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Tisztelt Választópolgárok!
A szavazás összesített eredménye alapján Bálint Vilmos (Ös�szefogás Zsombóért Közhasznú Egyesület, Rövidített elnevezése: ÖZSE) 750 szavazatot (az érvényes szavazatok 10,86 %-a),
Dr. Kispéter Gábor (ÖZSE) 707 szavazatot (10,23 %), Lajkó
Antal (ÖZSE) 624 szavazatot (9,03 %), Mészáros Csaba (ÖZSE,
FIDESZ-KDNP, Nemzeti Fórum) 620 szavazatot (8,97 %), id. Gyuris László (ÖZSE) 615 szavazatot (8,90 %), Mihálffyné Zakar
Andrea Zsuzsa (ÖZSE, FIDESZ-KDNP) 593 szavazatot (8,58 %),
Zsíros Pál (Független) 485 szavazatot (7,02 %), Monori Gyula
Zsolt (Független) 472 szavazatot (6,83 %), Kardos Imre Zsolt
(Független) 431 szavazatot (6,24 %), Maróti Antalné (Független) 417 szavazatot (6,03 %), Géczi Lajos Mihály (Független)
326 szavazatot (4,72 %), Harcsa-Pintér István Sándor (Független) 298 szavazatot (4,31 %), Tóth-Varga Györgyi (Független)
280 szavazatot (4,05 %), Hegedűs Roland Dávid (JOBBIK) 190
szavazatot (2,75 %) és Terjéki Tibor (Független) 97 szavazatot
(1,40 %) kapott.

2010. október 3-án községünkben is önkormányzati választásokat tartottak. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása során a választópolgárok 3 szavazólapon élhettek alkotmányos alapjogukkal.
Egy szavazólapon a polgármester jelöltekre, a másik szavazólapon a képviselőjelöltekre, a harmadik szavazólapon listára
történő szavazással, a megyei közgyűlés tagjaira lehetett leadni
a voksokat.
Községünkben (a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan) 3
szavazókör került kialakításra. A három szavazókörben 2766 fő
(ebből 2 fő igazolással szavazó) volt a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma a névjegyzék zárásig.
A választásra jogosult 2766 választópolgárból a szavazás zárásáig 1293 fő jelent meg, így a részvételi arány 46,74 % volt,
amely az országos részvételi aránynál (46,64 %) egy picit magasabb, azonban a településünk 2006-os részvételi arányához
(54,93 %) képest sajnos alacsonyabbnak mondható.

Összesített eredmények:

1.) Polgármester választás:

Községünkben a Helyi Választási Bizottság a törvényes határidőig két polgármester-jelöltet vett nyilvántartásba. A polgármester választás során minden választópolgár érvényesen
csak egy jelöltre szavazhatott. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
alapjánpolgármester az a jelölt lehetett, aki a legtöbb érvényes
szavazatot kapta.
Az 1293 leadott szavazatból 1283 érvényes (az összes szavazat 99,22 %-a) és 10 érvénytelen (0,77 %) szavazat volt.
Polgármester-jelöltekre leadott szavazatok alapján:
A szavazás összesített eredménye alapján Gyuris Zsolt (Ös�szefogás Zsombóért Közhasznú Egyesület, Rövidített elnevezése: ÖZSE) 892 szavazatot (az érvényes szavazatok 69,52 %-a),
Zsíros Pál 391 szavazatot (30,48 %) kapott.
Összesített eredmények:
Jelölt neve

Jelölő szervezet neve

Kapott érvényes
szavazatok
száma

%

1.

Gyuris Zsolt

ÖZSE

892

69,52

2.

Zsíros Pál

Független

391

30,48

A választás eredményes volt, a hatályos jogszabályok alapján
Gyuris Zsolt lett a polgármester.
2.) Egyéni listás választás:

Községünkben a Helyi Választási Bizottság a törvényes határidőig 15 képviselő-jelöltet vett nyilvántartásba. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló
2010. évi L. törvény szerint a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma 5000 lakosig 6
fő. A képviselő választás során minden választópolgár érvényesen legfeljebb hat jelöltre szavazhatott. A hatályos jogszabály
alapján képviselő az a hat jelölt lehetett, aki a hat legtöbb érvényes szavazatot kapta.

Jelölő
szervezet(ek)

Érvényes szavazatok száma

Kapott szavazatok (%)

1.

Bálint Vilmos

ÖZSE

750

10,86

2.

Dr. Kispéter
Gábor

ÖZSE

707

10,23

3.

Lajkó Antal

ÖZSE

624

9,03

4.

Mészáros
Csaba

ÖZSE, FIDESZKDNP, Nemzeti
Fórum

620

8,97

5.

Id. Gyuris
László

ÖZSE

615

8,90

6.

Mihálffyné
Zakar Andrea
Zsuzsa

ÖZSE, FIDESZKDNP

593

8,58

7.

Zsíros Pál

Független

485

7,02

8.

Monori Gyula
Zsolt

Független

472

6,83

9.

Kardos Imre
Zsolt

Független

431

6,24

10.

Maróti Antalné

Független

417

6,03

11.

Géczi Lajos
Mihály

Független

326

4,72

12.

Harcsa-Pintér
István Sándor

Független

298

4,31

13.

Tóth-Varga
Györgyi

Független

280

4,05

14.

Hegedűs
Roland Dávid

JOBBIK

190

2,75

15.

Terjéki Tibor

Független

97

1,40

A választás eredményes volt, a hatályos jogszabályok alapján
Mihálffyné Zakar Andrea Zsuzsa, Bálint Vilmos, Dr. Kispéter
Gábor, id. Gyuris László, Lajkó Antal és Mészáros Csaba lett
képviselő.
3.) Megyei Közgyűlés tagjainak választása:
A megyei önkormányzati képviselőket a választópolgárok megyei listán választják. A választás tekintetében minden megye
egy választókerületet alkot, melynek nem része a megyei jogú
város, valamint a főváros. A választás során minden választópolgár érvényesen csak egy jelölő szervezetre (listára) szavazhatott. A Csongrád Megyei Területi Választási Bizottság a tör-

Az 1293 leadott szavazólapból 1280 érvényes (az összes 98,99
%-a) és 13 érvénytelen (1,01 %) szavazólap volt.
„Bizony hajoljatok meg az öregebbek előtt,
akár utcaseprők, akár miniszterek,”
Kosztolányi Dezső: Intés az öregebbek tiszteletére

Képviselő-jelöltek
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vényes határidőig öt jelölő szervezetet (MSZP, FIDESZ-KDNP,
JOBBIK, Polgári Szövetség Makóért – rövidített elnevezése:
PSZM MAKÓ, Városépítők Társasága) vett nyilvántartásba. A
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról
szóló 2010. évi L. törvény szerint az a megyei lista szerez mandátumot, amely az összes listára leadott szavazatok legalább
5%-át (közös lista esetén 10%-át) eléri.

A hatályos jogszabályok alapján Csongrád megyében a kiosztható mandátumok száma 20 db volt. A mandátumszerzésre
jogosító küszöbhatárt 3 lista érte el (FIDESZ-KDNP, MSZP, JOBBIK). A listákra leadott érvényes szavazatok alapján, a kiosztható 20 mandátum a Jelölő szervezetek között a következőképp
oszlott meg:
1. FIDESZ-KDNP 	
– 12 mandátum
2. MSZP 	
– 6 mandátum
3. JOBBIK 	
– 2 mandátum

A szavazóköri eredmények a következőképpen alakultak:
Az 1293 leadott szavazatból 1255 érvényes (az összes szavazat 97,06 %-a) és 38 érvénytelen (2,93 %) szavazat volt.
A listákra leadott szavazatok alapján:
Lista neve
1.
2.
3.
4.
5.

FIDESZ-KDNP
MSZP
JOBBIK
Városépítők Társasága
PSZM MAKÓ

A mandátumot szerzett jelölő szervezetek a Listáikról a következő képviselőket delegálták a Csongrád Megyei Közgyűlésbe.
1. FIDESZ-KDNP:
Ádók János, Csányi László, Dobák Lászlóné, Gémes László,
Dr. Gonda János, Kovács János, Mágori András József, Magyar
Anna, Dr. Orbán Imre, Ozgyin Mihály, Dr. Pap Gabriella, Dr. Zakar
Péter.
2. MSZP:
Bedő Tamás Albert, Dr. Buzás Péter, Gazdag János, Dr. Piri József, Simicz József, Szirbik Imre.
3. JOBBIK:
Toroczkai László, Tóth Péter.

Kapott érvényes sza- %
vazatok száma
800
63,74
254
20,23
150
11,95
49

3,90

2

0,15

Csongrád megyében a listákra leadott érvényes szavazatok
száma 80.983 volt, így a mandátumszerzésre jogosító 5%-os
határ eléréséhez 4.050 szavazatra, közös lista esetén a 10%-os
határ eléréséhez 8.099 szavazatra volt szükség.
Összesített eredmény Csongrád megyében a listákra leadott szavazatok alapján:
Lista neve
1.
2.
3.
4.
5.

