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ÓNehéz érzésekről fogalmat alkotni

Nehéz érzésekről fogalmat alkotni, olyannak 
akiben ezek az érzések nincsenek meg. Ha 
megvolnának, nem történnének meg azok a 
dolgok, amiket most már néhány hete, fájó 
szívvel tapasztalok Zsombó utcáin. Könyörület, 
alázat, elfogadás, odafigyelés… sorolhatnám. 
Elég egy is: SZERETET. Ha ez megvan ben-
nünk, ott kell lennie a többinek is. De hol van a 
szeretet? A szeretet önzetlen és nem válogat. 
Ha szereted a gyermeket, hogy van az, hogy 
nem szereted az állatokat? Miért úgy akarod 
megvédeni a gyermeket, hogy bántalmazod 
az állatot? Egy állat soha nem bánt gyűlölet-
ből, csak önvédelemből. Azt mondták nekem: 
– Érzékeny a seprűre, botra. Támad. Igen, 
mert megtapasztalta milyen fájdalmakat okoz 
a seprű, a bot, a kövek. Hol van a szeretet, 
amikor hagyod, hogy a 40 fokos meleg után, a 
hajnali harmatot nyalja fel az általad oly nagy-
ra becsült és ezáltal gondozott, meglocsolt fű-
ről? Miért van nagyobb becsülete néhány szál 
fűnek, mint egy érző lénynek, akitől szeretetet 
kaphatnál? Önzetlen, tiszta szeretetet. Elfogad 
olyannak, amilyen vagy. Te miért nem fogadod 
el őt? Miért nehezíted meg az egyébként is ke-
serű sorsát?
„Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlett-
sége híven tükröződik abban, ahogyan az 
állatokkal bánik.” (Mahatma Gandhi) Az ál-
latokkal való tudatos bánásmód mindenkinek 
kötelessége, hiszen:
„Te egyszer s mindenkorra felelős lettél 
azért, akit megszelídítettél...” (Antoine de 
Saint-Exupéry) Az állatvédelem nem ördön-
gösség, nem valamiféle csoda. Az állatvéde-
lem egyfajta környezettudatos viselkedés, a 
más élőlényre átruházott felelősség vállalá-
sa... Szeretném, ha minél  több ember érezné 
magára és helyi közösségére  nézve is fontos-
nak a környezettudatos viselkedést. Csak re-
mélni tudom, hogy egyszer eljön az a világ is, 
amikor minden élőlény szenvedés nélkül élheti 
le életét... Világunkat Mi magunk alakítjuk, 
mindenki azzá válik, amit tesz. Ahhoz, hogy 
a világ megváltozzon, először Neked kell 
megváltoznod!

Schönfelder Zita

Falunkért Jótékonysági Bál

A 2007. október 6-án megtartott bál bevételét 
kiegészítette az önkormányzat és a célkitűzés-
nek megfelelően elkészült a József Attila Kö-
zösségi Ház WC blokkjának felújítása, amely 
így energiatakarékosan és méltó körülmények 

között fogadja a házban tartózkodókat.
A Csongrád Megyei Önkormányzat pályázati 
támogatását kiegészítve a 2008. október 11-i 
jótékonysági bál bevételével (pályázati önerő) 

megvásárlásra kerültek a játszótéri eszközök, 
és a sok önkéntes segítséggel elkészült az is-
kola melletti játszótér. A játszótér ünnepélyes 
átadása 2008. október 18-án 11 órakor lesz. 
Mindenkit szeretettel várok!
Köszönöm a segítségét a lakosságnak, a kép-
viselőknek és kollégáimnak! Nélkülük nem si-
kerülhetett volna. 

Gyuris Zsolt, polgármester

Az iskola melletti  játszótér felújítása 2008. 
évben a Csongrád Megyei Önkormányzat 
1.500.000 Ft-os támogatásával, Zsombó Köz-
ség Önkormányzatának és aktív lakosságának 
összefogásával, anyagi, erkölcsi és tevőle-
ges hozzájárulásával valósult meg. Köszönet 
minden segítőnek akik hozzájárultak az isko-
lai játszótér felújításához. Kétkezi segítséget 
nyújtottak: Gombi Zoltán, Nagy B. Ferenc, 
Bálint Vilmos, Kiss Károly, Takács János, 
Szűcs Róbert, Tóth Péter, dr. Kispéter Gábor, 
Adai-Simon Tibor, Szokolai József, Bényi Győ-
ző, Gyuris Zsolt, dr. Nagy Péter, Ujvári Szilvia, 
Baranyai Zsolt, Nagy Róbert, Bálint László, 
Dudás Róbert. A dolgozók étkezéséről gon-
doskodtak: Pancza István, Gombi Zoltánné, 
Babosné Pfeifer Ildikó, Tisóczki Péterné, Ba-
ranyai Péterné, Adai-Simonné Szokolai Edit, 
Gyuris László, Kissné Madarász Edit. Anyagi 
támogatást nyújtott: dr. Nagy Éva, Nyerges 
János, Tisóczki Péter, Fogasné Matula Zsu-
zsanna, Baranyai Péterné, Földi István, id. 
Gyuris László és családja. Jelentős anyagi 
és tevőleges segítséget nyújtott Pesti István 
helyi vállalkozó, amit ezúton is tisztelettel kö-
szönünk. Köszönjük mindenkinek az áldozatos 
segítségét!

Mihálffyné Zakar Andrea

Következő munkaterv szerinti 
Képviselő-testületi ülés:

2008. november 28. 14 óra, helye: Polgár-
mesteri Hivatal házasságkötő terem, tervezett 
napirend:
– Tájékoztató az önkormányzati költségvetés 
I-III. negyedéves végrehajtásáról 
– Zsombó Község Önkormányzatának 2009. 
évi költségvetési koncepciója 
(KÖZMEGHALLGATÁS 14:30 órakor)
– 2009. évi szolgáltatások árainak megálla-
pítása
– Zsombó község egészségügyi helyzetének 
megtárgyalása
– Zsombó Község Önkormányzatának 2009. 
évi munkaterve, rendezvényterve, és ellenőr-
zési terve
A Képviselő-testület ülései nyilvánosak. 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény (Ötv.) a helyi képviselő-testületeknek 
biztosít egy olyan lehetőséget a lakosság 
véleményének megismerésére, amit közmeg-
hallgatásnak neveznek. A közmeghallgatás 
egy ugyanolyan határozatképes képviselő-tes-
tületi ülés mint a többi, annyi különbséggel, 
hogy a tanácskozási joggal meghívottak köre 
kibővül a jelenlévő lakosokkal. A közmeghall-
gatás alkalmával szóban, valamint előzetesen 
írásban lehetőség van az adott napirendhez 
hozzászólni. Zsombó Község Képviselő-testü-
lete 2008. évi munkatervének összeállításakor 
úgy döntött, hogy a következő évi költségve-
tés koncepcióját tárgyalja közmeghallgatás 
keretében, ugyanis a legtöbb felmerülő javas-
lat végrehajtásának pénzügyi vonzata is van, 
amelyeket még a tervezési folyamat közben 

kezelni lehet. Megfelelő pénzügyi forrás esetén 
a megoldásra szánt javaslatok –az általában 
februárban elfogadásra kerülő– önkormányzati 
költségvetésbe beépíthetők.
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a telepü-
lés életével kapcsolatos ötleteit, javaslatait, 
véleményét tolmácsolja a közmeghallgatáson 
vagy előzetesen személyesen vagy írásos for-
mában.

Gyuris Zsolt, polgármester

MEGHÍVÓ

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 
(UMVP) keretében megnyíló pályázati lehető-
ségekről tartunk tájékoztatók a Szegedi Helyi 
Vidékfejlesztési Iroda munkatársai és más 
meghívott előadókkal.
 A közeljövőben beadható pályázatoknál a tá-
mogatás célja:
– a vidéki térségekben új mikrovállalkozások 
létrehozásának, illetve működő mikrovállal-
kozások beruházásainak, műszaki-technológi-
ai fejlesztésének támogatása által a vállalkozói 
aktivitás, a versenyképesség, az innovációs 
képesség ösztönzése, munkahelyek megtartá-
sa és újak létrehozása, valamint a gazdasági 
szerkezet fejlesztése.
– a vidéki munkahelyek létrehozása vagy 
megőrzése érdekében a vidéki turizmusfor-
mák közül a fenntartható falusi–, agro–, és 
ökoturisztikai fejlesztések, beruházások inf-
rastrukturális és szolgáltatási feltételeinek, 
marketingjének támogatása.
– a településkép, a vidéki lakókörnyezet és a 
közösségi terek, közterületek állapotának javí-
tása, valamint a helyi piacok létrehozásának 
és fejlesztésének támogatása.
– a vidéki térség településein a kulturális 
örökség fenntartása, helyreállítása, korszerű-
sítése, ezen belül a településkép és a környe-
zet állapotának javítása, az épített, természeti 
és kulturális örökség és helyi identitás meg-
őrzése, megújítása, és ezáltal a települések 
vonzerejének növelése.
A tájékoztató helye: 
József Attila Közösségi Ház
A tájékoztató idje: 
2008. október 22. 16 óra
További információ: 
www.umvp.eu, www.zsombo.hu

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a  ha-
tósági állatorvos Zsombó község közigazgatá-
si területére 2008. október 4 – október 31-ig 
ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el.
Az ebzárlat tartalma alatt:
1) A tartás helyén minden kutyát és macs-
kát elzárva , illetőleg a kutyákat megkötve 
úgy kell tartani, hogy azok más állattal, vagy 
emberrel ne érintkezhessenek. Zárt udvarban 
a kutyák elzárását, vagy megkötését mellőzni 
lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek.
2) Kutyát tartási helyéről csak pórázon ve-
zetve és szájkosárral szabad kivinni.
3) A vadászebek, a fegyveres erők és fegy-
veres testületek ebei rendeltetésszerű hasz-
nálatuk idejére mentesek a fenti korlátozások 
alól.
4) A Polgármesteri Hivatal 
az ebzárlat idején szabadon 
talált kutya és macska befo-
gása, és állami kártalanítás 
mellőzésével történt leölése 
iránt intézkedik.

ZSOM-BOLYGÓ

„Te pedig légy férfi, és ne hagyd el magadat!
Élj családunknak, kit tartson meg sokáig, 
és hazánknak, kit tartson meg örökké az Isten.”

Jókai Mór: Kőszívű ember fiai (Jenő levele Ödönhöz)
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„Angyal, vidd meg a hírt az égből,
Mindig új élet lesz a vérből”

Márai Sándor: Mennyből az angyal

Bursa Hungarica pályázati kiírás

Zsombó Község Önkormányzata az Oktatási 
és Kulturális Minisztériummal együttműködve 
kiírja a 2009. évre a Bursa Hungarica Felső-
oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 
felsőoktatási hallgatók (A típusú pályázat) és 
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó 
fiatalok számára (B típusú pályázat).
„A” típusú pályázatra azok az önkormányzat 
területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallga-
tók jelentkezhetnek, akik a képzésre 
vonatkozó keretidőn belül, államilag 
támogatott, teljes idejű (nappali ta-
gozatos) felsőfokú alapképzésben, 
mesterképzésben, egységes, 
osztatlan képzésben, felsőfokú 
szakképzésben folytatják tanul-
mányaikat
„B” típusú pályázatra azok az 
önkormányzat területén állandó 
lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű fiatalok jelentkez-
hetnek, akik
a.) a 2008/2009. tanévben utolsó éves, érett-
ségi előtt álló középiskolások:
vagy
b.) felsőfokú diplomával nem rendelkező, 
felsőoktatási intézménybe még felvételt nem 
nyert érettségizettek:
és a 2009/2010. tanévtől kezdődően felsőok-
tatási intézmény keretében államilag támoga-
tott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú 
alapképzésben, egységes, osztatlan képzés-
ben , felsőfokú szakképzésben kívánnak részt 
venni.

