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Véghajrában 
a szennyvízcsatorna-építés

Tisztelt Zsombóiak!

Zsombó legnagyobb infrastrukturális beruházása, a szennyvízcsatorna-építés a végéhez  
közeledik. A beruházás keretében az utolsó métereket építi a kivitelező, és folyamatosan zajlik  
a megépült szakaszok műszaki átvétele, és az esetleges hibák javítása. A műszakilag átvett  
szakaszokon épülnek a bejárókban lévő bekötéseknél a teherhordó (vas tető, körben betonozva)  
aknatetők elkészítése, valamint a felbontott bejárók helyreállítása. Hamarosan elindul az 
utak és a zöldterületek, szikkasztóárkok végleges helyreállítása is. Kérek minden érintettet, 
hogy amennyiben bármilyen hibát látnak az ingatlanaik környékén végzett helyreállításban,  
mielőbb jelezzék a Polgármesteri Hivatalban Mészáros Sándor ügyintézőnek (tel: 06 20 4842331),  
hogy indokolt esetben még a projektet záró műszaki átadás-átvétel előtt (előreláthatóan  
szeptember vége) javíttathassuk a kivitelezővel. Természetesen a műszaki ellenőr folyamatosan  
ellenőrzi az építés mellett a helyreállítást is, de a saját környezetét mindenki jól ismeri, és  
az Önök segítségével még nagyobb valószínűséggel elkerülhető az esetleges hibás teljesítés.

folytatás a 3. oldalon

az utolsó méterek                                                                                                            fotó: Angyal Áron
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Tájékoztató a Képviselő-testületi 
ülésen történtekről

A Hírmondóban a Képviselő-testületi ülésen történ-
tekről készült legutóbbi beszámoló óta 3 alkalommal 
ülésezett a Képviselő-testület, amelyből 2 munkaterven 
felüli, rendkívüli ülés, egy pedig munkaterv szerinti 
rendes ülés volt.

2015. MÁJUS 28. 
– MUNKATERV SZERINTI, RENDES ÜLÉS

Az első napirendi pontban a Képviselő-testület a Zsombó 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2014. évi gazdasági munkáról 
szóló beszámolóját hallgatta meg, és jóváhagyta a gazdasági tár-
saság mérlegét 24.001 ezer Ft mérlegfőösszeggel.

A második napirendi pontban a Képviselő-testület a Zsom-
bói Településfejlesztési Kft. 2014. évi gazdasági munkáról szóló 
beszámolót tárgyalta, és jóváhagyta a gazdasági társaság mér-
legét. A Képviselő-testület 2014. december 17-én, a 162/2014. 
(XII.17.) Kt. határozatával megalapította a Zsombói Település-
fejlesztési Kft-t. A gazdasági társaságot a Szegedi Törvényszék 
Cégbírósága 2014. december 31-én jegyezte be. Mivel a Cég-
bíróság bejegyzése alapján a gazdasági társaság 2014. évben 
1 napot működött, ezért a 2014. évre beszámolót és mérleget 
kellett készítenie.Tekintettel arra, hogy a törzstőke rendelkezés-
re bocsátásán kívül egyéb pénzmozgás nem történt a gazdasági 
társaságban, ezért a beszámoló és a mérleg ún. „nullás” adattar-
talommal került kitöltésre.

A harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület elfogad-
ta az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési statisztikai összeg-
zését. A statisztikai összegzés elfogadása jogszabályi kötelezett-
ség, azonban megjegyzendő, hogy a 2014. évben nem kellett 
közbeszerzési eljárást lefolytatni.

Ezt követően a Képviselő-testület elfogadta a település új 
sportkoncepcióját. A koncepció a tavalyi évben egy évre szólt. A 
mostani koncepció már két évre készült. A tervezetbe új sport-
ágak és sportolási tevékenységek kerültek, ami szükséges lehet 
pályázatok benyújtásakor.

Az utolsó előtti napirendi pontban a Képviselő-testület úgy 
döntött, hogy pályázatot nyújt be belterületi út felújítására 
vonatkozóan. Az Önkormányzat a pályázattal kapcsolatban a 
2015. évi költségvetése terhére 2.646.045,- Ft összeget biztosít 
önerőként útburkolat felújítására.

Az utolsó napirendi pontban a Képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy pályázatot nyújt be a Lőtér felújítására. Az Önkor-
mányzat a pályázattal kapcsolatban, a 2015. évi költségvetése 
terhére 3.530.000,- Ft összeget biztosít önerőként utánpótlás 
sport infrastruktúra-fejlesztésre, felújításra.

2015. JÚNIUS 4. 
– MUNKATERVEN FELÜLI, RENDKÍVÜLI ÜLÉS

A Nemzeti Összetartozás Napján a rendkívüli, ünnepi dísz-
ülésnek egyetlen napirendi pontja volt, a Zsombó és Ipolynyék 
(Felvidék/Szlovákia) települések testvértelepülési szerződésé-
nek aláírása. A Nemzeti Összetartozás Napjáról, a székelykapu, a 
kopjafa és az apostoli kettőskereszt avató ünnepségsorozatáról, 
valamint az új testvértelepüléssel való kapcsolatról a Zsombói 
Hírmondó előző számában már olvashattak.

2015. JÚNIUS 26. 
– MUNKATERVEN FELÜLI, RENDKÍVÜLI ÜLÉS

A rendkívüli ülés összehívását több tényező is indokolta.
Az első napirendi pontban a Képviselő-testület az Egészsé-

ges Zsombóért Alapítvány részére visszatérítendő támogatás 
nyújtásáról döntött. A Támogatás nyújtására azért volt szükség, 
mert az Alapítvány 100%-os támogatást nyert a parlagfűvel 
szennyezett területek mechanikai mentesítésére. Az Alapítvány 
a pályázat során vállalta, hogy a mentesítést közfoglalkozta-
tottakkal fogja megoldani. Mivel a pályázat utófinanszírozású, 
ezért a közfoglalkoztatottak bérét és járulékait utólag kapja meg 
az Alapítvány, ezért nyújt visszatérítendő támogatást az Önkor-
mányzat.

A második napirendi pontban a Képviselő-testület jóváhagy-
ta az Egészséges Zsombóért Alapítvánnyal kötendő Együtt-
működési megállapodást. A megállapodás lényege, hogy az 
Alapítvány által a parlagfű-mentesítési pályázatban megnyert 
eszközöket az Önkormányzat milyen feltételek között használ-
hatja.

A harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület 
Máriafölde testvértelepülés támogatása mellett döntött. 2015. 
június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján tartott települé-
si megemlékezésen elhangzott, hogy a testvértelepülésünkön, 
Máriaföldén, a katolikus egyházközség visszakapott egy ko-
rábban államosított épületet. Az épület minden helyiségét tel-
jesen széthordták, tetemes károkat okozva. A nyílászárók azóta 
visszakerültek a helyükre, és a festést a helyi közösség vállalta 
magára. A Képviselő-testület döntése értelmében az Önkor-
mányzat segítséget nyújt az egyik helyiség padlójának helyreál-
lításához 200.000,- Ft értékben. Az ülés óta eltelt időben a nem-
zeti összetartozás napján Gyergyóditró által felajánlott bontott 
cserépkályhát a Zsombói Önkormányzat elszállította Ditróból 
Máriaföldére. A tervek szerint a visszakapott épület egy helyi-
sége a szeptember eleji búcsúra már szolgálhatja a helyi magyar 
közösséget. 

A következő napirendi pontban a Képviselő-testület a He-
lyi Esélyegyenlőségi Programban vállalt feladatok felülvizsgá-
latának határidejét 2014. július 31-re módosította. A határidő 
hosszabbításra azért volt szükség, mert a felülvizsgálathoz még 
nem minden dokumentum állt rendelkezésre, és 2013. július 
1-től minden uniós és hazai pályázat kötelező eleme a helyi 
esélyegyenlőségi program és az intézkedési terv megléte, és an-
nak folyamatos felülvizsgálata.

Ezt követően a Képviselő-testület a rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás 
Erzsébet-utalvány formájában történő biztosításáról döntött. A 
döntés értelmében az Erzsébet utalványt az érintettek a Polgár-
mesteri Hivatalban vehetik át. Ez tulajdonképpen egy új pályá-
zati előírás, hiszen az eddigi években is személyesen vehették át 
az utalványokat a Polgármesteri Hivatalban. A postai úton tör-
ténő kézbesítésnek nem elhanyagolható pénzügyi vonzata van.

Az utolsó előtti napirendi pontban a Képviselő-testület tá-
mogatta a Polgármesteri Hivatal létszámának megemelését. A 
döntést az indokolta, hogy az Önkormányzat hosszú évek óta 
a költségvetését úgy tervezte, hogy előtérben voltak a fejlesz-
tések, a foglalkoztatást pedig a feladatokhoz képest a lehető 
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legkisebb létszámmal igyekezett megoldani. Ennek eredménye-
képp a Polgármesteri Hivatal évek óta létszámgondokkal küzd. 
A megnövekedett feladatokat a kollégák egyre több túlórával 
oldják meg, a jogszabály szerinti szabadságaikat nehezen, vagy 
csak töredékét tudják igénybe venni. Az Adó-, Pénzügyi és Gaz-
dálkodási Csoportnál évek óta jelentkező létszámproblémák az 
Önkormányzat működőképességét veszélyeztették. 

