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Tájékoztató a Képviselő-testületi 
ülésen történtekről

A Hírmondóban a Képviselő-testületi ülésen történ-
tekről készült legutóbbi beszámoló óta 4 alkalommal 
ülésezett a Képviselő-testület, amelyből 3 munkaterven 
felüli, rendkívüli ülés, egy pedig munkaterv szerinti, 
rendes ülés volt. 

2015. JÚLIUS 27. 
– MUNKATERV SZERINTI, RENDES ÜLÉS

Az első napirendi pontban a Képviselő-testület megalkotta a 
Talajterhelési díjról szóló rendeletét. Az új rendelet megalkotá-
sát az indokolta, hogy a hatályos jogszabályi előírások értelmé-
ben ahol a szennyvízcsatorna kiépül, ott a lakosságnak rá kell 
arra kötnie, s ahol ez mégsem történik meg, ott talajterhelési 
díjat kell fizetni. A talajterhelési díj mértéke törvényi szinten 
szabályozott, így az Önkormányzatnak nincs ebben mérlegelési 
lehetősége. A talajterhelési díjat önbevallással kell megfizetnie 
a kibocsátónak (háztartásnak) minden év március 31. napjáig, 
elkülönített bankszámlára, mértéke 1.800 Ft/m3. Ennek megfe-
lelően előfordulhatnak olyan háztartások, ahol több százezer fo-
rint is lehet a díj mértéke! Azon háztartások, amelyek nem tud-
ják ezt vállalni, az Önkormányzat 2015. március 1-től hatályos 
szociális rendelete szerint visszatérítendő kamatmentes telepü-
lési támogatást kérhetnek és kapnak az Önkormányzattól. Így 
mindenki számára biztosítja az Önkormányzat a talajterhelési 
díj megfizetése alóli menekülés lehetőségét. Az Önkormányzat-
nak nincs ráhatása a díj mértékére!

A második napirendi pontban a Képviselő-testület a Szent 
Imre Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös nevelési évéről 
hallhatott tájékoztatót. A tájékoztatóból megtudhatta a Képvi-
selő-testület többek között azt is, hogy a 2015. májusában vég-
zett országos kompetenciafelmérésnek 2016. februárjában lesz 
eredménye. A 2014-ben készült felmérésének pedig az iskola 
messze meghaladja a községi és országos átlagokat.

A harmadik napirendi pontban a Kós Károly Alapfokú Mű-
vészeti Iskola 2014/2015. évi nevelési évéről szóló tájékoztatót 
fogadta el a Képviselő-testület. A tájékoztatóból megtudhatta a 
Képviselő-testület, hogy a Művészeti Iskola tanulói a különböző 
versenyeken milyen minősítéseket és helyezéseket értek el.

A negyedik napirendi pontban Nefelejcs Katolikus Óvo-
da 2014/2015. évi nevelési évéről szóló tájékoztatót fogadta el 
a Képviselő-testület. A tájékoztatóban bemutatásra került az 
intézmény elmúlt nevelési évében végzett munka, illetve a fel-
újításoknak köszönhetően korszerűbbé és esztétikusabbá vált 
intézmény.

A következő napirendi pontban a Képviselő-testület módo-
sította a 2014. évi költségvetési rendeletét, majd elfogadta az 
Önkormányzat 2014. évi zárszámadását. A költségvetési rende-
letből kiderült az az örvendetes eredmény, hogy a tervezett adó-
bevételhez képest a tavalyi évben több folyt be, többek között 
ennek köszönhetően az Önkormányzat gazdálkodása kiegyen-
súlyozott volt.

Ezt követően a Képviselő-testület elfogadta a Helyi Esély-
egyenlőségi Program felülvizsgálatát. A jogszabályi előírás alap-
ján a Képviselő-testület 2013. júniusában elfogadta az új Helyi 
Esélyegyenlőségi Programját. A programban vállalt kötelezett-
ségek felülvizsgálatát 2 évente el kell végezni, amelyre most ke-

rült sor. Az önkormányzati esélyegyenlőségi intézkedési prog-
ram megléte és felülvizsgálata előfeltétele annak, hogy a helyi 
önkormányzat hazai vagy uniós pályázaton vehessen részt.

A következő napirendi pontokban elfogadta a Képviselő-
testület a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása, valamint 
a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 
Társulási Megállapodásának módosításait. A Társulási Megálla-
podások módosításait leginkább jogszabályi és szervezeti válto-
zások indokolták.

Ezt követően a Képviselő-testület elfogadta a Homokháti 
Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési 
Koncepciójának felülvizsgálatát.

A következő napirendi pontban a Képviselő-testület felhatal-
mazást adott Gyuris Zsolt polgármesternek arra, hogy az Ön-
kormányzat számlavezetésére vonatkozóan folytasson tárgyalá-
sokat a szóba jöhető pénzintézetekkel.

Ezt követően a Képviselő-testület nem támogatta az Európai 
Kulturális Iroda megkeresését, amely ellenérték fejében egy ki-
adványban szerepeltette volna az Önkormányzatot.

Ezt követően arról döntött a Képviselő-testület, hogy 
Ipolynyék testvértelepülésnek 880 éves fennállása alkalmából 
tartott ünnepségen olyan apostoli keresztet ad ajándékba, amely 
Zsombón is látható a Mária téren a templom mellett.

