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Tájékoztató a képviselő-testületi ülésen történtekről						

A Hírmondó legutóbbi száma óta a Képviselő-testület két munkaterven felüli, rendkívüli ülést tartott.
2011. március 2. (munkaterven felüli,
rendkívüli ülés)

– A Képviselő-testület először egy tanulmánytervet tekinthetett meg, amely az óvoda teljes akadálymentesítését volt hivatott
bemutatni, Kiss Ágoston okleveles építészmérnök tervei alapján.
– A következő napirendi pontban az Új
Széchenyi Terv keretében meghirdetett vállalkozásfejlesztési lehetőségekről kapott
részletes tájékoztatást a Képviselő-testület.
– A harmadik napirendi pontban a belterületi csapadékvíz elvezetés II. ütemének
megvalósíthatóságáról, pályázati lehetőségeiről hallgathattak meg tájékoztatót a képviselők, és döntöttek a következő pályázat
előkészítéséről.
2011. március 23. (munkaterven felüli, rendkívüli ülés)
– A Képviselő-testület először a Szegedi Rendőrkapitányság Sándorfalvi
Rendőrörsének beszámolóját hallgatta meg
és fogadta el. Az ülésen jelen voltak a rendőrség vezetői és a körzeti megbízottak is. A
beszámolóból kitűnik a javuló bűnügyi statisztika, és a település országosan alacsonynak számító bűnügyi fertőzöttsége. Polgár-

mester úr köszönetét fejezte ki a rendőrség
munkájáért és az utóbbi időben tapasztalható fokozott rendőri jelenlétet.
– A következő napirendi pontban elfogadásra került a vízművet üzemeltető TMV
Kft. szakmai beszámolója, melyből megállapítható volt a két – az üzemeltetőn kívülálló okból – bekövetkezett teljes hálózatot
érintő üzemzavaron kívül jelentős meghibásodás a rendszerben nem volt. A kitermelt,
de a fogyasztókhoz el nem jutó víz (hálózati
veszteség) is csökkenő tendenciát mutat és
országos átlagban is alacsonynak számít. Az
üzemeltető a kerékpárút és a csapadékvíz elvezető hálózatok beruházásban önköltségen
cserélte ki az Andrássy út nagy részén és a
Szent Mihály utca elején a régi azbeszt-cement csöveket, korszerű műanyagra.
– Döntött a Képviselő-testület az ivóvíz
szolgáltatás díjáról, amely 2011. június 1.
napjától a vízmérőn mért mennyiség után
172 Ft/m3 + ÁFA, alapdíja 292 Ft/hó/vízmérő + Áfa.
– Harmadik napirendi pontban elfogadta
Arany János egyéni vállalkozó javaslatát a
folyékony hulladék szállítás díjára, melyet
2011. április 1-jétől 1.650,- Ft/m3 + Áfa ös�szegben határozott meg. A díj utoljára 2009.
év elején változott.
– A negyedik napirendi pontban a Képviselő-testület módosított az iskola alapító
okiratát, annak érdekében, hogy ne legyen
jogi akadálya a szeptembertől első osztályos
mozgáskorlátozott kisfiú helyi iskolakez-

Látni és látszani			

A tavasz beköszöntével gyermekek tízezrei
rajzanak ki a játszóterekre, az utcákra, a természetbe. Előkerülnek a biciklik és a focilabdák, az ugrókötelek és a görkorcsolyák. Az önfeledt játék során azonban számos veszélyes
helyzet adódhat a szabadban.
A közlekedési balestek során elszenvedett sérülések megelőzhetőek lennének. A
gyerekek figyelme szórt, ezért a gázolások
könnyen bekövetkezhetnek. Ez szinte minden esetben súlyos sérüléseket okoz, hiszen
a gyermek testét nem védi semmi. A védőfelszerelés használata a kerékpáros érdeke,
a szülő számára némi megnyugvás, hogy
megtett mindent gyermeke testi épségéért.
Iskolánk pedagógusai minden tanévben,
egy projekthónapban és egy projektnap
keretében gyakorolják, tudatosítják azokat
a közlekedési ismereteket, amelyek tudatos
odafigyelés és a szabályok betartása mellett
garanciát jelenthetnek a balesetmentes közlekedésre. Tudjuk azonban, mekkora szerepe
van a felnőttek példamutatásának, a közlekedési helyzetek megélésének és az önálló
döntésnek abban, hogy tanítványaink, gyermekeink betartsák és be is tartassák a KRESZ
szabályait.
Nagy örömmel fogadtuk el a Zsombó Közbiztonságáért Alapítvány segítségét. Diákja-
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„Föltámadott a tenger,
A népek tengere;”

désének. Az akadálymentesítés nyáron fog
megtörténni, amelyhez a segítséget továbbra is várja az önkormányzat.
– Az ötödik napirendi pontban szándékát
fejezte ki a Képviselő-testület az iskola és az
óvoda egyházi fenntartására. A Képviselőtestület közleménye ebben a lapszámban
olvasható. A szülők részletes tájékoztatása
hamarosan szülői értekezleten fog megtörténni.
– Az egyéb napirendi pontban döntés
született a Ménesjárás dűlőben évtizedek
után újra elkészített csatornával kapcsolatos
telekalakítási eljárás lefolytatásáról, amely
a csatorna véglegesítéséhez szükséges. A
kétmillió forintos költséget és a kivitelezés
fél millió forintos költségét az önkormányzat
viseli, míg az érintett ingatlantulajdonosok a
területet biztosítják térítésmentesen.
Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!
Dr. Csúcs Áron
jegyző

Köszönet			

Ezúton szeretném megköszönni a segítséget a Polgárőröknek, a Körzeti megbízottaknak, Szülőtársaimnak és azoknak a Gyerekeknek, akik az elkeseredett és „világgá
ment” gyerkőcömet segítettek megkeresni!!!

ink közlekedési biztonságát szem előtt tartva
felajánlották, hogy minden diákunk számára 1 láthatósági karszalagot biztosítanak. A
karszalagok átadására az iskola nyilvánossága előtt került sor. Azóta elégedettséggel
tapasztaljuk, hogy a láthatósági mellények
mellett a karszalagok is „világítanak”.
Őszinte köszönetemet fejezem ki magam
és kollégáim, valamint diákjaink szülei nevében az Alapítvány képviseletében megjelent Tündik Attilának és Kálmán Miklósnak,
illetve mindazoknak, akik a Zsombó Közbiztonságáért Alapítvány tagjaiként meglátták
azt, hogy még többet kell tennünk a balesetmentes közlekedésért és 50.000 Ft-os anyagi
segítségükkel ezen közös célunk megvalósításában segítségünkre is voltak.

Petőfi Sándor: Föltámadott a tenger

Maróti Antalné
A Kós Károly Általános és AMI Igazgatója

„Balsorsban látszik meg,
ki az igazi barát;
a jólét ugyanis teli van barátokkal.”
Euripidész
Mihály Hajnalka

Zsombó, Pacsirta utcai 2420nm-es beépítésre
szánt terület eladó. A telek osztható, 30%-a
beépíthető. Csatorna befizetve, a többi közmű
a telek előtt.

Irányár: 2.500.000 Ft.
Érd.: 06-20-242-1928
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Szándéknyilatkozat
A zsombói gyermekek egészséges szellemi nevelésének és gyakorlati oktatásának védelmében, iskolánk fenntartását a Magyar Katolikus Egyház kezébe szeretnénk helyezni. Célunk, hogy a megváltozott világ egyre erőszakosabb
kihívásaira, a lelki gyarapodás és az erkölcsi nevelés segítségével adjunk feleletet. Meggyőződésünk, hogy a nagy hagyományokkal és tapasztalatokkal bíró egyház biztosíthatja legjobban az oktatás hosszú távú működését. A Zsombó
életében meghatározó, történelmi felelősséggel járó elhatározásunkhoz kérjük a lakosság megértését, támogatását és a
Jóisten áldását!
Zsombó, 2011. március 23.

Zsombó Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Pályázati felhívás							

Az orvosok becsülete		

Zsombó – Csólyospálos Községek Közoktatási Intézményi Társulása Társulási Tanácsa
pályázatot hirdet a Zsombó-Csólyospálos
Községek Általános Iskolája, Óvodája, Alapfokú Művészetoktatási Intézményének igazgatói állására 2011. július 1. napjától 2016.
június 30. napjáig szóló megbízással.

Törvénytisztelő vagyok, az egészségügyre vonatkozó jogszabályokat, ajánlásokat,
módszertani leveleket, szakmai ajánlásokat
igyekszem naprakészen követni, s alkalmazni. Betegeim problémáit megértően, legjobb tudásom szerint próbálom megoldani.
Épp ezért esett rosszul, hogy egy Anyuka a
Délmagyarország napilap Csörög rovatához
fordult ahelyett, hogy hozzáértőtől tájékozódott volna, hogy kinek ingyenes az influenza
elleni védőoltás. Az Anyuka félretájékoztatása miatt a megbízott megyei tiszti főorvosnő helytelennek ítélte meg, hogy a 11 éves
gyermek nem kapta meg az ingyenes oltást
Zsombón, pedig az a krónikus betegeknek
jár, tehát az orvos helytelenül járt el. Miután
tisztáztam a részleteket a tiszti főorvosnővel
(hogy nem krónikus betegről, hanem tartós
betegről van szó, ami nem mindig ugyanaz)
igazat adott, s javasolta, hogy jogorvoslatot kérjek az újságtól. Ez meg is történt, s a
február 5-i Csörögben ez megjelent. Mindenesetre, aki a vádaskodó cikkre hívta fel a
figyelmem, az a helyesbítést nem olvasta…
(kabátlopás esete).
Szeretnék tisztázni két fogalmat: A tartós
beteg és a krónikus beteg nem ugyanaz a
fogalom. Hogy ki tartós beteg, azt rendelet határozza meg (ez sajnos nincs mindig
arányban a problémával, ráfordított energiával, pénzzel). A tartós betegek szakorvosi
igazolást követően kapják az Emelt összegű
Családi Pótlékot, hogy egyéb költségeiket
támogassák (természetesen, amit a
gyermek ellátására fordítanak).
Mindenki tévedhet, de
akkor tisztázni kell a problémát ott, ahol keletkezett,
azzal, aki a témában kompetens.

