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November 21-én immár hetedik alkalommal népesült be a Közösségi Ház és a piactér környéke a 
Nagy B. Ferenc nevével fémjelzett kolbász- és hurkatöltő verseny keretében. Az eseményt a reggel sza-
kadó, majd egész nap szemerkélő eső sem zavarta meg. A tavalyihoz hasonlóan ismét három kategó-
riában indulhattak a csapatok: a megadott recept alapján elkészítendő „Zsombó kolbásza” – amelynek 
győztese egy évig magáénak tudhatja a vándordíjat –, valamint a saját receptek használatával készülő 
„Év kolbásza” és „Év hurkája” kategóriák. A lelkes versenyzők már reggel nekiláttak az előkészüle-
teknek, hiszen a zsűri elé kerülő mintáknak határidőre el kellett készülniük. A délelőtt folyamán a 
piactérre kihelyezett asztalokon folyt a munka, amelyhez a zene adta meg a jó hangulatot. A sütés 
már a Közösségi Ház udvarán zajlott, a zsűri pedig a felmerülő technikai nehézségek ellenére is pon-
tosan kezdhette meg munkáját. A különböző kategóriákban más-más háromtagú bizottság értékelte 
a finomságokat, gondosan ügyelve a verseny tisztaságára. Nem lehetett könnyű dolguk, hiszen ösz-
szesen 17 csapat mérte össze tudását és receptjeit, melyek közül az „Év kolbásza” kategóriában 15-en 
indultak. Eközben odakint az esőfelhők nem tágítottak, hamar sötétedni is kezdett, így a figyelem 
középpontjába a Közösségi Ház terített asztalai és a közelgő eredményhirdetés kerültek...

folytatás a 13. oldalon

Disznóságok a piactéren
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Hírmondó
Zsombói

Tájékoztató a Képviselő-testületi 
ülésen történtekről

A Hírmondóban a Képviselő-testületi ülésen történ-
tekről készült legutóbbi beszámoló óta 5 alkalommal 
ülésezett a Képviselő-testület, amelyből 4 munkaterven 
felüli, rendkívüli ülés, egy pedig munkaterv szerinti, 
rendes ülés volt. 

2015. SZEPTEMBER 9. 
– MUNKATERVEN FELÜLI, RENDKÍVÜLI ÜLÉS

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

a József Attila Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Okiratát. Az 
Alapító Okirat módosításával az alaptevékenységek közé beke-
rült a befogadó színház, szabadtéri színház tevékenység is. Erre 
azért volt szükség, mert a Nemzeti Kulturális Alap, valamint a 
Magyar Művészeti Akadémia olyan pályázatokat írt ki, amely-
re szabadtéri színházak, valamint befogadó színházak pályáz-
hatnak. A következő napirendi pontban a Képviselő-testület 
megtárgyalta a háziorvosok kérelmét, és az Egészséghét több-
letfinanszírozása mellett döntött. A döntés előzménye volt, hogy 
a Képviselő-testület minden évben támogatja az Egészséges 
Zsombóért Alapítványt, hogy a zsombói egészséghét megrende-
zésre kerüljön. Az Alapítvány a program megszervezésére más 
forrásokat, mint például gyógyszergyárakat is bevont szponzo-
ri támogatásra. Idén mivel több külső támogató is visszalépett 
a nehéz anyagi helyzetére hivatkozva, ezért veszélybe került a 
rendezvény lebonyolítása. Ehhez nyújtott a Képviselő-testület 
260.000,- Ft támogatást az Alapítványnak. Az egészséghét sok 
zsombói lakos megelégedésére október hónapban megrende-
zésre került. A Képviselő-testület köszöni a szervezést az egész-
ségügyben dolgozóknak.

2015. SZEPTEMBER 30. 
– MUNKATERV SZERINTI, RENDES ÜLÉS

Az első napirendi pontban a Képviselő-testület meghallgatta 
a Szent Imre Katolikus Általános Iskola 2015/2016-os nevelé-
si évről készült tájékoztatóját. A tájékoztatóból megtudhatta a 
Képviselő-testület, hogy a 8 évfolyamon 208 tanuló kezdte meg 
a tanulmányait 2015. szeptember 1-jén.

A második napirendi pontban a Képviselő-testület a Kós 
Károly Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2015/2016-os neve-
lési évkezdéséről szóló tájékoztatót fogadta el. A tájékoztatóból 
kiderült, hogy 152 növendékkel kezdte meg az Iskola a nevelési 
évet, amely 22 fővel több az előző évhez képest.

A harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület meg-
hallgatta a Nefelejcs Katolikus Óvoda nevelési évkezdetéről 
szóló tájékoztatót. A tájékoztatóból kiderült, hogy az Óvoda a 
2015/2016-os nevelési évet 6 csoportban kezdte el, 106 fő óvo-
dással, amely 3 fővel több az előző nevelési évnél.

A negyedik napirendi pontban a falugazdász tartott tájékoz-
tatót a mezőgazdasággal, a családi gazdálkodással, az agrárpá-
lyázatokkal és a támogatásokkal kapcsolatos tapasztalatokról. A 
tájékoztatóból megtudhatta a Képviselő-testület, hogy a nagy 
múltra tekintő őszibarack-termesztés mellett az utóbbi évtize-
dekben megjelent a szamóca és a sárgadinnye. Az egyéb hajlott 
zöldség- és virágtermesztés visszaszorulóban van. Az állatte-
nyésztés sajnos szinte megszűnt a településen.

A következő napirendi pontban a Képviselő-testület a Zsom-

bói Bóbita Bölcsőde 2014/2015. nevelési évéről szóló beszá-
molót fogadta el. A beszámolóban kiemelten szerepelt, hogy 
a kisgyermeknevelői létszám – a megnövekedett gyermeklét-
számnak köszönhetően – 5 főről 6 főre növekedett, a feladatel-
látás így jelentősen javult.

Ezt követően a Képviselő-testület a Zsombói Bóbita Bölcsőde 
2015/2016-os nevelési év kezdetéről szóló beszámolóját fogadta 
el. A beszámolóból kiderült, hogy a Bölcsődében jövő augusz-
tus 31-ig már csak 4 szabad hely lesz, így sajnos ún. „várólista” 
alakulhat ki azoknál a családoknál, akik nem íratják be időben 
a gyermekeiket. 

A következő napirendi pontban a Képviselő-testület megal-
kotta az új Szervezeti és Működési Szabályzatát. Az új rendelet 
megalkotására jogszabályváltozások miatt került sor a Csong-
rád Megyei Kormányhivatal észrevételei mellett.

Ezt követően a Képviselő-testület elfogadta a 2016. évi mun-
katervét és rendezvénytervét. A munka- és rendezvényterv 
megtalálható a településünk honlapján.

A következő napirendi pontban a Képviselő-testület a Ho-
mokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Köz-
hasznú Egyesületének bemutatkozását hallgathatta meg. A 
bemutatkozás során felhívták az Önkormányzat figyelmét a 
közeljövőben megjelenő új pályázati lehetőségekre, továbbá el-
mondták, miben lesz az Egyesület a Homokháti Önkormányza-
tok segítségére.

Ezt követően a Képviselő-testület a Dél-alföldi Térségi Hul-
ladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/C/13-0004 sz. pályáza-
tának megvalósítása során felmerülő ÁFA-fizetési kötelezettség 
finanszírozásához szükséges kölcsönszerződés módosításáról 
hozott döntést. A Társulás a szállítói számlák ÁFA-tartalmának 
finanszírozását ütemezetten, rulírozó hitel felvételével kívánta 
biztosítani. Azonban a határidők módosulásával a hitelt nyújtó 
bank már más feltételekkel tudta csak a hitelt biztosítani a Tár-
sulás számára. Emiatt módosítani kellett a Képviselő-testületek-
nek a korábban hozott hozzájáruló határozatukat.

A következő napirendi pontban a Képviselő-testület a Bor-
dány, Forráskút, Üllés Zsombó szennyvízcsatornázásának és 
szennyvíztisztításának megvalósítása projekt keretében lét-
rejövő víziközmű-rendszer üzemeltetéséről döntött. A döntés 
értelmében az Önkormányzatok bérleti üzemeltetési szerződést 
kötnek a víziközmű-rendszer üzemeltetésére, a víziközmű-szol-
gáltatási tevékenységnek a települések közigazgatási területén 
történő ellátására az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szol-
gáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal.

Ezt követően a Képviselő-testület a Forrás-4 Szennyvíz-
Közmű Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását mó-
dosította. A módosítást az előző napirendi pontban is tárgyalt 
vagyonátadás, illetve jogszabályváltozások indokolták.

A következő napirendi pontban a Képviselő-testület elfogad-
ta a 2016. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz csatlakozást. Ennek megfelelően azon 
zsombói hátrányos szociális helyzetű fiatalok, akik jelenleg fel-
sőfokú tanulmányokat folytatnak (A típusú pályázat), illetve 
akik a 2016/2017. tanévtől kívánnak felsőfokú tanulmányokat 
folytatni (B típusú pályázat) pályázhatnak a Bursa Hungarica 
ösztöndíjra. A Képviselő-testület a döntés alapján legfeljebb 19 
A típusú és 1 B típusú pályázatot fog támogatni.
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Ezt követően a Képviselő-testület úgy döntött, hogy idén is 
pályázatot nyújt be a szociális célú tüzelőanyag vásárlására, illet-
ve ennek megfelelően módosította a szociális célú tüzelőanyag 
juttatásáról szóló rendeletét. Részletesebb felvilágosítás a hon-
lapon található.

A következő napirendi pontban a Képviselő-testület módo-
sította a Zsombói Bóbita Bölcsőde Alapító Okiratát. Az Alapí-
tó Okirat módosítását jogszabályváltozás indokolta. Magasabb 
szintű jogszabály módosítása alapján a bölcsődében történő 
gyermekétkeztetés új kormányzati funkcióként került besoro-
lásra, így az Alapító Okiratokat minden bölcsőde esetében mó-
dosítani szükséges.

