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Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa

Beszámolók az őszi „báli
szezonról”
„Ott valóban szeretet és
békesség van!” – beszélgetés Sipos Mihállyal, a
Wesselényi Népfőiskola
rektorával
Karácsony Örömének
És Békéjének Forrása.–
Mádi György Plébános
Úr karácsonyi gondolatai
Vendégeink voltak Peking olimpiai bajnokai:
Vajda Attila, dr. Molnár
Tamás, Varga Tamás
Mi kerüljön a fa alá:
ajándékötletek egy fejlesztőpedagógustól
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Tisztelt Zsombói Polgárok!

Rigó Attilának és
Pesti
Anitának
Alexa Lilla,
Gyuris Zsoltnak és
Kerekes Juditnak
Boglárka,
Szűcs Lászlónak
és Busa Annamáriának Bálint,
Kovács Nikolettnek
Roland,
Gyuris Rolandnak
és Maróti Marian-

Ezúton köszönöm támogatásukat, javaslataikat, megértő együttműködésüket, mely a
2008. év munkáját jellemezte.
Áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket, jó egészséget és eredményekben gazdag, boldog új
esztendőt kívánok Zsombó Község Önkormányzata nevében
Gyuris Zsolt
polgármester

B ékés álmainkba ne csalódjunk soha
O ltalmazzon minket angyalok mosolya,
L elkünkben béke és szeretet virítson,
D üh és gaz álnokság meg ne szomorítson.
O stoba szólamra ne hajoljon szívünk
G azdagság kísérje minden vidám léptünk,
Ú tjaink vigyenek igaz célunk felé
J övendőnk munkája ne váljon keresztté.
É jszaka pompásan ragyogjon csillagod
V eled lehessek amikor csak akarod,
E gymásra találjon most minden kereső,
T ársával éljen minden egymást szerető.
K özösen tegyük szebbé ezt a világot
Í zleljünk már most mennyei boldogságot,
V áljon minden titkos szép álmunk valóra,
Á ldott legyen minden együtt töltött óra.
N evetni tudjunk és őszintén örűlni
O dvas idő fogát messze elkerülni,
K eveset mondok végül, de szépet: Kívánok Boldog Új Évet!

Meghívó

2008. december 9-én (kedden) 16 órai kezdettel a József Attila Közösségi Házban tartjuk
a község rendezési tervének és helyi építési
szabályzata módosításának lakossági bemutatását, egyeztetését, amelyre meghívom a
Tisztelt Lakosságot!
Gyuris Zsolt, polgármester

2008-ban született
zsombói gyermekek:

Pócsai Györgynek és Huszta Juliannának
Máté,
Meskula Gergelynek és Dr. Bernáth Krisztinának Réka Eszter,
Mézes Gábornak és Rácz Dórának Ádám,
Móra Csabának és Öszterling Máriának
Máté,

nak Edvin,
Balogh Imrének és Zádori Tamarának Kristóf
és Dávid,
Ökrös Sándornak és Maróti Annamáriának
Gitta,
Vass Jánosnak és Dicső Krisztinának Lili Ágnes,
Illés Attilának és Kerekes Ildikónak Botond,
Gábor Józsefnek és Rostás Lacrimioarának
József Csaba,
Hajlik Györgynek és Huszta Mariannának Viola,
Maczelka Zoltánnak és Szikszai Krisztinának
Fanni,
Csamangó Gábornak és Nacsa Kitti Nikolettának Jázmin Anna,
Paragi istvánnak és Fülöp Juditnak Kornél,
Szilágyi Tamásnak és Jani Eszternek Anna,
Vajdics Tibornak és Dickmann-Demcsák Andrea Editnek Roland,
Bíró Attilának és Csabai Éva Dórának Dániel
Attila,
Kothencz Istvánnak és Dóczi Mártának Bernadett,
Sasvári Jánosnak és Hegedűs Évának Gréta
nevű gyermeke született.

Idősek találkozója
„Karácsony fényei jöjjetek,
szívünket békesség töltse meg.
Szeretnénk boldognak látszani
s lehetnénk egymásnak társai.”

A szűrővizsgálatokon megjelentek száma:
Nőgyógyászati rákszűrésen 75 fő, Urológiai
vizsgálaton 73 fő, Ortopédiai vizsgálaton 47 fő,
Fül-orr-gégészeten 21 fő, Bőrgyógyászati rendelésen 32 fő, Csontsűrűség vizsgálaton 50
fő, Arteriográfiás vizsgálaton 8 fő, Antioxidáns
mérésen18 fő, Látásvizsgálaton 22 fő,
Cholesterin szűrésen 11 fő, Hemoglobin Alc
vizsgálaton 42 fő, Neuropathia vizsgálaton 42
fő, Hallásvizsgálaton 4 fő, Gyógymasszázson
6 fő, Íriszdiagnosztikán 8 fő, Ultrahang vizsgálaton 58 fő, Véradáson 29 fő jelent meg.
Az előadásokon megjelentek száma:
Dr. Csapó Ágnes 25 fő, Dietetikus 35 fő, Mentők 20 fő, Gyümölcsös sütemény készítő verseny 23 csapat.
Ezúton szeretnénk megköszönni minden támogatónak a segítségét.
Támogatóink: Zsombó Község Önkormányzata, József Attila Közösségi Ház és Szabadidőközpont Zsombó, Zsombói Általános Iskola
tanárai és tanulói, Zsombó Egészségért Alapítvány, Szegedi Transzfúziós Állomás. Gulyás
Kissné Katona Ágota, Dobosné Horváth Tünde, Veszelka Rita, Jurij Petrov, Sanofi-Aventis,
Wörwag Pharma Kft, Lottica Optika, Teva
Magyarország Zrt, UCB Magyarország Kft,
Schering Plough , Kondász Emma, dr.Frányó
Ildikó, Mega Kft, Dr.Ádám Edit, Vérné Hegedűs Bernadett, Nagygyörgyné Kómár Márta,
Monori Gyula.
Minden kedves betegünknek köszönjük a részvételt!
Az Egészséghét minden dolgozójának köszönjük odaadó munkáját.

Újabb sikeres pályázat
A József Attila Közösségi Ház „Zsíroskenyér
Hagymával” című előadássorozata 100.000
forintos pályázati támogatásban részesült a
Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány
pályázatán. A program keretében továbbra is
lehetőségünk lesz országosan ismert tudományos, kulturális, közéleti személyiségek meghívására.

(Balogh József: Karácsony)

Zsombó község Önkormányzata támogatásával a Szivárvány Zsombói Nagycsaládosok
Egyesületének szervezésében a hagyományokhoz híven, idén is sok szeretettel várjuk
minden 60. életévét betöltött lakosunkat, az
idősek napi találkozóra. A rendezvényre 2008.
december 7-én (vasárnap), 14 órai kezdettel a
József Attila Közösségi Házban kerül sor.
A találkozón műsorral kedveskedünk a vendégeknek, amelyre már izgatottan készülnek
kicsik és nagyok. Az ünnepségen vendéglátással és szerény ajándékkal is szeretnénk
szüleink, nagyszüleink megbecsülését kifejezni. Karácsony közeledtével a találkozó a szeretet, a békesség jegyében fog eltelni, amelyre
reméljük minél többen eljönnek!
Töltsünk el együtt egy meghitt délutánt azokkal az emberekkel, akik féltő gondoskodással
neveltek fel bennünket!
Azt hiszem, megérdemlik!

Az Egészséghét értékelése
Immár 6. alkalommal került megrendezésre
Zsombón az Egészséghét. Nagyon népszerűek
voltak a szűrővizsgálatok ebben az évben is.
Sajnos az előadások látogatottsága az idén is
szerény volt.

„Hej, mostan puszta ám igazán a puszta!
Mert az az ősz olyan gondatlan rossz gazda;
Amit a kikelet, És a nyár gyűjtöget,
Ez nagy könnyelműen mind elfecséreli,”
Petőfi Sándor: A puszta télen
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Köszönetet mondunk a 2008. évi
„Falunkért” bál valamennyi támogatójának:
Ábrahámné Börcsök Györgyi, Adai-Simon Annabella, Asparagus Kft., Bacsa Lajos, Bálint
László, Bálint Vilmosné, Balló Éva, Bánfiné
Kopasz Gyöngyi, Bertáné Márta Edit, Bezdány
Béláné, Bozsák Györgyné, Börcsök József és
családja, CBA bolt, Csordás István, Csordásné
Tanács Zsuzsanna, Dékány János, Dékányné
Vass Anikó, Dr. Kispéter Gábor, Dr. Nagy Péter,
Ékszerüzlet Dorozsma, Farkas Andrásné, Farkas Ernőné, Farkas Zoltánné, FLECK BT., Fodor
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Jánosné, Fogasné Matula Zsuzsanna, FOLIACARGO PACK ZRT., Gécsné Gábor Dóra, Gábor
Tamás, Gera Erika, Gergely Kata Viola, Goods
Market, Gyuris László, Gyuris Zsolt, Hajda
Csenge Sára, Judik Tibor, Kapás Nóra, Király
János, Király Mihályné, Kis Lilla, Kissné Madarász Edit, Klacsák Ferencné, Kopasz Viven,
Kós Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Nevelői Testülete,
Kovács József, Kovács Zoltán, Kristály Bt.,
Lajkó Andrea, Lajkó Antal, Lajkó Istvánné,
Lajkó Nikolett, Lévai Janka, Mangóné Bánfi
Beáta, Maróti Antalné, Márta Anita, Márta
János, Mihálffy Adrienn, Mihálffyné Zakar
Andrea, Miklós Sándor, MóraKert TÉSZ, Nagy
B. Ferenc, Nagycsaládos Egyesület, Nagy
János, Nagy Róbert, Nokta Gábor, Nyerges
János, Ocskó Ignác, Ocskó Mártonné, Ocskó
Veronika, Oltványi Petronella, Papdi Imréné,
Rácz Vencelné, Ráczné Patik Gabriella, Ráczné
Sólya Irén, Rácz Tibor, Radics Bálint, Simon
Gábor, Simon és Simon Kft., Soós Réka,
Szakala Istvánné, Szántai József, Szalma
Imréné, Székesi Kálmánné, Szilágyi Ádám,
SZISZI Gyerekdivat, Szloboda Vilmos, Szőke
Györgyné, Táborosi Renáta, Táborosi Zsombor
Koppány, Tikviczki Józsefné, Tisóczki Péter,
Tisóczki Péterné, Toi-Moi Bt., Toldi Lászlóné,
Tollár Imre, Török Anett, Török János, Törökné
Balázs Anita, Turzó Barbara, Ujváriné Dudás
Ágnes, Vörös Klaudia, Zádori Alíz, Zelleiné
Székesi Erika

Ruhabörze, adománygyűjtés, tanácsadás
2008. 12. 09-én RUHABÖRZÉT TARTUNK a
szegedi telephelyű Hansa-Möbel Kft. jóvoltából. A holland bálás ruhák közül INGYEN
válogathat minden érdeklődő. A rendezvény
ideje: 2008. december 09. 14-17 óra között. A
közelgő karácsonyi ünnepekre tekintettel (és
más esetben is) köszönettel fogadjuk adományaikat, legyen az ruhanemű, játék, bútor vagy
műszaki cikk. Továbbítani fogjuk a megfelelő
helyekre. Az eddigi felajánlásokért hálás köszönet mindenkinek!
Továbbra is igénybe vehető INGYENES JOGIÉS PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS a zsombói
lakosság számára, Szeged Kistérség Többcélú
Társulása Humán Szolgáltató Központ zsombói
telephelyén. A következő ügyfélfogadás ideje:
2008. 12. 08. hétfő 10-12 óra között.
Várja Önöket: Waldmann Péter (pszichológus)
és dr. Juhász Gábor (jogász). A ruhabörze, az
adománygyűjtés és a tanácsadások színhelye:
SZKTT HSZK Családsegítő- és Gyermekjóléti
Szolgálat zsombói telephelye (a templom mögött). Zsombó, Mária tér 2.
Balogh Orsolya és Csontos Lászlóné családgondozók

