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Tájékoztató a Képviselő-testületi 
ülésen történtekről

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

2018. SZEPTEMBER 26.
– MUNKATERV SZERINTI, RENDES ÜLÉS

Az első napirendi pontban a Képviselő-testület meghallgatta 
a Nefelejcs Katolikus Óvoda nevelési évkezdetéről szóló tájékoz-
tatót. A tájékoztatóból kiderült, hogy az Óvoda a 2087/2019-es 
nevelési évet 5 csoportban kezdte el, 105 fő óvodással, amely 5 
fővel magasabb az előző nevelési évnél.

A második napirendi pontban a Képviselő-testület meg-
hallgatta a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola 2018/2019-es nevelési év kezdetéről készült 
tájékoztatóját. A tájékoztatóból megtudhatta a Képviselő-testü-
let, hogy a 8 évfolyamon 227 tanuló kezdte meg a tanulmányait 
2018. szeptember 1-jén. 

A harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület a Zsom-
bói Bóbita Bölcsőde 2018/2019-es nevelési év kezdetéről szóló 
beszámolóját fogadta el. A beszámolóból kiderült, hogy a Böl-
csődében a gondozási év végére eléri a gyermeklétszám a 40 főt. 
Ennek megfelelően sajnos ún. „várólista” alakult ki azoknál a 
családoknál, akik nem íratták be időben a gyermekeiket.

A következő napirendi pontban a Képviselő-testület módo-
sította az Önkormányzat 2018. évi Költségvetési rendeletét. A 
rendelet módosítását az évközi folyamatok, a 2018. augusztus 
31. napjáig meghozott, költségvetést érintő képviselő-testületi 
döntések, és a központi költségvetésből az Önkormányzat szá-
mára nyújtott támogatások indokolták.

Ezt követően a Képviselő-testület elfogadta a 2019. évi Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 
csatlakozást. Ennek megfelelően azon zsombói hátrányos szo-
ciális helyzetű fiatalok, akik jelenleg felsőfokú tanulmányokat 
folytatnak (A típusú pályázat), illetve akik a 2019/2020. tanévtől 
kívánnak felsőfokú tanulmányokat folytatni (B típusú pályázat) 
pályázhatnak a Bursa Hungarica ösztöndíjra. A Képviselő-tes-
tület a döntés alapján legfeljebb 12 „A típusú” és 1 „B típusú” 
pályázat támogathatóságáról döntött.

A következő napirendi pontban a Képviselő-testület elfogad-
ta a 2019. évi munkatervét és rendezvénytervét. A munka- és 
rendezvényterv megtalálható a településünk honlapján.

Ezt követően a Képviselő-testület elfogadta az Önkormány-
zat Helyi Esélyegyenlőségi Programját a 2018-2023. időszakra 
vonatkozóan. A Helyi Esélyegyenlőségi Program megléte és 
felülvizsgálata előfeltétele annak, hogy az önkormányzat hazai, 
vagy uniós pályázaton vehessen részt.

A következő két napirendi pontban a Képviselő-testület a 
Lápastói csatornával kapcsolatos döntéseket hozott. A Képvi-
selő-testület az első döntésében az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi 
Igazgatósággal (a továbbiakban: ATIVIZIG) 2018. május 9-én 
létrejött csatorna Üzemeltetési Szerződés módosításáról dön-
tött. A szerződés módosítását az ATIVIZG kezdeményezte, 
mivel a szerződés felülvizsgálata során megállapította, hogy a 
Zsombó 065/91, 063/118, 063/185, 063/195 és 1439 hrsz-ú in-

gatlanok az Önkormányzat tulajdonát képezik, amelyeket az 
ATIVIZIG szintén ingyenesen átvenne üzemeltetésre. A máso-
dik döntésével a Képviselő-testület úgy határozott, hogy az Ön-
kormányzat tulajdonában lévő, Zsombó 067/39 hrsz-ú ingatlant 
cserére felajánlja a Magyar Állam javára, a Magyar Államnak a 
Zsombó 010/19 hrsz-ú ingatlanban lévő tulajdonrésze fejében 
értékkülönbözet vállalásával. A döntés előzménye volt, hogy 
az ATIVIZIG megkereste az Önkormányzatot, hogy az Önkor-
mányzat tulajdonában lévő Zsombó 067/39 hrsz-ú ingatlant 
(Lápastói csatorna egy része) ingyenesen adja a Magyar Állam 
tulajdonába és a vagyonkezelését majd az ATIVIZIG ellátja. 