Az utolsó előtti napirendi pontban arról döntött a Képviselő-
testület, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújt be középületek 
épületenergetikai fejlesztésére.

Az utolsó napirendi pontban a Képviselő-testület az ivóvíz-
minőség-javító programmal kapcsolatban támogatta a külterü-
leti ivóvízhálózat bővítése érdekében lakossági ivóvízbekötések 
szervezését.

2015. AUGUSZTUS 14. 
– MUNKATERVEN FELÜLI, RENDKÍVÜLI ÜLÉS

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

a szociális rendeletét. A rendelet módosítását a gyermekvédelmi 
települési támogatás szabályainak pontosítása indokolta. A ha-
tályos jogszabályok alapján az alanyi jogon járó támogatás után 
a támogatottnak személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettsége 
keletkezik, a támogatónak pedig a támogatás összege után 27% 
egészségügyi hozzájárulást kell fizetnie. Abban az esetben, ha 
a támogatás nyújtását valamilyen jövedelemhatárhoz kötik, ak-
kor az adó- és járulékfizetési kötelezettség senkit nem terhel. 
Ennek megfelelően a rendelet szerint támogatásban az része-
sülhet, akinél a családban az egy főre jutó jövedelem a minden-
kor hatályos legkisebb bruttó munkabér (minimálbér) 200%-át 
nem haladja meg.

A második napirendi pontban a Képviselő-testület döntött a 
KEOP-1.1.1.C hulladékgazdálkodási pályázat önerejének Zsom-
bóra eső részének biztosításáról, illetve a pályázat megvalósítá-
sa során felmerülő ÁFA-fizetési kötelezettség finanszírozásához 
szükséges kölcsönszerződés módosításáról.

Az utolsó két napirendi pontban a Képviselő-testület az 
Önkormányzat középületeinek energetikai korszerűsítésére 
benyújtott pályázattal kapcsolatban feltételes közbeszerzési el-
járás megindításáról, továbbá a közbeszerzési bírálóbizottság 
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személyi összetételéről döntött. A közbeszerzés lebonyolítása 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 
keretében történik.

2015. AUGUSZTUS 18. 
– MUNKATERVEN FELÜLI, RENDKÍVÜLI ÜLÉS

A rendkívüli ülés összehívását az indokolta, hogy az Önkor-
mányzat középületeinek energetikai korszerűsítésére benyújtott 
pályázattal kapcsolatban kiírt feltételes közbeszerzési eljárás 
során az egyik ajánlattevő felvetése alapján szükségessé vált a 
dokumentáció módosítása.

2015. AUGUSZTUS 28. 
– MUNKATERVEN FELÜLI, RENDKÍVÜLI ÜLÉS

A rendkívüli ülés összehívását több tényező is indokolta.

Az első napirendi pontban a Képviselő-testület az Önkor-
mányzat középületeinek energetikai korszerűsítésére kiírt, hir-
detmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 
eredményét megállapította. A Képviselő-testület a közbeszer-
zési bírálóbizottság javaslata alapján nyertes ajánlattevőnek a 
Dozernis Kft. ajánlattevőt hirdette ki.

Az utolsó napirendi pontban a Képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programban vállalt azon 
kötelezettségeinek határidejét, amelyekről a felülvizsgálat során 
nem rendelkezett, 2017. június 30-ig meghosszabbítja.

A Képviselő-testület a következő, munkaterv szerint ülését 
2015. szeptember 30-án tartotta.

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!

 dr. CsúCs Áron

 jegyző

Tisztelt Zsombóiak!

A szolgáltatóval, a Négyforrás Nonprofit Kft-vel történt meg-
egyezés alapján tájékoztatom Önöket, hogy a következők szerint 
bővül a települési szilárdhulladék-szállítási szolgáltatás 2015. 
október 1-jétől:

A komposztálható lakossági hulladék (fűnyesedék, apró 
gally, falevél…) összegyűjtése belterületen (ahol a társaság sze-
métgyűjtő járműve üríti a kukákat hétfőnként) minden kedden 
(páros héten a sárga zsákos gyűjtéssel együtt) történik. A kis-
kertes lakóövezetben minden héten hétfőn – a kommunális és a 
sárga zsákos szelektív hulladékkal együtt – gyűjtik a komposz-
tálható hulladékot is.

Kérjük, hogy a komposztálható hulladékot az ingatlan elé el-
sősorban ládában helyezzék ki, amennyiben ez valamiért nem 
megoldhatatlan, az átlátszó/áttetsző zsák használata is elfogad-
ható. Erre azért van szükség, hogy a kollégák el tudják különíte-
ni a kommunális hulladéktól (ami vagy kukában vagy zsákban 
van) a sárga zsákos szelektív hulladékot (papír, műanyag, fém) 
és a komposztálható hulladékot.

Akinél nagyobb mennyiségben keletkezik komposztálható 
hulladék, kérem, keresse Nagy Jánost a 06 20 4279224 telefon-
számon az elhelyezés egyeztetése érdekében. Természetesen a 
hulladékudvar nyitvatartása idején lehetőség van továbbra is a 
növényi hulladékot odavinni, de az önkormányzat által kom-
posztált hulladék helyben hasznosul, és kisebb költséggel mű-
ködik.