Boszorkányok éjszakája, avagy Jótékonysági bál a Szivárvány Nagycsaládos Egyesület szervezésében
A tavalyi évhez hasonlóan idén is megrendezésre került jótékonysági bálunk. Első ilyen
rendezvényünk 1994-ben nagy sikert aratott,
amelyet azóta is minden ősszel megrendezünk
A tizennégy évvel ezelőtti összefogás évek óta
eredményesen működik. Természetesen a sikerhez szükség van egy jó zenekarra és egy
lelkes közönségre is. Úgy gondolom, ezen az
estén mindkettő teljesült.
A rendezvényt Gyuris László, az egyesület elnöke nyitotta meg beszédével. Ezt követően
polgármesterünk, Gyuris Zsolt köszöntötte a
jelenlévőket. A bál megnyitása után külföldi
vendégelőadónk, Natalia Oreiro és zenekara
következett. A nőiesen táncos elemekkel átszőtt előadás, a csinos öltözék és a hosszú,
dús, fekete hajköltemény teljesen elvarázsolta
a közönséget. Mindeközben a felszolgálók az
asztalok körül sündörögve előkészültek a fenséges vacsorához, melyet a kiskundorozsmai
Szélmalom Vendéglő dolgozóinak köszönhettünk.
A vacsora után egy igazi borkóstolóra invitálta a népes közönséget Szunyogné Székesi
Beáta. Nagy gyakorlattal rendelkező borszakértőnk, Tóbiás József elemezte az általunk ös�szeállított borfajtákat. Ebben segítségére volt
beugró asszisztense, Heidt Erika. A produkció
bónuszasszisztensét, a házityúkot az előadás
végén nem volt egyszerű megfogni. Nem is
sikerült, csak a nemzeti kisebbség egyik tagjának, miközben a Kék pöttyös rakott szoknya
című darabot adták elő. Tyúkunk csak kapirgált, végezte dolgát és… A szárnyast közrefogó táncoló talpak közül, nem tudom ért-e
már valakit szerencse azóta. Az egyenesen
New Yorkból érkező revütáncosok nem csak
tudásukkal, hanem szépségükkel, bájaikkal is
elkápráztatták a nézőket.
A műsor befejező részeként pedig a hagyományokhoz híven egy operett részlettel kedveskedett a Szivárvány Nagycsaládos Egyesület
női tánckara. A tánc koreográfiájának betanítását ezúton szeretném megköszönni Nokta
Gábornak.
Ahhoz, hogy ez a rendezvény ilyen jól sikerüljön, kellett sok-sok munka, humoros előadások, lelkes közönség, a Zsomboys zenekar és
természetesen jó szervezés, melyet vezetőnknek, Gyuris Lászlónak köszönhetünk, aki türelemmel tartja kezében a kialakult csapatszellemet immár 14. éve. Köszönet illeti meg kedves
feleségét, Marikát is, aki a háttérben maradva
önzetlenül, végtelen nagy türelemmel segített
minden egyes rendezvény alkalmával. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak Márta Anitának a termek díszleteinek megtervezéséért és kivitelezéséért.
Köszönetet mondunk segítőinknek, szponzorainknak és a szereplőknek:
Bálintné Gróf Anita, Tisza Gábor (Nádas
Sörözö), Gábor Miklós (Gazda bolt), Csordás
István, Gyuris Zsolt, Lajkó Antal, Dr. Kispéter
Gábor, Bálint Vilmos, Nagy Róbert, Nagy B.
Ferenc, Mihállfyné Zakar Andrea, Fogasné
Matula Zsuzsanna, Szántai József, Sziládi
Tibor, Szunyog Gábor, Nyerges János, Zellei
Roland, Kovács Zoltán , Simon Zoltán, Török
János, Goods Market, Szűcsné Németh Anikó, Lajkóné Gémes Erzsébet, Szalma Imréné,
Tapodi Ágnes, Zsombó Posta dolgozói, Gyuris
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Jánosné, Ocskó Veronika, Ocskó Mártonné,
Kovács Ferenc, Bezdány Béla, Nefelejcs
Zsombói Óvodásokért Alapítvány, Nefelejcs
Óvoda dolgozói, Lajkó Istvánné, Rácz Sándor,
Tikviczki Józsefné, Adai-Simon Tibor, Miklós
Sándor, Bozóki István, Csóti Ferenc, Bacsa
Lajos, Király Mihályné, Sztankovics Lajosné,
Farkas Andrásné, Toldi Lászlóné, Toldi Barbara, Klacsák Ferencné, Vass Zoltánné, Ábrahám
József, Gyuris Attila, Kissné Madarász Edit,
Fekete Istvánné, Törökné Balázs Anita, Faragó
Gabriella, Gyurisné Kerekes Judit, Szilcz Eszter, Mészáros Csaba, Feketéné Marika, Márta
Anita, Zsombó Község Önkormányzata, Gyuris
László és felesége: Marika, Vér István, Heidt
István, Lajkó István, Kovács József, Márta
János, Tóbiás József, Heidt Erika, Börcsök
József, Börcsökné Nagy Katalin, Vassné Klári,
Tóbiásné Katica, Patikné Szilvi, Csótiné Kati,
Zelleiné Erika, Ujváriné Bea, Renkóné Isaszegi
Andrea, Marótiné Mónika, Nokta Gábor.
Mindenkinek köszönjük az önzetlen segítséget!

A bevételből az idősek karácsonyát rendezzük
meg, és a zsombói Szivárvány Nagycsaládos
Egyesület gyermekeinek megajándékozására
fordítjuk!
Az egyesületi tagoknak közös célja, hogy tegyünk minél többet a zsombói közösségért, a
zsombói családokért, az összetartás erősítéséért, melyre a legalkalmasabb a közös programok szervezése. Ezért arra kérem az egyesület
valamennyi tagját, hogy fogjunk össze és a
közösségért való tenni akarás célja vezéreljen
bennünket!			

Renkóné Isaszegi Andrea

Szennyvízcsatornázás

Ingatlantulajdonos figyelmébe!

A Víziközmű Társulat ügyfélszolgálatának
másfél éves működése alatt számos tapasztalat gyűlt össze, ezzel kapcsolatos néhány
jellemző, többeket érintő tanácsot szeretnék
megosztani Önökkel.
1. A szennyvízcsatornázással érintett ingatlantulajdonosok, elhalálozás esetén az
örökösök feladata az ingatlannal, vagy a tulajdonossal kapcsolatos adatváltozások bejelentése a Társulat ügyfélszolgálati irodájához.
Bejelentésre kötelezett változások: névváltozás, lakcímváltozás, az ingatlantulajdonos
elhalálozása, ingatlan vásárlása vagy eladása,
telekösszevonás, telekmegosztás.
2. Ingatlan eladása (vásárlása) esetén, az
adásvételi szerződés megkötése előtt az érdekeltségi hozzájárulás rendezése érdekében
keressék meg irodánkat. A vevő jól teszi, ha
az áralku előtt tájékozódik, hogy a megvásá-

„Aki fázik, vacogjon,
fújja körmét, topogjon”
Kányádi Sándor: Aki fázik
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rolni kívánt ingatlan után az eladó megfizette-e a hozzájárulást, illetve a megfizetését
hogyan vállalta és teljesítette. Az eladó akkor
jár el helyesen, ha az érdekeltségi hozzájárulás
rendezésével kapcsolatban a Társulattól tanácsot kér. A fizetési kötelezettség eltitkolása az
adásvételi szerződés megkötését követően
bonyodalmak forrása. A legjobb, ha az adásvételi szerződés külön pontban rögzíti az érdekeltségi hozzájárulás rendezésére vonatkozó
megállapodást. Gyakran találkozunk olyan
szóbeli vagy írásos megállapodással, amely
kivitelezhetetlen, ilyen például a megkötött
Fundamenta előtakarékossági szerződés átvállalásának rögzítése. Az érdekeltségi hozzájárulás rendezésére megkötött Fundamenta
szerződések kivéve, ha családtag a vevő,
adásvételkor nem ruházhatók át. A szerződéssel rendelkező eladónak a szerződést fel kell
mondania. Az egyösszegű (160.000 Ft/ingatlan) és a részletfizetőkre egyaránt vonatkozik
a felmondási kötelezettség! Ha az eladó a
szerződés felmondással egyidejűleg megfizeti
az ingatlan után járó érdekeltségi hozzájárulás
teljes összegét (2008-ban 220.000 Ft), a vevőt
fizetési kötelezettség nem terheli. Ha a vevő a
továbbiakban átvállalja az érdekeltségi hozzájárulás megfizetését, azt megkönnyítendő, 6
éves futamidejű Fundamenta előtakarékossági
szerződést köthet. Ez esetben a felek megállapodásától függően a korábban már az eladó
által befizetett összeget a számlanyitási díjjal
(4.000 Ft) csökkentett mértékben az eladónak
visszafizetjük, vagy a vevőnek beszámítjuk. Ha
az ingatlan után járó érdekeltségi hozzájárulást
a tulajdonos Fundamenta szerződés mellőzésével egyösszegben megfizette, a vevőt
fizetési kötelezettség nem terheli. Ha az érdekeltségi hozzájárulás megfizetése Fundamenta
szerződésen kívüli havi törlesztő részletekben
(3.990 Ft/hó/ingatlan) történik, az eladó fizetségi kötelezettsége az adásvétellel megszűnik,
a továbbiakban a vevő kötelezettsége a ráeső
időarányos rész megfizetése. Hangsúlyozom,
hogy minden későbbi vita elkerülhető, ha az
érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére vonatkozóan a felek megállapodnak, és azt az
adásvételi szerződésben rögzítik.
3. Az érdekeltségi hozzájárulás rendezésének
kötelezettsége az érdekelt elhalálozása esetén
az örökösökre száll át. Ha az elhunyt a hozzájárulás rendezésére Fundamenta szerződést
kötött, az örökösök feladata a haláleset Társulathoz történő bejelentése, majd a hagyatéki
végzést követően a Fundamenta szerződés
átruházásának elintézése. Amikor a bejelentés megtörténik, az ügyfélszolgálat részletes
felvilágosítást ad az átruházást illetően. Az érdekeltségi hozzájárulás fizetési kötelezettség,
az elhunyt által kötött Fundamenta szerződés
egy pénzügyi megtakarítási forma, amely a
fizetési kötelezettség rendezésére szolgál. Felhívom az örökösök figyelmét, hogy vetessék
fel a hagyatéki leltárba az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének kötelezettségét és a
Fundamenta szerződést. A hagyatéki eljárás
során el kell dönteni, hogy az átruházás kinek
a nevére történjen (házastárs, vagy valamelyik
örökös), illetve hogy a fizetési kötelezettség kit
és milyen mértékben terhel.
4. A Társulat a Fundamenta szerződésekre
befizetett megtakarításokra állami támogatást igényel. A tervezett szennyvízberuházás
önrészének biztosításához a megtakarítások
kamattal és állami támogatással megnövelt
összegével kalkuláltuk. Az érdekeltségi hozzájárulás mértékét a Fundamenta szerződést
kötők esetében a kamat és az állami támo„Hogy bámul a vén vaksi hold
Hópelyheken át, mint szitán!
Pedig milyen jó szeme volt
Nyáron, szerelmesek után!”

gatás figyelembe vételével határoztuk meg.
Az állami támogatás megtakarítási évenkénti
lehívásának szigorú feltételei vannak, ilyenek:
adóazonosító szám megléte, személyes adatok és az azt igazoló okmányok azonosító számainak megléte. Állami támogatás adott évben személyenként csak egy szerződés után
vehető igénybe! Az Állam Kincstár a feltételek
meglétét szigorúan és folyamatosan ellenőrzi.
Kérem a Társulat Tagjait, hogy ellenőrizzék
előtakarékossági szerződéseiket, és ha az
állami támogatás megigénylését kizáró okot
tapasztalnak, keressék fel ügyfélszolgálatunkat. Felhívom figyelmüket, ha az érdekeltségi
hozzájárulás rendezésére kötött Fundamenta
előtakarékossági szerződésükre a Társulat
nem tudja az állami támogatást a kizáró okok
miatt megkapni, a kieső támogatást (kb 6.000
Ft/év), az érdekeltnek kell a Társulat felé többlet befizetéssel pótolni!
A szennyvízcsatornázás közös ügyünk, az önrész biztosítása közös teherviselést igényel,
ami csak támogató együttműködésükkel biztosítható!
Maróti Mihály
elnök

A falugazdász tájékoztatója
Tisztelt Termelők!
December hónapban néhány aktualitásra hívnám fel a figyelmüket.
1. Az Őstermelői igazolványok érvényesítése
2009. január 1-től lesz lehetséges, az érvényesítéshez szükséges az érvényes földhasználati
lapszemle, adóazonosító jel, lakcímkártya.
2. A gázolaj jövedéki adójának visszaigénylése a 2007-es évre lehetséges, szükséges
hozzá a 30 napnál nem régebbi Földhasználati lapszemle. (Azoknál a termelőknél, ahol
a területalapú támogatás időszaka alatt lett
a Földhasználati lapszemle kikérve, a korábbi
dátumú is elfogadható.)
Szántó művelési ágú területekre 95 l/ha, szőlő, gyümölcsművelési ágú területekre 200 l/ha,
gyepre 12 l/ha, szarvasmarhára 85 l/db gázolaj után lehet a
jövedéki adó visszaigénylését
kérni.
A 2008. évi jövedéki adó
visszaigénylése alapvetően
változni fog!
Művelési áganként egységesen 97 l/ha után lehet a gázolaj
jövedéki adóját visszaigényelni
2009. január 15-től, a szarvasmarha után nem igényelhető
ez a visszatérítés.
A szőlő és gyümölcsművelési
ágú területekre az előbb említett visszatérítéshez kapcsolódó, az MVH-hoz benyújtandó
kis összegű (de minimis) támogatási kérelmet lehet majd
2009. május 31-ig benyújtani
100 l/ha mennyiségben.
Kérek mindenkit, hogy már
most ezeknek a szempontoknak a figyelembe vételével
gyűjtsék a gázolajszámlákat!
A 2008-as évre a jövedéki adó
visszaigénylése majd 2009.
január 15-ét követően lesz
esedékes, azonban a várható
egyéb feladatok, s a hosszú
várakozási idő elkerülése miatt
az előzetes számításokat már

Arany János: Téli vers
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november hónaptól elkezdem azoknál a termelőknél, akinél a szükséges gázolajszámlák
már a rendelkezésre állnak.
3. Azok a mezőgazdasági őstermelők, akik
a tevékenységükhöz adószámot váltottak ki
az APEH-től, a G002-es nyomtatványon ezt az
adószámot az MVH felé be kell jelenteni.
Legkésőbb a gázolaj jövedéki adó visszaigénylésekor ezt az adószámot a VPOP felé is jelenteni kell.
A felsorolt nyomtatványok nálam beszerezhetőek, vagy az internetről letölthetőek.
4. Az ügyfélfogadási idő megváltozott, az
új ügyfélfogadási rend:
Hétfő:
8.00 – 16.00
Zsombó
Kedd:
8.00 – 16.00
Forráskút
Szerda: 8.00 – 16.00
Forráskút
Csütörtök:13.00 – 16.00
Zsombó
Péntek : 8.00 – 12.00
Forráskút
A telefonszámom megváltozott: A régi számom
mellett az új telefonszám: 06-30/337-2520
MINDEN KEDVES ÜGYFELEMNEK EZÚTON
KÍVÁNOK BÉKÉS BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG
BOLDOG ÚJÉVET!