Figyelem!
–  A felsőoktatásban részt vevő hallgatók jut-
tatásairól és az általuk fizetendő egyes téríté-
sekről  szóló  51/2007.(III.26.)  Korm.  rendelet 
1.§. (2) bekezdése értelmében nem részesül-
hetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és 
katonai felsőoktatási intézmények hallgatói,
–  A  középiskolai  akkreditált  iskolarend-
szerű  felsőfokú  szakképzésben  résztvevő 
tanulók  nem  jogosultak  a  Bursa  Hungarica 
ösztöndijra.
–  Doktori  (PhD)  képzésben  résztvevők  nem 
felelnek meg a pályázati kiirás feltételeinek.
–  Külföldi  intézménnyel  hallgatói  jogviszony-
ban  állók  nem  jogosultak  a  Bursa Hungarica 
ösztöndíjra.
 
 A pályázatok benyújtásának határideje: 
2008 október 31.!

 A pályázati űrlapok a www.bursa.hu inter-
netes oldalon megtalálhatóak, letölthetőek, 
továbbá a Polgármesteri Hivatalban is besze-
rezhetőek.
Bővebb információt az internetes oldalon és a 
Zsombó Polgármesteri Hivatal 62/595-558-as 
telefonszámon kaphatnak.

GYÜMÖLCSÖS SÜTEMÉ-
NYEK VERSENYE
/ Ami az „Első Zsombói Receptkönyv”-ből 

kimaradt /

A Községi Egészséghét keretében 2008. októ-
ber 21-én kedden 16,30 órától  a Kós Károly 
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény  aulájában. Kóstolás: 18,00 órakor 
Az 5-8.osztályos tanulók csapatversenyben 
nevezhetnek (4 fő/csapat), a felnőttek egyé-

nileg vehetnek részt a gyümölcsös sütemény 
készítési versenyen. Jelentkezési határidő: 
2008.október 20. A tanulók Tarcsiné Tóth Ág-
nes tanárnőnél, a felnőttek Antal Arankánál je-
lentkezhetnek a versenyre az iskolában szemé-
lyesen, vagy az 595–172-es telefonszámon. 
Az otthon elkészített süteményeket kis tálcán  
a verseny napján 16,30–17,00 óra között az 
iskola aulájában várjuk. Az értékeléshez a  re-
ceptet kérjük hozzák magukkal, vagy e-mailben 

küldjék az antalaranka@gmail.
com címre! A zsűri a sü-

temény íz harmóniáját, 
küllemét, az összete-

vők táplálék élettani 
jelentőségét veszi 
figyelembe az ér-
tékeléskor. Sze-
retettel várunk 
minden verseny-
zőt és érdeklődőt! 
Eredményhirde-
tés: 2008.október 

27-én 17,00 órakor 
a Közösségi Házban.

EGÉSZSÉGHÉT ZSOMBÓN 
2008. október 27-31.

10.27. HÉTFŐ:
– 9.00-15.00 óráig Arteriográfia-az erek ru-
galmasságának mérése (dr. Frányó Ildikó) a 
Felnőtt Háziorvosi Rendelőben. A vizsgálat 
díja 5.000 Ft.
– 9.00-15.00 óráig Antioxidáns mérés (a 
szervezet ellenállóképességének mérése) a 
Felnőtt Háziorvosi Rendelőben. A vizsgálat 
díja 1.500 Ft.
– 10.00-15.00 óráig látásvizsgálat és 
szemüvegrendelési lehetőség a Közösségi 
Házban (Nagy Margit)
– 10.00-13.00 óráig Véradás a Közösségi 
Házban
– 14.30-18.00 óráig Osteoporosis (csontrit-
kulás) szűrés a Felnőtt Háziorvosi Rendelőben

– 14.30-16.30 óráig Ortopédiai szakrendelés 
(dr. Rattay Katalin) a Gyermekorvosi Rendelő-
ben
– 15.00-17.00 óráig Nőgyógyászati rákszűrés 
a Gyermekorvosi Rendelőben, a védőnőknél 
történt előzetes telefonos előjegyzés alapján. 
Tel: 62/255-420
– 17.00-kor Az egészséghét megnyitója a 
Közösségi Házban és a gyümölcsös sütemény 
verseny eredményhirdetése
– 18.00 órától Jógát tart Gulyásné Katona 
Ágota az Általános Iskolában (ingyenes!)

10. 28. KEDD:
– 7.30-11.00 óráig osteoporosis (csontritku-
lás) szűrés a Felnőtt Háziorvosi rendelőben
– 10.00-15.00 óráig látásvizsgálat és szem-
üveg rendelési lehetőség a Közösségi Házban 
(Nagy Margit)
10.00 órától Bukfenc gyermektorna 1-3 éves 
korig (Dobosné Horváth Tünde) a Közösségi 
Házban - az első alkalommal térítésmentesen
11.00 órától Előadás A Bukfenc gyermektor-
na hatása a tanulási képességekre címmel. 
Előadás után egy 5 alkalmas tornabérlet kerül 
kisorsolásra.
– 16.00-18.00 óráig Urológiai szűrővizsgálat 
(dr. Szalay István) a Felnőtt Háziorvosi Ren-
delőben

10. 29. SZERDA:
– 8.00-14.00 óráig Ultrahang vizsgálatot vé-
gez dr. Ádám Edit a Közösségi Házban. Hasi 
UH: 3.000 Ft, emlő, here, nyaki UH vizsgálat 
régiónként 2.000 Ft.
– 8.00-12.00 óráig ingyenes gyógymasz-
szírozást végez Kondász Emma a Közösségi 
Házban, bejelentkezni a 06-30/37-35-526-os 
telefonszámon lehet
– 14.00-17.00 óráig Fül-Orr-Gégészeti szak-
rendelés, allergiaszűrés (dr. Bucsai Ágnes)      
– 14.00-17.00 óráig hallásvizsgálat a Gyer-
mekorvosi Rendelőben
– Jógát tart 18.00 órától Gulyásné Katona 
Ágota a Közösségi Házban (ingyenes!)
18.00-19.00 óráig Aerobic torna Veszelka Rita 
vezetésével a Közösségi Házban, első alkalom 
térítésmentes

10.30. CSÜTÖRTÖK:
– 9.00-14.00 óráig Íriszdiagnosztika (Jurij 
Petrov) a Közösségi Házban, 5.000 Ft/vizsgá-
lat.
– 9.00-11.00. Neuropathia, vagy más néven 
pepifériás idegkárosodás szűrés a Védőnői 
Szobában.
– 10.00-11.00 óráig vércukor mérés és 
HgbAlc, koleszterin mérés ujjbegyből, gyors-
teszttel.
– 15.00-17.00 óráig Nőgyógyászati rákszűrés 
a Gyermekorvosi Rendelőben.
– 14.00 tól Bőrgyógyászati szakrendelés a 
Felnőtt Háziorvosi Rendelőben

10.31. PÉNTEK:
– 8.00-14.00 óráig Ultrahang vizsgálatot vé-
gez dr. Ádám Edit a Közösségi Házban. 
Ceragem termo-masszázs kezelés igénybe 
vehető térítésmentesen a Felnőtt Orvosi ren-
delőben, előjegyzés a 62/255-420-as telefon-
számon.
Az egészséghéten a fogászati megbetegedé-
sek megelőzési lehetőségeivel kapcsolatos té-
májú kiállítás és ismeretterjesztő kiadványok 
tekinthetők meg

FIGYELEM!
A VIZSGÁLATOK KIZÁRÓLAG ELŐJEGYZÉS 

ALAPJÁN TÖRTÉNNEK!

Az egészséghéthez csatlakozó programok:
– október 21. 16.30-tól gyümölcsös sütik ver-
senye  és  kóstolása (ami a Zsombói Recept-
könyvből kimaradt), helye az iskola.
– november 3. 15.00 órakor Mi a teendő, ha 
otthon a gyermek balesetet szenvedett? című 
előadás az iskolában
– november 4. 18.00 óra a Nevelési Tanács-
adó bemutatása, Hyperaktív a gyermek? című 
előadást tart dr. Csapó Ágnes. Helye az Álta-
lános Iskola.
A változtatás jogát fent tartjuk!

Az egészségház dolgozói

Maróti Gyulának és társainak köszönjük fel-
ajánlásukat, hogy társadalmi munkában elvé-
gezték a futballpálya melletti játszótér eszkö-
zeinek téli festését.

Lapzárta után érkezett:
Pályázati Felhívás 
Dr. Nagy Péter jegyző közszolgálati jogvi-
szonya lemondás miatt megszűnik. Zsombó 
Község Képviselő-testülete pályázat kiírásáról 
döntött a jegyzői állás betöltésére. 
A pályázati felhívás a www.zsombo.hu oldalon 
elérhető.
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„Az úristen verje meg,
Ne bocsásson meg nekik,
Kik velem itt e kilenc
Akasztófát ültetik”

Tóth Kálmán: Mikor az akasztófákat faragták

Ne öljön a szén-monoxid!

Az elmúlt fűtési szezonban is sok áldozatot 
követelt Magyarországon az alattomos, szín-
telen, szagtalan szén-monoxid. A szakembe-
rek szerint senkinek sem kellene meghalnia 
szén-monoxid mérgezésben. Ellenőrzött, meg-
felelő kéményekkel, fűtő berendezésekkel és a 
visszaáramlást jelző készülékek használatával 
elkerülhetők lennének a tragédiák. A veszély 
egész évben fenn áll a gáz üzemű vízmelegí-
tők esetében. Az idei nyár igen magas hő-
mérséklete és páratartalma megnehezítette 
a szén-monoxid távozását a kéményekből. A 
nehéz levegő szinte visszanyomta a távozni 
akaró gázt, és a kis légterű helyiségek szinte 
telítődtek égéstermékkel. A fűtési szezon kez-
detével a veszély fokozódik: nem megfelelő 
állapotú kémények, műszakilag kifogásolható 
állapotú tüzelő berendezések, valamint a teljes 
légzárást biztosító nyílászárók. Minden fűtési 
szezon előtt ellenőriztetni kell a kéményeket, 
amelyekbe nyáron gyakran madarak fész-
kelnek, vagy elhullott tetem marad. Fontos a 
fűtőberendezések vizsgálata szezon előtt. Ne 
csak akkor hívjunk szerelőt, amikor elromlott, 
mert biztos a legrosszabbkor kell szerelőt ke-
resni. A magas fűtési költségek rákényszerítik 
az embereket a minél jobb légzárású nyílászá-
rók beépítésére. Azonban ezek a veszélyt is 
fokozzák, főleg a nyílt égésterű berendezések 
(bojler, kéményes konvektor, kazán) elszívják 
az oxigént. Gondoljunk arra, ha kizárjuk a hide-
get, ezzel együtt kinn reked az éltető oxigén is. 
Megoldás: a szabályozott szellőző berendezés, 
illetve a szellőztetés.
Sok tragédiát megelőzött, illetve megelőz-
hetett volna, egy néhány ezer forintos jelző 
berendezés. A műszer lényege, hogy jelzi a 

szén-monoxid visszaáramlást és a légtér telí-
tettségét. Veszélyes koncentráció jelenlétére 
hangjelzéssel figyelmeztet.
Bármilyen modern jelző berendezést szerzünk 
is be, nem helyettesíti a kéményseprőt, a ké-
szülékszerelőt és a szellőztetést.

Kéményseprő: Lajkó László

 elérhetőség: 30/2486911

A falugazdász tájékoztatója

Tisztelt Termelők!

Október és november hónapban néhány aktu-
alitásra hívnám fel a figyelmüket.