Azért nagyon fontos, hogy a kommunális hulladék közé tény-
leg csak az kerüljön, ami a sárga zsákba nem rakható és nem 
komposztálható, mert közép- és hosszútávon a hulladékszállítás 
havi díját ez befolyásolja legjelentősebben. Ugyanis a regionális 
lerakóra beszállított hulladék esetén a gyűjtési, szállítási költsé-
gek és lerakási díj mellett egy jelentős környezetvédelmi adó is 
drágítja a szolgáltatást. A sárgazsákos szelektíven gyűjtött hul-
ladék esetében ugyan gyűjtési és szállítási költségek keletkez-
nek, de ennél lényegesen több bevételt jelent a szolgáltatónak 

a szelektív hulladék átvételi ára és az így leadott hulladék után 
kapott állami támogatás. Az új gyűjtési elemként bevezetést 
komposztálható hulladék külön kezelésével a környezetvédelmi 
szempontokon túl a lerakóra kerülő hulladék mennyisége jelen-
tősen csökkenthető, ami a költségek csökkenését eredményezi, 
és még az így keletkező komposzt is felhasználható a település 
közterületein és az önkormányzati gazdaságban. 

Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy a szolgáltató a fogyasz-
tói szerződésen felüli kommunális hulladék mennyiségét a 
gyűjtéskor dokumentálja, és a kéthavi számlákon meg fog jelen-
ni ennek a díja is. Ez konkrétan azt jelenti, hogy akinek egy 60 
literes vagy 120 literes gyűjtőedény heti ürítésére van szerződé-
se, annak a gyűjtőedény mellett elhelyezett egyéb hulladékokat 
ki számlázás. Ide nem értve természetesen a szelektíven kira-
kott hulladékot (sárga zsák, komposztálható növényi hulladék).

Összefoglalva: mindannyiunknak az az érdeke, hogy óvjuk 
a környezetünket, és tegyük ezt úgy, hogy minél kevesebbet, de 
legalább ne egyre többet kelljen fizetnünk a hulladékszállítá-
sért. Ezt úgy lehet megvalósítani, ha külön gyűjtjük az újrahasz-
nosítható hulladékot. Tehát ne tegyük a hulladékgyűjtő edény-
be a sárga zsákba való és a komposztálható hulladékot! Még ha 
úgy gondoljuk is, hogy "ki van fizetve, rakjuk tele". Mert ennek a 
gondolkodásnak az lesz a vége, hogy mindannyiunknak többet 
kell majd fizetnünk, ha tele van a kuka, ha nem.

Saját tapasztalatból tudom, hogy mióta otthon fokozottan 
odafigyelünk, és a leírtak szerint gyűjtjük a hulladékot, keve-
sebb mint harmadára csökkent a hulladékgyűjtő edényben he-
tente kirakott szemetünk,  sokszorozódott a sárgazsákos hulla-
dékunk, és kicsit több hulladék kerül a komposztálható anyagok 
ládájába is. 

Köszönöm segítő együttműködésüket!

Tisztelettel:
gyuris zsolt

polgÁrmester

Hírek a szilárdhulladék szállításáról
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Fotovoltaikus rendszerek telepítése  
Zsombó Nagyközség önkormányzati épületein

Zsombó Nagyközség Önkormányzati épületeire 
32,895 kWp teljesítményű napelemes rendszer került. A 
beruházás több megvalósítási helyszínen zajlott le, így 
napelemes rendszert  telepítettek a Zsombói Általános 
Iskola és Óvoda épületeinek tetőszerkezeteire is. A pro-
jekt 30,63 millió forint európai uniós támogatás segítsé-
gével valósult meg.

A 2013. február 25-én a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Kör-
nyezet 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 I.” című 
pályázat sikeresnek bizonyult; az intézmények összesen 129 db 
napelemhez jutottak, melynek köszönhetően jelentős mennyi-
ségű energiát takaríthatnak meg.

Zsombó Nagyközség Önkormányzata 30,63 millió forint tá-
mogatásra jogosult a pályázat értelmében. A támogatás intenzi-
tása 85%, így saját forrásból 5,4 millió Ft-ot kellene biztosítania 
az Önkormányzatnak. Az Önkormányzat erre az összegre támo-
gatási kérelmet nyújtott be a Belügyminisztérium Önerő Alap 
támogatási rendszeréhez. A beadott kérvény elbírálása még fo-
lyamatban van, amennyiben elfogadják, akkor a teljes projekt 
100%-os támogatottsággal rendelkezik.

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, a napelemes 
rendszer évente megközelítőleg 34 000 kWh villamosenergia-
fogyasztást fedez ezentúl, amely évente közel 1,5 millió Ft költ-
ségmegtakarítást eredményez az intézmények számára.

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

Megkezdődött a 2015/2016. tanév
Augusztus utolsó napján 17.00-kor találkoztak a diákok és a 

pedagógusok a József Attila Közösségi Ház nagytermében, hogy 
együtt köszöntsék az új nevelési évet.

Pálmai Péter, az általános iskola, Faragó Gabriella, a művé-
szeti iskola és Gyuris Zsolt polgármester évnyitó köszöntői után 
az idei műsort is – a hagyományoknak megfelelően – a harma-
dik osztályosok adták Földiné Fülöp Katalin és Lázár János ta-
nítók felkészítésében. Az ünnepség végén az ötödikesek átadták 
ajándékaikat az új elsősöknek. Másnap, szeptember 1-jén elkez-
dődött a tanítás.

gera erika

igazgatóhelyettes

pillantképek az évnyitóról                                                                                                                                             fotók: Tarczal-Márta Edit
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Pályázati programok 
a Szent Imre Katolikus Általános Iskolában

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola az Új Szé-
chenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program 
támogatási rendszeréhez benyújtott „Komplex intézmé-
nyi mozgásprogramok a Szent Imre Katolikus Általános 
Iskolában” című, TÁMOP-6.1.2.A-14/2-2014-0023 jelű 
pályázatát a Humán Erőforrás Programok Irányító 
Hatósága vezetője 10.239.716 Ft összegű támogatásra 
érdemesnek ítélte.