Az utolsó napirendi pontban a Képviselő-testület az Uni-
verzális és Víziközmű Építő és Szolgáltató Kft-vel kötött bérleti 
szerződés jóváhagyásáról döntött. A döntés értelmében a hat 

önkormányzat közös tulajdonában lévő, Újszentiváni 052/11 
hrsz-ú ingatlant adták bérbe az Önkormányzatok az Univerzális 
és Víziközmű Építő és Szolgáltató Kft-nek.

A Képviselő-testület következő, munkaterv szerint ülését 
várhatóan 2015. szeptember végén tartja.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

 dr. CsúCs áron

 jegyző

folytatás az 1. oldalról

Azok az ingatlantulajdonosok, akik előtt olyan műszakilag 
már átvett csatornaszakaszok vannak, amelyek üzemkészek 
(a tisztítóig el tud jutni a bebocsátott szennyvíz) folyamatosan 
megkapják az értesítést a rákötés lehetőségéről. Azokat a Tisz-
telt Ingatlantulajdonosokat/használókat, akik most kapják meg 
a rákötési értesítő levelet, és azokat is, akik már korábban meg-
kapták, kérem, hogy a telken belüli csatornaszakaszok kiépíté-
sét, a rákötéseket végezzék el minél előbb. A mielőbbi rákötés 
közös érdekünk, és a használóknak saját érdeke is. Közös érdek a 
szennyvíztisztító eredményes próbaüzeme, valamint a pályázat 
elszámolhatósága, egyéni érdek a minél hosszabb ideig tartó díj-
mentes használat, valamint a talajterhelési díj megfizetése alóli 
mentesülés. A rákötés kiépítésével a későbbi többletköltség (a 
szennyvízdíj négyszerese összegű talajterhelési díj) is elkerülhe-
tő.

Akiknek anyagilag nehézséget okoz a rákötés elkészítése, 
kérem, keressék kollégáimat a Polgármesteri Hivatalban, mert 
a Képviselő-testület által februárban elfogadott helyi szociális 
rendeletünk lehetőséget biztosít arra, hogy kamatmentes visz-
szatérítendő támogatást kapjanak a telken belüli munkák elvég-
zésére. 

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a házi bekötése-
ket (a telekhatár melletti tisztító műtárgytól a házig) csak akkor 
készítsék el, amikor a házuk előtti csatornaszakasz már műkö-
dik. Erről csak a névre szóló értesítés esetén tudnak meggyőződ-
ni. Ha ezt megelőzően történik meg a rákötés, akkor a munkát 
lassítják, mert a kivitelezőnek ki kell szivattyúzni a szennyvizet, 
és fertőtleníteni kell az adott csatornaszakaszt a továbbépítés és/
vagy a kamerázás, műszaki átadás előtt. Ennek a költségét ter-
mészetesen az érintettre fogják hárítani.

Fontos tudniuk, hogy a házi bekötéseket bárki maga is elké-
szítheti, vagy bármely vállalkozóval elkészíttetheti, de az átvételt 
az üzemeltető Alföldvíz Zrt. szakemberei végzik még a csövek 
letakarása előtt, előre egyeztetett időpontban. Ennek az Önök és 
a szennyvízcsatorna-hálózat védelme érdekében is jelentősége 
van. 

További információt a www.zsombo.hu honlapon és a 
Polgármesteri Hivatalban Mészáros Sándor ügyintézőnél  
(tel.: 06 20 4842331) kaphatnak, akit bármilyen csatornázással 
kapcsolatos kérdésükkel bátran keressenek! 

Közös érdekünk a jó minőségű szennyvízelvezető és -tisztító 
rendszer megépítése, az utak és egyéb közterületi műtárgyak le-
hető legjobb helyreállítása mellett az eredeti cél megvalósítása, 
a kényelmesebb, környezetbarátabb és biztonságosabb lakókör-

nyezet megteremtése. Ennek érdekében igyekszünk kollégáim-
mal és a beruházásban részt vevő szereplőkkel mindent meg-
tenni. Kérem Önöket, hogy a telken belüli rendszer mielőbbi 
kiépítésével járuljanak hozzá a zsombóiak közös sikeréhez!

Véghajrában 
a szennyvízcsatorna-építés

A szennyvízrendszer kiépítése mellett az ivóvízrendszeren 
is munkálatok folynak. Ahogy arról már különböző módokon 
tájékoztatást adtunk, a településen megkezdődtek a Tiszaszi-
get-Maros Ivóvízminőség-javító Program keretén belül Zsombó 
nagyközség ivóvízhálózatán a rekonstrukciós munkálatok. A 
kivitelezés során vezetékcsere (Andrássy út, Móra Ferenc utca, 
Petőfi utca, Rákos Jenő utca egyes részein), új mosató csomó-
pontok kiépítése és tolózárak beépítése, külterületi vezetékek 
építése (Forráskút és Szatymaz irányában) és mechanikus háló-
zattisztítás valósul meg. Közben zajlik a vízműtelepen a víztisz-
tító technológia építése, majd próbaüzeme. A sikeres próbaüzem 
elvégzése után kerülhet természetesen csak a tisztított ivóvíz a 
hálózatba, ami várhatóan jövő év elején történik meg. A munkák 
során időszakos vízhiány léphet fel, melyről az érintett lakosok 
előzetes tájékoztatást kapnak a postaládában elhelyezett értesí-
tőkön.

A vezetékcserével érintett ingatlanok előtt a kapubejárókat 
felbontják, majd az eredeti állapotukra állítják vissza. A régi 
bekötővezetékeket új KPE vezetékre cserélik egészen a vízmérő 
óráig a lakossal előzetesen egyeztetett időpontban. 

Az ivóvízminőség-javító beruházásban során a biztonságo-
sabban működő és lehető legkockázatmentesebb ivóvíz szolgál-
tatásának előmozdítása a cél, amely közös érdekünk.

Az esetlegesen felmerülő kellemetlenségekért szíves elnézé-
süket kérjük!

Tisztelettel:
gyuris zsolt

polgármester
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A kifejlődött növények legintenzívebb növekedési időszaka 
júniusra esik. Az allergia szempontjából veszélyt jelentő por-
zós virágok jelennek meg előbb, július első felében, majd július 
végétől megindul a pollenszóródás, mely még ősszel is tart, és 
amely során a virágpor a légáramlatokkal akár száz kilométerre 
is eljuthat. Ebből egyértelműen következik, hogy a védekezést a 
virágzás előtti időszakra kell időzíteni. A már virágzó parlagfű 
kézi eltávolítása, akár gyomlálással vagy kapálással, kaszálással 
rendkívül kockázatos, ugyanis a nagy tömegű virágpor allergiát 
okozhat a korábban nem érzékeny emberek esetében is. A ki-
fejlett növények gyomirtószeres kezelése pedig lehet, hogy már 
nem nyújt kielégítő eredményt, így a korai védekezés (pl. kaszá-
lás) hangsúlyozása különösen fontos.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. 
évi XLVI. tv., valamint a parlagfű elleni közérdekű védekezés 
végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védeke-
zés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabá-
lyairól szóló 221/2008. (VIII.30.) Korm. rendelet szabályozza a 
parlagfű elleni védekezés részletes szabályait.

A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az 
ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megaka-

Itt a parlagfűszezon
dályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak 
végéig folyamatosan fenntartani. 

A parlagfű elleni védekezéssel kapcsolatban helyszíni ellen-
őrzést hivatalból vagy bejelentés alapján külterületen az ingat-
lanügyi hatóság, belterületen a jegyző végzi. Amennyiben 
a földhasználó a gyommentesítési kötelezettségének nem tett 
eleget, külterületen az ingatlanügyi hatóság a bizonyítási eszkö-
zöket további intézkedésre megküldi a Csongrád Megyei Kor-
mányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának.

A parlagfű elleni védekezés elmulasztása esetén külterületen 
a Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi 
Igazgatóság területi szerve, belterületen a jegyző rendeli el a 
közérdekű védekezést. A parlagfű elleni védekezést elrendelő 
határozatot hirdetmény útján is lehet közölni. A határozat fel-
lebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtható.

A közérdekű védekezés elvégzése során a hatóság az érintett 
területre beléphet, ott a szükséges cselekményeket elvégezheti. 
A közérdekű védekezést a hatóság az ott tartózkodó személyek 
akarata ellenére is megtarthatja, illetve elvégezheti. Felhívom a 
Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Csongrád Megyei Kormány-
hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának növényvédel-
mi bírságot kell kiszabni azzal szemben, aki a parlagfű elleni 
védekezési kötelezettségét elmulasztja. A bírság összege 5 millió 
forintig is terjedhet!

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a tavalyi évben bel-
területen több alkalommal indítottam eljárást, és a legtöbb eset-
ben a közérdekű védekezést is el kellett rendelnem. A külterületi 
ingatlanok esetében 15 alkalommal kerestem meg az ingatlan-
ügyi hatóságot illetékességből. A Csongrád Megyei Kormány-
hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága bírsággal sújtotta 
(nem ritkán több százezer forinttal!) az ingatlan tulajdonosait. 