1., Az Őstermelői igazolványok érvényesítése  
lehetséges , az érvényesítéshez szükséges az 
érvényes földhasználati lap szemle, adóazono-
sító jel, lakcímkártya.

2., A gázolaj jövedéki adójának visszaigény-
lése a 2007-es évre lehetséges, szükséges 
hozzá a 30 napnál nem régebbi Földhasznála-
ti lap-szemle. (Azoknál a termelőknél, ahol a 
területalapú támogatás időszaka alatt lett a 

Földhasználati lap-szemle kikérve, a korábbi 
dátumú is elfogadható )
Szántó művelési ágú területekre 95 l/ha , sző-
lő, gyümölcs művelési ágú területekre 200 l/
ha, gyepre 12 l/ha, szarvasmarhára 85 l/db 
gázolaj után lehet a jövedéki adó visszaigény-
lését kérni.
A 2008. évi jövedéki adó visszaigénylése alap-
vetően változni fog.
Művelési áganként egységesen 97 l/ha után 
lehet a gázolaj jövedéki adóját visszaigényelni 
2009. 15-től, a szarvasmarha után nem igé-
nyelhető ez a visszatérítés.
A szőlő és gyümölcs művelési ágú területek-
re az előbb említett visszatérítéshez kapcso-
lódó, az MVH-hoz benyújtandó kis összegű 
(de minimis) támogatási kérelmet lehet majd 
2009. május 31-ig benyújtani 100 l/ha meny-
nyiségben.
Kérek mindenkit, hogy már most ezeknek a 
szempontoknak a figyelembe vételével gyűjt-
sék a gázolajszámlákat.
A 2008-as  évre a jövedéki adó visszaigény-
lése majd 2009. január 15-től lesz esedékes, 
azonban a várható egyéb feladatok, s a hosszú 
várakozási idő elkerülése miatt az előzetes szá-
mításokat már november hónaptól elkezdem 
azoknál a termelőknél,  akinél a szükséges 
gázolajszámlák már a rendelkezésre állnak.

3., Az ipari alma termőegyensúlyának hely-
reállításáról szóló 
128/2008-as FVM 
rendelet megjelent, ez 
rendelkezik az almater-
mesztők, de minimális 
támogatási lehetősé-
géről.
Feltételei: legalább 0,3 
ha összefüggő terüle-
ten foglalkozzon alma-
termesztéssel, az ipari 
almát TÉSZ-nek, vagy 
közvetlenül a feldol-
gozónak értékesítse, 
legyen naprakész a 
permetezési naplója. 
A támogatás mértéke 
10000 kg leadott ipari 
alma esetében 70.000 

Ft/ha, ha kevesebb került leadásra a támoga-
tás arányosan csökken.
A benyújtás határideje és helye: 2008. novem-
ber 10. az MgSzH területi szervéhez.

Részletek az FVM honlapján olvashatók, a 
szükséges nyomtatványok nálam beszerez-
hetők.

4., Azok a mezőgazdasági őstermelők , akik 
a tevékenységukhöz adószámot váltottak ki 
az APEH-től, a G002-es nyomtatványon ezt az 
adószámot az MVH felé be kell jelenteni.
Legkésőbb a gázolaj jövedéki adó visszaigény-
lésekor ezt az adószámot a VPOP felé is jelen-
teni kell.
A felsorolt nyomtatványok nálam beszerezhe-
tőek.

A telefonszámom megváltozott:
A régi számom mellett az új telefonszám:
06-30/337-2520

Tisztelettel : Gyuris Ferenc
Falugazdász

Ha hajlékonyabb testre és gerincre vágysz, ha 
a problémás testrészekről fogyni szeretnél, ha 
berozsdásodott izmaidat újból formába sze-
retnéd hozni, akkor gyere és tornázzunk újból 
együtt. A régi helyen (Közösségi Ház), kicsit 
új időpontban (kedd, csütörtök 18.00-19.00) 
várlak. Szeretettel várom azokat a hölgyeket 
is , akikkel még nem tornáztam. A kilók és az 
évek száma nem akadály, sőt minél több van 
belőle, annál inkább köztünk a helyed! Aki elő-
ször jön (október 28-án 18 órától) részt vehet 
egy ajándék órán! 
Üdvözlettel:  Puskás Noémi

Zsombó Község Önkormányzata
Térítési díj 2008. november havi 
befizetés időpontjai:

2008. november 3-án hétfőn
 8,00-12,00 és 13,00-15,15
2008. november 4-én kedden
 8,00-12,00 és 13,00-17,45
Pótbefizetés:
2008. november 11-én kedden
 8,00-12,00 és 13,00-17,45
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„Te kibe már az ABC-vel 
Tömték az ideológiát, 
A szovjet tankok vad tüzében 
Zengted a szabadság dalát”

Ismeretlen szerző: Te pesti srác

Nagyító rovatunkban ezúttal Gyu-
ris Zsolt polgármester Úr számol be 
hosszabb terjedelemben a közelmúlt 
képviselő-testületi üléseinek fonto-
sabb döntéseiről.

2008. augusztus 25. (rendkívüli)
1. A Képviselő-testület rendelettel elfogadta 
a művészetoktatás térítési díjait.
A közoktatási törvényben biztosított határokon 
belül a korábbi gyakorlatnak megfelelően a té-
rítési díj összege a folyó kiadások egy tanulóra 
jutó hányadának 10%-ában történt meghatá-
rozásra a következő összegekben:
Zeneművészeti ág: 1.640,- Ft/hó/tanuló
Képző- és iparművészeti ág: 685,- Ft/hó/tanu-
ló
A fizetendő díjat csökkentő kedvezményeket 
nyújt az intézmény vezetője tanulmányi ered-
ménytől függően 10-50 %-os mértékben, szo-
ciális rászorultság esetén legfeljebb 75%-os 
mértékben.

2. A zsombói művészetoktatás fejlődése és 
a jelentkező igények kielégítése érdekében 
szeptembertől magánének tanszakkal bővül a 
művészetoktatási intézmény tevékenysége.

3. Az óvoda területén működő 2-3 éves kor-
osztályt ellátó családi napközi az alapító okirat 
változtatása miatt időszakos gyermekfelügye-
letet is elláthat a 6 éves kor betöltéséig. Így 
szabad kapacitás esetén lehetőség van az 
óvodába nem járó gyermek időszakos felügye-
letének ellátására is.
Családi napközik indításáról döntött a képvise-
lő-testület az iskoláskorú gyermekek számára, 
amely a továbbra is működő hagyományos 
iskolai napközik mellett kis létszámú csopor-
tokban biztosít lehetőséget a gyermekek dél-
utáni időtöltésére. A gyermekek felügyeletét 
pedagógusok látják el, biztosítják a nevelést, 
a következő tanítási napra való felkészülést. 
Mindezek mellett a szakos képesítésből eredő-
en emelt szinten részesülhetnek a gyermekek 
nyelvi, számítástechnikai ismeretekben, és a 
kis létszámú csoport előnyeként több kreatív 
fejlesztő foglalkozásra van lehetőség.
A családi napközi térítési díjköteles szolgálta-
tás. A további részletekről és a díjakról a Pol-
gármesteri Hivatal, az Óvoda és az Iskola nyújt 
tájékoztatást.

4. A Zsombó-Csólyospálosi Iskola igazgató-
helyettesi megbízásával egyetértett a Képvi-
selő-testület. Az igazgatóhelyettesi megbízást 
Máté Sándor a Csólyospálosi Iskola korábbi 
igazgatója, jelenlegi tagintézmény-vezetője 
kapta. A két zsombói tagintézmény vezetésé-
ben változás nem történt. A Nefelejcs Óvoda 
tagintézményt Fogasné Matula Zsuzsanna 
vezeti, helyettese dr. Faragó M. Vilmosné. Az 
egyesített intézményt Maróti Antalné vezeti, 
egyúttal a Kós Károly Általános Iskola és Alap-
fokú Művészetoktatási Intézmény vezetését 
is ellátja, a tagintézményvezető-helyettesek 
Zsirosné Vass Judit és Nyári Lászlóné.

5. Pályázat benyújtásáról döntött a Képvise-
lő-testület a József Attila Közösségi Ház felújí-
tására KÖZÖSSÉGI TEREK ÉS INFORMÁCIÓS 
PONTOK INFRASRTUKTURÁLIS FEJLESZTÉSI 
FELADATAINAK (DAOP-4.1.3/B) támogatá-
sára. A pályázat céljai: akadálymentesítés, 
épületfelújítás, közösségi terek berendezésé-
nek beszerzése. A pályázott támogatás 49,8 
millió Ft.

6. A Képviselő-testület döntött a volt Király-
széki Iskola épületének megvásárlásáról 5 mil-
lió Ft-os vételáron. Az épület a régi zsombói 
külterületi iskolák egyike, melyet az előző 
századforduló környékén, a klebersbergi isko-
laépítési program előtt építettek. Az épület a 
természeti értéket képező úgynevezett Király-
széki rét mellett található a Zsombó – Forrás-
kút közötti országos közút mellett. Természe-
tesen a felújításra szoruló épület akkor igazán 
érték, ha kulturális, művelődési, oktatási, tu-
risztikai vagy egyéb funkcióval tudja ellátni az 
önkormányzat. Az ehhez szükséges pályázati 
lehetőség és elképzelés is rendelkezésre áll. 
Az egyik legrégebbi zsombói épület eredeti 
állapotban történő helyreállítása a helyi örök-
ségvédelem fontos feladata lesz.

7. A Képviselő-testület támogatta a Dél-al-
földi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulást 
(melynek önkormányzatunk is tagja), hogy a 
KEOP 1.1.1 Települési szilárdhulladék-gazdál-
kodási rendszerek fejlesztése megnevezésű, 
speciális szelektív hulladékgyűjtő, - szállító jár-
művek, hulladékgyűjtő edények beszerzésére 
a térségi szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése 
érdekében pályázatot nyújtson be.

2008. szeptember 12. (rendkívüli)
– 2008. évi költségvetési rendelet módosítá-
sa 
– Tájékoztató az általános iskola és az óvoda 
2008-2009. tanévének/nevelési évének meg-
kezdéséről
– Tájékoztató a község és környékének köz-
rend- és közbiztonságának helyzetéről

1. Elfogadásra került az önkormányzati költ-
ségvetés első féléves végrehajtásáról szóló 
beszámoló.

2. Elfogadta a Képviselő-testület a helyi hul-
ladékgazdálkodási terv felülvizsgálatát. 

3. Tájékoztató hangzott el az iskola és az 
óvoda 2008-2009. tanévének/nevelési évének 
megkezdéséről. Ennek kapcsán döntés szüle-
tett Maróti Antalné igazgató asszony kezde-
ményezésére a 18 éven felüli művészetokta-
tásban résztvevők térítési díjáról és tandíjáról 
a 18 éven aluliak térítési díjának változatlanul 
hagyása mellett. 
Az augusztus végi ülést követően felmerült 
igényt soron kívül támogatta a Képviselő-tes-
tület, miszerint a művészetoktatás keretén 
belül zenei előképző (Zeneóvoda) indítható, 
megfelelő számú jelentkező esetén.