A következő napirendi pontban a Képviselő-testület úgy 
döntött, hogy a megépülő szennyvízcsatorna védőtávolságának 
biztosítása miatt – a rendezési terv következő módosítását kö-
vetően – az Alkony utca meghatározott szakaszán 1,5 méteres 
területet közterület céljára megszerez.

Az utolsó napirendi pontban a Képviselő-testület a Palotai 
kúriánál található védett fák megmentése érdekében hozzájá-
rult a 079 hrsz-ú út egy szakaszának az áthelyezéséhez a 080/9 
hrsz-ú ingatlanra.

2015. OKTÓBER 16. 
– MUNKATERVEN FELÜLI, RENDKÍVÜLI ÜLÉS

A rendkívüli ülés összehívását az indokolta, hogy a Zsombó 
Szolgáltató Kereskedelmi Kft. kamatmentes tagi kölcsön iránti 
kérelmet nyújtott be a Képviselő-testület felé. A Zsombó Kft. a 
kérelmét azzal indokolta, hogy a települési érdekből végzett be-
ruházásból eredő kötelezettségeinek teljesítése során likviditási 
nehézségekkel küzd, ezért azonnali tagi kölcsön nyújtása válik 
szükségessé, hogy a folyamatban lévő szerződött munkáit telje-
síteni tudja. A kamatmentes tagi kölcsön visszafizetését a pályá-
zat elszámolása után, legkésőbb 2015. december 31-ig vállalta.

A Képviselő-testület támogatta a Zsombó Kft. kérelmét. Az 
Önkormányzat a Zsombó Kft. részére 10 millió forint kamat-
mentes tagi kölcsönt biztosított 2015. december 31-i visszafize-
tési határidővel.

2015. OKTÓBER 29. 
– MUNKATERVEN FELÜLI, RENDKÍVÜLI ÜLÉS

A rendkívüli ülés összehívását az indokolta, hogy a 2016. évi 
szabadtéri színház programjával kapcsolatban az Experidance 
Társulat ajánlatát megtárgyalja. A Képviselő-testület megbízta 
Hajdu Lajos igazgatót, hogy az Experidance Társulat négy elő-
adást tartalmazó 2016. évi szabadtéri színházi produkcióra vo-

natkozó ajánlatára dolgozza ki a bevételeket és kiadásokat rész-
letesen tartalmazó ártükrét és pénzügyi (likviditási) ütemtervét.

A következő napirendi pontban dr. Csúcs Áron jegyző tájé-
koztatta a Képviselő-testületet a családsegítő szolgálat és a gyer-
mekjóléti szolgálat 2016. évi átalakításával kapcsolatban hozott 
jogszabályokról, illetve a Képviselő-testületet érintő feladatokról 
és határidőkről.

A napirendi pontokat követően Gyuris Zsolt polgármester 
tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, hogy az Önkormányzat 
középületeinek energetikai korszerűsítésére 130 milliós pályá-
zati támogatást nyert a település.

2015. NOVEMBER 5. 
– MUNKATERVEN FELÜLI, RENDKÍVÜLI ÜLÉS

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

ban foglalt kötelezettségeinek eleget téve a családsegítő- és gyer-
mekjóléti szolgáltatás feladatellátás módját és szervezeti keretét 
felülvizsgálta, és ennek eredményeképpen úgy határozott, hogy 
a szolgáltatás feladatait továbbra is Szegedi Kistérség Többcélú 
Társulása útján kívánja ellátni.

A második napirendi pontban a Képviselő-testület támogatta 
a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodá-
sának módosítását. A módosítást egyrészt jogszabályváltozás 
indokolta, másrészt Ferencszállás Községi Önkormányzat és 
Klárafalva Községi Önkormányzat kezdeményezte a Szegedi 
Kistérség Többcélú Társulásába történő belépését a családsegí-
tési-, és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátása érdeké-
ben.

Az utolsó napirendi pontban a Képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy az Experidance Társulat négy előadást tartalmazó 
2016. évi szabadtéri színházi produkcióra vonatkozó ajánlatát 
elfogadja.

A Képviselő-testület a következő munkaterv szerinti ülését 
2015. november 24-én (kedden) tartja. Az ülésen közmeghall-
gatás keretében kerül napirendre 16 órától a helyi vállalkozók 
infrastrukturális helyzetével és egyéb problémáival foglal-
kozó napirendi pont, és ezt követően az ivóvízminőség javító 
program végrehajtásával foglalkozó napirendi pont. A köz-
meghallgatás helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme.

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!

 dr. CsúCs Áron

 jegyző

Zsombó első színháza
Zsombó közösségi élete kulturális igényének sokszínűsé-

géből fakad. Az itt élő különböző korosztályok, generációk a 
környékbeli településekről betelepülve az évtizedek alatt egy 
állandóan változó, kulturális, művészeti, gasztronómiai virágos-
kertté változtatta falunkat. A helyi intézmények, megérezvén az 
itt élők óhaját, szintén követni tudták, tudják a megújuló igénye-
ket. Két évvel ezelőtt nyáron ez az alapgondolat vezérelt, amikor 
megfogalmazódott bennem: Zsombónak színház kell. A teljes-
ség igénye nélkül a művészeti iskola diákjai, tanárai, a Bokréta 
Dalkör, Nokta Gábor táncosai, családi zenekarok olyan igényes 
képző- és előadóművészeti színvonalat biztosít az itt élőknek az 
itt élőkből, ami tökéletes közönség ígéretét jelentette számomra 
egy színházi produkciósorozat elindításához.

Úgy gondoltam, három évad alatt sikerül elfogadtatni a kez-
deményezést. Nos, az eredmény minden elképzelésemet felül-
múlta. A második nyáron már megtörtént a szervező álma és 
rémálma egyszerre: a teltházas előadás. Álom azért, mert he-
tekig, hónapokig csapatommal azon dolgoztunk, hogy minél 
több néző jöjjön el az előadásra. Majd amikor hosszú idő után 
megtörténik, két percig tart az öröm. A következő pillanatban 
már a rémület fogja el az embert, mert tudja, hogy kell egy na-
gyobb játszóhely. Kinőtte a produkció a helyszínt. Egy nagyobb 
helyszín pedig más színdarabokat kíván, úgy gondoltam tehát, 
fejlődni kell. A fejlődéshez pedig műszakilag, szakmailag és a 
működés tekintetében is változást kell elérni. Némi társintéz-
ményekkel közös töprengés és információgyűjtés után egyetlen 
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Hírmondó
Zsombói

út vált számomra járhatóvá: a Közösségi Ház regisztrációja az 
előadóművészeti törvény értelmében. Ezzel anyagi, szakmai 
támogatást kaphat intézményünk az elképzelései megvalósítá-
sához. Hiszen a néptánc, a hangszeres- és énekzene, a népdal 
és a próza, mind-mind az előadóművészet körébe tartozik, így 
az előbb említett törvény hatálya alá tartozó intézmények szá-
mára nyújt mozgásteret. Ez egy vissza nem térő alkalomnak 
tűnt. Kisebb-nagyobb papírmunkát és néhány testületi ülést 
követően ez év szeptember 15-én kaptuk kézhez a határozatot, 
miszerint Zsombónak hivatalosan egy befogadó színháza és egy 
szabadtéri színpada van. Ezzel együtt jelentős pályázati lehető-
ségek nyíltak meg, és a sport mellett most már intézményünk  

TAO befogadására is alkalmassá vált. 

Mindezek a változások elsősorban Önöknek köszönhetők, 
akik jelenlétükkel, tapsukkal, biztatásaikkal rendszeresen tá-
mogatják intézményünk ezen törekvését is. Amikor ez az írás 
megjelenik, már lehetséges, hogy egy újabb titkunkra is fény 
derül, amivel most még nem dicsekedhetek, csak annyit árulok 
el, hogy az év vége, a december csupa-csupa élmény és varázs-
lat lesz. Sok sikert, áldott karácsonyt és boldog új évet kívánok 
mindenkinek. 

Hajdu Lajos

Stílusosan egy olyan műfajjal nyitott az immár hivatalosan 
is befogadó színházként is működő József Attila Közösségi Ház 
és Könyvtár, melynek az egyik legnagyobb sikere volt a Zsom-
bói Szabadtéri Színpad történetében. 2014 nyarán már egyszer 
sikerült teljesen levennie a lábáról a közönséget Sasvári Sán-
dornak és az Akropolisz Táncegyüttesnek egy fergeteges Musi-
cal Show-val. Akik pedig lemaradtak volna erről az előadásról, 
vagy újra át akarták élni a világhírű musicalslágerek lélekemelő 
hangulatát, azok október 9-én már „tető alatt”, a Közösségi Ház 
nagytermében ismét találkozhattak Sasvári Sándorral és az Ak-
ropolisszal. Idén csatlakozott hozzájuk Szilágyi Annamária is, 
akiből, mint tudjuk, sosem elég, ezért szerencsére két héttel ké-
sőbb ismét láthattuk a Közösségi Ház színpadán (de erről majd 
később). 

Beszámoló a József Attila Közösségi Ház 
őszi színházi évadáról

Az idei Musical Show nagyban különbözött az elődjétől, új 
repertoárral érkezett az Akropolisz Táncegyüttes, a legújabb és 
legnépszerűbb musicalekből hoztak dalokat, például az Elfújta a 
szélből vagy a Szentivánéji álomból. A nosztalgikus hangulatért 
pedig a Made in Hungária színes-látványos slágerei feleltek. Az 
élményt az aranytorkú énekeseken és a profi táncosokon túl a 
látványos fénytechnikai megoldások és a kreatív jelmezek tették 
egésszé.