A

FIDESZ-KDNP
MSZP
JOBBIK
Városépítők Társasága
PSZM MAKÓ

A szavazások során rendkívüli esemény nem fordult elő községünkben, a Helyi Választási Bizottság és a Szavazatszámláló
Bizottságok zavartalanul, a jogszabályi előírásoknak megfelelően folytatták tevékenységüket. A Szavazatszámláló Bizottságok,
a Helyi Választási Bizottság és a Helyi Választási Iroda tagjainak
a szavazás lebonyolítása kapcsán kifejtett tevékeny közreműködésüket ezúton is köszönöm.
A megválasztott polgármesternek, képviselőknek és a megyei
közgyűlés tagjainak ezúton gratulálok. Munkájukhoz sok sikert,
jó egészséget és kitartást kívánok.

Kapott érvényes sza- %
vazatok száma
43.712
53,98
21.944
27,09
9.698
11,98
3.671

4,53

1.958

2,42

Dr. Csúcs Áron
jegyző, HVI vezetője

zsombóiak felhatalmazásával továbbra is együtt dolgozhatunk.

Kedves Falumbéliek!
A választási eredmények ismeretében
őszinte örömmel írhatom le, amiben előtte csak reménykedtünk. Az Összefogás
Zsombóért Közhasznú Egyesület jelöltjei
megkapták az Önök szolgálatára a teljes
körű felhatalmazást.
Elindultunk négy évvel ezelőtt egy úton,
amely meglehetősen rögös. Ugyanakkor felemelő és megtisztelő, hogy a
zsombóiak támogatásával, képviselőtársaimmal, bizottsági tagokkal és a sok segítőnkkel munkálkodhatunk Zsombó felvirágoztatásáért. Egy közösség, egy falu
formálása, építése, kiszolgálása nem egy
ember munkája, kudarca vagy érdeme,
hanem a lehető legtöbb ember támogató
közreműködésével járható út.
Nem mondtam és nem is mondom
most sem, hogy ez könnyű lesz. Mi sem
vagyunk tökéletesek, de erre törekszünk.
Sajnos nem függetleníthetjük el magunkat
a külső körülményektől, szeretett hazánk
állapotától, az emberek nehéz helyzetétől
sem. Írhatnám, hogy minden szép és jó
lesz, és könnyen vesszük az akadályokat.
Gondoljunk csak az előttünk álló legnagyobb feladatokra, a szennyvízcsatorna

hálózat megépítésére, a csapadékvíz
elvezető hálózat következő ütemeinek
megépítésére vagy a bölcsőde építésére. Ezek a feladatok mind konfliktussal
terheltek, és bármennyire is szeretném,
hogy ne úgy legyen, de Önök közül bizonyára többekkel lesz véleményeltérésünk.
Engem és a képviselőket egész Zsombó
képviseletére választottak meg. Feladatunk a falunknak legjobb megoldások
megkeresése és tűzön-vízen való keresztülvitele. Ezt emberséggel, együttérzéssel
szeretnénk továbbra is végezni. Higgyék
el, hogy eltökéltek vagyunk, minden elénk
gördülő akadályt meg fogunk oldani. Lehet, hogy néha nehéz, esetleg nehezen
érthető döntéseket fogunk meghozni, de
abban biztosak lehetnek, hogy a falu érdekeit, közös céljainkat nem tévesztjük
szem elől és tiszta szívvel, emelt fejjel,
válvetve munkálkodunk Zsombóért. Jöjjenek és segítsenek erejükhöz mérten!
Segítsenek építő kritikájukkal, előremutató ötleteikkel, kétkezi munkájukkal vagy
csak egyszerűen egy baráti mosollyal.
Köszönöm mindenkinek, aki felvállalta
a választáson a döntés felelősségét, aki
szavazatával bármelyik jelöltet támogat3

ta! Külön köszönöm azoknak, akik az Ös�szefogás Zsombóért Közhasznú Egyesület
jelöltjeit támogatták!
Azt ígérem minden falubelinek, hogy
Bálint Vilmos, id. Gyuris László, Kispéter
Gábor, Lajkó Antal, Mihálffyné Zakar
Andrea, Mészáros Csaba képviselőtársaimmal legjobb tudásunk szerint Zsombót
szolgáljuk a következő négy évben! Folytatjuk a négy évvel ezelőtt megkezdett
településépítő munkánkat.
Őszinte tisztelettel:
Gyuris Zsolt
polgármester

„Köszönöm, oh Isten, köszönöm azt neked,
Hogy hatvan évemig láthatnám remeked,
Ezt a szép világot…”
Arany János: Vakságban
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TISZTELT ZSOMBÓIAK!
adja. Nagy örömünkre szolgál, hogy ezen öt
település közül az egyik éppen a Miénk!
Támogatásukat nem csak megköszönjük,
hanem a jövőre nézve továbbra is kérjük, egyben felhívunk minden Zsombót szebbé-jobbá
é s
élhetőbbé tenni akaró zsombói lakost, civil szervezetet és vállalkozást, hogy erejéhez mérten támogassa munkánkat, és összefogva-, egyesítve erőinket maradhassunk meg a fejlődés útján!

Az Összefogás Zsombóért Közhasznú Egyesület nevében
szeretnénk megköszönni Mindannyiuknak az Egyesület polgármester-jelöltjére és képviselő-jelöltjeire a 2010. október 3-ai
önkormányzati választáson leadott szavazataikat, melyeknek köszönhetően az új Képviselő-testületbe az Egyesület által indított
minden jelölt bejutott, és Gyuris Zsolt Polgármester Úr tisztségében újabb négy évre megerősítésre került.
Ilyen mértékű felhatalmazásuk mindenképpen óriási felelősséggel jár számunkra, hiszen országosan mindösszesen öt településen volt rá példa, hogy a választáson a polgármestert és
minden települési képviselőt is ugyanazon jelöltállító szervezet

ÖSSZEFOGÁS ZSOMBÓÉRT
KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Tisztelt Zsombóiak! Kedves Lakosok!

„Itt van az ősz, itt van újra…” ezzel a
Petőfi Sándor verssel szeretném a Tisztelt
Lakosok figyelmét felhívni az utóbbi időben Településünkön egyre inkább tapasztalható problémára.
Köztudomású, hogy az ősz eljövetelével
a fák elhullajtják faleveleiket. A lehullott
falevelek az ingatlanok előtti járdákon,
csatornákban stb. landolnak. A lomb eltakarítását azonban nem minden ingatlan
tulajdonos tartja fontosnak. Több esetben
tapasztaltam, hogy az ingatlan tulajdonosa arra hivatkozott, hogy a háza előtti
terület, közterület és annak karban, vagy
tisztán tartása nem az ő feladata.
A félreértések elkerülése végett a következőkre szeretném felhívni a Tisztelt
Lakosok figyelmét!
Zsombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Zsombó Község
köztisztaságának fenntartásáról szóló
7/1995. (VI.14.) ÖKR. számú rendelet, to-

Az Egészséghét

vábbá az 1/1986.(II.21.) ÉVM-EüM együttes rendelet szerint:
Az ingatlan előtt lévő járdaszakasz állandó tisztán tartásáról, a síkos járdaszakasz behintéséről a ingatlan tulajdonosa
köteles gondoskodni. Ahol a gyalogos
közlekedés célját szolgáló útterület a járdaforgalom céljára használt útterülettől
nincs felismerhetően elkülönítve (nincs
járda), ott a tisztántartási kötelezettségek
szempontjából az ingatlan előtt lévő egy
méter széles területsávot kell járdának
tekinteni. Az ingatlan tulajdonosa a járdaszakasz melletti nyílt árkot és ennek műtárgyait a hótól és a lefolyást akadályozó
egyéb anyagoktól köteles megtisztítani. A
járműbehajtók átereszeinek jó karban és
tisztán tartása minden esetben az ingatlan tulajdonosának a kötelessége!
A tömbtelken a külön tulajdonban álló
egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztán

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. A szűrő orvosok munkaidő
mellett szabadidejükben jönnek el segíteni
nekünk. Abban tudjuk segíteni a munkájukat, hogy az előjegyzéseknél tekintettel
vagyunk arra, hogy az ő idejük, energiájuk
is véges. Ezen kívül anyagi lehetőségeink
is korlátozottak.
Minden évben tűdőszűrő busz érkezik a
faluba, az idei tüdőszűrésen 214 fő vett
részt. A szűrőbusz nem tud az egészéghét
ideje alatt a faluba jönni, általában előre
lekötik a települések. Nagy örömmel láttam, hogy az előadások látogatottsága az
előző éveknél jóval nagyobb volt.
Az iskolások körében nagyon népszerű
volt a gyümölcsös sütemény verseny,
bízunk benne, hogy a következő évben a
felnőtteket is nagyobb számban be tudjuk
vonni a versenybe.

A szűrővizsgálatok látogatottsága:
– Nőgyógyászati daganatszűrésen 70en jelentek meg
– Csontsűrűség vizsgálaton 25 beteg
vett részt. A rendezvény támogatója a
Richter Gedeon Rt . volt.
– Urológiai vizsgálaton 26 beteg volt.
Támogató: Pfizer Hungary.
– Bőrgyógyászati vizsgálaton és rákszűrésen 32 ember vett részt. Támogató
Scherring Plough Central.
– Ortopédiai vizsgálaton 26 beteg vett
részt. Támogató Zsombó Egészségért
Alapítvány.
– Fül-orr-gége vizsgálaton és hallásszűrésen 20 beteg vett részt. Támogató:
Glaxo Gsk.
– Ultrahang vizsgálaton 42 fő volt.
– Arteriográfiás vizsgálatot 9 fő vett
igénybe.
– Polyneuropathia szűrésen 54 fő vett
részt Támogató Wörwag Pharma.
– A látásvizsgálat és szemüveg rendelés Támogatója a LOTTICA OPTIKA.
– Véradáson 27-en jelentek meg.