Ezt követően a Képviselő-testület jóváhagyta a Szegedi Hul-
ladékgazdálkodási Nonprofit Kft. döntését, a Zsombói Hulla-
dékudvar nyitvatartási idejének módosításáról. A módosítás 
értelmében 2018. szeptember 17. napjától az alábbiak szerint 
módosul a Zsombói Hulladékudvar nyitvatartása:

Nyári nyitvatartás (április 1. – november 15.):
Hétfő, Kedd:    szünnap
Szerda:    16.00 – 18.00
Csütörtök, Péntek:   szünnap
Szombat:   8.00 – 12.00
Vasárnap:    szünnap

Téli nyitvatartás (november 16. – március 31.):
Hétfő, Kedd:    szünnap
Szerda:    14.00 – 16.00
Csütörtök, Péntek:   szünnap
Szombat:   8.00 – 12.00
Vasárnap:    szünnap

A következő napirendi pontban a Képviselő-testület elfo-
gadta és megköszönte a Zsombó 010/19 hrsz-ú ingatlanban 
tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonostársak felajánlását 
a tulajdoni hányaduk ajándékozására vonatkozóan. A döntés 
előzménye volt, hogy az érintett ingatlanban több mint 160 tu-
lajdonosa volt osztatlan közös tulajdonban. A tulajdonosok egy 
része az elmúlt két évben odaajándékozta a tulajdoni hányadát 
az Önkormányzat részére.

Az utolsó előtti napirendi pontban a Képviselő-testület kö-
szönettel vette a Tappancs Állatvédő Alapítvány megkeresését, 
azonban a 2018. évi költségvetés anyagi lehetőségei nem adnak 
módot az Alapítvány támogatására, ezért a Képviselő-testület az 
Együttműködési Megállapodás megkötését elutasította.

A napirendi pontok után dr. Csúcs Áron jegyző tájékoztatta 
a Képviselő-testületet, hogy közszolgálati jogviszonya áthelye-
zés következtében 2018. október 31. napjával megszűnik, ezért 
jegyzői pályázatot kellett kiírni.

2018. OKTÓBER 19.
– MUNKATERVEN FELÜLI, RENDKÍVÜLI ÜLÉS 

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

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletét. A ren-
delet módosítását az indokolta, hogy a jegyző 6 hónapot meg 
nem haladó akadályoztatása esetére a képesítéssel rendelkező 
köztisztviselő helyettesítését írta elő. A rendelet megalkotásakor 
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még nem merült fel, hogy előfordulhat olyan eset, amikor nincs 
a Polgármesteri Hivatalban olyan köztisztviselő, aki a szükséges 
képesítéssel rendelkezik. A módosítás következtében a Polgár-
mester fogja kijelölni a jegyző helyettesítését ellátó köztisztvise-
lőt. A módosítást az indokolta, hogy a jelenlegi jegyző, dr. Csúcs 
Áron közszolgálati jogviszonyának megszűnését követően és az 
új jegyző hivatalba állását megelőző időszakban a feladatok el-
látásra kerüljenek és a törvényesség biztosítva legyen.

A második napirendi pontban a Képviselő-testület módosí-
totta a 2018. évi költségvetési rendeletét. A rendelet módosítását 
a Zsombói Bóbita Bölcsőde fejlesztésére benyújtandó pályázat, 
a Zsombói Polgármesteri Hivatalnál bekövetkezett személyi 
változás, valamint a József Attila Közösségi Ház és Könyvtár 
esetében az átmeneti likviditási probléma indokolta.

A harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület a dr. Kiss 
István Egészségházban található szolgálati lakás bérbeadásáról 
döntött.

Az utolsó előtti napirendi pontban a Képviselő-testület, az 
NKM Áramhálózati Kft. által Zsombóra tervezett új energia-
tároló állomással kapcsolatban hozott döntést. Ebben a Képvi-
selő-testület úgy döntött, hogy az új energiatároló állomással 
kapcsolatos szakhatósági hozzájárulás előtt tisztázza az új ener-
giatároló állomással kapcsolatban felmerült kérdéseket.