Kérem a Tisztelt Lakosokat a parlagfű elleni védekezés sza-
bályainak fokozott betartására, mely saját egészségünk megóvá-
sán túl embertársaink és környezetünk javát is szolgálja.

  dr. CsúCs áron

jegyző

2015 februárjában a Nemzeti Együttműködési Alap Kollégi-
umai megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt 
pályázatot hirdetett civil szervezetek működési célú támogatá-
sára.

A pályázat célja a civil társadalom erősítése, a civil szerve-
zetek társadalmi szerepvállalásának segítése a civil szervezetek 
működési költségeihez való hozzájárulása révén.

A támogatás a projekteket és szervezeteket megalapozó, ki-
szolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfe-
lelést segítő tevékenységek, valamint a cél szerinti tevékenysé-
gek feltételeinek biztosítására fordítható.

A zsombói civil szervezetek közül az Egészséges Zsombóért 
Alapítvány és a DOMINO Közhasznú Alapítvány sikerrel pályá-
zott, és támogatást nyert működési támogatásai fedezetére.

Nyertes NEA pályázatok

Az Egészséges Zsombóért Alapítvány 350 000 Ft, míg a 
DOMINO Közhasznú Alapítvány 850 000 Ft vissza nem téríten-
dő támogatásban részesült, mely összegeket mindkét alapítvány 
közhasznú tevékenységei ellátását biztosító adminisztrációs és 
technikai háttér fejlesztésére fordítja.

Csányiné Barna klára

pályázati ügyintéző

Tisztelt Zsombóiak!

Ahogy már a korábbi években 
megszokhatták, ezúton is szeret-
ném felhívni a Tisztelt Lakosok 
figyel-mét a parlagfű elleni véde-
kezésre.

Az ürömlevelű parlagfű hazánk 
egyik legveszélyesebb és legagresz-
szívebben terjedő, allergiát kivál-
tó hatású gyomnövénye. Az ellene 
történő védekezés nemcsak a nö-
vénytermesztők, hanem minden 
földhasználó és földtulajdonos – 
beleértve a kiskertek tulajdonosait 
is – kötelező feladata!
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 A pályázat kedvező elbírálásban részesült, s 5.000.000 Ft – 
nettó kiadásra jutó – támogatásban részesült. 

A beszerzés megvalósítási határideje 2015. szeptember 16.

Csányiné Barna klára

pályázati ügyintéző

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 21/2015. (IV.17.) 
MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap-
ból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott 
alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támo-
gatások részletes feltételeiről szóló rendelet alapján Zsombó 
Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2015. május 
7-én falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kapcso-
lódóan új gépjármű beszerzésére már működő szolgáltatása  
kapcsán.

Új terepjáró autó  
a tanyagondnoki szolgálatnak

Fotovoltaikus rendszerek telepítése  
Zsombó Nagyközség önkormányzati épületein

Zsombó Nagyközség Önkormányzati épületeire 22,69 
kWp teljesítményű napelemes rendszert telepítettek. A 
beruházás több megvalósítási helyszínen zajlott le, így 
napelemes rendszer került a Zsombói Egészségház, Bó-
bita Bölcsőde, Polgármesteri Hivatal és Szociális Szol-
gáltató Központ épületeinek tetőszerkezeteire. A projekt 
21,03 millió forint európai uniós támogatás segítségével 
valósult meg.

A 2013. február 25-én a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség  
Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatósága által 
meghirdetett „Helyi hő- és villamosenergia-igény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal” című pályázati kiírásra beérke-
zett „Zsombó Község önkormányzati épületeinek villamos-
energia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal II.” című 
pályázat sikeresnek bizonyult; az intézmények összesen 89 db 
napelemhez jutottak, melynek köszönhetően jelentős mennyi-
ségű energiát takaríthatnak meg.

Zsombó Nagyközség Önkormányzata 21,03 millió forint  
támogatásra jogosult a pályázat értelmében. A támogatás inten-
zitása 85%, így saját forrásból 3,71 millió Ft-ot kellene biztosí-
tania az Önkormányzatnak. Az Önkormányzat erre az összegre 
támogatási kérelmet nyújtott be a Belügyminisztérium Önerő 
Alap támogatási rendszeréhez. A beadott kérvényt elfogadták, 
így a teljes projekt 100%-os támogatottsággal valósult meg.

A projekt során közvetlen cél a vételezett villamos energia 
nagymértékű kiváltása a háztartási méretű kiserőművek által 
termelt villamos energiával. A megújuló energiafelhasználás 
növekedésének eredménye az üvegházhatású gázok kibocsátás-
nak csökkentése.

A projekt a tervezettek szerint megvalósult, amelynek során 
a napelemes rendszer évente megközelítőleg 22 890 kWh vil-
lamosenergia-fogyasztást fedez, amely évente közel 1,1 millió 
Ft költségmegtakarítást eredményez az intézmények számára.

A projekt elősegíti a fenntarthatóság irányába fejlődő élet-
forma kialakítását, és példamutató magatartást állít a község 
polgárai számára.

Lapzárta után érkezett

Örömmel értesítem a Tisztelt Zsombói Lakosokat, hogy Zsombó Nagyközség Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Környe-
zet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott "Zsombó Község önkormányzati épületeinek villamos-
energia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal I." című pályázatát a Környezet és Energia Operatív Program Irányító 
Hatóság vezetője 30.625.415 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A beruházás keretében az általános iskola és az óvoda 
napelemekkel történő felszerelése valósul meg.

gyuris zsolt

polgármester
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Beszámoló a 2015. évi falunapról

az óvodások műsora

Idén kilencedik alkalommal rendezték meg Zsombón 
a Péter-Páli aratóünneppel egybekötött Falunapokat. 
A zsombóiak már mind tudják, hogy ne szervezzenek 
programot június utolsó hétvégéjére, hiszen – mint a 
legtöbb településen –  Zsombón is meghatározó közössé-
gi ünnep a falunap. Ebben az évben is több színes prog-
rammal készült Zsombó Nagyközség Önkormányzata. 
Persze egy ilyen nagyszabású, három napos rendezvény 
nem tudna megvalósulni a rengeteg segítség nélkül, 
amit szerencsére a falusiak minden évben lelkesen nyúj-
tanak. Nekik ezúton is hálás köszönet jár.

Június 26-án, pénteken a Közösségi Ház nagytermében 
zajlott az ünnepélyes megnyitó. Gyuris Zsolt polgármester be-
szédét rögtön azzal kezdte, hogy sétára invitálta a közönséget, 
ugyanis elkészült a közintézmények napelemes fejlesztése, és 
egy tájékoztatóval összekötött sétával megtekinthették a részt-
vevők a Bóbita Bölcsőde, az Egészségház, a Szociális Szolgáltató 
Központ és a Polgármesteri Hivatal pályázati pénzből felszerelt 
napkollektorait.  Az átadó után már ismét a Közösségi Ház nagy-
termében tartott köszöntő beszédet B. Nagy László országgyű-
lési képviselő. Ünnepélyes megnyitó pedig nem maradhat zene 
nélkül, úgyhogy a Szegedi Nemzeti Színház művészei, Merényi 
Nicolette és Kiszely Zoltán adott elő operett-válogatásműsort. 

Szombaton már kora reggeltől beindult az élet a sportpá-
lyán. A zenés ébresztő után indult a pörköltfőző verseny, idén 
19 csapattal. Míg a bográcsokban készült az ebéd, addig fociban 
mérték össze erejüket a környező  települések önkormányzatai. 
Az első három helyen végzett Forráskút, Zsombó és Üllés, a gól-
király pedig ifj. Mihálffy Zsolt lett. 

Az ebéd elfogyasztása után a Léghajó Színház “Furulyás Pal-
kó” című műsorát élvezhették a gyerekek, ami után Acsai Lajos 
felajánlásának köszönhetően az egészségre nevelés szellemében 
finom salátát is kaptak. 

Ezután következett az aratás, ahol a falu népe élőben megfi-
gyelhette az aratás és cséplés folyamatát, Kálmán Ferenc magya-
rázataival kiegészítve. Akik pedig részt vettek a bemutatóban: 

Kaszakalapálás: Ács Sánta Imre és Horváth Sándor
Szalmakötél-készítés: Kovács Ferenc
Arató banda: Ács Sánta Imre és neje, Gábor Kálmán és Fe-

kete Istvánné, Kovács Ferenc és Szalma Imréné, Polyák Pál és 
neje, Kerekes Sándor és neje, Ziegler Flórián és Molnár Barbara, 
illetve Bálint Béláné.

merényi niColette és kiszely zoltán operettműsora

munkára indulnak az aratók      

A munkát lezáró aratók tánca után következett az esti kö-
szöntő, ahol Gyuris Zsolt polgármester mellett beszédet mon-
dott Kakas Béla, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke is. Estére 
megtelt a sátor a sztárvendégek műsorára, először a Muzsika 
TV-ből ismert Henna és Ferry lépett színpadra, majd Szandi 
adott koncertet. A fellépőket utcabál követte, az élő zenét a bor-
dányi Casino zenekar szolgáltatta. 

a szomBat esti mulatság

Akik vasárnap a Közösségi Házban kezdték a napot, azok a 
“Süssünk együtt” hagyományőrző sütögetős programon megfi-
gyelhették, hogyan sütnek Szalma Imréné Valika néni vezeté-
sével  kalácsot a falu kemencéjében, és miként készül Királyné 
Marika messze földön híres zsombói rétese. A Nefelejcs Kato-
likus Óvoda nagycsoportosainak ünnepi műsora után minden 
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résztvevő megkóstolhatta a frissen sült kalácsokat és réteseket. 
Emellett napközben a nagyteremben vasútmodell-kiállítást te-
kinthettek meg az érdeklődők, a kisteremben pedig véradásra 
volt lehetőség. 

