SZOMBAT SZILVESZTERI BÁL

2011. utolsó napjának éjszakájára invitálunk mindenkit! A szilveszteri rendezvényünkön svédasztalos vacsorával, korlátlan étel- és italfo-
gyasztással, élő zenével (Shake Band), valamint szórakoztató műsorral várjuk vendégeinket! Vacsorás belépőjegyek vásárolhatók munka-
időben a Közösségi Házban december 1-től 10-ig 8500 forintért, december 11-től 22-ig 9500 forintért. Gyerekeknek (14 éves korig) 4500 
forintért. Foglalás: telefonon a 62/595-560-as számon, vagy FOLYAMATOSAN e-mailben a kultura@zsombo.hu címen!

TALÁLKOZZUNK SZILVESZTER ÉJSZAKÁJÁN!

a józsef attila közösségi ház és könyvtár 2011. deCemberi előzetes programajánlója

 

A  
zsombói  
színtársulat 

 
2011. november 15-én (kedd) 

18 órakor  
a közösségi házban 

Tartja 
 

alakuló összejövetelét! 
 

Szeretettel várunk minden, a 
színjátszáshoz kedvet érző 

érdeklődőt! 
 

Firbás Melinda    Fogasné Matula Zsuzsanna    Lázár János 
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„Én vagyok a mámoros, kusza est.
Egy városom van: Budapest.”

Ady Endre: Budapest éjszakája szól

AEROBIK a jó formáért
Vezeti: Miklós Rita.
Foglalkozások: péntekenként 18 órától.

ANGOL
Kezdő és újrakezdő szinten.
Vezeti: Firbás Melinda
Foglalkozások: csütörtökön 18 órától.

BABA-MAMA KLUB
Minden páratlan héten
szerdánként 10-12 óráig
Vezeti: Tetlákné Ági és 
Farkas Kriszta védőnők.

BOKRÉTA DALKÖR
Vezeti: Bánfiné Kopasz Gyöngyi.
Minden szerdán 18 órától.

CALLANETICS – ASSZONYTORNA
Vezeti: Kármánné Noémi. Foglalkozások:
kedden és csütörtökön 19 órától.

CECÍLIA KAMARAKÓRUS
A kórus folytatja munkáját, várjuk a régi
és új tagok jelentkezését.
Vezeti: Nyári Lászlóné.
Első foglalkozás: 
november 18. péntek 16 órától

CITERA KÖR
Vezeti: Radics Bálint 
Várjuk jelentkezésüket!
Foglalkozások: csütörtökönként 17 órától.

CSIRIBIRI KLUB
1-3 éves gyerekeknek.
Vezeti: Földiné Fülöp Katalin.
Foglalkozások minden
kedden 15.30-tól.

ETKA JÓGA
Vezeti: Andrássy Éva és 
Gulyásné Katona Ágota.
Foglalkozások: Kedden 18:30-tól.
Várjuk jelentkezésüket!

HASTÁNC
Vezeti: Mizseiné Nyerges Gizella.
Foglalkozások: csütörtökön 18 órától.
Várjuk jelentkezésüket!

HIP-HOP TÁNC
Vezeti: Tóth Szilvia 
az X-TREME tánciskola oktatója.
Foglalkozások: szombatonként 10.30-tól.

NÉPTÁNC TANFOLYAM
Vezeti: Nokta Gábor 
(idéntől a Kós Károly Művészeti 
Iskola keretein belül)
Foglalkozások: szerdán 18.30-tól,
szombaton 9 órától.

NYUGDÍJAS KLUB
Vezeti: Kálmán Ferenc
kéthetente csütörtökön 16 órától.

OVIS NÉPTÁNC
4-7 éves gyerekeknek
Vezeti: Bánfiné Kopasz Gyöngyi
Első foglalkozás: 
november 16. szerda 17:30 órától.

ZSOMBÓI SZÍNTÁRSULAT
Az alakuló összejövetel 
november 15. kedd 18 óra.
Szeretettel vár minden 
színjátszáshoz kedvet érző érdeklődőt:
Firbás Melinda,
Fogasné Matula Zsuzsanna, Lázár János.

SZIVÁRVÁNY NAGYCSALÁDOS 
EGYESÜLET
Összejövetelek:
minden hónap utolsó kedd 18 órától.
Vezeti: Maróti Józsefné

TÁRSASTÁNC TANFOLYAM
Vezeti: Confidance Tánciskola oktatója.
Foglalkozások: kedd kora esti órákban.

TŰZZOMÁNC foglalkozás 
alkalmanként
Vezeti: Simon Miklós és Barkos Beáta. 
A következő összejövetel 
december 14-én 17–20 óráig.

ZENEOVI
3 és 7 év közötti gyerekeknek.
Foglalkozások csütörtökönként 15:50-től.
Vezeti: Kerekes Enikő

ZUMBA
Vezeti: Kunhalmi István.
Kedd 16.00 és csütörtök 19.15-től.

ZÖLD KLUB
Vezeti: Csehó Gábor, 
havi rendszerességgel.