Pályázati feltételek:
– főiskolán, vagy egyetemen szerzett pedagógus végzettség;
– legalább 5 éves nevelési-oktatási intézményben szerzett szakmai gyakorlat, előny
az általános iskolában szerzett gyakorlat;
– pedagógus szakvizsga;
– illetmény és egyéb juttatások a Kjt. szerint, vezetői pótlék mértéke a Kjt. szerint;
– B kategóriás jogosítvány;
– érdeklődni lehet Á. Fúrús Jánostól
Csólyospálos Község polgármestertől személyesen, vagy telefonon (77/486-049) és Gyuris Zsolttól Zsombó Község polgármestertől
személyesen, vagy telefonon (62/595-550);
A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, személyesen, vagy postai úton lehet
benyújtani. A pályázat címzettje: Zsombó
község polgármestere (6792 Zsombó, Alkotmány u. 3.).
Pályázatnak tartalmaznia kell:
– pályázó szakmai önéletrajzát;
– az intézmény vezetésére vonatkozó

programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel;
– oklevél és bizonyítványok másolatát;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
– pályázó nyilatkozatát a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról.
A pályázat benyújtási határideje:
2011. április 29. (beérkezés napja)
Az elbírálás határideje: Zsombó –
Csólyospálos Községek Közoktatási Intézményi Társulása Társulási Tanácsának 2011.
júniusi ülése.
A pályázatot a következő címre kell elküldeni:
Zsombó Község Polgármestere
6792 Zsombó, Alkotmány u. 3.
Felvilágosítás kérhető:
személyesen, vagy telefonon Á. Fúrús János csólyospálosi polgármestertől: 77/486049, Gyuris Zsolt zsombói polgármestertől:
62/591-550.
Zsombó – Csólyospálos Községek
Közoktatási Intézményi Társulása
Társulási Tanács

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

Dr. Szabó Ágnes

„A kandallóban sírnak már a gallyak,
Künn a tarlókon kárognak a varjak,
Nyárnak halála: árnyak élete.”
Juhász Gyula: Shakespeare estéje
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A falugazdász tájékoztatója										

Tisztelt Termelők!
2011. márciusában a következő tudnivalókra hívnám fel a figyelmüket:
1. Az Őstermelői igazolványok érvényesítése a régi szabályok szerint lehetséges, az érvényesítéshez szükséges az
érvényes földhasználati lap szemle, vagy
tulajdoni lap (nem kell hozzá újat kiváltani), adóazonosító jel, adószám, lakcímkártya, személyi igazolvány. Ezek alapján
kell kitölteni az Adatnyilvántartó lapot,
mely nálam beszerezhető. A tavalyi évben az
erről készített másolati példány a kitöltésben
nagy segítséget nyújt, kérem, ezt is hozzák
magukkal az érvényesítéshez!
Az igazolványok érvényesítése ezer
forintba kerül, melyet postai úton, csekken
kell befizetni. A csekk nálam beszerezhető.
A március 20–ig érvényesített őstermelői
igazolványok visszamenőleg január 1-től
lesznek érvényesek. Aki a járulékfizetési
kötelezettségeit az őstermelői tevékenysége után teljesíti, vagy akinek az év elején
várható árbevétele, kérem, mihamarabb
jelentkezzen.
2. Az új őstermelői igazolványok
kiváltása szintén a régi szabályok szerint
lehetséges: érvényes földhasználati lap–
szemle, adóazonosító jel, adószám, lakcímkártya, személyi igazolvány szükséges
hozzá. Állattenyésztés esetén szükséges a
tenyésztőszervezeti igazolás, vagy a tenyészet kódja is. Az új igazolvány kiváltása
kétezer forintba kerül, melyet szintén
postai úton, csekken lehet teljesíteni.
Minden őstermelőt kérek, hogy a reá vonatkozó adó- és járulékfizetési szabályok
változásával kapcsolatban keressenek fel
hozzáértő személyt az esetleges változások
tisztázásával kapcsolatban!
3. A 2010. évi gázolaj jövedéki adó
visszaigénylése:
Művelési áganként egységesen 97 l/ha
után lehet a gázolaj jövedéki adóját visszaigényelni.
A szükséges iratok, dokumentációk: Föld-

használati lap-szemle, mely a körzetileg
illetékes Földhivataltól beszerezhető; adóazonosító jel, adószám, VPID szám, MVH
regisztrációs szám, szívességi használat,
családi használat, haszonbérlet, haszonkölcsön jogcímen használt területek esetében a használatba adó neve,
lakcíme, adóazonosító jele, vagy adószáma, gázolajszámlák.
A 2010-ben beszerzett gázolaj után literenként 77,88 Ft igényelhető vissza.
A szükséges „BEVALLÁS” nyomtatvány a
www.vam.gov.hu honlapról letölthető, vagy
a Közösségi Házból beszerezhető.
Vállalkozó esetében (illetve, aki az APEH
felé a bevallásait elektronikus úton teljesíti)
a jövedéki adó visszaigénylése csak a Bevallás ügyfélkapun keresztül történő benyújtásával lehetséges.
A szőlő és gyümölcs művelési ágú területekre az előbb említett visszatérítéshez
kapcsolódóan lehet majd igényelni a gázolaj
de minimis támogatást, a határideje május
31-re fog majd esni. Feltétele, hogy a VPOP
a jövedéki adó visszatérítését teljesítse, ezért
kérem a szőlő és gyümölcs művelési ágú területekkel rendelkező termelőket, hogy az
előbb említett benyújtási határidő, valamint
az egyéb határidős feladatok miatt (Őstermelői igazolvány érvényesítése - márc. 20;
Területalapú támogatás igénylése – várhatóan május 15.) a jövedéki adó visszaigénylésüket még február és március hónapban
ejtsék meg.
A különféle hivatali átszervezési folyamatok, valamint az egyes jogkörök szétosztása
miatt a jövedéki adó visszaigénylés igazolási
folyamata kb. 3 hét átfutási időt igényel, ezt
kérem, mindenki számítsa be az ügyintézés
során.
A hosszabb várakozási idő elkerülése érdekében célszerű igénybe venni külső segítséget is.
A részletekről kérjenek tájékoztatást!
4. Azok a termelők, akik az EMVA-ból
különféle jogcímeken támogatást nyertek
(AKG, Mezőgazdasági területek erdősítése,
Géptámogatás, Fiatal gazdálkodók induló
támogatása, Szaktanácsadás stb.), monitoring adatszolgáltatási kötelezettségük lesz, melyet kizárólag az ügyfélkapun
keresztül lehet majd teljesíteni.
Az adatszolgáltatás határideje 2011. március 15.

Az érintett termelők kérem, mihamarabb
jelentkezzenek.
5. A burgonyatermelők, akik még nem
kértek a Csongrád Megyei Kormányhivatal
Növény és Talajvédelmi Igazgatóságától regisztrációs számot, illetve akinek már van
ilyen száma, de más helyrajzi számon szeretné termelni a burgonyát, a fent jelzett
hatóságnál ezt megtehetik, a nyomtatvány
nálam beszerezhető.
6. A Kölcsönös megfeleltetés részét
képező a burgonyatermelők esetében a
jogszabályok értelmezése során a következőképpen módosul: Támogatások igénylése szempontjából egymás után következő
évben burgonyát termeszteni nem lehet,
két burgonya kultúra között más kultúrát
kell termeszteni. A kölcsönös megfeleltetés
egyéb jogszabályokat is összefoglal, tehát
a hatályos növényvédelemről szóló törvény
előírásai ugyanúgy érvényesek.
Szintén a kölcsönös megfeleltetés részét
fogja képezni a növényvédő szerek csomagoló anyagainak a kezelése. Az egy liter
illetve az egy kg feletti kiszerelésű növényvédő szerek csomagoló anyaga veszélyes
hulladéknak minősül, az elhelyezésükről, a
megsemmisítésükről a vevőnek kell gondoskodni. A részletekről a forgalmazóktól kérjenek tájékoztatást.
7. Azok a termelők, akik a környezetvédelmi termékdíj bevallási kötelezettségüket teljesítették, a díjfizetési kötelezettségüket 2011. március 31-ig teljesíthetik
kizárólag banki átutalással a NAV környezetvédelmi termékdíj adóbevételi számlára
a VPID szám feltüntetésével.
A számlaszám:
10032000-01037454-00000000
A 2011 évre a környezetvédelmi termékdíj
bevallásokat a KT11BEJKE nyomtatványon
lehet teljesíteni.
8. Az aktuális információk, pályázati lehetőségek (pl. Kertészet korszerűsítése, Kertészeti gépek, technológiai berendezések
beszerzése…) a www.fvm.hu, a www.mvh.
gov.hu, a www.emva.gov.hu honlapokon
olvashatók, kérem figyeljék ezeket az oldalakat.
Tisztelettel: Gyuris Ferenc
Falugazdász

Vendégszereplők voltak tanulóink Szegeden		

Március 18-án a Zrínyi Ilona Matematikaverseny díjátadását a szegedi Megyeházán
tartották meg. Az általános iskolásoknak
rendezett versenyt is méltó ünnepély zárta.
Az osztályonkénti díjátadások között egyegy műsorszám csendült fel vagy éppen
hangzott, melyeket szegedi és szeged környéki általános iskolások mutattak be.
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Hallottunk furulya-duettet, rézfúvós fanfárt, hárfa-muzsikát, Petőfi verset és székely
népballadát is – ez utóbbiakat a Zsómbói
Általános Iskola diákjaitól Bacsa Flórától és
Bátki- Fazekas Ilonától .
Az ünnepséget a Zsombói Zsongó Énekegyüttes zárta, melyet ezen a rendezvényen
Bacsa Flóra, Bátki-Fazekas Ilona, Erhardt

„A nézők csoportja hazaszéled innét,
Egykedvűn felejti mosolyát vagy könnyét,”
Arany János: Az agg szinész