Gyuris Ferenc
Falugazdász

A A Zsombói Hírmondó 2009. első számának
tervezett lapzártája: 2009. január 23.

Óvodai, iskola térítési díj befizetés
időpontjai:
2009. január 8-án, csütörtökön
8-12 és 13-15,15 óráig
január 12-én, hétfőn
8-12 és 13-15,15 óráig
január 13-án, kedden
8-12 és 13-17,45 óráig

NAGYÍTÓ

Önkormányzati hírek:

A közelmúlt képviselő-testületi üléseinek
fontosabb döntései

2008. október 13. (rendkívüli)
1. A Képviselő-testület elfogadta Az építészeti örökség –, valamint az építészeti értékek
és egyéb emlékek helyi védelméről szóló rendeletet.
A rendelet védetté nyilvánította a Római Katolikus Templomot, az Óvoda épületének a volt
klebersbergi iskola részét, a Wesselényi és a
Királyszéki külterületi iskolákat.
2. Döntés született a közétkeztetés közbeszerzési eljárásának kiírásáról.
3. A Képviselő-testület határozatban kezdeményezte a Szociális ellátások térítési díjának
csökkentését a Szegedi Kistérség Többcélú
Társulásánál.
4. Az ülésen Dr. Nagy Péter jegyző lemondott hivataláról. A Képviselő-testület döntött
az álláshely betöltésére irányuló pályázat kiírásáról, továbbá megbízta Dr. Kerekes Tibort,
Bordány község jegyzőjét az átmeneti időszakban történő helyettesítésre.
5. Egyebekben ingatlanokkal kapcsolatos
kérelmeket, folyószámla hitel igénylést (amely
rendelkezésre áll, de nem került felhasználásra), egyesületi támogatás kérelmet tárgyalt a
Képviselő-testület.
2008. november 18. (rendkívüli)
1. A Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás pályázik a társulás területén (így
Zsombón is) található bezárt hulladéklerakók
rekultivációs feladatainak támogatására. A
tender a KvVM FI és a Nemzeti Fejlesztés Ügynökség kérése alapján kikerült a korábbi, már
megvalósult projektből és új projektként került
benyújtásra az Európai Bizottsághoz. A pályázat megvalósításához mind a szakmai, mind a
finanszírozási hátteret a Környezet és Energia
Operatív Program (KEOP) biztosítja. A pályázat
első fordulója sikeres volt. A tervek elkészültek, az engedélyek beszerzésre kerültek. A második fordulós pályázat benyújtásához a Képviselő-testületnek határozatban kellett vállalni
az önerő finanszírozását és az utógondozási tevékenység ellátását. Sikeres második forduló
esetén várhatóan 2009-2010-ben valósul meg
a zsombói hulladéklerakó rekultivációja.
2. Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat 2009.
évi fordulójával kapcsolatosan a korábbi évek
tapasztalatai alapján várt 19 pályázathoz képest 26 kérelem érkezett be. Annak érdekében
hogy a kérelmet benyújtott családok felsőfokú
tanulmányokat folytató gyermekeinek tanulmányát segítse az önkormányzat, a Képviselőtestület megemelte a korábban megállapított
keretösszeget és a jogosultsági küszöböt is kis
mértékben változtatta. Így minden kérelmet
támogatásban lehetett részesíteni.
3. TÁMOP pályázat benyújtásáról döntött a
Képviselő-testület. A pályázat alapvető célja:
a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz
szükséges, az egész életen át tartó tanulás
megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben. Ennek
előzményeként egy korábbi sikeres HEFOP-os
pályázattal az iskola már megtette az első lépéseket. Néhány évfolyamon befejeződött a
pedagógusok képzése és megindult a kompetencia alapú oktatás. A kompetencia alapú
oktatás egyébként a jelenlegi közoktatási törvény alapján néhány év múlva mindenképpen
bevezetésre kell hogy kerüljön. A pályázat
azonban tartalmazza az óvoda bevonását is,

és általában a középiskolák is készülnek az új
módszerek alkalmazására. Így biztosítható a
folyamatosság a közoktatás rendszerében.
A pályázat tartalmazza még a tagintézményként működő Csólyospálosi Óvoda részvételét
is.
4. Egyebekben ingatlanügyekkel, egyesületi
támogatási kérelemmel, a Helyi Vidékfejlesztési szervezet működésével foglalkozott a Képviselő-testület.
2008. november 28.
1. A Képviselő-testület döntött a jegyzői
álláshelyre beérkezett pályázatokról. Zsombó
község jegyzője Dr. Csúcs Áron szegedi lakos
lesz, aki 2009. február 1-jén foglalja el hivatalát.
2. Zsombó Község Önkormányzatának 2009.
évi költségvetési koncepcióját közmeghallgatás keretében tárgyalta a Képviselő-testület. A
koncepcióban szereplő bevételeket és kiadásokat nagy mértékben befolyásolja a 2009 évi
várhatóan teljesülő helyi adóbevételek nagyságrendjének bizonytalansága, valamint az,
hogy a jövő évi költségvetési törvény tervezetéhez több módosító indítvány is érkezett a
parlament elé, ezért az előkészítés során csak
várható adatok álltak rendelkezésre. Az ismert
kormányzati szándékok (költségvetési törvény
tervezete és módosításai) alapján valószínűsíthető, hogy a központi költségvetésből az
önkormányzatokhoz érkező finanszírozás - úgynevezett normatív támogatás - csökkenni fog.
A nevelés-oktatás területén az egyes normatívák 3 – 18 % közötti csökkenését Zsombón ellensúlyozza a közoktatási intézményfenntartó
társulás többlet normatívja, így várhatóan az
idei évhez képest kisebb működési hiánnyal
lesz tervezhető a jövő évi költségvetés. Az
adóbevételek 2007. évi szintet történő teljesülése esetén várhatóan működési hiány nélküli
2009. évi költségvetés tervezhető. A tervezett
beruházásokat, felújításokat nagymértékben
befolyásolja a bírálat alatt lévő nagyobb pályázatok (szennyvíz I. forduló, szociális szolgáltató központ, Integrált közösségi szolgáltató
tér, belterületi csapadékvíz elvezető rendszer),
és a jelenleg előkészítés alatt lévő pályázatok
(település központ, Királyszéki iskola felújítás,
turisztikai szolgáltatásfejlesztés) eredményessége. Sikeres pályázatok esetén ugyanis jelentős önerő igény lép fel, amely a tervezett 17
kisebb-nagyobb volumenű beruházást háttérbe szoríthatja.
3. A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan tárgyalta
és elfogadta a 2008. évi költségvetés I-III.
negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót.
A Képviselő-testület februárban a 2008. évi
költségvetését forráshiánnyal fogadta el. A
körültekintő és takarékos gazdálkodás eredményeként hitelfelvételre az év eddig eltelt
időszakában nem volt szükség, és a Képviselő-testület kiemelte, hogy az I-III. negyedévben az önkormányzat bevételei meghaladják a
teljesített kiadásokat, tehát az önkormányzat
nem éli fel meglévő vagyonát, sőt az év közbeni ingatlan vásárlásokkal, az állagmegóvó
felújításokkal még növelte is azt.
4. A Képviselő-testület a folyékony hulladékszállítás végzésére beérkezett ajánlatokat
elbírálta, és Arany János sándorfalvi vállalkozót bízta meg a zsombói közszolgáltatás elvégzésével. A szennyvíz szippantás és szállítási
tevékenységet a következő paraméterekkel
vállalta a nyertes ajánlattevő:
A vállalkozó 10m3-es szállítójárművel 1.788
Ft/m3 áron, mérten szállítja el lakossági szip-
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pantott szennyvizet. A legkisebb elszállítatható mennyiség 2m3, a munka elvégzést a
megrendeléstől számított 48 órán belül kell
elvégeznie a vállalkozónak. A megrendelést
a következő telefonszámon lehet megtenni:
30/915-6180.
5. A helyi önkormányzati szolgáltatások térítési díjai 2009. január 1. napjától az alábbiakra
módosultak:
– Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatói díj javaslatot nem fogadta el a
Képviselő-testület. A következő ülésen tovább
tárgyal a szolgáltatóval.
– A folyékony hulladékszállítás díja 1.788
Ft, ami 33%-os csökkenést jelent.
– lakás és helyiségbérleti díjak 10%-kal
emelkednek.
– temetkezési díjak 7-18 %-kal emelkedtek,
például az 1 személyes sírhely 15.000 Ft/25
év (7%), a kétszemélyes sírhely 22.000 Ft/25
(10%)év
– közterület-használati díjak 7-25 % között, a
legtöbb tétel 10 %-kal növekedett.
– kéményseprő-ipari közszolgáltatások díja
6,5%-kal emelkedik. Így az alapdíj egy családi
házra 520 Ft/év, társasházi lakásra 260 Ft/év.
– Intézményi térítési díj (óvodai, iskolai étkezés) nem változik.
– Az ivóvíz szolgáltatási díj nem változik.
Erről februárban vagy márciusban tárgyal a
Képviselő-testület.
– A jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben a
leginkább rászoruló, főleg idős emberek, számára nyújtott szociális szolgáltatások térítési
díjai majdnem minden jövedelmi sávban jelentős mértékben csökkennek december 1-jétől,
és a jogszabályváltozás miatt a sávok átalakulnak.
A tanyagondnoki szolgáltatás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás továbbra is ingyenes, emellett a házi gondozás is ingyenessé
válik. A szociális étkezés térítési díjai a következők: Amennyiben a kérelmező családjában
az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum
150 %-a alatt van, akkor 105 Ft/adag, 150 –
300 % között 150 Ft/adag, 300 % felett 215
Ft/adag.
6. A Képviselő-testület módosított a telekadó rendeletet. A módosítás célja az egyszerűsítés és a kiszámíthatóság volt. A 2007. év

„Itt van már az udvaron.
Toporog a hóban.
Teli zsákja a tiéd,
dúskálhatsz a jóban.”

Gazdag Erzsi: Megjött a Télapó

HÍRMONDÓ

nagyító

végén elfogadott adómértékek maradtak. Változás, hogy 2009-től sem érték alapon, hanem
továbbra is terület után kell adózni a be nem
épített belterületi építési telkek után. Emlékeztetőül az adó mértéke a következő:
2008. január 1. napjától 2008. december 31.
napjáig 10,-Ft/m2
2009. január 1. napjától 2009. december 31.
napjáig 20,-Ft/m2
2010. január 1. napjától 2010. december 31.
napjáig 30,-Ft/m2
2011. január 1. napjától 2011. december 31.
napjáig 40,-Ft/m2
2012. január 1. napjától 50Ft/m2
A kedvezmény sem változott. A szerzéstől számított 5 éven belül mentesül az adó megfizetés alól az adózó, ha beépíti az ingatlant.
7. Szociális rendelet módosítására volt
szükség a harmadik tanyagondnoki körzet elindításához. Ezen szociális szolgáltatás állami
finanszírozása fedezi a kiadásokat.
8. Elfogadásra került a 2009. évi belső ellenőrzési terv.
9. A Szegedi Rendőrkapitányság megkeresésére véleményezte a Képviselő-testület a
két zsombói körzeti megbízotti körzet lehatárolását. A Képviselő-testület az arányosabb elosztás érdekében javaslattal élt. A rendőrség
végleges döntésének meghozatalát követően
tájékoztatással leszek.
10. A hulladékudvar nyitva tartását célszerű
a szolgáltató gyakorlatának megfelelően az évszakhoz igazítani, ugyanis a telep térvilágítással nem rendelkezik, így sötétben célszerűtlen
nyitva tartani. A hulladékudvar télen a következő rend szerint tart nyitva: Szerda 8-16,
Szombat 8-16, Vasárnap 9-12
11. A József Attila Közösségi Ház és Szabadidőközpont alapító okiratát módosította a
Képviselő-testület. A módosítás a könyvtárak
nyilvántartásába történő bejegyzés miatt vált
szükségesé. Az intézmény új neve: József Attila Közösségi Ház és Könyvtár, rövidített neve:
József Attila Közösségi Ház. Az intézmény feladata, tevékenysége nem változott.
12. A Deák Ferenc utca középső részének
telekhatár rendezéséről döntött a Képviselőtestület. A telekhatár rendezés következtében
az ingatlanok tulajdonosai átadják a közút szélesítéséhez szükséges területet, és bejegyezhetővé válnak a telektulajdonosok számára korábban értékesített területek. Az önkormányzat
egyúttal megvásárolja a Gárdonyi Géza utca
folyatatásához szükséges területet.
Következő rendkívüli képviselő-testületi
ülés:
2008. december 9. 14 óra, helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terem, tervezett főbb napirendek:
– Rendezési terv módosítással kapcsolatos
észrevételek beépítése
– Zsombó Község Önkormányzatának 2009.
évi munkaterve, rendezvényterve
– 2009. évi szilárd hulladékszállítási díj megállapítása

Az önkormányzat önereje a 20%-os Áfa összege. A mikrobusz beszerzése néhány hónapon
belül várható a közbeszerzési eljárás lefolytatásának függvényében.
A jármű beszerzését követően lehetőség nyílik a tanyán vagy a belterületen élő magányos idős emberek beszállítására a Szegedi
Kistérség Humán Szolgáltató Központjának
Kiskundorozsmai Idősek klubbjába. A klubban
idősek napközbeni ellátása folyik, ahol szervezett programokkal, kellemes körülmények között zajlik a napközbeni időtöltés. A szolgáltatásra jelentkezni a házi gondozó kolléganőknél
lehet.
Tisztelettel:
Gyuris Zsolt
polgármester

Sikeres pályázatot követően, az ősz folyamán újult meg iskolánk tornatermének
tetőszerkezete. Az érintettekkel beszélgettünk a beruházásról.
Mi jellemezte a tornaterem tetőjének állapotát a felújítás előtt?
Körülbelül 13 éve négy helyen (a négy külső
csatornavégnél) minden nagyobb esőnél és a
hó olvadásakor befelé folyt a tetőn összegyűlt
víz. A befolyó víz az utóbbi pár évben veszélyessé tette a terem padlóburkolatát. Aláfolyt
és megemelte. A másik probléma a villanyvezeték átvizesedése volt. Ennek belső javítását
többször elvégezte az önkormányzat, de a folyamatos beázások miatt újra generálódott a
hiba. Harmadik probléma a lelátó mennyezetének átnedvesedése volt. A beázás következtében leszakadt a mennyezet vakolata. A probléma végére a „pontot” a másfél évvel ezelőtti
nagy szélvihar tette, mikor a tető szélén futó
attika falról levált a szigetelőt leszorító bádoglemez. Szerencsére azonnal észrevettük és így
nem okozott semmilyen személyi sérülést.