A pályázatból négy iskolai rendezvényt valósítottunk meg: 
Fuss az egészségedért, Mikulásfutás, Táplálkozzunk egészsége-
sen és a Tavaszi egészségnapok.

Az utcai futóverseny az iskola lelkes pedagógusainak, vala-
mint a polgárőröknek köszönhető. Az indulók nagy részét kite-
vő gyerekek az iskola udvarán néhány labda társaságában kivá-
lóan elő-bemelegítettek. A bemelegítés Varga Krisztina tanárnő 
vezetésével zajlott, aki úgy megdolgoztatta a jelenlévőket, hogy 
a többség alig várta, hogy „csak” futni kelljen.

A rajt után nem sokat kellett várni az első beérkezőkre, hi-
szen valamivel több mint 8 perc után már át is szakította a kép-
zeletbeli célszalagot a nyertes. A beérkezést követően mindenki 
kis ajándékot vehetett át, majd szabadon fogyaszthatott (élet-
kortól függően) a teából vagy a forralt borból. 

Végül következett az eredményhirdetés, melyről senki nem 
ment haza üres kézzel, hiszen ha le is csúszott a dobogóról, ak-
kor is megkapta a verseny teljesítéséért járó emléklapot. 

A pályázatnak köszönhetően nemcsak a hagyományos mó-
don emlékeztünk Szent Miklósra. Mikulás ünnepét összekap-
csoltuk az egészséges életmóddal: a mozgással és az egészséges 
táplálkozással. Zsombó és Rovaniemi, Lappföld fővárosa légvo-
nalban 2286,544 km – ez az alábbi térképen nyomon követhető 
–, ezért jelképesen mi is megtettük ezt az útvonalat futva.

Zsombón, az Andrássy út mellett elhaladó kerékpárúton fu-
tottunk 2286 métert.

A szervezésbe a zsombói polgárőröket is bevontuk, akik biz-
tosították az útvonalat, így futóinknak nem kellett biciklistákat 
kerülgetni, ezzel előztük meg a balesetveszélyt.

A futóversenyen minden 
iskolai évfolyam képviseltette
 magát, természetesen külön 
hirdettünk eredményt évfolya-
monként és nemenként. A kategó-
ria győztesei egy-egy müzliszeletet 
kaptak ajándékba.

Tanulóink lelkesen futották végig a távot, 
igazi motiváció volt számukra a célnál kiosztott jutalom: teljes 
kiőrlésű gabonából készült pogácsát és forró citromfűteát kap-
tak, melyet mézzel ízesítettünk.

A versenyt az iskola testnevelés szakos tanára koordinálta. 
A rendezvény olyan jól sikerült, hogy a tanulók közfelkiáltással 
megszavazták: legyen ebből a „Lappföldre futásból” hagyomány, 
rendezzük meg minden évben.

A „Táplálkozzunk egészségesen” délutánját Korsós Zoltán 
megnyitó gondolatai után korcsoportok bontásában csapatver-
senyekkel folytattuk. Az 1. osztály a 2. osztállyal, a 3. osztály a 4. 
osztállyal, az 5. osztály a 6. osztállyal, a 7. osztály a 8. osztállyal 
versengett: sorversenyeket rendeztünk. Minden szám valami-
lyen módon az egészséges táplálkozáshoz kötődött szimbólu-
mokban – magvakat kellett elültetni, talicskával földet hordani, 
kimenni a piacra egy nagy zsák krumpliért stb.

(Az alsó tagozatos mérkőzések 30 percesek, a felső tagozato-
sok 45 percesek voltak.) A győztes csapatok gyümölcskosarat, 
a „vesztes” csapatok zöldségeket kaptak ajándékba, melyeket a 
csapattagok hazavihettek.

A mérkőzések után az előre elkészített gyümölcssalátákat fo-
gyasztották el a résztvevők. A rendezvény végén mindenki esküt 
tett, hogy nemcsak sporttal, hanem megfelelő táplálkozással is 
vigyázni fog egészségére.

A megnyitó és köszöntő után mozgásos bemelegítővel han-
golódtunk rá a tavaszi egészségnapra. a bemelegítő mozgást 
sportoktató tartotta.

A vetélkedők ezúttal nem évfolyamok között, hanem évfo-
lyamokon belül zajlottak. Minden sorverseny az egészséges 
táplálkozáshoz kötődött. (időre elfutni a piacra, tele kosárral 
visszajönni; krumpli felszedése a földből – ezt kislabdák helyet-
tesítették –; dinnyét kellett gurítani – ezt medicinlabda szimbo-
lizálta –; almadobás kosárba – ezt is kislabdák helyettesítették 
stb.).

Megnézhették és meg is kóstolhatták a résztvevők, hogyan 
lehet csak zöldségből és gyümölcsből levet készíteni mindenféle 
adalékanyag és tartósítószer nélkül.

A délutánt közös táncház zárta.