Ha felkeltette érdeklődését valame-
lyik klub vagy foglalkozás, évközben is 
be tud kapcsolódni. Érdeklődjön a fog-
lalkozások időpontjában a foglalkozás 
vezetőjénél vagy a Közösségi Ház mun-
katársainál személyesen keddtől pén-
tekig 9-18 óráig, szombaton 9-13 óráig, 
telefonon a 62/595-560 számon vagy a 
kultura@zsombo.hu e-mail címen.

a józsef attila közösségi házban rendszeresen működő  
foglalkozások, klubok, összejövetelek:

NYUGDÍJTANÁCSADÁS, 
ÜGYINTÉZÉS DOROZSMÁN

– Öregségi nyugdíj
– Rokkantsági nyugdíj
– Korkedvezményes nyugdíj
– Rendszeres szociális járadék
– Átmeneti járadék
– Rokkantsági járadék
– Rehabilitációs járadék
– Özvegyi nyugdíj, árvaellátás
– Szolgálati idő összeszámítással 
kapcsolatos tanácsadás, igényfelmé-
rés, teljes körű ügyintézés felhatal-
mazással
Előzetes időpont-egyeztetés, igény 
szerint helyszíni ügyintézés.
30/477-8242, 62/474-381

László Györgyné Ági
társadalombiztosítás szaktanácsadó
az „elefántos” ügyfeles

Kártyajóslás, sorselemzés, 
szerelmi mágiáK, rontás levétel. 

oKleveles KártyaoKtatást vállaloK. 

EngEdéllyEl rEndElkEzEm.
TEl.: 06304616911 

hTTp://karTya-joslas.gporTal.hu
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„Vallott nekem a Nyulak-szigete
Regék halk éjén.”

Ady Endre: Szent Margit legendája

Adventi népszokások
A karácsonyi ünnepkör advent 

első napjával veszi kezdetét és 
vízkeresztig tart. Az adventus 
Domini (az Úr eljövetele) latin 
kifejezésből származik és az 
egyházi év kezdetét, a kará-
csonyra való négyhetes előké-
születet jelenti. Kisböjtnek vagy 
adventböjtnek is nevezték ezt 
az időszakot, mert ilyenkor nem 
tartottak lakodalmakat, zajos 
mulatságokat.

Rorate
Az advent meghitt hangulatát 

a rorate vagy angyali mise adja, 
amihez régen sok hiedelem 
fűződött. Ha rorátéra haran-
goztak, a lányok gyorsan mézet 
vagy cukrot ettek, hogy minél 
hamarabb férjet édesgessenek 
magukhoz. Máshol szokás volt, 
hogy a férjhez menendő lány az 
első hajnali misére való haran-
gozáskor a harang köteléből egy 
kis darabot szakított és a hajába 

fonta vagy a pántlikájába varr-
ta, hogy farsangkor sok kérője 
legyen.

Betlehemezés 
Az advent népi hangulatához 

hozzátartozott a számunkra is jól 
ismert betlehemezés. Az egész 
adventi időszakban az alkonyat 
beállta után több csoport is járt 
házról házra, hogy bemutassák 
Jézus születésének történetét.

Regölés
Kevésbé ismert, nem vallásos 

szokás volt a regölés. Állatbőrbe 
bújt legények köcsögdudával, 
láncos bottal jártak házról házra, 
hogy elmondják jókívánságai-
kat a család minden tagjára és 
állataira. Bőséget, szaporodást, 
egészséget kívántak azzal az ősi 
hittel, hogy amit kimondanak, 
az be is fog teljesedni.

Az adventi idő a várakozás, a 
türelem megszentelése. Pilinsz-
ky János szavai szerint: 

„Aki pedig jól várakozik, az 
időből éppen azt váltja meg, ami 
a leggépiesebb és legelviselhe-
tetlenebb: a hetek, órák, percek 
kattogó, szenvtelen vonulását. 
Aki valóban tud várni, abban 
megszületik az a mélységes türe-

lem, amely szépségében és jelen-
tésében semmivel sem kevesebb 
annál, amire vár. Az a gyerek, aki 
az első hóesésre vár- jól várakozik 
és már várakozása is felér egy 
hosszú-hosszú hóeséssel.” 

Mi még a hóesésnél is nagyobb 
eseményre várakozunk! Ünnep 
készül itt, amelyen a Megváltás 
titkához lépünk évről évre kö-
zelebb. Az ünnep a mély és va-
rázsos rendhagyás, az ünnep az 
élet rangja. 

Adventben kérjük az értünk 
emberré lett Jézust,  Ő vezes-
sen minket közelebb Istenhez, 
egymáshoz és saját mélyebb 
önmagunkhoz. Végül tanítson 
minket ünnepet teremteni ezen 
a karácsonyon!

  K.B.

Szeretettel invitálunk 
mindenkit az adventi idő-

szakban 
2011. november 29.-től 

(kedd-péntek)
reggel 7 órakor kezdődő 

rorate szentmisére és azt 
követő közös agapéra a

 Zsombói Kisboldogasszony 
Templomba.

advent             
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„Fordul az Hold: mivel tulajdon fénye nincs.
Kitetszel, mástól vett sugárokat úgy hints.
Elfogysz, ha csak táplál más által gyűjtött kincs”

Gyöngyössi János: Az esztendőben elé forduló 12 hónapok alá az 1766-ik esztendőre

2011. szeptember 27-én Gyenes Csa-
ba plébános 48 palacsintasütővel fel-
állította Zsombó Guinness-rekordját, 
amelyet egy nemes cél érdekében tett: 
Hozzuk létre a suli büfét!

Mi volt a célja ezzel a rekordkísérlet-
tel?

A palacsintasütési rekorddal a Szent Imre 
Katolikus Iskolának szerettem volna segíte-
ni, felhívni a figyelmet arra, hogy az iskolás 
gyermekeknek és szüleiknek jó lenne, ha 
lenne egy suli büfé. Úgy érzem a sikeres re-
kord jól szolgálta a suli büfé ügyét.

Ebben a rekordban és az azt követő pala-
csinta sütésben több mint száz ember vett 
részt. 

Ezúton köszönöm minden közreműködő-
nek a segítségét.

