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Utcanévváltozások Zsombón

Zsombó Község Képviselő-testülete 2009. november 6-i ülésén két utca elnevezésének megváltoztatásáról döntött. A Felszabadulás utca visszakapta a korábbi nevét,
Andrássy útra változott, a Temető utca Szent Mihály utcára változott.
A Felszabadulás utca nevének kérdésé- a Képviselő-testület tagjai által végzett
ben a rendszerváltás óta többször tárgyalt közvélemény-kutatás segítette a döntés
a mindenkori Képviselő-testület. A változ- meghozatalát. A lakosság túlnyomó többtatási igény azonban nem tudott többségi sége támogatta – a válaszadók 35% elszavazatot elérni a Képviselő-testületben. lenezte – a változást. Természetesen arra
A kérdés azonban mindig felszínre került. nem volt lehetőség, hogy minden házban
Engem is több ízben, többféle módon minden lakót megkérdezzünk, de a vámegkerestek már a közvetlenül érintett és laszadók jelentős száma és az ellenzők
a településen máshol lakók is. A válaszom viszonylag alacsony aránya megadta a
az volt, ha az utcabeliek ezt szeretnék, Képviselő-testület döntésének alapját.
A Temető utca több lakóját érzelmi
legyen. A döntés írásos lakossági kezdeményezésre született. Legjobb lett volna, okok, illetve esetenként az átélt nyilvános
ha soha nem is nevezik át ezt az utcát a kellemetlenségek motiválták a névváltoz„felszabadító szovjet csapatok” emlékére, tatás kezdeményezésére. Itt a támogatók
de így történt, és a „felszabadítás” hiva- aránya még jelentősebb volt.
A Képviselő-testület döntése meghozatalos történelmi megítélése is megváltozott a rendszerváltás után. Azóta jobbára talakor figyelembe vette az érintett lakosmegszállásként tanítják azt az eseményt, ság véleményét (közvélemény-kutatás), a
amikor a szovjetek felszabadították Ma- településtörténeti előzményeket, a törtégyarországot a nem túl szerencsésen nelmi tényeket, a lakosságot és közülük is
megválasztott szövetségesétől, és azt a a vállalkozókat érintő adminisztrációs és
majd fél évszázadot, amikor hazánkban anyagi terheket.
Az utcák nevének megváltoztatásával
tartózkodtak. Jobb lett volna, ha a ’90es évek elején rendeződik az utca neve. egyidejűleg a Képviselő-testület kérte dr.
Sajnos ez akkor és azóta sem történt meg Csúcs Áron jegyzőt és általa a Polgármesteri Hivatalt, hogy a lakosság adminisztrátöbbszöri próbálkozásra sem.
Tekintettel arra, hogy nagyon sokan lak- ciós kötelezettségének lehető legegyszenak ebben az utcában, most sem történt rűbbé tétele érdekében minden lehetséges
volna ez meg, ha a többség nem szerette támogatást adjon meg az érintetteknek.
Ennek körében a magánszemélyeknek és
volna.
A közterületek elnevezése a lakosságot a vállalkozásoknak elegendő helyben egy,
közvetlenül is érintő kérdés, ezért fel- esetleg két alkalommal megjelenniük a
kértem a települési képviselőket, hogy Polgármesteri Hivatalban az érintett oksegítsenek a lakók véleményének megis- mányaik cseréje ügyében. Egyúttal a cégmerésében. Az érintett ingatlantulajdono- bírósági, földhivatali, MVH-s, őstermelői,
sok körülbelül 2/3-ának megkérdezésével szükség esetén APEH-es ügyintézést is

Tisztelt Lakosság!

Mint bizonyára értesültek róla, Zsombó
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 166/2009.(XI.6.) Kt. határozatával módosította a Zsombó, Felszabadulás
utca, valamint a Zsombó, Temető utca
elnevezését. A Képviselő-testület döntése értelmében a Zsombó, Felszabadulás
utca elnevezés, a Zsombó, Andrássy út
elnevezést kapta, míg a Zsombó, Temető utca elnevezés, Zsombó, Szent Mihály
utca elnevezésre változott.
Az utcák elnevezésének módosításai az
ott élő lakosokat, vállalkozásokat (egyéni
és társas(cégek)), őstermelőket, szolgáltatókat, hivatalokat egyaránt érinti.
Az okmányok cseréjével kapcsoltban az
alábbi segítséget kívánja nyújtani Zsombó
Község Polgármesteri Hivatala.
1. Lakcímkártya, személyi igazolvány
(amennyiben valakinek régi típusú okmánya van), forgalmi engedély, egyéni
vállalkozói igazolvány
A Polgármesteri Hivatal az előzetesen

egyeztetett időpontokban a felsorolt
okmányokat átveszi és cseréjét elvégzi.
Az ügyintézéshez szükséges a csatolt
meghatalmazás meghatalmazó adataival való kitöltése, a meghatalmazó
és tanuk aláírása. Amennyiben nem
elegendő egy meghatalmazás (pl. több
gépjármű van azonos tulajdonos nevén),
kérem jelezze a Polgármesteri Hivatalban további igényét.
A felsorolt okmányok cseréje az illetékről szóló 1990. évi XCIII. tv. értelmében
illetékmentes!
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy mindenki hozza magával
lecserélendő okmányát és régi típusú
személyi igazolványát (amennyiben
rendelkezik vele)!!!
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a kiskorú gyermekének
lakcímkártyáját is szíveskedjen magával hozni!!!
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyel-

„Itt van már november didergő hónapja,
Hideg szele a fák ágait megcsapja,”
Csokonai Vitéz Mihály: Az ősz

2

helyben lebonyolítjuk. A további vállalkozásokat érintő hatóságok és az érintett
szolgáltatók, közmű üzemeltetők megkeresését a Polgármesteri Hivatal elvégzi.
A beérkezett igényeknek megfelelően a
Tisza Volán és a nagyobb kereskedelmi
cégek megkeresése is megtörténik a címváltozások átvezetése érdekében.
A Képviselő-testület engem bízott meg
a vállalkozókkal történő egyeztetések lefolytatásával, melynek célja az utcanévváltozással kapcsolatos adminisztrációs
segítség nyújtása, egyedi ügyek intézése,
anyagi terhek átvállalása.
Az okmánycserék, cégbírósági bejegyzések és a legtöbb egyéb ügyintézés is
illeték és költségmentes, azonban van néhány olyan ritka okmány, amelynek cseréje lehetséges, hogy költséggel jár, amit
átvállal az önkormányzat. Összegyűjtve
az igényeket, igen alacsony áron tudjuk
a bélyegzők lenyomatát jelentő gumi lapokat cserélni, és jelentős kedvezményt
kaptunk a pénztárgépek átprogramozására is.
A Polgármesteri Hivatal segíti a magánszemélyeket és a vállalkozásokat az utcanévváltozásból eredő ügyintézés terhének
és a költségek jelentős részének átvállalásával.
Bízom benne, hogy a felmerülő ügyintézést együtt sikerül a legkisebb mértékűre csökkenteni, és a kellemetlenségeket
hamar feledtetni fogja Önnel és kedves
családjával, hogy ilyen kivételes nevű utcában lakik, amelynek névadójára méltán
büszkék lehetünk.
Gyuris Zsolt
polgármester

mét, hogy az okmányok cseréje csak
abban az esetben illetékmentes, ha
más adatot (pl.: nevet, vagy vállalkozó esetében tevékenységet stb.) nem
kívánnak módosítani!!!
2. Gazdasági társaságok cégnyilvántartás szerinti székhelyadatainak módosítása
A Hivatalunk hivatalból megkeresi a
Cégbíróságot a cégnyilvántartás módosításával kapcsolatosan. Ehhez szükséges, hogy a gazdasági társaság vezetője
(cégjegyzésre jogosultja) jelentkezzen a
Hivatalunknál. Az eljáráshoz nem szükséges a társasági szerződés (alapító okirat) ügyvéd általi módosítása/ellenjegyzése. Az eljárás az illetékről szóló 1990.
évi XCIII. tv. értelmében illetékmentes!
Felhívom a Tisztelt gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek figyelmét, hogy a cégnyilvántartásban
a székhely módosítása csak abban az
esetben illetékmentes, ha más adatot
nem kívánnak módosítani!!! Amennyi-
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ben más adatot is kívánnak módosítani
(pl.: tevékenységi kört bővíteni, stb.),
abban az esetben a társasági szerződés
(alapító okirat) módosítása is szükséges,
így az eljárás már nem illetékmentes!
3. Tulajdoni lap, térkép módosítása
A Hivatalunk hivatalból megkeresi a
Szegedi Körzeti Földhivatalt, hogy az
elnevezések módosítását a Zsombó,
Felszabadulás utcában és a Zsombó,
Temető utcában található valamennyi
ingatlan helyrajzi száma esetében vezesse át a nyilvántartásában. Az eljárás
illetékmentes!!!
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy mindenki hozza magával a
tulajdonában álló ingatlana helyrajzi
számát!!!
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy amennyiben az érintett utcákban lakó személyeknek máshol is
található ingatlana, akkor a személyi
adatok változásához ki kell tölteni a
Hivatalunkban található formanyomtatványt (adatváltozás bejelentése). Ezt
követően Hivatalunk az összes bejelentő
lapot együtt megküldi a Földhivatalnak.
Az eljárás illetékmentes!!!
4. Őstermelői igazolvány
A Falugazdász (Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal) meghatározott időpontokban kitelepül a Polgármesteri
Hivatalunkba, ahol az őstermelői iga-

zolvány cseréjét elvégzi. Az őstermelői
igazolvány cseréje illetékmentes!
Felhívom a Tisztelt Őstermelők figyelmét, hogy az igazolvány cseréje csak
abban az esetben illetékmentes, ha
más adatot (pl.: bankszámlaszám,
stb.) nem kívánnak módosítani!!!
Felhívom a Tisztelt Őstermelők figyelmét, hogy minden őstermelő (egyéni
és családi gazdálkodó) hozza magával
a régi igazolványát és a földhasználati lapszemlét vagy az adatnyilvántartó
lapját!!!!
Felhívom a Tisztelt Őstermelők figyelmét, hogy a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatalnál fennálló
regisztrációjukat is módosítani kell.
A módosításhoz, a Falugazdásznál
(az őstermelői igazolvány cseréjével
egyidőben) található adatlapot kell
kitölteni, melyet utána a Hivatalunk
hivatalból megküldi a Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Hivatal felé!!!
5. Fundamenta szerződés
Hivatalunk értesíti a Forrás IV. Társulatot, ahol a változást átvezetik a nyilvántartásukon.
6. Adószám
A magánszemélyek esetében semmi teendő nincs, hiszen az Okmányiroda hivatalból értesíti az APEH Igazgatóságát az
adatok módosításával kapcsolatosan.
Az egyéni vállalkozók, őstermelők,

Önkormányzati hírek
Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról
A Képviselő-testület szeptemberi munkaterv szerinti ülését
5 rendkívüli ülés követte.
2009. szeptember 29.
– munkaterven felüli, rendkívüli ülés
A Képviselő-testület összehívására pályázat benyújtásáról szóló döntés meghozatala érdekében volt szükség. Az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program
keretében lehetőség nyílt integrált közösségi és szolgáltató terek kialakítására,
illetve a már meglévő közművelődési,
közösségi központok infrastrukturális
megújítására, funkciójának bővítésére. A
program keretében kiírt pályázat kétfordulós. Az első forduló keretében 2008-ban
működtetési és fenntartási tervet kellett
benyújtania a pályázónak, melyben bemutatásra kerültek a már meglévő és
tervezett szolgáltatások, a működtetés
forrásai, szakmai feltételek biztosítása, valamint helyzetértékelést adott a
hiányzó szolgáltatásokról, bemutatta a
tervezett infrastruktúrát. Zsombó Község

Önkormányzata által beadott program
alkalmas volt a címbirtokosi minősítés
elnyerésére. E cím birtokában az önkormányzat beadhatja pályázatát a második
fordulóban. Sikeres pályázat esetén a József Attila Közösségi Ház és Könyvtár felújítása, működéséhez szükséges eszközök beszerzése, a személyi juttatások egy
részének fedezete, ifjúsági és kulturális
programok szervezése, ifjúsági információs pont és közösségi internet hozzáférés
működtetése nyer támogatást. A külsőbelső felújítás a tervek szerint magában
foglalná bejárati mozgáskorlátozott feljáró
készítését, belső közlekedők padozat cseréjét, akadálymentes mosdó, pelenkázó,
belső kapaszkodók kialakítását, belső
ajtók akadálymentesítését, cseréjét, belső festést, mázolást, parkettacsiszolást,
lakkozást, a homlokzat hőszigetelését,
fűtés-korszerűsítést, külső térburkolat készítését, akadálymentes parkoló kialakítását, födém hőszigetelését, fedett, zárható
kerékpár- és babakocsi-tároló építését,
infokommunikációs akadálymentesítést.
A pályázat támogatja számítógép-munkaállomások, hálózati kapcsolatot biztosító
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gazdasági társaságok vonatkozásában
egységesen az APEH 09T201 számú
formanyomtatványát kell kitölteni. A
kitöltött nyomtatványokat Hivatalunk
egyszerre fogja beküldeni az APEH felé,
ahol módosítják azt nyilvántartásukban.
Az eljárás illetékmentes!!!
7. Dél-alföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár, Nyugdíjfolyósító
Igazgatóság, Vám- és Pénzügyőrség,
Munkaügyi Központ, ÁNTSZ, Mezőgazdasági és Szakigazgatási Hivatal
Hivatalunk az érintett hatóságokat, államigazgatási szerveket hivatalból értesíti, ahol a módosítások átvezetésre
kerülnek a nyilvántartási rendszereiken.
8. Magyar Posta Zrt., Szerencsejáték
Zrt., Démász Nyrt., Dégáz Nyrt., TMV,
Invitel Zrt., T-Com, Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft., Rendőrség,
Mentő, Tűzoltóság, Számlavezető
Pénzintézetek
Hivatalunk az érintett szolgáltatókat
hivatalból értesíti, ahol a módosítások
átvezetésre kerülnek a nyilvántartási
rendszereiken.
Kérem az érintetteket, hogy amennyiben
kérdésük van, forduljanak bizalommal Polgármesteri Hivatalunk munkatársai felé.

					
		
Dr. Csúcs Áron sk.
jegyző

eszközök, konyhai eszközök, elektronikai
eszközök, bútorok, berendezési tárgyak,
kiegészítő eszközök beszerzését is.
Természetesen a tervek megvalósítását
a pályázat sikere, illetve a megítélt támogatás mértéke nagymértékben befolyásolja. Az elnyerhető támogatás maximális
összege 50 millió Ft, az önkormányzat a
megvalósításhoz 12,7 millió Ft saját forrást biztosít kedvező elbírálás esetén.
2009. október 5.
– munkaterven felüli, rendkívüli ülés
A Képviselő-testület ezen az ülésén – az
önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően – a közétkeztetésre kiírt közbeszerzési eljárás
eredményét hirdette ki. A közbeszerzési
eljárás törvényi előírásai alapján a nyertes
ajánlattevő Nagyapáti Károlyné bordányi
vállalkozó lett, aki Zsombón sem ismeretlen, ő üzemelteti a szomszéd településen,
Bordányban a Vadgesztenye Vendéglőt.
2009. október 13.
– munkaterven felüli, rendkívüli ülés
A Képviselő-testület a település szempontjából fontos feladat a belterületi
csapadék- és belvízelvezető rendszer

„Milyen csodás az őszi ég,
Ez a bor Krisztus vére
S a csillagok: kis angyalok.”
Ady Endre: Szüret az Athoszhegyen
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kiépítésének támogatására benyújtandó pályázatról döntött ezen az ülésen. A
kérdés azért is különösen fontos, hogy a
jövőben ne ismétlődhessen meg a 2006.
tavaszán igen jelentős károkat okozó belvíz megjelenése, illetve a hirtelen, nagy
mennyiségben lezúduló eső is elvezethető legyen a település utcáiból. A pályázat
kétfordulós, az 1. fordulóban benyújtott
pályázat elbírálás alatt áll. Amennyiben
az 1. forduló sikeres, akkor kerülhet sor
a kiviteli tervek elkészítésére. A pályázat
mindkét fordulójának sikere esetén a csapadék- és belvízelvezető rendszer gerince
(2,8 km-es hosszban, tekintettel arra,
hogy a pályázati kiírás területi és pénzügyi korlátot is meghatároz) 2011-ben
válik kiépíthetővé. A beruházás tervezett
összköltsége 79,8 millió Ft, ebből az önkormányzati saját erő szükséglet 10%.
2009. október 21.
– munkaterven felüli, rendkívüli ülés
A Képviselő-testület ismét közbeszerzési eljárás eredményéről döntött. Az önkormányzat – mint a Zsombó-Csólyospálos
Községek Közoktatási Intézményi Társulásának gesztor önkormányzata – pályázatot nyújtott be a csólyospálosi óvodában, a zsombói óvodában és iskolában a
kompetenciaalapú oktatás fejlesztésének
támogatására. A pályázat sikeres volt, a
három tagintézmény együttesen 38 millió
Ft támogatáshoz jutott. A pályázat keretében megvalósítandó képzés és szakértői
munka közbeszerzés-köteles, ezért került
sor az eljárás lefolytatására. A felhívásra
egy – a törvényi előírásoknak és az ajánlattételi felhívásnak megfelelő – ajánlat
érkezett, így a Képviselő-testület meg-