4. Jaksa István Sándorfalvi Rendőrőrs pa-
rancsnoka, Hirsch Attila és Lengyel Zsolt 
körzeti megbízottak tájékoztatót tartottak a 
település és környékének közrend– és közbiz-
tonságának helyzetéről.
A község Sándorfalvi Rendőrörshöz való csat-
lakozásával, illetve az azóta megtett szervezési 
intézkedések következtében javulás tapasztal-
ható a közrend és közbiztonság területén. Ősz-
től két fő körzeti megbízott lát el szolgálatot 
Zsombó területén. A körzeti megbízotti iroda 
felújítását kérték, amelyet az önkormányzat 
várhatóan idén ősszel elvégez. A megfelelő 
rendőrségi informatikai infrastruktúra kiépí-
tése a céljuk, mert a felújított irodában meg-
felelő számítástechnikai háttérrel a helyszíni 
ügyintézésre lehetőség nyílna, ami a rendőrök 
Zsombón tartózkodásának idejét jelentősen 
növelné. Kiemelték, hogy a zsombói polgár-
őrség jól működik, segíti a munkájukat, és a 

kapcsolattartás is jól működik. 
Elmondták, hogy a statisztikák és a tapaszta-
latuk alapján a különböző bűncselekményeken 
belül jelentősen megnőtt a fiatalkorú elkövetők 
száma, amelyre fokozott figyelmet kell fordíta-
ni.

5. A Képviselő-testület elfogadta a Démász 
Zrt. közvilágítási szerződés módosítását.

6. A Képviselő-testület tudomásul vette Kál-
mán Miklós Dávid vállalkozó bejelentését a 
folyékony hulladékszállítási tevékenységének 
megszüntetéséről. Zsombó Község Képviselő-
testülete köszönetét fejezte ki Kálmán Miklós 
Dávid vállalkozónak a község lakossága érde-
kében eddig végzett színvonalas munkájáért. 
A pályáztatásig Arany János sándorfalvi vál-
lalkozó látja el a feladatot. A vállalkozó tele-
fonszáma: 30/915-6180. A vállalkozó 10m3-
es szállítójárművel 2.200 Ft/m3 áron, mérten 
szállítja el lakossági szippantott szennyvizet. 
Ezúton kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
szolgáltatással kapcsolatos észrevételeit jut-
tassa el a Polgármesteri Hivatalba.

7. Döntés született az Iskola sportpálya felöli 
oldalán a kerítés megépítéséről, stílusáról és 
formájáról. A kerítés várhatóan ősszel készül 
el.

8. Közlekedésbiztonsági pályázat került 
benyújtásra, amelyből eredményes elbírálás 
esetén egy forgalomlassító sziget készülhet 
és két elektronikus sebességtúllépésre figyel-
meztető tábla kerülne kihelyezésre. 

9. Szennyvízcsatorna hálózat és tisztító ki-
építésére benyújtott pályázat:
A nyolc település által közösen beadott szenny-
vízelvezető rendszer kiépítésével kapcsolatos 
pályázat első alkalommal elutasításra került. 
Az elutasítás több ok következménye: például 
településeink szennyvíz–tisztítási szempont-
ból nem tartoztak a jogszabály alapján egy 
körzethez (agglomerációba), a nyolc telepü-
lésnek a már meglévő csatornáit nem egyazon 
üzemeltető működteti, a pályázat kiírója még 
több lehetséges alternatívát kér a műszaki 
megoldásokra, a meglévő szennyvíztelepek 
felújítása (Röszke, Domaszék) aránytalanul 
nagy fajlagos költségemelkedést jelentenek. 
Ezen kizáró okoknak megfelelően a pályázati 
dokumentációt kiigazítottuk és szeptember 
1-jével ismét beadásra került a Szegedi Kistér-
ségi Iroda közreműködésével. Az új kiírásban 
változások vannak, amelynek legfontosabb 
eleme, hogy nincs lehetőség a tanyai egyedi 
szennyvíztisztítók megépítésére, és a ritkás 
ivóvíz bekötéssel rendelkező szakaszok kiépí-
tése is újragondolást igényel. Az érintett te-
rületeken (Szegedi út és a Szatymazi út egy 
része, Erdő alja utca, Fürj utca) ingatlantulaj-
donnal rendelkezőket lakossági fórumon tájé-
koztatjuk és kérjük ki a véleményüket a pályá-
zaton kívüli szennyvízkezelési alternatívákról. 
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„Levágva népünk ezrei,
Halomba, mint kereszt,
Hogy sirva tallóz aki él:
Király, te tetted ezt!”

Arany János: A walesi bárdok 

A tűzzománc varázsa

Két szegedi alkotó rendezett nem éppen szo-
kásos bemutatót a zsombói közösségi házban. 
Barkos Bea és Simon Miklós hozta el zománc-
képeit, ékszer terveit, különös, plasztikus 

megoldású  kompozícióit azzal a szándékkal, 
hogy egyrészt betekintést engedjenek ennek 
a kevéssé ismert, ámde annál népszerűbb 
képzőművészeti műfajnak műhelytitkaiba, 
másrészt pedig kedvet ébresszenek a zsombói 
gyerekekben, fiatalokban, akik szeretnék meg-
tanulni ezt a technikát. 

Amit erről szóban is érdemes volt a látottakhoz 
hozzátenni, az rám hárult, a kiállítás kalauzára. 
A kiállításon jelen volt érdeklődők egészen sa-
játos zenei előadásban részeltettek Ivánovics 
Tünde népi énekes és Fábri Géza kobzos erre 
az alkalomra rögtönzött  népzenei produkció-
jával. Barátok ők mind a négyen, akik ugyan 
más-más műfajban jeleskednek, de  érték-
rendjük, ideáljaik, közösek és alázatuk is egy-
becseng, ahogyan önkifejezésük közegében – 
a zenélésben és másik oldalon a vizuális képi 
nyelvhasználatban – otthon vannak. 
 
Simon Miklós és Barkos Bea közösen vezet-
nek zománcműhelyt Tápén, ahol nyaranta 
fiatalok sokaságát vezetik be a zománcműves-
ség sokféle tudást, készséget, tapasztalatot 
igénylő tudományába. Ezek az alkotótáborok 
természetesen másféle ismeretet is átplán-
tálnak a résztvevőkbe: elsősorban a népi 
képzművesség hagyományait, tiszteletét, for-
makincsét, de a festői kifejezés, gondolkodás-
mód megoldási módozatait is. 

Barkos Bea kiállítási anyaga láthatóan a nép-
művészettel rokonítható. Az archaikus forma-
világban és a népi díszítőművészetben keresi 
és találja meg a tűzzománc technika alkalma-
zásának lehetőségeit.  Bátran és merészen él a 
rendhagyóbb képi és plasztikai megoldásokkal. 
Alighanem a talált tárgyakból, falusi portákon, 
tanyákon használt eszközökből kialakított képi 
ötletei  a leginkább vonzóak, a leglátványosab-
bak. Kopott lapát, törött szita, sütőlapát vagy 
éppen ökörjárom alakult át zománcképekkel, 
díszekkel ékesített idollá, mesefává, talányos 
történettel felruházott képszerű olvasattá. A 
népmesék képi világa, a sámán-imádságok ta-
lányos jelképei, a honfoglalás kori motívumok 
ismerősebb füzérei bukkannak fel zománcké-
pein és saját tervezésű ékszerein. 

Simon Miklós másfajta lehetőségeit mutat-
ja meg ugyanennek a technikának. Ő jobban 
ragaszkodik  a klasszikusan kiművelt meg-
oldásokhoz, festői látásmóddal és tapaszta-
lattal műveli a zománctehnikát. Otthon van 
a festmények kompozíciós lehetőségeit a 
zománctechnikával összebékíteni képes, sza-

badabban kezelt eljárásban éppúgy, mint az 
egzaktabb, elvontabb képi kifejezést kínáló 
rekeszzománc technikában.  Ropogósabb, szí-
nesebb zománckompozíciókat tár elénk, nagy 
tapasztalattal kezeli a tűz, az égetőkemence 
hőjének véletlenszerű beavatkozásait az anyag 
alakításában. Magyar szenteket ábrázoló képei 
a témaválasztás közöttségeivel összhangban 
fegyelmezett technikai eljárásmóddal szület-
hettek csak meg. Zománcképein a főszerep a 
színeké inkább s a másodszerep jut magának 
a képi témának.

Hogy mivégre jó a zománctechnika, azt igen 
változatos példatárral tárja elénk ez a tárlat: 
díszít, dekorál, ha kép, ékít, csinosít, boldogít, 
ha ékszer. A tűzzománc titokzatos, ezerarcú 
valami. Annyi képet mutat, ahány megvilágí-
tás éri. Ha a szobában visszafogott fényvilág-
ban látjuk, misztikus belső fénnyel ragyog fel 
sejtelmesen, titokzatosan. Ha napsugár pász-
tázza, mégszédülünk szinte   kápráztató ragyo-
gásától. Mindig más színhatása, fényjátéka is 
szüntelen változó. S ami még lényeges, talán a 
legtartósabb anyag, ami képi üzenetet hordoz-
hat. Öröklétre hivatott maga is, mint ahogyan 
a – mint tudjuk – a művészet is örök.  

Dr. Tóth Attila művészeti író
aki a kiállítást az érdeklődők figyelmébe ajánlotta

A tűzzománc szakkörhöz még lehet csatlakoz-
ni. Időpont: minden pénteken 14.30-tól

Köszönjük Kádár-Németh Lajos hozzájárulását 
a kiállítás megnyitó sikeréhez!

Bran koncert, Zsombó
Szeptember 12.

Szeptember 12. napjának a kora esti óráiban 
a Bran együttes koncertjét volt szerencséje 
élvezni mindazoknak, akik ellátogattak a Kö-
zösségi Házba. Kovács Gáborján és zenekara 
fergeteges hangulatot varázsolt a hallgatóság 
köreiben.  A muzsika és a humor olyan sa-
játságos egyvelegét hallhattuk és láthattuk a 
színpadon, ami nevetést csalt mindannyiunk 
arcára. Gáborján bemutatta, hogy a hagyomá-
nyos zeneszerszámok mellett – úgymint furu-
lya, fuvola, gitár, bodhrán (ír dob) – a színpad 
padlózatából, a székekből, az asztalokból, a 
radiátorból is lehet értő kézzel muzsikát csi-
holni. 
A Bran együttes 1993 óta a magyarországi ír 
zenei élet egyik legfontosabb résztvevője, ran-
gos népzenei rendezvények és fesztiválok ál-
landó szereplője. Sok-sok daluk immár 15 éve 
a zenei kínálatunkon szerepel, s ezeket mégis 
olyan lelkesedéssel, örömmel játszották, mint-
ha csak néhány hónapja tanulták volna e szá-
mokat. 
A zenekar legfőbb erénye, hogy az általuk 

játszott dallamokat saját írországi gyűjtése-
ik anyagából válogatják össze – így képesek 
arra, hogy a hagyományos ír zenét teljes sok-
színűségében mutassák be: repertoárjukon 
megtalálhatóak a vidám kocsmadalok mellett 
a balladisztikus hangulatú ír- és angol nyelvű 
énekek, a régi hárfás hagyomány dallamai és 
a virtuóz hangszeres játékot igénylő, friss tem-
pójú népi tánczenék is.
Az együttes koncertjei kultúrális események 
is, melyeken az ír zene és tánc mellett a szi-
getország történelme, mitikus hagyományai, 
folklór és mesevilága is megelevenedik. Így 
történt ez Zsombón is. Már a koncert dallam-
világa megmozgatta a gyerekeket a közönség 
soraiban. Az előadást követően a zenekar ját-
szott tovább. Kuti Judit lejött a színpadról, kör-
be rendezte a vállalkozó kedvű hallgatókat, s 
kezdetét vette az igazi móka: ír körtáncokat ta-
nulhattak a vállalkozó kedvű hallgatók. Hagyo-
mányosan a zene és a tánc elválaszthatatlan 
egymástól. Ezt most is megtapasztalhattuk.
A zenekar programjában az ír zenék és me-
sék mellett egyre több breton és ószirmi dal-
lam szerepel a hozzájuk tartozó történetekkel 
együtt. (A bretonok Franciaország északnyu-
gati csücskében élnek, a Bretagne-félszige-
ten, kultúrájuk (ugyanúgy, mint az íreké) rész-
ben kelta eredetű. Az ószirmi anyag egy XVII. 
századi, Erdélyből származó kódex képeinek 
megfejtéséből származik – a kódex talányos 
rajzai hatalmas mennyiségű, eddig ismeretlen 
dallam – és mesekincset rejtenek. A könyv 
tartalma valamint az ír- és breton hagyomá-
nyok közötti meghökkentő rokonság eredete 
egyenlőre tisztázatlan.)
Különleges szeletét mutatta be az emberi kultú-
rának a Bran zenekar itt Zsombón. Hálás szív-
vel gondolunk rájuk mindannyian kik részesei 
lehettünk ennek a csodának. Köszönjük!