A palacsinta sütése tovább folytatódott. 
2011. november 5-én a hódmezővásárhelyi 
Badalik Bertalan – volt veszprémi érsekről 
elnevezett,– egyházi fenntartású hajlék-
talanszálló lakóinak a zsombói nyolcadiko-
sokkal, Gyuris Zsolt polgármester úr és Lázár 
János tanár úr közreműködésével közremű-
ködésével palacsintát készítettünk. A hoz-
závalók egy részét az egyházközség tagjai 
adományozták, amit ezúton köszönök!

Gyenes Csaba
plébános

Ön szerint hogyan tudna működni 
a Szent Imre Katolikus Általános Is-
kolában egy suli büfé? Milyen előnye 
származik egy diáknak, ha működik az 
iskolában büfé?

Amikor felmerült az iskola büfé gondolata, 
azonnal megkeresett Veresné Lajkó Mária 
kolléganőnk, akinek szakirányú végzettsége 
van és a tankönyvosztásnál is bebizonyította 
a  rátermettségét. Ő szívesen koordinálja a 
leendő suli büfével kapcsolatos teendőket, 
így be tudnak  kapcsolódni a felsős gyerekek 

az árusításba. Ennek több pozitív hozadéka 
van: az egyik, hogy megtanulnak felelőssé-
get vállalni, a pénzzel bánni, a másik, hogy 
iskolánk diákjai szünetekben egészséges 
élelmiszereket és tanszereket is tudnak hely-
ben vásárolni. Ezáltal nem lesz olyan, hogy 
ha egy gyerek nem gondoskodott új füzetről 
a betelt helyett, fekete pontot kap, mert a 
tanszert akár az óra előtt is meg tudja vásá-
rolni.

Terveink szerint a gyümölcsöket, zöldsé-
geket helyi termelőktől szerezzük be, nem a 
multiktól.

Fontos kihangsúlyozni, hogy ez egy 
nonprofit vállalkozás, az intézmény nem ke-
resni akar, az iskola büfén, hanem egy újabb 
színvonalas szolgáltatást kíván nyújtani a 
közösségnek. Kérünk mindenkit, hogy aki 
szeretné felkarolni ezt az ügyet, adományai-
val segítse az iskola büfé létrejöttét. 

Pálmai Péter
igazgató

Szent Imre Katolikus Általános Iskola

Mi a véleménye egy suli büfé kialakí-
tásáról a helyi iskolában?

Nagy örömmel vettem Gyenes Csaba plé-
bános úr ötletét a suli büfé létrehozására. 
Nagy az öröm azért is, mert évtizedek óta 
megoldatlan feladat a suli büfé, amelynek 
megnyitására az iskolán belül nincs jelenleg 
helyiség, másrészt az iskola mellett vállal-
kozók által működtetett büfé hol nem olyan 
élelmiszereket forgalmazott, amelyek a mai 
gyermekek számára elvárt táplálkozási szo-
kásokat követte (pl.: chips, kóla), ha pedig 
elfogadható volt a termékkínálat, a vál-
lalkozónak nem volt fenntartható. Vannak 
példák rá, hogy tanári felügyelettel nagyobb 
gyermekek működtetnek olyan iskolabüfét, 
ahol ellenőrzött, lehető legegészségesebb 
élelmiszerekhez juthatnak a gyerekek, akik 
valamilyen oknál fogva otthonról nem hoz-
tak vagy nem elég reggelit hoztak maguk-
kal. Pálmai Péter igazgató úr ötlete, hogy 
tanszerek is kaphatók legyenek, pedig még 
egy jó szolgáltatás. Rengeteg előnye van egy 
sulibüfének: Munkára nevelés, felelősség-
vállalás, csapatmunka, egészséges ételek, 
italok, mérsékelt árak, bevétel a gyerekek-
nek, amit közösségi céljaikra fordíthatnak.

Az iskola földszinti akadálymentesítésé-
vel összekötve kialakíthatóvá válik a büfé 
helyisége, amelyre a beruházás bekerülésé-
nek kisebb része már a falubál bevételéből, 
az iskolabál bevételének egy részéből, az 
akadálymentesítésre összegyűjtött kupakok 
árából, vállalkozói felajánlásból rendelke-
zésre áll, de még milliós nagyságrendű ösz-
szeg hiányzik, amelyre keressük a forrást és 
megköszönünk minden segítséget.

Gratulálok plébános úrnak a 48 palacsin-
tasütővel felállított rekordjához, köszönöm 
mindenkinek a felajánlott adományokat.

Gyuris Zsolt
polgármester

a gyermekekért - megindult a suli büfé létrehozása     

Rendelésfelvétel: 
06-62/255-715
06-20/4045-045

Szilvánia PizzéRia éS Fagyizó

nyitva tartás: 
Hétfőtől vasárnapig 8-21
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„Ködös Márton után
Enyhe telet várhatsz, 

Havas Márton után
Farkast soká láthatsz.”

Népi mondóka

 Az Összefogás Zsombóért Közhasznú Egye-
sület (röviden: ÖZSE) 2007. április 17-én ala-
kult meg. „Az egyesület legfőbb célja, hogy 
a község szellemi és anyagi javainak gyara-
pítása által a zsombói lakosok életkörülmé-
nyeit javítsa, kiteljesítse.” Az egyesület törté-
netiségére nézve sokat elárul az alapszabály 
másik pontja is. „A 2005-ben azonos névvel 
létrehozott önszerveződés szellemében, az 
egyesület fő feladata, a Zsombóért tenni 
akaró és tenni képes lakosok összefogása.” 
Célja továbbá, hogy ráébressze az egyes 
embereket, hogy felelősségük nem csak 
saját maguk és családjuk iránt van, hanem 
szűkebb-tágabb társadalmi és természeti 
környezetük, illetve elszakadt nemzetrészek 
magyarsága iránt is fennáll. Az egyesület 
feladatának tekinti zsombói kulturális, sport 
és szabadidős, egészségügyi, és szociális 
programok, szervezését, környezetvédelmi, 
természetvédelmi polgárvédelmi tevékeny-
ség támogatását, a zsombói gyermekek testi 
szellemi körülményeinek javítását. Az egye-
sület elnökének dr. Nagy Pétert választotta, 
aki azóta is ellátja feladatát. 