A másik októberi előadás a Pastorale volt, amely sajnos nyá-
ron betegség miatt elmaradt. Az pedig elképzelhetetlen, hogy 
egy évad lemenjen a Szegedi Nemzeti Színház művészei nélkül, 
hiszen ők is már-már régi ismerősként jönnek Zsombóra játsza-
ni. Szilágyi Annamária rendezte az erotikától túlfűtött, az udvari 
arisztokraták felszínességét, talpnyalását és pökhendiségét kifi-
gurázó Pastoralét, és ő játszotta a főszerepet is. Munkája nem 
hagyott kívánni valót maga után: másfél óra önfeledt nevetés-
ben lehetett részünk, a szereplők (Szilágyi Annamária, Borovics 
Tamás, Gömöri Krisztián, Jakab Tamás, Steinkohl Erika és Ré-
dei Roland) is láthatólag jutalomjátéknak érezték a darabot, 
így bohóckodásból nem volt hiány. Ráadásul azt is megtudtuk, 
hogy még Mária Terézia udvarában is zsombói pálinkát isznak. 

A színházi élet még nem áll meg, és bár decemberben a kará-
csonyi programoké a főszerep, a Közösségi Ház jövőre még több 
felejthetetlen produkcióval várja a színházkedvelő közönséget. 

rÁCz Viktória

részLetek az eLőadÁsokbóL                                                                                                                                                    fotók: Rácz Viktória
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Változás a hulladékszállításban
Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a szerződött kommunális hulladék-mennyiségen felül keletkezett többlethulla-
dékot 2015. november 30-tól az általunk forgalmazott, Négyforrás Nonprofit Kft. emblémával ellátott zsákokban lehet kihelyezni, 
és csak ezek a többlethulladékokat szállítjuk majd el, ugyanis a zsák ára együttesen tartalmazza a hulladék elszállításának és ártal-
matlanításának költségét.

Az emblémával ellátott zsákok megvásárolhatók:
•	 József	Attila	Közösségi	Ház	(Zsombó,	Alkotmány	u.	1.),		hétfő	14–20,	kedd–péntek	8–12	és	14–20,	szombat	9–12,	illetve	az	
•	 ügyfélszolgálati	irodánkban	(Forráskúti	Polgármesteri	Hivatal	mellett;	Forráskút,	Fő	u.	74.	telefonszám:	70/489-5656),	
hétfő–csütörtök 8–12, 13–16.30-ig, pénteken 8–12-ig. 

Továbbra is ingyenesen szállítjuk el belterületen páros héten kedden, kiskertes lakóövezetben páros héten hétfőn a sárga zsákok-
ban kihelyezett vegyesen gyűjtött (papír, műanyag és fém) szelektív hulladékokat, továbbá belterületen minden héten kedden, kis-
kertes lakóövezetben minden héten hétfőn, a ládában kihelyezett komposztálható hulladékokat (fűnyesedék, apró gally, falevél…).

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a többlethulladék részére megvásárolt zsák maximum 20 kg-ig terhelhető, és hamu nem 
helyezhető el benne. Továbbá kérjük, hogy a kukák terhelhetőségét vegyék figyelembe a szerződésben meghatározottak szerint, 
vagyis a 60 l-es kuka maximum 15 kg-ig, a 120 l-es kuka maximum 30 kg-ig terhelhető.

Megköszönve segítő együttműködésüket:             négyforrÁs nonprofit kft.

Ivóvízminőség-javítás valósul meg 
az Európai Unió és a Magyar állam 
támogatásával
TISZA-MAROS IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI 

TÁRSULÁS KEOP-1.3.0/09-11-2011-0024

Társulást alkotva összefogott Deszk, Kübekháza, 
Röszke, Tiszasziget, Újszentiván és Zsombó önkormány-
zata, hogy jogszabályban foglalt kötelezettségének ele-
get tegyen, és megvalósítsa azt a beruházást, melynek 
eredményeként a lakosság számára a vezetékes ivóvíz-
ellátó rendszeren keresztül biztosítható a 201/2001. (X. 
25.) „Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőr-
zés rendjéről” szóló kormányrendeletben előírt vízmi-
nőség.

Az előkészítő munkálatok már 2002-ben, a dél-alföldi tele-
pülések alkotta konzorcium által megkezdődtek. Európai uniós 
pályázat támogatásával tanulmányok, tervek, műszaki és gazda-
ságossági számítások készültek. Ezek eredményeit felhasználva 
nyújtott be pályázatot a 6 település – Deszk, Kübekháza, Rösz-
ke, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó – által 2010. május 5-én 
megalapított Tisza-Maros Ivóvízminőség-javító Önkormány-
zati Társulás. A pályázat sikeres volt, a támogatási szerződést 
2012. április 5-én aláírták, és megkezdődhetett a megvalósító 
szervezetek kiválasztása. A közbeszerzési szakértői feladatokat 
a legkedvezőbb ajánlatot adó Hajdu Ügyvédi Iroda, a projekt-
menedzsment feladatait a közbeszerzési eljárás során nyertes 
G.L.L.A Energetikai, Vízépítő és Gépészeti Kft, a mérnök-mű-
szaki ellenőr feladatait a közbeszerzési eljárásban nyertes 
Hordalék Mérnöki Iroda Kft, a PR nyilvánossági feladatokat a 

legkedvezőbb ajánlatot adó Sonart Hungary Kft látja el. A víz-
biztonsági és veszteségcsökkentési terveket a közbeszerzési el-
járás során nyertes Nádasi Services Kft. készítette. A kivitelezést 
a közbeszerzési eljárás során nyertes Békés Drén Környezetvé-
delmi, Víz-és Mélyépítési Kft. végzi.

Az ivóvízminőség-javító beruházást az teszi szükségessé, 
hogy Deszk, Kübekháza és Röszke község vízműve által szol-
gáltatott ivóvíz minősége arzén, valamint ammónium-ion te-
kintetében, Tiszasziget-Újszentiván községek közös vízművénél 
ezeken a komponenseken felül a vas, míg Zsombó nagyközség 
vízműve által szolgáltatott ivóvíz minősége vas, valamint am-
mónium-ion tekintetében nem felel meg a 201/2001. (X. 25.) 
„Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjé-
ről” szóló kormányrendeletben meghatározott vízminőségi pa-
ramétereknek.

A beruházás során minden vízműtelepen víztisztítási tech-
nológia és az ehhez szükséges műtárgyak (pl.: nyersvíztároló, 
ülepítő, dekantáló, tisztavíztároló medencék, szivattyúk), irá-
nyítástechnika és vezérlés kerül kiépítésre. Minden településen 
részleges hálózatrekonstrukció is megvalósul, a pályázat által 
maximálisan engedélyezett, a projekt összköltségének 20%-át 
kitevő mértékig.

Ezen felül az egyes települések sajátosságait, vízfogyasztási 
jellemzőit fegyelembe véve: 

- Deszken a régi víztorony elbontását és új víztorony fel-
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Zsombó Nagyközség Önkormányzata 
középületeinek energetikai fejlesztése

Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2015 augusz-
tusában pályázatot nyújtott be középületei korszerű-
sítésére, mely program kedvező elbírálásban részesült, 
s az önkormányzat 100%-os támogatást nyert annak 
megvalósítására 130.605.203 Ft értékben. A támogatási 
szerződést 2015. november 04-én írták alá.

Zsombó Nagyközség Önkormányzata jelen projekt kereté-
ben 11 épületét újítja fel a mai kor követelményei szerint a költ-
ségoptimum-szintnek megfelelően. Az érintett intézményeink 
a Polgármesteri Hivatal, a Körzeti Megbízott, Falugaszdász és 
Állatorvosi rendelő épülete, a Királyszéki Iskola, a Jóbarát Ven-
déglő, a Szent Imre iskola udvari szárnya a tornacsarnokkal, az 
Újhelyi utcai szolgálati lakás, az Egészségház, az Óvoda 3 épüle-
te és a Sportközpont bejárati épülete. 

A beruházás keretében hőszigetelés kerül 1816 m2 falfelü-
letre, 2236 m2 padlásfödémre, 176 m2 tetőtéri szerkezetre, 1225 

m2 lapostetőre, kicserélünk 148 m2 ablakot és 52 m2 ajtót. En-
nek hatására elérhető megtakarítás igen jelentős: 1293 GJ/év 
primer energia, mely 88 t/év CO2, 4,1 MFt/év költségmegtaka-
rítással jár, mellyel jelentősen hozzájárul hazánk környezetvé-
delmi célkitűzéseihez. 

A projekt megvalósítása még idén befejeződik.

A program a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásá-
val valósul meg.

CsÁnyiné barna kLÁra

pÁLyÁzati ügyintéző

KEOP-5.7.0/15-2015-0343

állítását, a víztisztító technológia befogadására alkalmas gépház 
építését és új kút fúrását 

- Kübekházán víztorony építését és a gépháztisztítási 
technológia fogadására alkalmas átalakítását

- Röszkén és Zsombón a víztisztító technológia befoga-
dására alkalmas gépház építését és új fogyasztók bekapcsolásá-
ra alkalmas külterületi vízvezeték építését, és Zsombón kútfel-
újítást,

- Tiszaszigeten és Újszentivánon a két település ellátá-
sára alkalmas vízműtelep kialakítását Tiszaszigeten ezen belül 
a víztisztító technológia befogadására alkalmas gépház építését 
és új kút fúrását 

tartalmazza a beruházás, melynek várható befejezési idő-
pontja 2015. december 31.

A fejlesztés ÁFA nélküli összértéke 1.206.397.954,- Ft, ebből 

a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0024 pályázati támogatás keretén 
belül elszámolható nettó összeg 1.204.312.685,- Ft. Az elszá-
molható költségből az uniós és hazai társfinanszírozás összege 
1.023.342.858,- Ft, a BM EU önerő alap által támogatott összeg 
180.969.827,- Ft.