A sportpályán is már délelőtt elkezdődtek a programok, ki 
lehetett próbálni a lövészetet a Cél-Tudat Sportegyesület szerve-
zésében, utána a repülőgép modellezők bemutatója következett, 
illetve a Zsombó Parádé.

A délután motoros programokkal és motoros felvonulással 
kezdődött. Fél négytől pedig a zsombói tehetségeké lett a fő-
szerep, a színpadon egy válogatásműsor keretén belül léptek fel 
versmondók, énekesek, táncosok és ritmikus gimnasztikások. 
Ezután eljött az ideje, hogy átadják az idei év díjait azoknak a 
zsombóiaknak, akik teljesítményükkel nagyban hozzájárultak 
a település közösségi életéhez és hírnevéhez. Ismét átadták az 
Összefogás Zsombóért Egyesület által alapított “Év ifjú művé-
sze” díjat, idén Kálmán Richárdnak. Mivel tavaly ezt a díjat a 
fiatal hegedűművész nővére, Kálmán Felícia kapta, együtt lép-
tek színpadra: Richárd hegedült, Felícia zongorán kísérte. Idén 
először adták át az “Év ifjú sportolója” díjat is, amelyet Hermann 
Krisztofer kempo világbajnok kapott kiemelkedő teljesítményé-
ért. 

A 90 éves zsombói díszpolgárt, Ocskó Ignácot köszöntötte 
a polgármester úr. A közösségért tett kiemelkedő munkájukért 
Zsombó Nagyközségért Emlékérmet kapott Illés Zoltánné, Zsi-
rosné Vass Judit és Nokta Gábor.

idei díjazottak                                                      fotók: Rácz Viktória

Az ünnepélyes díjátadás után magyarnóta-válogatás követ-
kezett, melynek keretén belül élő koncertet adott Bátki Fazekas 
Zoltán, Kónya Krisztina és a Bokréta Dalkör. A fellépőket Báder 
Béla és cigányzenekara kísérte. Az esti utcabál előtt a Defekt 
Duo szórakoztatta a közönséget táncos-humoros műsorukkal, 
majd átadták a terepet a méltán híres Zsomboys együttesnek, 
akik éjszakába nyúlóan gondoskodtak a zenéről. 

Köszönjük az összes szervezőnek, segítőnek a munkáját!

ráCz viktória

Az idén is elérkezett a Péter-Páli aratóünnep, s  vele együtt 
a pörköltfőzők nagy megmérettetése is. Valami csoda folytán – 
vagy így volt elrendelve –  az idő tökéletes volt.

19 csapat nevezett ebben az évben. A sütés-főzést illetően 
elég vegyesnek mondható volt a felhozatal. Volt köztük mar-
ha, sertés, birka szürke marha, csilis bab és még sültek is.  Az 
ezekből készült étkek közül kellett a zsűrinek a 3 legjobbat kivá-
lasztani. Nehéz dolguk volt, olyannyira, hogy a III. helyezettnél 
holtverseny alakult ki, amit egy különdíjjal ellensúlyoztak. 

A nyertesek tehát így a következők lettek: 
III. helyezett:  Polgárőrök (marhapörkölt)
II. helyezett:  Eperkertészek (marhalábszár)
I. helyezett: Tóth Zoltán és csapata (birkapörkölt)
A különdíj az Önkormányzaté lett, ahol Pancza Pista bácsi 

és Maróti József állta a sarat, hogy elkészítsék nekünk a finom 
falatokat (sertéspörkölt). Végül a legfrappánsabb csapatnevet is 
díjaztuk, ők a „Mester és tanítványai” nevet viselték.

Ezúton köszönöm meg a felajánlásokat, és mindazok áldoza-
tos munkáját, akik ezen a napon segítségemre voltak. Külön kö-
szönet a sátrat állítóknak, mert ha ők nem készítik elő nekünk a 
terepet, ezt a rendezvényt meg sem tarthattuk volna.

magonyné edit

Pörköltfőzők 
versenye

kóstol a zsűri                                                      fotó: Kothencz Lívia
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József Attila Közösségi Ház dolgozói
Zsombó nagyközség Önkormányzatának dolgozói
Szent Imre Katolikus Általános Iskola dolgozói
Nefelejcs Katolikus Óvoda dolgozói
Bóbita Bölcsőde dolgozói
Szociális Szolgáltató Központ dolgozói
Kálmán Ferenc és 
    a szántó, arató, cséplő csapat tagjai
Miklós Sándor 
    Szélmalom Vendéglő, Kiskundorozsma
Farkas András
VITARICUM
Szegedi Sütödék Kft.
Fenyves Sörház - Juhász Antal
dr. Faragó M. Vilmos
Zsombó Frucht Kft. - Bálint Péter
Dobrotka Pál

Bezdány Béla és családja
Kádár-Németh Lajos
Szalma Imréné és segítői
Mega Plusz Kft. - Csordás István
Maróti Sándor cukrász
Gyuris Virág Kft. - Gyuris Attila
Sport & Life Kft. 
Kristály Bt.
Sátor Szerviz
Zsomboys Bt.
Folia Cargo Zrt.
Anikó Virágüzlet - Szűcsné Németh Anikó
Zádori Iván
Veres Sándor
Molnár Mihály
Goods Market - Adai Simon Tiborné
Maróti Dezső és családja

Akik nélkül a falunap nem jöhetett volna létre: 

Köszönjük mindazoknak, akik a programokban való tevékeny részvételükkel, a szervezésben és lebonyolítás-
ban végzett munkájukkal hozzájárultak a rendezvény megvalósításához és sikeréhez!

Tisztelt Termelők !

A 2015. december 31-ig érvényes igazolványok a jelenle-
gi információk szerint az év végén hatályukat vesztik. Ahhoz, 
hogy folyamatos legyen az őstermelői jogviszony (itt elsősorban 
azokra a főállású őstermelőkre gondolok, akiknek a biztosítási 
jogviszonya az őstermelői tevékenység alapján áll fenn), már 
az idei évben kezdeményezni kell az új őstermelői igazolvány 
kiállítását. Jelenleg ez még nem lehetséges, de várhatóan szept-
ember-október hónapban már lesz lehetőség az új igazolvá-
nyok kiállítására. A részletekről a szeptemberi számban írni 
fogok.

A 2015-ös agrárkamarai tagdíjbevallás elkészítése:
Július 1-től augusztus 15-ig ha késedelmesen készítjük el a 

tagdíjbevallást, a fizetendő tagdíj 10%-ának megfelelő szankciót 
fognak alkalmazni (a határidőt augusztus 15-re hosszabbítot-
ták). A tagdíjbevallás elkészítéséhez az a kérésem, hogy min-
denki keresse elő a személyi számát, mely a lakcímkártyán 
szerepel, valamint a 2014. évi összes árbevétel (mezőgazda-
sági termelés árbevétele, támogatások, gázolaj jövedéki adó, 
egyéb árbevétel) pontos összegét, mert ennek alapján lesz le-
hetséges a tagdíjbevallás elkészítése, valamint a tagdíjfizetés is. 
A 2015-ös tagdíj mértéke az előző év árbevételétől függ, 600.000 
Ft árbevételig 2000 Ft, 600.000 és 4.000.000 Ft árbevétel között 
pedig 5000 Ft a tagdíj mértéke. A tagdíjbevalláshoz hozzák el az 
őstermelői igazolványukat is.

A 2015. évi egységes területalapú kérelemmel kapcsola-
tos információk:

A másodvetések bejelentésére szeretném a figyelmüket fel-
hívni. Elkezdődik a támogatási kérelmek ellenőrzése. Előzetes 
információk alapján Csongrád megye nagy részét ebben az 
évben újra fogják fényképezni, ami nagy valószínűséggel távér-

zékeléses ellenőrzést is maga után von, emellett helyszíni ellen-
őrzésekre is sor kerül majd. Ezért arra kérek mindenkit, hogy a 
kultúrák pontosítására, valamint a másodvetések bejelentésére 
fokozottabb figyelmet fordítsanak.

A termeléshez kötött növényalapú (zöldség,  pillangós szálas 
növények: lucerna) támogatást igénylő gazdáknak Gazdálko-
dási naplót kell majd vezetniük, melynek a pontos formátuma 
nálam beszerezhető, az érintett gazdákat kérem, érdeklődjenek.

A termeléshez kötött gyümölcstámogatást igénylő gazdák 
esetében a NÉBIH megbízásából helyszíni ellenőrzési jegyző-
könyvet kell készíteni augusztus 15-ig bezárólag. Az érintett 
gazdákat kérem, hogy a szemle időpontjának egyeztetése cél-
jából keressenek.