„A pompa ez, részvéttelen, derült,
magába-forduló tökéletesség.
Jobb volna élni. Ámde túl a fák már
aranykezükkel intenek nekem.”
Kosztolányi Dezső: Őszi reggeli
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tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról szintén az ingatlan
tulajdonosa köteles gondoskodni.
A fentiek alapján nemcsak a levelektől, hanem a tél közeledtével a hótól is
KÖTELES minden ingatlantulajdonos az
ingatlan előtti közterületet rendben és
tisztán tartani!
Kérek minden ingatlantulajdonost, hogy
az ingatlana előtti járda, bejáró, csatorna
megtisztításáról, tisztán tartásáról gondoskodni szíveskedjen. Mindannyiunk
kötelessége és érdeke az ápolt, gondozott
településkép, továbbá a balesetveszélyes
helyzetek kiküszöbölése!
Dr. Csúcs Áron
jegyző

– Gyümölcsös süti verseny számos
résztvevővel, nagyon népszerű volt. Támogató Zsombó Egészségért Alapítvány.
– Anyatejes világnap védőnőink szervezésében kb.100 fő 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, Maróti
Sándorné és Maróti Sándor, Renkóné
Isaszegi Andrea, 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

ZSOM-BOLYGÓ

Rövid

diagnózis az orvosi rendelő működéséről

Évek óta sajnos rendszeres törzsvendég
vagyok az orvosi rendelőben, az egészségi állapotom miatt. Ennek alapján objektív
véleményt tudok alkotni.
Mindenki által szeretett orvosunk, Dr.
Kiss István tragikus és hirtelen elhalálozása után a helyében Dr. Borbély Rita és
két kiváló asszisztense látja el az egészségügyi feladatokat. Azóta is méltóan és
töretlenül őrzik Kiss doktor úr emlékét,
aki az orvosi munkáját mindig példátlan,
emberséges mentalitással látta el. Senki
nem szeret orvoshoz járni, de én mindig
szívesen megyek a különböző vizsgálatokra, mert úgy érzem, hogy ott dolgozik
három jó tündér, akik mindig varázsoltak
egy maréknyi egészséget számomra, a
megromlott állapotom javítására. A sok
eset közül csak egy példaként emelem
ki, hogy allergiás megbetegedésemre a

Közéleti Klub

és

háziorvosom, Borbély doktornő egyetlen
injekcióval megszüntette az allergiás kiütéseimet, majd elrendelte, hogy a teljes
javulás érdekében egy darabig naponta
szükségem van egy-egy injekcióra. Ekkor
Kispéter Éva asszisztensnő azonnal jelentkezett önként, hogy ő minden nap, az orvosi rendelési idő előtt kiszalad lakásunkra,
és beadja nekem a szükséges injekciót. Ez
így is történt, és egy darabig kellemesebb
felest nem fogyasztottam reggelizés előtt,
mint Évike injekciója. Ettől a kezeléstől
teljesen és végleg kigyógyultam. Utólag
már nem tudom megmondani, hogy az
injekció összetétele, vagy az önzetlen segítőkészség hatott rám. Aki nem osztozik,
és nem fogadja el véleményemet, az vagy
téved, vagy valami okból rosszindulatú a
rendelő kiváló munkatársaival szemben.
Amennyiben lehetséges, javaslom köz-

Falufórum!

Ahhoz, hogy közösségként funkcionáljon
lakóhelyünk, és ne csak szimpla szállás
legyen, szükséges az azt érintő eredményeket, hozzájuk kapcsolódó kérdéseket, felmerülő problémákat megbeszélni,
vagy legalább a megbeszélés lehetőségét
megteremteni az önkormányzat részéről.
Ezt a célt szolgálja a Közéleti Klub, kapocs
az önkormányzat, mint hivatal és a lakosság közt, ha úgy tetszik egy nyilvános fórum, viszont kötetlenebb, rendszeresebb,
körültekintőbb, mint a falugyűlés, éppen
ezért probléma centrikusabb is. Egy ideális falu működéséhez mindenkire szükség
van, minden építő ötlet, javaslat számít
fiataloktól és idősebbektől egyaránt.
A klub május 18-án elindult, vendégünk
volt Palánkai Tibor, Ybl Miklós díjas tervező, megyei főépítész, aki Zsombó megújuló településközpontjáról tartott előadást,
bemutatta a látványterveket. Június 15én a Zsombó településközpontját érintő
energetikai korszerűsítésről, a megújuló
energiaforrásokról és azok lehetséges
hasznosítási lehetőségeiről beszélgettünk.
Szeptember 6-án B. Nagy László, a Fidesz-KDNP szegedi polgármester jelöltje
volt a vendégünk, akit Zsombó és Szeged
lehetséges jövőbeni kapcsolatáról kérdeztünk. Az októberi eseményen, 12-én pedig
a Wesselényi Népfőiskola megalakulásáról, korábbi rendezvényeiről, idei előadásairól beszélt nekünk Horváth Dezső,
Kelemen Gábor és Sipos Mihály - a teljes
program elérhető a http://www.zsombo.
hu/rendezvenynaptar.html címen.
A további szorosabb kapcsolattartást szolgálja a május végétől elérhető
Zsombó hivatalos fóruma is új formába
öntve a http://forum.zsombo.hu oldalon.

Minden biztatást, építő jellegű hozzászólást, kritikát, felvetett kérdéseket, javaslatokat szívesen veszünk.
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ségünk önkormányzatának, hogy helyezze mérlegre a doktornő és asszisztensei
munkáját, és amennyiben egyetértenek
szerény véleményemmel, az év vége közeledtével többéves forgalmas munkájuk
alapján részesítsék mindhármukat dicséretben és elismerésben. Ez még további
lendületet ad áldozatos és felelősségteljes munkájukhoz. Úgy gondolom, hogy részemről ez a tisztességes paraszolvencia,
amelyben a gondolataimat összefoglalva
a nyilvánosság elé tárom diagnózisom,
háziorvosom, Dr. Borbély Rita és két kiváló munkatársa, Maróti Dezsőné Mónika és
Kispéter Éva, asszisztensnő munkájáról.
Tisztelettel:
Dr. Tűhegyi Sándor

A regisztráció feltételeiről a fórum oldalán, illetve a kozelet@zsombo.hu címen
érhető el bővebb információ.
A klubalkalmak helyszínei: József Attila
Közösségi Ház és Könyvtár.

„Varjak, varjak, kóbor varjak,
Trágyás mezők szabad népe,”
Ady Endre: Varjak, szent madarak

HÍRMONDÓ
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Zsombó

következő négy éve a

Zsombón 2010. október 3-án lezajlott a
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása. Egy újabb
négyéves ciklus kezdődik Gyuris Zsolt
polgármester vezetésével.
A tennivalók ebben az időszakban is az
általános önkormányzati teendőkön túl a
fejlesztések, a fejlesztésekhez nélkülözhetetlen pályázatok köré csoportosulnak. A
soron következő, azaz a novemberi Közéleti Klub (november 29. hétfő, 19 óra –
József Attila Közösségi Ház és Könyvtár)
az új testület és önkormányzati dolgozók
munkájával kíván foglalkozni.

Tisza Volán Zrt.

Közéleti Klubban

Kik a régi-új képviselők? Hogyan alakulnak a képviselői körzetek, és mikor tartanak fogadóórákat a körzetek képviselői?
Kérdés, hogy miben tudnak segítséget
nyújtani, milyen panasszal fordulhatunk
feléjük? Mennyiben változik a helyzet
így, hogy csak feleannyi képviselője van
településünknek? Terveiket a választási
kampányban megismerhettük. Miképpen
kívánják segíteni a település életét?
Hogyan boldogul az önkormányzat a
pályázatok tengerében? Milyen programok kerülnek kiírásra, mi a falu fejlesztési
koncepciója e projektek tükrében? Hogy

működnek, mik a feltételei, mi az önerő és
miféle módon teremti meg ezt az Önkormányzat; egyáltalán: mennyibe kerül ez
településünknek? Pályázhatnak a civilek
és vállalkozások is? Kihasználják ezt?
Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket kívánunk boncolgatni. Megnézzük, hogy miért
torlódnak össze a kivitelezési munkálatok,
mik nehezítik és könnyítik egy megírt projekt véghezvitelét. Jöjjön el Ön is, gyere
el Te is, gondolkodjunk együtt Zsombó
jövőjén!
Radvánszky János

közleménye

Szeged-Szatymaz-Zsombó vonalon:
Zsombó aut.vt. indul 6.17-kor Szegedre
érkezik 7.05, Jánosszállási vmh. felé közlekedteti a szolgáltató.