Zsófia, Hegedűs Anna, Hajda Csenge és
Harcsa-Pintér Noémi képviselt.
Dél- alföldi lassú és friss csárdásokat énekeltek. Élettel teli előadásukat Tamási Borbála kísérte tekerőn.
Tamási Borbála művésztanár

ZSOM-BOLYGÓ

Zsombó község településközpontjának fejlesztése
Zsombó Község Önkormányzata az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP)
keretében, falumegújításra- és fejlesztésre
22.143.999 Ft támogatásban részesült. A
támogatási intenzitás a nettó költségeket
fedezi, az önerő tehát a beruházáshoz tartozó ÁFA összege.
A projekt során Zsombó településközpontjában a következő fejlesztések fognak
megvalósulni Palánkai Tibor Ybl Miklós díjas
tervező, megyei főépítész tervei alapján:
– Béke utcai közvilágítás bővítése 14 db
kandeláberrel, földkábel lefektetésével
– Béke utcában 13 db gömbkőris fa telepítése a zöldfelület rendezése érdekében
– Béke utcán 1 db pihenő pad, továbbá 2
db új hulladékgyűjtő elhelyezése
– Móra Ferenc utcában 260 m2 alapterületű fedett pihenőhely építése, burkolása
– Pihenőhelynél 6 db gömbkőris fa telepítése , valamint közel 1000 m2-en füvesítés
– Pihenőhelynél 5 db pihenőpad, 1 db
asztal, valamint 2 db hulladékgyűjtő elhelyezése
– Parkolóhelyek kialakítása:
– Béke utca bevezető szakaszának mindkét oldalán (30 férőhely)

– Mária tér templom mögötti részén (26
férőhely)
– Alkotmány utca orvosi rendelővel szembeni szakaszán (7 férőhely).
A közbeszerzést az önkormányzat lefolytatta, Az augusztus 12-én megtartott rendkívüli ülésen a Képviselő-testület kihirdette
a településközpont fejlesztés kivitelezésére
kiírt nyílt, hirdetmény közzétételével indult
közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjét,
amely a kivitelezéssel a TMV Tisza-Maros
Víziközmű Üzemeltető Kft.
2010. szeptember 17-én került sor a fedett
pihenőhely ünnepélyes alapkőletételére. Az
eseményen részt vett Magyar Anna, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke, országgyűlési
képviselő, Pinjung Emil, a Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatal Csongrád Megyei
Kirendeltségének vezetője, Terhes Csaba, a
kivitelező Tisza Maros Víziközmű Működtető
Kft. ügyvezető igazgatója.
Bővebb információ:
Zsombó Község Önkormányzata
(6792 Zsombó, Alkotmány u. 3.)

Vendégszereplők voltak
tanulóink Szegeden		
A Gordiusz Matematika Tesztverseny középiskolásoknak rendezett tanulmányi versenyének díjátadóját március 12-én ünnepi
keretek között rendezték meg Szegeden a
Juhász gyula Tanárképző Főiskola dísztermében.
Az átadást ünnepi műsor keretezte, melyen
szegedi és Szeged környéki művészeti iskolákban tanuló diákok adtak ízelítőt tehetségük legjavából.
Az ünnepség egyik legkiemelkedőbb produkcióját mutatta be Bacsa Orsolya, aki
jelenleg a szegedi Tömörkény István Gimnázium diákja, s emellett a Zsombói Kós Károly
Alapfokú Művészeti Iskola tanulója, immáron 2. éve. „Régen volt soká lesz…” címmel
mátyusföldi szerelmes dalokat énekelt citera
kísérettel, melyet Januj Blanka forráskúti citeratanárnő szólaltatott meg.
Kettőjük muzsikája igazán üdítő színfoltja
volt e díszes ünnepélynek.
Tamási Borbála művésztanár

túsarok

Programajánló „unatkozó” Kismamáknak,
alias Superdada jön, lát, győz

A sokat szidott televíziónak vannak jó hatásai is. Okosan nézve még a média is segítőnk
lehet. A nagyon sok kisgyermekes családnál
„villanypásztorként” működő tévében láttam
egy hasznos műsort.
A LifeNetwork csatornán 19 órakor kezdődő „Superdada” című műsort ajánlom a figyelmetekbe (másnap 12-kor megismétlik). Tanulságos esetmegoldásokról
szól, Szülők és leendő Szülők segítője lehet,
rengeteg hasznos gyakorlati ötlettel. Bízom
benne, hogy sokan ismerik.
Adott egy problémás család, akinek az
életét megkeseríti(k) az ördögfióka, hisztis
gyereke(i)k neveletlensége. Az apa legszívesebben haza se jönne, az anya nőként és
szülőként kudarcot vallott, a testvérek között
féltékenység dúl. Leginkább háborús helyzethez hasonlít az egész légkör. Kétségbeesésükben Superdada segítségét kérik. Dadus jön, megfigyel, kritizál, tanácsokat ad:
házirend, következetesség, helyes hangsúly,
apák bevonása a feladatokba, munkamegosztás, közös programok, játék fontossága,
gyermekek önállósága, büntetőhely. Nagy

szavak, de Dadus megmutatja, hogy ez
hogyan működik és IGEN, MŰKÖDIK a gyakorlatban. Hihetetlen, hogyan változnak
szemünk előtt a gyerekek a külső szemlélő higgadtságának köszönhetően. Ezután
ottmarad a család a bekamerázott lakásban,
próbálja kivitelezni a lehetetlennek tűnő
feladatokat, több-kevesebb sikerrel. Dadus
figyeli a fejleményeket, majd visszatér, elemez, segít a problémák megoldásában, kijavítja a Szülők hibáit, bátorítja az elkeseredett felnőtteket, dicséri kitartásukat. Csodák
csodájára a következetes munka, a betartott
szabályok, a szülői tekintély visszaszerzése,
az, hogy minden gyerek kap olyan időt, amikor a szülő csak vele foglalkozik, a gyerekek
bevonása a háztartási munkába: meghozza
gyümölcsét. Már nincs szükség hangos kiabálásra, nem kivitelezhetetlen feladat a bevásárlás gyermekekkel, tud együtt játszani
a család, mindenki sokkal nyugodtabb és
kiegyensúlyozottabb. Az addig vadóc, verekedős, káromkodós, köpködős gyerek is
megszelídül, az apa nyugodt légkörre jön
haza, a testvérek nem marják egymást: egy

boldog, összetartó családot látunk, aki a szemünk előtt változott meg.
Ha ez működik (és láttuk, nem könnyű a
feladat, de kivitelezhető) egy szófogadatlan
ördögfióka megzabolázásában: miért ne
használnánk mi is, hogy a kicsit elevenebb
rosszcsontunkból imádnivaló angyalt faragjunk.
Kívánok Mindenkinek sok sikert ebben az
örömökkel és könnyekkel járó nehéz feladatban: neveljünk boldog, kiegyensúlyozott, magabiztos gyermeket saját Szemünkfényéből.
Mert ugye: jó pap is holtig tanul!
P.J.

„Nincs galánsnak szeri-száma:
csupa sikk e hercig dáma,”
Babits Mihály: Galáns ünnepség
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HÍRMONDÓ

„Rügy-bimbó-virág-termés”										

2011. március 15-én, nemzeti ünnepünk estéjén került sor egy komolyzenei koncertre –
immár második alkalommal – a József Attila
Közösségi Házban. Feltehetjük a kérdést: miért van szükségünk a zenére? Miért hallgatjuk
szabad időnkben, utazás vagy munka közben
Hiszem, hogy művészet és zene nélkül lehet élni. De sokkal szürkébb lenne az életünk
nélküle! Úgy kell a művészet, mint a mesebeli ételbe a só. Mert segít az ellazulásban és
a lelki karbantartásban. Az ünnep hangulatát emelte, ez az immár hagyományteremtő,
tavaszi koncert. Kiket hallhattunk a hangversenydobogón?
Ha az örök és megújuló természetből veszem a példát, volt itt „rügy-bimbó-virág és
termés”.
A Kós Károly Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény növendékei és tanárai
készültek.
Hangszeres növendékeink kezdtek: Gábor
Anett, Gerlefalvi-Nagy Orsolya, Gergely Kata
Viola, Zsemberi Adrienn furulya, Kálmán
Felícia, Takács Adrienn, Kothencz Lívia, Zsiros
Vanda zongora, Monori Csenge hegedű, Gál Emese ének.
Rendkívül komoly művek kiváló,
színvonalas megszólaltatásában
gyönyörködhettünk. Tanítványaink
igyekeztek a nagy zenei géniuszok
műveit stílusosan és a karakternek
megfelelően megszólaltatni. És
milyen öröm a kamaramuzsikálás,
az együtt zenélés! Igazi kihívás.
Itt kell igazán zenésztársunkra figyelni, alkalmazkodni…(még ha
egy széken is kell ülni).
Koncertélményünket fokozta
iskolánk művésztanárainak szín-

vonalas műsora. Hampel Zsuzsa és Elekné
Sándor Szilvia tanárnők kamarapartnerként
mutatkoztak be így segítve tanítványaikat. A
közös muzsikálás emlékezetes pillanata, ha
tanár és tanítvány együtt játszanak. Erőt adó,
példát mutató produkciókat hallhattunk.
Két kedves vendégmuzsikus fellépése
következett ezután. Dr. Gulyás Lajos és dr.
Bernáth Erika már az előző évről ismerősként
léptek színpadra. Mindketten igazolták, a
zene szeretete és művelése foglalkozástól
is független lehet. Az általuk közvetített élményt tapssal fogadta a zsombói közönség.
A hangverseny legvégén tanúi lehettünk a
kiemelkedő zenei tehetség, a magas színvonalú muzikalitás megnyilvánulásának, mely
a szorgalom, a kitartás együttizzásában gyönyörű produkciókat hozott a hallgatóság elé.
Veréb Judit énekművész A csitári hegyek
alatt… kezdetű népdalt lelke mélyéből bontotta ki. Hangjával együtt szárnyalt a dalban
szereplő madár, talán egészen a hegyekig.
Az ünnepi koncert záró műsorszáma következett.