Az élményekben gazdag rendezvények lehetőséget nyújtot-
tak iskolánknak, hogy a tanítási órák mellett színvonalas sza-
badidős elfoglaltságot biztosítsunk diákjainknak, megmutassuk 
a „játszva tanulni” érzést, hiszen nemcsak jó időtöltésnek bizo-
nyultak a programok, de mindenkiben erősödött az egészségtu-
datos szemlélet is.

pÁlmai péter

igazgató
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Hírmondó
Zsombói

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nem-
zeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: Lebo-
nyolító) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a 
továbbiakban: Áht.), és az államháztartásról szóló törvény vég-
rehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet (a továb-
biakban: Ávr.) alapján nyílt pályázatot hirdetett célzott és javal-
lott prevenciós programok támogatására.

A fenti pályázati kategóriában 314 véglegesített pályázat 
érkezett be, amelyből 298 pályázat felelt meg a formai követel-
ményeknek. Az Értékelő Bizottság 119 pályázatnak (38%) ítélt 
támogatást.

A pályázat célja univerzális, célzott és javallott prevenciós 
programok támogatása, illeszkedve a Nemzeti Drogellenes Stra-
tégia 2013–2020 „Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-
bűnözés ellen” című dokumentumhoz. A pályázat keretében az 
iskolai színtéren univerzális és célzott prevenciós beavatkozá-
sok, valamint a helyi közösségi résztvevők együttműködésén 
alapuló, a drogfogyasztással szemben alternatívát nyújtó, továb-
bá a családi rendszer megerősítését elősegítő programok támo-
gatására volt lehetőség.

Alapítványunk 600.000 Ft vissza nem térítendő támogatást 
nyert közösségi csoportfolyamatok, valamint családi progra-
mok megvalósítására.

Hétpróbás családi kalandok
KAB-ME-15-C-21820

E sorozat keretében a következő programok valósulnak meg:

- Család felülnézetből – Szülők Akadémiája előadás-sorozat
- Hétpróbás család – szülői hatékonyságnövelő tréning 
- Komisz kamaszpanasz – személyiségfejlesztő foglalkozá-

sok felső tagozatosoknak
- Falovacska, muzsika – zenepedagógia foglalkozások kicsi-

nyeknek és óvodásoknak
- Maszatos agyagos – agyagos kézműves foglalkozások fel-

nőtteknek
- Ezerarcú világ – családi napok kézműves foglalkozásokkal 

(őszi, adventi)

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

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

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

DOMINO Közhasznú Alapítvány 
a stroke-os betegek gyógyításáért

Magyarországon a stroke évente egy kisvárosnyi ember életé-
ben jelent hosszú távú – gyakran súlyos életminőség-romlással 
járó – változást. Az agyi érkatasztrófát szenvedett egyének közül 
több olyan személy éli túl a történést, akinek az önálló cselek-
vőképessége megmarad, pusztán a beszédképessége sérül olyan 
mértékben, hogy az megnehezíti, akár el is lehetetleníti az em-
bertársaival való nyelvi kommunikációt. Akik „csak” afáziások, 
de az egyéb gondolkodási folyamatok javarészt épek, szintén 
szeretnének megfelelő életminőséget, csak ehhez nem tudnak 
hozzájutni, ha kapcsolatteremtő képességeik nem segítik őket.

A nemzetközi szakirodalomban is csak 2001 óta létezik az 
az eljárás, mely 2011-ben lett szélesebb körben is ismert az 
afáziaterápiában a külföldi – elsősorban angol és német – nyelv-
területeken. Pulvermüller és munkatársai (2001) olyan eljárást 
dolgoztak ki, mellyel pár hét alatt nagyon erőteljes javulás érhe-
tő el az afáziaterápiában. Ez az eljárás akut és krónikus nyelvi 
zavarral élőknél is jól alkalmazható. Ezen tényezők figyelembe 
vételével készült el 2012 nyarán a magyar nyelv sajátosságait fi-
gyelembe vevő adaptáció. A módszernek a neuroplaszticitásra 
vonatkozó alapjait megtartva, a kényszerindukciós eljárás me-
tódusát is alkalmazva készült el az a kártyacsomag, mellyel a 
magyar nyelvű betegek fejlesztése történt, történik. 

 A „Beszélek, hogy beszéljek. Csak mondani kell!” elnevezé-
sű eljárással mind krónikus (hosszú évek óta nehezen beszélő), 
mind friss sérültekről vannak már tapasztalatok, közülük töb-
ben (főként a fiatalabb korosztályból) szívesen vállalnának már 
aktív életet a komplex rehabilitáció után.

Mára már a fejlesztő programban résztvevők számára kidol-
gozott kártyacsomag is fejlesztésre, továbbgondolásra vált érde-
messé annak érdekében, hogy az érintett betegek javulását még 
inkább szolgálja.

A Szegedi Tudományegyetem Fejlődéses és Neuropragmatikai 
Kutatócsoportjával együttműködve alapítványunknak lehetősé-
ge nyílt a több százezer forint értékű, 500 párból álló kártyacso-
mag elkészíttetésére Szántó Cecília grafikus és Brzozka Marek 
segítségével, mely karácsony környékén már használhatóvá vá-
lik a stroke-kutatás és gyógyítás szolgálatában.

A stroke-betegek fejlesztő programjára alapítványunk pályá-
zatot nyert, támogatónk az Emberi Erőforrások Minisztériuma, 
közreműködő szervezet az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.