A nitrátérzékeny területek kialakítása változott, Zsom-
bó és Forráskút esetében néhány fizikai blokk bekerült a 
nitrátérzékeny területek közé. Az itt gazdálkodóknak talajvizs-
gálatra alapozott tápanyag-gazdálkodási terv, gazdálkodási nap-
ló, valamint az év végén nitrát adatszolgáltatási jelentési köte-
lezettségük keletkezik. A nitrátérzékenység ténye a támogatási 
kérelem térképrészleteinél megtalálható, kérem, ellenőrizzék át 
a kérelmeiket.

A termeléshez kötött anyatehéntartási támogatást igénylő 
gazdáknak a leadott tej mennyiségéről nyilatkozni kell az MVH 
felé (lehet havonta , vagy az év végén összesítve is), a szükséges 
nyomtatványok az MVH oldaláról letölthetőek.

Augusztus 24. és 31. között központilag elrendelt kötelező 
szabadságon leszek, ez idő alatt a falugazdász szolgáltatások 
a megyében nem lesznek elérhetőek. A szabadságok miatt, 
kérem, figyeljék a kiírásokat. Megértésüket köszönjük. 

Tisztelettel:                     gyuris ferenC

falugazdász

telefonszám: (30) 337-2520

A falugazdász tájékoztatója
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Ballagó nyolCadikosaink                                                                                                                                                fotó: Tarczal - Márta Edit

Verseny (tantárgy) Országos, megyei,
területi, helyi Hely Tanulók Felkészítő tanár

1. ÉVFOLYAM
Katolikus iskolák  

versmondó versenye területi különdíj Tóth Barnabás
Holecska Árpád

Házasság hete 
versmondó verseny területi 4. Tóth Barnabás

2.A ÉVFOLYAM
Teki-totó matematika országos ezüst fokozat Kothencz Felícia Veresné Lajkó Mária

Tudásbajnokság – anyanyelv megyei 22. Kothencz Felícia
Földiné Fülöp KatalinVersmondó verseny 

Füvészkert területi Kertész Balázs

2.B ÉVFOLYAM
Rímbe szedett természet területi 1. Gyuris Enikő

Lázár János

Duó dallam nélkül megyei 4.
Gyuris Enikő

Szunyogh Milán
Katolikus iskolák  

versmondó versenye területi 2. Mihálffy Zita Napsugár

Adventi koszorú  
szavalóverseny, Déva határon túli 3. Gyuris Enikő

Helyesírási verseny területi 11. Mihálffy Zita Napsugár
Kenguru matematika megyei 9. Mihálffy Zita Napsugár
Matematika – egyéni területi 5. Mihálffy Zita Napsugár
Matematika – csapat területi 1. Mihálffy Zita Napsugár

Versmondó, Ásotthalom területi 3. Gyuris Enikő

Versenyeredmények 2014/2015. tanév

Június 13-án búcsút vettek tőlünk nyolcadik osztályos tanu-
lóink. Az iskola aulájában megkapták a hetedikesektől a ballagó 
tarisznyákat, Gyuris Zsolt polgármestertől pedig útravalónak a 
Tombácz János meséi című könyvet. Feldíszített tantermükben 
mindenkit az Alaptörvény egy-egy díszpéldánya és ballagási 
tablójuk várt, ez az intézmény folyosóján állít ezentúl emléket 
nekik.

Végigjárták a tantermeket, léggömböket engedtek a magasba 
a kézilabdapályáról, majd átvonultak a József Attila Közössé-
gi Ház nagytermébe, ahol részt vettek a ballagási ünnepségen. 
Korsós Zoltán osztályfőnökük búcsúbeszédében mindenkihez 
szólt név szerint néhány kedves szót.

Tanévzáró ünnepségek a SZIKAI-ban
Június 17-én ünnepeltük meg a József Attila Közösségi 

Házban a 2014/2015. tanítási év befejezését. Az ünnepélyt a 
3/a osztályos tanulók műsora, Szunyog Milán és Gyuris Enikő 
versmondása színesítette. Gyuris Zsolt polgármestertől a kitűnő 
tanulók átvehették megérdemelt jutalmukat: a nevelőtestületi 
dicséretet igazoló oklevelet és könyvjutalmat.

Az ünnepélyt a Kisboldogasszony templomban bemutatott 
Te Deum követte. Ezután vehették át tanulóink a bizonyítványo-
kat osztálytermeikben.

pálmai péter

igazgató
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Hírmondó
Zsombói

3.A ÉVFOLYAM

Bolyai magyar  
csapatverseny megyei 5.

Simon Vivien

Ráczné Bálint Hajnalka
Tóth Gabriella

Masa Bence
Náfrádi Péter

Bolyai matematika 
csapatverseny megyei 11.

Náfrádi Péter

Ráczné Bálint Hajnalka
Masa Bence
Bakó Bálint

Tolmacsov Máté

Bolyai természettudományi 
csapatverseny megyei 16.

Bakó Bálint
Ráczné Bálint Hajnalka,

Tarcsiné Tóth Ágnes
Tolmacsov Máté

Náfrádi Péter
Masa Bence

Herman Ottó  
természetismeret teszt országos 2.fordulóig 

jutott Náfrádi Péter Tarcsiné Tóth Ágnes

 Adventi koszorú  
szavalóverseny, Déva határon túli 1. Kovács-Hegedűs Viktória

Ráczné Bálint Hajnalka

Házasság hete  
versmondó verseny területi 1. Bátki Fazekas Lenke

Tovább táncol a Tobozmanó 
kézműves verseny országos 1. + különdíj egész osztály

Kenguru matematika verseny megyei 5. Tolmacsov Máté
Kazinczy szépkiejtési verseny területi 1. Tóth Gabriella Dóra

Matematika verseny területi 4. Náfrádi Péter

Helyesírási verseny
területi 1.

Kovács-Hegedűs Viktória
megyei 5.

Tudásbajnokság  
– irodalom, nyelvtan, 

szövegértés
megyei

12. Balogh Sára

Ráczné Bálint Hajnalka

35. László Gréta
15. Ökrös Julianna

Böngész – nyelvtan országos 1.
Tolmacsov Máté

Náfrádi Péter

Böngész – környezetismeret országos 4.
Bakó Bálint
Masa Bence

Böngész – olvasás országos 7.
Tóth Gabriella Dóra

Simon Vivien

Böngész – szóbeli országos 2.
Ökrös Julianna
Náfrádi Péter

Versmondó verseny területi 3. Bátki Fazekas Lenke
Mesemondó verseny területi 1. Bátki Fazekas Lenke
Helyesírási verseny területi 2. Kovács-Hegedűs Viktória

Matematika verseny területi 2. Masa Bence
3.B ÉVFOLYAM

Tudásbajnokság  
– környezetismeret,

matematika, anyanyelv
megyei

24. Hódi Koppány

Soós Róbertné

37. Kálmán Patrícia
29. Kálmán Virág

Katolikus általános iskolák 
matematika versenye területi 1. Koi Máté

Verses mesemondó területi 1. Tóth-Kelemen Szonja
Kazinczy szépkiejtési verseny területi 3. Gábor Leila

Szavalóverseny
területi 2.

Tóth-Kelemen Szonja
megyei
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Matematika verseny
területi 2.

Koi Máté

Soós Róbertné

megyei 7.
Katolikus általános iskolák 

helyesírási versenye területi 1. Kálmán Virág

Bolyai matematika  
csapatverseny megyei 25.

Koi Máté
Tóth-Kelemen Szonja

Gera Bence
Kálmán Patrícia

Bolyai anyanyelvi  
csapatverseny megyei 17.

Kálmán Virág
Bálint Viktória

Rácz Dorina
Gábor Leila

Bolyai természetismereti 
csapatverseny megyei 7.

Hódi Koppány
Monostori Péter
Nyíri Szabolcs
Czékus Marcell

4.A ÉVFOLYAM
Tudásbajnokság  

– matematika, irodalom megyei
29. Rescsik Csaba

Kovács Mariann

12. Földi Sarolt Csenge
Házasság hete  

versmondó verseny területi 7. Németh Ádám

Szépkiejtési verseny területi
4. Gajda Anna
3. Lippai Bálint

Helyesírási verseny területi 4. Lajkó Lóránt
Matematika verseny területi 5. Lajkó Lóránt
Matematika verseny területi 1. Lajkó Lóránt
Matematika verseny területi 4. Lajkó Lóránt
Helyesírási verseny területi 3. Lajkó Lóránt

Helyesírási verseny területi 2. Lippai Bálint Kovács Mariann

4.B ÉVFOLYAM
Teki-totó matematika országos ezüst fokozat Kothencz Balázs

Veresné Lajkó Mária

Világfa képzőművészeti  
verseny – Karolina területi 2. Simon Szabin

Matematika verseny területi
5. Kothencz Balázs
1. Bényi Benedek

Tudásbajnokság  
– matematika, irodalom megyei

10. Bényi Benedek
26. Kothencz Balázs

Bolyai természettudományi 
csapat verseny megyei 6.