állapította, hogy a nyertes ajánlattevő a
budapesti székhelyű, de országosan működő TINTA Tanácsadó Kft. A vállalkozói
szerződést a nyertessel megkötötte az
önkormányzat, és a képzések is megkezdődtek, többségében helyben, illetve a
közelben lévő (Szeged, Mórahalom) településeken.
2009. november 6.
– munkaterven felüli, rendkívüli ülés
1.) A Képviselő-testület meghallgatta a
háziorvos, a gyermekorvos, a fogorvos
és a védőnők tájékoztatóját a település
egészségügyi ellátásának helyzetéről, az
egészségügyi szolgáltatók problémáiról.
A Képviselő-testület megköszönte az
egészséghét megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos munkájukat.
Az önkormányzat lehetőségeihez mérten segíti az egészségügyben dolgozók
munkáját: az Egészséges Zsombóért
Alapítvány támogatásával hozzájárul ahhoz, hogy a vérvétel helyben történjen, a
levett vért ésaz eredményeket a tanyagondnoki szolgálat szállítja. Októbertől a
veszélyes hulladék szállítása is megoldott az önkormányzaton keresztül.
2.) A Képviselő-testület pályázat benyújtásáról döntött: a közösségi közlekedés
fejlesztésére pályázat került benyújtásra
a meglévő buszöblök és buszvárók felújítására a Szegedi Kistérség Többcélú
Társulása keretében több kistérségi önkormányzattal összefogva. A kiépítetlen
buszmegállókban akadálymentesített
buszöblök kiépítésére, autóbuszvárók
elhelyezésére, a buszmegállók környezetének rendezésére, parkosítására megnyert pályázathoz (38.414.147 Ft támo-

Rövid közérdekű hírek

Kerékpárút pályázat: A támogatási
értesítő szerint a Zsombó Község Önkormányzata által benyújtott pályázat támogatásban részesült. A benyújtott pályázat
az országos közút teljes átkelési szakaszát
(táblától – tábláig) és a Nagyerdő melletti
szakaszt foglalta magában. A pályázatot
csökkentett műszaki tartalommal fogadta
el az NFÜ Regionális Fejlesztési Operatív
Programok Irányító Hatóság vezetője. A
pályázat 89.987.113 Ft támogatásban részesült 15% önerővel, így 105.867.192 Ft
a projekt teljes összege.
A támogatási szerződés megkötésének
előkészítése folyamatban van. Tavaszi

közbeszerzéssel, nyári kivitelezéssel várható a kerékpárút megépítése.
Játszóterek bővítése: A megyei önkormányzattól nyert támogatásból a község
két játszóterén összesen 5 db játék, 5 db
hulladékgyűjtő és 3 db pad került kihelyezésre, és 1 db játék telepítése folyamatban van.
Településkapu létesítése és sebességkorlátozó berendezések telepítése: A Közlekedésfejlesztési Koordinációs
Központ végzi a tavalyi pályázaton nyert
beruházást. November végéig várható az
Andrássy úton a két sebességtúllépésre
figyelmeztető berendezés telepítése és
2010. májusig a forgalomlassító sziget
megépítése (a község Forráskút felé eső
belterület határa mellett).
Vidéki örökség megőrzése – Királyszéki Iskola felújítása (EMVA): Az MVH
részéről megérkezett a támogató határo-

„Az országutat fény veri,
ősz, arany ősz, a tengeritábla rezes obsitos had,”
Csukás István: Az országutat veri a fény
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gatás) biztosította az önerőt
(8.204.964 Ft).
A LEADER program keretében a falunap
megrendezésére, a Zsombói Hírmondó technikai hátterének fejlesztésére,
nyomdai költségeinek fedezetére nyújt
be pályázatot az önkormányzat. Hozzájárulását adta ahhoz, hogy – szintén
a LEADER program keretében – civil
szolgáltató központ kerüljön kialakításra
a Polgármesteri Hivatal tetőterében a
Szivárvány Nagycsaládos Egyesület pályázatának keretében, illetve a polgárőr
iroda felújítására, fejlesztésére kerüljön
sor a Polgárőr Egyesület sikeres pályázata esetén.
3.) A Képviselő-testület visszaállította a
Felszabadulás utca korábbi nevét, 2009.
november 16-tól az utcát Andrássy útnak hívják, és megváltoztatta a Temető
utca nevét is Szent Mihály utcára. A
döntésről részletesen is olvashatnak ebben a lapszámban.
4.) A Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési
tervét.
A Képviselő-testület soron következő,
munkaterv szerinti ülését a Zsombói Hírmondó megjelenésével egy időben, 2009.
november 27-én tartja, ahol megtárgyalásra kerül a Képviselő-testület 2010. évi
munkaterve is. A Képviselő-testület jövő
évi üléseinek tervezett időpontjáról a következő lapszámban tájékoztatom a Tisztelt Érdeklődőket.

zat a helyi műemléki védelem alatt álló iskolaépület homlokzatának felújítására és
nyílászáróinak cseréjére. Az eredeti állapot helyreállítását szolgáló munkálatokra
várhatóan 2010. tavaszán kerül sor.
Zsombó község Településközpontjának Fejlesztése (EMVA): Az MVH
részéről a támogató határozat megérkezett. A településközpont rehabilitációja a
téli közbeszerzési eljárás lefolytatását és
a parkolók közlekedéshatósági engedélyeztetését követően tavasszal – nyáron
kerülhet kivitelezésre. Ebben a beruházásban kerül sor a Béke utcai fasor ültetésére, kandeláberes díszkivilágítás kiépítésére, parkolók kialakítására, és egy fedett
csarnok kiépítésére.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Gyuris Zsolt
polgármester

ZSOM-BOLYGÓ

Az Egészséghét értékelése
Az Egészséghetünk rendezvényei, főleg az orvosi vizsgálatok látogatottsága
és az érdeklődés azt mutatta hogy nagy
szükség van ezekre a vizsgálatokra. Bizonyos szűrővizsgálatok annyira népszerűek voltak, hogy akár több alkalom vagy
hosszabb rendelési idő is betelt volna
vizsgálatokkal. Sajnos erre nem volt lehetőségünk, főként anyagi okok miatt.
Az előadások kevésbé voltak sikeresek.
Remélem, hogy legközelebb a lakosság
érdeklődését hatékonyabban fel tudjuk
majd kelteni az előadások iránt. Az előadások szervezésénél mindig az a célunk,
hogy olyan témát válasszunk, ami nagy
betegcsoportot érinthet. Az iskolások
körében nagyon népszerű volt a magvas
sütemény verseny, bízunk benne, hogy a
következő évben a felnőtteket is nagyobb
számban be tudjuk vonni a versenybe.
A szűrővizsgálatok látogatottsága:
– Nőgyógyászati daganatszűrésen 45en jelentek meg.
– Csontsűrűség vizsgálaton 37 beteg
vett részt. A rendezvény támogatója a
TEVA Magyarország Rt. volt.
– Urológiai vizsgálaton 53 beteg vett
részt. Támogató: Sanofi-Aventis Rt.,
Pfizer Kft.

– Bőrgyógyászati vizsgálatokon és rákszűrésen 28 ember vett részt. Támogató
Scherring Plough.
– Ortopédiai vizsgálaton 38 beteg
vett részt. Támogatóink voltak: Zsombó
Egészségért Alapítvány.
– Fül-orr-gége vizsgálaton és hallásszűrésen 13 beteg vett részt. Támogató: UCB
Magyarország Kft.
– Ultrahang vizsgálaton 47 fő volt.
– Antioxidáns mérésen 18-an voltak.
– Szív-érrendszeri betegségek rizikószűrésén 19 beteg jelent meg. Támogató
Richter Gedeon Nyrt.
– A számítógép előnyei és hátrányai a
gyerekek életében című előadáson 30 érdeklődő jelent meg.
– A látásvizsgálat és szemüveg rendelés nagyon népszerű volt. Támogató
LOTTICA OPTIKA.
– Véradáson 17-en jelentek meg.
– Fogyókúra okosan című előadáson
10-en voltak. Támogató Zsombó Egészségért Alapítvány.

TÁJÉKOZTATÓ
A Lakossági Nem Kötelező Védőoltások Beadásának Térítési Díjáról
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997 évi LXXXIII. törvény szerint
nem az Egészégbiztosítási alap terhére
vehető igénybe a biztosított immunizálása
nem kötelező védőoltással. 2008. október
1-én hatályba lépett 235/2008. Korm.
Rendelet ezt részletesen szabályozza. Egy
éve nem tartjuk a törvényt, nem kértünk

pénzt ezen szolgáltatásért Zsombón, bár
környékünkön, ill. Szegeden már nagyrészt ez a gyakorlat. A be nem szedett
pénz után is adókötelesek vagyunk.
2009. november 1-től a háziorvosi és
házi gyermekorvosi praxisokban a nem
kötelező védőoltásokkal kapcsolatos részletes tájékoztatás, az oltási terv készítése,

– Magvas süti verseny számos résztvevővel, nagyon népszerű volt. Támogató
Zsombó Egészségért Alapítvány.
– Az Íriszdiagnosztika az idén is népszerű volt.
– Otthoni és Intézeti balesetek c. előadáson szép számmal megjelentek. Támogató Zsombó Egészségért Alapítvány.
– Anyatejes világnap védőnőink szervezésében 30 felnőtt megjelenésével zárult.
Minden kedves betegnek köszönjük a
részvételt.
Szeretnénk megköszönni Hegedűs
Jenőné Gizike néninek az egész heti odaadó munkáját.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik támogatták a Zsombó
Egészségért Alapítványt, hogy az Egészséghét létrejöhessen.
Az Egészséghetet támogatták: Polgármesteri Hivatal Zsombó, Közösségi Ház,
Kós Károly Általános Iskola, Gulyás Kissné
Katona Ágota.
Az egészségház dolgozóinak és minden
fent említett támogatónknak köszönjük a
segítséget és hogy lehetőséget teremtettek az egészséghét megszervezésére.
Reméljük jövőre is találkozunk.
Dr. Borbély Rita

az oltás beadása és az oltáselvégzését
igazoló dokumentumok elkészítésének
díja 1000 Ft alkalom/fő. Az oltás beadásakor mindenki nyugtát kap, ill. kérésre
számla készül.
A kötelező oltásokért, az ingyenes, de
szabadon választható oltásokért természetesen továbbra sem kell fizetni.
		

Dr. Szabó Ágnes
Dr. Borbély Rita

OEP által nem finanszírozott, díjazás ellenében elvégzett vizsgálatok díjtételei:
– Gépjármű vezetői és/vagy belvízi
kedvtelési célú vízijármű vezetői alkalmassági vizsgálat: 6.300 Ft.
– Véralkohol vizsgálathoz vérvétel
(vérvételenként): 4.200 Ft.
– Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett vérvizsgálat: 5.200 Ft.
– Látlelet kiadása: 3.100 Ft.
– Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása: 6.300 Ft.
– Igazolások oktatási intézmény részére (nem iskolaorvosaként, közösségben
történő elhelyezéshez, táborozáshoz, üdüléshez, szakmai gyakorlathoz): 1.000 Ft.
– Igazolás munkahely részére (munkahelyi alkalmazás előtti, foglalkozás
egészségügyi vizsgálathoz): 1.000 Ft.
– Igazolás biztosítók részére (betegségről, kórtörténetről): 3.000 Ft.
– Vizsgálat biztosításkötés előtt-biz-

tosítók részére: 3.000 Ft.
– Elveszett orvosi iratok pótlása, másolatok kiadása (táppénzes igazolás, beutaló, útiköltség utalvány, oltási igazolás):
1.000 Ft.
– Nem kötelező védőoltások beadása alkalmanként: 1.000 Ft.
– EKG vizsgálat (beteg kérésére, nem
sürgősségi, szakrendelés helyett, helyben
elvégzett): 1.000 Ft.
– Vércukor meghatározás (beteg kérésére, nem sürgősségi, labor helyett elvégezve): 300 Ft.
– Serum cholesterin meghatározás
(beteg kérésére, labor helyett elvégezve):
1.000 Ft.
– Vizelet vizsgálat (beteg kérésre,
Multistix használatával): 500 Ft.
– Fülmosás (a beteg kérésére):
1.000 Ft.
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– Magyarországon érvényes biztosítással nem rendelkezők (pl. Európai
Unión kívüli külföldiek) a sürgős ellátást
igénylő esetek kivételével:
a) Első orvosi vizsgálat: 5.000 Ft
b) Minden további vizsgálat:
2.000 Ft
c) Ismételt gyógyszerfelírás:
500 Ft/recept
d) Konzílium kérés (beutaló írás):
1.000 Ft
e) Injekció beadása:
2.000 Ft/alkalom
f) Otthonában történő vizsgálat: kezelés díja + 3.000 Ft kiszállási díj
dr. Borbély Rita, dr. Szabó Ágnes

S megjön az ősznek tarkasága:
aranyos lombok, piros lombok,
gyümölcsös berkek, hangos dombok,”
Babits Mihály: Ballada Írisz fátyoláról
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A falugazdász tájékoztatója

Tisztelt Termelők!
2009. novemberében a következő aktualitásra hívnám fel a figyelmüket.
1. Az Őstermelői igazolványok érvényesítése, az új igazolványok kiváltása,
a meglévő őstermelői igazolványok leadása, valamint újabb betétlapok kiadása
ezentúl 2200 Ft-ba kerül, ezt illetékbélyeg
formájában kell kifizetni.
A 2010-es évre az érvényesítés még
nem, majd csak a következő év január
elsejétől lesz lehetséges.
2. A 2009-es évre a mezőgazdaságban
felhasznált gázolaj jövedéki adóját vis�szaigényelni majd 2010. január 15. után

lehet, azonban az akkor várható munkacsúcs miatt, akinek a 97 l/ha mennyiségű gázolajszámlája rendelkezésre áll, az
előzetes számítások elvégzése érdekében
már felkereshetnek az idén is.
3. A kertészetek korszerűsítésére 2009.
12. 01. és 12. 31. között áll rendelkezésre támogatási keret. Részletek az FVM,
az MVH honlapján, valamint egységes
szerkezetben a www.emva.hu oldalon
olvashatók.
4. A kölcsönös megfeleltetés feltételrendszerei között említettük a vetésforgó
egyes szempontjait. A teljesség igénye
nélkül néhányat ismertetnék: ugyanazon

fajú gabona egymást követően két évig
termeszthető önmaga után (más gabonaféle vethető); kukorica egymást követően
három évig vethető önmaga után; burgonya esetében a négy éves vetésforgó
kötelező. Részletek az FVM honlapján olvashatóak.
5. 2009. december 31-ig helyettesítő
falugazdász feladatok ellátása miatt az
ügyfélfogadási rend megváltozott:
Hétfő:
8.00–16.00 Zákányszék
Kedd:
8.00–16.00
Zsombó
Szerda:
8.00–16.00
Bordány
Csütörtök: 13.00–16.00
Forráskút
Péntek:
8.00–12.00
Forráskút

Tisztelettel : Gyuris Ferenc
Falugazdász
Telefon: 06-30/337-2520

Szegedi környezetgazdálkodási nonprofit kft.
Tájékoztatója
a hulladékudvar működésével
kapcsolatban:

A hulladékok átvétele szelektíven történik, mely a zsombói lakosság részére
ingyenes.
Napi behozható mennyiség 1 m3, mely
nem lehet háztartási hulladék.
A hulladékudvar téli nyitvatartási rendje:
(novembertől február végéig):
Szerda:			
8-16 óráig
Szombat: 			
8-16 óráig
Vasárnap: 			
9-12 óráig
A hulladékudvar ünnepnapokon
ZÁRVA tart!
Diszpécser szolgálat telefonszáma:
62/ 777-204

Butik – Új helyen a
Nagycsaládos bolt
A Jóbarát Vendéglő mellett található kis
épület is megújul és reményeink szerint
2009. november végétől – a Zádori Tibor
üzemeltetésében működő – Nagycsaládos bolt új üzlete lesz. Az épületben kialakításra került egy vizesblokk, mely a
működési engedély alapfeltétele. A régi
PVC burkolat helyett új kerámiaburkolat
került a padlóra.
A bolt költözését az óvodai gyermeklétszámból adódó helyigény indokolta. Az
energetikai pályázatban megújult helyileg
védett Klebelsberg korabeli épületrészt
teljes egészében ismét birtokba veszik a
gyerekek.