A beruházás ünnepélyes alapkőletételére 2015. március 23-
án került sor a Társulás székhelyének vízműtelepén, melyet 
lakossági tájékoztató követett. A beruházás előrehaladásáról 
2015. augusztus 14-én Zsombón, 2015. október 5-én Deszken 
és Röszkén, 2015. október 6-án Kübekházán, 2015. október 7-én 
Tiszaszigeten és Újszentivánon tartott lakossági tájékoztatót a 
Társulás és a beruházásban részt vevő szervezetek képviselői.

  gyuris zsoLt

  eLnök

Ebben az évben is megemlékeztünk iskolánk névadójáról, 
Szent Imre hercegről. Imre névnapját diákmisével szenteltük 
meg, és vetélkedésben is volt részünk tanáraink közreműködé-
sével. Minden tanuló vegyes csapatokban vándorolt teremről 
teremre, mókás és egyben képességfejlesztő játékokban vettünk 
részt. Tudástárunkat is bővíthettük. Érdekes és számunkra fon-
tos ismereteket sajátíthattunk el, nem úgy, mint egy hagyomá-
nyos tanórán, hanem játékokon keresztül. Játszhattunk súgó-
postát, felismerhettünk különböző növényeket, diót törhettünk, 
puzzle-t rakhattunk ki, miközben Imre herceget és családját 
ismertük meg. Az állomásokon kicsik és nagyok egyaránt kive-
hették részüket a csapatmunkából. 

Minden évben tartunk megemlékezést Szent Imre herceg-
ről. Évről-évre új információkkal bővül tudásunk. Ilyenkor 
sok mindent megtudunk életéről és őseinkről, akiknek sokat 

Névadónkat ünnepeltük

köszönhetünk. Így arra is rájöttünk, hogy iskolánk számunkra 
fontos ember emlékét őrzi. Reméljük, hogy Szent Imre ünnep-
lésének hagyományát minden nevelési évben megtartjuk. Örü-
lünk, hogy nevelőink fontosnak tartják ezen értékek átadását 
számunkra, hogy segítik a könnyebb tanulást. Köszönjük min-
den pedagógusnak a szervezésben és a megvalósításban nyúj-
tott munkáját.

kakuszi Vanda 
6. osztÁLy
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A magyar-román sorsközösség tudatosítását, a nemzet meg-
maradását kell segítenie az aradi vértanúk kivégzésére való 
megemlékezésnek – mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-he-
lyettes Aradon október 6-i beszédében, melyre kisbuszokkal 
érkezett zsombói delegáció.

1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabad-
ságharc 13 honvédtisztjét: tizenkét tábornokot és egy ezredest, 
Pesten pedig Batthyány Lajost, az első magyar felelős kormány 
miniszterelnökét. Október hatodikát a kormány 2001-ben nyil-
vánította a magyar nemzet gyásznapjává.

Aradon – helyi idő szerint – 11 órakor kezdődött a vérta-
núkra emlékező szentmise, melyet a belvárosi minorita Páduai 
szent Antal templomban celebrált Urbán Erik csíksomlyói fe-
rences szerzetes. A kivégzett vértanúkért, nemzetünkért mon-
dott imára szólította fel a híveket, majd kifejtette: amikor az 
elveszített szeretteink koporsóit vesszük körül imádkozva, ha-
talmába kerít bennünket a kétségbeesés, a félelem, hogy mi lesz 
velünk nélkülük. Különösen érvényes ez az aradi tizenháromra, 
akik igaz ügyért áldozták életüket, ezért emlékük áldott.

A zsombói delegáció ellátogatott a Megbékélés terére is, 
ahol 2004-ben állították fel újra a tábornokok dicsőségét  

megidéző 1890-es szobrot.
A vesztőhelyen a magyar kormány, a parlamenti pártok és a 

határon túli magyarság szervezetei is elhelyezték az emlékezés 
koszorúit. Zsombó partiumi testvértelepülésével, Máriaföldével 
együtt koszorúzott.

Zsombói küldöttség Aradon, 
a vértanúk gyásznapján

Az 1. osztályosok a megemlékezést a 4. osztályosokkal együtt 
tartották. A Himnusz eléneklése és néhány bevezető gondolat 
után a 4. osztályosok néhány mondattal  bemutatták a kivégzett 
tábornokokat. Az elsősök pedig minden vértanú emlékére 1-1 
gyertyát gyújtottak. A megemlékezés végén elénekelték közösen 
a Szózatot.

A 2/a osztályosok a Kormorán együttes aradi vértanúkra 
emlékező videóját nézték meg, és elolvasták a tankönyvben a 
megemlékező fejezetet.

A 2/b osztály is segítségül hívta az olvasókönyv szövegét, 
megismerkedtek a 13 aradi vértanú nevével, beszélgettek a sza-
badságharcról, annak fontosságáról, a beszélgetés végén gyer-
tyát gyújtottak, a gyerekek pedig lemásolták a füzetükbe a vér-
tanúk nevét, mellé pedig egy kis rajzot készítettek.

A 3/a és a 3/b osztály együtt emlékezett az aradi vértanúkra. 

Így emlékeztek meg osztályaink október 6-án

zsombói küLdöttség az aradi megbékéLés terén        fotó: Lázár János

megemLékezés a 2/a osztÁLyban                          fotó: Holecska Árpád

Először egy gyertyát gyújtottak meg a halottak emlékére. Ezt 
követően egy ismeretterjesztő szövegekkel, dalokkal, versekkel 
színesített kisfilmet néztek meg a gyerekek. Az összeállításban 
elhangzott többek között Tompa Mihály: A madár fiaihoz, Pe-
tőfi Sándor: Magyar vagyok, Kovács István: Világos – 1849, Ady 
Endre: Október 6., Juhász Gyula: Himnusz az emberhez című 
versei. A 13 vértanú arcképe mellett megismerkedtek Haynau 
ítéletével is. Végül a Kormorán együttestől hallgatták meg a 
Hungarian Requiem című zenei alkotást, s eközben a vértanúk-
ról készült emlékműveket, szobrokat, kisplasztikákat ábrázoló 
fotókat tekinthették meg.

Az 5. osztály osztályfőnöki órán emlékezett meg október 
6-ról. Egy power point vetítés keretében elevenítették fel a di-
csőséges tavaszi hadjáratot, majd az orosz intervenciót és az azt 
követő eseményeket a világosi fegyverletételig, végül az aradi 
megtorlásig. A 13 vértanú utolsó mondatai is elhangzottak a 
megemlékezésen.

A 6. osztályosok előzetesen kialakított csoportokban gyűjtő-
munkát végeztek, ennek eredményét osztották meg egymással. 
Gyertyát gyújtva tisztelegtünk a hősök arcképei előtt. 

A 7/a és 7/b osztályos tanulók közösen elevenítették fel a 
forradalom bukásának utolsó eseményeit, elhangzott a tizenhá-
rom mártír neve, és felolvasták a kivégzésük előtti emlékezetes 
történéseket. Befejezésül a Kormorán együttes dalait énekelték 
közösen.

A 8. osztály tavaly műsort adott március 15-én, ennek felidé-
zésével kezdték a megemlékezést, majd felolvasták a szabadság-
harc utolsó napjának eseményeit, megemlítve a vértanúk neveit. 
Jelmondatot az október 23-án elhangzó műsorukból választot-
tak: „Mert mi már tudjuk, hogy ez a nemzet tud minden pusz-
tulás után újrakezdeni.”

pÁLmai péter



8   |    XIII. évf. 7. szám – október - november 

Hírmondó
Zsombói

2015 szeptemberében a 7. és a 8. osztályos diákoknak lehe-
tőségük nyílt arra, hogy ellátogassanak a budapesti Bűvösvölgy 
Médiaértés-oktató Központba. Ez Tarczal-Márta Edit tanárnő 
által sikerülhetett, hiszen ő figyelt fel és jelentkezett erre a fog-
lalkozásra.

A nap elején egy busz várt minket, diákokat és a kísérő-
tanárokat, ami az iskola elől indult, és a nap végén oda is vitt 
vissza minket. Körülbelül délelőtt 10 órára értünk Budapestre. 
Bűvösvölgyben kedvesen fogadtak bennünket, majd négy cso-
portra oszlottunk, és minden csoport a saját animátorával in-
dult az első foglalkozására. Itt kipróbálhattuk többek között az 
újságírást, ami igazán érdekes volt, mivel megszerkeszthettünk 
és végül haza is vihettünk egy-egy példányt a saját kinyomtatott 
újságunkból. Majd kipróbálhattuk a híradókészítést „greenbox” 
technikával. Ez tulajdonképpen annyit tesz, hogy nincs díszlet, 
se háttér, csak az éppen szereplő ember áll a kamera előtt, és a 
többit csak számítógépes technikával készítik el hozzá. Ezen a 
foglalkozáson sokat nevettünk, mivel sokak szerint a beöltözés 
is a híradó fontos része. A híradó mellett még időjárás-jelentést 
is készíthettünk. Számunkra a harmadik foglalkozás a rádiózás 
volt, ami hihetetlenül izgalmas, mert összeállíthattunk egy teljes 
rádióadást. Ebben az adásban lehetett híradó, közlekedési hírek, 

Egy nap a médiában
időjárás, beszélgetős műsor, reklám és még sok más is. Végül az 
utolsó foglalkozás a mi csoportunknak a filmkészítés volt. Ez tu-
lajdonképpen egy autóban játszódott, ahol lehettünk akár rend-
őr vagy rabló, esetleg anya, férj vagy akárki más is. A történetet 
is mi választhattuk ki. A rövidfilm felvétele után együtt raktunk 
bele vágóképeket és zenét a kisfilmbe.