Bényi Benedek

Tarcsiné Tóth Ágnes

Kothencz Balázs
Kis Virág

Balogh Donát
Herman Ottó  

természetismeret teszt országos 2.fordulóig 
jutottak

Kothencz Balázs
Balogh Donát

Sportlövészet megyei 1. Barna Balázs Jákó Csaba,
Korsós Zoltán

5. ÉVFOLYAM
Nemzeti Agrárkamara  

rajzpályázata országos 2. Kakuszi Vanda Zsirosné Vass Judit

On-Lion országos 33. Kakuszi Vanda Varga Krisztina

Tudásbajnokság  
– anyanyelv, irodalom megyei

3. Masa Roland
Nagymihály Tímea12. Török Anna

5. Ökrös Gyula
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Hírmondó
Zsombói

Lány labdarúgás megyei 3. Mocsári Nikolett Korsós Zoltán

Bolyai matematika  
csapatverseny megyei 37.

Masa Roland

Tarcal-Márta Edit
Török Anna

Kakuszi Vanda
Bakó Nóra

Bolyai anyanyelvi  
csapatverseny megyei 6.

Náfrádi Dorka

Nagymihály Tímea
Lukács Boglárka
Gárgyán Doroti
Kálmán Richárd

Szivárványhíd  
irodalmi verseny országos

8. Kakuszi Vanda
Nagymihály Tímea

11. Bakó Nóra

Herman Ottó  
természetismeret teszt országos 2.fordulóig 

jutottak

Masa Roland

Tarcsiné Tóth Ágnes
Török Anna

Ábrahám Cintia
Bakó Ádám

Összetartozunk határon túli különdíj Kakuszi Vanda Nagymihály Tímea
6.A ÉVFOLYAM

Play & Win! országos 45.
Lukács Boglárka

Varga Krisztina
Náfrádi Dorka

Tudásbajnokság
– angol megyei

Gárgyán Doroti
Lukács Boglárka

Tudásbajnokság
– természetismeret,

irodalom, matematika
megyei

4. Lukács Boglárka Tarcsiné Tóth Ágnes,
Jakab Edit,

Tarcal-Márta Edit
4. Szél Orsolya
5. Hevesi Lili

Bolyai anyanyelvi  
csapatverseny területi

Lukács Boglárka

Jakab Edit
Náfrádi Dorka

Gárgyán Doroti
Maróti Melinda

Kislabda hajítás megyei 3. Lukács Boglárka Korsós Zoltán
 Adventi koszorú  

szavalóverseny – Déva határon túli különdíj Náfrádi Dorka

Jakab EditReményik Sándor  
szavalóverseny területi 2.

Lukács Boglárka
Náfrádi Dorka

Simonyi Zsigmond  
helyesírási verseny területi 11. Náfrádi Dorka

Bolyai matematika  
csapatverseny megyei 53.

Lukács Boglárka

Tarcal-Márta Edit
Náfrádi Dorka

Hevesi Lili
Kothencz Barnabás

Herman Ottó  
természetismeret teszt országos 2.fordulóig 

jutott Náfrádi Dorka Tarcsiné Tóth Ágnes

6.B ÉVFOLYAM

Play & Win! országos 39.
Kálmán Richárd

Varga Krisztina
Lengyel Levente

Tudásbajnokság
– történelem, anyanyelv megyei

1. Kálmán Richárd Gera Erika,
Jakab Edit2. Lengyel Levente

Bolyai anyanyelvi 
csapatverseny területi

Kálmán Richárd

Jakab Edit

Lengyel Levente
Koi Ákos

Mangó Marcell
Reményik Sándor  

egyházmegyei szavalóverseny területi 2. Mangó Marcell

Sportlövészet megyei 1. Mangó Marcell Korsós Zoltán
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Simonyi Zsigmond 
helyesírási verseny területi 5. Lengyel Levente Jakab Edit

Bolyai matematika  
csapatverseny megyei 9.

Kálmán Richárd

Tarcal-Márta Edit
Lengyel Levente

Koi Ákos
Mangó Marcell

Zrínyi Ilona  
matematika verseny megyei 63. Lengyel Levente Tarcal-Márta Edit

7. ÉVFOLYAM
Mozaik angol országos 144. Farkas Alexandra Varga Krisztina

Simonyi Zsigmond 
helyesírási verseny területi 16. Szalai Krisztina Jakab Edit

Kis fizikusok területi 5.

Szalai Krisztina

Tóth Andrea
Nagy Erika

Lukács Anna
Gombi Anna

Kislabda-hajítás megyei 1. Lukács Anna

Korsós Zoltán
Lány labdarúgás megyei 3.

Lukács Anna
Szalai Krisztina

Szabó Vivien
Zellei Vivien

Sportlövészet megyei 1.
Lukács Anna
Gombi Anna

Sportlövészet megyei 1.
Lukács Anna Jákó Csaba,

Korsós ZoltánGombi Anna

Bolyai matematika
csapatverseny megyei 24.

Nagy Erika

Tarcal-Márta Edit
Tombácz Zsanett

Szabó Vivien
Zellei Vivien

Bolyai matematika  
csapatverseny megyei 22.

Lukács Anna
Tarcal-Márta EditGombi Anna

Szalai Krisztina
Adventi koszorú  

szavalóverseny – Déva határon túli 3. Adai-Simon Sarolta

Nagymihály Tímea
Bolyai anyanyelvi  

csapatverseny megyei 17.

Gombi Anna
Szalai Krisztina

Nagy Erika
Adai-Simon Sarolta

Teleki Pál  
földrajzverseny megyei

7.

Zsirosné Vass
Judit

15.

Herman Ottó
biológiaverseny megyei

12. Nagy Erika
14. Gombi Anna
16. Adai-Simon Sarolta
18. Tombácz Zsanett
23. Szabó Vivien

Természetismereti  
terepverseny megyei

3.
Szalai Krisztina

Lukács Anna
Bakó András

4.
Gombi Anna
Nagy Erika

Boskovics Dusán
8. ÉVFOLYAM

Informatika megyei 1. Tóth Tamás Varga Krisztina
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Hírmondó
Zsombói

Lány labdarúgás megyei 3.
Barna Klaudia

Korsós Zoltán

Bátki Fazekas Ilona
Molnár Kata

Sportlövészet megyei 1.
Kisapáti Vivien

Nagy Vivien
Korsós Márton

Sportlövészet megyei 1. Nagy Vivien
Diákolimpia megyei 2. Korsós Márton

A Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola 
eredményei a 2014/2015. tanévben

Verseny Kategória Hely Tanulók Felkészítő tanár

„Az ember és a természet 
kapcsolata” 

Összművészeti Fesztivál 
Mórahalom 
- kistérségi

hegedű
arany minősítés Kálmán Richárd

Huszár Emőke
ezüst minősítés Balogh Donát

zongora
arany minősítés Földi Sarolt Csenge

Hegedűs Károlyné
arany minősítés Szűcs Netti

síkábrázolás

arany minősítés Viski Anna
Faragó Gabriella

arany minősítés Molnár Kata
arany minősítés Nagy Erika

Zsirosné Vass Juditezüst minősítés Rácz Cintia Lili
ezüst minősítés Bakó Nóra

kerámia
ezüst minősítés Nagy Erika

Zsemlye Ágnes
ezüst minősítés Ujvári Janina 

XVII. Deszki Maros Menti 
Fesztivál 

- regionális

kamarazene 3. hely
Masa Roland
Szél Orsolya
Török Anna

Elekné Sándor Szilvia

pasztell kréta 3. hely Koi Ákos
Faragó Gabriella

ceruzarajz 2. hely Szűcs Netti

Üllési Fontos Sándor  
Művészeti Napok 

- kistérségi

furulya 3. hely Gyuris Enikő Hampel Zsuzsa

hegedű
1. hely Kálmán Richárd 

Huszár Emőke2. hely Balogh Lázár
3. hely Kálmán Virág

gitár 3. hely Baranyai Dániel Nyíri Csaba
csendélet 2. hely Viski Anna Faragó Gabriella

Gátér Gyermek  
Néptáncgála 

- országos

néptánc kiemelt  
arany minősítés

Kothencz Felícia –
Tóth Barnabás páros

Nokta Gábor
néptánc kiemelt  

arany minősítés
Csikós Eszter –  

Kormányos Viktor páros
Ruzsai Weöres Sándor  

Napok rajzversenye  
- kistérségi

versillusztráció 1. hely Rácz Cintia Lili Faragó Gabriella
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Iskolánkban egész évben folyamatos munka folyik. Ennek 
ékes bizonyítéka a nyaranta működő napközis tábor, ahol a 
tanárokból és tanítókból álló csapatok azon fáradoznak, hogy 
nyáron is felügyeletet biztosítsanak a gyermekek számára. Sőt, 
valójában a tanári kar azon igyekszik, hogy a tábor a gyermekek 
számára ne csak felügyelet legyen, hanem minél szebb nyári él-
ményt kapjanak. A tanári csapatok hetente váltják egymást, és 
különböző programokkal várják a gyerekeket. Ezért minden 
egyes hét más és más, így biztosítva sok emléket és élményt szá-
mukra.