Maróti Antalné
Igazgató, Kós Károly Általános Iskola

Egyéb:
Sikeres pályázat:

Egy 9 személyes mikrobuszt nyert az önkormányzat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság
és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló rendelet
alapján benyújtott támogatásigénylést követően a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól. A nyeremény összege 8.300.000 Ft.
„Éj-mélyből fölzengő
-- Csing-ling-ling -- száncsengő.
Száncsengő -- csing-ling-ling -Tél öblén halkan ring.”
Weöres Sándor: Száncsengő
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Milyen forrásból valósult meg a beruházás?
A Kós Károly Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tornaterme lapostető szigetelésének
és villámvédelmi rendszerének felújítása ebben az évben időszerűvé vált. A DARFT-CÉDE
2008 pályázat lehetőséget nyújtott arra, hogy
erre a célra pályázatot nyújtsunk be, mely sikeres volt. 1.715.000,- Ft támogatást kaptunk
a 3.322.128,- Ft-os beruházáshoz. Októberben
a munkálatok el is kezdődtek és minden gond
nélkül a munka átadásra került.
Újvári Szilvia,
ügyvezető, Zsombó Kft.

Műszaki szempontból mit lehet elmondani
a felújított tetőszerkezetről?
Az iskolának a lapostető része és a tornaterem
tetője a koránál fogva beázott, elavult. Sajnálatos módon volt egy olyan esemény, amikor
a nagy hó eltakarítása ürügyén olyan károkat
okoztak, ami az elhasználódást meggyorsította. A sürgősebb ügy az iskolai lapos tető javítása volt, amit a múlt év végén végzett el
a kivitelező. Pályázati pénzből idén ősszel volt
lehetőség a tornaterem lapostetőjének megújítására. A múlt évi jól elvégzett munkájára
való tekintettel kérte fel a kivitelezőt az Önkormányzat a tornaterem tetőjének felújítására.
Korszerű Villas gyártmányú bitumenes szigetelőanyaggal végezték el a munkát és a tetőszélekre pedig új bádogozás került. A munka
minőségét első osztályúnak lehet nevezni és
15-20 évig biztosan jól fog szolgálni az elvégzett munka.
Jákó Gyula
műszaki ellenőr

Milyen folyamat részeként újult meg a tetőszerkezet?
Legfontosabb értékeink gyermekeink! Igyekszünk mindent elkövetni annak érdekében,
hogy balesetmentes, praktikus és esztétikus
környezetben tanuljanak, sportoljanak az iskola diákjai. A lapos tetős épületrészek elavult
szigeteléseit három ütemben tudja az önkormányzat lecserélni, amelyből a legnagyobb,
a második ütem a tornaterem következett. A
pályázati támogatással elérhetővé vált fejlesztés a balesetveszély elhárítást és az állagmegóvást is biztosítja.
Rengeteg még a teendő az iskolában is, ezért
folyamatosan minden évben ütemezzük az
előttünk álló feladatokat.
Gyuris Zsolt
polgármester

KUL-TURI

„Ősz az idő” – Útra kél a Bokréta
Orsolya napi vásárra igyekeztünk okt. 24-én.
„Csak ide, Kőszeg-re.” Egy kicsit nehézkesen
indult a szervezkedés, mert a falusi ember úgy
van vele, hogy sosem ér rá magával törődni,
kikapcsolódni. De azért szerencsére volt elég
vállalkozó szellemű ember, aki vette a fáradságot-bátorságot, és elindult velünk. Szívből remélem, nem bánták meg, és legközelebb újra
jönnek. Vásár volt a javából, ami ott fogadott
bennünket a Jurisics vár ódon udvarán, és a
várfal tövében. Megtalálható volt a kézművesség remekei mellett a gasztronómia ízvilága,
és igen jól megfértek benne a népművészet
gyönyörű darabjai is. Talán egy olyan úton indultak el a népművelők, hogy gyökereinket bemutatva vezetnek vissza önmagunkhoz. Nem
kell nekünk a nyugatot majmolni! Sem ruházkodásba, sem életstílusba, hogy különlegesek
legyünk! Egy magyarnak legszebb a magyar
viselet, legjobb a magyar étel, legszebb a magyar népdal. Mi ezt vittük a vásárra. Csongrád megyei Tisza vidéki népdalokat. Jó vásárt
csináltunk! Megvettek bennünket, jövőre is
visszavárnak. Hazafelé jövet betértünk a Jáki
templomba, hálát adtunk az Istennek, hogy
velünk volt, és megóvott bennünket. Úgy éreztem jó felé halad kis csapatunk ahhoz, hogy
elvigyük kicsiny falunk nevét az ország más
részire is. Had kérdezgessék egymást az emberek: Te, hol is van az a Zsombó!

Sz. V.

Ozora Illyés és más

Még a Teremtő is kegyes volt hozzánk, mikor
8-án kora reggel elindultunk. Tudtam, hogy
mire vállalkozom, dehogy mi vár rám, ránk, az
még a jövő titka volt.
A reneszánsz éve és Illyés Gyula születésének
évfordulója volt az apropója annak a kétfordulós versmondó versenynek, melyen 18 fős
csapatába én is részt vehettem, mint döntős.
A nyári elődöntő után úgy éreztem, hogy ez
nem volt nehéz: Megy ez nekem! Az ember
egója igen nagy tud lenni, amíg nem szembesül az igazi kihívással. Simontornyára érve
ért az első meglepetés. A buszsofőr – mikor
jeleztük leszállási igényünket – megállva a
piros jelzésre, megkérdezte: „Itt jó lesz?” Bár
próbálkoztam elérni nála, hogy valami csatlakozási pontot érintve Ozora felé jobb lenne,
de értésemre adta, hogy „Ő” nem tudhatja
minden busz csatlakozását. Ezért aztán úgy
gondoltuk, itt is magyarul beszélnek, talán
lesz, aki útba igazít. Volt is! Rövid séta után
elérkeztünk a csatlakozási ponthoz, ahol öt
hozzánk hasonló tanácstalan emberke várakozott, őket kérdeztem, hogyan tovább Ozorára.
Kiderült, ők is oda tartanak és a versmondó
verseny résztvevői.
Nemsokára befutott a járat és a dimbes-dombos tájat szemlélve, gyorsan megérkeztünk. A
művelődési háznál már várt bennünket a verseny szervezőjének képviseletébe Zádori Judit, aki nagyon kedvesen fogadott. megtörtént
a regisztrálás, a szálláshelyek kiosztása, majd
az önkormányzat kisbuszával mindenkit elvittek a szállására, ami családias légkörrel magánházaknál várt bennünket. Rövid felfrissülés
után bőséges ebéddel vártak bennünket, majd

átmentünk a Pipó várba, a verseny színhelyére. A vár maga lehetne Ozora jelképe! Szépen
rendbe hozott belső udvara. termei környezete
ámulatba ejtett mindenkit. Úgy járkáltunk a
várfal tövébe, mint aki álmot lát. Hihetetlenül
jól karbantartott az épület. Ha lehetne azt mondani, mai szemmel nézve is lakható élettér kialakítású. A vár falain belül, a harmadik szinten, rangos zsűri előtt, köztük Illyés Máriával,
zajlott az ominózus verseny, két fordulóban.
Az első blokk elhangzása után várlátogatást
tettünk. Megnéztük Ozorai Borbála, az egykori várúrnő hálószobáját, a korabeli ruhákkal,
használati tárgyakkal, berendezésekkel együtt.
A lovagtermet, a tróntermet a régi korok használati eszközeit fegyvereit, és beleképzeltük
magunkat a reneszánsz emberek életébe. A
második forduló után, míg a zsűri tanácskozására vonult vissza, mi Endreffiné Takács Mária
vezetésével Illyés Gyula emlékkiállítást nézhettünk, csodálhattunk meg. Úgy gondolom,
ha egy ember ekkora értéket hagy maga után,
méltóképpen kell emlékezni rá.
Amit itt meg is tesznek! Életének legapróbb
epizódjába is betekinthettünk. Aki eddig nem
ismerte, az most mint régi ismerősre emlékezhet. A sok élményt alig tudtuk befogadni.
Csodálkoztunk és ámuldoztunk, hogy vannak
emberek, akik az életüket adják azért, hogy
vannak emberek, akik az életüket adják azért,
hogy megismertessenek másokkal egy gazdag hagyatékot. de vissza a versmondáshoz!
Tizennyolc elszánt ember. aki szereti a verset
mérte össze a tudását. Volt köztünk gimnáziumi tanuló, egyetemista, színinövendék (bár azt
nem tudom ő hogy lehet amatőr) és nyugdíjas.
Igazán színvonalas versmondást hallhattunk
mindenkitől. Fel lett dobva a labda a zsűri tagjainak! Nem volt könnyű igazságos döntést
hozni, de végül is este 7 órára ki lettek osztva
a díjak. Este pazar vacsora várt bennünket. A
nap, magunk közötti értékelésével, ismerkedéssel, fényképezkedéssel ért véget. Vasárnap reggeli után indultunk Rácegrespusztára,
ahol az író szülőháza helyén emeltek emlékére
kopjafát. Ott népdalokat énekeltünk, elhangzott egy vers is, majd a Himnusz elhangzása
közben koszorút helyeztünk el megemlékezésül. Megtekintettük az egykori iskoláját, a polgármester vezetésével szétnéztünk a pusztán,
majd egy nyelet „Papramorgó” és elfogyasztott sütemény elköltése után irányt vettünk
Simontornya felé. Itt újabb vár látogatása várt
bennünket. Itt is az volt az érzésem,, hogy a
régi emberek életvitele, kitartása, az utánuk
maradt emlékekbe kapaszkodva érdemes élni.
Simontornya, a mai település névadója! méltán őrzik emlékét! ebéd egy előkelő étterembe, búcsúzás egymástól, tele szép emlékekkel
elindult ki-ki hazafelé. köszönettel tartozom
mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy ide
eljutottam. A szervezőknek, vendéglátóknak,
szállásadóknak. Végezetül azokhoz szólok, kik
éreznek magukba egy kicsit a vers szeretetéről, bátran próbálkozzanak. Nekik is sikerülhet
ilyen élményekkel gazdagodni. Én nem hagyom abba!

szültsége mellett, az Echoes a teljes Pink Floyd
életműből merít. Ez azért nagy szó, mert más
együttesek – beleértve a feloszlott, vagy inaktív Pink Floyd tagjai köré szerveződő profes�szionális formációkat is – általában az ismert,
populárisabb számokból építik fel műsorukat.
Érthető hát, hogy a koncert előtti várakozás
izgalma könnyedén legyűrte az országos hideg
front, és a szakadó eső szobában marasztaló
hangulatát. Némi agitáció után, végül társaságom is akadt. Egy kollégámmal és egy
diákommal egyetemben közelítettem meg a
koncert helyszínét, a zsombói Közösségi Házat. Egy barátomat pedig Szentesről hozta el a
Pink Floyd iránt érzett zeneszeretete.
A szokásos csúszással számoltam, nem is
tévedtem. A zenekar 21 óra körül csapott a
húrok közé. Előbb három rövidebb klasszikus
hangzott el bemelegítésként. A szervezők dicséretére legyen mondva, igyekeztek igazi
koncert hangulatot teremteni. Asztalokhoz,
székekhez ülhetett a közönség, melyeknél a
világítást hangulatos gyertyafény szolgáltatta.
A bevezető után két hosszabb darab következett, melyek igen tökéletesre sikeredtek. Az
Echoes bemelegedett, meg volt az összhang a
hangszerek között és meg volt a kellő átélés. A
koncert után barátaimmal könnyedén kiegyeztünk, hogy mindhármunk számára a csúcspont
G.G. gitár- és énekeszólója volt. A két zúzósra
sikerült darabot nagy ováció, majd egy belassult átvezetés követte, gyönyörű hangokkal.
Ez a szám a Mother volt, a The Wall albumról.
Majd következett a kötelező darab, minden
Pink Floyd rajongó álma, a zenekar névadója,
az Echoes című szám. Újra nagy pillanatokat
élhettünk át! Szentesi barátom, aki a koncert
előtt kételkedett az Echoes színvonalas reprodukciójában, a fellépést követően meghatódva emlékezett vissza. „Még is csak odatették…” kezdetű mondat részéről a maximális
elismerést jelentette a zenekar irányába. Ezt
követően a szeptemberben elhunyt Pink Floyd
billentyűs, Richard Wrigth emléke előtt tisztelgett az együttes. A zenekar ezután ugyan
elköszönt és levonult. Ám a töretlen taps két
ráadás szám erejéig visszahozta őket a hangszerekhez. És jött a legismertebb Pink Floyd
nóta: a Another, melyet végig a közönség hangos ovációval köszöntött.
Itt volt a vége. Már csak a hazafelé vezető utat
kellett megkeresnünk, ám ez nehezen ment.
Az Echoes Of Pink Floyd ismét elérte célját:
megrezgette lelkemet, olyan pozitív katartikus
élményt adott, melyből most napokig töltekezhetek. Az autóban ülve nem is bírtuk zene nélkül, a Pink Floyd 72-es londoni koncertjének
dallamaira gördültünk be Szegedre…

Szalma Imréné

Echoes of PINK FLOYD zenekar
Zsombón

(2008. november 20. Közösségi Ház)
Ha jól számolom legalább négy éve láttam
utoljára színpadon az Echoes Of Pink Floydot
(röviden csak Echoes). Ez volt az első alkalom, hogy az egyébként budapesti illetőségű
zenekar Szeged környékén lépett fel. Tudtam
mire képesek! A tagok megfelelő zenei felké-
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„Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellett körben ülnek,
aranymese, áhítat
minden szívet átitat.”
Dsida Jenő: Itt van a szép karácsony

M.I.