„Piros levéltől vérző venyigék.
A sárga csöndben lázas vallomások.
Szavak. Kiáltó, lángoló igék.”
Kosztolányi Dezső: Októberi táj
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Ismét virágba borult a Zsombó
A 2008. évi népszerű kezdeményezés
hagyományteremtő szándékkal folytatódott az idén is. Zsombó Község Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetésben
ismét forrást különített el a főutca virágosítására, virágládák kihelyezésére, hiszen
a településkép szépítését is fontos közösségi célnak tekinti. Ennek köszönhetően
már nemcsak a Andrássy út, hanem a
Béke utca és a közintézmények környékén is virágládák díszítették a közterületeket.
A kezdeményezés a magánszemélyek
és a helyi vállalkozók támogatása, felajánlása nélkül nem valósulhatott volna meg,

Hogyan éljük túl
a válságot?

Mihálffyné Zakar Andrea,
önkormányzati képviselő

Felhívás

„Hogyan éljük túl a válságot” címmel,
csoportfoglalkozás indul Waldmann Péter pszichológus vezetésével.
Időpontok:
2009. 12. 14.
A foglalkozások minden hónap második
hétfőjén 10.00-11.00-ig látogathatók.
Helyszín:

hiszen az önkormányzat csak a virágládák
elkészíttetését tudta felvállalni.
A virágládák Magony Ferenc helyi asztalos keze munkáját dicsérik. A kihelyezést és festést településünk közmunkásai
végezték. A virágokat, valamint a virágföldet a Virágpaletta Kft., a virágláda fóliát Nagy B. Ferenc települési képviselő
ajánlotta fel.
A virágokat ültették: Börcsökné Nagy
Katalin, Toldi Lászlóné, Bársony Andrea,
Zádori Jánosné, Bigors Antalné, Ziegler
Flóriánné, Nagy János, Balogh János,
Jenei László, Nagy András, Bozsák László, Ézsiás István, Lázár Sándor.

Az esős időben Bezdány Béla és családja által biztosított forró kávé lelkesítette
tovább az ültető csapatot a munkára.
Az információs táblák alatt lévő virágládákba a virágokat Szűcsné Németh Anikó
ajánlotta fel.
Köszönjük a támogatásokat, minden
résztvevőnek a munkáját és a virágládákról gondoskodó helyi lakosoknak a rendszeres öntözést.
Reméljük az elkövetkező években is
megvalósulhat a virágosítási akció, évről
évre több utca bevonásával.

Hagyományainkhoz híven a közelgő ünnepekre való tekintettel ismét adománygyűjtést szervezünk. Tisztelettel fogadjuk
Zsombó község lakosainak felajánlásait
(játékok, használati cikkek, tartós élelmiszerek) a rászoruló családok részére, hogy
az ő ünnepük is vidám és teljes legyen.

Felajánlásaikat 2009. december 10-ig
ügyeleti időben várjuk a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat irodájába
(Zsombó, Mária tér 2.).
Adományaikat előre is köszönjük.
Csontos Lászlóné és Balogh Orsolya
családgondozók

Zsombó, Mária tér 2.
A Családsegítőés Gyermekjóléti Szolgálat
irodája.

A csoportfoglalkozások ingyenesek,
nyitottak, minden érdeklődőt szeretettel
várunk!
Csontos Lászlóné
családgondozó

Kórházi ágyak és kerekes
székek kölcsönzése
Állítható fejtámlás kórházi ágyak és kerekes székek ingyenesen, korlátlan időre
kölcsönözhetőek idősek és betegek számára.
Érdeklődni:
Zsombó Mária tér 2.
(Családsegítő-és Gyermekjóléti
Szolgálat irodája)
Telefon: (62) 595-566
Balogh Orsolya és Csontos Lászlóné
családgondozók
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Áttetsző, üveges lett a lomb a fán,
bibor és barna és csontszín porcelán.
Illyés Gyula: Üvegvilág

HÍRMONDÓ
„Nem erőszak a disznótor”

szólás

8

nagyító

Jóbarát Vendéglő, ahová jó betérni!

2009. októberében megnyílt községünk önkormányzati tulajdonban lévő
étterme. A falu központjában található
vendéglő az átalakítás során új homlokzatot is kapott, mely jól illeszkedik
a település arculatához. Az elvégzett
munkálatokról és a még előttünk álló
feladatokról, célokról kérdeztük az
érintetteket.
– Milyen előzményei voltak a Jóbarát
Vendéglő megvásárlásának? Milyen célok
valósulnak meg az üzemeltetés során?
– A néhai Polgár Kálmán tulajdonos és
üzemeltető halála után sokáig üresen állt
az étterem. Az örökösök ingatlanértékesítési szándéka fizetőképes kereslettel nem
találkozott. Tavaly év végén egy vendéglátós vállalkozóval közösen kerestük meg
a tulajdonosokat abban a reményben,
hogy olyan vételárat tudunk elérni, amely
kedvező, és amellyel a község a vállalkozóval közösen elbír. Figyelembe véve azt
is, hogy az éttermen felújítási munkálatokat, konyhakorszerűsítést is kell majd
végezni. Építész és konyhatechnológus
szakemberek bevonása után több körös
alkudozás és képviselő-testületi tárgyalás következett, melynek eredményeként
január végére pont került az adás-vételi
szerződésre. Ezt követően tavasszal az
üzemeltető kiválasztása, majd nyáron és
ősszel a bérlővel egyeztetett és újra terveztetett felújítás történt meg.
Több szempontból is jelentős Zsombó
életében a Jóbarát Vendéglő tulajdonjogának megszerzése, amely végig motiválta
Képviselő-testület nagy részét és személy
szerint engem is ezen beruházásban:
– Sikerült gyermekeinknek méltó
helyet biztosítani a közétkeztetéshez.
– Növekedett az önkormányzat befolyása a minőségi közétkeztetési szolgáltatásra.
– A zsombói lakosoknak és vendégeiknek adott a lehetőség egy kulturált
étterem látogatására a hét bármelyik
napján. Bízom abban, hogy ennek a családi, baráti rendezvények lebonyolítására is alkalmas vendéglátóhelynek sokan
élvezik majd hangulatos légkörét.

– A vendéglőt üzemeltető Nagyapáti
család ebben a műfajban már több évtizede bizonyított.
– Végül és nem utolsó sorban gyarapodott az önkormányzat forgalomképes
vagyona, amely rövid és hosszútávon
egyaránt garanciája a biztonságosabb
működésnek.
A saját önkormányzati tulajdonú étterem pozitív hatása a munkahelyteremtés
is, mely a helyi szűkös munkaerő-piaci
lehetőségek ismeretében nagyon fontos
tényező. Ezúton köszönöm minden közreműködőnek a felújítás során végzett munkáját. A napokban hallott helyi szállóigével
zárom soraim: „Jóbarát Vendéglő, ahová
jó betérni”! Kívánom, hogy ez legyen
sokáig így! A személyes tapasztalataim
alapján bátran ajánlom mindenkinek.
Gyuris Zsolt,
polgármester

– Milyen felújítási munkákat kellett elvégezni a vendéglő megnyitásáig?
– A Jóbarát Vendéglő felújítása során
fő szempont volt, hogy a település központjában található étterem külső megjelenésében is illeszkedjen a főutca képébe
és harmonizáljon a körülötte található
épületek homlokzataival.
A felújítással korszerű és kívülről is vendéget csábító megjelenésű lett az épület.
A konyha belső elosztásában is teljesen
megújult, megfelel így a jelenlegi szigorú
szakhatósági követelményeknek. A vendégtér új falburkolata és a szép pult kellemes hangulatúvá varázsolta a régi épület
belső terét. A gyermekétkeztetés számára a belső udvar felől megközelíthető lett
az étterem. A balesetmentes közlekedés,
valamint a leválasztható teremrész megfelel a jelen kor követelményeinek.
Mint minden épületen, itt is lehet még
szépíteni, korszerűsíteni, azonban ez a
jelentős megújulás mérföldkő a Jóbarát
Vendéglő üzemeltetésében. Remélem,
a megszépült környezet minden kedves
helyi és ide látogató vendég tetszését
elnyeri.

vendéglátásnak, már több, mint három
évtized tapasztalata van mögöttünk és a
Bordányban már régóta nagyon jól működő modellt szeretnénk átültetni ide,
Zsombóba. Természetesen nem egyszerű
feladat és nem is lehet zökkenőmentesen
egy teljesen új csapatot indítani, de azt
hiszem, most már egy hónapnyi összerázódás után teljes terhelhetőséggel várjuk
a feladatokat.
A mindennapi menü mellett elég bőséges és változatos ételkínálattal várjuk
kedves vendégeinket. Az étlapon a hagyományos, házias ételek mellett feltűnnek különlegesebb ínyencségek is, de
ha valaki esetleg nem talál olyan ételt
az étlapon, amit szívesen fogyasztana, a
meglévő alapanyagokból elkészítjük, amire éppen „ráéhezett”!
Családi rendezvények lebonyolítását is
vállaljuk. Helyben kb.150 főt tudunk leültetni. Reméljük, mindenki megelégedésére tudunk tevékenykedni a községben és
sokáig tagjai lehetünk ennek a közösségnek!
A Jóbarát Vendéglő összes dolgozója
nevében sok szeretettel várjuk kedves
vendégeinket!
Nagyapáti Károlyné,
üzemeltető, Jóbarát Vendéglő

– Milyenek az első vásárlói tapasztalatok?
– 2009. őszén újra megnyílt Jóbarát
vendéglőnek nagyon örült az egész családom, hiszen egy színvonalas étterem
fehér folt volt Zsombó életében. Mivel ismertté vált az üzemeltetők kiléte, így bátran rendeltünk és rendelünk folyamatosan
napi menüt. A mi (zsombói) vendéglőnk
megnyitása előtti időszakban ugyanis a
Bordányi Vadgesztenye Étteremtől rendeltünk folyamatosan ebédet. Bíztunk
benne, hogy nem fogunk csalódni, és így
is lett. Az ételek minősége és mennyisége
is megfelel az elvárásainknak. Zsombón
társas vállalkozásként dolgozunk, ezért
egy-egy üzleti partnerrel, vagy kollégával
egy színvonalas ebédet vagy vacsorát is
elkölthetünk.
Tisóczkiné Saci, vendég

Baranyiné Ujvári Szilvia
Zsombó Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
ügyvezető igazgató

– Mik az üzemeltető céljai, milyen lehetőségeket kínál a község lakói számára a
vendéglő?
– Először is meg szeretnénk köszönni a képviselő testület bizalmát, amivel
megtisztelt minket. Szeretnénk hosszú
távon kiszolgálni a község apraját és
nagyját a lehető legjobb tudásunk szerint.
Családunkban nagy hagyománya van a
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„Hervad már ligetünk, s díszei hullanak,
Tarlott bokrai közt sárga levél zörög.”
Berzsenyi Dániel: A közelítő tél

HÍRMONDÓ

vendég a háznál

1956 margórája – a Wittner Mária film elé –

Akik figyelnek a Közösségi Ház programjaira, már megszokhatták, hogy a magyar
történelmet – nemzeti értékként – közvetítjük az arra fogékony emberek számára.
Így az utóbbi időben számos dokumentumfilmet (Trianon, Horthy a kormányzó,
Jelöletlen tömegsírok) vetítettünk. Olyan
filmek ezek, amelyek a „puha diktatúra”
tabutémáit boncolgatják, ha úgy tetszik,
tiszta vizet öntenek a pohárba. Olyan témák ezek, amelyekről a rendszerváltás
előtt politikai ideológiával átszőve tanítottak mindannyiunkat. Nem hollywoodi
limonádék, nem kasszasikerek. Nehéz alkotások! Rengeteg információval, melyeket az elmúlt 20 évben a kutatók igazoltak.
1956-os forradalom és szabadságharc a
leginkább eltitkolt, átírt eseménye a Kádár rendszernek. Éppen azért, mert annak
legitimitását kérdőjelezi meg. Ma piros
betűs nemzeti ünnep. Sokan azonban
elmenekülnek az ünneplés elől, ilyenkor

megnövekedik a wellness szállodák látogatóinak száma, sokan örülnek, hiszen
hosszú a hétvége…
A közösségi ház nyári táborában kirándulást tettünk Kiskunmajsára az 56-os
Múzeumba. Felmásztunk a tankra, megnéztük az ágyúkat, a fegyvereket, a zászlókat, térképeket. Meghallgattuk Pongrátz
Ödön bácsi visszaemlékezéseit. Egy
egész napot töltöttünk el az 56-os Ifjúsági
táborban: fociztunk, tollasoztunk, pingpongoztunk, sárkányt eregettünk, dinnyét
ettünk. Szabad programként azonban
felkínáltuk a lehetőséget, hogy akinek
kedve van, ebéd után menjen vissza a
múzeumba, ahol még beszélgethet Ödön
bácsival. Egy kis csapat pedig a foci, a
tollas, a ping-pong helyett a magyar történelmet választotta… és egy 85 éves
bácsi akadozó, ám hiteles visszaemlékezéseit hallgatta… Pedig alig múltak 10-12
évesek…

Amikor a tábor véget ért, arra kértem
a gyerekeket foglalják mondatokba élményeiket. A 35 táborozó gyermek ¾-e
pedig a játék, a sport, a kézműves foglalkozások mellett Ödön bácsit és az ő 1956ról szóló előadását említette… Még nem
késő húsz évvel Nagy Imre gyilkosainak
bukása után egy olyan generációt felnevelni, amelyik megismerheti a XX. századi
világtörténelem egyik legszentebb, legtisztább eseményének, az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc hiteles
történetét. Ehhez azonban partnerekre
van szükség! Olyan emberekre, akiknek a
szívében is piros betűvel van írva október
23-a.
Mészáros Csaba

50 év alatt elvették az emberektől a hitet, és nem adtak helyette semmit!

2009. október 14-én a közelgő 1956-os évforduló kapcsán a Közösségi Ház vendége volt Wittner Mária forradalmár,
halálraítélt, akit a Kádári rezsim az 1963-as általános amnesztia ellenére egészen 1970-ig börtönben tartott, majd
szabadulása után is minden lehetséges eszközzel akadályozta boldogulását. HÓHÉR, VIGYÁZZ! című életéről szóló
portréfilmet vetítettük, majd érdemi beszélgetés alakult ki a résztvevők között. Ebből ajánlok figyelmükbe néhány gondolatot.
(…) Először is rendszerváltásnak kelle- ez a film. (…) Pontosan tudjuk, hogy mi- désnek, az ellentéte a szeretet! A hazugne lenni, itt kezdem. Ahhoz, hogy majd ről szól – én nem is mondom azt, hogy ságnak az ellentéte az igazmondás. De azt
valóban, ténylegesen tanítsák ’56 tör- kommunista, mert ma már nem tudom viszont nem bírják elviselni, ha az ember
ténelmét, és nem olyan szinten, ahogy meghatározni, hogy ezek kik voltak… a szemükbe mondja az igazat. Pedig én
most tanítják, mert pl. tavaly dedikál- egy parazita réteg. De sokkal inkább – és még azt tanultam, hogy hazudni bűn. Én
tam a filmet a IX. kerületben és egészen sokszor elgondolkodom azon, hogy ezek még olyan iskolában kezdtem, és hat évig
megdöbbentő volt, hogy egy fiatal, akkor az életben nem dolgoztak! Én nagyon jártam, ahol volt egy olyan tantárgy hogy
végzett tanárnő mondja, hogy a budapes- sajnálom őket! És elgondolkodom azon, Hit- és erkölcstan. 50 év alatt elvették az
ti Tanárképző Főiskolán ellenforradalom- hogy naponta itt tétlenül kellene ülnöm, emberektől a hitet és nem adtak helyette
ként tanították még ’56-ot. És ő viszont abba én beleőrülnék. De a munka öröme semmit! Semmit a világon! (…)
(…) Valamikor még az iskolában ott volt
forradalmat mondott és ezért lerontotta azért, aki szeret dolgozni, az tudja értékelaz eredményét. Hát szóval akkor meg- ni nem csak az önmaga munkáját, hanem a feszület, a kereszt és imával kezdtük az
kérdezem azt, hogy akkor tényleg történt a mások munkáját! (…) Én a gyerekemet oktatást, a tanítást. Volt Hit- és erkölcsrendszerváltás? Nem történt. (…) ennek mindig arra neveltem, hogy kisfiam, ha tan. Ezt eltörölték. Először kitiltották az
kapcsán nem véletlen az, hogy járom az Te elvárod, hogy a Te munkádat megbe- imát, aztán eltörölték a hit- és erkölcsországot mindenhova, a legkisebb faluba, csüljék, akkor először Te becsüld meg a tant, és ma meg lehet nézni a társadalomnak a morális mélypontját… ha valakinek
a telített helyektől elkezdve, ha 10 ember mások munkáját!(…)
(…) Beszürkült az egész társadalom. van morális értékrendje, az felfedezhető
van is, elmegyek, mert nekem ugyanolyan értékű, ha egy embernek kell leve- Kiölték a lelkét! Cél, hogy a tévékből egy- a munkában is, de ha nincs, akkor egy
títeni, akkor is elmegyek, mert minden folytában sugallják azt, amit bele akarnak csapnivaló munkát ad ki a keze közül,
ember egy külön személyiség, és minden plántálni az emberekbe, hogy ne legyen amit én soha nem rendelnék meg nála. De
az embernek egy önálló gondolata. Nem azért meg kell nézni a régi, régi öregeket!
emberrel lehet beszélni. (…)
(…) Ha van veleérző képessége az em- szeretik azokat az embereket, akik gondol- Hogy Ők milyen munkát végeztek! (…)
bernek mások sorsa iránt, – mert kell, kodnak. De nem kell félni gondolkodni és
Szerkesztette: mészáros
hogy legyen, azért vagyunk emberek, és kimondani. Nem kell félni. Az ember, aki
azért élünk egymás mellett – akkor pon- fél, azzal az emberrel mindent meg tudnak
tosan át fogja érezni, hogy miről szólt ’56. csinálni! Mindent! A legaljasabb dolgoMondjuk te biztos, hogy nem tudod, mert kat is. De ha egyre többen nem félünk,
Te még nagyon fiatal vagy (egy gyermek- és egyre többen mondjuk ki az igazat…
re mutat – a szerk.), de lehet, hogy anyu- Egy embert le tudnak gyűrni, de egyre
kád, vagy apukád el fogja neked mondani. többet, és egyre többet, azt már nem!
Vagy lehet, hogy ez a film is megfogott, Mert mindig ott fog visszhangzani nekik a
de itt sokan vagyunk abból a korból, leg- kimondott igazság! Még akkor is, ha nem
alábbis többen vagyunk, akik átéltük ezt a szeretik az igazságot, és azt mondja az
kort, és pontosan tudjuk, hogy miről szól igazságra, hogy gyűlölködik. A gyűlölkö„Puha szántások esővert, leves
gerezdjei között,
csüggedten várják a fák a sebes,
apadt mellű ködöt.”
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vendég a háznál