A különböző csoportok különböző sorrendben haladtak 
végig a foglalkozásokon, de mindenki mindent végigjárt. Az 
utolsó foglalkozás végén mindenki egy tesztet töltött ki arról, 
hogy mennyire érezte jól magát a foglalkozások alatt. Miután 
minden csapat végzett a teszt kitöltésével is, egy nagyobb te-
remben gyűltünk össze, hogy a kisfilmeket és a híradókat együtt 
nézhessük végig.

A hazafelé út eleje elég hangosan telt, hiszen egyszerre min-
denki el akarta mondani a másiknak, hogy mennyire sok él-
ménnyel gazdagodott a nap folyamán. 

Köszönjük a lehetőséget a Bűvösvölgy Médiaértés-oktató 
központnak, a kísérő tanároknak, Tarcsiné Tóth Ágnes, Jakab 
Edit tanárnőknek, és a szervezőnek, Tarczal-Márta Edit tanár-
nőnek.

gombi anna

8. osztÁLy

1844. november 13-án egy törvénycikk kimondta, 
hogy ezentúl minden törvényt magyar nyelven alkot-
nak, az országgyűlés nyelve magyar, az ország teljes 
területén a hivatalok magyar nyelven kötelesek az ügy-
intézést végezni, minden iskolában magyar nyelven tör-
ténik a tanítás. November 13-át az Országgyűlés 2011-
ben nyilvánította a magyar nyelv napjává, lehetővé 
téve, hogy évente egyszer a közfigyelem ráirányuljon a 
magyar nyelvre, amely kulturális örökségünk és nemze-
ti identitásunk alapja.

Minden osztály megemlékezett az emléknapon nyel-
vünkről.

A magyar nyelv napjának megünneplését az elsősök egy be-
szélgetéssel kezdték, aminek jó apropója volt egyik tanuló szü-
letésnapja. Megbeszélték, milyen jó, hogy használhatjuk saját 
anyanyelvünket, hiszen ez nem volt mindig így. Ezután mondó-
kákat mondtak, majd verseket szavaltak a gyerekek. Óra végén 
mindenki rajzolt egy tortát az ünnep alkalmából.

A másodikosok a nyelv változásáról, fejlődéséről beszélget-
tek. Vicces nyelvtörőket játékkal kísérve tanultak.

A magyar nyelv napja
A 3/a osztály nyelvtan órán különböző játékos feladatokat 

oldott meg csoportmunkában. Először minden csapatnak egy 
magyar nyelvvel kapcsolatos csapatnevet kellett választani. A 
feladatok között volt képrejtvény, szóláskirakó, keresztrejtvény, 
hibakereső és rímkereső. A győztes csapat által választott nyelvi 
játékot játszottak, szóláncot.

A 3/b osztály az Erdélyi Magyar Televízió egy riportját néz-
te meg a témával kapcsolatban, megértve nyelvünk fontossá-
gát, összekötő erejét. A bejátszásból az is kiderült, miért fontos 
megünnepelni ezt a napot. Ezután olvasmányokból kerestek ki 
magánhangzókat, melyből érdekességként kiderült, hogy a két 
leggyakoribb az e és az a. Ezt követően egy ppt vetítésből is-
merhették meg más nemzetek gondolatait a magyar nyelvről. 
Olyan meglepő információkhoz juthattak, amik megerősítették 
bennük a magyar nyelv tiszteletét, nemzeti nyelvünk összetar-
tó erejét. Végezetül egy indonéz kislány előadásában hallgatták 
meg a Most múlik pontosan című dalt. Az ünneplést jó hangu-
latú kötetlen beszélgetés zárta.

A magyar nyelv napját a 4/a és 4/b osztály "anyanyelvi kaval-
káddal" ünnepelte. Az 5 csoport találó nevet talált magának. Egy 
szép idézet felolvasása után beszélgettek a magyar nyelv szépsé-
géről. Ezután "Vétkes szavak", "Állati hiány", "Csupa lélek", "Tes-
tes szavak" és "Versfaragás" szórakoztató és játékos feladataival 
ismerkedtek meg. Az óra végén minden tanuló egy könyvjelzőt 
kapott " A magyar nyelv napja 2015. november 13." felirattal. 

Ötödikben nyelvtan órán összefoglalás következett, így az óra 
első felében átvették az eddig tanultakat. A témakörök is kap-
csolódtak a naphoz, hiszen szeptember óta a magánhangzókra 
és a mássalhangzókra vonatkozó törvényeket, az írás kialaku-
lását ismerték meg, valamint a betűrend szabályairól tanultak. 
Ezt követően Ó. Nagy Gábor könyvéből válogattak közmondá-
sokat, amit vagy elmutogatott valaki vagy körülírt. Nemcsak 
aktív szókincsüket fejlesztették, hanem a magyar közmondások  piLLanatkép az emLéknapróL                                      fotó: Lázár János
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ismeretét is bővítették.
Az emléknapon a hatodik osztályosok, majd a 7/b osztály a 

nyelv kialakulásáról, jelen állapotáról beszélgetett. Nyelvi játé-
kokat játszottak, nyelvtörőkkel mulattatták egymást, többet kö-
zülük meg is tanultak a gyerekek.

A 7/a tanulói nyelvünk rokonairól, használatának történeté-
ről olvastak. Játékos nyelvtörőkkel tették hangulatossá a meg-
emlékezést.

8. osztályban a diákok felolvastak egy verset a magyar nyelv 
gyöngyszemeiről. Csapatonként olvastak, ha a csapat a szöveg-
ben régies kifejezésre bukkant, felírta a saját színével a lapra.

Pont akkor járt érte, ha tudták is a szó jelentését. Így tud-
ták meg, mit jelent a hodály, azt, hogy a bacon magyar ere-

detű szalonna, hogy a konty alá való nem egy csat, vagy azt,  
hogy a párját ritkítja, nem szó szerint értendő.

A magyar nyelv napja hazánkban évről évre alkalmat ad az 
oktatási, tudományos és a kulturális intézményeknek, a médi-
ának, az anyanyelvápolással foglalkozó civil szervezeteknek a 
magyar nyelv megünneplésére, a hagyományőrzéssel kapcso-
latos rendezvények megtartására és újabb kezdeményezések, 
mozgalmak elindítására. Öröm, hogy iskolánk is csatlakozik 
ehhez a programsorozathoz. Az pedig még nagyobb, hogy sza-
badon, büszkén vállalhatjuk anyanyelvünket.

pÁLmai péter

igazgató - szent imre katoLikus ÁLtaLÁnos iskoLa

Múltunk értéke, jelenünk jövője…
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és 

Családügyért Felelős Államtitkára a 2015. április 30-án 
megjelent CSP-CSBO-15-A/B/C kódszámú „Családbarát 
Ország 2015” címen kiírt pályázati kategóriában az Ér-
tékelő Bizottság javaslata alapján meghozta döntését, 
melyet 2015. szeptember 10-én nyilvánosságra hozott.

 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatni kívánja a 

családbarát közgondolkodás népszerűsítését, a generációk kö-
zötti együttműködés ösztönzését, a családokat támogató társa-
dalmi környezet kialakítását, a helyi családi közösségek építését, 
a családok testi-lelki egészségfejlesztését a pályázati felhívás C 
komponensében megfogalmazottak szerint.

Alapítványunk sikerrel pályázott a „Családbarát Ország az 
Idősekért, a Nemzedékek Együttműködéséért” kategóriában, s 
600.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.

A tervezett programok során elsődlegesen az élményeken 
keresztül ismerik meg egymást a résztvevők, s a közösen szer-
zett ismeretek vezetnek ahhoz a szeretethez, mely idős és fiatal 
között a hosszú távú kapcsolatot, az egymásra való számítást, 
egymás támogatását megalapozza.

A program keretében megvalósuló tevékenységek:

- „Történelmi kezdetek…” - Ópusztaszeri családi kirándulás
- „Bütykölde” – családi kézműves foglalkozás-sorozat
- „Ide süss!” – ahogy nagyanyáink készítik… - békebeli süte-

mények készítése
- „Bűvös kalap” – múltidéző teadélután 
- „Sárkányok földjén…” – anyóstréning
- „ÖN-védelem” – konfliktuskezelő és önvédelmi tréning
- „Sokszínű világ tarka csodái” – kreatív kiállítás

Az időpontokról bővebb tájékoztató folyamatosan megtalál-
ható az alapítvány honlapján és közösségi oldalán.

Megvalósítási időszak: 2015. szeptember 1. – 2016. május 31.

A programok az Emberi Erőforrások Minisztériuma támo-
gatásával, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közre-
működésével valósulnak meg.

CsÁnyiné barna kLÁra

domino közHasznú aLapítVÁny

Az Egészséges Zsombóért Alapítvány mint civil szervezet 
2015. június 01. napjától 2015. szeptember 30. napjáig lehető-
séget kapott hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 
indítására. Erre a lehetőségre azért kaptunk felhívást, mert a ko-
rábban már ismertetett parlagfűmentesítési eszköztámogatási 
pályázaton több mint 4 millió forintot nyertünk, melyet fűka-
szák, boronák stb. vásárlására költöttünk, s használatra, fenntar-
tásra Zsombó Önkormányzatának átadtunk.

 A programban a Csongrád Megyei Kormányhivatal Móra-
halmi Járási Hivatalnál regisztrált álláskeresők vehettek részt 
(összesen 9 fő). A közfoglalkoztatás célja elsősorban Zsombó 
Nagyközség közigazgatási közterületén az allergén növények 
gyérítése, gyökeres irtása és a folyamatos kaszálással az ezen 
növények számának csökkentése volt (főként a parlagfű virág-
zásának megakadályozása, korlátozása). A parlagfűmentesítési 

Alapítványi közfoglalkoztatás
feladatok mellett a program másik fő célja a településen lakó 
munkanélküliek foglalkoztatása volt. A program az egész-
ségmegőrzés és az ápolt településkép mellett segítette a 
parlagfűmentesítésben részt vevők környezettudatos magatar-
tásának kialakulását.