A napirendi pontokat követően Gyuris Zsolt polgármester 
megköszönte dr. Csúcs Áron jegyzőnek a településért végzett 
munkáját. Dr. Csúcs Áron jegyző megköszönte a Képviselő-tes-
tületnek a bizalmat, örömét fejezte ki és büszkeség töltötte el, 
hogy közel tíz éven keresztül – a település életében leghosszabb 
ideig – jegyzőként szolgálhatta a települést.

dr. CsúCs Áron

 jegyző

2018. NOVEMBER 27.
– MUNKATERV SZERINTI, RENDES ÜLÉS

A képviselő-testület az önkormányzat szervezeti és működé-
si szabályzatának módosításával pontosította a jegyzői feladatok 
ellátásának rendjét az állás betöltetlenségének, a jegyző akadá-
lyoztatásának és távollétének esetére. Döntött az önkormányzati 
lakások és a nem lakás célú helyiségek bérleti díjának 10%-os 
emeléséről. A temetkezéssel kapcsolatos díjakat 2019. január 
1-től a következők szerint határozta meg: sírhely váltás 25 évre 1 
személyes sírhely esetén 19.685,- Ft, 2 személyes sírhely esetén 
33.020,- Ft, minden további személy esetén 14.351,- Ft. Urnás és 
fojtott kriptás temetkezés esetén a díjak változatlanok. Az esz-

közhasználati díjat a képviselő-testület 23.120,- Ft-ról 12.700,- 
Ft-ra csökkentette. 

A közterület használat díjait a várható infláció mértékével 
egyezően 3,8%-kal emelte 2019. január 1-i hatállyal.

A képviselő-testület felülvizsgálta a helyi adókat és a talaj-
terhelési díjat szabályozó rendeleteit, melyeken átvezette a 
törvényi változásokat. A felülvizsgálat során új adónemet nem 
vezetett be, az egyes adónemek tekintetében az adó alanyát, 
alapját, mértékét, az adómentesség, adókedvezmény körét nem 
módosította.

Módosította a képviselő-testület a szociális célú tüzelőanyag 
igénylésének határidejét és bírálati hatáskörét. Az igénylők szá-
mára kedvező módon módosította a szociális rendeletében a 
Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályá-
zatra való jogosultság jövedelemhatárait és 4.000,- Ft/hónap/fő 
összegre emelte a 2019. évben megítélhető ösztöndíjat.

A képviselő-testület döntött arról is, hogy a Zsombó Nagy-
községért Emlékérem önkormányzati elismerésben a jövőben a 
természetes személyek mellett civil szervezetek, önszerveződő 
közösségek is részesülhessenek.

A képviselők jóváhagyták az önkormányzati intézmények 
2019. évi belső ellenőrzési tervét, elindították a polgármesteri 
hivatal és a közösségi energetikai korszerűsítésének kivitele-
zésére irányuló közbeszerzési eljárást. Megtárgyalták az NKM 
Áramszolgáltató Kft tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmét a 
Kölcsey utcában elhelyezendő energiatároló berendezés tárgyá-
ban. A döntést az áramszolgáltatóval közös helyszíni bejárást 
követően hozza meg a képviselő-testület.

A képviselő-testület a Kiskundorozsmai Lokálpatrióták 
Egyesülete kérelmére anyagi hozzájárulást nyújt a Kiskun-
dorozsma újra benépesítésének 300. évfordulójára emelendő 
székelykapu megvalósításához.

A képviselők meghallgatták Kálmán Ferenc bizottsági tag tá-
jékoztatóját a Zsombó képeskönyv szerkesztés munkafolyama-
tának jelenlegi állásáról, a felmerült nehézségekről.

Tájékoztatást kaptak a KEHOP-3.2.1 kódszámú felhívás ke-
retében "A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Móra-
halmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és Szatymaz tele-
püléseken különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, 
szállítási és előkezelő rendszerre" megnevezésű projekt megva-
lósításáról és elfogadták a projekt megvalósításának rendelke-
zéseit tartalmazó konzorciumi megállapodást.

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! 

zsótérné MAkrA ibolyA

Karácsonyi köszöntő
Tisztelt Zsombóiak!

Köszönöm az Önök megtisztelő támogatását, megértő 
együttműködését, amellyel a 2018. esztendő és az elmúlt 
évek munkáját segítették.