Az ÖZSE működésének megkezdése óta 
önkéntes „társadalmi” munkában óvoda ud-
vart betonozott. Részt vett az iskola melletti 
játszótér munkáiban, és azok megszervezé-
sében, a sportpályánál lévő játszótér felújí-
tásában, évenkénti karbantartásában, és az 
edzőpálya kialakításában.  Az ÖZSE nevéhez 
kötődik a sportpálya világításának kiépítés, 
és a falu rendszeres virágosítása. Minden 
évben megszervezik a település virágosítá-
sát, a település központjában és az Andrássy 
úton kihelyezett virágládákat szebbnél 
szebb növényekkel töltik meg. Az Összefogás 
2009-ben megalapította az „Év Ifjú Zsombói 
Művésze”- díjat. A díjat, a hozzá tartozó 
emléktárgyat és 50.000 Ft-os pénzjutalmat 
2009-ben elsőként Gergely Kata Viola, 2010-
ben Gábor Tamás, 2011-ben pedig Kothencz 
Lívia vehette át. Az Összefogás több alka-
lommal részesített anyagi támogatásban 
helyi kezdeményezéseket. Támogatta a Kö-
zösségi Ház emeletes ágy vásárlását (táborok 
szervezéséhez a Wesselényi Iskolában), és 

zongoravásárlást, az egyházközség orgona 
beszerzését, a gyermeknapi programokat, 
öt darab szemeteskuka kihelyezését, a Bok-
réta dalkör dalos találkozóját, és a Zsombói 
Falunapokat. Megkísérelte megvédeni a 
kipusztulástól, a készülő beruházás előtt a 
Béke utcai fákat, az egyesület tagjai ültették 
át azokat az óvodába, és a templomkertbe. 
Rövid működése alatt az egyesület Zsombó 
egyik legaktívabb szervezetévé vált.

Az ÖZSE a 1.138.275 Ft-ból megvalósuló 
projektre az idén  910.620 Ft támogatást 
nyert a 122/2009 FVM rendelet alapján a 

Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER 
fejezetének végrehajtásához nyújtandó tá-
mogatás pályázati felhívásának keretében a 
„Környezetvédelmi akciókkal a lakosság kör-
nyezettudatos magatartásának ösztönzése” 
célterületre benyújtott „Egy Csepp egészség” 
környezetvédelmi programsorozat meg-
valósítására. A támogatást az iskolára és a 
hulladékgyűjtő sziget esztétikus befedésére 
használták fel. Az egyesület együttműködő 
szervezetként a Kós Károly Általános Iskolát, 
majd a Szent Imre Katolikus Általános Iskolát 
választotta, ennek megfelelően a rendezvé-
nyek az iskolához kötődtek és elsősorban a 
diákoknak szóltak, de rajtuk keresztül, illet-
ve az ő közreműködésükkel a lakosságot is 
próbálták bevonni a programokba.

2011. március – április hónapban 4 alka-
lommal a Víz a Föld valamint a Madarak és 
Fák Napjához kapcsolódóan a diákok elő-
adáson vehettek részt, melyet a Csermely 
Közhasznú Egyesület előadói állítottak össze 
gyakorlati foglalkozásokkal, power pointos 
bemutatókkal színesítve. A gyerekek első-
ként a zsombói ivóvíz eredetéről, és minősé-
géről és az alapvető illetve pénztárcakímélő 

víztakarékos megoldásokról hallhattak. Áp-
rilis 5-én a zsombói láperdőbe kirándultak, 
ahol annak kialakulását, történetét és csodá-
latos élővilágát ismerhették meg. Április 28-
án látogatást tettek a Szeged-Sándorfalvi út 
Szelektív Hulladékválogatóban ahol a gye-
rekek megtanulták, hogy csak a szelektíven 
gyűjtött hulladékot tudják újrahasznosítani, 
a kommunális hulladék erre nem alkalmas. 
Megismerkedhettek a zöldhulladék hasz-
nosításával is a komposztáló üzemben. Az 
előadássorozatot a megújuló energiáról szó-
ló foglalkozás zárta, ahol a hulladékokban 
rejlő nyersanyagforrásokról és energiáról, 
a termálvíz, a napenergia hasznosításáról 
esett szó.

A programsorozat az „Ültess egy virágot!” 
Környezetszépítő nappal folytatódott, ápri-
lis 19-én a diákok a nap folyamán egy-egy 
pedagógus vezetésével osztályokra bontva 
vonultak a virágültetés helyszínére. A szü-
lőknek és a pedagógusoknak köszönhetően 
elegendő palánta gyűlt össze az ültetéshez. 
A gyerekek az iskola és a Polgármesteri Hiva-
tal épületénél a talaj előkészítése után nagy 
lelkesedéssel osztották el a palántákat, és 
rendezték el gondosan különféle alakzatok-
ba. A kisebbek inkább virágtartókba ültették 
az apró növényeket. Jó volt látni, ahogy rö-
vid idő alatt színes kiskerteket varázsoltak a 
hivatal és az iskola elé, illetve annak udva-
rára. Ez a program azonban nemcsak erről a 
napról szólt, hiszen az elültetett növényeket 
öntözni, gondozni kell. Így mind a gyerekek, 
mind a felnőttek naponta szembesülhetnek 
azzal, milyen kevés is elég ahhoz, hogy kör-
nyezetünket szebbé tegyük. 