HÍRMONDÓ

KUL-TURI

Köszönjük!

A József Attila Közösségi Ház köszönetét fejezi
ki az Őszi Családi Kézműves Délelőtt sikeres lebonyolításáért: Dékányné
Vass Anikónak, Lajkó
Nikolettnek, Monostori
Enikőnek, Táborosi Renátának, Zádori Aliznak,
Fogasné Matula Zsuzsának, Gál Emesének

Bátki Fazekas Zoltán:
Könnycseppek

„Hajnalban égszínkék gyémántot kaptam,
mézédes könnycseppet csillognak rajtam.
Halljátok, lássátok hűséges harcom,
hozzátok fordítom tündöklő arcom.
Nincs többé nappal, már nincs többé éjjel,
arcomról könnycseppek áradnak széjjel.
Távolból tündérlány néz rám,
én meg csak sírok, csak sírok még némán.”

„…magzatod miatt magzatod
hamvvedre…”

– a Néma kiáltás című filmet vetítettük
Nemzeti himnuszunk éneklésekor áldást, bőséget és jókedvet szoktunk kérni Istenünktől.
Kérésünket azzal az érveléssel indokoljuk,
hogy múltban és jövőben, minden időkre szólóan „megbűnhődte már e nép” mindazt, amit
elkövetett. Kölcsey, aki a reformkor nagy gondolkodóival együtt már kétszáz éve fölvetette
a magyarság nemzethalálának gondját, aligha
sejthette, hogy a testvérharcok áldozataira
való célzása – „s lőn magzatod miatt magzatod hamvvedre” – mily megmásíthatatlannak
tűnő tragédiával zúdul fogyatkozó nemzetünkre. Magyarországon napi átlagban 250 magzati életkorú gyermeket ölünk meg művi terhesség-megszakításnak becézett, társadalmi
„rendünk” által kiemelten, többmilliárd forinttal támogatottan. E nemzeti dögvész kapcsán
szándékosan használok többes számot, mert
e szakadatlan szomorújátéknak mindannyian szereplői vagyunk. Indokolt tehát az ös�szes személyes névmás, az én-te-ő-mi-ti-ők
együttes használata, mert elkövető-áldozatszemlélő bonyolult összetettségével mi adjuk
elő a nemzetpusztítás Európában sem egyedülálló haláltáncát.
Magyarországon, ahol az önpusztító, közösségi bűnbakképzési gyakorlat eddig hat milliónál több anyának nem tette lehetővé, hogy
másállapotát várandós, áldott állapotnak élhesse meg, s ezért az élet dajkálása helyett a
pusztítás boszorkányszerepét osztottuk rájuk.
Nem Magyarországra gondolok, amelynek
1956 óta összes miniszterelnöke Heródesként
nyomul be a kicsiny falvakba és városokba,
és ott az összes betlehemi otthonba, hogy
ítéletvégrehajtóvá tett orvosok, gyógyszerészek” és „védőnők” készséges vagy kénytelen
közreműködésével visszametsszék, lemészárolják a modern Déva vár „stabilitását veszélyeztető” emberi termékenységet és az ebből
születő kisdedeket. De azért ebben a heródesi
országban is vannak még „dolgozók és költők
is bűntelen, és csecsszopók, akikben megnő
az értelem” (Radnóti Miklós). Örömmel jelen-

tem, hogy minden ellenkező szándék ellenére
is él az az önkéntesekből álló Alfa Szövetség,
amely immár 13 éve gondozza a válsághelyzetben lévő terheseket vagy újszülöttükkel
krízisbe kerülő szülőket. E ma már harminckétezernél is nagyobb esetszámot fölmutató
szociális, pszichés, mentálhigiénés és/vagy
testi-biológiai szempontú közösségi gondozás
azt szolgálja, hogy az elsődleges gondozottak
számára terhességet jelentő állapot lehetőleg
másállapottá, majd várandóssággá fejlődhessen, hogy e szülők magzati és/vagy újszülötti
életkorú gyermekeiket - mint szövetségünk
másodlagos gondozottait - védett és biztonságos körülmények között hordhassák ki,
szülhessék meg és nevelhessék. Ők dolgoznak
ezért is, hogy ha a vér szerinti család a nem
kívánt gyermeket elutasítja, akkor e kicsinek
nyílt örökbefogadást készítsen elő. De ők
azok is, akik a nyílt örökbefogadásra készülő
házaspárokat foglalkoznak annak érdekében,
hogy mind érzelmi, mind jogi, mind szociális
szempontból a lehető legteljesebben felkészülhessenek a vér szerinti családjából kikerülő
gyermek teljes el- és befogadására, hogy e
korai (pre- és perinatális) gyermekvédelem
eredményeként minden gyermek családban
nevelkedjék.
E sorok írója munkatársaival együtt egy olyan
anyaországról álmodik, egy olyan társadalomért dolgozik, ahol az anyaméhben béke virágzik, és nem háború dúl. Ahol a termékenység
szabadsága a közjó része, s ahol az ezt szolgáló politikusok nem az uralkodásuk alatt átadott autópályák hosszával, lassacskán csak
nemzeti katakombának alkalmas metróalagutakkal büszkélkednek. Ahol az igazi, közösségi
építkezéseken nem ártatlanok csontját őrlik
a vérrel kevert habarcsba. Ahol minden nap
advent, vagyis születéses megérkezés. Békét,
tehát az anyaméhben! Együtt egy termékeny
és gondoskodó, áldott anyaországért!

Dr. Téglásy Imre,
az Alfa Szövetség alapító főtitkára,
alfa@alfaszovetseg.hu

Karácsony Örömének És Békéjének
Forrása.
Mi történne, ha a vasúti jelzőlámpa így panaszkodna: Miért éppen nekem kell világítanom ebben a nagy magyar éjszakában? Minden sötét
körülöttem. Mit erőlködök én, csöppnyi fény a
sötétség tengerében? Beleolvasok én is környezetembe és eltűnök az éjszakában. – Mi
történne ekkor? – Irtóztató vasúti katasztrófa.
(Balás Béla püspök példázata.)
Akkor, az első karácsony idején nem volt nagy
háború, mondhatni béke volt, de feszültség,
akadályozó körülmény annál több! Mária és
József gyermeket várva hosszú, fárasztó utazásra kényszerülnek. Otthontalanság, nélkülözések, közöny, dühös elutasítás. A féltékeny
Heródes őrült gyilkos terve, menekülés idegen
országba, a hontalanság, a kiszolgáltatottság...
A Világosság eljött ebbe a világba, a sötétség
nem fogadta be, ennek ellenére itt maradt!
(v. ö. Jn 1, 1-18.) Hiszen Istent éppen ez az eluralkodott sötétség „provokálja” (=határozott
céllal hívogatja), hogy hódítsa meg, szelídítse
meg ezt a rossz felé sodródó világot. Nem a
gonoszság és az erőszak arzenáljával, hanem
isteni „fegyverekkel”: az irgalom, a szelíd, szolgáló, türelmes szeretet hűségével, a szeretetből vállalt áldozat feltámasztó, ujjá-teremtő
erejével.

„Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten.”
Ady Endre: Az Úr érkezése

8

Napjainkban környezetünkben elcsitultak
a háborúk, úgy tűnik, béke van. És mégis:
széthúzás, bizonytalanság, hatalomféltésből
fakadó vádaskodás, ügyesen palástolt vaskos
anyagias önzés, az értelmetlen maffia-erőszak
fojtogató füstköd-felhője telepszik a társadalomra.
Amióta Isten Fia, Jézus Krisztus áttörte az
önzés sötétségét a maga „fegyvereivel”, ezeket a fegyvereket nekünk is kezünkbe adta.
Ezek a nekünk adott legigazibb „karácsonyi
ajándékok”! Azóta nincs tökéletes sötétség!
Egyébként a sötétség mindig tökéletlenség,
azaz hiány. - Ne engedd, hogy téged a sötétség megbabonázzon, bénítson azzal, hogy úgy
sem tudsz rajta változtatni! Vívd meg szabadságharcodat, szabadulj ki önmagad-készített
börtönödből! (Ha téged a Gonosz behálózott,
minden helyzetet börtönné tud változtatni számodra.) - Fordítsd tekintetedet a Fény felé,
bármilyen kicsinek, gyöngének tűnik is! Te
tisztulj meg, újulj meg, öltöztesd ünneplőbe
szívedet, te kezdj el szeretni! Te közeledj a
dühös, sértődött, magába-zárkózó másik felé
és számíts arra is, hogy esetleg néhányszor
visszaélnek jóságoddal. Ez se riasszon vissza!
És meglátod, elindul valami más: elsősorban
benned, de körülötted is.
Így volt ez akkor, van ma és így lesz ebben a
harmadik évezredben is.
Áldott karácsonyt!
Mádi György plébános

A reneszánsz estről
Magyarországon 550 évvel ezelőtt történt
Mátyás király megkoronázása. Ez azért fontos, mert Mátyás király hozta be a reneszánsz
eszméjét Magyarországra. Ennek alkalmából
2008. november 21-én megrendeztük a Közösségi Házban a reneszánsz estet.
A művészeti iskolások is felléptek, sőt még a
tanárok is énekeltek. Persze nemcsak reneszánsz énekeket, műveket adtak elő, hanem
magát a reneszánszot is gyönyörűen bemutatta Maróti Antalné Pannika néni. Gyönyörű
dalok hangzottak el az est folyamán. Föllépett
az énekkar, a kicsi és a nagy szolfézsosok, a
magánénekesek, Kerekes Enikő énektanárnő,
a tanárok kórusa és a művészeti iskola növendékei.
Az est végén mindenki, még a közönség is beszállt az éneklésbe. Végül volt egy kis izgalmas
vetélkedő, amiben szintén mindenki részt vett,
főleg a gyerekek. A helyesen válaszolók nem
mentek el üres kézzel, ugyanis kaptak egy kis
ajándékot. A reneszánsz nap fő megálmodója
Böbe néni (Nyári Lászlóné) volt.
Az egész estén remek volt a hangulat. Nagyon
bánthatja, aki nem jött el! Ezzel a másfél órás
műsorral visszakalandozhattunk Mátyás király
udvarába.
Vígh Réka és Ladányi Luca

Gratulálunk a két éves CECÍLIA kórusnak
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Attila megcsinálta, amit megtanult!
Az ősz folyamán folytatódott a Közösségi
Ház Olimpiai Arcképcsarnok sorozata.
Vendégeink voltak a pekingi olimpia
bajnokai: A kenus Vajda Attila, valamint a
vízilabdás fiúk közül dr. Molnár Tamás és
Varga Tamás.

Vajda Attila: (…) télen nem kenuzunk, csak
futunk, úszunk vagy konditerembe
járunk, ami igazából ennek a sportágnak az árnyoldala. Ezt nem olyan
sokan látják! De azt milyen jó látni,
hogy kint vagyunk a szabadban,
vagy kenuzunk a Tiszán. Télen sokan
lemorzsolódnak. (…) mindig meg
kellett nyerni korosztályos versenyeket! Nekem kellemes volt, mert én
mindig meg is nyertem, de a többieknek nem mindig volt kellemes… Ezek azok
az ingerek, amik megerősítettek: igen megnyertem, igen dobogón voltam, igen érmet
kaptam! (…) már mindannyian nagyon vártuk
azt, hogy ki fog előrukkolni az első arannyal.
Ahogy egyre közeledtek a döntő napjai, egyre
jobban kezdet letisztulni az, hogy lehet, hogy
kajak-kenus szerzi meg az első aranyat… Mi
lesz itt? Az utolsó két-három napra hagyni ezt
az egészet… Nem lesz olyan vicces… Én már
az elején mondtam, hogy nem lesz ez olyan
egyszerű olimpia: tudtam, amikor már elvesztettük a Kolonics Gyurit… Én egy hétig nem
tudtam edzeni… Meg is mondtam az edzőmnek, hogy hagyjon engem békén! Pszichológushoz kellett járnom, hogy egyáltalán lelket
öntsön belém! Amit Gyuri megtanított nekem,
az az volt, hogy ne adjam fel! Bevallom őszintén a kajak-kenusoknak nagyon ritkán adatik
meg, hogy az első aranyat szerezzék meg az
olimpiákon, mivel nekik a döntő a 14. napon
van, mert már ilyenkor van vívónk, úszónk, birkózónk…(…) Az edzői utasítás az volt, hogy
csináljam meg azt, amit eddig gyakoroltam! Ez
pedig az volt, hogy 4 db 250 métert kell végigmennem ugyanolyan idővel! Hozzáteszem ez
eddig még egyszer sem sikerült…! Közelíteni
tudtam hozzá, de egyszer sem tudtam megcsinálni! De ezt gyakoroltuk. Szóval ez volt a kiírt
feladat: Attila csináld meg, amit tanultál! És
Attila megcsinálta, amit megtanult! (…)
Zsombó, 2008. október 24.