Az Önkormányzat vállalta a program lebonyolításának nagy 
részét szoros együttműködésben Alapítványunkkal. Ezúton sze-
retném megköszönni a programban résztvevők precíz munká-
ját, mellyel munkát tudtunk adni néhány embernek, s csökken-
teni tudtuk a parlagfű mennyiségét környezetünkben.

dr. szabó Ágnes 
egészséges zsombóért aLapítVÁny 

kuratóriumi eLnöke
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Hírmondó
Zsombói

Október 16-án, pénteken immár ötödik alkalommal rendez-
tük meg az utcai futóversenyt a háziorvosi rendelők, a Közösségi 
Ház és az iskola lelkes dolgozói, valamint a polgárőrök segítsé-
gével. Szerencsére az időjárás kegyeibe fogadta a rendezvényt, 
a meglehetősen csapadékos időjárás éppen jókor tartott némi 
szünetet. 

A nevezésnél már látszott, hogy idén a nagykorú lakosság és 
főleg a családok sosem látott létszámmal képviseltetik magukat. 
A bemelegítést egy meglehetősen prominens személyiség, Vajda 
Attila Európa-, világ- és olimpiai bajnok kenusunk vezényelte. 
Ő a verseny végéig itt maradt, és az eredményhirdetésnél a he-
lyezettek és a győztesek tőle vehették át a Németh család által 
szponzorált érmeiket, valamint a tiszteletdíjakat.

A rajt után nem sokat kellett várni az első beérkezőkre, s itt 
már helyre állt a világ rendje, hiszen az arányaiban szerényebb 
létszámban jelen lévő gyerekek közül került ki a győztes. Innen-
től aztán szépen lassan, de folyamatosan érkeztek a befutók, ki 
jobban, ki kevésbé elfáradva, attól függően, hogy mi volt az erre 
a napra tervezett célkitűzés. Végül az idősebb korosztály „fajsú-
lyosabb” egyéniségei is „becsorogtak” a célba, a családok verse-
nyének végére pontot téve. Ezt a kategóriát végül a Bényi-Maróti 
család nyerte.

A beérkezést követően mindenki kis ajándékot vehetett át, 
majd szabadon fogyaszthatott (életkortól függően) a teából vagy 
a forralt borból. Végül következett az eredményhirdetés, melyről 

V. Zsombói Utcai Futóverseny

Az évente megrendezésre kerülő egészséghét keretein belül 
újra volt kerékpártúra is. Készültek a családok, kicsik és nagyok 
a Zsombó–Sziksósfürdő útvonal legyűrésére, de az időjárás 
nem kedvezett, borús, esőre hajló idő fogadott az induláskor. 
Kicsiny csapat gyülekezett a várva-várt eseményre, mikor jött a 
hír: ELMARAD! Sebaj, mi megtesszük! Főszervezőnket, Borbély 
Ritát (körzeti orvosunkat) felhívva tájékoztattuk, mi megyünk, 
tartson velünk, mire kapható volt ő is. Felvezetés hiányában 
összeszedtük a láthatósági mellényeinket, mindenkinek jutott, 
és nekivágtunk 13 fős kis csapatunkkal. Szeged felé vettük az 

Egészségnapi kerékpártúra 2015

senki nem ment haza üres kézzel, hiszen ha le is csúszott a dobo-
góról, akkor is megkapta a verseny teljesítéséért járó emléklapot. 

Köszönjük mindenkinek, aki akár a munkájával, akár rész-
vételével vagy felajánlásával hozzájárult a sikeres rendezéshez, s 
reméljük, jövőre a felnőtt lakosság hasonló, a gyereksereg pedig 
nagyobb létszámmal képviselteti magát ezen a már hagyomá-
nyokkal bíró rendezvényen.

korsós zoLtÁn

testneVeLő tanÁr

irányt, és a Dózsa dűlőn egy rögtönzött selyemcsirke-simogatást 
tartottunk pihenővel egybekötve. Egyenletes tempóban a Szik-
sós-tói buszfordulóba érve édesanyám meleg teával és egy kis 
nasival várta csapatunkat. A gyerekek bújócskája és fogócskája 
után hazafelé indultunk. A Közösségi Háznál a célban fogadott 
minket Hajdu Lajos igazgató. Rita kiosztotta az emléklapokat, és 
mindenkinek jutott ajándék is. 

Mindenkinek köszönjük a részvételt, találkozzunk a követ-
kező túrán is!

bényi győző

Az anyagi háttér egyre nehezebb 
megteremtése ellenére ebben az évben 
is elmondhatjuk, hogy érdemes volt 
Egészséghetet szervezni. A megszervezett 
szűrővizsgálatok a rendelkezésre álló ren-
delési idő függvényében szinte maximális 
látogatottságúak voltak.

A szűrővizsgálatok látogatottsága:
- nőgyógyászati szűrés: 78 fő
- urológiai vizsgálat: 41 fő
- bőrgyógyászati vizsgálat: 59 fő
- ortopédiai vizsgálat: 15 fő
- fül-orr-gége vizsgálat: 16 fő
- hallásszűrés: 13 fő 
- érsebészet: 16 fő

A 14. Egészséghét értékelése
- memóriaszűrés: 11 fő
- kardiológia: 6 fő
- ultrahangvizsgálat: 70 fő
- látásvizsgálat: kb. 18 fő 
- ultrahangos boka-kar 
     index mérése: 21 fő 
- véradás: kb. 20 fő

Mindenkinek köszönjük a részvételt!

Ezúton szeretnénk köszönetet mon-
dani mindazoknak, akik támogatták 
rendezvényünket: Zsombó Nagyközség 
Önkormányzata, Egészséges Zsombóért 
Alapítvány, Németh Róbert, Némethné 
Glasza Melinda 

Az Egészséghetet támogatták még: 
Közösségi Ház dolgozói, dr. Bernáth Jó-
zsef, dr. Bernáth Erika, Kádár N. Lajos, 
Hegedűs Jenőné Gizi néni, Jóbarát Ven-
déglő, Tímea Süteménybolt, Polgárőrség 
Zsombó, Szent Imre Katolikus Általános 
Iskola dolgozói, Lottica Optika, dr. Frányó 
Ildikó, Richter Nyrt, Egis, KRKA, Kéri 
Pharma csoport, IBSA Pharma.

Az Egészségház dolgozóinak és min-
den fent említett támogatónknak kö-
szönjük a segítséget, és hogy lehetőséget 
teremtettek az Egészséghét megszervezé-
sére. Reméljük, jövőre is találkozunk!

dr. borbéLy rita

CsaLÁdi befutó                                                        fotó: Rácz Viktória
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Gólyahírek
2015. OKTÓBER:

Petrik Tamásnak és
Horváth Tímeának:                         Zoé Lara

2015. NOVEMBER:
Ördögh Attilának és
Kasza Ivettának:                            Márton

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

Baba-mama klub
Kedves Szülők! Szeretettel várunk minden családot, édesanyát és gyermekét:  

December 2-án 10 órától a Közösségi Házba. Vendégünk a Mikulás!
Az előkészületek miatt visszajelzést kérünk a részvételi szándékról 2015. 11. 30-ig!

Következő időpont: 2016. 01. 27. 10 órától.

További információ kérhető: Polgárné Papp Katalin védőnőtől a 30/286-84-31, ill. 
62/595-567, vagy személyesen a tanácsadóban vagy a www.facebook.com/ 

babamama.zsombo oldalon. Mindenkit szeretettel várunk!

2015. október 14-én a Baba-klub keretében került megren-
dezésre ez a zenés, vidám foglalkozás a DOMINÓ Közhasznú 
Alapítvány szervezésében és támogatásával. Ez az egy óra zenés, 
mondókás, ritmusos, vidám gyakorlatokkal telt, így lettek meg-
tornáztatva a babák és az édesanyák is Szabó Emese zenepeda-
gógus vezetésével.

Köszönjük a Dominó Közhasznú Alapítvány támogatását!

                tetLÁkné gerHardt Ágnes 
és poLgÁrné papp kataLin 

Védőnők

2015. október 15-én a József Attila Közösségi Házban kö-
szöntöttük az elmúlt évben született babákat és a kismamákat. A 
szoptatás szép, egyben nehéz és kihívásokkal teli feladat. Mivel 
az anyatej a legoptimálisabb táplálék a csecsemőknek, így örü-
lünk annak, hogy sokan akarják szoptatni gyermeküket. Külön 
köszöntöttünk egy anyatej adó édesanyát, aki vállalva az ezzel 
járó fáradalmakat, és más gyermekének is juttatott anyatejet!

A falu csöppségeit a Baba fotó pályázaton tekinthették meg 
az érdeklődők az egészséghét ideje alatt.

TÁMOGATÓINK,
akiknek köszönhetjük:

Zsombó Nagyközség Önkormányzata
József Attila Közösségi Ház és Könyvtár

Magyar Védőnők Egyesülete
Egészséges Zsombóért Alapítvány

Numil Kft.
Gyuris Attila (Virágpaletta)

Anikó Virágüzlet
Balatoni Hús Kistelek

Thurzó Gyógyszertár Zsombó
CBA Zsombó
Zsombó Posta

Bálintné Gróf Anita
Bálint Ferenc

Hegedűs Jenőné
Védőnői Szolgálat Zsombó

...és nem utolsó sorban 
az ÉDESANYÁK!!!