A további rendezvények bár a jeles napok-
hoz kapcsolódóan kerültek be a programba, 
technikai okok miatt az őszi időszakban ke-
rültek megrendezésre. Ezekről a Hírmondó 
következő számában adunk hírt.

Némethné Glasza Melinda
 pályázati ügyintéző

összefogás zsombóért közhasznÚ egyesület 
„egy Csepp egészség” környezetvédelmi programsorozata 

2011.03.28 - 2011.10.14. 
pályázati beszámoló i.

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa

www.umvp.hu
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„Elrejtett áldásod idejében árad.
Idejében veszed öledbe, ki elfáradt.

Mindig idejében ad és vesz hű kezed, 
S egyszer idejében békén hazavezet.”

Túrmezei Erzsébet

Mi is a komposztálás?
Egy olyan tevékenység mellyel a szerves, 

növényi eredetű anyagok biológiai lebom-
lását segítjük elő. Tehát normálisan kezelve 
értékes anyag a szerves hulladék, és nem 
szemét! Egy átlagos háztartásban a szilárd 
hulladéknak akár fele is lehet szerves erede-
tű, házilag komposztálható alapanyag.

Mire jó a komposzt?
•  A talaj tápanyag tartalmát és tápanyag-

tároló képességét növeli. 
•  Javítja  a  talaj  szerkezetét,  ami  segíti 

levegő-zését. 
•  Vízmegkötő képessége miatt javul a talaj 

vízháztartása. 
•  Serkentik  a  növények  növekedését,  el-

lenálló képességét. 
•  A  növények  számára  elengedhetetlen 

talajélet legfőbb kialakítója és fenntartója 
is. 
•  Környezetvédelemi szerepe óriási.  Csök-

kenti a lakossági hulladék mennyiségét, ami-
nek egyharmada szerves biológiai hulladék. 
Ezáltal az értékes humuszanyag nem vész el, 
hanem helyben hasznosul. A kerti hulladék 
elégetésével sem szennyezzük a levegőt.

Milyen komposztáló formák vannak?
A legegyszerűbb formája a felszíni kom-

posztálás. Nem kell mindig összegyűjte-
nünk a levágott füvet, a lehulló falevelet, az 
avar fontos védelmi szerepet tölt be kertünk 
természetes körforgásában. Ezért a fák, bok-
rok alatt, cserjés részeken vagy ágyásokon 
nyugodtan otthagyhatjuk a lehullott lombot 
– a természet mintájára. Tavaszra a lombta-
karó szép lassan visszahúzódik, lebomlik. 

A füvet, ha elég gyakran nyírjuk - nem 
hagyjuk felmagasodni - akkor érdemes 
inkább otthagyni, ahol keletkezett. Ha-
marosan elszárad, majd lehullik a zöldellő 
fűszálak közé, s máris megindul a komposz-
tálódási folyamat, így helyben lebomlik, és 
szerves anyagként táplálja a talajt. Nem kell 
műtrágyát, tápoldatokat használni. 

A lenyírt fű nagyszerűen felhasználható 
talajta-karásra is: bokrok, fák alatt vagy 
ágyásokon növények közt szétterítve vissza-
szorítja a gyo-mosodást, nyáron csökkenti 
a talaj nedvességtartalmának párolgását, 
lebomolva pedig pótolja a talaj tápanyagait. 
Az így kialakított fűtakaró ne legyen 3-4 cm-
nél vastagabb.

Prizma és komposztálóláda:
A komposztálás helyének árnyékos, félree-

ső helyet célszerű választani. A komposztáló 
edé-nyeknek számtalan formája van már ke-
reskedelmi forgalomban, de házilag is köny-
nyen elkészíthetők. Ha nincs lehetőség ládá-
ra, elég lehet egy prizmába, dombformába 
való összerakása is. Arra kell odafigyelni, 
hogy a levegőellátás biztosítható legyen, de 
védve legyen a kiszáradástól.

Minimum két komposztálóládára vagy - 
dombra van szükség. Mire a második megte-
lik, az elsőben éretté válhat a kom-poszt. 

Mi kerülhet a komposztba?
Minél többféle alapanyagot használunk, 

annál jobb minőségű humuszt nyerünk!!! 
Konyhai/háztartási/kerti zöldjavak. Példá-

ul: zöldség- és gyümölcs hulladék; kávézacc 
és teafű; tojáshéj; levágott fű, kerti gyomok, 
elszáradt növények; falevél, szalma, össze-
aprított ágak, gallyak; lehullott gyümölcsök; 
faforgács; fűrészpor; elhasznált virágföld, 
trágya, toll, szőr, natúr, festetlen papír, fes-
tetlen gyapjú, pamut vagy lenvászon, festett 
biotextília, stb.

Mi az, ami nem kerülhet a komposzt-
ba? 

Húsevő állatok alól származó alom; fer-
tőzött, beteg növények; szintetikus, illetve 
nem lebomló anyagok; vegyszer; veszélyes 
anyag; pelenka; porzsák tartalma; valamint 
hús és csont. 

Kezelési mozzanatai dióhéjban:
Aprítás: Ha minél gyorsabban szeretnénk 

a természet munkájának gyümölcsét élvez-
ni, a folyamatok meggyorsítása érdekében 
a kom-posztálóba kerülő alapanyagokat 
aprítsuk össze 5 cm-nél kisebb darabokra. 
Apríthatunk kézzel vagy géppel. 

Szellőztetés: A jó levegőzöttséget 
biztosíta-nunk kell. Különben el kezd rot-
hadni, vagy begyulladni a nedves anyag. A 
jó oxigénellátást biztosítanunk kell. Ezért 
fontos a levegős tárolóhely és a fellazító 
anyagok (szalma, ágnyesedék) hozzáadása. 
A komposztáló aljára tegyünk valamilyen 
durva anyagot, pl. fa aprítékot, hogy a leve-
gőzést alulról biztosítsuk. 