Kerekes Zsolt

Zöld Klub a Közösségi Házban

Környezetünk védelme mára egyik legfonto-
sabb nemzeti és nemzetközi ügyünkké vált. 
Kérdés, hogy az emberiség meg tudja-e oldani 
az általa okozott környezet- és természetvédel-
mi problémákat, válsághelyzeteket? Erre csak 
egy megfelelően felkészült társadalom lesz 
képes. Így egyre fontosabb szerepet kap a 
környezeti nevelés, mely lehetővé teszi a kör-
nyezetéért felelősen gondolkodó és cselekvő 
társadalom kialakulását.
Egyesületünk egyik legfontosabb feladatának 
a Dél-alföldi Régióban előforduló védett, foko-
zottan védett valamint veszélyeztetett fajok-
nak és élőhelyeiknek a megóvását tekinti. Ez 
természetesen önmagában még nem elegen-
dő. Szemléletformálás nélkül a természetvé-
delmi tevékenység semmit sem ér. Mottónk, 
hogy „A természetet csak az védheti eredmé-
nyesen, aki ismeri.” Ezért megalakulásunk óta 
tartunk előadásokat óvodás, általános illetve 
középiskolás gyerekeknek hazánk természeti 
értékeiről és környezeti problémáiról. A ré-
giónkban élő gyerekek között vetélkedőink, 
táboraink, erdei iskola programjaink nagy nép-
szerűségnek örvendenek. 
Az ifjúság érdekeltsége a jövőt illetően min-
denki másénál nagyobb, új eszméik megvaló-
sítására ott áll előttük az egész élet. A szívük 
még romlatlan, és tisztán tör föl bennük az ér-
zés, hogy a jelenleginél igazságosabb, becsü-
letesebb, emberibb világot kell teremteni.
A gyermek elsősorban otthon és az iskolában 
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„Tíz nap szabadság? Tizenegy!
Csók, szívre, minden pillanat!
És nem volt többé szégyen az,
hogy a magyar nép fia vagy”

Szabó Lőrinc: Meglepetések

tanul. Az oktatás képes arra, hogy egymást 
követő generációkba folyamatosan táplálja be 
a természeti értékek megóvásának gondola-
tát, és a folyton változó információk rugalmas 
felhasználásával korszerű környezettudatos 
világképet alakítson ki.
A hazai pedagógia eddigi gyakorlata főleg kog-
nitív jellegű volt, így személytelenné, arcnél-
külivé vált. A tanítás és tanulás folyamatából 
kiszorultak az érzelmek és személyes tapaszta-
latok. Szükség van tehát arra, hogy a gyerekek 
egyrészt az iskolai, másrészt az iskolán kívüli 

tevékenységük révén (családi élet, klubfoglal-
kozások, természetvédelmi egyesületek által 
szervezett rendezvények) részesei legyenek a 
természet történéseinek.
Programsorozatunk az első lépés a tudatos és 
hosszú távú, a környezetével összhangban élni 
tudó társadalom formálásának.

Csehó Gábor 
Csermely Környezetvédelmi Egyesület elnöke,

a Zöld Klud vezetője

Egy idegen véleménye a szeptember 
7-ei Zsombói búcsúról

A múlt héten, október 8-án Magyarok Nagy-
asszonya ünnepén a Szent Korona Lovagrend 
társaimmal Dunapatajon voltunk, ahol Dr. 
Bábel Balázs Kalocsai érsek úrral és Mayer 
Mihály pécsi püspök úrral együtt ünnepeltük a 
magyarság egyik legszebb ünnepét.
A szentmise után odajött hozzám egy 
dunapataji férfi, aki úgy 68 éves lehetett, és 
ezt mondta: Uram elnézést, hogy megszólí-
tom, de szeptember 7-én ott voltam Zsombón 
a maguk falujában, rokonoknál, és résztvettem 
a Kisasszonynapi búcsúi szentmisén, amit a 
templomkertben sátorban tartottuk. Hát ké-
rem, én már nagyon sok búcsúi szentmisén 
vettem részt, már koromnál fogva is, de meg-
mondom Önnek őszintén, én még ilyen szép 
szentmisén nem voltam. Énekelt ott egy férfi 
és egy nő – biztos művészek voltak – csodála-
tos hangjuk volt. Nagyon szépen énekeltek. No 
és azok a gyerekek, akik kórusként énekeltek, 
hát az valami csodálatos volt. És mindennek 
a tetejében még a Szent Korona hiteles má-
solata is ott volt az oltár előtt, magyarságunk 
legszebb jelképeként. Ez így mind összessé-
gében egy olyan szép összhangot adott, egy 

olyan felejthetetlen élményt nyujtott nekem – 
és gondolom mindenkinek aki ott volt ezen a 
szentmisén – amit nem lehet elfelejteni. 
Csak az a kérésem Ön felé, hogy valahogy 
közölje a zsombóiakkal, ahol ilyen szép bú-
csúi szentmisét tudnak szervezni, ott biztos 
nagy az egyetértés a faluban. Mert az ilyen 
rendezvényhez ez kell! Azután kezet nyújtott 
és elment ez a dunapataji férfi, akinek még a 
nevét is elfelejtettem megkérdezni, meglepe-
tésemben.
De kívánságának eleget téve, minden kom-
mentár nélkül, e sorok sorok közlésével eleget 
tettem ennek a szimpatikus dunapataji férfi-
nak.

Pancza István
Szent Korona Lovagrend tagja

Beindult az olvasókör

Az olvasókör célja, hogy összehozza az irodal-
mat szerető embereket és hogy azon kívül is 
legyen téma, nekem itt fáj – nekem meg ott. 
Az októberi különösen jól sikerült. Igaz, hogy 
meghívott vendég nem volt, de Bea és Csa-
ba olyan színvonalas olvasnivalóval (Karinthy 
írásaival) lepett meg bennünket, ami talán so-
kunknak ismerős, de attól függetlenül minden-
kinek tetszett. Próbálkozunk, hogy minél több 
emberrel szerettessük meg az olvasást. Várjuk 
azokat az embereket, akik örömüket lelik az 
irodalom által nyújtott az örömökben.

Szalmáné Vali
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„Az aradi Golgotára
Ráragyog a nap sugára,
Oda hull az őszi rózsa,
Hulló levél búcsucsókja”

Ady Endre: Október 6. 

„én is mindig kapok éneklés köz-
ben”

Gryllus Vilmos, több évtizede képviseli az 
igényes gyermekdalokat. Zenéjén gene-

rációk nőttek fel. Zsombón október 14-én 
adott koncertet. Az előadás után röviden 

kérdeztem mindennapjairól.

Hogy érezte magát nálunk?
Jól. Nagyon jó mindig utána a gyerekekkel 1-2 
szót váltani, pláne amikor azt mondják, hogy 
nagyon tetszett, szépen tetszett énekelni, bár 
előfordul néha, hogy látszik rajta, hogy nem 
érintette meg. Örülök, hogy működik a közös-
ségi ház, az mindig öröm, hogyha egy falusi 
művelődési intézmény talpon tud maradni. 
Örülök, hogy ilyen ambíciók és szándékok 
vannak és Én ehhez szívesen társulok ilyen 
műsorokkal és kitartást is kívánok hozzá, mert 
anélkül nem megy.

Az  elmúlt  hetekben  többször  egyeztettünk: 
egyszer Marosvásárhely, egyszer Olaszország. 
Hogyan zajlanak Gryllus Vilmos hétköznapjai?
Így a kettő között. Elég sokat utazunk, bár az 
Olaszország az éppen most egy kis pótszabad-
ság volt, de hát arra is szükség van. Valami-
kor töltekezni is kell! Nemcsak mindig kiadni 
magából az embernek azt ami benne van – 
nem mintha a műsorok nem lennének azért 
kétirányúak: mert én is mindig kapok éneklés 
közben egy-egy szép éneket, egy-egy jó közös 
éneklésnek az élményét, egy csendes pillana-
tot, amikor érzem, hogy eljut a gyerekekhez az, 
amit szeretnék nekik mondani. 

Hogyan tudja megtalálni az egyensúlyt a Kalá-
ka és az egyéni fellépések között?
Az a legkönnyebb! Csak néha az a buktató, 
hogy sokat kell, vagyis többet kell dolgozni 
annál, mint, amit az ember eltervez. Én elter-
vezem, hogy mondjuk egy héten elvállalok 
3-4 fellépést, és akkor még jut időm otthoni 
munkára, a családra. Aztán akkor elvállalom 
az egyiket, a másikat, ahogy jönnek a felké-
rések. Aztán jön a testvérem, vagy telefonál-
nak Zsombóról és így szépen szerveződik az 
életem. Örülök, ha marad benne egy szabad-
nap. De azért néha - meg tudnám mutatni - 
vastagon belehúzok a naptáramba egy hetet, 
vagy egy hétvégét és akkor oda nem vállalok 
semmit. Ennyi magánéletem, családi életem 
legalább biztosan van.

A legutóbbi „biciklizős lemez” 2007. végén je-
lent meg. Milyen a fogadtatása?
Eddig elég jó, ahova eljutott. Tulajdonképpen 
hogy hova jut el, nekem erre nagy rálátásom 
nincsen, hiszen a nagykereskedelmi elviszi 
ide-oda. Már jó néhány lemez gazdára talált 
és elég jók a visszajelzések. Mindenesetre egy 
nagyon vidám lemez lett és az külön érdekes-
sége, hogy a Kerékpáros Szövetség is megke-

resett emiatt, felkértek arra, hogy a biciklis le-
mezt énekeljem el  egy kerékpáros napon. Be 
is léptem a Kerékpáros Szövetségbe. Úgyhogy 
ez is a lemez hozadéka.

Mc. S.

Az Illyés Gyula Olvasókör első 
rendezvénye 

2008. szeptember 17-én a Közösségi Ház 
vendége volt Buda Ferenc Kossuth-díjas 

költő. Az irodalmi esten megismerhettük a 
szerző életét, irodalmi gondolkodását, sőt 
versei közül néhányat Ő maga adott elő. 
A rendezvény a szeptemberben megala-
kult olvasókör első összejövetele volt. A 
beszélgetésből ezúton mutatunk be egy 

rövid részletet.