2010. december 12-től változik a menetrend!
Szegedről 21.30-kor Zsombóra induló
járat, valamint a Zsombóról 22.00-kor
Szegedre induló járat Naponta helyett
X- tehát- munkaszüneti napok kivételével
naponta közlekedik
Csólyospálosról 4.25-kor Szegedre induló járat 10 perccel korábban indul, tehát
4.15-kor

„Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.”
Márai Sándor: Mennyből az angyal

Szeged, aut. áll. Indul 14.30-kor
Szatymaz vá.-ra érkezik 14.58-kor, 15
perccel később közlekedi
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„Magyar vagyok. Büszkén tekintek át
A multnak tengerén, ahol szemem
Egekbe nyúló kősziklákat lát,”
Petőfi Sándor: Magyar vagyok
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Iskolásaink

gyűjtőakciója a devecseri és kolontári gyerekekért

Dr. Hoffmann Rózsa oktatásért felelős
államtitkár 2010. október 13-án kelt levelében tájékoztatta az oktatási intézményeket, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal közös szervezésben „Százforintos
gyűjtőakciót” indítanak a Kolontárt és
Devecsert ért iszapkatasztrófa károsultjainak megsegítésére.
Intézményünk csatlakozott a felhíváshoz, a Kós Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézmény tanulói és dolgozói 56.705 Ft

A

-tal, a Csólyospálosi Általános Iskola tagintézmény tanulói és dolgozói 19.355 Ft
-tal járultak hozzá a gyűjtőakcióhoz, mel�lyel a kolontári és devecseri általános iskolába járó gyermekek családjait, illetve
az érintett iskolákat támogattuk.
Köszönjük a tanulók, a szülők és a kollégák hozzájárulását!
Maróti Antalné
igazgató

		

falugazdász tájékoztatója

2010. novemberére a következőkre hívnám fel a figyelmüket.
1. Az Őstermelői igazolványok érvényesítése, valamint az új igazolványok kiváltása továbbra is lehetséges az aktuális
dátumtól, a feltételek az előző számokban
szerepelnek. Az igazolványok érvényesítése betétlaponként ezer forintba, az új
igazolvány kiváltása 2000 forintba kerül,
melyet postai úton csekken kell befizetni.
A csekk nálam beszerezhető.
3. A 2009. évi gázolaj jövedéki adó
visszaigénylése:
A feltételek nem változtak, szükséges
hozzá a 30 napnál nem régebbi földhasználati lap szemle, adószám, adóazonosító
jel stb. Művelési áganként egységesen
97 l/ha gázolaj után lehet a jövedéki adóból visszaigényelni 68 illetve 72,4 Ft-ot.
A 2010. évi gázolaj jövedéki adójának
visszaigénylése majd 2011 január 15-e
után lesz lehetséges, a feltételek az idei
évihez hasonlóak.
4. A 2010-es Területalapú támogatási
kérelmek ellenőrzési munkálatai befejeződtek, az ellenőrzés tényéről az érintett
személyek helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvet fognak kapni. Bármiféle kifogás,
észrevétel esetén kérem, keressenek

5. Az Agrárkörnyezetgazdálkodási
célprogramokban részt vevő termelőknek 2010. november 30-ig elektronikusan
ügyfélkapun keresztül be kell nyújtani a
Gazdálkodási napló bizonyos adatait. Kérem az érintett termelőket, hogy keressék
fel a szaktanácsadójukat, vagy a részletekről és a benyújtás egyéb feltételeiről
érdeklődjenek.
6. Az 59/2008-as Nitrátrendelet alapján azoknak a mezőgazdasági termelőknek, akik nitrátérzékeny területeken gazdálkodnak (Zsombó és Forráskút területei
általában nem nitrátérzékeny területek!),
illetve, akik a saját szükségleten felüli
mennyiségben állítanak elő gazdasági
haszonállatot (baromfifélékből három,
egyéb állatokból öt nagyállat- egység/
NE/), a területileg illetékes MgSzH Növény és Talajvédelmi Igazgatóságához
2010. december 31-ig el kell juttatni a
keletkezett és felhasznált trágyáról
szóló nyomtatványt papír alapon, vagy
ügyfélkapun keresztül.
Ahhoz, hogy ezt teljesíteni tudjuk, szükséges az illetékes Környezetvédelmi hatóságtól a KÜJ szám, valamint az állattartó
telep környezetvédelmi azonosító számának és a GPS koordinátáinak a beszerzése.

A részletekről kérem, érdeklődjenek (a
nagy létszámú szarvasmarha, baromfi és
egyéb állatokat előállító termelők az érintettek!)
7. A támogatási jogosultság feltételeként megemlített kölcsönös megfeleltetés részét képező vetésforgó a
burgonyatermesztők szempontjából a
jogszabályi értelmezés során a következőképpen módosul: a burgonya után ismételten burgonyát nem ültethetünk, de
ha a két burgonya között más kultúrát
termesztünk, a támogatás szempontjából
a követelményeknek eleget tettünk. A növényvédelemmel kapcsolatos jogi szabályozás ettől ugyanúgy előírja a négy éves
vetésforgót.
A következő évi vetésszerkezetet tehát
ezek szerint lehet tervezni.
8. Az aktuális információk, pályázati lehetőségek
a www.fvm.hu,
a www.mvh.gov.hu,
a www.emva.gov.hu honlapokon olvashatók, kérem figyeljék ezeket az oldalakat
is.
Tisztelettel: Gyuris Ferenc
Falugazdász
Telefonszám: 06-30/337-2520

Felhívás!

Tájékoztatás

Hagyományainkhoz híven a közelgő ünnepekre való tekintettel ismét adománygyűjtést szervezünk. Tisztelettel fogadjuk
településünk lakosainak felajánlásait (játékok, használati cikkek, tartós élelmiszerek) a rászoruló családok részére, hogy az
ő ünnepük is vidám és teljes legyen.
Felajánlásaikat 2010. december 10-ig
várjuk a Családsegítő- és Gyermekjóléti
Szolgálat irodájába (Zsombó, Mária tér
2.).
Adományaikat előre is köszönjük.

Továbbra is igénybe vehető az SZKTT
ESZI INGYENES JOGI-ÉS PSZICHOLÓGIAI
TANÁCSADÁSA

Csontos Lászlóné és Bencsik Márta
családgondozók

Csontos Lászlóné és Bencsik Márta
családgondozók

„Forradalom fehér virága,
Őszirózsa,
Kigyújtod arcomat pirosra,”

Következő ügyfélfogadás időpontja:
2010. 12. 13. hétfő 10.00-12.00 óráig.
Ügyfélfogadás helye: Zsombó, Mária tér
2. (Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat irodája)
Várja Önöket.: dr. Juhász Gábor (jogász)
és Kiss Márta (pszichológus)
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RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS!

kérnek, kezet szeretnének mosni) vagy a
figyelmetlenségüket kihasználva bejutnak a házba és az otthon tartott készpénzt, ékszert eltulajdonítják. Felhívjuk
a figyelmüket, hogy csak megbízható,
ellenőrizhető személyektől vásároljanak.
Amennyiben ismeretlen személyek, ismeretlen járművel kínálnak eladásra nem
csak fát, hanem bármi mást, legyenek
nagyon körültekintőek, óvatosak, a házukba senkit ne engedjenek be. Továbbra is szívesen állunk rendelkezésükre az
alábbi telefonszámokon, ha bármi gyanúsat észlelnek, hívják bármelyik számot, a
lehető legrövidebb idő alatt intézkedünk,
segítünk

Tisztelt zsombói lakosok!
Ezúton is szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy a fűtési szezon beköszöntével településünkön is megjelentek a
teherautóról fát áruló személyek. A legtöbb esetben – sajnos rendszerint későn – bebizonyosodik, hogy az eladott
fa mennyisége, esetleg minősége nem
azonos azzal, mint amit az eladók mondanak, jóval kevesebb vagy rosszabb
fát adnak el. Ebben a tekintetben a
külterületen, tanyán élők, legfőképp az
idős emberek a célpontjai ezeknek a
személyeknek, akiket így jelentős mértékben megkárosítanak. Csak egy példa:
az eladók által 100 mázsának mondott fáról utólag kiderült, hogy jó esetben is csak
30 mázsa, de a vevő természetesen a 100
mázsa után fizette ki a vételárat. Ezen túlmenően sajnos előfordul, hogy amíg a fát