Először Hegedűsné Kovács Zsuzsa zongoraművész ujjai alól gyöngyöztek Chopin dallamai. Már többször megtapasztaltuk, hogy
a zeneszerző és interpretálója titkos szövetségbe léptek.
Hegedűsné Kovács Zsuzsa zongorajátéka
közben az a hallgatóság érzése, a hangszer
játékban nincs lehetetlen. Úgy hangzott
fel, ahogyan azt Chopin megálmodta. Ez a
muzsika ellazította, felrepítette és andalította a közönséget, a második darab pedig
jól felrázta. A két ellentétes karakterű darab
hatásosan kiegészítette egymást.
Befejezésként Huszár Emőke hegedűművész szólaltatta meg Bloch József: Kis magyar
fantázia című darabját. Ismerős dallamok
fátyolként terültek szét a teremben. Igazi
ünneppé emelkedett az este, hiszen régen
hallott, ismerős dallamok röppentek fel a
hegedű és a zongora együtt muzsikálásából.
A zene először lassú, meditatív, majd szilaj,
fergeteges, erős és fényes lett. A magával
sodró darab mindkét előadót és a hallgatóságot is felhevítette.
Nem maradt el a hálás közönség
köszönete, a vastaps sem.
Jó megtapasztalni, hogy Zsombó
„tenyerén hordja” a művészpalántákat, így növelve életesélyüket.
Külön köszönet a művésztanároknak, akik pedagógiai munkájuk
mellett ilyen magas színvonalú
koncert élményben részesítenek
bennünket.
Bízom a folytatásban.
Nyári Lászlóné

Villantottunk!!!												

Minden évben eljön a nap, amikor a
Zsombói nép megmutatja, Ki- Mit- Tud: nagyon izgalmas szórakozás ez. Annak is, aki
nézi, de főleg annak, aki szerepel. Emlék-
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„Nehezülök már, lelkem akkor boldog,
ha pírban zöldel a fiatal ág –”

szem az indulásra, amikor szinte lasszóval
kellett összeszedni a szereplőket, alig volt
10-12 produkció, és ha a nagycsaládosok,
és a nyugdíjasok nem lettek volna beoltva
a szereplés furcsa vírusával, akkor egy óra
alatt végezhetett volna a zsűri az eredmény
hirdetésével. Mára azonban megváltozott
a hangulata a versenynek. Igen! Verseny,
mert az iskolai színjátszókör feldobta a labdát, beindította a Szamóca színtársulatot, és
mára kinyíltak a gyerekek. Felnőtteket lepipáló izgalmas előadásokat hoznak, melynek
nincs egyenlőre vetélytársa, de ami késik,
nem múlik. Az első időkbe táncos előadás
sem sok volt, most meg különböző korosztályok szebbnél szebb táncába gyönyörködhettünk. Az iskolás korosztály belekóstolt a
mesemondás, népdaléneklés igen szép szórakoztató műfajába, és amit bemutatnak,
dicséri a szereplőket, felkészítő tanárokat, és
szülőket egyaránt. Nagyon sok munka van
egy-egy előadásba, és mielőtt bemutatásra
kerül, sokszor érezzük úgy, most hagyom
abba, mert nekem ez nem megy, rajtam ne

József Attila: Flóra

nevessen senki, de aztán valami csak átlendít a krízisen, és mire odakerül az ember,
hogy színpadra lép, már semmi mással nem
törődik, csak a feladatra figyel. A 2011-es
Villantó igazán színes, pörgős és sokrétű
volt. A nézők nem unatkoztak, nagyon sok
jól betanult szórakoztató versenyszám kápráztatott el bennünket, nézőket. A zsűri nem
hagyott senkiben rossz érzést, azok jutottak
tovább, akik igazán megérdemelték, és méltón fogják képviselni kicsi falunkat az Algyőn
való bemutatkozáskor. Nagyon bízom benne,
hogy ezt a jó kezdeményezést tovább viszi a
jövő generációja, és ha valaki ki is esik a sorból, jön helyette más, és tovább viszik ezt a
szép kezdeményezést. Mert mindig lesz, akit
érdekelni fog egy jól előadott vers, mese,
ének. Szórakoztatni az embereket, annyit
tesz, mintha mi tanulnánk másoktól, és az
nem szégyen. Nagyon sok sikert kívánok az
összes szereplőnek, a továbbjutóknak pedig
jó felkészülést a május 21-i szerepléshez.
Szalma Imréné
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Dukics Iszidóra: Villantó
Villantó a legjobb verseny,
Melyre csak Zsombón nevezhetsz,
Jöhetsz ide tánccal, verssel,
Bűvésztrükkel vagy hangszerrel,
Énekelhetsz is bátran,
Itt, a Művelődési Házban.
Van egy verseny,
Melyben nyerhetsz,
S ha sokat gyakorolsz,
Nyereménnyel is gyarapodsz.
Tehetségeddel büszkélkedhetsz,
Egy jó emlékre is szert tehetsz,
Ha megnyered a versenyt,
S a nézőket bámulatba ejted.
Ha a győztes te lettél,
A színpadon jól remekeltél.
A darabban lehet tévesztés,
Nem baj, hogyha nagy vesztés,
Szíved mélyén úgyis nyertél,
Boldogan hazamehettél.
A néző tapsol,
A versenyző meghajol,
Az előadást befejezte,
A zsűri a győztest megnevezte.
Ha a verseny véget ért,
Irány a hétköznapi lét,
De sosem feledem azt a napot,
Mikor valaki győztes nevet kapott.

Nagyböjtben					
Afrikában él egy törzs, egy nagyon gyors
folyó mellett. Ha át akarnak menni rajta, akkor hatalmas követ vesznek a vállukra, s így
lépnek bele. S miközben haladnak át rajta,
a nehézsúly által könnyebben ellenállnak a
víz sodrásának, s nem esnek bele. Ha nincs
valamilyen terhem, ami a földhöz nyom,
fékez, s így az élet medrében tart, akkor elsodródom.
A nagyböjti elhatározásaim is megakadályozhatják az elsodródásom.
Persze bölcsen kell dönteni, mit is vallok
meg magam számára.
Amit választok ne csak önmagáért tegyem,
vagy ne tegyem, hanem választásom vigyen
közelebb Istenhez, önmagamhoz, s így szeretteimhez. Csak akkor helyes a böjtöm, ha
a vállalt önmegtagadásaim az egységet
növelik környezetemben és a békét pedig
bennem.
Hamvazószerdával kezdődött el a szent
negyven nap. A nagyböjt során megkülönböztetett figyelmet szentelünk mindannak,
ami akadályoz Isten, embertársaim, s önmagam felé. S ez a lényeg: - megtagadom,
háttérbe szorítom életem azon tényezőit,
szereplőit, motivációit, melyek akadályoznak Istenhez, a szeretteimhez és az önmagam megismeréséhez vezető úton.
Böjtölni Mózes harmadik törvénykönyve
szerint annyit jelent, mint megalázni a lelket.
Például megtagadom, az előítéleteimet,
melynek során mindenki olyan, amilyennek
lefestik nekem, s ilyen is marad. Vagy felülemelkedem, illetve függetlenné válok az
utolsó szó jogától, hisz ez mindig csak vitát
szül. S az ilyen párbeszédek már nem egymás megismeréséről, egymás bátorításáról
szólnak, hanem csak arról, hogy nekem le-

gyen igazam.
Ezáltal különb legyek
a másiknál, így legyek
valaki, (elsősorban önmagam előtt) a saját
szememben.
S mi is az, amit különösen érdemes megtagadni a lelkünkben?
Egy gyárigazgató ráripakodik egy munkására és igazságtalanul kiabálni kezd vele. A
munkás lelkét megsebzi ez az igazságtalan
gesztus. De nem mert visszavágni az igazgatónak, mert félt, hogy elbocsájtják. Hazaér
és látja, hogy a felesége nem készült el a
vacsorával.
Elkezd kiabálni vele, nem azért mert hibáztatja, hanem így könnyít a belső feszültségén, a munkahelyi kudarcán. A feleség nem
mer visszaszólni, nehogy a férj elmenjen
csavarogni. Odamegy a hűtőhöz, s meglátja, hogy a gyermeke vacsora előtt elkezd
nassolni. Ahelyett, hogy szépen elmondaná:
nemsokára vacsorázunk, leszidja, nemcsak
ezért, hanem sok minden másért, ott rögtön
az egész család előtt.
Ő nem szól semmit, mert fél a pofontól. Kirohan az udvarra, s megijeszti a kutyát, mely
ráugrik a macskára, s a macska félelmében
agyonnyomja a garázs sarkában meghúzódó
kis házi kedvencet, az aranyhörcsögöt.
Ha legalább egy valaki felülemelkedik az
igazságtalanul szerzett sérelmén, ha egy valaki megtagadja, hogy a másikon vezesse le
feszültségét, akkor az aranyhörcsög biztosan
életben maradt volna és sok családtagnak
nyugodt lesz az estéje és másnap felszabadultabban tudnak örülni a napfelkeltének.
Gyenes Csaba plébános

Zsombói könnycseppek											
Bátki Fazekas Zoltán, „Könnycseppek” című
legújabb verseskötetét eddig Szegeden,
Budapesten, Kiskunfélegyházán, Hódmezővásárhelyen, Debrecenben, és Győrben
mutatták be. 2011. február 11-én, a József
Attila Közösségi Ház adott helyet a könyvbemutatónak. A műsorban közreműködött Hűvösvölgyi Ildikó, és Savanyu Gergely színművészek, valamint Bátki Fazekas Ilona, a költő
kislánya. A műsorvezető, egyúttal a szerző
beszélgetőtársa Mészáros Csaba igazgató
volt. A zenés, verses estre mintegy ötvenen
voltak kíváncsiak. A közönség a műsort, és
a neves budapesti művésznő élményszerű
előadását nagy tapssal jutalmazta. A műsor
után a Hűvösvölgyi Ildikót kérdeztük.
– Mikor és hogyan találkozott Bátki Fazekas Zoltánnal?
– Zolival kb. 10 évvel ezelőtt ismerkedtem meg, az Alkotó Művészek Társaságának
koncertjein mondtam a verseit, énekeltem

megzenésített dalait, sőt egyszer együtt is
énekeltünk:a Papagéna-Papagéno duettet a
Varázsfuvolából. Szeretem a verseit, érződik
rajtuk, hogy muzsikus tollából valók és nagyon örültem a mostani meghívásnak, meghitt, kedves beszélgetés, verselés és éneklés
volt. Jó volt őt otthoni, családi környezetben
is látni.
– Milyen szerepekben láthatja mostanában a közönség?
– Én magam sokat dolgozom. Sopronban
játszom a La Mancha lovagja c. musicalban,
és több darabbal: Női Furcsa pár, Csak semmi
szexet, angolok vagyunk, Acélmagnóliák,
Mici néni két élete, Osztrigás Mici stb. járom
az országot.Emellett tanítok is. a Madách
Musical Tánciskolában zenés-színész mesterséget oktatok és nagyon szeretem. A Duna
TV-ben volt egy portré műsorom: a Szerelmes földrajz sorozatban a Zenés keresztutak
c. film, ebben a növendékeim is szerepeltek.