Megfelelő tápanyagtartalom: Az át-
alakulás sebessége függ attól, hogy a szer-
ves anyag maradványai mennyi szenet és 
nitrogént tar-talmaznak. Felváltva rétegez-
zen zöld nedvesebb hulladékot és erősebb 
szerkezetű, fás növényi részeket! A megfe-
lelő arány a levegőzöttség miatt is fontos. 
Külön forgatással, majd újra nedvesítéssel 
(locsolással) segíthetjük a folyamatokat.

Nedvességtartalom: Ügyeljünk arra, 
hogy a halom nedvességtartalma egyen-
súlyban maradjon, azaz se túl száraz, se túl 
nedves ne legyen az anyag.

Takaróanyagként természetes anyagok 
is használhatók, például széna, szalma, 
lomb, vékony földréteg, de egy zsákvászon 
is. 

Forgatás, keverés és átrakás: 
Ha gyorsítani és egyenletesen jó mi-

nőségűvé akarjuk tenni a folyamatot, a 
komposztkészí-tésnél fontos a keverés és az 
átrakás! Már az elején lehetséges rétegek-
ben hagyni, vagy jól összekeverni a nyers-
anyagokat. A keverések alkalmával tudjuk 

ellenőrizni, és szükség esetén beállítani a 
nedvességtartalmat. Amikor megtelt a kom-
posztáló, összekeverjük, és beállítjuk a ned-
vességtartalmat. Forgassuk át 6-8 hetente a 
komposzthalmot!

5-6 hétig nem kell hozzányúlni, hogy a 
lebom-lás során keletkező hő ne távozzon el, 
ekkor kezdődik az igazi lebomlás.

Mikor és hogyan használhatom fel a 
kom-posztot?

Mivel ez sok tényezőtől függ, a komposzt 
álla-potát elsősorban érzékszervi vizsgá-
lattal dönt-hetjük el. Ha sötétbarna színű, 
földszerű, egy-nemű, akkor nagy valószínű-
séggel megfelelő érettségű, felhasználásra 
kész a komposztunk. 

Ha nincs még elég gyakorlatunk, hogy 
szemrevételezéssel is megállapítsuk az 
érett-ségét, végezzünk csírázási próbát. A 
kom-posztálódás utolsó fázisában, amikor 
még nem teljesen érett a komposztunk, ha 
„tö-ményen” használjuk fel, kiégethetjük 
vele a növényeinket.

A 4-6 hónapos friss komposzt, magas táp-
anyagtartalmú és nagyon gyorsan hat, a ta-
laj felszínén használható, pl. bogyósok, fák, 
cser-jék, veteményesek őszi betakarására. 
Pázsit, valamint földkeverék céljára alkal-
matlan.

A 8-12 hónapos érett komposzt földdel 
egyenletesen összekeverve a cserepes- és 
balkonnövények, valamint a veteményesek 
földjének fontos alapanyaga. Rostálás után 
valamennyi növénykultúránál felhasználha-
tó. 

A fennmaradó részeket oltóanyagként 
használhatjuk az új halomban. A fásabb ré-
szek komposztálódásához több idő kell.

Sikeres kezdést kívánunk!
Részletesebb információk találhatóak a 

http://www.eletharmonia.hu/?q=node/85 
oldalon. Szóróanyagokon a közintézmények-
ben, illetve a későbbi cikkekben lesznek olvas-
hatóak.

Fordulhatnak hozzám kérdéseikkel:
Kotogán Róbert – Életharmónia Alapítvány; 

Mobil: +36/70/315-9793; 
e-mail: eletharmonia@gmail.com

Készült az 

és
Zsombó Község Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatala
együttműködésével

gyakorlati Útmutató a komposztáláshoz
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„Szép a tavasz és szép a nyár is,
de szebb az ősz s legszebb a tél,
annak, ki tűzhelyet, családot
már végképp másoknak remél.”

József Attila

Az Egészséghetünk rendezvényei, főleg 
az orvosi vizsgálatok látogatottsága és az 
érdeklődés azt mutatta, hogy nagy szükség 
van ezekre a vizsgálatokra. Bizonyos szűrő-
vizsgálatok annyira népszerűek voltak, hogy 
akár több alkalom vagy hosszabb rendelési 
idő is betelt volna vizsgálatokkal. A szűrő 
orvosok munkaidő mellett szabadidejükben 
jönnek el segíteni nekünk. Abban tudjuk 
segíteni a munkájukat, hogy az előjegyzé-
seknél tekintettel vagyunk arra, hogy az ő 
idejük, energiájuk is véges. Ezen kívül anyagi 
lehetőségeink is korlátozottak. 

A tüdőszűrőbusz nem tud az egészséghét 
ideje alatt a faluba jönni, általában előre le-
kötik a települések. Nagy örömmel láttam, 
hogy az előadások látogatottsága az előző 
éveknél jóval nagyobb volt. 

Az iskolások körében nagyon népszerű volt 
a gyümölcsös süteményes verseny.

A szűrővizsgálatok látogatottsága:
– Nőgyógyászati daganatszűrésen 67-en 

jelentek meg
– Csontsűrűség vizsgálaton 27 beteg vett 

részt. A rendezvény támogatója a Richter Ge-
deon Rt. volt.

– Urológiai vizsgálaton 93 beteg volt. Tá-
mogató: Teva. 

- Bőrgyógyászati vizsgálaton 22 ember vett 
részt. Támogató: MSD.

- Ortopédiai vizsgálaton 37 fő vett részt. Tá-
mogató: Zsombó Egészségért Alapítvány.