Áldott Karácsonyt, jó egészséget, eredményes, boldog új 
esztendőt kívánok Zsombó Nagyközség Képviselő-testülete, 
a Polgármesteri Hivatal dolgozói és a magam nevében!

gyuris zsolt

polgÁrMester
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Tájékoztatás 
az engedély nélkül létesített (fúrt) kutak-
kal kapcsolatos szabályozás várható 
módosításáról

Tisztelt Zsombóiak!

A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi He-
lyettes Államtitkársága által az önkormányzatokhoz november 
közepén eljuttatott tájékoztatójában foglaltak szerint a szabá-
lyozásban további módosítások várhatók. Az Alkotmánybíróság 
döntésére is figyelemmel a Kormány két intézkedést is tett:

- azért, hogy a 2018. december 31-i határidő letelte senkit ne 
érintsen hátrányosan, az Országgyűlés elé beterjesztett törvény-
javaslat értelmében a kötelező bírságkiszabás alóli mentességi 
időszak 2020. december 31-ig meghosszabbodik

- ezzel egy időben előkészítés alatt áll és 2019-ben várhatóan 
megvalósul egy olyan átfogó módosítás, amely az illegális kutak 
engedélyeztetésre speciális eljárást tartalmaz.

A Polgármesteri Hivatal 
karácsony után csak 

december 27-én 8.00-12.00-ig 
tart nyitva, 

január 2-tól  már a szokásos 
rend szerint várja ügyfeleit.

Hulladékudvar 
nyitvatartása:
2018. november 16-tól:

szerda: 14:00-16:00

szombat: 8:00-12:00

Kolbásztöltő 2018
November 3-án szombaton reggel 8 órakor a hőmérő 

plusz 10°C-ot mutatott. Biztosak lehettünk benne, hogy 
napközben ennél még lesz melegebb is. (Az előrejelzések  
szerint 18°C-ra is felkúszhatott a hőmérséklet. Fel is  
kúszott.)

A közösségi ház munkatársai, akik a faluval közösen az el-
múlt hat évben szervezik a Nagy B. Ferenc kolbász és hurkatöltő 
versenyt, ilyen enyhe időt még nem tapasztaltak ezen a napon. 
Általában forró tea, forralt bor volt az, ami a belső meleget elő-
segítette, és nyugodtan gőzölgött a türelmes versenyzők kezé-
ben, amíg a kolbászalapanyag meg nem érkezett. Idén is örül-
tünk neki, de így nem védőital jelleggel fogyasztottuk.

Gera Imre húsfüstölő mindig nagyon pontos. Idén is az volt. 
Az átmelegedett kezek szorgos rutinmunkába kezdtek és rövid 
időn belül az előkészített receptek fűszerei a húsmassza részévé 
válva kiengedték illatukat. Fokhagyma, piros paprika aromája 
indult meg a piactér langyos késő őszi napsütésében meg-meg-
csillogtatva apróbb izzadságcseppeket a halántékokon. A régi 
családi receptekben, taktikákban, féltve őrzött fortélyokban 
fogantak ezek a harmatok még nagyszüleink, ükapáink hom-
lokán. A kész művek egy áldomás kíséretében mehettek is a ke-
mencébe, amit Polyák Pali és Kerekes Sanyi nem reggel, hanem 

még előző este fűtött fel. Így az meleg paplanként kényeztette a 
kolbászokat és hurkákat.

AKIKNEK MINDEZ A LEGJOBBAN SIKERÜLT: 

Zsombó kolbász:
III. hely – Baranyai zümik
II. hely – Dörmi csapat
I. hely – Paprikások

Csapatkolbász:
III. hely – Déva
II. hely – Orotva
I. hely – Baranyai zümik

Csapathurka:
III. hely – Oszkár 
II. hely – SZIKAI 3/b
I. hely – Hajlik György és csapata 

Köszönet és hála a határon túlról, Orotváról, Déváról, 
Ipolynyékről, Máriaföldéről érkezett barátainknak. Mindig örü-
lünk, ha újra láthatjuk őket.