CsÁnyiné Barna klÁra

kuratóriumi elnök
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Meleg otthon a hideg hónapokra
Hordozható cserépkályhákat adományoz a Magyar Vöröskereszt

Országszerte 18 hordozható cserépkályhát oszt ki a 
Magyar Vöröskereszt, melyből megyénkbe is jut egy. Az 
adományban rászoruló, hátrányos helyzetű nagycsalá-
dosok, gyermeküket egyedül nevelő szülők és olyan idős 
emberek részesülnek, akik számára rossz anyagi körül-
ményeik miatt különösen nagy kihívást jelent a téli fű-
tésszezon átvészelése. 

A Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezete egy 
Zsombón élő családnak adományozott cserépkályhát, ahol ne-
héz anyagi körülmények között nevelnek három gyermeket. 

A mobil cserépkályhákat és azok üzembe helyezését a MAT 
Kerámia Kft. biztosította több mint 2.700.000 forint értékben, 
míg a Waberer’s-Szemerey Logisztika Kft. a kályhák kiszállításá-
ban nyújtott segítséget.  Az adományozás több helyszínén az ön-
kormányzat tűzifa programmal támogatja a kályhaadományban 
részesülő családokat. A kályha beüzemelését minden helyszínen 
az akció főtámogatója és egy kályhásmester segítette. Az átadás-
ra meghívást kaptak azok a kályhásmesterek is, akik a jótékony-
sági kályhás verseny keretében megépítették a felajánlott mobil 
cserépkályhát.

Mivel a téli fűtésszezon rengeteg család számára jelent kihí-
vást, a Magyar Vöröskereszt a későbbiekben is folytatni szeretné 
a cserépkályha-adományozási akciót. A nehéz sorsú családok 
téli fűtésének támogatására a Magyar Vöröskereszt elindította 
1359-es adományvonalát is. Egy hívás vagy SMS 250 forintos 
díjából egy család félnapi fűtését tudják az adományozók tá-
mogatni. Az adománygyűjtés 2015. szeptember 1. és október 30. 
között zajlik.

Idén második alkalommal szervezték meg a különleges jóté-

konysági kályhaépítő versenyt Magyarszombatfán – a Nemzet-
közi Fazekasnapok alrendezvényeként – júliusban. A versenyen 
elkészült hordozható cserépkályhákat osztja most ki a Vöröske-
reszt a rászorulóknak.

magyar vöröskereszt 
CsongrÁd megyei szervezete

A cserépkályhát Gyuris Péterné és családja kapta. A rászo-
ruló család megtalálásában segített Török Krisztina és Ma-
gonyné Edit. A cserépkályha átadóján részt vett Dr. Kispéter 
Gábor, Zsombó Nagyközség Alpolgármestere, Kása Gabriella, 
a Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezet megyei 
igazgatója, és Apagyi Zsolt, a MAT Kerámia Kft. ügyvezető 
igazgatója.  A cserépkályhát 2015. szeptember 9-én, szerdán 
11 órakor adták át.

fotó: Rácz Viktória

Ismét sikeres évet zárt a Zsombói Szabadtéri Színpad 
nyári előadássorozatával a közösségi ház.  A betegség 
miatt elmaradt Pastorale című produkciót ígéretünkhöz 
híven október 18-án, vasárnap láthatja a közönség. Két 
zsombói kötődésű színelőadást is láthattunk, melyek kö-
zül a legutóbbi élményeit elevenítsük föl munkatársunk, 
Rácz Viktória segítségével. 

A Zsombói Szabadtéri Színpad idei évadának utolsó előadása 
hasonlóképpen alakult, mint a tavalyi évadot záró Musical show. 
Nem az volt  probléma, hogy hogyan töltsük meg a piacteret  
emberekkel, hanem hogy hogyan adjunk helyet a rengeteg  
érdeklődőnek. Több mint 200 ember várta kíváncsian a kiskun- 

Az eladott lány
majsai Mayossa Táncegyüttes táncelőadását, melyben közremű-
ködött a zsombói Garaboly és Boróka Táncegyüttes, a mórahal-
mi Napsugár Táncegyüttes és a kiskunhalasi Kiskun Táncegyüt-
tes.

Az eladott lány érzelmek sokaságát felvonultató darab, mely-
ben nem szükséges a próza ahhoz, hogy megértsük és átérezzük 
a szereplők boldogságát és fájdalmát. A néptáncos elemekből 
felépített táncjáték magával ragadó élmény, mely több tényező 
együttállásának köszönhető: a zenének, amely tökéletesen visz-
szaadja a cselekmény hangulatát, a fénytechnikának, mely hol 
lágy és harmonikus, hol sötét és erőszakos színekkel teszi még 
látványosabbá az előadást, és természetesen elsősorban a tánco-
soknak, akik elképesztő tehetséggel táncolják végig a történetet, 
ügyelve a koreográfia pontosságára. Le a kalappal előttük, ami-
ért a bonyolult táncok mellett arra is maradt energiájuk, hogy 
igazi színészi alakítást nyújtsanak. 