Hasznos

Tisztelettel:

pakolják, addig a háziak figyelmét elterelve (akár úgy is, hogy egy pohár vizet

Hirsch Attila r. tzls. (06-30/326-72-84)
Lengyel Zsolt r. ftőrm. (06-20/979-63-79)
körzeti megbízottak
Sándorfalvi Rendőrőrs (06-20/777-13-30)
ügyelet

tanácsok a télen közlekedőknek

A megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság intézkedése alapján megkezdődött a felkészülés a rendkívüli téli
időjárási viszonyok során jelentkező
katasztrófavédelmi feladatok ellátására.
Az alábbiakban hasznos tanácsok találhatóak a télen közlekedőknek.
– Tájékozódjon az útviszonyokról /rádió,
TV és KHT ügyeletek/.
– Csak a téli közlekedésre felkészített,
jó műszaki állapotú járművel induljon el,

különös tekintettel a gumik állapotára.
– Havas időszakban a gépkocsiban legyen hólapát, vonókötél, alkalmanként
kismennyiségű érdesítő anyag.
– Óvatosan válassza meg a sebességet, ügyeljen arra, hogy a gépkocsiból
nem mindig észlelhetők a lokálisan lefagyott területek.
– Tartson biztonságos követési távolságot, vegye figyelembe a megnövekedett
fékutat.
– Ne kockáztasson az előzésnél.
– A munkagépek mögött síkos az útszakasz, mert a só olvasztó hatása nem
azonnali, az ekék után pedig vékonyan tömör hó maradhat. Ezért a sárga villogóval
felszerelt gépek megpillantásakor már fokozatosan vegye vissza a sebességet, nehogy rácsússzon a munkagépre és gyakori féklámpa villantásokkal figyelmeztesse
arra az Önt követő járművet is.
– Lemaradva kövesse a munkagépet,
és ne próbálkozzon az előzéssel, nem
tudja milyen az út állapota a munkagép
előtt.
– Ha szembe találkozik munkagéppel,
csökkentett sebességgel haladjon el
mellette, így elkerülheti, hogy szórás ese-

tén a nagyobb sószemek kárt okozzanak
gépkocsijában és biztonsággal el tudja
kerülni az ekéző jármű méretén túlnyúló
ekeszárnnyal való találkozást.
– Ha elakadás veszélyes helyhez közelít, ne próbáljon meg azon áthaladni/
esetleg fokozott sebességgel/, mert a
balesetveszély lényegesen megnő. Itt a
fő szabály az, hogy a hóeltakarítást ne
akadályozza a gépkocsi.
– Kerülje az elakadást. Kezdődő hófúvás, intenzív havazás esetén a legközelebbi lakott hely elérésekor helyezze
biztonságba gépkocsiját, úgy várja be,
míg az út ismét járható. Az elakadt járművek akadályozzák a hó eltakarítását, és
a legnagyobb gondosság esetén is kárt
okozhatnak benne a munkagépek, vagy a
ráekézett hó.
– Az elakadt gépkocsit lehetőleg ne
hagyja egyedül az úton, vagy ha ott marad, akkor értesítési helyet és módot jelöljön meg feltűnően látható helyen.
– Hosszabb utazásnál nem árt, ha takarót, tartalék ruhát és ennivalót is becsomagol.
– Útközben időben gondoskodjon
üzemanyagról.

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
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„Év évre telt, évekre évtized,
s vitt, forgatott a forgó gömbsziget,”

Szabó Lőrinc: Idő

HÍRMONDÓ

ZSOM-BOLYGÓ

Bölcsőde –

sikeres közbeszerzés

2010.11.17-én megszületett a sikeres
közbeszerzés eredménye, a nyertes ajánlattevő a HPQ Plus Kft.
A kivitelezés a bontással veszi kezdetét,
a régi, leromlott önkormányzati társasház
még az idén bontásra kerül. Ezt követően,
megfelelő időjárás mellett, az alap lerakása a következő teendő.
Optimális kivitelezés mellett 2011. szeptemberétől várja a Bóbita Bölcsőde a település legkisebbjeit.

Köszönjük

támogatóinknak!

és családja, Mőnichné Marika, Nagy B.
Ferenc, Bálint Béláné, Székesi Kálmánné,
Masáné Szabó Mária, Bálint Vilmos, Lajkó
Antal, Zsombó Posta dolgozói, Kálmán
Ferenc, Bálint László, Bálintné Grót Anita,
R. Szabó Ferenc, Tóth Tibor, Tisóczki Péter, Gyuris Attila és neje, Gábor Miklós és
családja, Szűcs József és neje, Bálint Vilmos, Dr. Kispéter Gábor, Lajkó Antal, Mészáros Csaba, Gyuris László, Gyuris Zsolt,
Mihálffyné Zakar Andrea, Fogasné Matula
Zsuzsanna, Nagy Róbert, Szalma Imréné,
Török János, Maróti Dezső, Kovács Zoltán, Lajkó Andrea, Fogasné Matula Zsuzsanna, Tisoczkiné Saci, Kovács Endréné,
Szabó Edit, Bezdány Béla és családja,
Tollár Imre, Kökény Ferenc, Ádám Zoltán
Csongor, Jákó Csaba, Székesi Kálmánné,
Kiss Pál

A szervező Zsombó község önkormányzata, ezúton köszöni meg a 2010.
október 9-én megrendezett idei „Falunkért” jótékonysági bál valamennyi
támogatójának, hogy áldozatkész szerepvállalásukkal hozzájárultak a bál
sikeres lebonyolításához, és ezáltal az
iskola akadálymentesítésének kiépítéséhez.
Dr. Sziromi Márta, Ocskó Veronika,
Sziládi Tibor és családja, Kovács József és családja, Lajkóné Emike, Gyuris
Jánosné, Király János és családja, Szivárvány Nagycsaládos Egyesület Zsombó,
Id. Gyuris László, Angéla virágüzlet, Anikó
virágüzlet, Németné Glasza Melinda, Gyuris Attila, Rácz József, Hajda Tamás, Varga Sándor, Márta Anita, Kádár Németh
Fehérné Patik Angéla

MESTERSZABÓ
Vállalom:

Lajos, Maróti Sándor, Jóbarát Vendéglő,
Lajkó Istvánné, Dékány János, Ocskó
Vera, Szalma Imréné, Bacsa Lajos, Kristály BT., Táborosi Renáta, Gyuris Roland,
Báló Éva, Lajkó Nikolett, Boskovic Erzsébet, Mangó Csabáné, Kocsis S. Zsolt

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

Érdeklődni:
Tel.: +3630/8298185

Zsombó, Szegedi út 135.
Szatymaz, Rózsa u. 46.

„Sortüzek döreje szédít,
szív szakad és vakolat,
gyász-szalagok közt az Édes”
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Nagy László: Varjú-koszorú

Kós Károly Ált. Iskola és AMI nevelői,
Nagy János, Dr. Tenke András, Szatymaz
és Vidéke Takarék Szövetkezet Zsombó,
Imregh Klaudia

kul-turi

Orosz István

kiállítása

Zsombón

A plakát a legközösségibb vizuális műfaj – hiszen az utcán még az is látja, aki
nem akarja -, az alkotója ennek ellenére
szinte mindig ismeretlen marad. Még
akkor is, ha olyan sikerművet alkot, mint
a „Tavariscsi konyec!” feliratú rendszerváltó poszter, amelynek bátorságát egy
egész ország csodálta 1989-ben!
A mű alkotója Orosz István, az egyik legsokoldalúbb kortárs művész, aki a tervezőgrafika mellett animációs filmeket rendez,
képeket és autonóm grafikákat alkot. Művei jellegzetessége, hogy a mának szóló
mondanivalóját a régi korok kultúrájából
eredezteti, így műveiben együtt él a múlt
hagyománya és a jelen aktualitása.
Zsombói kiállításán mintegy húsz plakátja látható, amelyek – csak úgy, mint
egyéb művei – rétegzett tartalmakat rejtenek, ugyanis Orosz István művei nem
csak látványélményt, de szellemi kalan-

dot is kínálnak. Alkotásainak üzenete első
pillantásra világos, ám a míves ábrák
matematikai és filozófiai furfangjai csak
elmélyült szemlélődés révén fedezhetők
föl.

Közösségi Ház
2010. november 27. Katalin

pódium

Ibos Éva művészettörténész,
Móra Ferenc Múzeum Szeged

programajánlata

napi táncház

2010. november 28. Vasárnapi
Népszínház előadásában

A kiállítást jó szívvel ajánlom a zsombói
közönség számára!

–

fellép a délvidéki

– Zsuzsi

Véka

zenekar

című parasztkomédia, az algyői

2010. december 2. A fehér vértanú – dokumentumfilm Mindszenty József
bíboros életéről. Vendégünk Lezsák Sándor a Mindszenty Társaság elnöke,
Magyar Országgyűlés alelnöke, valamint a rendező Koltay Gábor

a

2010. december 4. Mikulás Kupa
2010. december 4. Mikulás Retro Disco
2010. december 11. Ádventi
2010. december 15. Ikon,
tő Baráti Kör kiállítása

készülődés

ablak az örökkévalóságra

2010. december 16. Wass Albert karácsonya –
Kölcsey-díjas költő, a Kráter Kiadó elnöke

–

a

Szt. Lukács Ikonfes-

irodalmi est

Turcsány Péter

2010. december 18. Falukarácsony
2010. december 31. Szilveszteri

mulatság
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„Kezében óriás rostával
Áll az Idő és rostál egyre,”

Ady Endre: Az Idő rostájában

HÍRMONDÓ

kul-turi

Országház,

az valami csoda!