Jó dolog, hogy Zolihoz hasonlóan, több
mindenhez is értek, mert a mai világban
nehéz lenne „csak” színészként boldogulni.
És jó, hogy nekem is van szerető családom:
férjem, és 2 lányom, akik mindenben mellettem állnak, és támogatnak. A többi az
Isten dolga, fölöttünk...

„Setétség fogja be jöttömre az eget,
Viz áradással, hegy omlással fenyeget,”
Tompa Mihály: A vihar
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Iskoláért Jótékonysági Bál					

2011. március 5-én ismét kitettek magukért a szülők és az iskola dolgozói. Ezen
az estén a József Attila Közösségi Ház és
Könyvtár az idei bálon is zsúfolásig megtelt.
A bálterembe lépő emberek hangulatát eleve meghatározta a bolygókkal teli csillagos
égboltot jelképező díszlet. A falon, a függönyön mindenhol a gyerekek által készített
csillagok, felettük körben a csillagképek. A
jelenlévők úgy érezhették magukat, mintha
egy űrhajóból néznének ki.
A terem látványtervének megálmodói és
elkészítői a gyerekeket képzelték kis csillagoknak. Értük szerveződött a bál. A talpalávalóról a Travel Trió gondoskodott – ropta is
a bál népe hajnalig. A bálat a hagyományhoz
hűen az iskola nyolcadik évfolyamos tanulói
nyitották meg keringőjükkel. A keringőnél
a lányok hófehér ruhában, a fiúk frakkban
igazi báli nyitótáncot adtak elő. A nyitótáncot követően Gyuris Zsolt polgármester

köszöntötte a vendégeket, majd Maróti
Antalné igazgató nyitóbeszéde után a repülőmodellező szakkör tagjai igazi planetáriumot varázsoltak a bálterembe: lézerrel
és mennyezetre vetítéssel megelevenedett
a világegyetem létrejötte, az ősrobbanás. A
bevezető után Török Gáborné és Gárgyánné
Veres Gabriella a Szülői Választmány elnöke
és helyettese vette át a szót és a köszöntés
után ismertették az est további menetét. A
finom vacsorát az elmúlt évhez hasonlóan
a Jóbarát Vendéglő készítette és szolgálta
fel. Ezt követően a szülők összefogásával
készült finom házi süteményeket kínáltak
fel. Vacsora után az iskola pedagógusai és a
szülők tánccal kedveskedtek minden jelenlévőnek. A szülők jó hangulatú csárdása után
kezdődött az igazi táncos hangulat, mely szó
szerint „kivilágos kivirradtig” tartott.
A jótékonysági bál bevételének egy részéből az iskola épületének akadálymentesíté-

Stoppal az 1-es úton - 22 nap Izlandon			
Első rész
Zsombó-Reykjavik - 2010.06.12-14.

2010. július 12-e, hétfő. Koradélután, otthon. Utazásra összeállított csomagok, két
részletben. Sátor, derékalj, hálózsák, túrafelszerelés, iratok, zacskósleves-kavalkád, szárazkolbász, miegymás. A lokális kánikulától
egy lokális kánikuláig tartó vonatozás, vonatozás és repülés, vonatozás és repülés a nyári
hőségben. Ketten Atesszal az Alföldről, vonat Zuglóig, hárman, Gergővel kiegészülve,
Pestről nemzetközi vasúttal az éjszakában,
Szlovákia, Csehország, Lengyelország.
Katowice. Álmos hajnal az állomáson,
reggeli órák. A krakkói ünnepélyesség gyári
monotonitása a torzult épületeken, utakon,
vörös csillagos pecsét a betonparkokon. Tömör sétálóutca teraszaival, rövid szalag a

szürkeségen. Reggeli. Várakozás, délelőtt.
Ébredő város, munkába tartó emberek. Üzletek. Betonváros, betonpark, csend, pihenés.
Várakozás. Hőség, várakozás. Dél. Olcsó bolti
kaja. Betonpark, belváros, emberek, forgalom, sétálóutca. Sör a teraszon. Várakozás.
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„Kaszák villanak az egen,
suhogó rendekben dől a zápor.”

Állomás ismét, busszal a repülőtérre, csomagok rendezése utazáshoz. Megérkezik
Vikke, az ötletgazda, stoppal és tömegközlekedéssel Pestről. Csekkolás, repülés; WizzAir.
Malmö. Esti naplemente tájban, repülőtér.
Taxi a tengerpartra, városnézéssel. Nagy arc
a sofőr. Bevándorló, akárcsak a többi taxis.
Este, éjszaka. A Turnig Torso kanyargó felhőkarcoló tornya tövében szabadeges vadkemping, szikláknak csapódó hullámok, csípős
parti szél.
Korai ébredés, szerda. Kikötő, belváros, sirályok kiáltása, kihaltság. Pompás parkban
töltött órák, hozott kaja maradéka, fák és
madarak.
Tervek, elképzelések a következő három
hétre, vágyakozás az ismeretlenbe. Pad a
parkban: pihenés. Séta az állomásra. Vasútállomás, jegyek a koppenhágai repülőtérországig, vonat robog az Öresund hídon át,
velünk.
Koppenhága, hatalmas repülőtér, keressük a helyünk. Több emeletre kiterjesztett
plázaváros, információs pultok, információs táblák. Sikeres csekkolás, megváltottuk
belépőnket a szigetre. Izgalmas várakozás,
nyüzsgés, tömeg. Az ősszel megvásárolt
retúrjegyek odautazó fele végre érvénybe
lép, már csak órák a terminálban, órák a
repülőgépen és megérkezünk. Várakozunk,
kimerültség és boldogság. Az Iceland Express hajtóművei felpörögnek, gyorsulás és
légtér. És görnyedt alvás, lassú percek, órák.
Távolban Izland déli partvonala, ereszkedés,
landolás.
Keflavik, Izland legnagyobb nemzetközi
repülőtere. Üdvözlő italokból fogyasztunk
az adómentes üzletben. Kilépünk az ajtón,
prospektusokkal, valutával (izlandi korona)

József Attila: Eső

sét segítjük, nagyobb részéből az iskola belső udvarán lévő játszóteret korszerűsítjük.
A bál létrejöttében sokan szorgosan vagy
távolról segítettek. Az iskola szülői választmánya azt kérte, hogy ne említsünk név
szerint senkit, hiszen a segítők mind önzetlenül tették dolgukat. Így itt szeretném
megköszönni szülőknek, pedagógusoknak,
vállalkozóknak, az iskola fenntartójának,
és mindenkinek, aki bármilyen módon járult hozzá a jótékonysági bál létrejöttéhez,
s munkájával sikeressé tette. Ismét győzött
egy jó cél érdekében az emberi összefogás!
			
Köszönettel:
Maróti Antalné igazgató

felszerelkezve. Holdbéli táj, első tervünk, miszerint itt sátorozunk, nos, kilőve. Busz elég
drága a bő negyven km-re fekvő Reykjavikig,
nehéz szívvel pattintanánk ki a buszjegy árát.
Marad a stop, és ez meg is határozza majd a
továbbiakat. Két csoportra válva várjuk első
fuvarosainkat a tűz és jég szigetén. Előbb
Vikke és Gergő, majd Atesszal mi is útnak
indulunk, megkezdjük első utunk a főváros
felé és közben ámulunk, milyen ez a táj és
teljesen el vagyunk ragadtatva, három hetet
fogunk itt eltölteni, pontosabban 22 napot e
szerdai délutánnal együtt.
Reykjavik. Találkozó a többiekkel, irány a
kemping ugyanazzal a kocsival mind a négyen. Jó kedélyű nő, vidám utasaival. A kemping, ahová még néhányszor visszatérünk.
Késődélutáni nap; úgy tűnik, le sem akar
majd menni. Készülődünk a vacsorához.
Előkerül a hordozható gázrózsa, gázpalackot
veszünk.
Sátorállítás, elvonul két nap után mindenki
a saját territóriumába, rápihenünk az éjszakára. Porszerű, lágy eső. És elalszunk és az éjjeli borultságban és napfényben fürdő város
még várat magára.
Valahogy így indultunk neki addigi életünk
legnagyobb kalandjának. Kevés és vontatott
alvással, sok várakozással és rendszertelen
evésekkel. Kultúrákon át egy különleges
helyre. Talán egyszerűbben is megoldhattuk
volna. Végül is, közvetlen járat nincs, tehát
némi kényelmetlenséget fel kell vállalni
mindenképp. Utólag meg nem is olyan problémás. Azért elég korán el sikerült aludnunk
a kemping friss pázsitján a szerda éjjelre berendezett sátrainkban. És másnap már a kora
reggel kalandos volt…
Radvánszky János