Ismét bebizonyosodott, hogy ha valaki szereti amit csinál, 
akkor csodálatos dolgokat tud létrehozni. Az eladott lány sze-
replőgárdája le se tagadhatná, mennyire szenvedélyesen űzik a 
néptáncot, és munkájuk nem is maradt gyümölcs nélkül. A kö-
zönség az első perctől az utolsóig követte a darab történéseit, a 
végén pedig vastapsok sorozatával fejezte ki elégedettségét. Kö-
szönjük a felejthetetlen estét! 

rÁCz viktóriarészlet az előadÁsBól                                            fotó: Rácz Viktória
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Hírmondó
Zsombói

Rendhagyó egyesületi taggyűlésre került sor a szegedi Jósika 
Pinczében. A Zsombói Művészetbarátok Egyesülete most elő-
ször mutatkozhatott be ezen a patinás, kamara-rendezvényekre 
ideális helyen. Dobrotka Pál házigazda meghívására a zsombói 
önkormányzat néhány dolgozója is eljött, közöttük dr. Csúcs 
Áron jegyző úr is. Tagjaink 17 órától mintegy másfél órás önálló 
műsort adtak elő. Leonardo Botti gyönyörű hangjával olasz ári-
ákat énekelt. Fellépett Szalma Imréné Valika, akinek nemrégi-
ben saját meséje jelent meg. Őszintén gratulálunk neki, további 
sok sikert kívánunk az alkotói pályán! Saját darabokkal mutat-
kozott be Győri Péter zongoraművész, és Szepsy Eleonóra költő. 
Néhány Bátki-vers és dal is elhangzott. Nagy sikerrel szerepelt 
Veréb Judit énekművész, Sziládi Ferenc, Ujvári Bernadett, Bátki 
Fazekas Ilona és Dékány János. Vendéglátónk házi tésztafélék-
kel, főttsonka-falatkákkal, szendvicsekkel és süteményekkel 
kínált minket. Az italok tekintetében igazi kuriózumokat kós-
tolhattunk. A fellépőkhöz hasonlóan nagy sikert arattak a Jósika 
Pincze kézműves sörei, pálinkái és különleges borai. A hivatalos 
műsor után spontán buli alakult ki, ebben Kerecseny Attila szó-
lóénekkel jeleskedett. A meghívott vendégekkel együtt mintegy 

„Művész-pincze”

Egyesületünk harmadik alkalommal rendezett kézilabdatá-
bort augusztus 10–14. között a már igazolt és leendő játékosai-
nak. Az időjárás nem könnyítette meg a dolgunkat, egész héten 
33-36 fokos időben edzettünk és játszottunk. Voltak gyerekek, 
akik először táboroztak velünk, de a legtöbben minden évben 
jelentkeznek erre a nyári hétre. Igyekeztünk sok gyakorlással, 
játékos feladatokkal és a kapus feladatainak tanulásával változa-
tossá tenni a programot. Sajnos többen megbetegedtek, és nem 
bírták végig az 5 napot, a nagy melegben kidőltek. Az utolsó nap 
délutánján a strandon zártuk a tábort a Nádastó Kempingben 
Sándorfalván. Nagyszerűen éreztük magunkat, senki nem ma-
radt szárazon, a paprikás krumpli megkoronázta a napot. Kö-
szönet érte Sári Dominika edzőnek és a sándorfalvi szülőknek.

Segítőim voltak Almási Dóra edző és Maróti Katalin kézilab-
da játékos.

polyÁkné Farkas éva

edző

Kézilabda-táboroztunk

harminckét fő jött el. Valahogy minden összejött, és mindenki 
jól érezte magát. Az utóbbi évek egyik legsikeresebb találkozója 
volt ez a szegedi. Köszönjük Dobrotka Pál tagunk „művészetba-
ráti” meghívását!

BÁtki Fazekas zoltÁn
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Különleges tinédzserekről szóló történetek
John Green könyvajánló

Sajnos tagadhatatlan tény, hogy egyre kevesebbet olvasnak 
az emberek, pláne a fiatalok. Ezzel persze olyan élményeket 
vonnak meg maguktól, amelyeket egy film vagy sorozat sem fog 
megadni nekik. Számtalanszor bebizonyosodott már, hogy száz 
éves, bonyolult nyelvezetű és a gyerek világától távol álló köte-
lező olvasmányokkal nem lehet megismertetni az olvasás örö-
meit. Ideális esetben egy könyv egyszerre élvezetes és minőségi, 
azonban ez a párosítás napjaink népszerű „young adult” (fiatal 
felnőtteknek szóló) könyveinél egyre ritkább.

Az ifjúsági irodalomban legnépszerűbbek a fantasy-
történetek (pl. a Harry Potter könyvek, Az éhezők viadala tri-
lógia, Alkonyat-sorozat), de akad egy-két olyan különlegesség 
is, ami a mi világunkban játszódik, és tényleg a mai fiatalokról 
szól. John Green amerikai író könyveiben nincs se utópikus tár-
sadalom, se vámpírok, zombik vagy sorozatgyilkosok, csak mai 
tinédzserek, akik egy speciális élethelyzetben küzdenek meg a 
felnőtté válás nehézségeivel. Green könyveiből eddig ötöt for-
dítottak magyarra (Alaska nyomában, Katherine a köbön, Pa-
pírvárosok, Will&Will, Csillagainkban a hiba) és ezeket a köny-
veket bárki megtalálja a zsombói könyvtár polcain. Ezekből a 
könyvekből választottam ki a három kedvencemet, egy rövid 
ajánló erejéig.