Az utolsó percig hinni kell
Dr. Molnár Tamás: (…) 1992-ig vártam, hogy
debütálhassak a magyar utánpótlás válogatottban. Azután 1995-ben megnyertük Franciaországban a junior világbajnokságot, sorban
jöttek a korosztályos győzelmek. Amikor ezek
megvoltak, kiöregedtünk az utánpótlásból, és
ekkor lehetett elkezdeni álmodozni arról, hogy
bekerülünk a felnőtt válogatottba! (…)
Varga Tamás: (…) ez a 1975-76-os korosztály
ez egy nagyon-nagyon erős és jó korosztály!
Úgy emlékszem, hogy olyan 60-70 mérkőzésre tesszük azt, hogy a csapat nem kapott ki.
Ameddig mi voltunk az utánpótlásban, addig
a magyar utánpótlás nem kapott ki: ha jól em„a fényességes angyal is,
ő is a földre lépett.”

lékszem egyetlen egy döntetlen volt, de azon
viszont nem volt ott a Kásás Tomi, a Kiss Gergő, meg Én. (…)
Dr. Molnár Tamás: (…) Sydney előtt (2000 –
szerk.) már a negyedik éve játszottunk együtt,
megnyertük a világkupát, megnyertünk két
Európa bajnokságot, és volt egy VB ezüstérmünk! Így méltán számítottunk arra, hogy
komoly esélyünk van az olimpián, megvalósítani álmainkat! (…) Szerintem álmunkban
sem gondoltuk azt, hogy ilyen döntőt
fogunk játszani! Ekkora fölénnyel diadalmaskodunk (két negyed után 8-2, a
vége 13-6 – szerk.)! A győzelem után én
nagyon furcsállottam, hogy nem olyan
érzést éltem át, mint amire számítottam
előzetesen! Évek múlva viszont, amikor
megnézem azokat a felvételeket, én azt
látom, hogy az arcunkon – teljesen kívülállóként – hogy ezek a srácok azt érik
el, amire mindig is készültek! (…)
Varga Tamás: (…) Én borzasztóan vágytam
erre a győzelemre (Athén 2004 – szerk)! Ne
felejtsük el a szerbek elleni döntőben volt 3:0
is, 5:3 is, és volt 7:5 is ODA… Ha megnézem
a felvételt és ami ott lejátszódik… hogy már
megint fel kell állni! A harmadik negyed végén
emlékszem, hogy amikor átnéztünk a túloldalra a szerb kispadra, akkor ott már ünnepeltek!
Ők már örültek és egymást szorították a kispadon, persze már azt gondolták, hogy innentől
kezdve már megnyerték…!!! (…) Mi zajlott
le a csapatban? Azt nem tudom! Bennem
ami lezajlott az az, hogy soha nem lehet feladni!!! Mindig, mindig az utolsó percig hinni
kell abban, hogy megnyerheted a mérkőzést!
(…) a pekingi olimpia előtt nagyon sok edző
meccset játszottunk. De abba bíztunk, hogy
így fog összeállni a csapat! A felkészülés úgy
istenigazából nem működött túl jól! Százalékosan lehet, hogy talán most adtuk magunknak
a legkevesebb százalékot. Ez nem azt jelenti,
hogy nem akartunk nyerni! Meg az a sok „jóindulatú kedves emberke”, aki azt terjesztette
rólunk, hogy kiöregedő félben vagyunk… Én
nem érzem azt, hogy nagyon kiöregedő félbe
lennénk… Én azt gondolom, hogy ez a csapat
így volt pont jó! Dénes jól összerakta! Ebben
már voltak idézőjelben világesemények szempontjából rutintalanabb játékosok, akikben
hatalmas nagy tettvágy éget. Mi pedig a rutint és a higgadt nyugodtságot raktuk mellé.
Benedek Tibi azt mondta nekem, hogy ez a
csapat soha nem lesz olyan mint az Athéni
csapat: ha ez a csapat nyer, azért nyer mert
vannak benne olyan játékosok akik improvizációkból tudnak lökni a szekéren! És ez tényleg
így lett! (…) Az amerikaiak elleni döntő előtt
azt mondtuk, hogy nem szabad azt hinni, hogy
ez már zseben van! Mert könnyen kicsúszhat a
zsebünkből az arany! De annál már rutinosabb
és profibb játékosok alkották a csapatot, hogy
senki nem hitte azt, hogy azért, mert az Amerika ellen játszunk, és hülyére vertük őket itthon
az edzőmeccseken, ez most ugye egy könnyű
mérkőzés lesz, tulajdonképpen így is volt.

Pilinszky János: A fényességes angyal is
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Mindenki komolyan vette, mindenki próbálta
a maximumot nyújtani és tulajdonképpen meg
is tudtuk nyerni a végire ezt a mérkőzést, és
úgy nézett ki, hogy könnyedén.
Zsombó, 2008. november 24.

Gloria Victis – dicsőség a legyőzötteknek!

„Gloria Victis” címmel, november 4-én (a
szabadságharc vérbefojtásának évfordulóján) nyílt a Közösségi Házban az a
fotókiállítás, mely az 1956-os forradalom
és szabadságharcnak állított emléket. A
tárlatot dr. Kiss Tamás, a MEFESZ egykori
vezetője nyitotta meg.
(…) Néhány társammal arra a gondolatra ragadtattuk magunkat, hogy kellene csinálni egy
diákszervezetet. Volt a pártnak egy ifjúsági
szervezete, amelynek DISZ (Demokratikus Ifjúsági Szövetség – szerk.) volt a neve. De most
ettől függetlenül csináljunk egy diákszervezetet! Utólag mondom, hogy ez akkora naivitást
tételezett fel – ugyanakkor elszántságot is –
mert ennek esélye egyáltalán nem volt. De mi
október 16-án előálltunk ezzel a szándékunkkal, és egy diákgyűlésen Szegeden megalapítottuk a Magyar Egyetemisták és Főiskolások
Szövetségét. (…)
(…) Aztán az október 20-i (tehát még mindig
a forradalom kitörése előtt három nappal vagyunk) nagygyűlésen már zsúfolásig megtelt
Szegeden, a bölcsészkaron az Auditorium Maximum (nagyelőadó – szerk.). A lépcsőházban
lógtak a szegedi polgárok, tömve volt az épület, ki volt hangosítva és amikor oda kerül a
sor, hogy most már megalkotjuk a szervezeti
szabályzatot, akkor jönnek a követelések.(…)
(…) hogy milyen célkitűzéseket fogalmaztunk
meg? Azzal kezdtük, hogy az orosz nyelvet
tegyük fakultatívvá, s negyed óra múlva az
is előjött, hogy Nagy Imrét hozzák vissza a
vezetésbe. Akkor Nagy Imrének nagyon jól
csengett a neve, mert 53-ban ő szüntette
meg a kényszermunka-táborokat, enyhített a
rendszeren. Később az is előjött, hogy szabad
választásokat kellene tartani, talán mégis nem
úgy kellene szavazni, hogy 99,9%-ban pártra
szavazott. Ha valakit nem találtak a névsorba, akkor elmentek a lakására: Nana! Aztán a
vége közeledtével valaki mondta, hogy talán
az orosz csapatokat is kivonhatnák az országból! (…)
dr. Kiss Tamás, a MEFESZ egykori vezetője
szerkesztette: mészáros csaba

zsombói PORtrék

„Ott valóban szeretet és békesség
van!”
Sipos Mihály községünk díszpolgára, a
zsombói kulturális élet egyik legkiemelkedőbb alakja. Barátjával Horváth Dezsővel
több évtizede szervezik a Wesselényi Népfőiskola előadásait. Munkáját a köznyelv
rektori tisztséggel ismerte el. Életét meghatározza a dél-alföldi tanyavilág. Az öreg
klebelsbergi iskola novemberben kezdte 27
tanévét.
Misi bácsi meséljen
nekünk kicsit arról,
hogy milyen családba
nőtt fel, milyen körülmények között éltek,
mi töltötte ki a család
hétköznapi életét?
Én 1940-ben tanyán
születtem, tanyán élek
és remélem ott is halok
meg! Ma is a szülőházamban élek, ott ahol
születtem. Szüleim is paraszti családból származtak, ketten vagyunk testvérek, még ma
is együtt gazdálkodunk a testvéremmel és a
sógorommal. Édesapámat nem érintette a
világháború, sajnos fiatalon elveszítettük: 48
éves korában szívinfarktusban meghalt. Én is
örököltem a hajlamot, de az orvosok szerencsére ezt időben észre vették.
Már a iskolás évei is ahhoz a klebelsbergi
iskolához kötik, amit ma Wesselényi Népfőiskolaként ismerünk?
Igen, a Klebelsberg iskolában (Szatymazi
út – szerk) kezdem az első osztályt, és ott is
fejeztem be az elemi iskolát. Szerettem a tanítóimat, nem voltak konfliktusaim, nem voltam
olyan rossz gyerek, legalábbis én úgy gondolom. Egyébként mi apai, meg anyai részről is
elsősorban Szatymazhoz kötődtünk. Templomba is Szatymazra jártunk, én nem nagyon
ismertem Zsombót. Csak majd mikor ide nősültem, mert a feleségem zsombói.

életemet meghatározta! Amikor én leszereltem – lehet, hogy a katonai pálya már adott
egy kis lendületet – lehetőségem volt arra,
hogy középiskolába iratkozzak. 1962-ben még
katona voltam, amikor felvételit tettem, a hódmezővásárhelyi mezőgazdasági technikumba.
Négy évig jártam ide, ahol szintén nagyon sokat tanultam.
Mikor nősült Misi bácsi, hogyan kezdődött
az önálló élet?
A feleségemet egy zsombói bálon ismertem
meg, majd 1966-ban házasodtunk össze. Két
gyermekünk született és ma már három unokánk is van. Édesapám 1958-ban halt meg,
ettől kezdve én vettem át a gazdaságot. Fiatal
házasként ide is költöztünk a tanyára ahol születtem és ahol most is élünk.
Hogyan váltak rendszeressé a népfőiskolai
ismeretterjesztő előadások?
A szatymazi Gazdakörnek már korábban is
voltak előadásai, de a Wesselényi iskolában
1972-ben kezdődtek az összejövetelek, mint
Kertbarát Kör. Ekkorra már lezajlottak a földművelésügyi átszervezések, kezdett a mezőgazdasági élet egy kicsit fellendülni. Voltam egy
néhány előadáson, ahol kedvet kaptam, hogy
milyen jó lenne, ha ezt más is hallhatná, beszélgettem eladókkal, hogy nem jönnének-e el
ide is előadást tartani. És eljöttek a Wesselényibe! Az első előadások elsősorban mezőgazdasági témájúak voltak. Azután bővítettük
különböző ismereterjesztő előadásokkal: úti
beszámolók, gazdaságpolitika stb.
Az épületben ekkor még volt iskolarendszerű tanítás?
1982-ig ezzel párhuzamosan ment délelőtt az
oktatás. Nekünk este még az a fűtés jó volt
amit a gyerekeknek a tanítók fűtöttek, így

különös többletköltséget sosem jelentettünk.
Kezdetben nem voltak rendszeresek az előadások. Aztán jött Horváth Dezső, aki akkor Hódmezővásárhelyen dolgozott a népművelőknél.
Tudta, hogy van itt egy érdeklődő kis közösség
akik rendszeresen összejárnak. Ekkor ajánlotta
fel, hogy ő is hozna előadókat. Új lendületet
adott nekünk, az előadók az adott témában
színvonalat képviselnek. Dezső mondja: tanyára mindenből mindig a legjobbat kell hoznunk!
Mikortól kezdték a Wesselényit „népfőiskolának” hívni?
A ’80-as évek végén a Somogyi Könyvtárral
közösen elmentünk Bogyiszlóra, ahol működött egy népfőiskola. Ott elmondták, hogy hogyan működnek, mit csinálnak. Akkor jöttünk
rá, hogy a miénk, tán még jobb is, és aztán
kineveztük magunkat népfőiskolának.
Kik alkotják a Népfőiskola közösségét?
A magját azok adják, akik oda jártak iskolába.
Elmondhatom azt, hogy összességében akik
oda járnak, azok jólelkű, érdeklődő emberek!
Ott egy rossz szó nem hangzik el, senki meg
nem sérti a másikat. Ott valóban szeretet és
békesség van! Mára már az életem részévé
vált ez a népfőiskola.
mészáros csaba

Iskolai évek után jöttek a katona évek?
1960-tól két évig teljesítettem a sorkatonai
szolgálatot. Először Pesten a hűvösvölgyi
laktanyában rádiótechnikai képzést kaptam,
majd fél év múlva Szegedr e kerültem a lokátorosokhoz, amit nagyon szeretem mert sokat
tanultam. De volt még egy esemény, ami az

A zsombói Wesselényi Népfőiskola

– decemberi előadásai –
1. Dr. Blazovich László: (Címek, rangok, kórságok) Tizenegy év történelme (1945-56-ig)
8. Dr. Dombiné dr. Kemény Erzsébet: Liszt Ferenc hangversenykörútjai, és műveinekszegedi vonatkozásai
15. Dr. Szalay István: Vizelettartási gondok
22. Dr. Szigeti Sándor – Kovács Károly:
Állategészségügy és húsföldolgozás
29. Dr. Szónoky Miklósné: A népesség fejlődéstörténete
a Földön
    Dr. Szónoky Miklós: Benyomatos kavicsok a Bakony
szélén
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„Lelkünkben gyújts pici gyertyát sokat!
Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk
törékeny játékunkat, a reményt!”
Babits Mihály: Karácsonyi ének

HÍRMONDÓ

tűsarok

Milyen játék kerüljön, és mi ne
kerüljön a fa alá
Karácsonyi ajándékötletek!