A zsűri:
- Farkas Tibor
- Réczi Valéria
- Márta Róbert
- Adai Simonné Szokolai Edit
- Adai Simon Tibor
- Kerecseny Attila

- Juhász Antal, Fenyves Sörház

- disznóvágás: Nagy János és felesége, Mészáros Sándor, 
   Adai Simon Tibor
- zene: Kerecseny Attila
- asztalok: Jóbarát vendéglő 
- hús: Gera Imre
- további segítőink: Polyák Pál, Kerekes Sándor,
   Heiser Krisztina, Réczi Valéria, 
   Dudás András és kedves felesége,  Kiss Pálné Eszter
…és a Közösségi Ház dolgozói

Köszönet mindenkinek, akik segítettek:
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Bátki 50

Bátki Fazekas Zoltán ötvenedik születésnapját ünnepelte 
Zsombó apraja-nagyja a közösségi házban november 10-én 
este. Hazánk és a nemzetközi operaházak ünnepelt tenorjának 
legismertebb fellépéseiből készült fotókiállítást tekinthetett 
meg a közönség a nagyteremben egy héten át. A kötetlen, baráti 
hangulatú koncerten a művész családtagjai, barátai Bátki Faze-
kas Zoltán megzenésített verseiből is előadtak egy csokorral.

Jó egészséget és sikerekben gazdag esztendőket kívánunk  
a művész úrnak! 

Vivalditól Bátkiig
„A zene erkölcsi törvény. Lelket kölcsönöz a minden-

ségnek, szárnyat az élménynek, szállni tanítja a képze-
letet, bájt ad a szomorúnak, derűt és életet mindennek. 
Lényege a rendnek, és útja minden jóhoz, igazságoshoz 
és széphez vezet, amelynek csak láthatatlan, de kápráz-
tató, szenvedélyes és örökkévaló alakja.” (Platón, ókori 
görög filozófus)

2018. november 15-én csütörtökön 17 órai kezdettel került 
sor a jubiláló zeneszerzők műveiből összeállított koncertre. A 
program immár hagyományként jelenik meg a Szent Imre Ka-
tolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola zenemű-
vészeti tagozatának munkatervében. Minden évben változatos, 
színes műsor csendül fel az iskola emeleti aulájában. Idén a 
klasszikus magánének tagozat számára kedveztek az évfordu-
lók, valódi „lubickolást” nyújtva a hatalmas repertoárban.

A tematika lehetőséget ad arra, hogy a jól ismert szerzők 
mellett kevésbé ismert művek is elhangozzanak. A koncertnek 
ismeretterjesztő jellege is van, hiszen az aktuális szerző életútja, 
munkássága, művészetének bemutatása röviden ismertetésre 
kerül. A zene értő hallgatásához nagy segítséget nyújt a zene-
szerző személyiségének ismerete, a darabok keletkezésének kö-
rülményei és nem utolsósorban a korszak, amelyben születtek. 
Több évszázadot felölelve a műsor összeállítása a barokk kor-
szaktól napjainkig terjedt, azaz Vivalditól Bátki Fazekas Zoltá-
nig. 

Antonio Lucio Vivaldi (Velence, 1678 – Bécs, 1741) olasz 
barokk-kori zeneszerzőről megtudhattuk, hogy áldozópappá 
szentelték, de egészségi állapota nem tette lehetővé, hogy rend-
szeresen misézzen. François Couperin (Párizs, 1668 – Párizs, 
1733) francia barokk zeneszerzőről kiderült, hogy ő a „nagy 
Couperin”, mivel sok nemzedékre visszanyúlóan (175 év!) ki-
emelkedő zenész családban született. Jó „társaságban” forgott, 
XIV. Lajos, „a Napkirály” orgonistája és csembalistája volt. Kö-
vetkező zeneszerzőnk, Nicola Antonio Porpora (Nápoly, 1686– 
Nápoly, 1768) korának legnevesebb énektanára volt, híressé vált 
énekes tanítványa Farinelli, a kasztrált énekes.

Cezar Kjui (1835 – 1918) litván anya és francia katonatiszt 
gyermeke. Operák, meseoperák, dalok mellett néhány rövid lé-
legzetű karakterdarabot is írt zongorára.

Charles Gounod (Párizs, 1818 – Párizs, 1893) francia zene-
szerző 1859-ben megírta Goethe nyomán a Faust című operáját, 
amit nagy sikerrel mutattak be. Az operát a franciák a mai napig 

nemzeti operájuknak tekintik. Claude Achille Debussy (Saint-
Germain-en-Laye, 1862 – Párizs, 1918) francia impresszionista 
zeneszerző természeti képeket, jelenségeket foglal zenébe: fel-
hők gomolygását, a víz és a szél játékát, mediterrán tájak ragyo-
gását. Ehhez sajátságos kifejezőeszközöket használ, rendkívül 
finom hatásokra építő, meglepő hangzásokat, keleties-modális 
harmóniavilágot, érzékeny és differenciált ritmikát, finoman 
ívelő dallamvonalat. 