Szomorú, szemerkélő eső sem vette
kedvét a zsombói szépkorúaknak, hogy
nekivágjanak egy szépnek ígérkező kirándulásnak. A József Attila Közösségi
Ház meghirdetésében, „tanultuk a demokráciát”, elmentünk meglátogatni az
Országházát, ahol döntenek az életünkről,
jövőnkről, és nem utolsó sorban, a jövő
nemzedékéről is. Nem sokat kellett győzködni az embereket, hogy az egyébként
ingyenes kirándulásra megteljen az 50
fős busz. Szerintem az iskolai kirándulások lehetnek ilyen hangzavarosak, mint
amit egy jól összeszokott társaság, mint a
miénk tud produkálni. Jó hangulatról gondoskodott, a klub vezetőnk Feri, és Csaba
a közösségi ház vezetője. Volt, mindenkinek egy-egy sztorija, amit elmondhatott a
hosszú úton, és jól szórakoztunk a mások
által elmondott történeteken.
Az Országházhoz érkezve, újra csak az
eső volt velünk, és nem esett olyan jól
a várakozás, mert mi már csak olyanok
vagyunk, hogy „add uram Isten, de gyorsan”, mert sietek, és minél előbb fedett
helyen szerettünk volna lenni. Nagyon
barátságos kis hölgy jött ki hozzánk és
megkezdődött a bevonulás. Mondták
nekünk, hogy minden fémet tartalmazó
tárgyat tegyünk a futószalagra, de azért
volt, aki megfeledkezve az apró pénzről
és kisollóról, ijedten konstatálta, hogy
fennakadt a szűrőn, és megszólalt a síp.
Az Országház, az valami csoda! Igaz, nem
először voltam benne, de mindig lenyűgöz
a látványa. Azt a sok szépséget, aki még
nem látta, el sem tudja képzelni milyen

Sikeres

nagyszerű épület. Mennyi gyönyörű festmény, szobor van ott egy helyen. Nagy
meglepetésünkre, kimehettünk a parlament erkélyére, ahonnan csodás kilátás
nyílt a Dunára, és hogy nem álom volt ez
az egész, még le is fényképezték a csoportot. Ily módon alkalmunk nyílt a vadászterem megtekintésére is, igaz, csak
„kutyafuttába”, de azért gyors szemlét
tehettünk a terem freskóira. Végezve a
termek látogatásával, felmehettünk a karzatra, ami nekünk elég magasan volt, de
legalább jól betekinthettünk az alattunk
folyó ülésre, ahol is épp az önkormányzatok megélhetését, támogathatóságát vették górcső alá a honatyák. Nem úgy tűnt,
mintha sok mondanivalójuk lett volna, inkább elbeszéltek egymás mellett, mondta
mind a maga által felépített verziót, ami
nem vezethet megértésre, ha ragaszkodunk a saját elképzeléseinkhez, és nem
tudunk zöld ágra vergődni.
Kijövet a parlamenti látogatás végén,
úgy látszott az idő eltökélte magába,

hogy nem fog nekünk kedvezni, így a budai várban tett séta helyett a Szent István
Bazilikát vettük célba. Megnézhettünk
mindent, ami csak érdekelt, még a Szent
Jobb altemplomába is bemehettünk, és
nagyon szép élményekkel gazdagodva
tértünk vissza a buszhoz, ahol jó volt helyet foglalni, a sok séta után.
Hazafelé betértünk egy nagyon elegáns
csárdába, ahol, aki akart megebédelhetett. Az árak nem voltak elrugaszkodva a
valóságtól, nem kellett félni, hogy ott kell
maradni mosogatni. Mindenki megelégedetten, jóllakottan távozott az étteremből.
Estefelé hazatérve az a jóleső érzés fogott
el mindannyiunkat, hogy nagyon szép
volt, nagyon jó volt, de azért a legjobb
itthon. Attól függetlenül, máskor is számíthatnak ránk, ha kirándulni hívnak, mi
megyünk. Köszönjük a Közösségi Háznak
és a „Tanuljuk a demokráciát” projekt által nyújtott lehetőségnek.
Szalma Imréné

koncert a templomunk orgonájáért

Már többéves hagyomány, hogy ősszel
a zsombói Kisboldogasszony templomba
hangversenyt szervez az egyházközség
képviselő testülete a beszerzésre kerülő sípos orgona javára. Október 30-án
16.30-kor a templom leány scholájának
énekes bevonulásával kezdődött el ez a
rendkívül színvonalas és felejthetetlen
koncert. A műsor gerincét a leány schola
műsora alkotta. Az együttes 2007-ben
alakult és az eltelt három év alatt – Gábor
Tamás kántor irányításával – fantasztikus
fejlődésen mentek át. Az elmúlt időszakban több belföldi településen mutatkoztak
be, kimagasló sikerrel. Most nyár végén
pedig Nagyváradon vettek részt egy zenei
találkozón, ahol szintén kirobbanó sikert
arattak.
A koncerten szerepeltek még a zsombói
Kós Károly művészeti iskola művésztanárai. Veréb Judit művésznő csodálatos
hangjában gyönyörködhettünk. Hampel
Zsuzsa furulya hangszerével gyönyörű
dallamokat varázsolt a hallgatóságnak.
Elekné Sándor Szilvia zongoradarabjai
„Megváltó Jézusom, megyek tehozzád.
Ne fordítsd el tőlem, jóságos orcád.”

és zongora kísérete méltán kiérdemelte
a közönség elismerését. Befejezésül dr.
Kispéter Gábor a templom ifjúsági énekkarának vezetője énekelt és gitározott.
Műsorában megzenésített verseket adott
elő gyönyörűen és mély átérzéssel. Sokan voltak a templomban, de ilyenkor azt
sajnálom, hogy nem több ezer fő hallja
ezeket a szívet, lelket gyönyörködtető dallamokat.
A koncerten 95.000,- Ft adomány gyűlt
össze az orgona építésére, melyet ezúton

Magyar népdal
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is megköszönök az egyházközség nevében. Az orgona támogatására kibocsájtott
sípjegyeket 1.000,-Ft, 3.000,-Ft és
10.000,-Ft-os címletekben a templom
sekrestyéjében lehet megvásárolni. Kérünk minden zsombói lakost, hogy támogassa a hangszer megépítését, hiszen ez
nemcsak az egyház, hanem az egész falu
tulajdona lesz.
Pancza István
Egyházköszég világi elnöke

kul-turi

Ezerkilencszázötvenhat,

te csillag…

„Ezerhétszázhárom, nyolcszáznegyvennyolc, és ötvenhat: egyszer minden száz
évben talpra állunk kínzóink ellen”. Hogy a
költő által felelevenített múltunk ne ismétlődjön meg újra meg újra, és ne szabadságunkért folytatott küzdelmek emésszék
fel nemzetünk erejét, azért a jelen és jövő
nemzedékei tartoznak felelősséggel. Mert
az elődeink által kiharcolt szabadság nemcsak lehetőségeket teremt, hanem kötelezettséget is. Kötelezettséget arra, hogy
emlékezzünk elhunyt mártírjainkra, figyeljünk a még köztünk élő hősökre, és úgy
éljünk az általuk ránk hagyott szabadsággal, hogy azt fiaink, unokáink is csorbítatlanul megörökölhessék. Bár valamennyi
szabadságért folytatott küzdelmünket vérbe fojtották idegen hatalmak és maroknyi
hazai kiszolgálóik, idővel mind szabadságot teremtek. Így termett szabadságot az
1956-os forradalom és szabadságharc,
amely az első, halálosnak bizonyuló sebet
ejtette a szovjet birodalom testén. XX.
századi viharos történelmünk egyik olyan

Biciklivel

a

kevés pillanatainak egyike volt ez, amely
méltán váltotta ki a világ csodálatát népünk iránt, és amelyre büszkén kell vis�szatekinteni, és szellemiségét továbbvinni. Albert Camus 1957-ben papírra vetett
gondolataival élve „a legázolt bilincsbe
vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép
a világon az elmúlt húsz esztendőben.”
Valóban ezt a csodát a magyar nép vitte
véghez, nem politikai vezetők, akik leginkább az események után cselekedtek, és
csak napokkal később ismerték fel a történtek valódi erejét, és nem hadvezetők,
akik sokáig ki sem mozdultak a laktanyák
falai közül. Az utcán viszont elevenné vált
és szabadságot hozott a nemzeti összefogás ereje. Diákok, munkások, értelmiségiek karonfogva vonultak az utcára 1956.
október 23-án a szabadságot, függetlenséget, a szovjet csapatok távozását követelve. Majd ezek a fiatalok fogtak fegyvert
néhány órával, néhány nappal később a
Pongrátz Gergely vezette Corvin közben,

a Szabó János vezette Széna téren, a
Nickelsburg László vezette Baross téren
és még számos pontján Budapestnek, miután az idegen hatalmat kiszolgálók orvul
támadtak a békés, fegyvertelen tömegre.
A „pesti srácoknak” köszönhetően forradalmunk győzedelmeskedett, tárgyalások
kezdődtek a szovjet csapatok kivonásáról, a kelet-közép-európai államok kényszerközösségéből, a Varsó Szerződésből
való kilépésről, újjáalakultak a korábban,
a diktatúra kiépítése során felszámolt demokratikus pártok.
Azonban 1956. november 4-én Kádár János árulása folytán több ezer szovjet tank
indult meg hazánk ellen, amely szinte kilátástalan szabadságharcra kényszerítette
újra a nemzetet. Mindennek, majd a szovjet szuronyok által hatalomba helyezett
Kádár-korszaknak súlyos következményei
lettek, csontból, húsból tettek törvényt.
Több száz kivégzett mártír, bebörtönzöttek
ezrei, menekülni kényszerülök százezrei
hirdetik a kommunista rendszer kegyetlenségét, az azt fenntartók hatalomhoz
mindenáron való ragaszkodását.
1956-ban mi magyarok megmutattuk
a világnak, hogy milyen nagy dolog a
szabadság, és hogy egy nemzet csodára
képes érdekében. Hogy az örökül kapott
szabadságot méltó módon tovább örökíthessük, mártírjaink emlékének ápolása
mellett a még köztünk élő hőseinket is
megfelelően meg kell becsülnünk. Mert
1956 hősei köztünk vannak, Wittner
Mária, Buda Ferenc, Dénes János és
még sok társuk 1956-os kiállásukért bár
elkerülték a hóhérkötelet, de a súlyos
börtönbüntetés életük egy részétől fosztotta meg őket. Ők még sokan itt élnek
közöttünk, és nekünk kötelességünk őket
megszólítani, meghallgatni, és az általuk
megtestesített szellemiséget magunkévá
tenni, hogy ne a hamut őrizzük, hanem a
lángot adjuk tovább!
Juhász Pintér Pál