kul-turi

A márciusi ifjakról
A márciusi ifjak szabadságszeretete hozott
el ide mindnyájunkat, hogy emlékezzünk
azokra a fiatalemberekre, akik 1848. március
idusán dacolva a hatóságok ellenállásával
kivívták a sajtószabadságot és kiszabadították a politikai foglyokat. 1848. március
14-én este a bécsi forradalomról érkezett
hír növelte a Pilvax fiatalságának elszántságát, hogy a „12 Pont” szövegét mihamarabb
megismertesse a főváros lakosságával. Arról
azonban ezen az estén nem határoztak, hogy
ezt miként valósítsák meg. Csak azt tudták,
hogy nem szabad az időt vesztegetniük.
15-én reggel azután Petőfi, Vasvári, Jókai
és Bulyovszki Gyula megbeszélése alapján a
„12 Pont” eredeti, az országgyűléshez intézett bevezetését megváltoztatták. Helyette
egy kiáltványt készítettek, amely fellépésüket indokolta meg leendő hallgatóinak. A
pontok szövegét változatlanul hagyták. Ezt
a kiáltványt azután felolvasták a Pilvaxban
összegyülekezett fiataloknak, majd Petőfi
elszavalta két nappal korábban írt költeményét, a „Nemzeti Dalt”, amelyet eredetileg
a március 19-re tervezett reform-lakomára
szánt.
Innen indultak el diadalútjukra, az egyetemi karokra, a Landerer és Heckenast nyomdához, a Múzeum térre, a Városházához és
végül a helytartótanácshoz. Megvalósult
Petőfi célkitűzése, hogy „logikailag a forradalom legelső lépése és egyszersmind fő
kötelessége szabaddá tenni a sajtót”. Ezek
a lépések nem voltak kockázatmentesek,
hiszen a nyomda épületével szemközt nyíló
kis utcában, ahol a vármegyeháza is található, ott magaslott mintegy kétszáz méterre a
Károly-laktanya. A bécsi forradalmi események híre azonban megfélemlítette a hatóságokat.
A márciusi ifjúság bátor fellépése tehát
eredményes volt. Vér nélkül, minden rendzavarás nélkül komoly eredményeket ért el,
hiszen a Helytartótanács tudomásul vette a
pesti városházán megalakult Rendre Ügyelő Választmány létrejöttét, s azt, hogy ez a
testület vállalja magára a főváros rendjének megőrzését. Igaz, a tizenhárom tagú
választmányban a radikálisoknak valójában
csak három képviselőjük volt (Petőfi Sándor,
Vasvári Pál, Irányi Dániel) de a fiatalok súlyát
növelte az egyetemisták sorából szerveződött, vagy az értelmiségiek vezetése alatt

álló, gyorsan szaporodó nemzetőrség is.
Március 15-e igazi jelentősége azonban
nem szűkíthető le a főváros „meghódítására”, arra, hogy meghátrálásra késztette a
Habsburg-uralom legfontosabb hazai politikai szervét, a Helytartótanácsot. A márciusi
fiatalok sikere nem csak a vidéki városok
lakosságát bírta hasonló megmozdulásokra,
hanem a pozsonyi országgyűlésre és a bécsi
politikusokra is hatással volt. A pozsonyi országgyűlésen a pesti hírek tették lehetővé
Kossuth Lajos és elvbarátai számára a határozott fellépést és a bécsi udvar meghátrálásához is nagymértékben hozzájárultak a
Pest-Budáról érkező hírek.
A márciusi fiatalok kapcsolata nem volt felhőtlen a nemesi liberális ellenzékkel. 1848.
április 1-én, amikor Bécs végre hozzájárult
az első független, felelős kormány megalakulásához, e Petőfi a következő sorokat
jegyezte le naplójába. „Ma olvastatott fel
megyei választmányi gyűlésben a minisztériumról szóló királyi leirat. Az ifjúság és így az
egész forradalom nagyon elégedetlen vele,
de a békés polgárok nagyon meg vannak
elégedve, s csaknem nyilvánosan hazaárulóknak nyilvánították azokat, akik ezentúl
nyugtalankodni fognak. Jól van, mi hazamegyünk…”.
A márciusi fiatalok tehát a létrejövő új
kormányban nem kaptak vezető pozíciókat,

legfeljebb alacsony beosztású hivatalnokként szolgálták az új rendet. Harcolni viszont
a többségük harcolt, köztük sokan olyanok
is, akiknek a neve ma már feledésbe merült.
A fegyveres szolgálatot teljesítők között volt
Petőfi Sándor és Vasvári Pál mellett többek
között Bozzai Pál, Degré Alajos, Lisznyai Kálmán, Nyáry Albert, Sükei Károly és még soksok márciusi ifjú, akik megérezték, hogy a
március 15-én kivívott szabadságért tovább
kell küzdeniük. Ez a rendíthetetlen szabadságszeretet tette március 15-ét legnagyobb
nemzeti ünnepünkké. Ez tartotta életben a
szabadságharc leverését követő években,
amikor a pesti munkások minden tiltással
dacolva tüntetéseket rendeztek március
15-én. Az 1867-es kiegyezést követően a
választók számára a legfontosabb pártképző
erővé vált március idusa. A két világháború
közötti Magyarországon kormány és ellenzéke egyaránt igyekezett a maga hasznára
fordítani nemzeti ünnepünket. A II. világháborút követő kommunista diktatúrának
viszont nem volt ínyére a szabadságról való
megemlékezés. Először betiltották március
15-e megünneplését, majd a Kádár-rendszerben eltorzították, és más eseményekkel
próbálták összemosni annak szabadságról és
magyarságról szóló tiszta üzenetét.
Dr. Zakar Péter történész,
a Csongrád Megyei Közgyűlés alelnöke

Pihenős kirándulás bomba
áron Horvátországba!!!!!
Hely: Crikvenica
Időpont: 2011. 06. 30. – 07. 03.

Tel: 30-535-08-33
„Víz, még sohse láttalak,
és lelkem sok szennye-bűne”

Szabó Lőrinc: Egy pohár víz
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„Elsősorban jó zenét játszottunk!” – vendégünk volt Szörényi Levente
2011. március 11-én este a Közösségi Házban köszönthettük az Illés zenekar egykori frontemberét, az István, a király című rockopera alkotóját, az Erkel- és Kossuth-díjas zeneszerzőt
Szörényi Leventét. A filmbejátszásokkal egybekötött beszélgetés szerkesztett változatát osztjuk
meg olvasóinkkal.

Mészáros Csaba: Tudatosan készült a zenei
pályára. Miben nyilvánult meg ez a tudatosság?
Szörényi Levente: Volt nekem egy keresztanyám, aki az operaház első hegedűse volt, s ebből adódott, hogy ő tanít majd
minket hegedülni a testvéremmel, ami meg
is történt. Karácsonyra kaptunk egy hegedűt
és mentünk Alíz nénihez. Elég nehéz volt a
hegedű alapjait megtanulni. Emlékszem,
hogy karácsony előtt kaptunk két jegyet az
operaházba, a Diótörőre, ami egy csodálatos darab. Ott összenéztünk testvéremmel,
hogy mégsem olyan rossz ez a zene, csak
ne kelljen hegedülni! Ezt megoldotta a sors!
1956. őszén kollégiumba kerültünk Pápára.
Ahogy megérkeztünk, 1-2 hét múlva egyik
tanárunk bevitt a könyvtárszobába, ahol volt
egy akusztikus gitár, meg több mandolin.
Kérdezte a tanárunk, hogy nem akarunk-e
zenekart alapítani? Mi válaszoltunk, hogy
hogyne akarnánk! Kikaptuk a mandolinokat,
elkezdtük kóstolgatni… Ugyanaz a hangolása, mint a hegedűnek, csak dupla a húrozása. Gyorsan beleszerettünk a dolgokba…
Mire Vácra kerültünk gimnáziumba, akkorra
már volt nekünk egy gitártriónk. Három gitárral játszottunk, kollégisták voltunk és ott
folytatódott tovább. Olasz dalokat játszottunk. (…)
Fehérné Patik Angéla

MESTERSZABÓ

Vállalom:

– női és gyermek
alkalmi,
– báli ruhák,
– kosztümök minőség
készítését, alakítását.
– függönyvarrást,
– bevont gomb
készítést, stb.

M.Cs.: 1968-ban az Illés zenekar, a Táncdalfesztiválon a 11 lehetséges díjból 5-öt megnyert. A nyertes dal az „Amikor én még kissrác
voltam” számos sora nem nyerte el a tetszését
az akkori hatalomnak: „elvisznek engemet,
rosszarcú emberek”. Mennyire próbálta Önöket a hatalom felhasználni, hogy az ifjúságot
befolyásolják?
Sz. L.: Igyekezett. Kétségtelen, hogy zavarba ejtő volt, hogy nyakunkba zúdították
ezeket a díjakat és már akkor is tudtuk, hogy
semmi sincs ingyen... Ez év szeptemberében hatalmas bulit csaptunk, meghívtuk az
egész szakmát. A grafikusunk készített egy
molinót, amire a következőt írta fel: Illés –
Magyar Állami Beat Együttes. Ez volt a gúny,
amikor jöttek be az elvtársak, akkor látták,
hogy mi van. Ekkor még azt hitték, hogy
minket partnerré tudnak tenni.