Az elmúlt hét számomra is személyes élményt biztosított, 
ugyanis segítőként részt vehettem a tábor heti programjain. De 
nemcsak számomra volt  különleges a július 13–17-ig tartó nap-
közis tábor, ugyanis kilenc  gyermek és két kísérőjük érkezett 
Máriaföldéről vendégként, akik teljes egészében részt vettek a 
tábor programjain, ugyanúgy, ahogyan a zsombói gyermekek is. 
A közös táboroztatás fő célja volt mindkét részről a nyelvtanu-
lás és a  kapcsolat elmélyítése.  A gyermekek eleinte nehezen 
oldódtak fel, de ez természetes, hiszen csupán három máriaföldi 
gyermek és egy kísérőpedagógusuk beszélte folyékonyan a ma-
gyar nyelvet. Ezt az akadályt azonban gyorsan átléptük a tanári 
csapat találékonyságágnak köszönhetően. Jakab Edit, Földiné 
Fülöp Katalin, Windecker Orsolya és Lázár János egész heti 
igyekezete meghozta gyümölcsét, a gyermekek remek progra-
mokon és érdekes foglalkozásokon vehettek részt.

Az első nap játékos is-
merkedéssel telt, az iskola 
falai között közös játékok 
várták a gyerekeket, ahol 
közben megismerkedhet-
tek egymással. A második 
napot a természetben töl-
töttük, az egészségnap ré-
szeként  a sportpályán kö-
zös sportfoglalkozásokon 
vehettek részt a gyerekek, 
és a reggel együttesen meg-
vásárolt zöldségekből a dél-
után folyamán ínycsiklandó 
salátákat készítettünk, amit 
utána el is fogyasztottunk.  
A szerdai nap a kézműves 

Máriaföldéről érkező vendégeink  
a napközis táborban

foglalkozásokról szólt, a gyermekek három különböző kézmű-
ves programon tehették próbára kreativitásukat és kézügyes-
ségüket. A zsombói és máriaföldi gyerekek számára egyaránt 
érdekességet jelentett, hogy kipróbálhatták a korongozás ősi 
mesterségét, lapmajszoló szörnyecskét készíthettek könyvjel-
ző gyanánt, és papírtányért dekorálhattak. A következő nap fő 
feladata a közös sütés volt. Csütörtökön a reggeli közös játék 
után elkészítettük az édes és a sós kalács, valamint a kenyér-
lángos tésztáját, amit a gyerekek közösen gyúrtak meg. Miután 
türelemesen kivárták, hogy megkeljenek a tészták, a gyerekek 
szebbnél szebb csigákat és fonott kalácsokat készítettek, és 
felhelyezték a kenyérlángos tésztájára a feltétet, majd közösen 
átvonultunk a József Attila Közösségi Ház udvarán lévő Falu ke-
mencéjéhez, ahol szépen sorban kisültek  a finomságok. Ezután 

az iskolába visszavonulva elfogyasztottuk a jól megérdemelt 
süteményeket és kenyérlángost egy közös, családias hangulatú 
lakoma keretében.  A pénteki nap mindenki számára izgalma-
san telt. A zenei napot közös énekléssel, daltanulással, zenéléssel 
és tánctanulással tölthettük el a Közösségi Ház nagytermében.  

A délután folyamán a gyerekek önfeledten játszottak együtt, 
egészen a búcsúzkodásig. Máriaföldi vendégeink csak szomba-
ton indultak haza, de  a zsombói gyermekek számára a tábor 
péntek délutánig tartott.

Visszatekintve örülök, hogy egy kicsit betekintést nyerhet-
tem a táborba. Jó volt látni, hogy a  gyermekeknek nem számíta-
nak a határok és nyelvek különbözősége, és képesek önfeledten, 
közösen játszani és tanulni egymástól. Érdekes volt megtapasz-
talni, hogy mennyi szervezést, tervezést és odafigyelést igényel 
egy ilyen tábor működtetése.  Manapság ha az iskola környékén 
járok, másként tekintek a nyáron is az iskola  udvarán játszó 
gyerekekre és a tanárokra. Köszönöm az élményt! 

BaCsa janka

közös tánCtanulás                                                 fotók: Bacsa Janka

kemenCézés a közösségi Ház udvarán

kézműves foglalkozások
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Információk a 2015/2016. 
nevelési év kezdéséről

ESEMÉNY HELYSZÍN HÓNAP, NAP ÓRA

tankönyvosztás iskolai zsibongó tantermei 2014. augusztus 27. 8.00-12.00
13.00-18.00

tanévnyitó ünnepély József Attila Közösségi Ház 
és Könyvtár 2014. augusztus 31. 17.00

első tanítási nap tantermek 2015. szeptember 1. 8.00

A Zsombói Szabadtéri Színpad 2015-ös évada egy vidám 
Molnár Ferenc-darabbal és egy lelkes pesti társulattal nyitott 
meg. A Tükör-Kép Társulat 2014 őszén alakult Budapesten 
színházkedvelő és -művelő fiatalok részvételével. Az első ko-
moly megmérettetésük volt ez a darab, és – bár akadályokból 
nem volt hiány – abszolút sikerre vitték a feladatot. Az Ibolya 
teltházas pesti premierje után a zsombói közönség sem maradt 
szégyenben, a hatalmas hőség ellenére igen sokan választották 
a légkondicionálás nélküli piacteret a hűs otthonok helyett – és 
azt hiszem, mindannyiuk nevében mondhatom, hogy megérte.

Az Ibolya
Évadnyitó előadás a Zsombói Szabadtéri Színpadon

A történet egy pesti színházban játszódik, ahol a fiatal, önje-
lölt színésznőcskék (Nagy Katalin, Rumán Cintia, Rácz Viktória, 
Cserményi Orsolya, Girbicz Adrienn) egymás sarkát tapossák, 
csak hogy szerződést kaphassanak az intézményben. Mivel 
ehhez az igazgatón (Tóth Alex) át vezet az út, így a teljes női 
eszköztárukat bevetik annak érdekében, hogy sikerrel járjanak 
– ám ennél az igazgatónál ez nem válik be, sőt. A hölgyekkel 
való goromba bánásmódot a színház zeneszerzője (Darányi 
Ádám) nem tudja szó nélkül hagyni, és szerepcserét javasol: a 
további meghallgatások erejéig átül az igazgató székébe, hogy 
megmutassa, lehet ezt másként is csinálni. Az igazgató a szolga 
(Csík Csongor) kabátjába bújva inkognitóba vonul, következő 
jelöltként pedig megérkezik Ilonka (Bukovics Henrietta), és 
minden(ki) elszabadul... 

A rendezés Polyák Valéria munkája, aki remekül ráérzett az 
egyfelvonásos vígjáték sarkalatos pontjaira, hangulatára és rit-
musára. A közönség nevetése és tapsa nem hazudik, csak így 
tovább, Tükör-Kép!

Bálint leaaz igazgató és ilonka                                      fotó: Tarczal-Márta Edit
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2015. július 7. és 11. között rendezték meg a második Bal-
kán Tánctábort Zsombón, ahol minden nap egy-egy különböző 
balkáni ország táncaival ismerkedhettek meg az érdeklődők. A 
táncokon kívül szintén nagy hangsúlyt fektettek a szervezők a 
balkáni zenékre: a táborozók énekeket és balkáni ritmusokat ta-
nultak meg. A tábor programjai a zsombói József Attila Közös-
ségi Házban zajlottak, míg a szállást a zsombói Homoki Szabad 
Oázis adta. A táborozók az ország több szegletéből is érkeztek: 
Budapestről és környékéről, Szegedről és még Miskolcról is. A 
tábor házigazda zenekara a budapesti T’Rakija zenekar volt.

 
Első nap szerb táncokat tanultak a táborozók a deszki Bánát 

Szerb Néptáncegyüttes vezetőjétől, Brczán Krisztifortól, majd 
este táncházban mulattak szintén a Bánáttal.

Balkán Tánctábor

A tábor létrejötte az alábbi támogatóknak  
köszönhető:
•  NKA – NEMZETI KULTURÁLIS ALAP • JÓZSEF ATTILA 
KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, ZSOMBÓ • NEMZETI-
SÉGI SZÖVETSÉG • SZEGEDI SZERB ÖNKORMÁNYZAT 
• SZEGEDI BOLGÁR NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
• SZEGEDEI GÖRÖG NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
• HOMOKI OÁZIS SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET, ZSOMBÓ  
• SZEGEDI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁR-
SULÁSA • CSONGRÁD MEGYEI GÖRÖGÖK KULTURÁ-
LIS EGYESÜLETE • "BÁNÁT" SZERB KULTURÁLIS KÖZ- 
HASZNÚ EGYESÜLET, DESZK • T’RAKIJA ZENEKAR  
• BALKÁN TÁNCEGYÜTTES ÉS KULTURÁLIS EGYESÜ-
LET, BÉKÉSCSABA • SARTI INFO

 A második nap a bolgár táncoké volt. Majthényi Dániel, a 
békéscsabai Balkán Táncegyüttes vezetője tanította a táncokat, 
este pedig a Balkán Quartet adta a zenét a tánchoz.

 
Harmadik napon a görög zenék és táncok kerültek a kö-

zéppontba. A táncórát Szeltner László tartotta, aki a szegedi 
Eleftheria görög tánccsoport vezetője. Este egy hatalmas buli 
kerekedett Sarantis Mantzourakis buzukiművész zenéjére.