Évről évre a karácsony közeledtével sokunkban felmerül a kérdés: Vajon milyen ajándékot
vegyünk gyermekeinknek, aminek biztos örül,
és egyben tartalmas, hasznos is. A játékboltok kirakatait, polcait nézve, a reklámújságokat böngészve sok esetben a bőség zavarával küszködünk, és még nem említettem a
reklámok özönét, melyek néha erőszakosan
harsogva próbálkoznak meggyőzni bennünket
arról, hogy olyan játék kell a gyerkőcöknek.
De gondoljuk csak végig ezek a beszélő, pisilő
babák illetve az önjáró autócsodák, maguktól
működő masinák valóban tényleg játékok-e
igazán? Meddig játszik velük egy-egy kicsi,
mielőtt megunja? Fejleszti-e egyáltalán valamilyen képességét? Hogy megkönnyítsem
dolgukat, mint fejlesztőpedagógus és tanító
szeretnék néhány hasznos ötletet javasolni.

Nagyobbacskáknak labdákat, gyöngyfűző
készleteket, különböző építőjátékokat, libikókát ajánlok. Nagyon praktikus ajándék a
Colorama, mellyel a gyerekek szórakozva barátkozhatnak a színek és formák témakörével.
Életkorhoz igazodó különböző játékformák
segítik elő a pontos megfigyelés, összehasonlítás, megnevezés, és egymáshoz rendelés képességének kialakulását. Ugyanilyen
hasznos a Differix, mellyel próbára tehetjük
és gyakorolhatjuk reagálási és koncentrációs
képességeiket. Az egyformának tűnő képekkel izgalmas és gondolkodtató feladatokat kell
megoldaniuk. Már óvodásoknak és iskolásoknak is létezik a Logico készségfeljesztő játék,
melynek keretét megvásárolva folyamatosan
vehetünk a későbbiekben újabb és újabb kiegészítő feladatlapokat. A Primo az óvodások,
a Piccoló az iskolások játékcsaládja. Sorolhatnám még a megfelelő játékok sorát, de véges
a lap terjedelme. A könyvek, a társasjátékok - Jenga, Activity és a klasszikus dominó,
marokkó, ez utóbbit hurkapálcából magunk
is elkészíthetjük- is nagyon szép ajándékok.
Ennél a korosztálynál se feledkezzünk meg a
mozgásfejlesztő játékokról
Legyünk kreatívak! Minden játék jó, ami a
gyermek, kezeit, lábait ügyesíti, szókincsét
gyarapítja, beszédkészségét fejleszti és nem
utolsósorban a családi összetartozás élményét adja. Játsszunk mi felnőttek is a gyerekekkel! Ennél nagyobb öröm nem érheti őket,
s magunkat sem, ha rájövünk az ízére.
Végül, hogy a kamaszok, a már majdnem
felnőttek se maradjanak ki, nekik is praktikus

Először is felejtsük el az ilyenkor praktikus
dolgokat! (Pizsamát, nadrágot, sapkát stb. vegyünk más alkalomra) Ilyenkor a szíve mélyén
minden gyermek játékot szeretne, hát lepjük is
meg vele őket!
A legkisebbek játéka mindenféleképpen olyan
legyen, amelyet könnyű tisztítani. Vehetünk
nekik textil vagy műanyag könyveket, különböző formájú kockákat, egymásba illeszthető
építőelemeket. vagy akár úgynevezett kulcsos autókat, házakat (lsd. képen) De mivel
a legfontosabb tanulási formájuk a mozgás,
ezért érdemes mozgásfejlesztő eszközöket
is beszerezni. Ilyen lehet a bújócskacső, billenő rácshinta. Mivel két és fél három éves
korban már könnyen megtanulnak ugrálni
is, nagyon praktikus ajándék a trambulin is.
Vannak olyanok, amelyek akár 100 kg-ot is
elbírnak. Mi magunk is készíthetünk házilag
varrt babzsákokat, melyeket különféle anyagokkal töltünk meg – kukorica, rizs, lencse,
szárazbab – ilyenkor többször erősítsük meg a
varrást! Nagyobbaknak illatzsákocskákat is lehet ugyanígy varrni illetve színes üvegcsékbe
fűszereket tenni. Jó játék, amikor anyu süt-főz
a különböző jellegzetes fűszerek szagolgatása.
(szegfűszeg, fahéj, babérlevél stb. )
„Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk! Három király mi vagyunk.
Lángos csillag állt felettünk, gyalog jöttünk, mert siettünk,
kis juhocska mondta – biztos itt lakik a Jézus Krisztus.”
József Attila: Betlehemi királyok
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ajándék a könyvön kívül akár egy jégpályabérlet, korcsolya, a különböző szerepjátékok pl.
a Munchkin. Vagy a felnőttek által is játszható Identity – pszichológiai társasjáték, mely
egyedülálló a piacon, mert amellett, hogy
önismeretet mélyítő, önfejlesztő hatása van,
a játékosok pszichológiai tudását is bővíti a
háttérmagyarázatok által, a kommunikációs
szabályok alkalmazása pedig hozzájárul kommunikációs kultúrájuk, érzelmi intelligenciájuk
fejlődéséhez.
Remélem sikerült az elkövetkezendő egy hónapra megfelelő ajándékvásárlási tippet adni
mindenkinek.
Meghitt, békés karácsonyt kívánok minden
kedves olvasónak!
Dobosné Horváth Tünde

József Attila Közösségi Ház
és Könyvtár
December havi programja
December 6.10 óra Zöld klub: Téli madaraink,
madáretető készítés
December 10.17 óra Illyés Gyula Olvasókör:
Bátki Fazekas Zoltán szerzői estje
December 13.14 óra Ádventi készülődés
December 16.18 óra Klub 68: Szép leányok,ne
sírjatok című film vetítése
December 20.18 óra Falukarácsony
December 31. 19 óra Szilveszteri bál

dorkó

Felnőtt:

Kedves Sportbarátok!

Az őszi szezon végeredménye:

hely

csapat

mérkőzés

győzelem

döntetlen

vereség

lőtt gól

kapott
gól

pont

1.

SZÉKKUTAS TC

15

10

1

4

37

19

31

2.

APÁTFALVI SC

15

8

5

2

27

18

29

3.

CSANÁDPALOTA FC

15

8

2

5

35

27

26

4.

FÁBIÁNSEBESTYÉN KSC

15

8

2

5

30

23

26

5.

ÜLLÉS LC

15

8

2

5

25

24

26

6.

SZŐREGI RSE

15

8

1

6

33

21

25

7.

PHOENIX MAKÓ II

15

7

1

7

26

21

22

8.

USC TANÁRKÉPZŐ

15

7

1

7

31

41

22

9.

BAKS KSE

15

5

6

4

27

23

21

10.

ZSOMBÓ SE

15

6

2

7

26

26

20

11.

DESZK SC

15

5

4

6

22

27

19

12.

UJSZEGEDI TC

15

5

7

7

29

26

18

13.

TÖMÖRKÉNY KSE

15

4

6

6

24

27

17

14.

CSANYTELEK SC

15

4

9

9

18

39

14

15.

BORDÁNY SK

15

3

9

9

25

36

12

16.

FORRÁSKÚT SE

15

2

9

9

20

37

10

hely

csapat

mérkőzés

győzelem

döntetlen

vereség

lőtt gól

kapott
gól

pont

1.

TÖMÖRKÉNY KSE

14

12

1

1

57

19

37

2.

APÁTFALVI SC

14

10

3

1

46

16

33

3.

SZŐREGI RSE

14

9

1

4

38

21

28

4.

BORDÁNY SK

14

9

0

5

46

24

27

5.

DESZK SC

14

8

3

3

27

14

27

6.

UJSZEGEDI TC

14

8

3

3

36

29

27

7.

CSANÁDPALOTA FC

14

7

1

6

31

20

22

8.

SZÉKKUTAS TC

14

5

2

7

29

33
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Ifjúsági:

9.

PHOENIX MAKÓ II

14

5

1

8

29

50

16

10.

FÁBIÁNSEBESTYÉN KSC

14

4

4

6

25

36

16

11.

ZSOMBÓ SE

14

5

0

9

31

42

15

12.

BAKS KSE

14

3

2

9

15

45

11

13.

FORRÁSKÚT SE

14

3

1

10

26

45

10

14.

CSANYTELEK SC

14

3

0

11

20

43

9

15.

ÜLLÉSI ISE

14

2

2

10

21

40

8

Előkészítő:
hely

csapat

mérkőzés

győzelem

döntetlen

vereség

lőtt gól

kapott
gól

pont

1.

SÁNDORFALVA SK

8

8

0

0

75

8

24

2.

ZSOMBÓ SE

8

5

1

2

37

18

16

3.

KSE BALÁSTYA

8

5

1

2

34

24

16

4.

KISTELEKI TE

8

4

3

1

36

12

15

5.

FORRÁSKÚT SE

8

3

1

4

22

27

10

6.

KISKUNDOROZSMAI ESK

8

3

0

5

17

22

9

7.

BORDÁNY SK

8

3

0

5

16

49

9

8.

MÓRAHALOM VSE

8

1

0

7

13

40

3

9.

ÁSOTTHALOM TE

8

1

0

7

8

58

3
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Befejeződött a 2008/2009-es Megye II. osztályú labdarúgó bajnokság őszi szezonja. A Sprint
Zsombó SE felnőtt csapata a 10. helyen zárta az
idényt. Hat mérkőzést megnyertünk, két döntetlent játszottunk és hét alkalommal kikaptunk. Jól
kezdtük a bajnokságot, de a közepén sajnos egy
kisebb hullámvölgybe kerültünk, végül sikerült újra
feltámadnunk. A 10. hely elfogadható, tekintve,
hogy az idei bajnokság lényegesen erősebb, mint
a tavalyi. Komoly eredmény, hogy hazai pályán
csak egyetlen csapat tudott legyőzni minket.
Az ifjúsági csapat a 11. helyen fejezte be a bajnokság első felét. A Kis Károly által irányított
alakulat gyengén kezdte a bajnokságot, de végül
összerázódtak és kitartásuknak, lelkesedésüknek
köszönhetően elkezdtek jönni a pozitív eredmények is. Számukra a legrosszabbkor ért véget az
őszi szezon, reméljük, hogy tavasszal innen tudják
majd folytatni.
Most mind a két csapat téli pihenőre vonult, majd
a februári felkészülést követően megpróbál tavasszal javítani a helyezéseken. Szurkoljunk nekik
továbbra is, hogy ez sikerüljön!
A Zsombói Focisuli előkészítő csapata Pozsár
Mátyás edző vezetésével sikeres őszi szereplésen
van túl, ugyanis a kis csapat a 2. helyen zárta a
bajnokság első felét. A gyerekeket csak a köztudottan mindig nagyon erős csapattal rendelkező
Sándorfalva előzi meg.
Szűcs László
játékos-edző

2008. október 25-én ping-pong bajnokságot
rendeztünk a József Attila Közösségi Házban. A
küzdelem két csoportban zajlottak, általános iskolások 6. osztályig, illetve 7 osztálytól egészen
középiskolás indulókig. Íme az eredmény:
A csop. 1-6. o.:
1. Maróti Kristóf
2. Szűcs Norbert
3. Timkó Zoltán
4. Vér István
5. Szilágyi Ádám
6. Mocsári Gyula
7. Tisóczki Alexandra
8. Nagy Nimród
B csop. 7. o.-tól:
1. Jójárt Lajos
2. Gyuris Bálint
3. Hevesi Dániel
4. Tisóczki Péter
5. Szabó Bernadett
6. Judik Tamás
7. Hevesi Dávid
8. Csordás Dániel

„Itt egy szép könyv ott, egy labda!
Jaj, de szép a karácsonyfa!
Béke szálljon minden házra,
Kis családra, nagy családra!”

HÍRMONDÓ

dorkó

Minden kezdet nehéz…
Zsombói Hírmondó: Világszerte népszerű
olimpiai sport a SPORTLÖVÉSZET, ami talán
elérhetővé válik a zsombói fiatalok számára is!
26 év lövésztapasztalattal a háta mögött Jákó
Csaba zsombói lakosunk ma is sportlövő válogatott tagja lehetőséget lát a sportlövészet,
mint olimpiai sportág beindítására községünkben.
Jákó Csaba: Mivel sok országban és versenyen megfordultam az elmúlt évek során,
láttam, milyen lehetőségek vannak a sportág kialakítására és fejlesztésére. A lövészet
képes a legtágabb korosztályt és szórakozni
vágyó közönséget magához csábítani és sok
évre kellemes szórakozást biztosítani a tagjai
számára. Ennek az az oka, hogy nagyon széles az a versenyzési lehetőség és mindenki
megtalálhatja magának a megfelelő szakágat,
amelyben jeleskedni tud. Ebben a sportágban
nem számít, hogy valaki kövér, sovány, magas
vagy alacsony az a lényeg hogy lássa a célt és
ismerje a rendelkezésére álló eszközt, amivel el
akarja találni azt.. A gyerekek számára kiváló

lehetőség a koncentráció, fegyelmezett viselkedés, kitartás fejlesztésére és a hiedelmekkel ellentétben komoly fizikai állóképességet
követel minden versenyzőtől. Nagyon fontos,
hogy a legkevesebb sérüléssel járó sportágak
közé tartozik.
A zsombói közösség is találkozhatott a sportággal, amikor a Szeged Városi Lövészklub
jóvoltából néhány légpuskájával, eszközeivel
sikerült lövészetet tartani. A tapasztalatok
szerint a gyerekek és a pedagógusok, szülők
is nagy lelkesedéssel, örömmel vettek részt a
rendezvényen. Az elmúlt néhány hét beszélgetései arra sarkaltak engem, hogy kérjem
a bizalmukat és támogatásukat ahhoz, hogy
a Lövészet elindulhasson településünkön.
A Magyar Sportlövő Szövetség is támogatásáról biztosított bennünket, és fiataljainkat. Rengeteg hazai verseny és akár külföldi
partner egyesületek várják a tehetséges
zsombói srácokat. Bízom az önök megfontolt
és előrelátó jövőképében és remélem, hogy a
Mi Zsombónk egy lőteret és sok-sok boldog
sikerélményekben gazdag gyereket is el tud
képzelni, az elkövetkezendőben. A jómagam
és csapatom áll a rendelkezésükre!