Leonard Bernstein (Massachusetts, 1918 – New York, 1990) 
korának igazi sztárkarmestere volt, tíz évig vezette az Amerikai 
Egyesült Államok egyik legjobb zenekarának tartott New York-i 
Filharmonikusokat. Zeneszerzőként hatalmas sikert aratott az 
1957-ben bemutatott West Side Story című musicallel.

Bátki Fazekas Zoltán (1968 – ), november 10-én ünnepelte 
50. születésnapját, zsombói kötődésű énekművész. Magánéne-
kesi, zeneszerzői és költői munkásságából keresztmetszetet lát-
hattunk, hallhattunk a közösségi házban a születésnapján meg-
rendezett koncerten.

Gioachino Antonio Rossini (Pesaro, 1792 – Párizs, 1868) 
olasz zeneszerző, elsősorban operaszerző, híres énekes duettje, 
amely a mai napig kasszasiker, hangzott el a koncert végén. 

A barokk, romantikus, impresszionista és huszadik századi 
dallamvilágot elénk varázsolták az alábbi zeneművek és előadó-
ik: A. Vivaldi: d-moll concerto – Largo (Kálmán Richárd, Huszár 
Emőke – hegedű), Couperin: A kakukk, Les folies francaises on 
les dominos (Tóth Barnabás, Elekné Sándor Szilvia – zongora), 
Porpora: Senza il misero piacer (Veréb Judit – ének, Földi Ist-
ván – nagybőgő), C. Kjui: Hallgatlak téged (Bátki Fazekas Lenke 
– ének), Spanyol marionett (Elekné Sándor Szilvia – zongora), 
Charles Gounod: Szerenád (Veréb Judit – ének), C. Debussy: 
Nuit d'etoiles (Veréb Judit – ének), Csónakon (Huszár Emőke 
– hegedű), L.Bernstein: West side story/ I feel Pretty, Tonight 
(Ujvári Bernadett, Kun Dávid – ének), Bátki: Álomkép (Ujvári 
Bernadett – ének), Rossini: Macskaduett (Ujvári Bernadett, Kun 
Dávid – ének). Az est folyamán zongorán közreműködött Elek-
né Sándor Szilvia tanárnő.

Mindenkit – tanulót, kollégát, szülőt, zeneszeretőt – szere-
tettel hívunk, várunk a zeneművészeti tanszak további rendez-
vényeire.

HuszÁr eMőke

Hegedű- és szolfézstAnÁr
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Hírmondó
Zsombói

Negyedszázadik nagycsaládos bál
A Szivárvány Zsombói Nagycsaládosok Egyesülete hírei

A hagyományoknak megfelelően november 17-én 
került megrendezésre a Szivárvány Zsombói Nagycsa-
ládosok Egyesületének alapítványi bálja, idén 25. alka-
lommal.

Gyuris Leila, az egyesület elnöke és Gyuris Zsolt, Zsombó 
Nagyközség Polgármestere nyitották meg a rendezvényt. Elnök 
asszony méltatta a 25 év eddigi munkáját, az Egyesület céljait, si-
kereit, megköszönte a támogatásokat. Polgármester úr összefog-
lalta a 25 év eseményeit, kiemelve Gyuris László volt egyesületi 
elnök éveken át tartó alázatos munkáját.

A svédasztalos vacsora után, melyet a Jóbarát Vendéglő tálalt, 
egy hatalmas muffintortával ünnepelhettek a jelenlévők.

Az Egyesület celebjei idén is látványos műsorral készültek, 
melyet Rácz László színész és Frank György humorista rövid 
előadása színesített.

A kiváló zenét most is a nagysikerű Party Time Band szolgál-
tatta, s aki bírta lábbal, végigtáncolhatta az estét.

Az éjfél utáni tombolán értékes ajándékok kerültek kisorso-
lásra, a rövid pihenő után a buli hajnali 4-ig folytatódott szinte 
megállás nélkül.