 
A negyedik nap a macedón táncok jegyében telt. Molnár Oli-

vér tánctanárral és a T’Rakija zenekarral karöltve énekeltek és 
táncoltak a résztvevők késő estig.

Az utolsó napon délelőtt és a kora délutáni órákban 
kézműveskedni, dobolni és énekelni lehetett, összefoglalva a 
hét folyamán megtanult ritmusokat, dalokat. Délután nagy iz-
galommal készült mindenki az esti Zsombói Szabadtéri Szín-
padon megrendezett Balkán Néptáncgálára, ahol fellépett a 
Balkán Táncegyüttes Békéscsabáról, a deszki Bánát Szerb Nép-
táncegyüttes, az Eleftheria Tánccsoport és a T’Rakija zenekar. A 
gálaműsor után először a Bánáttal, majd a T’Rakijával rophatta 
a táncokat a közönség éjfélig.

A tábor lakói nagyon jól érezték magukat Zsombón. Remé-
lik, hogy ebből a rendezvényből hagyomány válik, és lesz még 
alkalmuk visszatérni, valamint hogy még több zsombói lakos is 
csatlakozik majd hozzájuk és a programokhoz.

muzamel gitta

délelőtti daltanulás

minden este más zenekar

tánC mindennap késő estig                                  fotók: Muzamel Gitta
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100 éves a Magyar Védőnői Szolgálat
E nagyon szép és egyben sok nehézséget és felelősséget 

tartogató hivatás kezdete pontosan 100 évvel ezelőttre 
nyúlik vissza.

1915. június 13-án megalakult az Országos Stefánia Szövet-
ség az Anyák és a Csecsemők Védelmére, melynek névadója és 
védnöke Stefánia belga királyi hercegnő volt. A legfontosabb cél 
a csecsemőhalálozás csökkentése volt. A szövetség megállapí-
totta, hogy a védelemnek fokozatosan az egész országra ki kell 
terjednie, és először a leginkább veszélyeztetett helyeken kell 
kezdeni a kiépítését. Hazánkban két egyetemi tanár, dr. Tauffer 
Vilmos szülész az anyavédelem, dr. Bókay János gyermekorvos 
pedig a csecsemővédelem kialakítását támogatta, amelyben a 
főszerepet az elméletben és gyakorlatban is képzett védőnők-
nek szánták. 

1915 novemberétől két hetes tanfolyam keretében elindult 
a Stefánia védőnőképzés, amely 1918-tól három hónapos, majd 
1921-től egy év időtartamúvá vált. A védőnői munka közpon-
ti feladata a prevencióban való aktív részvétel volt. 1927-ben 
Johan Béla, az Országos Közegészségügyi Intézet igazgatója a 
Zöldkeresztes Egészségvédelmi Szolgálat keretein belül vidéken 
is megszervezte ezt az egészségvédő munkát. 1927. és 1940. kö-
zött a két szolgálat párhuzamosan működött, majd a Stefánia 
Szövetség beolvadt a Zöldkeresztbe. A II. világháború után egy 

új rendszert hoztak létre, a Védőnői Szolgálatot, amely állami 
keretek között működik a mai napig. 1975-ben főiskolai szintre, 
nappali tagozaton négy éves képzési időre emelkedett a védő-
nők iskolai felkészítése. Az orvosi egyetemek Egészségügyi Fő-
iskolai Karán képzik a védőnőket, a szak mára sok helyen átala-
kult egyetemi szintű, öt éves képzéssé.

Ma a védőnő elsősorban preventív – megelőző, megőrző – 
feladatokat lát el, az alapellátás meghatározott területén dol-
gozó szakember, akinek min. főiskolai végzettséggel kell ren-
delkeznie. Feladatunk az egészségnevelés, egészségmegőrzés, 
betegségek, elváltozások korai kiszűrése, védőoltások szervezé-
se, státuszok szervezése, végzése; szülésre, a gyermek gondozá-
sára, ápolására való felkészítés, nővédelem. A várandósság kez-
detétől kísérjük a kismamákat, édesanyákat, és a megszületett 
gyermekeket egészen iskolás korukig, majd az iskolakezdéstől 
az oktatási intézményben szervezzük a szűrővizsgálatokat, vé-
dőoltásokat. A gyermekvédelemmel karöltve jelzőrendszeri fel-
adatokat látunk el. 

A Hungarikum Bizottság 2015. április 23-i döntése alapján 
az idén 100 éves Magyar Védőnői Szolgálat, mely nemzetközileg 
egyedülálló, tradicionális ellátási rendszer, hungarikum lett.

tetlákné gerHardt ágnes és polgárné papp katalin

területi védőnők

Gólyahírek
2015. MÁJUS:

Török Attilának és 
Király Annamáriának:               Johanna

Szabó Balázsnak és
Tanács Editnek:                                    Zoé

Tari Szilárdnak és
Monostori Beának:                      Levente

2015. JÚNIUS:
Farkas Zsoltnak és
Baktai Alexandrának:                  Anabell

2015. JÚLIUS:
Kis Péter Gábornak és
Zádori Editnek:                                  Áron

Peter Sojkának és
Gedai Nikolettának:                       Dalma

Baba-mama klub
A baba-mama klub júliusban és augusztusban a korábbi évekhez hasonlóan el-

marad! Szeptember elejétől újra várunk majd minden kedves édesanyát és gyer-
mekét. 

polgárné papp katalin és tetlákné gerHardt ágnes

védőnők

Gratulálnunk az újszülöttekhez, és jó 
egészséget kívánunk az egész családnak!

Védőnői 
méhnyakszűrés

Méhnyakrákszűrés itt Zsombón,  
várakozás nélkül, intim környezetben esti 
és hétvégi időpontokban is levetetheti  
a kenetet az alábbiak szerint, kizáró-
lag előjegyzés alapján a 30/286-84-31  
telefonszámon:

- 2015. augusztus 12. 
         szerda 18 órától
- 2015. szeptember 06. 
                  vasárnap 15 órától
- 2015. szeptember 09. 
                  szerda 18 órától

Időpont egyeztetéssel kapcsolatban, 
további időpontokról és a jogosultságról 
érdeklődjön személyesen a tanácsadó-
ban, ill. telefonon. Várom jelentkezését!

polgárné papp katalin

területi védőnő

Kedves Szülők, Gyerekek!

Szeretnék elköszönni. Családommal 
Zsombóról elköltöztünk. Kornél szept-
embertől első osztályt kezd. Munkahe-
lyem szeptember 1-től Szegeden lesz. 
Továbbra is gyermekorvosi rendelőben 
fogok dolgozni, csak nem dr. Szabó Ágnes 
asszisztense leszek.

Szabó doktornőben egy nagyszerű 
embert ismertem meg, akinek emberi 
nagyságát az is mutatja, hogy ő segített 
munkát találnom. Köszönöm!

Köszönöm a helyi egészségügyi és 
közintézmények munkatársainak, hogy 
együtt dolgozhattunk, kollégák lehettünk.

Köszönöm Zsombó lakosainak a sze-
retetet, bizalmat, megbecsülést.

Mindenkinek jó egészséget kívánok! 
 

fülöp judit

Búcsú
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Családi rendezvények, ballagások, születésnapok,  
házassági évfordulók, bálak, vacsorák lebonyolítását  
(felszolgálást, mosogatást) megegyezés szerint 
vállalunk (max. 200 főig). Érdeklődni lehet:

                          dudásné Csóti iBolya  
Csólyospálos (30/505-03-34)

A tavalyi évben alapítványunk több pályázatot  nyert, melyek 
segítségével sok színvonalas programot tudtunk megvalósítani.

Őszi és adventi kézműves foglalkozásokat tartottunk a 
zsombói Közösségi Házban, melyhez kézműves anyagokat sze-
reztünk be. Zenepedagógus vezetésével a kisgyermek- és óvo-
dáskori ritmusérzék fejlesztésének fontosságára hívtuk fel a 
figyelmet. Támogattuk a zsombói repülőmodellező csoportot, 
ezzel ösztönözve a kreatív fiatalok lelkesedését. Hozzájárultunk 
táncház szervezéséhez, az ott ügyeskedők tánclépéseinek töké-
letesítéséhez táncoktató díjának finanszírozásával. Szerveztünk 
felnőtteknek lélekbogozó többnapos „ottalvós” tréninget,  biz-
tosítottuk a szállást, étkezést, illetve a foglalkozásvezető tréner 
díját. Megvalósítottunk drámajáték-foglalkozássorozatot felső 
tagozatosoknak, s mi, felnőttek is edződtünk bibliodráma fog-
lalkozáson. Hallgattunk okos tanácsokat rutinos szakemberek-
től a gyermeknevelés, „az elég jó szülő” és a megkopott szexuális 
érdeklődés felélesztése apropóján. Fél évig agyagcsodákat alkot-

Néhány gondolat a DOMINO 2014/2015-ös évéről
tunk, kiélve  a bennünk szunnyadó kreativitást.

Jó és mozgalmas volt, de nincs vége… 2015. őszétől folytat-
juk.

Köszönöm a programok megvalósítása során nyújtott segít-
ségét azoknak, akik ezt tiszta szívvel és őszintén tették!

Csányiné Barna klára

domino közHasznú alapítvány elnöke
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