Érdeklődni:

Tel.: +3630/8298185

Zsombó, Szegedi út 135.
Szatymaz, Rózsa u. 46.
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„Mint ha pásztortűz ég őszi éjszakákon,
Messziről lobogva tenger pusztaságon:”

Arany János: Toldi

		

M.Cs.: Mit gondol, hogy az Illés miben különbözött a többi beat zenekartól?
Sz.L.: Elsősorban jó zenét játszottunk…
Azt nem lehetett levakarni rólunk, hogy ez
a műfaj a mi torkunkból indult el. A rádiós
fesztivál után egy, másfél évvel végre megjelent több zenekar is ebben a műfajban. Nagyon örültem neki, hogy na végre, megszólaltak. Többen is mondták, hogy nem kellene
erőltetnünk a saját magyar számokat… Ezt
árulásnak tartották, hogy Magyarországon a
magyaroknak magyarul énekeljünk. Aztán
mikor meghallották, nem hitték el, hogy
magyar és saját szám. Utána kezdtek el a
többiek is magyarul dalokat írni.
M.Cs.: 1973-ban feloszlott az Illés zenekar
és megalakult a Fonográf. Mennyiben volt tudatos, hogy az Illés által játszott zenétől eltérő
számokat játszanak? Mennyire örökölte meg
az Illés rajongótáborát az új zenekar?
Sz.L.: Nem akartuk az Illést folytatni, bár
hárman jöttünk át onnan, ráadásul a két szerző is. Volt egy szólólemezem Utazás címmel,
ami egy countrylemez. Ezt akarták a többiek
folytatni. A Fonográf zenéit nagyon szerették
az emberek, de nem az Illés helyett, hanem
mellette. A Fonográf olyan sokszínű zenei
stílust képviselt, amelyet már nem tudott
úgy magáévá tenni, mint az Illés. Az együttes világhír felé is elindult, két lemezünk is
megjelent külföldön. A külföldi sikernek köszönhetően meghívást kaptunk egy külföldi
countryfesztiválra, de nem volt rá keret, így
nem mentünk. Ennek köszönhetően a zenekar nem is olyan sokára megszűnt.
M.Cs.: 1983-ban mutatták be az István, a
királyt a Városligetben. Mennyire lehetett számítani a sikerre, mennyire tudta a hatalom,
hogy mi készül?
Sz. L.: A hatalom nélkül semmi nem
ment! Személyesen Maróti elvtárs olvasta
át a forgatókönyvet. Maróti elvtárs szeretett
minket, mindenképpen be akarta bizonyítani, hogy ez a beat generáció egy értékes
társaság. Ő az István, a király mögött állt, ez
egészen biztos. Ő segítette a városligeti bemutatót. Ők úgy vették, hogy Kádár István,
Koppány pedig Nagy Imre, akinek el kellett
pusztulnia.
Szerkesztette: Mészáros Csaba

zsombói PORtrék

„Tudomány, politika, sport, zene, gyereknevelés” – beszélgetés Táborosi Gáborral
Táborosi Gábor. Hogy is kezdjem. Szóval, mi elég jókat szoktunk beszélgetni. Mint két középiskolás, akik meg akarják váltani a világot! És nagyon egyet tudunk érteni bizonyos dolgokban,
másokban meg nem. Mikor először mondtam, hogy legyen az Ő portréja a következő számban,
kapásból elutasított, aztán csak ráállt. Ha azt mondom, hogy egyéniség, különc, csodabogár, az
örök forradalmár, aki…, de nem mondom. Inkább ismerjék meg Őt Önök is!

őrös-kardlapozós Illés-koncert az újszegedi
szabadtéri színpadon, majd augusztusban
Észak felé, a háborúba induló bakonyi tankok, ezek után a szeptemberi gimnáziumi
debütálásomkor már nagyjából kész is volt
a világlátásom! Matek-fizikás elit gimnazistaként fantasztikus barátokra tettem szert,
túlfejlett igazságérzetemmel feldolgozhatatlan sérelmek tömkelegét gyűjtöttem, de
kialakultak azok a fogódzók, amik köré az
életemet szervezni kívántam: tudomány,
politika, sport, zene, gyereknevelés.
Hitvány világban éltünk, de sose voltam
boldogabb, mint akkor, mert csak öregebb
lettem, nagyon!

– Mutasd be röviden a családi környezeted,
amiben felnőttél!
– Késői Ratkó-gyerekként 1954-ben születtem bele egy átlagos hivatalnok-alkalmazotti családba, aminek ugyanúgy megvolt
a maga baja, mint mindenkinek az idő tájt.
Apai ágon tipikus alföldi falusi családból
valók a felmenőim, némi intergenerációs
mobilitással terhelve, míg édesanyám erősen német beütésű famíliája (mondjuk így,
az egyszerűség kedvéért) a mai Romániából menekült a civilizáció irányába, s csak
az én közvetlen őseim álltak meg ily közel
a starthelyhez. A történelem az én drága jó
szüleimmel sem tett túl sok jót, mint kortársaik zömével, ezért egyetlen gyermeküket
elég konfrontáció kerülő módon igyekeztek
nevelgetni, és később önálló értelemre nyiladozva pont ebből fakadt az engedetlenség
és elégedetlenség szelleme, ami meghatározóvá lett számomra. Tizenkét éves koromig Szeged egyik kellemesen falusias peremterületén éltünk, komfortmentes, bérelt
házunkban, de később is vidám kertvárosi
élettérben vegetálhattam át a 60-as, 70-es
évek szűkre szabott levegőtlenségét.
– A középiskolás kor az ember egyik legfogékonyabb időszaka. Téged milyen hatások
értek ekkor, amelyek meghatározóak a további életed szempontjából?
– A mi Hattyas-telepünkön csak alsó tagozat volt az iskolában, két tanteremmel, és
nekem óriási mázlim volt, hogy valamilyen
matekversenyen sikerült pár példát megoldanom. Aztán mégsem akartak bevenni a
jobbfajta szegedi iskolákba, mikor ötödikes
lettem, és ez valójában a szüleimnek szólt.
Kezdtem megutálni a minket körülvevő világot. 1968-ban előbb volt egy lovasrend-

– Mi jellemezte azt az időszakot, amelyet
az egyetemen töltöttél? Tudtad-e, hogy mi
leszel, ha nagy leszel? Találkoztál ebben az
időszakban a szerelemmel?
Nem feltétlenül egymagam döntöttem
arról, milyen egyetemre járjak, de el kell ismernem, ezt az osztályfőnököm és a családom jobban eltalálták, mint én. Ahogy kell,
felvettek matematikusnak a JATE TTK-ra, és
ahogy nagyon nem kellett volna, elhurcoltak
egy évre katonának. Teli energiával, ambícióval, gondolatokkal, szembesülhettem az
ostobaságnak, a személyiségnyirbálásnak
egy minden képzeletet felülmúló megjelenési formájával, és az egész éves folyamatos büntetések elől vietnámi önkéntesnek
menekültem. Aztán ez a rémálom is véget
ért, és 19 évesen fizikailag és lelkileg is nyomorékként álltam a piszok nagy betűs ÉLET
kapujában, és kelletlenül bámultam rajta
keresztül. Az agyam szerencsére mindig
eléggé „matematikusosan” működött, de
a beiratkozás pillanatában láttam, hogy ez
bizony mégsem lesz az a nyílegyenes út, ami
a halotti torig elvezet. Egyetlen emlékezetes
momentum az volt, hogy néhány hasonszőrű cimbora, akikkel az egyenruhás fogva
tartásunk során ábrándoztunk hegyekrőlbarlangokról-erdőkről-tengerekről (magyarán a szabadságról), mind valahol a környéken járt egyetemre.
Aztán, mikor a hatalom úgy döntött, hogy
életünk nagy álmát, első alpesi hegymászó
túránkat nélkülem kell lebonyolítani, és
inkább „külföldre utazásomat az egyetem,
mint munkáltató, nem javasolja” (talán
1975-ben?), úgy otthagytam az egészet,
mintha sose jártam volna arra. Akik a sorsunkra vigyáztak, résen voltak, és elérkezni
látták az időt, hogy végre engem is „sorba
tudjanak rendezni”, és hipp-hopp újfent bezártak egy esztendőre a katonasághoz. Na,
mire annak is vége lett, igazi non-konform,
mindenféle rendezettséget, szabályt és kon-

venciót kizárólag felrúgni képes habitusomnak szabad folyást engedhettem.
A dög unalmas 70-es évek vége és a kilátástalan poszt-indusztriális 80-as dekád eleje
nyom nélkül elillant fölöttem. Folyamatosan
egyetemekre jártam, tanultam néprajzot,
geológiát, történelmet, látszólag készültem
tanárnak és tengerésznek, közben hallgattam gyermekkorom önpusztító rock isteneit:
Jim Morrisont, Jimi Hendrixet, Janis Joplint,
egyre inkább pedig szabad improvizációs
jazzt, táncházakba jártam, szamizdatokat
gépeltem, de már régen eldőlt: ez nem teljesen az én univerzumom, nem leszek én
mindenáron írástudó itt Magyarországon,
sokkal inkább hegymászó, búvár, barlangkutató, repülős, szóval inkább kalandor, vagy
forradalmár, mint polihisztor.
Talán kalandvágyból történt, de egyszer
meg is házasodtam, aztán ez sem vált be,
lépni kellett tovább. Egyszer le akartam
mondani az állampolgárságomról is, de én
nem lehettem hontalan, mint a cseh teniszezők, vagy filmrendezők.
– Végül mégis a hegyet választottad?
– Amint volt egy kis rés a gazdaságirányítás idióta központosított rendszerén,
önálló vállalkozásokba fogtam, a magam
ura akartam lenni. Sőt, 32 éves koromban
a diktatúra végre a kezembe nyomta az igazi útlevelemet is. Hiszen már időtlen idők
óta alpinista oktatóként határoztam meg
magam. Az pedig jó régen kezdődött, egy
1974-es dermesztő februári reggelen a pilisi
Vaskapu sziklaívén, egy fél éjszakás HalmosSebő táncház és egy hajnali Budapestre
stoppolás után, a másnapi busójárás elé beiktatva. (Szóval azért pezsgett is valami, csak
az egész volt siralmas!)
– A rendszerváltás időszakában aktívan
bekapcsolodtál a szegedi közéletbe. Húsz év
távlatából milyen érzéseid vannak ezzel kapcsolatban? Elégedett vagy csalódott vagy?
– 1988-ban aztán valami nagyon elkezdett bizsergetni mindnyájunkat, mármint
az én oldalamon. A túlparton biztosan mást
éreztek az ottaniak. Ősszel szerda estéimet
a budai Kisrabló Étterem különtermében
töltöttem, a Fiatal Demokraták Szövetsége
országos tanácsa, vagy valami hasonló elnevezésű (szerintem csak informálisan létező)
testület ülésein. Közben alapító tagja voltam
a Magyar Demokrata Fórumnak (bár kissé
tutyi-mutyinak gondoltam az ő politizálásukat) és a Szabad Demokraták Szövetségének
is (én Liberális Demokrata Pártra szavaztam
a névadáskor). Amiről egy éve még semmiképp el nem hittem volna, hogy bekövetkezik, mostanra bizonysággá vált. Akadtak
szkeptikusok, de én mindig Leonidas/Jan
Palach-féle komolysággal gondoltam a szabadságra, és nem nagyon lehetett választásom. De épp emiatt nem is volt helyem a