„Harang csendül, Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban Karácsonykor
Magába száll minden lélek”
Ady Endre: Karácsony
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téka

Könyvajánló
Benedek Elek: Az adószedő című
regényéhez
A szülőföld ihlette
„regény a székely népéletből”
eseménysorának
főhőse
Talabér
József. Ez a felkapaszkodott, gőgös,
törtető jobbágyivadék a választók
megtévesztésével,
megvesztegetésével, etetésével,
itatásával, lerészegítésével jut hozzá
Kotormány község adószedői tisztségéhez.
A nemes székely famíliák keseredett szívvel
nézik a basáskodó, hatalmával visszaélő, felfuvalkodott Talabért, s Gazdag Antal Mózes
szemére is veti, hogy amióta „kaputos paraszt” lett, elfelejtette a származását. Kettőjük
küzdelme során Benedek Elek annyi váratlan
fordulatot, szélsőséges jellemet és abszurd
helyzetet teremt - gyilkosság, öngyilkosság,
halálos baleset, reménytelen szerelem stb. -,
hogy az egy romantikus rémtörténet írójának
is becsületére válna.
Ha még nem kapott kedvet a könyvhöz, egy

rövid részletet ajánlok figyelmébe!
„Róka Marci, a falu táblása éppen háromszor
terült el a sáros utcán, míg a faluházától a
Talabér József házáig ért, olyan eszeveszett
módon nyargalt. Talán ha sok időt nem veszít
a három elterüléssel, még a házba is benyargal, így azonban, félretéve az illendőség reguláját, more patrio az ablakot kocogtatta meg
mogyorófa pálcájával.
– József uram! József uram!
– No!
– Hát mozduljon ki már a házból!
Talabér József nem mozdult ki ugyan a házból,
de amennyire tekintélyes potroha engedte, az
ablakhoz sietett, hirtelen fölrántotta, s kérdőleg nézett a végig sáros emberen.”
Nagy Beatrix

Eat pray love
Elizabeth Gilbert házassága összeomlóban volt
és végül halálosan elgyötörve elkezdett imádkozni: Istenhez. Ez számára is új dolog volt.
Leginkább a különböző vallások transzcendentális misztikusai érintették meg. Lázas izgalommal figyelt azokra, akik azt nyilatkozták,
hogy Isten nem a dogmatikus szentírásban él,
és nem is a távoli, mennybeli trónon ücsörög,
hanem hozzánk közel lakozik, sokkal közelebb,
mint azt bárki is gondolná: a szívünkben. Isten
nem más, mint a magasabb rendű szeretet.
Válását követően, merész vállalkozásba fo-
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gott. Spirituális útkeresésbe kezdett.
Utazását Itáliában
kezdte meg nyelvgyakorlás céljából,
s mert vonzónak
tűnt
számárára
egy olyan kultúrában élni, mely
nagyra becsüli az
érzéki örömöket és
a szépséget. Útját Indiában folytatta tovább.
Beköltözött egy asramba, ahol megtanulta,
hogyan gyakorolja a jógát, milyen az igazi meditáció, mi az a három tényező, mely szerint
egy lélek a világon a létező legnagyobb szerencsével van megáldva. Egyszer egy balinéz
füvesember megjósolta neki, hogy eljut Indonéziába is. Hogy a jóslat valóban beteljesedjék, útját Bali felé vette.
Zarándoklata számos kultúrát ismertet meg
velünk. Embereket, élethelyzeteket, kapcsolatokat. Vele együtt tanulhatjuk meg, mit jelent
megismerni, megszeretni, és ha kell, elengedni
az embereket. Bebizonyosodik, hogy bármely
szegletében élünk is e világnak, mind a boldog
pillanatokat keressük.
Ahogyan azt Dante írja: „L’amor che move il
sole e l’altre stelle” vagyis „a Szeretet, mely
mozgat napot és minden csillagot”.

„Adjon az Isten szerencsét,
szerelmet, forró kemencét,
üres vékámba gabonát,
árva kezembe parolát,”

Schönfelder Zita

Nagy László: Adjon az Isten

HÍRMONDÓ

BÉLÁIM

Megfejtés
(1)

Száguldozik
Tehénszerű állat

Európai Telekommunikációs
Szolgáltatások Szövetsége

Előállít

Vérzést
csillapít

Gát szélei!

Énekesmadár

A juhar
népi neve

Leszid
Alaptalan
vád
Duzzad
a folyó

Középre
tesz!
Humanista
tudós

Akadályozó

Török válogatott focista

Megfejtés (2)

Térkép–
gyűjtemény

A hosszúság jele

Pontos,
egyértelmű

…a
hangya
(mesefilm)

Kis
Orsolya

Ausztria
rövidítése

Kálium

Kiképzésfajta
Nagyon
szeret

Einsteinium

Tesz
Am.
Egyesült
Államokbeli
politikus
(Gore)

Egykori magyar
vármegye

Vagy
angolul
Ragadózó
madár

Íróeszköze
Atlanti
időszámítás angol
rövidítése

Név előtt
korjelző
Gy-M-S megyei
község

Helyrag
Varjú teszi
Üres tár!

Vérszín

Néma
sáp!
Hegycsúcs

Te németül

Méter

Kicsinyítő
képző

Tanít

Penget

Fanyar
gyümölcs

Gyengébbek
kedvéért

Gubós
növény

Utca

Árpád-házi
irályunk
(1196-1204)

Házőrző

Franciául
szabad

A
születésre
vonatkozó

Elöljáró

Ősapánk

Táblajáték

A szobába

Kettős
betű

Írható, törölhető memória

Kérdőszó

Félig záró!

Sturmabteilung

Álmosságát
mutatja

Csomót
bontó





Előző számunk feladványának megfejtése: „Piros a vér a pesti utcán Munkások, ifjak vére folyt...” A nyertes a GOODS MARKET 1000Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Szakala Istvánné. Gratulálunk! A nyeremény átvehető a Közösségi Házban

1. Mit jelent a szó Ádvent?
A, eljövetel
B, várakozás
C, készülődés
D, születés
2. Milyen az ádventi egyházi liturgia színe?
A, kék		
B, lila
C, piros		
D, zöld
3. Melyik város püspöke volt Szent Miklós?
A, Róma		
B, Myra
C, Nicea		
D, Názáret
4. Hogyan készül a Luca széke a mondás szerint?
A, Lassan
B, Gyorsan
C, Alaposan
D, Soha nem készül el

„Adjon Isten füvet, fát,
Tele pincét, kamarát,
Sok örömet e házban,
Boldogságot hazánkban!”

5. Ki volt a Római Birodalom császára Jézus
születésekor?
A, Augustus
B, Nero
C, Julius Caesar
D, Marcus Aurelius
6. Mi a neve az angyalnak, aki hírül adta Jézus
születését?
A, Gabriel
B, Mihály
C, Rafael		
D, Uriel
7. Kik voltak a Kis Jézus első látogatói?
A, kondások
B, pásztorok
C, csikósok
D, gulyások
8. Melyik a kakukktojás?
A, arany		
B, tömjén
C, kenyér
D, mirha
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9. Ki volt szerecsenkirály?
A, Gáspár
B, Menyhért
C, Boldizsár
D, Heródes
10.
Melyik városban köszönthetik legkorábban
2009-et az alábbiak közül?
A, Sydney
B, Tokió
C, Peking		
D, Bombay
Előző számunk történelmi totójának megfejtése:
B, C, A, A, C, A, A, B, B, B, A
A nyertes, aki a Szilvánia Pizzéria és Cukrászda családi
pizzáját nyerte: Nagymihály Tímea. Gratulálunk! Nyereményét a Közösségi Házban veheti át!

Menetrend
Szeged-Zsombó
Szegedről
indulás

Zsombóra
érkezés

Közlek.jel

05:20.
05:35.
05:45.
06:15.
06:20.
06:45.
07:00.
07:05.
07:50.
08:00.
09:00.
09:45.
09:50.
11:10.
11:50.
12:00.
12:50.
13:40.
13:50.
13:50.
14:20.
14:40.
14:40.
15:15.
15:30.
15:40.
15:40.
16:15.
16:45.
16:45.
17:00.
17:30.
18:25.
18:25.
18:40.
18:50.
19:30.
20:30.
20:40.
21:30.
22:30.
22:45.
22:45.

05:50.
06:10.
06:15.
06:50.
06:48.
07:25.
07:30.
07:30.
08:30.
08:30.
09:27.
10:25.
10:20.
11:38.
12:30.
12:30.
13:20.
14:10.
14:15.
14:17.
14:50.
15:10.
15:15.
15:50.
16:00.
16:01.
16:07.
16:45.
17:20.
17:25.
17:30.
18:00.
18:55.
19:05.
19:15.
19:20.
20:00.
21:10.
21:10.
22:00.
23:00.
23:15.
23:25.

N
JM
X
X
N
M
X
M
N
M
M
N
N
N
X
N
JM
N
JM
N
I
N
N
I
M
N
N
N
M
Z
JM
M
M
N
X
N
M
N
N
JM
Z
M
N

Zsombó-Szeged

Szatymazon
keresztül

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

Végállomás

Zsombóról
indulás

Szegedre
érkezés

Közlek.jel

Szatymazon
keresztül

Induló állomás

Kiskunmajsa
Zsombó
Zsombó
Zsombó
Kalocsa
Zsombó
Kiskunmajsa
Forráskút
Zsombó
Kiskunmajsa
Kecskemét
Zsombó
Kiskunmajsa
Kalocsa
Zsombó
Kiskunmajsa
Forráskút
Forráskút
Kalocsa
Kalocsa
Forráskút
Csólyospálos
Zsombó
Zsombó
Csólyospálos
Győr
Kalocsa
Zsombó
Zsombó
Zsombó
Csólyospálos
Kiskunmajsa
Csólyospálos
Zsombó
Zsombó
Kiskunmajsa
Csólyospálos
Zsombó
Csólyospálos
Zsombó
Kiskunmajsa
Kiskunmajsa
Zsombó

04:30.
04:45.
04:50.
04:55.
06:00.
06:05.
06:15.
06:25.
06:25.
06:40.
06:55.
07:15.
07:46.
07:50.
08:00.
08:05.
08:35.
08:48.
09:40.
10:28.
10:35.
11:14.
12:40.
12:45.
14:05.
14:05.
14:35.
14:55.
15:35.
15:55.
16:05.
16:52.
17:30.
17:30.
18:15.
18:42.
19:15.
19:19.
19:22.
20:50.
20:50.
22:05.

05:10.
05:15.
05:20.
05:30.
06:30.
06:35.
06:45.
06:55.
07:05.
07:10.
07:25.
07:45.
08:10.
08:20.
08:40.
08:30.
09:15.
09:15.
10:10.
10:58.
11:15.
11:35.
13:20.
13:15.
14:30.
14:35.
15:10.
15:25.
16:15.
16:25.
16:35.
17:20.
18:05.
18:10.
18:45.
19:10.
19:55.
19:40.
19:45.
21:20.
21:30.
22:35.

X
M
N
X
M
X
JM
M
X
N
X
N
M
M
M
JM
N
N
X
M
N
N
X
N
FM
JM
N
N
N
I
N
N
M
Z
N
N
N
JA
N
N
X
JM

X

Zsombó
Csólyospálos
Kiskunmajsa
Zsombó
Forráskút
Kiskunmajsa
Zsombó
Csólyospálos
Zsombó
Csólyospálos
Zsombó
Kiskunmajsa
Kalocsa
Forráskút
Zsombó
Kalocsa
Zsombó
Kalocsa
Kiskunmajsa
Kiskunmajsa
Zsombó
Győr
Zsombó
Kiskunmajsa
Kiskunhalas
Kiskunmajsa
Zsombó
Kiskunmajsa
Zsombó
Zsombó
Csólyospálos
Kalocsa
Zsombó
Zsombó
Kiskunmajsa
Kalocsa
Zsombó
Solt
Veszprém
Kiskunmajsa
Zsombó
Zsombó

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

JELMAGYARÁZAT
MSZ:
NSZ:
I:
M:
X:
Z:
N:
FM:
JA:
JM:
JV:
MI:
PN:
NA:
P:

munkaszüneti napok
szabadnapok kivételével naponta
iskolai előadási napokon
munkanapokon
munkaszüneti napok kivételével naponta
szabad és munkaszüneti napokon
naponta
a hetek utolsó tanítási napján
a hetek utolsó tanítási napján és a hetek első tanítási napját megelőző nap
tanév tartalma alatt munkanapokon
a hetekelső tanítási napját megelőző napon
a hetek első tanítási napját megelőző munkaszüneti napon
péntek kivételével naponta
külön meghirdetés szerint
péntekenként
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„Ez újév reggelén minden jót kívánok,
ahová csak nézel, nyíljanak virágok!”
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