Bízunk benne, hogy a jövőben még többen szeretnének egy 
ilyen közösséghez tartozni és támogatásukkal, részvételükkel 
segíteni az egyesület munkáját.

Varró Dániel József Attila 
– díjas költőnk tollából szár-
mazik a 2018 októberében 
megjelent mesefüzér, mely 
verses-rímes formában vetí-
ti elénk a Skandináv fjordok 
világát és annak mesebeli 
lényeit. 

Az északi és kelta folklór 
jellegzetes alakjai elevened-

nek meg meseolvasás közben. Találkozhatunk jégóriásokkal, 
fókatündérekkel, hableányokkal és természetesen trollokkal is.

A kötet négy, egymással lazán összefüggő mesét tartalmaz, 
melyek gördülékenyen, játékos formában segítik elő az élvezetes 
olvasást. 

A megelevenedő játékos világban ráismerhetünk saját törté-
neteinkre, családtagjainkra vagy éppen önmagunkra.

A kötetet Maros Krisztina kedves, szerethető figurái, illuszt-
rációi díszítik. 

December hónapban a Szívünk rajta, a Bookline, a Libri és az 
Unicef gyermekkönyvajánló programja kiemelt kötetté válasz-
totta a kis viking legendáriumot, mely egyaránt kínál tartalmas 
szórakozási lehetőséget a gyermekeknek és a könyvet olvasó fel-
nőtteknek.

Könyvajánló

A Szivárvány Zsombói Nagycsaládosok Egyesülete 
ezúton szeretne köszönetet mondani mindenkinek, aki 
2018. évben munkájával segítette, felajánlásaival, ado-
mányaival támogatta az alapítványi bált és az Egyesü-
let munkáját, programjait.

2018. december 16-án a Nagycsaládos Mikulás is újra meg-
látogatja az Egyesület tagjait ajándékokkal kedveskedve a csalá-
doknak és a gyerekeknek egyaránt.

gyuris leilA

Varró Dániel – A szomjas troll 
– kis viking legendárium

Raphaelle Giordano – A második életed 
akkor kezdődik, amikor megérted, hogy 
csak egy van

Raphaelle Giordano francia író-
nő második regénye, mely már több 
mint kétmillió olvasóhoz jutott el, 
nemzetközi bestsellerré vált.

A történet főszereplője a harminc-
nyolc és negyed éves Camille, akinek 
mindene megvan, mégis belefáradt 
– belefásult a mindennapokba. Ki-
üresedettnek látja életét és távolinak 
tűnik az öröm, a kiteljesedés megélé-
sének lehetősége.

Ebben a helyzetben találkozik 
Claude-al, aki rutinológusként dol-

gozik és felajánlja segítségét Camille-nak élete megváltoztatá-
sához….

A szerző nagyszerűen mutatja be hogyan képes a rutin, a 
szürke hétköznapok monotonitása átvenni életünk felett az irá-
nyítást. 

Ajánlom a könyvet mindazoknak, akik szeretnének kitörni 
a megszokásból, szabadabb és boldogabb emberré szeretnének 
válni, hiszen a regény végén megismerkedhetünk a Camille által 
használt módszerek és technikák leírásával.

fóris MAjA

könyvtÁros
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Szent Miklós a kis-ázsiai Myra városának volt 52 éven át (!) a 
püspöke a késő ókorban. Kevés életrajzi adat maradt fent utána, 
annál több legenda:

- ajándékozás: Tényleg adott gyakran adományokat a sze-
gény családoknak, amit a kéményeken dobott be, a cipő/haris-
nya néphagyomány azért alakult ki, mert egy szegény család 
lánya kimosta a harisnyáját, felakasztotta a kéményre száradni, 
véletlenül ebbe esett bele a pénz.

- virgács: Miklós részt vett a niceai zsinaton, ahol az egyház 
hitelveiről vitáztak. Egy hozzászóló kifejtette eretnek tanait, 
mire a jó erőben levő püspök odament hozzá, jól megverte, 
megvesszőzte és kidobta a tanácskozásról.

Miklós liturgikus napja azért lett december 6., mert a püspök 
ezen a napon halt meg. A Miklós-legendák gyorsan terjedtek a 
középkori Európában (Azon kevesek közé tartozik, akit szent-
ként tisztel a keleti ortodox és a római katolikus egyház is).