Fehér-tóhoz

A Közösségi Ház Zöld Klubjának októberi programjaként biciklitúrán vehettünk
részt, melynek célja a szegedi Fehér - tó
Sirály tanösvényének bejárása volt. Lelkes csapatunk a közelmúltban elkészült
zsombói kerékpárúton hagyta el településünket, majd Szatymaz felé vette az irányt.
Biztonságunkról – felvezető autóval - ezúttal is a polgárőrség gondoskodott. Szerencsére, az október végi időpont ellenére
nagyon jó időt sikerült kifognunk, így az
őszi napsütésben igazán kellemes utunk
volt. Mintegy 15 km megtétele után elérkeztünk a Tisza völgyi bemutatóházhoz. Itt
megnézhettük milyen gazdag a Fehér – tó
növény és állatvilága. A kiállításon kitö-

mött állatok mellett, gyönyörű fotókat,
tárgyi emlékeket is megcsodálhattunk.
Ezután gyalogosan indultunk a tanösvény
mentén. Rövid séta után elérkeztünk a
kilátóhoz, ahol lenyűgöző kilátás tárult
elénk. (pláne, akinek volt távcsöve…)
Továbbindulva, még egy órás barangolást
tettünk a környéken. Mikor visszaérkeztünk a bemutatóházhoz megebédeltünk,
majd Csaba bácsi indulót fújt. A hazafelé
vezető út mintha rövidebb lett volna, szinte repültek volna a bringák. Köszönjük a
lehetőséget, remélem máskor is lesz ilyen
kirándulás.
Adai-Simon Annabella és Sarolta
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„ezerhétszázhárom, nyolcszáznegyvennyolc,
és ötvenhat: egyszer minden száz évben
talpra állunk kínzóink ellen. Bármi
következik, boldogság, hogy megértem; –”
Faludy György: 1956, te csillag
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„Nem

is olyan magas hegy a

Idén utolsó kirándulását szervezte
a Közösségi Ház Túra Köre. A korábbi
túrákhoz képest egy könnyedebb, valóban családbarát programot sikerült
összeállítani a szervezőknek: múzeumlátogatással, kisvasutazással, erdei
sétával, borkóstolással.
Október utolsó napjának verőfényes
reggelén 45 lelkes zsombói elindult, hogy
újra közösen járja Magyarország gyönyörű
hegyeit. Ezúttal a Mátra volt a cél. Ahogy
az lenni szokott nagy volt az izgalom a
buszon. Rövidesen elő is kerültek a hátizsákból a „hazaik”, melyek kortyolgatása
közben mindannyian meggyőződhettünk
róla: újra jó kis csapat jött össze a túrára. Az eddigi Túra Körös kirándulásokkal
ellentétben Csaba most kulturális programot is belecsempészett a napba. Gyöngyösre érkezve, a Mátra Múzeumban
gyönyörködhettünk a környék természeti,
történelmi, néprajzi és művészeti sokszínűségében. A gyerekeknek természetesen az ország egyetlen kiállított mamut
csontváza tetszett. Bevallom nekem is…

A

zsombói

Mátra”

Innen kisvasúttal utaztunk Mátrafüredre.
A hangulatra továbbra sem lehetett panaszunk. „Hegyek-völgyek között” vitt az
utunk, mígnem elértük uticélunkat, és
megkezdtük a hegymászást. Azaz megkezdtük volna… ha a túravezetőnk ezúttal
nem „túra light” útvonalat nézett volna ki
számunkra. Most valóban elmaradtak a
meredek emelkedők, az embert próbáló
kaptatók, kidőlt fákkal nehezített erdei
ösvények. Helyette tanösvény, színes
erdei utak, vaddisznók (persze elkerítve),
erdei tavacska, csodálatos kilátás kísérte
utunkat. Könnyed két órás erdei séta után
megérkeztünk Abasárra.
Beérve a faluba, egy barátságos, takaros mátrai falu képe fogadott bennünket.

Fogasné Matula Zsuzsa

Wesselényi Népfőiskola 29.

November
29. (hétfő) Dr. Szónoky Miklósné: Szeged hatvan éve; Dr. Szónoky Miklós: A
költő és főbérlője (Radnóti)
December
3. (péntek) Dr. Ungi Imre – Ungi Tamás:
Új lehetőségek a koszorúér-betegség fölismerésében.
6. (hétfő) Dr. Blazovich László: A szegedi árvizek
8. (du. 3-kor a TIK-ben) Dr. Szabad János: Mikor érzik jól magukat sejtjeink?
13. (hétfő) Dr. Szalay István: Szexológiai szemléletváltás manapság
17. (péntek) Dr. Sonkodi Sándor: Vesekövek, epekövek
20. (hétfő) Fábián Tamás: Az izlandi vulkán; Dr. Galbács Zoltán: Az izlandi vulkáni
hamu. A parányok kémiája
27. (hétfő) Dr. Szabad János: Linné
munkássága; Dr. Szabad Gábor: Képek
Kubából; Patik István elbeszélése

évi programja

17. (hétfő) Dr. Varga Erika – Dr. Varga
Gyula: Élősködők az emberben
21. (péntek) Dr. Borbély Rita – dr. Apró
Katalin – dr. Szabó Ágnes: Zsombó egészségéért
24. (hétfő) Dr. Bereg Edit: Az izombetegségről; Dr. Mészáros Tamás: Orvosi
rehabilitáció; Mészáros András: Élet 400
km magasan
28. (péntek) Hadlaczky Gyula: A mesterséges kromoszóma + őssejt
31. (hétfő) Dr. Puskás László: A
nanobionták titokzatos élete

Január
3. (hétfő) Dr. Vályi Katalin: Az út vége.
Temetőben és temetőn kívül ; Dr. Horváth
Ferenc: Történelem, madártávlatból
6. (csütörtök) Dr. Süveges Ildikó:
Mikrocsip a szemben; Dr. Bodosi Mihály:
Az anasztomózis és műtéti gyógyítása
10. (hétfő) Dr. Marosi György: A fájdalomról még egyszer: krónikus változatban
14. (péntek) Dr. Papp Katalin: A levegő
ereje ; Dr. Papp György: A nanofizika
„A tűzfalakra hűs ködöt
sír a november mélabúsan.”

Nem véletlenül érkeztünk ám éppen ide,
hiszen mindannyian ismerjük a nótát:
„Jártam sárban Abasárban, csikót vettem a vásárban, bort is ittam abasárit,
megismertem ott a jó bort meg a Sárit,
megismertem én a Sárit” Az igazság az,
hogy Sárit nem, de Leventét megismerhettük. Ő egy kivételes szemléletű helyi
borász fiatalember, aki szakemberként elsősorban a minőségre teszi a hangsúlyt.
Nem törődik a kritikákkal, amelyek megmosolyogják termésátlagát. A tőle távozók elismerő, emberi szavai sokkal többet
jelentenek számára mindennél. Nem is
kellett csalódnunk. Finomabbnál finomabb borait büszkén mutatta be nekünk.
Mi pedig „ittuk” minden szavát…
A nap végére bizony elfáradt a csapat.
Már besötétedett mire útra keltünk, és
Zsombó felé vettük az irányt. Örülök, hogy
újra részt tudtam venni egy feledhetetlen
kiránduláson! Remélem Csaba tavasszal
újra kiadja a jelszót: „Gyere-gyere ki a
hegyoldalba!”

Áprily Lajos: Mindszent
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2010-2011.
Február
4. (péntek) Dr. Gallé László: A hangyákról
7. (hétfő) Dr. Schneider Klára: A világ
gazdasági- és a pénzügyi válságának hatása Magyarországra
11. (péntek) Pancza István: A vásárhelyi művészek
14. (hétfő) Dr. Papp István: A mezőgazdaság adóügyei
18. (péntek) Dr. Csákány Béla: Számrendszerek a történelemben
21. (hétfő) Kálmán Ferenc: A zsombói
terület őstörténetéhez
26. (szombat) Évzáró

vendég a háznál

Jó

estét kívánok, Bereményi Géza vagyok!
2010. november 16-án este a Közösségi Ház „21. század könyvtára” című programjának vendége volt Bereményi Géza Kossuth-díjas író, Cseh
Tamás állandó dalszövegírója. Megannyi népszerű film – Eldorádó, Megáll az idő, Hídember - alkotója. A teltházas rendezvényen a szerző életéről vallott, melynek szerkesztett változatát osztjuk meg olvasóinkkal.