„Öt virágszál énekel a színpadon, s a zene fényében felragyognak, mint gyémánt!”
Forgó együttes a zsombói Katalin napi rendezvényen
A zenekar a 2008 nyarán megrendezésre kerülő Freefolk Fesztivál alkalmából
alakult a Nyíregyházi Főiskola népzene
szakos hallgatóiból. Változatos hangszereléssel, de elsősorban a vokális zenére
helyezik a hangsúlyt sokszínű repertoárjukban: a női énekhang lehetőségeinek
kihasználása, egyszólamú dallamok megharmonizálása, a többszólamú, leginkább
balkáni dallamok autentikus és törzsi
hangszerekkel történő eljátszása, ill. játék
a határokkal, adott zenei tájegységek új
köntösbe bújtatása különböző népi hangszerekkel. Rendszeresen koncerteznek, s

sok jelentős felkérésnek tehettek eleget.
A rengeteg munkát, új dalok gyűjtését
számos helyen a zene elengedhetetlen
szeretete és annak közvetítése motiválja. Jutalmuk pedig, hogy koncertjeiken
egyre többen perdülnek táncra, dúdolják
dalaikat, legyen az moldvai csángó, vagy
bolgár dallam. Egyik rajongójuk mondása
szerint: „Öt virágszál énekel a színpadon,
s a zene fényében felragyognak, mint a
gyémánt.”
Fellépéseik: Sirály-majális, GödörVilággödör, Könyvtár Klub- Tajtékos kedd,
Vörösmarty tér- világzenei színpad (Euró-

100% Rock&Roll – 100% Rolling Stones
A Stoned zenekar 2003-ban alakult,
Rolling Stones rajongókból. Az örömzenélés és a Stones-koncertek látogatása
megtette hatását: összeállt egy 100%-ig
Rolling Stones-t játszó zenekar.
A csapat célja a Stones-dalok magas
színvonalú előadása. A „Rolling Stones
érzés” hű visszaadását tűzte ki céljául a
zenekar, mind zeneiségében, mind színpadi megjelenésében.
A Stoned nem klasszikus értelemben
vett emlékzenekar: nem is lehet az. A
Stones minden korszakából játszunk dalokat, ritkábban játszott csemegéket is,
így a műsor nem korlátozódik kizárólag a
nagy slágerekre. A Rolling Stones ugyanis ma is aktív, koncertezik, lemezt készít
és bizonyítják aktualitásukat. Sőt, jobbak,
mint valaha! A Stoned tagjainak pedig
volt alkalmuk (jó) néhányszor élőben látni
őket. Többek közt ezek az élmények adták
az inspirációt arra, hogy még nagyobb
elszántsággal játsszuk, a Világ Legjobb
Rock And Roll Zenekara, a Rolling Stones
dalait. Az énekes, Kőváry Péter (aki a
NEO énekes-gitárosa is egyben) személye garancia a profi színpadi előadásmódra és Mick Jagger energikus “megszemélyesítésére”.
A zenekar az elmúlt 7 év során több mint
150 koncertet adott fővárosi és vidéki
rendezvényeken. Rendszeresek a fesztiválszereplések (Sziget, Efott, Kapolcs,
blues- és motoros fesztiválok). A külföldi koncerteken (Szerbia/Vajdaság, Szlovákia, Erdély), illetve az itthoni, külföldi
hallgatóság előtti nemzetközi rendezvényeken (IUSY-konferencia Zánka) is igen
sikeres a zenekar. Rendszeresek a budapesti klubestek változatos helyszíneken
(ELTE könyvtár Klub, Szilvuplé, Alcatraz,
Old Man’s stb).
A Stoned, házigazdaként évente megrendezi a Rolling Stones fesztivált.
Itt az együttes ünnepi Stones-menüvel
jelentkezik és ismert zenészek közreműkö-

dése színesíti a programot. Az első Stonesfesztivál 2003-ban került megrendezésre,
nagy sikerrel. Alkalmanként egy évfordulón, arra aktualizált programmal jelentkezik a fesztivál, ahol számos vendégzenész
muzsikált együtt a zenekarral: Somló
Tamás (LGT), Novák Péter (Kimnowak),
Fekete Jenő, Pribil György (Kimnowak),
Papp Szabi és Pulius Tibi (Supernem),
Garda Zsuzsa (Janis Joplin emlékzenekar), Milkovics Mátyás (Neo), Hodosi
Enikő (Neo), Takáts Tamás, Pulius Tamás
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pai zene világnapja), Gyomaendrőd- Kistérségi néptáncfesztivál, népzenei fesztiválok, és számos pesti fellépés. Külföld:
Csehország- Bojkovice: Mis-Más Fesztivál, Zágráb.
(Belmondo), valamint Roy és Ádám,
Poniklo Imre (Amber Smith), vagy Ripoff
Raskolnikov. Nem csoda ez a jeles névsor,
hiszen a Rolling Stones zenéje meghatározó élmény sokak életében.
Várunk tehát minden Rock&Roll rajongót, akik szívesen hallgatnak Rolling
Stones nótákat egy egész estén át! Találkozzunk hát 2009. december 4-én pénteken este a zsombói Közösségi Házban! Mi
ott leszünk!!!

„Ködös Márton után
Enyhe telet várhatsz,
Havas Márton után
Farkast soká láthatsz.”

STONED

Népi mondóka

HÍRMONDÓ

Téka

A felolvasó

A
felolvasó című regény szerzője
Bernhard Schlink
1944-ben született Németországban.
A
berlini Humboldt
Egyetem jogi és
filozófia profes�szora, jelenleg
Bonnban
és
Berlinben él. A
felolvasó című önéletrajzi ihletésű műve
1995-ben jelent meg. A számos irodalmi
díjjal elismert regény Németországban
és az Egyesült Államokban is bestseller
lett. „Regényem az úgynevezett második
nemzedék története” - mondja Schlink a
„szerencsésebb”, a háború idején, illetve
közvetlenül utána született generációról.
„Teljesen naivan éltünk és nőttünk fel,
majd egy bizonyos életkorban szembesülnünk kellett, mit tettek szüleink, tanáraink és lelkipásztoraink. Felkavaró érzés,
mikor rájössz, hogy az általad szeretett
emberek milyen rémségekben vettek
részt.” Bernhard Schlink regénye a német tananyag része lett, mert az ország
történelmének megismeréséhez és megértéséhez nélkülözhetetlen alkotásnak
tartják irodalomtudósok és történészek
egyaránt.
A felolvasó írója, Bernard Schlink és
német kortársai különleges helyzetben
voltak: nem voltak felelősek szüleik tetteiért, de mégis a szörnyűségek árnyékában születtek és nevelkedtek. Hogyan
egyezhet ki nemzedéke és a Harmadik
Birodalom után született bármely nemzedék a náci háborús bűnökkel? Schlink úgy
utal erre könyvében, mint a „megbélyegző múlt, amivel együtt kell élnünk”. És

ahogyan az egyik jogi professzor mondja
a filmben: „Nem az a fontos, mit érzünk,
hanem hogy mit teszünk.”
A történet: A második világháború utáni
Németországban a tinédzser Michael Berg
(Ralph Fiennes) rosszul lesz az utcán, és
a nála kétszer idősebb nő, Hanna Schmitz
(Kate Winslet) segít neki hazajutni. Amint
a fiú felgyógyul a skarlátból, meglátogatja, hogy megköszönje gondoskodását, és
csakhamar titkos, szenvedélyes viszony
alakul ki közöttük. Michael rájön, hogy
Hanna szereti, ha felolvas neki, és miközben a fiú az Odüsszeiából és a Huckleberry Finnből olvas, egyre mélyebbre
merülnek a testi gyönyör világába is. Ám
az egyre erősödő kötelék egyszer csak
megszakad Hanna rejtélyes eltűnésével.
Amikor nyolc évvel később a joghallgató
Michael megfigyelőként részt vesz náci
háborús bűnösök perének tárgyalásán,
hirtelen megpillantja Hannát a vádlottak
padján. Ezzel minden megváltozik kettejük világában.
A regény megfilmesítésének jogát
1996-ban kapta meg. Eltelt egy évtized,
és a regényből még mindig nem készült
el a forgatókönyv. Stephen Daldry filmrendező, a forgatókönyv megírására
David Hare-t választotta, akit közös filmjük, AZ ÓRÁK forgatókönyvéért Oscar- és
Golden Globe-díjra jelöltek 2003-ban.
Schlink regényétől eltérően, melyben az
események három külön részben, időrendi sorrendben bontakoznak ki, A FELOLVASÓ című film David Hare szavaival
élve időbeli ugrásokat alkalmaz. Ezáltal
egy olyan filmszerkezet jön létre, mely az
idősíkok váltogatásával a főhős életének
főbb állomásait mutatja be az ötvenes
és kilencvenes évek közötti időszakban.
Véleményem szerint A FELOLVASÓ nem
tekinthető egyértelműen Holokauszt film-

nek” - mondja a forgatókönyvíró Hare. A
hagyományos Holokauszt történetekkel
ellentétben a film egyik szereplője, aki
túlélte a koncentrációs táborok poklát, az
erkölcsi és intellektuális erő szobraként
jelenik meg a történetben, nem pedig kiszolgáltatott áldozatként. „
A regényben Michael felteszi a kérdést:
„Mit kellett volna, mit kellene tennie a
nemzedékemnek a Holokauszt ismeretében? Nem gondolhatjuk, hogy valaha is
felfogjuk a felfoghatatlant, nem hasonlíthatjuk össze az egymással nem összehasonlítható dolgokat, és nem kérdezhetünk, mert kivizsgálás tárgyává tenni a
rémségeket azt jelenti, hogy megvitatjuk
azokat, és nyíltan beszélünk róluk. De ha
a rémségeket nem kérdőjelezzük meg,
akkor elfogadjuk olyannak, ami előtt csak
némán állhatunk ellenérzéseinkkel, szégyenünkkel és bűntudatunkkal sújtottan.
Némák legyünk ellenérzéseinkkel, szégyenünkkel és bűntudatunkkal megverve? Miért?”
Mennyire lehet tragikus, ha mindazt,
amiben korábban hittünk, hirtelen elveszítjük? Képes-e egy ember a múlt terhét egész életen át viselni anélkül, hogy
szembenézne vele, vagy akár megpróbálná eldönteni annak jó vagy rossz mivoltát?
Érdemes-e egyáltalán megpróbálni eldönteni ezt a kérdést? Tovább tud-e lépni egy
ember az életben olyan események után,
melyeket sem megérteni, sem feldolgozni
nem tud és azok alapjában törték össze
lényét? Számtalan súlyos, megindító jelenet teszi emlékezetessé az alkotást.
A képi, zenei világ is színészeink igényességéhez mérhető, az operatőr és a
zeneszerző is fantasztikus munkát végeztek, gyönyörű beállításokat láthat, illetve
finom, lírai dallamokat hallhat a néző a
hosszú két óra alatt.
Schönfelder Zita

Expedíciók, élmények, sikerek

Az idei évben többször vendégeskedett Zsombón Erőss Zsolt, az első magyar, aki feljutott a Mount Everest – a világ – tetejére.
Emiatt is gondoltam arra, hogy bemutatom a könyvtár új, róla szóló könyvét. A könyvet ajánlom az extrém sportolók szerelmeseinek
vagy azoknak, akiket érdekel egy ilyen expedíció részletes leírása. Jöjjenek és kölcsönözzék ki a könyvtárból.
A
könyvtári
ajánlóban Földes
András: Erőss
Zsolt, a Mount
Everest első magyar megmászójának története
c. könyvét ajánlom. A könyv
Erőss
Zsolt
élettörténetén
keresztül mesél
a hegymászásról. „Ez a könyv

„Vacog a Küküllő,
éjjel-nappal fázik,
lábujjhegyen lépked
fűzfától fűzfáig.”

az első sikeres magyar Mount Everestmászás kapcsán íródik, de több egyetlen
kaland leírásánál. Zsolt nem egyszerűen
egy alpinista, aki feljutott a világ tetejére, hanem egy olyan ember, akinek élete
gyermekkorától szorosan összefonódott a
hegymászással. Zsolt életútja egy mélyen
elkötelezett ember története, akit nem a
siker, az elismertség, a kiemelkedés vágya mozgat, hanem a hegymászás iránti
rajongása. Hegyet mászott erdélyi otthonában, nyolc-tíz évesen akkor, amikor
nemhogy felszerelése, de szaktudása
sem volt még.”
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Kányádi Sándor: Őszutó