– Fül-orr-gége vizsgálaton és hallásszű-
résen 9 beteg vett részt. Támogató: Teva. 

– Ultrahang vizsgálaton 39 fő volt.
– Arteriográfiás vizsgálatot 6 fő vett 

igénybe.
– Polyneuropathia szűrésen 40 fő vett 

részt. Támogató: Wörwag Pharma.
– Cardiológiai vizsgálaton 12-en voltak. 

Támogató: EGIS.
– Reumatológiai vizsgálaton 6 beteg volt. 

Támogató: Richter Gedeon Rt.
– A látásvizsgálaton 10 fő volt. Támogató-

ja a LOTTICA OPTIKA.
– Véradáson 27-en jelentek meg.
– A gyümölcsös süti verseny a 30 süti ne-

vezéssel nagyon népszerű volt. Támogató: 
Zsombó Egészségért Alapítvány.

– Anyatejes világnap védőnőink szerve-
zésében kb.100 fő megjelenésével zárult.

– A Futás Zsombóért rendezvényen 36 
nevező indult.

Minden kedves betegnek köszönjük a rész-
vételt.

Szeretnénk megköszönni Hegedűs Jenőné 
Gizike néninek az egész heti odaadó mun-
káját.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 
mindazoknak, akik támogatták a Zsombó 
Egészségért Alapítványt, hogy az Egészség-
hét létrejöhessen.

Az Egészséghetet támogatták: Polgármes-
teri Hivatal Zsombó, József Attila Közösségi 
Ház és Könyvtár, dr. Bányai Erika, dr. Nagy 
Éva, Dr. Bernáth József, Gyuris Zsolt, Maróti 
Sándorné és Maróti Sándor, Gyurisné Szász 
Ágnes, Kádár N. Lajos, Jóbarát Vendég-
lő, Nagygyörgyné Kómár Márta, Kószóné 
Csonka Tünde, Szent Imre Általános Iskola 
Tanárai, Actavis. Az egészségház dolgozói-
nak és minden fent említett támogatónknak 
köszönjük a segítséget és hogy lehetőséget 
teremtettek az egészséghét megszervezésé-
re. Reméljük jövőre is találkozunk!

Dr. Borbély Rita

Bizonyára kellemes délutánt szereztünk an-
nak a közel 40 lelkes embernek, aki szívesen 
áldozott szabadidejéből az első alkalommal 
megrendezett, az egészséghét programjai-
hoz kapcsolódó utcai futóversenyre. 

A szervezés időben kezdődött és némi döc-
cenővel a végén sikeresen megoldottuk a 
helyzetet. 

Az időjárás is kegyeibe fogadta a rendez-
vényt, bár még délelőtt is volt miért aggód-
nunk.

A táv mindenki számára teljesíthető volt a 
kiírt kategóriákban. 

Külön örömöt jelent számomra, hogy az 
idősebb korosztályból is voltak indulók, 
mindkét nemből egyaránt. Az már kevés-
bé lelkesítő, hogy a középiskolás korosztály 
mind a fiúknál, mind a lányoknál üresen 
maradt. 

Akik a dobogóra is felállhattak igazán igé-
nyes tiszteletdíjakkal jöhettek le onnan.

Külön meglepetés volt a futás utáni frissítő, 
mely tekintettel a hőmérsékletre meleg tea 
és forralt bor volt. 

Ígéretünkhöz híven pedig senki nem tért 
haza üres kézzel. 

Ezúton szeretnék mindenkinek köszönetet 
mondani, aki aktívan hozzájárult a rendez-
vény sikeres lebonyolításához. Remélem 
jövőre már lényegesen nagyobb létszám-
mal, ismét megrendezhetjük az immár II. 
Zsombói Utcai Futóversenyt.

Korsós Zoltán

a 10. egészséghét értékelése          

zsombói utCai futóverseny          
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„Ha minket földbe letesznek,
ott is majd téged szeretlek,
őszi záporral mosdatlak,
vadszőlő-lombbal csókollak.”

Weöres Sándor

A nők, mint a családi egység 
fenntartói, mindig odafigyelnek 
a szeretteikre, családtagjaikra, 
aggódnak értük, óvják, szeret-
getik őket. Testükből adják az 
életet és gondozzák azt, míg 
élnek.

Munkám során sokszor ta-
pasztalom, hogy az anyáknak 
a család ellátásán, oltalmán túl 
már nem marad idejük a saját 
egészségükre is odafigyelni. 

Ezért idén októberben is he-
lyükbe hoztuk a nőgyógyászati 
vizsgálat lehetőségét, melynek 
eredményei november 20. után 
lesznek elérhetőek.

Fontosnak tartom, hogy vi-
gyázzanak egészségükre, hogy 
minél tovább lehessenek sze-
retteikkel. Köszönöm, hogy évről 
évre egyre többen jönnek el és 
bíznak meg bennünk!

Az elmúlt évben gyermek-
áldásban részesült édesanyák 
ünnepén (Anyatejes Világnap) 
igyekeztünk érzékeltetni, hogy 
milyen fontos és nagyszerű dolog 
a gyermekvállalás. Egy gyermek 
gondozása rengeteg lemondás-
sal járó édes teher, melyet min-
den megjelent nagyon jól ismer. 
Nagy örömömre szolgál, hogy 
idén a tavalyinál több várandós 
jelent meg a rendezvényen, ez-
zel teljessé vált a vendégeink 
palettája. A gyermeket váró és 
gyermeket nevelő nők, anyák, 
asszonyok szemük fényén kívül 
sütőtudományukat is megcsil-
logtatták, hiszen sokan hoztak 
házi készítésű süteményeket. A 
kisgyermekek nevében szerettük 
volna kifejezni feléjük hálánkat 

a rengeteg fáradozásért, sok éj-
szakázásért, amit az édesanyák 
nap, mint nap értük tesznek.