Falovacska Muzsika az egészséghéten

Anyatejes Nap
...Hogy óriÁs Legyen...                              fotó: Tetlákné Gerhardt Ágnes

Köszönjük az édesanyáknak, hogy sok finom süteménnyel és 
üdítővel készültek, melyeket a program végén egy jó hangulatú 
beszélgetés keretében közösen fogyaszthattunk el. 

Az alkalom megvalósulását sok támogató önzetlen segítsége 
tette lehetővé, ezúton is köszönjük a tárgyi és a pénzbeli felaján-
lásokat.

tetLÁkné gerHardt Ágnes 
és poLgÁrné papp kataLin 

Védőnők

a nefeLejCs óVoda köszöntése az édesanyÁknak                           fotó: Tetlákné Gerhardt Ágnes

Köszönet
Kedves Zsombóiak!
Ezúttal szeretnénk mindazoknak a segítségét megköszönni, akik az Egészséges 

Zsombóért Alapítványt támogatták adójuk 1%-ának befizetésével. 2014-ben 103 912 
Ft gyűlt össze, amit az újraélesztés gyakorlásához szükségek babák vásárlására for-
dítottunk.

Adószámunk:18467798-1-06
Bankszámlaszám:75100209 12006443

dr. szabó Ágnes

egészséges zsombóért aLapítVÁny kuratóriumi eLnöke
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Mezőgazdasági aktualitások
Tisztelt Termelők!

Az Őstermelői igazolványok 2015. évi érvényesítése 
A 2015. december 31-ig érvényes igazolványok a jelenlegi in-

formációk szerint az év végén hatályukat vesztik. Az előző szá-
mokban leírtakhoz képest változás, hogy egyelőre nincs lehető-
ség az idei évben kicserélni, s kiállítani az elkövetkező évekre az 
új őstermelői igazolványokat. Azok a főállású őstermelők, akik-
nek a biztosítási jogviszonya az őstermelői tevékenység alapján 
áll fenn, valamint a 2016-os év első napjaiban értékesíteni sze-
retnének bármiféle terméket, kérem, hogy november-december 
hónapban érdeklődjenek.

A 2015. évi gázolaj-jövedéki adó visszaigénylése
Az idei évben a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jöve-

déki adóját majd 2016. január 15-től lehet visszaigényelni. A fel-
tételek a jelen információk alapján nem változnak, a földhasz-
nálati lapon szereplő területeken művelési áganként egységesen 
97 l/ha gázolaj számolható el.

A 2015. évi Egységes területalapú kérelemmel kapcsolatos 
információk

A támogatási kérelmek ellenőrzése befejeződött, azoknál a 
termelőknél, ahol az előzetes adminisztratív, illetve fizikai ellen-
őrzések nem tártak fel hibát, október második felétől elkezdték 
a támogatási előlegek kifizetését. Mint az ismeretes, a normál 
támogatást választott termelők részére a támogatási összeg két 
részletből tevődik össze: alaptámogatásból és zöldítésből (10 ha 
alatti gazdaságméret alatt automatikusan mindenki megkapja 
mindkét részletet, 10 ha fölött legalább két növényt kellett ter-
mesztenünk stb.). Az első körös kifizetésekben a zöldítés 70%-át 
fizetik, de már elkezdődött az alaptámogatás előlegének kifize-
tése is. Nincs semmiféle összefüggés, hogy mely termelőnél és 
hogyan fizetik az előlegeket, ami biztos, hogy a következő év 
június 30-ig kell teljesíteni a teljes körű kifizetéseket.

Azoknál a termelőknél, akik az egyszerűsített támogatási 
rendszert választották, az előleg kifizetése biztosan később fog 
elkezdődni.

A termeléshez kötött növényalapú (zöldség, pillangós szálas 
növények: lucerna) támogatást igénylő gazdáknak gazdálkodási 
naplót kell vezetniük, melynek a pontos formátuma nálam be-
szerezhető, az érintett gazdákat kérem, érdeklődjenek, mert az 
ellenőrzések ezekre a jogcímekre most zajlanak.

Azon termelőknek, akiknek a 2015-ös év során elemi kára 
keletkezett, a káreseményt a határidőben bejelentették, s erről 
hatósági bizonyítványt kaptak, november 1. és 30. között lesz le-
hetőségük benyújtani a kárenyhítési kérelmüket elektronikusan 
az MVH felületén ügyfélkapun keresztül. Az érintett termelőket 
kérem, hogy jelentkezzenek.

Az előző évek gyakorlatához hasonlóan azok a gazdálko-
dóknak, akiknél 5 állategység (5 kifejlett, két évesnél idősebb 
szarvasmarha) felett van a gazdasági haszonállatok száma, szin-
tén nitrátjelentést kell készítenie, amelyben el kell számolni a 
keletkezett szerves trágyával. Ennek a jelentésnek a benyújtási 
határideje 2015. december 31.

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.

Az Agrárkörnyezetgazdálkodási Programmal kapcsolatos 
információk

A 2015–2020 közötti EU költségvetési időszakban a Vidék-
fejlesztési Programon belül kerülnek majd meghirdetésre a kü-
lönféle támogatási és pályázati lehetőségek. Ennek egy fontos 
eleme a környezetünk védelmét elősegítő, a környezettudatos 
gazdálkodást ösztönző Agrárkörnyezetgazdálkodási Program, 
rövidítve AKG.

Az AKG öt éves időszakot felölelő program (2016. január 
1-től 2020. december 31-ig tartó időszak), ahol a gazdálkodó a 
vállalt kötelezettségei mellett használt terület alapon plusz visz-
sza nem térítendő támogatást igényelhet a meglévő támogatási 
rendszer kiegészítéseként. Ennek a támogatásnak a célja, hogy 
az AKG-ban részt vevő termelők gazdálkodási gyakorlatuk át-
alakítása miatt keletkezett költségtöbbletet, illetve bevételki-
esést kompenzálja, s ösztönözze a gazdát a környezettudatos 
gazdálkodásra, ezáltal a környezetünk védelmére.

Az AKG igénylése során területi lehatárolás szempontjából 
kétféle csoportot különböztetünk meg: a horizontális tematikus 
előíráscsoport (az ország egész területén igényelhető támogatá-
sok) és a zonális tematikus előíráscsoport (csak bizonyos régi-
ókban igényelhető támogatások).

Mindkét előíráscsoport közös jellemzője, hogy bizonyos 
alapkövetelményeket teljesíteni kell (gazdálkodási napló veze-
tése, képzésen történő részvétel, kölcsönös megfeleltetés, zöldí-
tés, helyes mezőgazdasági gyakorlat, integrált növényvédelem 
általános elveinek betartása).

Az alapkövetelményeken túl kötelezően be kell tartani az 
egyes tematikus előírás csoportokhoz tartozó alapcsomagot, va-
lamint a választható előírások közül legalább két előírást.

A támogatási összeg az alapcsomaghoz tartozó fix összegből, 
valamint a választható elemekhez tartozó támogatási összegből 
tevődik össze. Az alábbi felsorolásban szeretném ismertetni a 
maximális támogatási összegeket előíráscsoportonként euró/
hektárban kifejezve (ezeket az összegeket abban az esetben le-
het elérni, ha minden előírást vállalunk és betartunk).

1. Horizontális szántó     270
2. Horizontális gyep     164
3. Horizontális ültetvény:
 almatermésűek     958
 egyéb gyümölcsök    723
 szőlő      696
4. Horizontális nádas     50
5. MTÉT túzokvédelmi szántó    439
6. MTÉT Kék vércse-védelmi szántó   395
7. MTÉT Alföldi madárvédelmi szántó   407
8. MTÉT Hegy- és dombvidéki madárvédelmi szántó 323
9. Erózió-érzékeny szántó    292
10. Belvíz-érzékeny szántó    272
11. Aszály-érzékeny szántó    272
12. MTÉT túzokvédelmi gyep    295
13. MTÉT Alföldi madárvédelmi gyep   183
14. MTÉT Hegy- és dombvidéki madárvédelmi gyep  201
15. MTÉT Nappali lepke-védelmi gyep   183
16. Belvíz-érzékeny gyep    244



 XIII. évf. 7. szám – október - november    |   13

A Déli-Farm Kft. továbbra is vár minden 
kedves régi és új vásárlót takarmány- és 

állattartási eszközöket forgalmazó 

boltjaiban.

Kínálatunk: CGF, szója, napraforgódara, nyúl-, baromfi-, 
sertéstápok, borjúnevelő tápszerek, koncentrátumok, báránytá-

pok, problémamegoldó készítmények, toxinkötők.
Szarvasmarha-szaporítóanyag forgalmazása.

A rendelés mértékétől függően a termékek kiszállítá-
sát is vállaljuk előzetes egyeztetés alapján.

Tavaszi kalászos és kukorica vetőmagok előjegyezhetők.

NYITVA TARTÁS:
Hétfő - Csütörtök: 07:30 - 16:00

Péntek: 07:30 - 15:00

TAKARMÁNY:
6791 Szeged-Kiskundorozsma, Kettőshatári út 6.

Telefon: +36 62 556 130

ÁLLATTARTÁSI ESZKÖZÖK:
6728 Szeged, Dorozsmai út 48.

Telefon: +36 62 556 120

Minden vásárlónknak békés, boldog ünnepeket kívánunk!

Kedves zsombói középiskolások!

A zsombói ifjúsági kör idén decemberben ünnepli a harma-
dik születésnapját. Hetente szoktunk találkozni, pénteken 18 
órakor, általában a József Attila Közösségi Házban. 

Hogy ez elkerülte a figyelmedet? Lehet, hiszen eddig nagyon 
jól megvoltunk magunk, 10-12 fiatal, akik már kölcsönösen 
megismerték egymást, szinte zárt közösséget alkotva. A legfiata-
labb tagunk 12 éves, a „legidősebb” 21. (Persze az ifikör vezető-
jén	kívül,	mert	az	Ő	korát	már	nem	illik	firtatni.	;))

Szóval, most úgy esett, hogy néhány tagunknak megváltozott 
az élete, amibe már nem illeszkedik bele az ifjúsági kör. Csalá-
dot alapított, elkezdett dolgozni vagy babát vállalt. Így el kellett 
engednünk Őket.