1. CSILLAGAINKBAN A HIBA (2012)
A Csillagainkban a hiba egy olyan romantikus történet, amit 

egyhamar nem lehet elfelejteni. Annyira egyedi, annyira valós, 
annyira sokkoló, hogy teljesen a hatása alá kerül az ember. A 
történet két fiatal találkozásáról szól: Hazel Grace Lancaster 
(az ő szemszögéből olvassuk a könyvet) és Augustus Waters fi-
atal koruk ellenére mindketten a rák áldozatai. Gus elveszítette 
miatta egyik lábát, Hazel pedig állandóan a tüdőrák végső stá-
diumában van, és hordozható oxigénpalackkal kell élnie min-
dennapjait. A Csillagainkban a hiba őszinte, romantikus, nem 
egyszer humoros és meghökkentő könyv. Két, a korukhoz ké-
pest nagyon érett és intelligens, különleges egyéniség találko-
zásáról szól a történet, akik bebizonyítják, hogy a szerelem nem 
ismer betegséget. 

2. PAPÍRVÁROSOK
A Papírvárosok főszereplője Quentin, egy végzős középisko-

lás srác, aki azóta, amióta gyerekkorukban Margo beköltözött a 

szomszédba, meg van róla győződve, hogy a lány az ő csodája. 
Bár gyerekként legjobb barátok voltak, ahogy telt az idő, eltá-
volodtak egymástól, mert Margóból egyre nagyobb kalandor 
vált, míg Quentin a veszélyeket kerülvén, mindig inkább a meg-
szokottat és a biztosat választotta. Egyik este azonban Margo 
megjelenik Quentin ablakában és a segítségét kéri egy bosz-
szúhadjárathoz a hűtlen barátja és annak csatlósai ellen. Az este 
folyamán Quentin belekóstol Margo őrült életébe, ahol többek 
között kocsikat csomagolnak fóliába, döglött halakat hagynak 
az ágy alatt, és szemöldököket borotválnak le. Másnap Margo 
váratlanul eltűnik, különös jeleket hagyva maga után. Quentin 
meggyőződése, hogy az üzenetek neki szólnak, így barátaival 
Margo nyomába ered.

3. KATHERINE A KÖBÖN (2006)
A főhős egy főiskola előtt álló tinédzser fiú. Colin Singletont 

19-szer dobta ki Katherine nevű barátnője. Persze nem ugyan-
az a lány szakított vele ennyiszer, Colin valamiért mindig 
Katherine nevű lányokba szeretett bele. A fiú rendkívül okos, 
mindent megjegyez, amit olvas, kiváló tanuló, magas IQ-val. Ám 
tudja, hogy nem minden intelligens gyerekből válik történelmi 
zseni. Mivel a fiúnak a randizás nem erőssége, kétségbeesetten 
kapaszkodik a karrierjébe és hasznot szeretne húzni a sok sza-
kításából, azáltal, hogy megalkotja azt a matematikai egyenletet, 
amellyel előre megjósolható lesz minden kapcsolat kimenetele.

rÁCz viktória 

„A zsombóiak mindig helytállnak”

A „Rúzsa Sándor Betyár Egyesület”  
által szervezett Hagyományos lakodalmas 
rendezvényen Kovács Gábor gazdálkodó, 
mint első szereplőnk elegáns fogatával 
egyből a menyasszonyos fogatos lehetett. 
Hasonlóan Szalma Imréné Vali nénénk, 
a Zsombó Nagyközségért emlékérem ki-
tüntetettje humorát és találékonyságát  
a vendégek nagy tapssal jutalmazták.

Elismerésünket fejezzük ki a szíves  
segítésért.

szanka jÁnos

szervező

Péter-Páli Aratóünnep és Kemencés program 
2 órás filmvetítés 1 szünettel

a József Attila Közösségi Házban

2015. október 31. napján 18 órától

Lovas fogatok versenye, sétakocsikázás, szántás lóval, kézi gabonavetés,  
kaszakalapálás, szalmakötél- és aratókoszorú-készítés, cséplés traktor hajtotta  
cséplőgéppel, aratók tánca, kelt tészta és a leveles rétes készítés titkai,  
óvodások műsora, süteménykóstolás.

Köszöntőt mond: Gyuris Zsolt polgármester

A DVD a helyszínem megvásárolható 1.500 Ft-ért.
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Hírmondó
Zsombói

Gólyahírek
2015. AUGUSZTUS:

Szabó Gábornak és
Szántó Anikónak:                           Gellért

Az előző számban tévesen közöltünk 
neveket, melyeket ezúton helyesbítünk,  
és elnézést kérünk:

2015. MÁJUS:
Tari Szilárdnak és
Martonosi Beának:                       Levente

2015. JÚLIUS:
Kispéter Gábornak és
Zádori Editnek:                                  Áron

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

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)

BABAFOTÓ PÁLYÁZAT! 
A hagyományokhoz illően az egészség hét folyamán baba-fotó kiállítás lesz  

a József Attila Közösségi Házban, 0-3 éves gyermekek fotóit várjuk.
Fényképeket leadhatjátok a védőnői tanácsadóban október 7-ig!

Új műkörmös érkezett
a zsombói szépségszalonba!

Bejelentkezés: 
Némó Kinga
30/341-8250

Andrássy út 29/2

Épületek átalakítását, felújítását, bővítését 
vállalom felelős műszaki vezetéssel.

polyÁk zoltÁn  
építészteChnikus 

tel.: 70/417-37-21
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