A könyv részletezi Zsolt életét: erdélyi
gyerekkorát, számos hegymászási történetét is egészen 2002-ig: Kaukázus,
Tiensan, Alpok, Pamír, Ogre, Mount Everest, Garwhal-Himalája, Nanga-Parbat,
Sistaghil Sar kalandjait. A történetek
hegységeit fekete-fehér részletező illusztrációk is bemutatják.
Nagy Beatrix, könyvtáros

kul-turi

Kiállítás megnyitó
2009. november 18-án hatalmas érdeklődés mellett nyitottuk meg „Zsombói Zsengék” című kiállításunkat a Közösségi Házban. Gergely Bori, Szántó Laura, Veszprémi
Lili három fiatal zsombói alkotó, a helyi iskolában ismerkedett meg a képzőművészet
alapjaival. A megnyitón egykori tanáruk Maróti Antalné igazgatóasszony méltatta szorgalmukat, tehetségüket.
„3 héttel ezelőtt felkeresett egyik volt zat reproduktőrei, hanem egy kötelességtanítványom (Gergely Bori), hogy jubilál- tudással végiggyötört stúdiumok után felnak, és újra 5 év után 3-an szeretnének szabadultan alkotó emberkék. Egyszerűen
kiállítani ott, ahol én 5 évvel ezelőtt bemu- eljutottak arra a pontra, az érzelmekkel
tattam munkáikat. Akkor a 3 alkotó 7. és teli „viharos” fiatal, útkereső szakaszra,
8.osztályos tanuló volt. Jó érzés fogott el ahol csak úgy szeretik a rajzot, a festést
és megígértem, hogy feltétlenül el fogok – minden filozófiai és stílusmeghatározás
menni a kiállításra. Bori akkor megnyug- nélkül. A most itt látható munkák nem
tatott, hogy biztosan ott leszek, hiszen egységesek. Nem volt céljuk, hogy az
legyen.
megkért a megnyitásra.
Laura tanulmányrajzai, belső enteriörei,
A három volt tanuló munkájából Boriét
követtem, Lilinek 1-1 ajándékba adott melyek a biztos rajzi tudásról árulkodnak,
alkotásával találkoztam, Lauráról annyit nem egyszerűen másolatok a modellről. A
tudtam, hogy keményen tanul és alkot, szén a kezében finom tónusokat varázsolt,
jár művésztelepekre. Így számomra meg- a fényreflexek a tárgyakat összetartozóvá
lepetés volt a mostani munkákkal talál- változtatja. A természetből létrehozott fikozni. Már a belső, hozott képességeik az nom impressziói a néző mély érzelmeire
alapfokú művészeti iskolában látszódtak. hatnak. Ő a nyugalom, a harmónia bemuVisszanéztem az akkori zárómunkáikat, tatója.
Lili álmodik. A természet és az ember
a személyiségük, egyéni elképzeléseik
azokon is látszanak. Azóta a művészeti bonyolult kapcsolatát vetíti ki. A hangiskolák technikai biztonságot és kitágult súlyt eme bonyolult, kiismerhetetlen
látásmódot adtak kezükbe. Ketten a Tö- belső emberi világra helyezi. Mindehhez
mörkény István Művészeti Gimnázium- a sötét, fekete hátteret adja, mely a mélyban nagyszerű mesterek keze alatt, Bori séget, a határtalanságot engedi sugallni.
pedig a szegedi Szépműves céh keretein Ugyanakkor a motívumai a szecesszió jábelül működő művészeti csoportban szív- tékával, hangulatával és a szürrealizmus
ta magába azt a fajta érzésvilágot, mely álomszerűségével boldog kisugárzást ad
elősegítette pl. a kiállításon látható alko- biztonságos, bravúros rajzi tudással.
Bori teljesen új „arcát” mutatja be az itt
tások megszületését is. Ami már most
is látszik, hogy a művészetből nem egy kiállított képein. A premier planban megmester, egy művészeti műhely, egy irány- villantott figurák drámaiak, csodálkozók,
volt Gabi néni
Zsombói gyémántok
és
Pannika
néni. Felkészítő
A Gyöngyök és gyémántok történelemtanárunk, Timi
versenyen idén is részt vesznek négyen a
néni
mindig
8. osztályból, a csapatnevük Napkvartett.
biztatott minket
Mi, a versenyzők, nagy fába vágtuk a
és ahol kellett,
fejszénket, ugyanis ez egy nagyon nehéz
segítségünkre
verseny. Amikor megkaptuk a feladatovolt.
kat, felosztottuk egymás között. Mindenki
A
csapat
olyan munkát kapott, amihez a legjobban
egyik
tagértett. Rékának az volt feladata, hogy
ja,
Francismegírja a rendezői utasításokat a Háry
ka,
készített
János című daljáték második kalandjáegy
Haydn
hoz. Ez után a csapat tagjaival és néhány
segítőkész baráttal a szereplők helyébe – marionettbábut, a zeneszerző életének
képzeltük magunkat és felvettük, akár az egy érdekes eseménye alapján. A baba
keze mindig le akart esni, ami plusz munigazi forgatásokon.
Megtapasztalhattuk, hogy milyen nehéz kát eredményezett…  A freskóterv elolyan forgatási helyszínt találni, ami meg- készítése is neki jutott, mivel ő a legkreafelelő, és olyan napot választani, mikor jó tívabb köztünk.
Nóra és Luca feladata egy képzeletbeli
az idő. A forgatás nehézségeivel is találkoztunk: a díszlet nem mindig maradt a Haydn-ajándékbolt katalógusának elkéhelyén, a szöveget gyakran elfelejtettük, szítése volt. Ezt a feladatot is a saját kézés a jókedvünket sem hagytuk otthon, ügyességünkre bíztuk.
Nórinak egy bécsi idegenvezető szereamikor komolyságról volt szó… A kisfilmünket Erika néni vette föl, és a művé- pébe kellett bújnia, és be kellett mutatnia
szeti feladatokban nagy segítségünkre az Anker-órát. Ezt is írásban küldtük el a
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valami felé törekvő figurák. A művészek
akkor élnek az ilyen képkivágásokkal, ha
valóban az érzelmek felszínre hozása és
kivetítése a fontos. Egy idő után a néző
kénytelen végignézni a többi arcot is és
megélni egy folyamatot, az időt, a ki nem
mondott gondolatokat. Ehhez a nem természethű részletezést, hanem a vázlatos
nagy gesztusvonalas ábrázolást választja.
Ő úgy látszik, most ebben a majdnem filmi világban alkotja meg figuráit.
Ők nem alkotóművészek, őket nem jegyzi a Képzőművészeti Alap, de fogja. Az,
amit bemutatnak a küzdés, a művészet
eszközei iránti szeretet, mellyel alkotásaikat készítették, azt mutatja, hogy lesznek
még jegyzett művészek. Ami igazán értékes bennük, hogy ez a piacorientált világ,
melyben a művészet „megtűrt” dolog, ők
mindennél fontosabbnak tartják. Nem
áll mögöttük milliomos család, ők tudják
a festmény, a szén, a vászon árát. Ezért
becsülik meg.
Én úgy gondolom, ők ajándékok nekünk,
a családnak, a mostani és leendő mestereknek.
Így ajánlom Önöknek a kiállítást!”
Maróti Antalné

verseny szervezőinek, akik úgy vélték,
hogy a munkánk volt annyira jó, hogy bejuttattak minket a döntőbe.
A főnyeremény egy nagyszerű bécsi
utazás, amely öt napra szól, hogy közelebbről is megismerhessük Ausztria nevezetességeit.
De előbb a döntőben nagyon ügyesen
kell szerepelnünk. Egyikünknek el kell
táncolnia egy bécsi keringőt, odaképzelve
álmai lovagját. Közösen élő reklámot kell
bemutatnunk az egyik osztrák tartományról. Meg kell tanulnunk Ausztria technikaés hadtörténetét, ennek pontos részleteit
még nem ismerjük. Persze a történelem
sem maradhat el, Rékának Ausztria történelmével kell megbirkóznia. Franciskának
a képzőművészet rejtelmeinek megtanulása jutott. Ausztria híres zeneszerzője
sem maradhat ki a feladatokból. Fel kell
ismernünk, hogy Haydn melyik darabját
halljuk.
A döntő december 6-án lesz, már nagyon várjuk, és nagy erővel készülünk
erre az izgalommal teli napra!
Ladányi Luca – Lajkó Nóra 8. o.

„Az ősz legutolsó virágait
szedem. November siratja magát.”
Szabó Lőrinc: November

HÍRMONDÓ

kul-turi

A mesék birodalmába járva

Benedek Elek születésének 150-dik évfordulójára emlékezett a kárpát-medencei
magyarság. Ebből az alkalomból a Képzőművészeti Lektorátus meghirdetett egy
országos mesemondó versenyt, mely két
fordulóból állt. A megyei elődöntőt 2009.
április 3-án tartották a Százszorszép
Gyermekházban, amely nevéhez méltóan
fogadta a 24 versenyzőt. A ház minden
zugát megtölti a gyerekek kézműves munkája. Mutatva, hogy aki hasznosan akarja
eltölteni a szabadidejét, az itt megteheti.
A versenyen mindenki két mesével lépett a zsűri elé és a 48 meséből egynek
sem volt ismétlése. Minden versenyző
más-más mesével készült. Ha összebeszéltünk volna, akkor sem jött volna ki
szebben az összeállítás. A 24 mesemondóból 3 került be az országos döntőbe.
Volt vigalom, hogy kit méltat a zsűri erre
az igazán megtisztelő címre. A második
fordulóra volt idő készülni, hiszen szeptember 12-én került sor Budapesten, a
Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus épületében. Mesék
egy mesés házban! Gyönyörű aulában
egy fotókiállítás fogadta a vendégeket
és a szereplőket. Rangos zsűri előtt, 32
versenyző mutatkozott be. Az idő rövidsége vagy a versenyzők száma miatt-e, de
mindenki csak egy mesét mondott el és
most sem volt ismétlés. Itt már nagyobb
volt a tét, hiszen a 6 legjobb mesemondót
kiviszik a kárpát-medencei gálára és ott
is szerepelni kell. Volt nagy értékelés a
szereplők között, találgattunk ki megy, és
izgultunk egymásért, hisz már az is nagy
eredmény, ha az országos versenyen
részt veszünk, nemhogy még a gálán is.
Végül délután fél ötre kiderült ki az a hat
szerencsés, aki utazhat szeptember 24-én
Erdélybe. Ez volt ám a nagy út! Fél tízkor
gyülekező a Corvin téren. Mire mindenki

megérkezett és elfoglaltuk helyünket a
buszon, 11 óra volt. Indulhattunk 750 km-t
autózni. Háromóránként álltunk meg rövid
egészségügyi pihenőre, és így is jóval
éjfél után érkeztünk meg a szállásunkra.
Hideg vacsorával terített asztal várt, azon
kívül a portás. (Jobban örültünk volna egy
forró teának.) A szobák kiosztását követően gyors tisztálkodás, rövid alvás, és
másnap mentünk Sepsiszentgyörgyre, a
megnyitóra. Azt követően egész napos
programsorozat következett. A sok ismeretterjesztő, fejlesztő, bábkészítő, beszédtechnikai és a jó ég tudja még mennyi
program közül mi a cserenátoni kézműves
tábort és skanzent látogattuk meg. Szemünk, szánk tátva maradt a csodálkozástól, hogy mennyire felkarolják a sokféle
kézimunkát igénylő paraszti élet bemutatását. Ha valaki szereti ezt a fajta tevékenységet, hónapokat eltölthet úgy, hogy
nem unatkozik. Legnagyobb hangsúlyt a
fa faragása kapja, de a festés, mázolás,
vesszőfonás, szalmaékszer készítése is
tanulható. Minden elismerésem azoknak
az embereknek, akik ezt létrehozták és
ápolják a hagyományt, hogy az utókor is
kapjon ízelítőt őseink életéből.
Szombaton, szeptember 26-án került
sor a gálára Kézdivásárhelyen, a Vigadó
épületében. Délután négy órakor kezdett
gyülekezni a csapat. Erdély különböző
megyéiből kilenc szereplő és a mi szerény ötös fogatunk, mert egy kisfiú sajnos beteg lett és nem tudott velünk jönni.
Csatlakozott hozzánk egy szlovákiai és
egy vajdasági versenyző. Azok a kis székely fiúk és lányok népviseletbe öltözve
olyan illedelmesen viselkedtek! Megadták a tiszteletet a helynek és a ruhának.
Kicsit megilletődve, félénken beszéltek,
ha kérdeztük őket. Nehezen oldódtak fel,
de amikor elmúlt a félsz, igazi kis zsivá-

A szemléletformálást a gyermekeknél kell kezdeni!

2009. október 16-án a Közösségi Ház Zöld Klubjával együttműködő Csermely Környezetvédelmi Egyesület „Tanya konferencia” című rendezvényének adott otthont Zsombó
kulturális intézménye. Az egyesület pályázati programjának keretein belül megvalósuló
előadáson gyermekek vettek részt. Az alábbiakban megismerhetjük a civil szervezet
pályázati céljait.
A Csermely Környezetvédelmi Egyesület mint például a hulladékszállítás, a szennyebben az évben indította el „A környezeti vízkezelés vagy akár csak az alapinfszempontú fenntarthatóság elemeinek rastruktúrát jelentő ivóvíz és elektromos
erősítése és a helyi értékek megőrzése ellátás. Nem szólva arról, hogy a tanyai
a tanyasi életmódban és a farmgazdálko- lakóhely megváltozott mobilitási igényekdásban” című programját, melynek célja kel is párosul, különösen, ha a települéa tanyasi életforma környezeti szempont- sekre ingázókat tekintjük. Pedig egy-egy
ból fenntartható elemekkel való gazdagítása, és az esetleges környezeti károk
mérséklése.”
Környezetvédelmi szempontból a tanyai
életforma speciális problémakört jelent.
Többségük esetében nem működnek a
nagy ellátó- és szolgáltató rendszerek,
„Nézem a vén napot, amely a hervadt kerten
S e csüggedt ujjakon pompás aranyszínt fen szét,”
Tóth Árpád: Ősz alkonyat
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nyokká váltak. A mesegála elmúltával
a Makám zenekar koncertjét nézhettük
meg. A mesékhez kapcsolódó ének és zeneszámok mindenkiből kihozták a vásott
kölyköt, együtt ujjongtunk, tapsoltunk a
gyerekekkel. Nagyon szép befejezése volt
az estének. Vasárnap reggel elhagytuk
a szállást és irányt vettünk haza, de volt
még útközben egy feladatunk. Meglátogatni Benedek Elek lakhelyét, munkásságának színhelyét, és végső nyughelyét
Keslaconban. Gyönyörű tájakon autózva
az jutott eszembe, nem is csoda ha ilyen
nagy mese író lett Elek apó, hiszen neki
csak azt kellett megérteni, mit susognak
az évszázados fák, mert mesés a táj. Aki
ott barangol, annak nem jut eszébe a bánat: tündérek veszik körül és futva viszik
a mesék birodalmába. Én is úgy éreztem, ez történik velem. Az író házában
dédunokája fogadott, és vezetett körül
bennünket. Szinte érezni lehetett a nagy
író szellemét, amint könyveit lapozgatva
tallóztunk a régi megsárgult iratok között.
A háza előtt a csoport fényképezkedett és
nem nagyon akart tovább menni. Az iskola Keslaconban 26 tanuló értelmét nyitogatja, és most újítják fel. Előtte készül
a szobor talapzata, melyre Benedek Elek
szobor kerül. Azért oda, hogy a gyerekek
minden nap találkozhassanak a nagy meseíróval. Később kimentünk a temetőbe,
ahol megkoszorúztuk az író nyughelyét.
Elszorult szívvel álltuk körül a sírt. Soha
nem gondoltam, hogy ilyen szép megeshetik egy magamfajta emberrel. Olyan
élményekben volt részem, amit pénzzel
megfizetni nem lehet. Mikor itthon kérdezték, na milyen volt? Csak annyit tudtam
mondani: csodás. Köszönöm ezt azoknak,
akik bíztak bennem, bíztattak, és eltűrték
rigolyáimat.
Szalmáné Vali

tanya vagy farmgazdaság ideális színtere
lehetne annak modellezésére, hogyan lehet úgy átalakítani szemléletmódunkat,
életvitelünket, hogy az a természeti környezethez jobban illeszkedjen, közelebb
kerüljön a hosszabb távú, környezeti
szempontú fenntarthatóság követelményrendszereihez.
Az e területeken kifejtett szemléletformáló tevékenységnek csupán egy részét
képezik a közvetlen kontaktust lehetővé
tevő szakmai fórumok. Ezek mellett irodánkon folyamatos tanácsadást végzünk.
Kampányunk négy akciónapot is tartalmaz, amelyekkel a szélesebb rétegek közvetlen elérését célozzuk meg.
Köszönjük, hogy céljaink megvalósításához partnerre leltünk a zsombói Közösségi
Házban!
Csehó Gábor, elnök
Csermely Környezetvédelmi Egyesület

kul-turi

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 szórakozni érkező hölgyvendégeknek
az ajtóban egy boszorkány (Szalmáné
Valika) almát osztogatott, s aki elfogadta, egy-egy boszorkány bölcsességgel
ismerkedhetett meg.
A rendezvényt Gyuris László, az Egyesület elnöke nyitotta meg beszédével.
Ezt követően polgármesterünk, Gyuris
Zsolt köszöntötte a jelenlévőket. A bál
megnyitása után egy hastánc bemutatót
láthattunk Börcsök Anna előadásában. Az
egyik kereskedelmi tévécsatornán futó
tehetségkutató műsorral egy időben a bálon is egy „kiscsillag született” Benőfalvy
Lulu személyében, aki Szandi egyik dalát
adta elő nekünk. Mindeközben a felszolgálók az asztalok körül sündörögve előkészültek a fenséges vacsorához, melyet
az újonnan megnyílt Jóbarát Vendéglő
dolgozóinak köszönhettünk. A vacsora

után Molnár Tamás műsorvezető – akit a
Falunapokról már jól ismerünk – bekonferálta a gyerek, illetve a felnőtt ördögöket,
akik a Pokoltáncot járták el. Az ördögök
tánca után Jóska bácsi mesélte el ördögi
tettét, azt, hogy hogyan oltotta ki szegény
felesége életét. Fabatka Illés és zenekara
olyan jól érezte magát a „színpadon” hogy
haza sem akartak menni, addig-addig
egyezkedtek a műsorvezetővel, míg egy
ráadás dalt előadhattak. A következőkben
a falusi legények mutatták meg, hogyan
kell mulatni néhány bor után. A műsor befejező részeként pedig a hagyományokhoz
híven egy operett részlettel kedveskedett
a Szivárvány Nagycsaládos Egyesület
női tánckara, az Ördöglovas című operett
nyitányára adták elő fergeteges táncukat.
A táncok betanítását ezúton szeretném
megköszönni Nokta Gábornak.
Ahhoz, hogy ez a rendezvény ilyen jól sikerüljön, kellett sok-sok munka, humoros