(…) Nem akartam én eleinte tollforgató len-
ni, ámbár az első verseimet olyan 9-10 éves 
korom körül írtam le papírra. Inkább vonzottak 
a különböző képzőművészeti ágak, de végül 
csak az írás mellett döntöttem. Kezdettől meg-
volt ez az érdeklődésem. Ötéves koromra már 
tudtam folyékonyan olvasni. Még nem jártam 
iskolába, amikor megkaptam édesanyámtól 
Petőfi összest, amit ronggyá olvastam, de 
szerencsére még ma is megvan! (…) Fontos 
időszak volt, amikor gimnáziumba kerültem, 
mert volt pár hozzám hasonló ifjú, aki szintén 
kacérkodott a tollal meg a papirossal és így 
megmutogattuk egymásnak, ki mit csinált. 
A legfontosabb számomra az volt, hogy volt 
egy tanárom, jeles költő, esszéíró. Nekünk 
történelmet tanított, nem ő mondta, de tud-
tuk másoktól, hogy ő költő. Odavittem neki a 
zsengéimet megmutogatni és eltette szépen 
és nekem írásban, postán válaszolt, tehát ko-
molyan vette a dolgot. (…) Az első verseimet 
1955 tavaszán közölte az Alföld című folyóirat, 
ekkor még középiskolába jártam, abban az 
évben érettségiztem. Érettségi után nyom-
ban felvettek az egyetemre, 
magyar-orosz szakra, a böl-
csészkarra. Egy évig ment 
mondhatni úgy, mint a kari-
kacsapás, aztán 1956 őszén 
jött egy nagyobb csapás a 
karikacsapásánál. (…) 
(…) ’57 februárjában újra-
indult az oktatás az egyete-
men. Egyszer, amikor is a 
feleségem lélekszakadva sza-
lad elém – persze akkor még 
nem volt a feleségem – hogy: 
Ferkó! Keresnek a rendőrök! 
Na mondom akkor hátraarc, 
hiszen akkorra már végigku-
tatták értem az egyetemet. 
Este hazalopakodtam. Szegény 

anyám azt hitte, hogy már meg is haltam. Na, 
leültünk apámmal megtanácskozni, hogy mi-
tévők legyünk. „Fiam, nem kell itt bujkálni, 
jelentkezz magad, én úgyis kihozlak onnan!” 
- gondolta ő. Még aznap este beballagtunk a 
rendőrkapitányságra, éppen kilencet kondított 
a nagytemplom órája, kerestem az ügyele-
tes tisztet. Bekopogok, jó estét kívánok, én 
vagyok ez meg ez, akit ma kerestek, tessék! 
Kérem ma már nem nincs félfogadás, jöjjön 
be holnap reggel! (…) Másnap jelentkeztem 
újra… Elém rakták egy vers kéziratát, nem az 
én kézírásom volt, mert kézről kézre terjesztet-
ték. Kérdezik: Ki írta ezt a verset? Mondom: 
Én. Meg is lepődött, hogy nem tagadom le. Ez 
attól fogva bizonyos irányba elvitte már a be-
szélgetést. Rendes bírósági eljárás volt, amely 
alapján elítéltek. A vád: izgatás a nép és állam-
rend ellen. Egy évre el is ítéltek, amely akkor 
fiatalon nagyon hosszúnak tűnt! (…)
(…) Az újrakezdés az váratott magára, mert 
az ország összes egyeteme automatikusan ki-
zárt. Megpróbáltam kérvényezni, hogy vegye-
nek vissza. (…) Pár hónap múlva behívattak a 
rendőrkapitányságra. Ekkor meg ekkor, indok-
lás: saját érdekében. El nem tudtam képzelni, 
mi lehet az én saját érdekem. Beballagtam a 
rendőrkapitányságra, nagyon kedvesen foga-
dott egy főhadnagy: Tudunk róla, hogy Ön foly-
tatni akarja a tanulmányait. Mondom persze, 
ha az ember elkezd valamit, akkor azt szeretné 
befejezni. Főhadnagy: Nagyon helyes, ez a le-
hető leghelyesebb hozzáállás. Maga különben 
is egy tehetséges ember! Én gondoltam ma-
gamban, honnan tudja ez? Aztán hamarosan 
kiderült, hogy honnét zörög a haraszt… Tu-
dunk róla, hogy maga elég gyakran találkozik 
az egykori kollégáival. Nem kell semmit se csi-
nálni, csak hegyezze a fülét, és néha behívjuk, 
hogy számoljon be az ott elhangzottakról, meg 
a hangulatról. Hát ekkorra már elment a jóked-
vem is és mondtam, hogy köszönöm szépen, 
de ez egészen más szakma, mint amilyenre 
én készülök. (…) Akkor pedig vegye tudomá-
sul, hogy ott fog megrohadni a malterosláda 
mellett, mert hát oda is ember kell! Kimentem 
szépen, akkor már nem köszöntünk egymás-
nak. (…) 
(…) Nyilvánvaló, hogy ha az ember elismerést 
kap, ami anyagiakkal is jár (Kossuth-díj 2005. 
szerk.), nem bánkódik miatta. Ami az elisme-
rést illeti, azt sajnálom, hogy a szüleim már 
nem érhették meg. Jóleső érzés volt, hogy a 
pályatársak, a barátok is örültek a díjamnak, 
egyébként nem érzem magam másnak. Se 
jobb nem lettem, de remélem rosszabb se. 

Szerkesztő: mészáros



9

ZSOMBÓI PORTRéK

„hol zsarnokság van,
mindenki szem a láncban;
belőled bűzlik, árad,
magad is zsarnokság vagy”

Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról

„mi az iskolába azt tanultuk, 
hogy…”

Szilárdi Feri bácsi településünk, egyház-
községünk megbecsült tagja. A közelmúlt-

ban több évtizedes értékes munkájáért 
XVI. Benedek pápa oklevéllel tüntette ki, 

melyet a zsombói templomban vehetett 
át. A négygyermekes családapának, nyolc 
unokája született. Büszke a borára, melyet 
a napokban nagy gondossággal szüretelt, 

és arra is, hogy festményei, rajzai közül 
már többet kiállíthatott.

– a beszélgetés rövidített, szerkesztett változata –

Milyen gyerekkorra emlékezik vissza?
1938 végén születtem. Szüleim mezőgazda-
sággal foglalkoztak. Hiányoltuk az apát hosz-
szú időn keresztül, mert apukám a dél-vidéki 

visszafoglalás idején volt katona. Utána az 
orosz frontra is kivitték, de őt nem vetették be, 
mert ő tartalékos volt. Hatéves voltam, amikor 
a háború ideért Zsombó környékére. Nagyon 
hamar megtanultunk félni mi gyerekek, próbál-
tak nyugtatni, de egy gyereket se lehet elámí-
tani. Hárman voltunk testvérek. Én vagyok a 
legidősebb. 14 éves voltam, amikor született 
egy húgom. A Dózsa dűlő 48. szám alatt lak-
tunk, ami valaha Zsombó dűlő volt. Ezt régen 
Öregsornak nevezték: a mai Dorozsma határá-
tól indult és szinte Forráskúton volt vége. Se 
nem volt város, se nem falu, de közel voltak 
egymáshoz a házak, tanyák.
 
Iskolai élményei közül mit idéz fel szíve-
sen?
A tanulást közvetlenül a háború után kezdtem 
el. Úgy emlékszem, hogy az elsőt a mostani 
óvoda helyén jártam, a második osztályt pedig 
már az erdősbe folytattam. Vörös Károly és a 
felesége voltak a tanítóim. A háború után volt 
olyan év, hogy nem volt se fa, se szén, ezért 
a tanító azt kérte, hogyha nem akarunk meg-
fagyni, akkor mindenki hozzon egy darab fát, 
és mi vittünk is, így ment a tüzelés akkoriban.
Egy másik esetre is igen jól emlékszem az is-
kolából. Azt hiszem házi feladat elmulasztása 
miatt Balog Imrével, Oláh Gyurkával, meg Ki-
rály Zolival együtt „majdnem” bezárt minket a 
tanító az iskolába. Majdnem, hiszen észre vet-
tük, hogy nyitva maradt az ajtó. Figyeljetek! 
Nincs az ajtó bezárva! Hát szökjünk el! – tana-
kodtunk. Mi nem akartunk kötélnek állni Balog 
Imrével, mert gondoltuk, hogy ebből semmi 
jó nem fog kisülni. A másik kettő elment, így 
végül mi is elmentünk. Másnap volt ám pofon-
osztogatás! Én szerencsére másnap nem vol-

tam iskolába, de nem felejtette el a tanító. 
Nem volt egy olyan nagy termetű ember, 
de az volt a szokása, hogy odament a gye-
rekekhez… beszélgetett… aztán egyszer 
csak sutty! Hatalmas pofon! Ezt az esetet 
még Balog Imrével ma is emlegetjük. 

Volt-e lehetősége továbbtanulni? Szak-
mát tanulni?
Iskola után továbbtanulásról nem volt 
szó, mert nem is voltam annyira jó tanuló. 
Akkoriban mi gyerekek is be voltunk fog-
va a mezőgazdasági munkába. Sokszor 
előfordult, hogy éjfél után értem haza a 
legeltetésből, és ez bizony a tanulás ro-
vására ment. 16 éves voltam, amikor azt 
mondtam otthon, hogy én elmegyek a Ti-
szántúlra kukoricát törni. Mondták nekem, 
hogy még 16 sem vagyok, hogy fogok bír-
ni felnőttekkel dolgozni. Nehezen egyezett 

bele az anyukám és a nagy-
mama. Féltettek, hogy hogy 
fogja bírni ez a gyerek! 

Közvetlen élménye van 
tehát a mezőgazdaság át-
alakításáról? Hogy zajlott 
ezen a vidéken a téesze-
sítés? 
Én 22 éves voltam amikor 
a Kádár-rendszer itt is TSZ-t 
csinált. Gyűlést tartottak 
a Maróti-féle vendéglőbe, 
én is elmentem. Én voltam 
egyedül fiatal, és a TSZ-be 
lépésről volt szó. Azt mond-
ták, hogy ez jó lesz! Önként 
választotta a parasztság! Én 
ekkor azt mondtam, hogy 
mi az iskolába azt tanultuk, 

hogy a parasztság évszázadokon át tartó nagy 
álma vált valóra, amikor földet kapott. Nem 
akarnak ők belépni! Kemény lett a vita. Akkor 
éjszaka úgy mentem haza, hogy könnyen jö-
het értem a „meseautó”… De nem jött! Mire 
a TSZ agitátorok megjelentek, akkorra elvittek 
katonának. Ekkor 1961-ben járunk. Fél évig 
voltam katona Karcagon.

Leszerelés után jött a szerelem, családala-
pítás? Hogyan kezdték az önálló életet?
Huszonnégy évesen nősültem 1962-ben. 
Bordányba udvaroltam 3 hónapig. A felesé-
gemmel kereszttestvérek voltunk. A mosta-
ni ház portáját apósomék adták, a falakat is 
ők segítették felhúzni, de a vakolást már én 
csináltam. A szülőktől földet kaptunk, amin 
gazdálkodhattunk. Ellestem a kőművessé-
get, ácsmesterséget. Tulajdonképpen ez lett 
a szakmám. A feleségem családja valláso-
sabb volt mint a miénk. 
Így kerültem szorosabb 
kapcsolatba a zsombói 
egyházközséggel, mely-
nek hosszú időn át világi 
elnöke is voltam. Ennek a 
munkámnak is köszönhe-
tő, hogy az elmúlt hetek-
ben kaptam a pápától egy 
oklevelet, mint egyházköz-
ségi tag. Nagyon büszke 
vagyok az elismerésre, 
melyet központi helyre 
tettünk a szobánk falán