Az anyatejes világnapi ünnep-
ség és babafotó kiállítás támo-
gatói voltak:

Zsombó Község Önkormány-
zata – Baba-mama Klub, 
Szilvánia Pizzéria, Mega Plusz 
Kft., Zsombói Divatáru Bolt, 
Goods Market – Zsombó, CBA 
– Zsombó, Coop Szeged Zrt., 
Virágpaletta – Gyuris Attila, 
Folia Cargo Pack Zrt., Thurzó 
Patika, Ceumed Kft, Hipp Kft., 
Boiron Hungária, Naturland Kft., 
Milupa, Felicitas Kft.

Farkas Krisztina
védőnő

nők és anyák októbere           

TámogaToTT 80 órás NövéNyvédelmi TaNfolyam 
(és egyéb mezőgazdasági képzések) mórahalmon

A mórahalmi Móra Ferenc Általános Művelődési Központ az FVM 
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében 100%-ban tá-
mogatott képzéseket indít Mórahalmon, az MVH-nál regisztrációs 
számmal rendelkező cégek, egyéni vállalkozók és magánszemélyek 
számára. 

A képzés költségét a képzésre jelentkezőnek be kell fizetnie az 
ÚMVP Képző Szervezet számlájára, de a sikeres vizsga letétele után 
az MVH-tól 100%-ban visszaigényelhető a 139/2008. (X. 22.) 
FVM rendelet értelmében. A képzésben résztvevő meghatalmazást 
adhat a képző intézménynek, így a visszaigényléssel kapcsolatos 
minden egyéb teendőtől mentesül. 

A 80 órás Növényvédelmi Tanfolyam tervezett kezdése: 
2011. 12. 06.

A vizsga tervezett ideje: 2012. 02. 
A képzés költsége 100%-ban visszaigényelhető.

Jelentkezés végső hatásideje: 2011. 11. 24.
OKJ-s képzés: Aranykalászos gazda, 

Választható képzések: 
Aktuális növényvédelmi ismeretek

Alkalmazott számítástechnikai ismeretek
Kölcsönös megfeleltetés és a Helyes Mg-i és Környezeti állapot kö-
vetelményei
Közvetlen kifizetések az SPS rendszerben, aktuális földügyi és birtok-
rendezési kérdések
Agrárvállalkozói ismeretek
Vadgazdálkodási ismeretek, stb.
Kötelező képzések: 
A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása
Beruházás a szántóföldi növénytermesztésben és a kertészetben 
Erdő-környezetvédelmi kifizetések,
Beruházás az állattenyésztésben, stb.

További információ és jelentkezés:
www.morahalom.sulinet.hu

Móra Ferenc ÁMK Mórahalom, Barmos György tér. 2.
Makra István

E-mail: 
makraistvan@morahalom.sulinet.hu
Tel.: 06-62/281-059, 06-70/3321-182

/Nytsz.: 06-0005-02, Akkr. sz.: AL-0511/



Idén októberben is megrendezésre került – a 
hagyományokhoz hűen az egészséghét kere-
tében – a süteménysütő verseny, melyet az 
iskolában rendeztünk meg.

Nevezni 2-3 fős csoportokban lehetett – a 
csoportlétszám több esetben felülmúlta az 
előírtakat.

30 különböző gyümölcsös sütemény érkezett 
a megjelölt időpontra, finomabbnál finomabb 
változatban. A zsűri rendkívül nehéz helyzet-
ben volt, hisz mindegyik sütemény finom 
volt, de valamiképpen mégis dönteni kellett, 
így került sor az „íz”, „küllem” és „egészséges 
összetétel” kategóriákban az legjobbak díja-
zására.

A „legfinomabb íz” kategóriában két győz-
tes csoportot hirdettünk:

„Postások őszi kedvence” sütemény alkotói: 
Vérné Detti, Szunyogné Icu, Gyurisné Marika, 
Olajosné Edit

„Citromos piskóta” süteményt készítette: 
Czékus Tünde és Huszta Rita

A „legszebb sütemény” kategóriában 
szintén két nyertest hirdettünk:

A nagyon mutatós „Almás pite” Bozsó Barba-
ra és Bátki Fazekas Ilona nevéhez fűződik, míg 
a dekoratív „Gyümölcs kosár” alkotói: Gábor 
Renáta, Maróti Enikő és Nagy Jázmin.

Az „Egészséges összetétel” nyertese az 
„Almás-túrós szelet” sütemény készítői Czékus 
Tünde és Huszta Rita.

Köszönjük a lelkes résztvevőknek a progra-
mon való részvételt!

A rendezvény színvonalát, az ajándékozás 
lehetőségét pályázati úton tudtuk biztosítani, 
támogatónk: a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium, valamint a Nemzeti Civil Alap-
program segítségével.

Csányiné Barna Klára
Egészséges Zsombóért Alapítvány

SüteménySütő verSeny  
2011.



2011. november 27., vasárnap 19 óra
helyszín: 
József Attila Közösségi Ház, Zsombó

Mit tesz egy házaspár ha megnyeri az ötös lottót!
Spiró György: PRAH komédiaSpiró György: PRAH komédia
Mit tesz egy házaspár ha megnyeri az ötös lottót!

Az előadás megtekintése ingyenes. 
Helyfoglalás az érkezés sorrendjében történik 
18.30 tól. 

Szereplők:
Müller Júlia, 
Korognai Károly

Szereplők:
Müller Júlia, 
Korognai Károly

Tiszta szívvel köszönjük magán adományait a zsombói színház szerető mecénásoknak.
Az est nem jött volna létre a József Attila Művelődési Ház közreműködése nélkül.
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