Prédikálószék: az első túraköri kaland
A József Attila Közösségi Ház 2009
őszén hirdette meg a Túra Kör létrehozását. Mi nagyon örültünk a lehetőségnek,
mert alföldi gyerekek lévén ritkán látunk
hegyeket. Így amikor Csaba bácsi szólt,
hogy az első túránk a Visegrádi-hegység
Prédikálószék nevű csúcsára vezet, rögtön tudtuk: Ott a helyünk!
2009. november 21-én ködös reggelre
ébredtünk Zsombón. Alig lehetett az orrunknál távolabbra látni. A túrára 32 fő
jelentkezett, a hat éves óvodástól egészen a nyugdíjas korosztályig. Az úton
szerencsére nem történt semmi baleset.
Mindenki csendesen vette tudomásul a
korai indulást. Biztonságban odaértünk
a hegy lábához, ahol egyáltalán nem volt
köd! Túránkat Dömös központjából a piros
jelzésű túraútvonalon indítottuk. Amikor
elhagytuk a falut, a sokat emlegetett „kis
hívogató fa hidacskán” át értünk az erdőbe. Hamarosan elértünk a völgy egyik
legkedvesebb látnivalójához a Szentfa-kápolnához. A tisztás szélén útelágazás fogadott minket, ahonnan túránkat a ,,piros
háromszög” jelzésen folytattuk. Ez volt talán a hegység egyik legmeredekebb, de a
legkalandregényesebb útja. Csaknem két
kilométert tettünk meg, kb. 500 m volt a

szintkülönbség. Felmásztunk a Keserűshegy éles gerincére és megkezdődött a
kaptató. Ez egy kicsit nehéz volt, mivel
hogy felfelé nagyon csúszott az agyagos
talaj. Időnként elhúztak mellettünk hegyi
futók akik az egész Pilist megkerülték aznap. Nem akármi futni felfelé!!! Ezután
utunk a Vadálló-kövek felé vette az irányt.
Köves-sziklás, igen meredek útszakasz
még a legedzettebbeket is próbára tették,
hát még azokat, akik nincsenek rendszeres mozgásban. A ködből kilátva megláttuk a sziklákat. Nagyon megörültünk neki,
a természet magáért beszélt. Ugyanakkor
sajnos a távolabbi tájat nemigen láttuk. Az
egyik szikla egy emberfejre hasonlított, de
ez nem volt véletlen, mert a természet így
alakította ki. Ez a meredek, de felejthetetlenül szép úti szakasz után elindultunk a
Prédikálószék felé. Mellettünk a gyönyörű
szép erdő, melynek gyökereit kimosta a
víz. Azután már nagyon megszerettünk
volna érkezni a csúcsra: „Messze van
még Törppapa???” Végül csak felértünk
a Keserűs-hegy legmagasabb pontjára a
Prédikálószékre. Innen kellett volna látnunk a gyönyörű Dunakanyart, de sajnos
a nagy ködtől semmit sem lehetett látni.
A célunk elérésekor hosszú pihenőt tar15

előadások, lelkes közönség, a Zsomboys
zenekar és természetesen jó szervezés,
melyet vezetőnknek, Gyuris Lászlónak
köszönhetünk, aki türelemmel tartja kezében a kialakult csapatszellemet immár 15.
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. A jó hangulathoz hozzájárultak a varázskoktélok is, amelyek e
bálon újdonságnak számítottak.
Köszönetet mondunk minden szereplőnek, segítőnek, támogatónak, illetve annak a 272 vendégnek, akik megtisztelték
rendezvényünket, és hozzájárultak sikeréhez.
A bevételt az idősek karácsonyának
megrendezésére, 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!
Szunyogné Székesi Beáta

tottunk, mindenki elővette az otthonról
hozott enni-innivalót és jól belakmároztunk, ami miatt a későbbiekben nehezebben esett a mozgás. Egyszer azon kapjuk
magunkat Rékával, hogy biciklisek értek
fel a hegyre. Nagyon meglepődtünk rajta, mivel szerintünk elképzelhetetlen lett
volna ide biciklivel feljönni. Ők megcsinálták, de rendesen le voltak izzadva.
Mindenki kipihente magát és leindultunk
a hegyről. Rengeteget gyalogoltunk lefelé e fenséges tájon, végül megérkeztünk
Pilisszentlászlóra. Ott beültünk egy vendéglőbe és jókat beszélgettünk, de ennek
ellenére mindenkin látszott, hogy el van
fáradva. Valaki hideg sörrel próbálta oltani szomját, valaki csokival vagy sütivel.
Miután mindenki elfogyasztotta a kikért
ételt-italt hazaindultunk. Szinte a fele
társaság aludt a buszon. Legeslegvégére
megérkeztünk és mindenki hazament.
Csóti Franciska/Vígh Réka 8. osztályos tanulók

„Hűvös és öreg az este.
Remeg a venyige teste.”
Weöres Sándor: Négy Évszak
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Zsombói Népdalos sikerek

KÖSZÖNET!!!

A KÓTA által rendezett XV. Országos
Népzenei minősítőn a zsombói Bokréta
Dalkör Aranypáva díjat kapott. Vezetőjük,
Bánfiné Gyöngyi pedig Zagyvarékoson
a Vass Lajos népzenei versenyen nyert
arany minősítést. Eredményeikhez szívből
GRATULÁLUNK!

A József Attila Közösségi Ház ezúton
köszöni meg az „Őszi Kézműves Délután”
rendezvényén való aktív közreműködést
Lajkó Nikolettnek, Táborosi Renátának,
Fogasné Matula Zsuzsannának, Ráczné
Patik Gabriellának.

Templomunk orgonájáért

2009. október 10-én és 11-én Zsombó
hívő és nem hívő lakossága megmozdult
egy nemes ügy érdekében, hogy a falu
Kisboldogasszony templomába mielőbb
orgona kerüljön beszerzésre. De ne szaladjunk olyan gyorsan előre, nézzük csak
meg, mik azok a körülmények, amelyek
indokolttá teszi, illetve követeli a hangszerek királynőjének, az orgona mielőbbi
beszerzését és felszerelését templomunkba.
Hála Istennek községünkben már évek
óta olyan művészeti oktatást is felvállaló
általános iskola működik, ahol a tanulók
lehetőséget kapnak zenei és más művészeti ágakban egy magasabb kiemelt
oktatási szintet. E gyerekek közül egyre több kimagasló tehetség mutatkozik
(zongora, hegedű, furulya, ének szakon),
akik szeretnék bemutatni tudásukat,
művészetüket. Ennek egyik lehetősége
a templomunkban történő éneklés és zenélés a szentmisék keretein belől, vagy a
templomban szervezett hangversenyek.
A másik körülmény az orgona beszerzését erősen „követelők” csoportja, a községünkben letelepedett zenével, énekkel
foglalkozó művészek. Kevés falu mondhatja el, hogy olyan világhírű énekesei,
énekművészei, hegedűművészek, zongoraművészek és egyéb hangszereken játszó művészei vannak, mint Zsombónak.

műanyag nyílászárókat,
árnyékolástechnikai
kiegészítőket,

Ebből azután egyenesen következik az a
tény, hogy a templomban fellépő fiatal és
felnőtt művészek „megkövetelik”, hogy
előadásuk zenei kíséretét egy megfelelő
templomi orgona gyönyörű hangja végezze. Meg kell mondani, hogy a jelenlegi
kis harmónium erre már nem alkalmas.
A körülötte álló művészek már magasabb
szinten játszanak, mint a mi öreg harmóniumunk. Azután van itt még egy dolog.
Templomunkban olyan magas szintű
egyházzenei élet folyik, ami – ki merem
jelenteni – a Szeged-Csanád egyházmegyében páratlan. (A település létszámát
figyelembe véve!)
Templomunkban működik egy felnőtt
énekkar, van gitáros ifjúsági énekkar. Már
két éve működik a gyermek énekkar, a
Schola és a különböző zenei rendezvények, amelyek a korábban említett művészek vesznek részt. Mióta ifjú kántorunk
van, Gábor Tamás személyében, az egyházzenei élet Zsombón igen magas szintre emelkedett.
Nos, a fentiek összessége vezetett oda,
hogy a község Önkormányzati Testülete,
Gyuris Zsolt polgármesterrel az élükön
úgy döntött, hogy idén, 2009-ben a már
jól bevált Önkormányzati Jótékonysági
Bál bevételét a templom orgonájának
beszerzésére ajánlja fel. Október 10-én
ez meg is történt. A közösségi házban
sokan jöttek össze a jótékonysági bálra,
ami fantasztikus hangulattal telt el és
szép bevételt könyvelt el. A másik testület az Egyházközség Képviselő Testülete,

kiváló minőségben és
árban forgalmazunk.

Beépítés
rövid határidővel.
Felmérés,
szaktanácsadás

INGYENES!

Tel: 06-30-548-3770 ,
62/461-572
„Szép, lankadt novemberi gally,
jó bánat tiszta, lassú míve,”
Dsida Jenő: Száraz ág
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viszont szintén határozatot hozott a templomban 2009. október 11-én vasárnap
este tartandó jótékonysági hangverseny
megszervezésére és megtartására. Ezen
a hangversenyen világhírű művészek és
Zsombóban élő művészek léptek fel hatalmas sikerrel. A hangversenyen belépődíj
nem volt, de sokan adakoztak az orgona
javára.
A két testület egymástól teljesen függetlenül döntött az orgona támogatásáról
és a véletlen műve az is, hogy egymást
követő napon került megtartásra a két
rendezvény.
Ezúton is szeretném megköszönni minden jóakaratú zsombói nevében az Önkormányzati Képviselő Testületnek, valamint
Gyuris Zsolt polgármester úrnak azt a támogatást, amit az orgona beszerzéséhez
nyújtottak. Még csak annyit, hogy a két
képviselőtestület kapcsolata példaértékű. Nem egymás ellen haladunk, hanem
egymás mellett, egymást támogatva, figyelembe véve a Zsombón élő emberek
akaratát.
Gárdonyi Géza híres írónk így vélekedett
az orgonáról: „Az orgona szép hangszer.
Van benne valami az emberi hangból és a
mennydörgésből, ami az Isten hangja. Az
orgonának lelke van. Tud imádkozni, sírni,
sóhajtani, örülni, remegve félni, vigasztalni és áldani. Az orgonának szárnyai
vannak, amelyek égbe viszik az emberek
áhitatos gondolatát.”
		

Pancza István
egyházközség elnöke
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A zsombói Wesselényi Népfőiskola 28. évi programja
2009–2010.
Dec. 4. (péntek)
Dr. Dombiné dr. Kemény Erzsébet: Gregor
Dec. 7. (hétfő)
Dr. Blazovich László: A kulákpörök
Dec. 11. (péntek)
Dec. 14. (hétfő)
Dr. Szalay István: A szexuális identitásváltás biológiája és orvoslása
Dec. 18. (péntek):
Dr. Sonkodi Sándor: A vesepótló kezelés
módszerei
Dec. 21. (hétfő)
Dr. Zimányiné Horváth Vera: A cerni részecskegyorsító
Dec. 28. (hétfő)
Dr. Szabad János:Kutatóként Svájcban
Dr. Szabad Gábor:Ausztráliai élmények
Jan. 4. (hétfő)
Dr. Horváth Ferenc:
Jan. Kemenceépítés újkori eszközökkel
Dr. Vályi Katalin: Barátok fokja; az ártéri
gazdálkodás

Jan. 7. (csütörtök)
Dr. Süveges Ildikó: A zöldhályog kezelése
Dr. Bodosi Mihály: Az agysebészet állomásai
Jan. 11. (hétfő)
Dr. Marosi György:A népesség egészségéről, nyavalyásan
Jan. 15. (péntek, 4 óra):
Dr. Papp Katalin: A villám
Dr. Papp György: Anyag – antianyag
Jan. 18. (hétfő)
Dr. Varga Erika – Dr. Varga Gyula:
Mit üzen a bőr?
Jan. 22. (péntek)
Dr. Borbély Rita – dr. Apró Katalin –
dr. Szabó Ágnes: Zsombó egészségéért
Jan. 25. (hétfő)
Dr. Bereg Edit:
Idegrendszeri fertőzések gyerekkorban
Dr. Mészáros Tamás:
Lábdeformitások fölnőttkorban
Mészáros András: Utazás a marsra
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Jan. 29. (péntek)
Febr. 1. (hétfő):
Dr. Ungi Imre: Új lehetőségek a koszorúérbetegség fölismerésében.
Febr. 5. (péntek)
Dr. Papp István:
A mezőgazdaság adóügyei
Febr. 8. (hétfő)
Dr. Schneider Klára:
A pénz beszél (bankügyeink)
Febr. 12. (péntek)
Dr. Tóth Károly:
Aktuális alkotmányjogi problémák
Febr. 15. (hétfő)
Pancza István: A vásárhelyi művészek
Febr. 19. (péntek)
Febr. 22. (hétfő)
Kálmán Ferenc:
A kiskun kerület történetéhez
Febr. 26. (péntek)
Febr. 27. (szombat) Évzáró

„Szél süvít a száraz ágon,
Kacaráz a pusztaságon,
A halál most itt az úr:”
Komjáthy Jenő: Itt van az ősz!

HÍRMONDÓ

kul-turi

PROGRAMAJÁNLÓ

József Attila Közösségi Ház, Zsombó, Alkotmány 1.

December 2. 17 óra
December 4. 20 óra
December 5. 19 óra
December 7. 8 óra
December 12. 14 óra
December 19. 17 óra
December 31. 19 óra

Felolvasó est: Karácsonyi történetek
STONED koncert – 100% Rolling Stones
RETRO Mikulás Party (Karaoke)
Tanuljuk a demokráciát! Kirándulás a Parlamentbe
Adventi Készülődés
Falukarácsony
Szilveszteri Bál

www.kultura.zsombo.hu, kultura@zsombo.hu
Telefon/Fax: 62/595-560

december 4. 17 óra

FÖLDMÉRÉS!

• megosztások, telekhatár kitűzések,
• épületfeltüntetés,
• szolgalmi jog bejegyzés,
• művelési ág változás,
		
» Elérhetőségünk:
• személyesen: Szeged, Pál u. 8/a (egyeztetett időpontban!)
• telefon:
30-218-8953
• fax:
62-424-404
• weboldal:
www.infogeobt.hu
• email:
infogeo@vnet.hu
• levélcím:
INFOGEO Földmérő Iroda, 6724 Szeged, Pál u. 8/a

„A felhő , ha lélegzem benne,
mint az angyalok,Távoli tájak páráit adja át.”
Lászlóffy Aladár: Novemberi eső
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„Idelátszik a temető széle;
Abba nyugszik az én szemem fénye.”
Magyar népdal

HÍRMONDÓ

zsombói PORtrék

„Az igazság az, hogy az életnek mennél több területén
alkothatok szépet, jót, annál egészebbnek,
boldogabbnak érzem magam.”

– Interjú Bátki Fazekas Zoltánnal.
Bátki Fazekas Zoltán operaénekes, költő, tanár, közéleti ember. Családjával 2001 óta
él Zsombón. A helyi kulturális és közélet kiemelkedő alakja: a Zsombói Művészklub
egyik elindítója, rendszeres fellépője helyi rendezvényeknek, a helyi egyházközség
volt képviselőtestületi tagja, a zsombói Élő Kövek egyházi alapítvány kuratóriumi tagja,
az Összefogás Zsombóért Egyesület létrehozásának egyik fő kezdeményezője. Cikkeit, tudósításait, verseit régóta olvashatjuk a helyi lapokban. Legutóbb októberben, a
Kisboldogasszony templom leendő orgonájának javára szervezett jótékonysági hangversenyen hallhattuk.
vel nagyon sok munka lesz még. Valóban
sokat dolgoztunk a házon, de megérte.
Juditka, a feleségem magánéneket tanít
a helyi művészeti iskolában, Szatymazon
pedig kerámiaszakkört vezet. Két kislányom is itt tanul. A szép ház, a tágas udvar a gyerekeknek is ideális otthon.

– Édesapád múzeum-igazgatóként dolgozott. Predesztinált ez téged a kulturális, művészi pályára? Melyek voltak azok
az értékek, melyeket már a szülői házból
hoztál magaddal?
– Anyai dédnagyapám polgári fiúiskola igazgató volt Újszentannán, ő székely
származású. Nagyanyám soroksári sváb
gyökerű. Édesapám Szegeden született.
Kezdetben a szegedi tanács művelődési
osztályán dolgozott. Itt felettesei részéről
folyamatos támadások érték. Úgy döntött, hogy családjával együtt Kiskunfélegyházára költözik. Itt 1972-től 1996-ig
volt a Kiskun Múzeum igazgatója. Doktori
disszertációját „Móra Ferenc parasztábrázolása” – címmel írta meg. Irodalmi és
helytörténeti témákban gyakran publikált.
A félegyháziak nagyon megszerették.
1983-ban Pro Urbe díjat, 1985-ben Kiváló
Népművelő díjat kapott. 1989-ben Holló
László, 91-ben Móra Ferenc-díjat vehetett
át, 2006-ban pedig Petőfi-emlékéremmel
tűntették ki. Édesanyám magyar-ének
szakos tanárként dolgozott, az ő unszolására indultam el az operaénekesi pályán.