Feri bácsi már többször 
közreadta azt a tragikus 
történetet, mely a három 

öngyilkos nőről szól, akik a „felszabadító” 
szovjet katonák elől az halálba menekül-
tek. Ők ambivalens módon a Felszabadulás 
utcában lévő templomkertben nyugszanak. 
Mi történt?
Én is csak rokonom, Patik Erzsébet vissza-
emlékezésére hagyatkozhatom! Akkoriban a 
hírekből már lehetett hallani, hogy az oroszok 
nagyon közel vannak. A három rémült, magá-
ra maradt nőnél egy orosz fogságot is megjárt 
magyar férfi járt, aki beszélt az orosz katonák 
kegyetlenkedéseiről. A minden bizonnyal 
hamarosan eljövő kiszolgáltatott helyzetek 
borzalmairól, arról, hogy mit jelent ez három 
védtelen nő számára férfi védelme nélkül. Azt 
ajánlotta a megrémült három nőnek, hogy a 
padlásra meneküljenek. A legfiatalabb lány 
16, nővére 21 éves volt. Az emberek elbeszé-
lése szerint az édesanya rábeszélte a lányokat 
az öngyilkosságra, ezt látta egyetlen megol-
dásnak a megmenekülésre. A három halottat 
Patik István, öccse Jani, másik öccse Károly 
és Jenei Ferenc (az akkori csősz) találták meg 
és hozták le a padlásról. A halottakat Huszta 
Miska fogatjával vitték tovább a temetkezési 
helyre, melyről először sokáig tanakodtak. Elő-
ször a ház kertjében akarták  őket temetni, de 
Miska bácsi felesége Mari néni azt mondta, 
hogy utána a kertet nem lehet semmire hasz-
nálni. Végül a templomkertet választották. A 
megszokottól eltérő temetést – pap és kopor-
só nélkül – próbálták a lehetőségekhez mérten 
méltósággal földbe helyezni a halottakat. Mari 
néni (Huszta Mihályné) találta ki koporsó he-
lyett a fateknőt. Ő adott lepedőket is,amibe a 
halottakat csomagolták, majd pokrócba csa-
varták őket. Kiásták a sírokat, legelőször az 
édesanyát helyezték a teknőbe, utána idősebb 
lányát, majd a legfiatalabbat. 

szerk: mészáros
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Tanulási nehézségekről másképpen

Felgyorsult életünkben nincs időnk önmagunk-
ra, sem pedig közvetlen környezetünkre. Egy-
re több stressznek vagyunk kitéve, melyekkel 
egyre nehezebben tudunk megbirkózni. Sajnos 
ez alól gyermekeink sem kivételek. 
Az élet első három éve után kikerülve a bizton-
ságot, melegséget, szeretetet nyújtó családi 
körből, belekerülnek életük első meghatározó 
közösségébe, az óvodába, majd az iskolába. 
Bár manapság lehetősége van az édesanyák-
nak egy-két hetet babájukkal eltölteni beszok-
tatás címén az óvodában, de előbb-utóbb 
ott is magára kell hagyni őket. Az óvoda és 
az iskola kapuján kilépve pedig már alig van 
ismeretünk arról, mi is történik a gyerme-
künkkel napközben. Néha elég egy szó, egy 
mondat társa, vagy egy felnőtt részéről: „Ezt 
te úgy sem tudod!” s máris egy negatív érzel-
mi engram  születik. (az emlékezetbe bevésett 
tapasztalat, ismeret, az átélt események nyo-
ma a nagyagykéregben) Legközelebb pedig, 
amikor az óvó néni foglalkozásra hívja a kicsi-
ket, vagy amikor a tanítási óra kezdetét jelző 
csengő megszólal, keresztülesik gyermekünk 
az udvaron felejtett játékon, labdán. Ez  ismét 
egy negatív tapasztalat, mely mélyen elraktá-
rozódik tudatalattijában. Ez lesz a múltbéli tra-
uma. Amikor egy új szituáció tudat alatt hozzá-
kapcsolódik egy negatív engramhoz, akkor az 
új, kívülről talán ártalmatlannak tűnő helyzetet 
az agy veszélyesnek ítél meg, és megpróbál 
védekezni, például azzal, hogy lekapcsol. (Ezt 
nevezzük az agy flow állapotának.) A fenti 
példával élve, ha csengőt hallunk, már eleve 
leblokkol a gyermek agya, mert az agy ismét  
flow állapotba kerül a korábbi eséssel járó 
fájdalom emlékképe miatt. Tehát képtelen a 

tanulásra koncentrálni.
Nagyon sokszor, ha a háttérben nem igazol-
ható semmilyen tanulási nehézség – dyslexia, 
dysgraphia, dyscalculia stb – akkor valószí-
nűsíthető, hogy stressz okozta tanulási prob-
lémával állunk szemben. Ebben a helyzetben 
gyógyszeres beavatkozás nélkül a kineziológia 
tud segítségünkre lenni. 
De mi fán terem a kineziológia? Ez egy nem 
túl időigényes, kíméletes, hatékony szemé-
lyiségfejlesztő, preventív és egészségjavító, 
tanulást segítő stresszoldó rendszer. Maga a 
szó MOZGÁSTUDOMÁNYT jelent. /kinézis + 
logos = mozgás tudomány/
Valamennyi formájában közös az izomteszte-
lés, a tesztelő számára a test biofeedbackje, 
mellyel olyan értékes eszközhöz jutunk, mely-
nek segítségével a testet közvetlenül megszó-
líthatjuk.
A módszer beindítja a test öngyógyító refle-
xét, hiszen a mozgásreflex aktiválása szolgálja 
és tartja fenn valamennyi szervi funkciónkat, 
és ilyen módon elősegíti a test öngyógyító 
törekvéseit. Egyszerű módszerekkel /pl: aku-

punktúrás pontok kopogtatása, masszírozása, 
speciális mozgásgyakorlatok, stb./ visszaállít-
hatjuk a fizikai, energetikai, szellemi, pszichés 
egyensúlyunkat, s gondolkodásmódunk meg-
változtatásával kialakíthatunk egy új egész-
ségtudatot, s képességeinket minden szinten 
kibontakoztathatjuk. 
Ha sikerült a kedves olvasók figyelmét fel-
keltenem, szíves figyelmükbe ajánlom Helga 
Baureis és Claudia Wagenmann Hatékony 
tanulás kineziológiával című könyvét. Ebben a 
módszerről és a módszer által ajánlott tanulási 
technikákról olvashatnak, illetve próbálhatják 
ki gyermekükkel.
Sok sikert a tanuláshoz és ne feledjék:
„VÉGTELEN LEHETŐSÉGEKKEL RENDELKE-
ZÜNK! Mi magunk vagyunk
hajónk kapitánya, mi magunk vagyunk problé-
máink és megoldásaink forrása.”
/Carol Ann Hontz/

Dobosné Horváth Tünde
tanító, fejlesztő pedagógus, mozgásterapeuta és 

kineziológiai tanácsadó

„Te ismered, ó, Uram, az én szívemet, és egyetlen lépésem sem 
ismeretlen előtted: azok szerint ítélj fölöttem kegyesen, s engedj a 
túlvilágon kegyes elfogadást találnom”

Damjanich János imája 
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R.I.P. KOLOimpia 2008, Peking

Magyar szemszögből a 2008-as Pekingi Olim-
pia egyetlen nagyszerű sportember, a kevés-
sel a Játékok előtt tragikus módon elhunyt 
Kolonics György személye körül forgott. Úgy is 
fogalmazhatnánk, hogy az olimpiai bajnok ke-
nus csillag tragédiája beárnyékolta a magyar 
csapat olimpiai szereplését, ám úgy hiszem, 
nagy tiszteletlenség lenne ilyesmit állítani. 
Épp ezért, képtelen vagyok megérteni azokat a 
honfitársainkat, akik szerint a magyar különít-
mény „kudarcot vallott” Pekingben.
Ezen a ponton fel kell tenni azt az alapvető 
kérdést, hogy mi is a sport lényege, vagy 
másképpen fogalmazva, mit hirdet az olimpia 
az embereknek? „A sport lényege a győzelem, 
ha nem nyersz, vesztes vagy”- vallják sokan. 
Vagy, hogy Ayrton Sennát, az egykori kiváló 
Forma-1-es pilótát (akit Kolonicshoz hasonló-
an kedvenc időtöltése közben ért a halál) idéz-
zem: „Ha a második helyen int le a kockás-
zászló, az azt jelenti, hogy én vagyok az első 
vesztes, aki célba ért.”
Profi mentalitás. De én képtelen vagyok egyet-
érteni ezzel a fajta felfogással. A dopping is 
emiatt a gondolkodásmód miatt hódít magának 
egyre nagyobb teret. Annus Adrián a 2004-es 
olimpián aranyérmet szerzett, tisztességtelen 
eszközökkel. 2008-ban Pars Krisztián érte el a 
legjobb magyar helyezést kalapácsvetésben: 
4. lett, de becsületesen. Utólag két versenyzőt 
kizártak előle doppingolás miatt, így végül a 2. 
helyen végzett. Azt hiszem, nem kérdés, hogy 
melyik eredmény ér többet. 
Igen, a sport lényege a győzelem, az önma-
gunk felett aratott győzelem. Ez az igazi sport-
emberi nagyság, amikor egy porig sújtott em-

ber végtelen bánatát valamilyen csoda folytán 
extra motivációvá képes alakítani, feláll a pad-
lóról, és „csakazértis” megmutatja a világnak. 
Kozmann György és Kiss Tamás 
Pekingben megmutatták, mi a 
sport lényege. „Csak” harmadi-
kak lettek, „csak” egy bronzér-
met szereztek, de vitathatatlanul 
a pekingi olimpia legnagyobb 
hőstettét vitték végbe. Kozmann 
György alig egy nappal azután, 
hogy elvesztette hű társát a 
hajóban és egyben jó barátját, 
Kolonics Gyurit, elhatározta, 
hogy „csakazértis” elindul kenu 
párosban az olimpián, hogy mél-
tó emléket állítson „Kolo”-nak. 
A sors, a kegyetlen sors, ami 
így kibabrált Kozmannal alig egy 
hónappal az olimpia előtt, kénytelen volt meg-
hajolni eme sportemberi nagyság előtt, és vé-
gül egyfajta „Kolo”-emlékolimpia kerekedett ki 
a történetből. Ugyanis, gondoljuk csak végig, 
Pekingben mintha minden a kajak-kenu szakág 
körül forgott volna, nemde?! Már a megnyitó 
ünnepségen is a kiváló kajakos Kammerer Zol-
tán vitte a magyar zászlót, és aztán az egész 
olimpián a kajak-kenusok voltak a magyar 
delegáció elsőszámú „zászlóvivői”. Nem kü-
lönös, hogy Magyarország első aranyérmét 
Pekingben épp egy kenus srác, a szegedi Vaj-
da Attila szerezte (holott a kenu igencsak az 
olimpiai program vége táján szerepelt)?! És 
mit is mondott Vajda, amikor az 1000 méter 
döntőjében győztesként rúgta be a csónakot? 
„Köszi Kolo!” 
„Köszi Kolo, és köszönjük nektek is, Vajda At-
tila, Kozmann Gyuri és Kiss Tamás. Nagyon 

köszönjük, hogy ilyen emberfeletti teljesít-
ménnyel hoztatok dicsőséget kis, szegény 
hazánkra!”– így kellett volna, hogy hangozzon 

Magyarország egyöntetű vála-
sza. Ehelyett „a kudarcot vallott” 
kifejezés jutott nekik. Nekik, és 
például annak a Cseh Lászlónak, 
aki három ezüstérmet szerzett, ám 
ha nem születik Amerikában egy 
Michael Phelps nevű ürge, akkor 
most háromszoros olimpiai baj-
noknak mondhatná magát, holott 
ugyanazt a munkát végezte volna 
el, és ugyanazt az eredményt pro-
dukálta volna. És az összes többi 
magyar sportoló, aki részt vett az 
olimpián, meg kell, hogy sértődjön 
a kudarc kifejezés hallatán. 106 
ország indult a Pekingi Olimpián, 

Magyarország az igen előkelő 21. helyen vég-
zett az éremtáblázaton. Előttünk csak olyan 
nemzetek végeztek, amelyek népességszáma 
minimum a kétszerese Magyarország népes-
ségszámának. 
„Ha Kínában az emberek egyszerre vesznek 
levegőt, akkor itt Magyarországon vákuum 
van.”- hogy egy kedves tanárom szófordulatá-
val éljek. Kis ország vagyunk, kevés lakossal, 
kevés pénzzel. Minden olyan sportolónk, aki 
saját sportágában mondjuk az első 20 között 
végzett, csodát vitt véghez, mert kisebb esély-
lyel vágott neki a versenynek, mint kb. 20-30 
másik nemzet sportolója. Szóval, meg kéne 
tanulnunk megbecsülni az értékeinket, amíg 
még vannak!          