„Lelkem ha kérte, amit a sors
nem adott,
Arany János bűvös szavával
mulatott.”
Kosztolányi Dezső: Életre-halálra
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HÍRMONDÓ

dorkó

formálódó új politikai elitben, és városi szinten sem vállaltam semmit az után, hogy látszólag sikerült a demokráciát megteremteni.
(No meg ki is öregedtem a FIDESZ-ből.)
– Mihez kezdtél ebben a korlátoktól mentes, újonnan formálódó világban?
– Az új, szabadabb világban jöttem-mentem Európa legszebb tájai között, összegyűjtöttem vagy tízezer hanglemezt, görög

Kézilabda eredmények

Február 26-án, Makón szerepeltünk a
Korona Kupán.
A népes mezőnyben csak a házigazda
együttestől szenvedtünk vereséget, akik középiskolásokkal tudtak győzni ellenünk.
Az estérem mellé, Mihálffy Adrienn a gólkirálynői címet is megszerezte.
Március 4-5 Kiskunmajsán, az Arany
Kupán vettünk részt már harmadik alkalommal, két korosztályban. IV. korcsoportban III.
(6 csapatból) helyezett lett a zsombói csapat,
mindössze 1 gólon múlt, hogy nem kerültek
döntőbe.
Csapattagok: Gyuris Gabriella, Török
Anett (kapusok) Adai Simon Annabella,
Bihari Nikolett, Gyuris Gerda, Lovászi Diána, Kispéter Anna, Mihálffy Adrienn, Kapás
Nóra, Vér Viktória.
III. korcsoportban a II. helyet szereztük meg, itt kevesebb csapat volt. Több
újonc kislánnyal indultunk, akik először
játszottak nagypályán.
Csapattagok: Erhardt Nikolett, Kapás
Nóra, Hajda Csenge, Harcsa Pintér Noémi, Szunyog Zsanett, Barna Klaudia,
Nagy Vivien, Lukács Anna, Erhardt Zsófia.
Diákolimpia: az előző évhez hasonló a
körzeti elődöntő megnyerése után jutottunk
a megyei döntőbe a IV. korcsoportban, melyet március 22-én, Kisteleken rendezték. A
házigazda csapat mellett szegedi Tabán Ált.
Isk. és egy szentesi iskola volt az ellenfél. Egy
vereséggel és egy győzelemmel sikerült a
második helyet megszerezni.
Csapattagok: Adai Simon Annabella, Bihari Nikolett, Gyuris Gabriella, Gyuris Gerda,
Kispéter Anna, Kapás Nóra, Lovászi Diána,
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tánccsoportba jártam, most már a színészek
és újságírók mellett a politikusokat sem vettem emberszámba, úgy éreztem, amíg tétre
mentek a dolgok, én megtettem a magamét
az elnyomók ellen, és a régi fogódzók közül
alig volt valami hátra. Végigjártam a szociológia szakot, hisz formálódó (és formátlan)
társadalomban él(t)ünk. Máig nem értem,
miért nem kaptam meg az oklevelemet, de
közben már volt a titulusom a JATE tudományos munkatársa is. Nem fogok harcolni
érte!
– Időközben megtaláltad életed párját, és
született három gyermeked.
– Maradt még a gyereknevelés. Ahhoz
kellett egy másnemű ivarérett embertárs.
Ilyet is találtam, szaporodásnak indultam,
és kinőttük 70 m2-es szegedi albérletünket.
Mivel gyermekeim anyja Zsombó falucskában kapott állást, Szegedet pedig a világegyetem legellenszenvesebb életterének
tartottam jó ideje, logikus volt, hogy egyetlen fillér nélkül, de megpróbáljunk idetelepedni. Sok-sok szerencsével végül lett saját
otthonunk.
Mihálffy Adrienn, Török Anett, Vér Viktória.
Az ERIMA Országos gyermekbajnokságban
több zsombói diák szerepel a Szeged KKSE
csapatával, előző hétvégén, Dorogon vívták
ki a jogot az országos döntőbe jutáshoz, az
ország legjobb 8 csapatába kerültek a 1997es korosztályban. (Bihari Nikolett, Lovászi
Diána, Mihálffy Adrienn) Az 1998-ban született csapattal hasonló sikereket ért el Vér
Viktória.
Szivacskézilabdásainknak ezen a hétvégén
lesz egy erőfelmérő a szentesi Kiss Bálint
Kupán, ahol az ország legjobb csapataival

„Költő, ki egykor nevemet az örökkétartó
bűntudattal megkötötted,”
Gergely Ágnes: Az „Ágnes asszony” költőjéhez

– Végül mégis egy kis falucska mellett
döntöttél lakóhelyül, ahol meghonosítottál
egy addig ismeretlen sportágat.
– Most itt kergetem a fácskáimat elrágó
őzeket a kertből, gyönyörködöm a virágaimban, tanácstalankodom, hogy az udvaron
fölhúzott mászókát miből tudnám véglegesre megépíteni, és közben ábrándozom a
hegyek és tengerek világáról, mert az utóbbi
években kirándulás helyett a családom házának részleteit próbálom kifizetni.
Cserébe magammal hoztam a „világverő”
mászócsapatomat, és örülök, hogy Zsombó
egész barátságosan fogadta ezt a sportágat.
Igaz, azon csak röhögni szoktam, amikor ös�szevetnek bennünket a helyi sportélet más
kiválóságaival. Mindenesetre megpróbálunk
önerőből haladni a megkezdett úton, hisz
a mostanában kinevelt zsombói gyerekek
között van néhány, akikkel a sportágunk
első olimpiai színrelépésére készülünk 2020ban!
Mészáros Csaba

küzdhetnek a helyezésekért. (FTC, ASI, Orosháza, KSZSE stb…)
Köszönjük a szülőknek, hogy segítettek
eljutni a versenyekre és szurkoltak a lányoknak!
Polyákné Éva, edző

BÉLÁIM
Fejlődik a
gyerek

Szomjoltó

Megfejtés
(1)

Kosz

Jézus
születési
helye

Ritka
magyar női
név

Vágyakozás

Nagy
madár

Helyet
foglalt rajta

Kicsi, de
erős

Sírkert

Páratlan
házikó!

Sugár

Előadás

Normális

Páratlanul
róla!

Megfejtés
(2)

A talpasok
vezére (Tamás)

Igeképző
Végén
ékezettel
közhely

Eme!

Kifogást
emel

Kezdésre
rábír

Juhlak

Tankönyv

Készül a
tészta

Alább

Szúrt

Arra a
helyre

Tiltószó

Dehogy
Bolygónk
Vas

Magam

Egykedvű

Kugli

Asszonyjelző

Elek!

Én

Kettős betű

Igényel

Kevert Lili!

Izgul

Kelvin

Nemesfém

A vőlegény
Menny

… király
(Shakespeare)

20%

Korsó széles
része

Némán köt!

Bőrig vizes
lesz

Ír

Kiütés

Orvos

Korcsolyafajta

Kárt okoz
Szabó Magda
műve
Innivaló

Német ő
(férfi)

Sugár

Gyilkol

A hosszúság
jele

Strázsa

Az út jele

Az előző szám keresztrejtvényének megfejtése: „Nem voltam se jobb se rosszabb senkinél mégis a legtöbb ember aki él”
A GOODS MARKET 1000Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Vérné Hegedűs Bernadett.
Az előző szám TOTO megfejtése: D,B,C,A,A,B,A,A,A,B.
A Szilvánia Pizzéria 1 db családi pizzáját nyerte: Ördöghné Ámond Szilvia.
Gratulálunk! A nyeremény igazolását átveheti a Közösségi Házban.

Könyvtárhasználati
TOTÓ
1. A könyvtárba kik iratkozhatnak be?
A, tanulók
B, felnőttek
C, nyugdíjasok
D, Zsombó lakosai
2. Mennyi a beiratkozási díj?
A, 300,-Ft
B, 500,-Ft
C, 1000,-Ft
D, nincs
3. Mit kölcsönözhetnek az olvasók?
A, könyveket
B, újságokat
C, rajzokat
D, könyveket, újságokat
4. Mennyi időre kölcsönözheti könyveit az
olvasó?
A, 5 nap
B, 2 hét
C, 3 hét
D, 1 hónap

5. Mennyi kiadványt kölcsönözhet egy olvasó?
A, 3
B, 5
C, 6
D, 9
6. Milyen fajta kiadványcsoport nem található a
könyvtárban?
A, Szakirodalom
B, Gyerekkönyvtár
C, Vers
D, Mese
7. Mikor nem tart nyitva a könyvtár?
A, Hétfőn
B, Szerdán
C, Csütörtökön
D, Pénteken
8. Mely rendezvény volt megtartva a könyvtár
keretein belül 2010-ben?
A, Ádventi készülődés B, Falufarsang
C, Szilveszteri bá
D, Dalostalálkozó

9. Mely sorozat nem található meg a könyvtárban?
A, Népek meséi
B, Világhíres festők
C, Búvár zsebkönyvek
D, Wass Albert válogatott
		
magyar népmesék
10. Honnan kölcsönözhet a könyvtár könyvtárközi kölcsönzéssel olyan dokumentumokat, amely
nem áll rendelkezésre saját állományában?
A, Somogyi-könyvtár
B, Országos Széchenyi
		
Könyvtár
C, SZTE Egyetemi Könyvtár D, mindegyikből
Szerencsés megfejtőnk egy könyvajándékkal lehet
gazdagabb, melyet a TÁMOP 3.2.4 Tudásdepó Expressz
nyertes pályázata támogat.

„Halljátok, királyok, népek óhajtásit,
Szívetekre vévén árvák jajgatásit,”
Orczy Lőrinc: Békesség kívánása
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Balettcsoport a Villa

ntón

Vendégünk Szörényi Levente

Józsika

ccsoport

Boróka néptán

Iskolabál 2011.

Koszorúzás a kopjafánál március 15-én

Ünnepi hangverseny a Közösségi

Bokréta Népdalkör a Ki-Mit-Tudon

Házban

Iskolabál 2011.

Március 15-i műsor

Bernáth Erik

a zongorázik

zsikál

s Károlyné mu

és Hegedű
Huszár Emőke

Első bálozók
Tűztánc

Nagycsaládos tánckar
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