– Nem tudok olyan zsombói lakosról,
aki valaha is indult volna az országgyűlési
képviselő választásokon. Úgy hallottam,
hogy egy kisgazda koalíció felkérésére
tavasszal indulni fogsz Szeged 3-as számú választókörzetében, ahová Zsombó is
tartozik. Igaz ez a hír? Hogyan jutottál erre
az elhatározásra?
– A hír igaz, ha a választási rendszert
nem változtatják meg addig gyökeresen,
akkor indulok. Egyébként Pancza István,
aki kisgazda színekben két cikluson át volt
országgyűlési képviselő, 1994-ben indult
már Zsombóról, rajta kívül másról én sem
tudok. Nem volt könnyű az elhatározás.
Manapság az emberek joggal fordulnak el
a politikától, mely a bűnözés egyik legprofibb formájává vált. Tény azonban, hogy
aki a közösségekért aktívan akar tenni
helyi és országos szinteken egyaránt, az
jelenleg nem kerülheti el a politikai szereplést. 2005-ben éppen Pancza Istvánnal
alakítottuk újra a Magyar Függetlenségi
Pártot, amelynek történelme összefonódik a kisgazdákéval.
– Mi történt azóta, és merre tartotok
most?
– Az eltelt idő alatt erőnkhöz mérten
sokat tettünk, ugyanakkor országos jelenlétünk, ismertségünk elenyészően kevés.
NATO és EU – ellenes elveinkhez legközelebb leginkább a Jobbik mozgalma áll,

– Annak idején, miért éppen Zsombóra
esett a család választása? Egy művészházaspár, mint ti, mennyire találhatott itt
igazi otthonra?
– Masopust Péter barátom, művész kollégám ajánlotta Zsombót. Ők már régebben itt laknak a Kodály utcában. Igaz nem
ezt a házat javasolta, mondván, hogy ev„Őszbe csavarodott a természet feje,
Dérré vált a harmat, hull a fák levele,”
Arany János: Toldi estéje
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amely jelenleg önálló erő akar maradni.
Az általunk most támogatott új kisgazda
koalíció programja sokkal radikálisabb
az eddigieknél, reményt, felemelkedést
adhat a kisgazda társadalomnak, és a vidéken élő lakosságnak.
– Te operaénekes, tanár, költő és más
területeken is aktív közéleti szereplő
vagy. Hogyan bírod majd a választások
alkalmával még tovább növekvő feladatok terhét?
– Nehéz lesz. Jelenleg Debrecenben
és Győrben operaénekesként dolgozom,
Hódmezővásárhelyen tanítok, gyakran
lépek fel Budapesten és időnként külföldön. Az igazság az, hogy az életnek mennél több területén alkothatok szépet, jót,
annál egészebbnek, boldogabbnak érzem
magam. A családi élet, az alkotóművészet, a színpad, a tanítás, az egyesületi,
közösségi munkák, a hobbyk eredményei
egymást erősítik, éltetik bennem. A Jóisten segítségén kívül számítok a családom,
támogatására, a koalíció más tagjaira, de
a zsombói szimpatizánsokra is.
– Jövőre önkormányzati választások is
lesznek. Hogyan látod a helyi politikai élet
alakulását?
– 2006.-ot megelőzően, az előző önkormányzat tétlensége alatt nagyon hosszú
évek teltek el. A falu jelentősen elmaradt,
leszakadt. Az azóta eltelt négy év eredményeit látva, őszintén örülök annak, hogy
ez a lecsúszás végetért. A mostani képviselő testület és a polgármester munkájával alapvetően elégedett vagyok. A
jelenlegi testületben sok értékes ember
van, és a velük együttműködő csapat,
a pályázatírók és a segítők is elismerést
érdemelnek. Jóval szűkösebb anyagi feltételek mellett, a sokszorosát végzik el
annak a munkának, mint amit az előző
testület. Továbbra is bizalmatlan vagyok
azokkal szemben, akik az egykori polgármester utolsó két ciklusához aktívan as�szisztáltak, és bizalmatlan vagyok a volt
MSZMP-s funkcionáriusok és káderek
felé is.
– Húsz évvel a rendszerváltozás után a
rendszerváltást hiányolod?
– Úgy van. Magyarországon nem történt igazi rendszerváltozás. Egy rendszert
nem lehet megváltoztatni a rendszer elemeinek megváltoztatása nélkül. A környező volt szocialista országok többségében
ezt törvényesen megtették. Magyarország jelenlegi állapotának, kiszolgáltatottságának, a magyar érdekeket képviselő
nemzeti erők szétmorzsolódásának egyik
legfőbb oka az elmaradt rendszerváltás.
Annak viszont nagyon örülök, hogy főutcánk visszakapja nevét, az Andrássy út
nevet, és nem kell többet szégyenkezni a

zsombói PORtrék

méltatlan elnevezés miatt. Ez egy valódi,
pici, megkésett, helyi rendszerváltozás.
– Szerinted mennyire jelennek meg országos politikai események a helyi, vidéki
közegekben?
– Sokkal kevésbé, mint városon, és
ez csak erősödött a kisgazda mozgalom
fölszeletelése óta. Az országos politikával
szembeni közöny, ellenszenv vidéken nagyon erőssé vált. A tapasztalat mégis azt
mutatja, hogy a választások alkalmával az
országos tendenciák jelentősen kihatnak
a vidékre. Ezért is tartom felelőtlenségnek, hogy több mint egy éve megoldatlanok a helyi FIDESZ – alapszervezet ügyei.
Az „Összefogás Zsombóért” önszerveződés, amely a 2006-os választásokon

kimagasló lakossági támogatást kapott,
azóta szép eredményekkel, aktív közhasznú egyesületként működik. A meglévő
értékekre építve, a tanulságokat levonva,
a jövő évi helyi választásokon is az „Ös�szefogást”, és annak bővítését fogom
támogatni.

Hoffmann meséi-ben debütálok a Győri
Nemzeti Színházban. Áprilisban Ausztriában énekelek. Jövőre tervezem harmadik
verseskötetem kiadását, és avval egy
időben egy saját dalokból álló CD-album
megjelentetését.
mészáros

– A művészi munkát illetően milyen
szakmai terveid, feladataid vannak a közeljövőben?
– Debrecenben a Turandot-ban, a Bánk
Bán-ban, és egy operettben játszom.
Szegeden egy kis szereppel vendégként
léptem fel egy francia darab ősbemutatóján. Budapesten is lesznek koncertjeim, és számíthatok az Operaház további
felkéréseire is. Márciustól Offenbach:

Eltávozott Kiss Piroska nyugdíjas tanár, igazgató helyettes
Matematika fizika,
műszaki ismeretek
szakos általános iskolai tanárként Szegváron kezdte tanári
pályáját. Egy év után
Zsombón tanított tanárként, majd igazgató helyettesként
nyugdíjba vonulásáig.
Nyugodt, munkában elmerülő, személyében tanítványainak bátorságot, segítőkészséget, biztatást sugározott. Lassúbb ritmusa mélyebb ismeretrögzítést
eredményezett- állapította meg a megyei
szakfelügyelő. A tantárgy iránti kedvet és
eredményességet az 1970-es években a
szaktantermi rendszer kiépítése tette lehetővé. A szertár hiánya, a szaktanterembe behelyezett padokra tett fizikai eszközök szabad használata sikeres volt még a
kevésbé érdeklődők számára is.

Múlhatatlan érdeme volt az iskola szakmai fejlesztései során a részletek, vagy az
alapok megtervezése során. A nagy iskolabővítés előkészítésekor a tornaterem
és emeletes iskola szakmai és műszaki
megtervezése részleteiben az ő munkáját
tükrözi. Ekkor az 1980-as években legkorszerűbb szertári ellátást, valamint szemléltetést sikerült megvalósítani: televízió,
írásvetítő, diavetítő, térképtartó, stb.
terve szerint került elhelyezésre a sikeresebb tanítás érdekében. Precíz vázlatai
szolgáltak alapul az iskola belső udvara
játékhellyé alakításában, vagy a zártláncú
televíziós rendszer kiépítésében. Kiemelkedő érdeme volt az országos ezüstérmet
nyert technikai tanuló csapatversenyre
való felkészítésében való sokrétű gondoskodása. Fizikai, matematikai különböző
versenyeken sikeresen szerepeltek tanítványai. Munkája elismeréséül Miniszteri
Dicséretet és Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kapott.

…Igazából nehéz szavakat találni arra,
hogy hogyan tudnám a családunk részéről is elbúcsúztatni Kiss Piroskát, a mi
Kerikénket…
Életútja azt hiszem nem lenne teljes a
család nélkül. Szeretném, ha mindenki
tudná, milyen is volt Ő, akinek a család
egysége volt a legfontosabb.
Egy kis visszautazás az időben, mikor
kisgyermekkorom nyári szüneteiben
oly sok időt töltöttem vele. A kertben,
a lugas szőlői alatt a legfinomabb sütipogácsák készültek homokból… vagy az
iskolában, mikor vártam arra, hogy végre
hazamenjünk… vagy, mikor megszidott,
mert rendetlen volt az írásom… esetleg
a véget nem érő matek feladatok… fizika
leckék… hát igen, a munka mellett mindig jutott ideje arra, hogy a problémáinkat
megoldja. Teljesen mindegy volt, hogy

hajnal egy óra van, vagy délután kettő, ha
szükség volt rá megtalálta a módját, hogy
bejöjjön Szegedre… mellettünk legyen…
Azután felnőtt lettem egy-kettőre és már
a gyermekeim léptek a lábam nyomába…
nekik kellett a matek korrepetálás és egy
mentsvár, ahova elmenekülhetnek a család forgatagából, ahol nyugalom várt rájuk, ahol minden álmuk teljesülhetett…
Mindannyiunk számára ez a hely adta a
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A szülők társadalmi megsegítése során
a bútorzat és eszközfejlesztés, karbantartás során annak szakmai irányítására,
példamutató precizitására mindig lehetett
építeni hétvégeken is. Nyugdíjas gyöngyfűző szakkörvezetőként dicsőséget hozott
tanítványaira. Többen viselik az ő, vagy
tanítványai keze munkáját. Sokan jártak
hozzá sikeresen általános és középiskolások hiányzó ismereteik pótlására, vagy
tehetséggondozásra.
Szerény, pedagógushívatásnak élő lelkes, céltudatos egyénisége, mosolygós
érdeklődése hiányzik munkatársainak, tanítványainak és ismerőseinek. Eltávozásakor rendezte egyéni dolgait, amíg ereje
engedte. Többen utólag döbbentek csak
rá. Emlékét megőrizzük!
Kálmán Ferenc

biztonságot, ez a cigarettafüstös kis lakás,
ahol még az illatok is mások voltak…
És mikor már tudtuk, hogy nem sok időt
töltöttünk együtt ezen a földön, olyan tanácsokkal látott el, amik meg fogják határozni hátralévő életünket!
Úgy ment el, ahogy élt. Emelt fővel,
csendesen, mindenről gondoskodva, példát adva szenvedésével a harcra. Már
nem kérdezem miért, csak örülök, hogy
részese lehettem az életének és nagyon
örülök, hogy Ő az én Keresztanyám is!...
és, hogy vele lehettem, mikor elindult a
nagy útra.
Utolsó óráiban mindenkitől azt kérte,
hogy mosolyogjunk, mert a mosoly erőt
ad!
Mosolyogj ránk Kerike a Mennyországból!
Dobi Jánosné
Farkas Jácinta

„Ősz van, korán sötétül és künn esik.
Vénül az idő s könnyei szakállára peregnek.
Magános a lélek! S ködös éjjeken át didereg,”
Füst Milán: Őszi sötétség
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tűsarok

A közelmúltban született
gyermekek:
Hajdú Mártának és Hajdú Lajosnak
Zsófia Mária
Tóth Kittinek és Csongrádi Balázsnak
Balázs
Orbán Annamáriának és Szél Zoltánnak
Gergő
Bernáth Krisztinának
és Meskula Gergelynek
Máté

Anyatejes Világnap és Babafotó-kiállítás

Az elmúlt három évhez hasonlóan idén
is megrendezésre került Anyatejes Világnapi rendezvényünk, melyen az egy éven
belül szült édesanyákat és gyermekeiket
köszöntöttük, illetve azokat az édesanyákat, akik saját gyermekük táplálása mellett még más családok gyermekeinek is
biztosítani tudták a legtermészetesebb
táplálékot: az anyatejet. Ebben az évben
minden zsombói várandóst is meghívtunk.
Magyarországon 1991 óta ünnepeljük
az anyatej, három éve pedig a szoptatás
világnapját. Ezen a napon minden településen azokat az anyákat köszöntik, akik
a szoptatás fontosságát hirdetik és hat
hónapig kizárólag anyatejjel táplálják csecsemőiket.
A szoptatás előnyeiről:
– A szoptatás testileg és lelkileg kiegyensúlyozottá teszi a kisbabát.
– A korai mellretétel erősíti az anya kötődését a csecsemőhöz.
– Az anyatej még a szoptatás befejezése után évekkel is védettséget biztosít a
gyermeknek egyes betegségek ellen.
– A szoptatás csökkentheti a kora csecsemőkori légzésszünetek kialakulását.
– A koraszülött csecsemőt világra hozó
anyák teje különleges sajátosságokkal
rendelkezik.
– A gyermeküket szoptató anyák egészségi állapota jobb
– A szoptatás csökkenti a mellrák kialakulásának esélyét is.
Az október 16-án megtartott ünnepségen a megnyitó után egy színvonalas
előadást láthattak a megjelentek KRIO
őssejtbank képviselőjétől, ezt követően
Horváth Tímea megható zenei produkciót mutatott be. Az ünnepség színvonalát
tovább emelték a kilátogató képviselők,
valamint Szűcsné Busa Annamária, aki
kreatív és fejlesztő játékokkal kínálta a
babákat és mamákat.

Rendezvényünkön ajándékokkal és virággal kedveskedtünk a jelenlévő édesanyáknak, kismamáknak, más csecsemők
számára is anyatejet adó édesanyáknak.
Az édesanyák köszöntése után a Babafotó-kiállításon résztvevő gyermekeket
ajándékoztuk meg. A kiállításon összesen
25 bájos gyermek fényképét tekinthették meg október 5-16-áig a József Attila
Közösségi Házban. Minden gyermek emlékül egy egyedi, a gyermek fényképével
ellátott 2010-es évi naptárat és számos
meglepetést tartalmazó csomagot kapott
ajándékba. Köszönjük a résztvevő szülőknek, várandósoknak hogy jelenlétükkel
és az általuk elkészített süteményekkel
támogatták rendezvényünket.

Rajtuk kívül megszületett kolléganőnk
Renkóné Isaszegi Andrea babája is aki a
Renkó Norbert Andor nevet kapta.
Mindenkinek
sok szeretettel gratulálunk!
védőnők

Támogatóink voltak: Zsombó Község
Önkormányzata- Baba-mama klub, József
Attila Közösségi Ház, Prima Flora Kertészeti Centrum, Pádár Zoltán, Felicitas Kft,
Pro-Mama Kft, Libero, Hipp Kft, Baba Magazin Kiadói Kft, Jaszenovics Géza a Vivien ásványvíz képviseletében, Szabó Katalin a Sudocrem forgalmazójától, Thurzó
Patika, Éva magazin, KRIO őssejtbank.
Köszönjük, hogy hozzájárultak rendezvényünk megvalósításához!

					
Farkas Krisztina és Tetlákné Gerhardt Ágnes
		
védőnők

Tisztelt Építkezők!
Amennyiben bármilyen tervezési munkával, szaktanácsadással segíthetem elképzeléseinek megvalósítását, rövid határidővel, diszkrét árakkal, teljes körű ügyintézéssel állok
szíves rendelkezésükre.