Borbás Bálint

dORKÓ

„ezerkilencszázötvenhat, nem emlék,
nem múlt vagy nékem, nem történelem,
de húsom-vérem, lényem egy darabja,
szívem, gerincem”

Faludy György: 1956, te csillag

hely csapat mérkőzés győzelem döntetlen vereség lőtt gól kapott 
gól

pont

1. SZÉKKUTAS TC 8 5 1 2 24 9 16

2. SZŐREGI RSE 8 5 1 2 20 9 16

3. PHOENIX MAKÓ II 8 5 1 2 15 10 16

4. BAKS KSE 8 4 4 0 16 7 16

5. ZSOMBÓ SE 8 4 1 3 16 12 13

6. FÁBIÁNSEBESTYÉN KSC 8 4 1 3 18 15 13

7. ÜLLÉS LC 8 4 1 3 13 14 13

8. CSANÁDPALOTA FC 8 4 0 4 21 16 12

9. CSANYTELEK SC 8 4 0 4 11 17 12

10. APÁTFALVI SC 8 3 3 2 13 13 12

11. TÖMÖRKÉNY KSE 8 3 2 3 18 17 11

12. UJSZEGEDI TC 8 2 2 4 18 14 8

13. DESZK SC 8 2 2 4 12 18 8

14. USC TANÁRKÉPZŐ 8 2 0 6 12 30 6

15. FORRÁSKÚT SE 8 1 3 4 10 25 6

16. BORDÁNY SK 8 0 2 6 14 25 2

Tisztelt Futballbarátok!

A Sprint Zsombó SE a nyáron immár második 
Megye II-es bajnokságának indult neki. Az első 
bajnokságot a 14 csapatos mezőnyben a kilen-
cedik helyen fejezték be a fiúk. Tekintettel arra, 
hogy ez a magasabb osztály a csapat számára 
új volt és sokan csak most játszottak először 
ezen a szinten felnőtt mérkőzést, ez a helyezés 
elfogadható eredménynek számít.

Az idei bajnokságban már 16 csapat szerepel 
és jelentősen erősebbek is lettek az ellenfelek. 
A csapattal szeretnénk előrébb végezni a ta-
valyi eredményhez képest, így célként a 6.-8. 
hely megszerzését tűztük ki magunk elé. 
Az őszi idény első fele eddig elég jól alakult, 8 
forduló után a Zsombó az 5. helyen áll! A csapat 
szervezetten, időnként kifejezetten tetszetősen 
futballozik. Hazai pályán még nem kaptunk ki 
és idegenben is értünk el kisebb-nagyobb sike-

reket. Hazai veretlenségünket minél tovább 
szeretnénk megtartani.

Eddigi eredményeink:
Apátfalva – Zsombó  1 – 0
Zsombó – Csanytelek 4 – 1
Zsombó – Baks  1 – 1
Szőreg – Zsombó  4 – 0
Zsombó – Deszk  5 – 1
Makó II. – Zsombó  0 – 1
Tanárképző – Zsombó 0 – 4
Csanádpalota – Zsombó 4 – 1

Kis Károly ifjúsági edzéseit heti két alkalom-
mal 14-15 zsombói fiatal látogatja. Sajnos 
az eredmények még nem jönnek, hiszen egy 
csapat összekovácsolásához több időre van 
szükség, de a fiatalok nagyon lelkesek, jó kö-
zösséget alkotnak. Ha ez így marad és mind-
ehhez kellő akaraterő is párosul, az eredmé-
nyek sem fognak sokáig váratni magukra.

További mérkőzéseink:
2008.10.04. 15:30 Zsombó – Tömörkény
2008.10.11. 15:30 UTC – Zsombó
2008.10.19. 15:00 Zsombó – Fábiánsebestyén
2008.10.25. 14:30 Székkutas – Zsombó
2008.11.02. 14:00 Zsombó – Bordány
2008.11.09. 13:30 Üllés – Zsombó
2008.11.16. 13:00 Zsombó – Forráskút
Az ifjúsági mérkőzés a felnőttek előtt 2 órá-
val kezdődik.

Továbbra is várjuk állandó és újonnan csatla-
kozó szurkolóink lelkes buzdítását!

Szűcs László
játékos-edző

A bajnokság állása a 8. forduló után:
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A Kossuth Kiadó Egészsé-
ges Életmód című soroza-
ta – mint a sorozatcím is 
mutatja – az egészséget 
hívatott elősegíteni vagy 
utólagosan életmódot vál-
tani, esetleg elősegíteni az 
egészségesebb életet a már 
megszokottól. 20 kötetből 
áll és ebből a 8. kötetet, a 

Gyógyító Masszázs címűt mutatom be, mely 
technikákat és gyakorlatokat tartalmaz. 
A masszázs segítségével egyszerűen és ha-
tékonyan oldhatjuk a testi-lelki feszültséget, 
tökéletesen felfrissülhetünk egy fárasztó nap 
után – és melyik nap ne lenne az…
Nem muszáj időpontot egyeztetni, drága 
masszőrhöz rohanni, a masszázst végezheti a 
szülő, a partner vagy egy barát is, sőt saját 
magunkat is masszírozhatjuk, ha már ismerjük 
a technikát.
Részlet a shiatsu fejezetből:
„A japán shiatsu kifejezés szó szerint azt jelenti, 
hogy „ujjbeggyel (vagy ujjal) történő nyomás”: 
azáltal, hogy a bőrre nyomást gyakoroljunk, a 
betegségeket gyógyíthatjuk, illetve hozzájárul-
hatunk a jó egészségi állapot megőrzéséhez 
is. A shiatsu azonban nemcsak a különböző 
betegségek gyógyítására szolgál, és nem is 
csak a test ellazulásának megkönnyítésében 
segít, ennél jóval több: spiritualitás, filozófia, 
testi egészség, egyfajta életmód.” 
A sorozat kötetei megtalálhatóak és kölcsö-
nözhetőek a könyvtárban.

Nagy Beatrix

Koltay Gábor filmes műhelyéből 
október hónapban a Néma kiáltás 
című dokumentumfilmet vetítjük a 
zsombói Közösségi Házban. 

Vendégünk Téglásy Imre, az Alfa Szövet-
ség főtitkára lesz. A film a jelen nemzeti 

sorskérdései közül az abortusszal és a 
népességfogyással foglalkozik.

A magyarországi népességfogyás egyik leg-
súlyosabb oka, hogy a megfogant életek kö-
zül, minden isteni parancsnak fittyet hányva, 
nagyon sokat nem engedtünk, nem engedünk 
világra jönni. A film arra az tömérdek meny-

nyiségű – mintegy hét milliónyi – magzatel-
hajtásra hívja fel a figyelmet, amely 1956 óta 
Magyarországon történt, s amelynek súlyos 
következményei részben már tapasztalhatók. 
A napjainkra előállt – a megelőző korokhoz 
képest jóval nagyobb arányú – meddőségnek, 
a gyermekáldás elmaradásának hátterében, 
bizony, nagyon sok esetben egy korábbi abor-
tusz áll, amely alkalmatlanná tette arra a nőt, 
hogy gyermeknek életet adhasson. 
A film természetesen nem került kereskedelmi 
forgalomba, így jó szívvel ajánlom a zsombói 
közönség számára. Legyen hát bátorságunk 
szembenézni egy olyan kérdéssel, amely most 
filmalkotás képében jön szembe velünk! A ve-
títésre 2008. október 28-án 18 órai kezdettel 
kerül sor. 

TéKA

Ó, fájó büszkeségem s vigaszom,
Arad, - édesbúsan szivembe vág,
Hogy bölcsőm s szent bitóid egyazon
Erdőid bús fájából ácsolák...

Tóth Árpád: Arad
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Teljes

Megfejtés 
(1)

Köszönés

Tessék 
(illetlenül)

Veszprém 
m-i község

Alávaló

Kerti
szerszám

Könyvet 
búj

Segítene

Germán 
isten

Nem tart 

izgalmasnak

Harcias nő

Megfejtés 
(3)

Fohász

Marja

Gácsér 
belseje!

Suta
Megfejtés 

(2)

Esek!

Oxigén, 
cézium

Előd

Zokog

Fiatalokból 
álló csapat

Urán

Szedi a lábát

Melyek?

Kártyajá-
ték

A tér 
határai!

Egykorú

Fiatal 
tehén

Zenei 
irányzat

Hajviselet 

Októberi történelmi TOTÓ
1. Mi volt Haynau gúnyneve?
A, „láncos Kutya”   B, „brescai hiéna”
C, „haza bölcse”  D, „széphalmi remete”
2. Ki készítette az aradi Szabadság emlékművet?
A, Stróbl Alajos  B, Izsó Miklós
C, Zala György  D, Fadrusz János
3. Hány aradi vértanút akasztottak fel?
A, 9   B, 10
C, 11   D, 13
4. Ki volt az utolsó kivégzett honvédtábornok Aradon?
A, Vécsey Károly  B, Kiss Ernő
C, Lázár Vilmos  D, Török Ignác
5. Melyik évben emelték a Batthyányi örökmécsest?
A, 1900.   B, 1920.
C, 1926.   D, 1956.
6. Ki mondott 1956. október 23-án este rádióbeszédet,
amely közvetlen hatással volt az eseményekre? 
A, Gerő Ernő   B, Mindszenty József
C, Nagy Imre   D, Kádár jános

7. Milyen közintézmény volt a Corvin közben 1956-ban? 
A, mozi    B, pártközpont
C, kórház    D, akadémia
8. A melbourne-i olimpián a magyar-szovjet vízilabda mérkőzésen
az egyik magyar játékos ütést szenvedett el egy szovjet játékostól.
A véres jelenet bejárta a világsajtót. Hogy hívták a magyar játékost? 
A, Zádor Ervin  B, Gyarmati Dezső
C, Jeney lászló  D, Markovits Kálmán
9. A Petőfi szobornál ki szavalta el a Nemzeti dalt? 
A, Piros László   B, Sinkovics Imre
C, Bessenyei Ferenc   D, Major Tamás
10. Mikor temették újra Nagy Imrét és mártir társait? 
A, 1988. okt. 6.   B, 1989. jún. 16.
C, 1989. okt. 23.   D, 1991. júl. 26.

Előző számunk olimpiai totójának megfejtése: A, A, B, B, C, B, C, C, D, A
A nyertes, aki a Szilvánia Pizzéria és Cukrászda családi pizzáját nyerte: Szűcsné 
Busa Annamária! Gratulálunk! Nyereményét a Közösségi Házban veheti át!

A rejtvényt ezúttal is Márton Imre barátunk készítette! Előző számunk feladványának megfejtése: „Az ég alján megint búcsút kúgatnak a darvak.” 
A nyertes a Goods Market 1000Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Székesi Kálmánné. Gratulálunk! A nyeremény átvehető a Közösségi Házban

BéLáIM

”Tegnap még, selymes szőke hajad
Simogatta szelíd anyai kéz...
Ma fegyverrel a kezedben
A barikádra mész...„

Kenneth Klára: Anyu, tüntetni megyek! 

Korszak

Helyes

Ferrum

Zár

Húz

Latyakos

Sóhaj

Vádol

Előkelő

Oszlop

A rendőrség 
keresi

Hibáz

Testrész

Italos

Elem

Nagyon 
néz

Idehurcol

Kígyónév

Gyilkol

Genetikai-
lag azonos 

Képformátum

Lap

Páros 
szeg!

Némán 
zár!

Kiejtett 
betű

A hangskála 

egyik hangja

Fluor Félhang
Ezt is 
lehet 

tölteni

Kenő-
anyag
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