Egy XIX. századi mesekönyvben adták ki a legendáit, amihez 
egy karikaturista készített illusztrációkat. Ő ábrázolta először a 
figurát szánnal repülve, rénszarvasokkal. A finnek azonnal le-
csaptak a könyvre, azt mondták, hogy ha rénszarvas, akkor csak 
finn lehet. Lappföldön található a Fül-hegy, ami onnét kapta a 
nevét, hogy a hegytető egy fülre hasonlít. Azt mondták, hogy ez 
a püspök füle, ezzel hallja meg a gyerekek kívánságait. A hegy 
gyomrában van a gyára, ott készülnek az ajándékok, oda halan-
dó nem teheti be a lábát. (A mai napig van a Fül-hegynél egy 
postahivatal, ahova a gyerekek írhatnak levelet.)

Az aranyruhás, püspöksüveges ábrázolásmód egyedural-
kodó volt egészen 1931-ig. A világgazdasági válság (1929) kö-
vetkeztében (ráadásul télen az emberek inkább forró folyadé-
kot fogyasztanak) nagyon visszaesett a legnagyobb kólagyártó 
forgalma, a cég marketingesei alkották meg a máig jól ismert 
pirosruhás alakot, hozzá a körítést, hogy a Mikulás a csomagba 
tesz kólát is. (Ez lett minden idők leghatásosabb marketinghad-
járata, a cég forgalma ugrásszerűen nőtt, a mai napig december-
ben fogy a legtöbb az üdítőből.) Amerikában és Nyugat-Európá-
ban gyorsan terjedt a megújult mikulásalak, Közép-Európában 
nem.

Mikulás/Télapó
Mit is ünneplünk tulajdonképpen december 6-án?

Paradox módon a kommunista diktatúrákban fedezték fel 
maguknak a vasfüggönytől keletre eső országok is a figurát, 
amúgy is közel állt a szívükhöz a piros/vörös szín, rájöttek, hogy 
ezzel lehet könnyen leváltani az addigi aranyruhát és a vallásos 
hátteret.

Rákosiék Arany János: Téli vers című művében olvasták elő-
ször a „tél apó” kifejezést, innét vették az ötletet, hogy erre fog-
ják felépíteni az új imidzset, és születtek meg megrendelésre a 
„hull a pelyhes télapó”-típusú énekek. Egészen eddig a magyar 
gyerekek az ősi magyar (nem fordítás, ez a vers csak nálunk 
van) mondókát mondogatták, ami így szól:

 
"Miklós püspök egykor régen, segített a szegény népen, őt 

dicsérte koldus, árva, emlékezzünk jóságára!"
 
További érdekesség, hogy a későbbiekben már csak azért 

sem írtak a versikéhez dallamot, mert az a fő elképzelés, hogy 
Halász Judit: Ákombákom című dalának dallama tökéletesen 
passzol hozzá.

Felidézve régi magyar hagyományainkat, december 6-án 
már mi is ezzel várjuk a Mikulást az iskolában.

földiné fülöp kAtAlin

tAnító

 A szent iMre kAtolikus ÁltAlÁnos iskolA és AlApfokú 
Művészeti iskolA 

neMzetpolitikAi és egyHÁzügyi referense

Üdvözöllek!  Dégi Csilla vagyok, szakképesített kézápoló 
és műköröm építőként dolgozom. 

Különösen fontos hideg, téli napokon a kéz védelme. Az 
egyik leghatékonyabb megoldás ilyenkor a rendszeres paraf-
finos kezelés. Rendkívüli hőtároló tulajdonsággal rendelke-
zik, tágítja a pólusokat, fokozza a vérkeringést, erősíti a kötő-
szövetet, így lehetővé teszi a hidratáló krémek felszívódását.

Kezelési idő: 20-30 perc. 

Várlak szeretettel!

SZOLGÁLTATÁSOK:

- Műkörömépítés, töltés
- Betört köröm korrekciója
- Saját köröm megerősítése 
   zselével
- Manikűr, Japán manikűr
- Kézmasszírozás
- Paraffin kezelés 

Ally NAILS Kézápoló, műkörömépítő

Első alkalommal 20% kedvezmény.

Cím: Zsombó Alkony u.7. /Takarék mögött/
Tel.: 30/659-5663
www.facebook.com/allynails2

20% -OS SPA-KEZELÉS AKCIÓ JANUÁR 31-IG!
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