Tarcsi Károly Építésztervező
6792 Zsombó, Radnóti utca 5.
Tel:06/30/218-7686

„Megtettem mindent, mait megtehettem,
kinek tartoztam, mindent megfizettem.”
Dsida Jenő: Sírfelirat
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Dorkó

A meteora mászócsapat legújabb hőstettei
Nem teljesen magától értetődő, hogy
egy zsombói mászóklub bajnoki versenyt
rendezzen Szombathelyen, ami cirka 400
km távolságra van tőlünk. Most mégis így
hozta a kényszer, mert ott van egy jó kis
mászófal, de nincs hozzáértő csapat.
Ha már odaautóztunk, igyekeztünk
eredményeket is produkálni. Az előjelek
ugyan nem sok jóval bíztattak. Vendégsportolóink, a szegedi Széll triász tagjai
mindnyájan lerobbantak. Ketten iskolai foci következtében, aztán az indulás
napján a harmadik iker szintén tesiórás
röplabda közben. Röhej, de a labdajátékok sokkal több sérülést okoznak, mint a
mászósport! Kis Andris ugyan elkísérte
a család többi tagját, de szép fehér kötéssel a fején, és inkább a nézőtérről bámészkodott. A többiek viszont rendesen
rágyúrtak a meccsre, amit rendezőként
megspékeltünk azzal, hogy a gyermek
kategóriát kettéosztottuk, hadd nyerjünk
több érmet! Na, ez így is lett. A legeslegkisebbeknél ugyanis Táborosi Zsombor
Koppány diadalmaskodni tudott, míg az
eggyel föntebbiek között Kovács-Deák
Dani számára valamennyi kísérleténél
csak a pálya vége jelentett korlátot, és
megint 100%-os teljesítménnyel koronázták királlyá. Ugyanitt a lányoknál Kis Alexandra csak azért szorult le a dobogóról,
mert a versenyt nemzetközivé avanzsáló
osztrák sporttársak egyike vitte haza az
aranyérmet. Dani természetesen hozta az
első helyet gyorsasági mászásban is. A
többiek mindketten a 6. pozícióban fejezték be a versenyt.
Táborosi Ajni az ifjúsági B korcsoport
mezőnyében egyeduralkodó itthon, de
most ő sem bírt osztrák vetélytársával.
A nehézségi és a gyorsasági versenyben
egyaránt ezüstérmes lett. Eggyel följebb
Sikter Barbit nem zaklatták külföldi vetélytársak, és ennek megfelelően mindkét
versenyszámban szállította a kötelező
aranyat.
A felnőttek másnap mérkőztek meg egymással és a fallal, mi pedig itt sem vallottunk szégyent. A lányok között Sikter
Barbi 2., Varga Szilvi 3., Táborosi Ajni 5.
lett, míg a fiúk között Sikter Farkasé a 3.
hely.
Közben szombat este a kicsinyek hazautaztak, mert rájuk más feladat várt. Vasárnap Kis Szandi és Táborosi Kópé Szabadkán képviselte a magyar nemzeti színeket
egy boulder versenyen (amilyen nálunk
is szokott lenni, kötél nélkül, szivacsra
huppanva, rövid, de veszett pályákon).
Nos, mindketten magabiztosan nyerték
saját kategóriájukat. Szandra 9 feladatot teljesített, míg a mögötte következő
mindössze 6-ot! Kópét már régóta tiszte-

lik Szerbiában, most is rátett egy lapáttal.
11 kunsztot abszolvált, míg a korosztály
ezüstérmese megakadt 4-nél!
Egy hétig az esővel és hideggel viaskodva nyalogattuk a sebeinket, majd jött
a gyönyörű októberi nyár, és a következő
week-endre Kiskunfélegyházára utaztunk,
a nemzetközi Darvas Kupára. Ez egy olyan
összejövetel (szigorúan a legkisebbek számára), ahol mindhárom versenyszámban
dúl a mérkőzés. Jöttek is szép számmal,
külföldről sem kevesen.
Az erőpróbákat mindig a kicsik kezdték
(csak az eredményhirdetésnél nem), és az
első feladat a boulder volt. Kis Szandi, végig nagyon jól mozgott, és az erősen „fiús”
nehézségű döntőben is tartotta a 3. helyét, míg Táborosi Bogi 10. lett. A fiúknál,
amint azt már megszoktuk, Kovács-Deák
Dani mindent megoldott, és lesöpörte a
mezőnyt a színről. Táborosi Kópé és Kis
Andris meggyőző teljesítménnyel kas�szírozta be az 5. és 6. pozíciót. A kb. két
hetes mászó múlttal rendelkező Riesing
Jocó 13. helye tökéletes eredmény. Egy
korcsoporttal följebb a teljességgel tapasztalatlan Börcsök Máté 12.-nek érkezett. A rangidős lányoknál abszolút favoritunk, Táborosi Ajni az egyik gyakorlat
során kifutott az időből, és a dobogó 2.
fokára szorult, ami egyáltalán nem esett
jól. Legújabb szerzeményünk, a sérüléséből lábadozó Farkas Tamás viszont hozta
a nem is annyira biztos papírformát, és
bronzot gyűjtött.
Jött a gyorsasági mászás. Itt nem éreztük túl erősnek magunkat, de pici lányaink
mindketten a főtáblára kerültek, és ennek
örültünk. Szandi 7., Bogi 8. volt a végelszámolásnál. A fiúcskák aztán odatették
magukat. Dani a legjobb idővel kvalifikált,
Jocó is a felső ágon folytatta, de Kópé is
fölkerült a kieséses főtáblára. Dani természetesen minden körben a leggyorsabb
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volt, és a döntőben is magabiztosan verte
cseh riválisát. Jocó 4., Kópé 6., míg Kis
Andris 11. lett. Aztán Börcsök Máté is
előrébb lépett, ezúttal szintén a 11. helyre. A nagylányoknál Ajni, leggyengébb
számában visszafordította az esélyeket
szerb és osztrák ellenfeleivel szemben, és
aranyérmet termelt. Farkas Tomi, eddigi
életében nagyjából egyetlen tempómászó
kísérletet produkálva, a 4. leggyorsabb
lett.
Hazajöttünk, aludtunk egyet, és vasárnapra visszagurultunk Félegyházára, nehézségi pályákat mászni. Szandi megint
csak kőkemény volt, a vége egy csodálatos ezüstérem. Bogi gyönyörű TOP produkció után, a második selejtező körben
egyetlen mozdulattal maradt le a döntőről,
és zárt 7.-ként. Kovács-Deák Dani most is
valamennyi útvonalát az utolsó fogásig
mászva, abszolút király lett a kategóriájában. Kópé egy könnyed TOP-ot követően
elég fittyeteg második kört futott, és csak
a szerencsének köszönhette, hogy a döntőbe került. Ott aztán majdnem helyreállt
a világ rendje, mert a 6. helyig kapaszkodott. Ellenben a fináléban harcolt Jocó is,
aki 9. lett. Kis Andris ismét a 11. helyet
csípte el. Börcsök Máté megintcsak 12.
lett. Jöttek a nagyok, és a legnagyobb
izgalom. Az első körben Ajni piszkosul
lemosta a többieket, és mindenki beletörődött a megváltoztathatatlanba. De jött a
második futam, és az immár egyértelmű
favoritunk olyan elképesztő hibát vétett,
amilyet emberemlékezet óta nem láttunk
mászóversenyen. Mázlija volt, mert éppen
becsusszant a döntőbe, ahol már szétizgulta az agyát, és azonos eredménnyel,
a selejtező alapján, csak a 3. hely jutott
neki. Farkas Tomi viszont tette a dolgát,
és begyűjtötte az ezüstöt.
Amiért összesereglettünk, az az összesített végelszámolás volt. Kis Alexandra Éva 4., Táborosi Boglárka Luca 8.,
Kovács-Deák Dániel 1., Táborosi Zsombor

„Imádkoztam mint kisfiúcska ekkor,
vékony kezem megfogta jó anyám,
szemembe nézett mélyen s átölelt jól.”
Kosztolányi Dezső: Halottak napján

HÍRMONDÓ

dorkó

Koppány 5., Riesing József 7., Kis András
Ádám10., Börcsök Máté Pál 12., Táborosi
Ajnácska Réka 2., Farkas Tamás 3. helyen
végzett. Ez akár szuper eredménynek is
tekinthető. Kár, hogy Ajni végigpityeregte az estét. Tulajdonképpen nem minden
ok nélkül, ugyanis az eddigi 5 kiírás során
a korcsoportjukban mindig vagy klubtársunk, Sikter Barbi nyert, amikor pedig ő
feljebb lépett egy kategóriával, akkor Ajni
hozta haza a serleget (Barbi meg a másikat). Ez volt az utolsó Darvas a számára,
mert ő is kiöregedett belőle, és eddig ötször előzte meg azt a szabadkai kislányt,
aki most a fődíjat nyerte. Az utolsó tehát
nem sikerült számunkra. De nem értünk
rá magunkat nyalogatni, mert nyakunkra
hágott az újabb erőpróba, október 31.-én,
Budapesten.
Ujjerő Boulder, csak a nagyoknak! Hatalmas mezőny, pompás rendezés, kicsit
szűkös helyszín, odakinn pedig gyönyörű
idő, amit a legkevésbé volt időnk élvezni. Figyeltük hát a versenyt. Ami egész
izgalmasra sikerült, és számunkra nem
sikermentesre, amint azt már kötelezőnek
gondoljuk minden esetben. Előbb a lányok
tettek pontot a dolog végére. Az ifi A-ban,
pillanatnyi kétség nélkül Sikter Barbara
volt a királynő, ezzel begyűjtve összességében 10. országos bajnoki aranyérmét is.
A felnőttek között most bronzra volt elég
a teljesítménye, csakúgy, mint az éves
összesítésben. Azonban itt is a Meteora
Mászócsapat versenyzője állt a dobogó
tetején: Varga Szilvi nyakába akasztották
az aranyérmet, aki ezzel bebiztosította
a 2009. évi 2. helyezését. Táborosi Ajni
még kicsi volt ehhez, 11. helyen zárt.
A felnőtt fiúk között most nem volt
versenyzőnk a döntőben. A legjobbjaink
Szabó Gergő (11.) és Sikter Farkas (13.)
lettek.
Jó kis hónap volt, de még nincs vége
az évnek!
Mindenesetre a Meteora Mászócsapat
ezúton szeretné megköszönni mindazon
támogatóinak a segítségét, akik az előző
esztendőben bevallott jövedelmük személyi jövedelemadója 1%-ával egyesületünket támogatták!
Táborosi Gábor

„zizegnek fönn a száraz, barna fán
vadmirtuszok kis ősz bozontjai”

Tisztelt Futballbarátok!
Véget ért a 2009-2010-es futball bajnokság őszi idénye a Megye II. osztály
Homokháti csoportjának.
A felnőtt csapat az előző bajnokságot a
12. helyen fejezte be, így az idén mindenképpen előrébb szerettünk volna végezni.
A Csongrád Megyei Labdarúgó Szövetség az idei bajnokságot teljesen átszervezte, mint már korábban is megírtam,
két csoportot hozott létre, mi és másik
kilenc csapat a Homokháti csoportba kerültünk, ahol minden csapattal 3 meccset
játszunk. Az átszervezést követően a célkitűzésünket a 3-5. hely megszerzésére
módosítottuk.
A csapat végül az őszi szezont a 8.
helyen zárta, ami jelentős csalódás a
helyezést tekintve, de a pontok alapján
nem állunk annyira rosszul, hiszen az 5.
helyezett csapattól mindössze 3 pontra
vagyunk lemaradva. Ez a hátrány tavas�szal mindenképpen ledolgozható!
A bajnokságot győzelemmel kezdtük
Szatymazon, majd a csapat történetének

eddigi legnagyobb mélypontja következett: 5 meccsen kaptunk ki sorozatban,
a csapat teljesen padlóra került. Ezt követően viszont sikerült aránylag rendezni
a sorokat és megmutattuk, hogy sokkal
többre vagyunk képesek, mint amit eddig mutattunk, 3 győztes és 3 döntetlen
mérkőzést követően csak 2 alkalommal
hagytuk el vesztesen a pályát. Az utolsó
fordulóban 3:3-as döntetlent sikerült elérnünk az őszi első helyezett Baks ellen,
ami jelentős eredmény. Számunkra így
pont rosszkor ért véget a szezon, mert a
csapat felszálló ágban volt, de reméljük,
hogy ezt a lendületet tavaszra is sikerül
megőriznünk.
Nem utolsó sorban szeretném még
megemlíteni, hogy Molnár Zoltán befejezte aktív pályafutását, de visszavonulása után is a csapattal marad, besegít a
szakmai munkába, levesz néhány terhet
a vállamról, így mostmár ketten próbáljuk
sikeresebbé tenni a csapat szereplését.
Az őszi szezon végeredménye:

hely

csapat

M

GY

D

V

LG

KG

GK

Pont

1.

BAKS KSE

14

10

4

0

48

14

34

34

2.

ÜLLÉS LC

14

10

3

1

34

14

20

33

3.

SZATYMAZ SE

14

6

5

3

29

21

8

23

4.

BORDÁNY SK

14

5

6

3

23

18

5

21

5.

CSANYTELEK SC

14

6

0

8

23

26

-3

18

6.

FK 1899 SZEGED

14

5

2

7

23

29

-6

17

7.

USC TANÁRKÉPZŐ

14

5

2

7

21

30

-9

17

8.

ZSOMBÓ SE

14

4

3

7

28

39

-11

15

9.

TÖMÖRKÉNY KSE

14

1

6

7

12

21

-9

9

10.

FORRÁSKÚT SE

14

2

1

11

14

43

-29

7

Az ifjúsági csapat Kis Károly vezetésével a tavalyi idényt a 9. helyen fejezte
be. A célkitűzésük az idei átszervezett
bajnokságban az 1-3. hely megszerzése.
A csapat a 4. helyen zárta az őszi szezont, mindössze 2 pontra lemaradva a
2. helyezettől. Ez nagyon biztató a jövőre

nézve, a fiatalok tehát minden dicséretet
megérdemelnek. Ha a váratlan vereségeket sikerül tavasszal győzelemre váltani,
akkor mindenképpen az első háromban
végezhetnek!
Az ifjúsági bajnokság állása az őszi forduló végén:

hely

csapat

M

GY

D

V

LG

KG

GK

Pont

1.

BORDÁNY SK

12

11

1

0

47

10

37

34

2.

CSANYTELEK SC

13

7

0

6

32

35

-3

21

3.

SZATYMAZ SE

13

6

2

5

31

31

0

20

4.

ZSOMBÓ SE

13

6

1

6

40

23

17

19

5.

BAKS KSE

12

6

1

5

34

23

11

19

6.

ÜLLÉS LC

12

5

4

3

26

16

10

19

7.

FORRÁSKÚT SE

12

4

2

6

29

39

-10

14

8.

TÖMÖRKÉNY KSE

12

4

1

7

21

30

-9

13

9.

FK 1899 SZEGED

13

1

0

12

9

62

-53

3

10.

FORRÁSKÚT SE

14

2

1

11

14

43

-29

7

A csapatok, a szponzorok és a törzsszurkolók egy jó hangulatú vacsora keretében
búcsúztak az őszi idénytől a Jóbarát Vendéglőben.

Radnóti: Naptár/November
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Szurkolóinknak békés, boldog karácsonyi ünnepeket és jó pihenést kívánunk!
Találkozunk tavasszal!

Szűcs László
játékos-edző

BÉLÁIM

Az előző szám keresztrejtvényének megfejtése: „Ember, akinek mindennap friss gondolata van.”: Demokritosz.
A GOODS MARKET 1000Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Bozsák Györgyné.
Gratulálunk! A nyereményét átveheti a Közösségi Házban.

1. Mi a Rolling Stones zenekar logója?
A, kinyújtott nyelv
B, Barbie baba
C, villám		
D, mikrofon
2. Ki rendezte a Kopaszkutya című kultuszfilmet?
A, Antal Nimród
B, Bacsó Péter
C, Szomjas György
D, Várkonyi Zoltán
3. Melyik Led Zeppelin tag halálával oszlott fel a
zenekar?
A, Jimmy Page
B, John Bonham
C, Robert Plant
D, Paul Jones

Rock totó

4. Mi Hobo eredeti neve?
A, Vágási Feri
B, Berényi Miklós
C, Földes László
D, Dörflinger Dodi
5. Melyik a Cream együttes egyik legsikeresebb
száma?
A, Black dog
B, Blue sky
C, White house
D, Red bull
6. Melyik évben volt az első woodstocki
rockfesztivál?
A, 1966.		
B, 1967.
C, 1968. 		
D, 1969.
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7. Mire utal P. Mobil zenekar nevében a „P” betű?
A, Perpetuum
B, Paragrafus
C, Professional
D, Pannon
8. Melyik autóról énekelt Janis Joplin?
A, Ferrari		
B, BMW
C, Mercedes-Benz
C, Trabant
9. Hol született Deák Bill Gyula?
A, Rákoskeresztúr
B, Budafok
C, Óbuda		
D, Kőbánya
10. Milyen hangszeren játszott Jimmy Hendrix?
A, szólógitár
B, basszusgitár
C, elektromos orgona D, dob

„ megáll a kancsók karján mind a bor
s az Isten háza lassanként kihal
a rezge fényben „
Pilinszky János: Őszutói látomás

2009. őszi rendezvényeink
Anyatejes Világnap
1956-os iskolai

megemlékezés

Csólyospálos-Zsombó fociderbi

ad:
Tanya Színp

ek

népi énekes

Zöld Klub a szegedi Csillagvi

zsgálóban

Nagycsa

ládos Bá

Túra Kör: A Prédikálószéken

l 2009.

t

Jótékonysági hangverseny az orgonáér

Zsombói Zsengék kiállítás megnyitó
Tanya Színpad: Cecília kórus

Őszi kézműves délután

Falunkért
b

ál 2009.

Grimm-busz buli

Istennél a kegyelem

– színmű

r Mária

Vendégünk: Wittne
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