Ezért arra gondoltunk, hogy elhívunk Téged, hogy ha van 
kedved, csatlakozz hozzánk. 

Hogy mit szoktunk csinálni? Miről szól a péntek este nálunk?
– Megbeszéljük, kivel mi történt a héten. Mi volt a legjobb 

dolog és mi volt a legrosszabb? „SEMMI” ritkán történik bár-
melyikünkkel is.

– Van olyan péntek, amikor feldolgozunk egy témát, ami ér-
dekel, foglalkoztat bennünket. Ez havonta egy alkalom. 

– Filmet is szoktunk nézni, ilyenkor általában egy kicsit hosz-
szabb az ifikör. 

– JÁTSZUNK és játszunk. Az Activitytől kezdve Röfifalván át 
a Beugróig bármit.

– És természetesen van, mikor csak úgy együtt vagyunk, és 
korizunk, vagy bowlingozunk, vagy tollasozunk, vagy…

Szóval ha van kedved, akkor gyere el hozzánk! Várunk!
Hogy miért jó itt? Ifisek mondták:
„Suli után jó itt kikapcsolódni! Jó a társaság!” (Evelin)
„Néha van kaja!” (Boti)
„Érdekel az ifisek személyisége!” (Virág)
„Muszáj eljönnöm, mert különben „megver” az ifi-anyu!”  

                                                                                                      (Detti)
„Élmény itt!” (Csenge)
„Mert jól érzem magam a társaságban!” (Vivi)
„Mert sok aranyos embert ismersz meg és bővülnek a filmis-

mereteid!” (Iszi)
   török krisztina

Ifikör

Disznóságok a piactéren
Este 6-ra benépesült az egész nagyterem. Zsombó apraja-

nagyja az asztalok mellett ült már, mikor egészen rendhagyó 
jelenetnek lehetettünk szemtanúi: a Születésnaposok csapatá-
nak képviselője a falu színe előtt kérte meg kedvese kezét, aki 
mindenki örömére igent mondott. Miután az izgalom a tető-
fokára hágott, következett az eredményhirdetés. A három első 
helyezett nyereménye, az elmúlt év győztese, Ábrahám Zoltán 
felajánlásaként egy 15 000 Ft értékű hátsó sonka, egy 10 000 Ft  
értékű első sonka és egy 7000 Ft értékű hosszúkaraj volt.  
A „Zsombó kolbásza” kategória első helyének vándordíja és  
a vele járó nyeremények idén Géczi Lajos csapatához kerültek.  

Az „Év kolbászát” a Nefelejcsesek alkották meg, az „Év hurkája”  
díjat pedig az Ipartelepiek csapata érdemelte ki. A nyertesek 
kihirdetése után kezdetét vette a lakoma, amely mellé Törpe 
és Tomi húzták a talpalávalót. Reméljük, mindenkinek jutott  
a két üstben, szorgos kezek által készült isteni finom orjalevesből , 
melyet Lázár Anitának, Kerecseny Attilának, Vali mamának, 
Adai Simon Editnek és Adai Simon Tibornak köszönhetünk 
leg-főképp. Az alapanyagot Ábrahám Zoltán, a tésztát a zsombói 
Goods Market biztosította. Mindenkinek köszönjük a részvételt, 
támogatást és segítséget, jövőre még többen, ugyanitt!

bÁLint Lea

- folytatás az 1. oldalról
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a József Attila Közösségi Házban 

2015. december 12-én 17 órától 
Szeretettel várunk mindenkit egy családias hangulatú 

vidám estére! 

     A programból: - mézeskalácssütés és díszítés 

- forralt bor és teakóstoló 

- táncház 

 

 

 

 

 

A részvétel mindenki számára ingyenes! 

mézeskalácssütés 

és táncház 

SZEGEDI SÜTÖDÉK KFT. 
PÉKÁRU ÉS CUKRÁSZ 
MINTABOLT

Zsombó, Andrássy út 29.

Talán a legeredményesebb évet zárjuk 
adományok tekintetében.

Nagy örömünkre szolgált, hogy hozzá 
tudtunk segíteni egy zsombói családot a 
Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei 
Szervezetével karöltve egy cserépkályhá-
hoz, mellyel barátságosan meleggé tehe-
tik otthonukat.

Az idén egyesületünk 15 családja az 
adományba kapott Poli-Farbe festékekkel 
tudta megszépíteni otthonát.

Az ősz beálltával nagy mennyiségű 
vitamin- és tápszerszállítmány érkezett, 
amit az igények felmérése után szétosz-
tottunk tagcsaládjaink körében, s még 
tudtunk adományozni Dr. Szabó Ágnes 
segítségével egyesületen kívüli családok-
nak is.

S annak bizonyítékaként, hogy a 
nagycsaládos összefogás fölötte áll az 
egyéni, s a szűk egyesületi érdeknek, a 

Csemete adomány-hírek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebben a hónapban édesanyákat kértünk meg, hogy jöjjenek el 
velünk a könyvtárba, és olvassanak fel néhány mesét az 

összegyűltóvodásoknak és kisiskolásoknak. 
 

Decemberi időpontok:

December 5. (szombat) 10:30-11:30
téma: Diavetítés 

December 19. (szombat) 10:30-11:30
téma: Karácsonyi mesék 

 

Szeretettel várunk minden 
szülőt és gyermeket!  

 

A Csemete Nagycsaládos Egyesület szervezésében: 

A József Attila Közösségi Házban 

szegedi egyesület „gondolt ránk”, ami-
kor a Bonduelle zöldborsó- és dr. Oetker 
pudingpor-adományukat megosztották 
velünk.

Köszönjük a támogatást mind a ré-

giónak, mind az országos egyesületnek, 
hiszen nemcsak részesültünk a jóból, ha-
nem segíthettünk is általuk.

nógrÁdiné szabó iLdikó

KÍNÁLATUNKBÓL: 
REFORMKENYEREK, FRISS PÉKÁRU, CUKRÁSZ- 

SÜTEMÉNYEK, ÜDÍTŐ, KÁVÉ, TEJTERMÉKEK, CSERPES 
TERMÉKEK SZÉLES VÁLASZTÉKA

NYITVA TARTÁS:      HÉTFŐ–PÉNTEK: 5.30–11.30 ÉS 14–18     SZOMBAT: 5.30–11.30.                           TEL: (30) 935-0868
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                Pietas Temetkezési Kft
                 szegedi irodája és üzlete

                 Bordányban is elérhető!

                  A Bordányi Önkormányzat 
régi ravatalozójában teljes körű            

temetési ügyintézéssel. 

Éjjel-nappali halott szállítási ügyelettel.

Ügyintéző: Gallainé Éva

Tel.: 06-30/924-32-93

Családi koszorú és virágrendelési 
lehetőséggel.

Kézilabda

U10 LÁNY FORDULÓ 
November 7., Makó

A 2005-2007-es születésű lányaink a szűkös létszám miatt 
a nagyobbak mezőnyében kénytelenek versenyezni. A legtöbb 
kislány élete első mérkőzését játszotta nagypályán, ami igen 
nagy feladat a 9 éveseknek.

Zsombó SE – Makó  8 : 15   (3 : 5)
A kezdeti ijedtség elmúltával több alkalommal sikerült gól-

helyzetet kialakítani, de a helyzetek sokszor kihasználatlanok 
maradtak. A második félidőt jól kezdtük, a lányok jobban fel-
találták magukat a pályán, de minden apró hibát azonnal meg-
büntetett az ellenfél.

Zsombó SE  – HLKC  0 : 25
Második alkalommal a mezőny legjobb csapatával kerültünk 

szembe, amely méretben és tudásban is sokkal jobb nálunk. 
Még a kiküzdött helyzeteket sem sikerült belőni, így egy mére-
tes verést kaptunk. Küzdünk tovább, és bátrabb játékkal készü-
lünk a következő fordulóra!

U12 FIÚ FORDULÓ
Október 17., Szeged

10.00 óra: Zsombó SE – Pick Szeged 4. 22 : 17
Az idény első győzelmét érték el a fiúk, amiért dicséret ille-

ti a csapatot. Mindenki játéklehetőséget kapott, és többen éltek 
is az adódó helyzetekkel, szaporították a gólok számát. Minden 
posztról lőttünk gólt, ami külön öröm és reménykeltő a jövőre 
nézve.

13.00 óra: Soltvadkert – Zsombó SE 24 : 15
Ellenfelünk megelőz bennünket a tabellán, bár a különbség 

a kisebb létszám miatti büntetés rovására írható inkább. A játék 
egy darabig kiegyensúlyozott volt (10. percben 5:5), a sorcse-
re után elhúzott az ellenfél, köszönhetően a rengeteg hibának. 
Minden létező helyzetben sikerült valamit elrontani, amiből 
gólt kaptunk. A második félidőben felzárkóztunk, de a végjá-
tékban már a fáradtság is meglátszott a fiúkon. Mi segítettük a 
győzelemhez a Soltvadkertet.

Gólszerzők:
Balogh G. 3, Borbola P. 3, Dobó Á. 2, Kurkó A. 5, Soós K. 6, 

Ujvári B. 4, Szabó L. 11, Fodor I. 1, Lajkó L. 2.

Továbbra is lehet jelentkezni az egyesület 
csapataiba 2005-2006-2007-2008-as 

születésűeknek. Sok ügyes gyerek van a
 településen, akik még nem sportolnak, várjuk     
 őket szeretettel!

poLyÁkné éVa 
edző
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