„Jó estét kívánok, Bereményi Géza vagyok. Köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttek! Hogy kerültem én ide? Hát természetesen úgy hogy Csaba meghívott… Én a
meghívására azt mondtam, hogy én írok
most egy életrajzi regényt, és nagyon jó
gyakorlat lenne, ha közönség előtt beszélhetnék róla. Tehát itt áll önök előtt egy
ember, és az életéről fog mesélni. (…)
Megmaradt az életemben, hogy kora
gyermekkorom óta egyfolytában olvastam. Folyton könyv volt a kezemben. Még
az utcán menve is olvastam. Én olyan
könyves fiú voltam. Bizonyos tantárgyakból, mint a számtan rossz voltam, egyéb
tantárgyakból rendben volt minden. Ez
így folyt szépen egymás után egészen
ötödik elemista koromig. Tíz éves koromig. Tíz éves koromban történt egy csoda az életemben! Egy fantasztikus dolog
történt: a felnőttek viselkedése egyszerre
csak megváltozott! De az összes felnőtté!
Mindenki másképp kezdet viselkedni, s
mindenki kedves lett a másikhoz! Az addig rosszkedvű felnőttek között olyan szolidaritás hulláma jött el. ’56-ban történt
ez. ’56-ban sok mindent láttam! (…) ’56ban ez a nagy változás történt, egy olyan
ember, aki tíz évvel fiatalabb nálam - azaz
56-ban született, nem 1946-ban mint én az azt mondta nekem, hogy látszik rajtam,
hogy én ’56-nak szemtanúja voltam, mert
nagyon különbözök tőle. Megkérdeztem,
hogy miért? Milyen azaz ember, aki látta
az ’56-ot? Azt mondta, hogy az romantikus. Az elhiszi, hogy a világ megváltozhat,
hogy a dolgok megváltozhatnak! (…)
Érettségi után egyetemi előfelvételt
nyertem az ELTE bölcsész karára. Elvittek egy évre „előfelvettként” katonának
Orosházára. Miután Orosházáról visszatértem elkezdtem magyar-olasz szakon

az egyetemet, úgy voltam a világban min
az ujjam. Egy albérletben éltem, majd
később az édesanyámhoz költöztem, de
tulajdonképpen nagyon egyedül voltam!
Ekkor, első éves koromban találkoztam
egy fiúval, akivel egymásra néztünk, és
egy pillant alatt elkezdünk beszélgetni. Ezt
a fiút Bódi Gábornak hívták, német-filozófia szakra járt. Olyan rendkívül tehetséges
fiú volt. Ő pedig megtisztelt a figyelmével!
(…) Három napig nem váltunk el, jártuk
a várost, beszélgettünk. Be nem állt a
szánk, és megosztottunk egymással a
világot. Úgy, ahogy csak a 19 éves bolondok tudják megosztani egymással! (…)
A folytatás az volt, hogy azt mondta nekem ez a Bódi Gábor, hogy figyelj, ide én
írok! Vannak novelláim! Megmutassam
neked? Mondtam igen. Gépelt papíron az
egyik valami 28 oldalas volt. Az egy gigászi teljesítmény! Én elolvastam, és úgy
éreztem, hogy én még életemben ilyen
jót nem olvastam! Sok mindent olvastam
addig, de ilyen jót még nem! Megkérdezte tőlem: ugye te is írsz? Valld be őszintén! Add ide nekem! Meg akartam neki
felelni, és ezért azt mondtam neki, hogy
igen! Hazudtam… Azt mondta, hogy akkor mutasd meg te is! Én meg azt mondtam, hogy át kell még szerkesztenem, át
kell még gondolnom az egészet! Kérek
egy-két napot! Hazarohantam és gyorsan
kézírással leírtam egy három oldalas és
egy négy oldalas novellát. Elvittem neki,
és mondtam, hogy több is van otthon, de
ezeket tartottam érdemesnek. Erre ő elolvasta a kézzel írt novelláimat - ezek hangulat novellák voltak - és ő is azt mondta,
hogy még életében ilyen jót nem olvasott!
És legépelte nekem papírra. (…)
Később elvitt egy fiatal írókból álló társaságba, akik összejönnek hetente, és
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megmutatják egymásnak az írásaikat.
Ők is elolvasták az én novelláimat, és azt
mondták, hogy még életükben ilyen jót
nem olvastak. Megmutatták az ő írásaikat
is, és még én sem olvastam soha olyan
jókat. Szóval borzasztóan tehetségesnek
tartottuk egymást! (…)
Akkoriban hallottuk, hogy egy antológiát szerkesztenek fiatal írók műveiből.
Ilyen antológia azelőtt 15 éve nem volt a
magyar irodalomban. (…) Bementünk a
Magvető Könyvkiadóba, és leültünk várni,
a folyosón. Egyszer csak kijött egy ember,
és behívatott engem. De csak engem. Ő
azt mondta, hogy figyelj ide, nagyon jó
vagy! Betesszük az antológiába, de ha
van más írásod is, akkor egy kötetet kiadnánk tőled. Erre én azt mondtam, hogy
még át kell szerkesztenem, át kell gondolnom az egészet! Kérek határidőt! Egy
hónapot kaptam. (…) Siettem rögtön
haza, és elkezdtem a szokásos kockás
füzetembe kézzel írni a novellákat. Ontottam a novellákat, édesanyám meg gépelte munkaidő utána. Nagy nehezen meg is
lettem kis csúszással. És akkor bevittem
a novellákat - addigra már megjelent az
antológiában az írásom – és mivel, már jó
rég jelent meg fiatal írótól kötet - az akkor
legismertebb fiatal író, a 40 éves Csurka
István volt, aki ráadásul a fiatal írok vezetője is volt egyben – élénk izgatottságot
váltott ki az én novellás kötetem is. (…)
Az 1970-es év végén hallottam egyszer csak azt a nevet, hogy Cseh Tamás.
Megkérdeztem, hogy ki az a Cseh Tamás?
Életemben először hallottam a nevét. Egy
nagyon félénk fiú, rajztanár, és gitáron játszik, és angol szövegeket énekel hozzá –
mondták. Egyszer csak az egyik éjjel egy
nagyobb társasággal mentünk, és szembejött a Cseh Tamás. Valaki ismerte a társaságból és csatlakozott hozzánk. Közben
beültünk egy éjjel nappali étterembe, és
akkor bemutatkoztunk egymásnak. És akkor azt mondtam neki, hogy hallom, hogy
énekelgetsz angol szövegeket. Én szeretnék dalszövegeket írni! Szeretnék neked
dalszövegeket írni! Ha egy hirtelen ajánlattal állunk elő, akkor az ember egyből
bizonytalanná válik: mit akar ez tőlem?
Hogy igazoljam magam, ott volt nálam
a kötetem, és odaadtam neki. Mondtam
neki, hogy én írok. Olvasd el! Ő azt mondta, nem olvas, mert túlságosan felzaklatja! Ez már nekem nagyon megtetszett…
Megbeszéltük, hogy másnap találkozunk.
És másnap délután felmentem hozzá a
kölcsönlakásba. Ő a tanításból jött, meg
az előző éjszakai beszélgetés miatt is
fáradtan nyitott ajtót, szinte már ébren

„A tudomány ekként rajzolja világát,
Törvényül adván ki az embernek magát.”
Bessenyei György: Estveli gondolat
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aludt. Ő elővette a gitárját és mutatott
egy dallamot. Erre én majdnem az élőbeszéd sebességével írtam rá egy szöveget.
Életem első dalszövegét! Ő felénekelte,
látszott rajta, hogy elismerés villant föl
az arcán! Még aznap este írtam még egy
dalszöveget! (…) Mondtam neki, hogy
rossz az albérletem, az édesanyámhoz
nem akarok menni – mert ennyi idősen
ne lakjon már az ember az édesanyával –
Én ideköltöznék hozzá. Erre ő már megint
megijedt, egyből bizonytalanná vált: mit
akar ez tőlem? Nem is ismerlek! – mondta. Nem kell engem megismerni! Majd
dalokat írunk! Másnap megjelentem két
nylon zacskóval, az összes holmimmal!
Ő egy dupla laticelen aludt. Leemeltük az
egyiket, és betettük a sarokba. Az lett az
enyém… (…)
Egyszer megjelent egy ember (…) azt
mondta, hogy ő Gyurkó László, a 25.
Színház igazgatója. Én akkor azt gondoltam magamban: hogy jó nagy megalkuvó
lehetsz, ha színház igazgató vagy, ebben
a rendszerben… (…) És ő azt mondta,
hogy azt szeretné, hogy Tamás a színházban énekelje ezeket a dalokat. Én meg
azt mondtam, hogy szó sem lehet róla! Ez
nem nyilvánosság elé való. Akkor belekerülne a cenzúrába, a hivatalos körforgásba… Azt mondta, miért? A 25. Színház
nagyon jó színház. Én meg azt mondtam,

hogy a 25. Színház nem jó színház! A 25.
Színház hivatalos színház! Ami hivatalos
az csapnivaló, megalkuvó, nem érdekes!
(…)
Közben tovább írtuk a dalokat! Majd egy
év múlva kimentünk Tamással Párizsba.
Életünkben először voltunk nyugaton!
A hazajövetelünk előtt egy-két nappal,
azt mondta a Tamás, hogy ő kint marad.
Mondom neki, hogy én haza megyek. Ő
azt mondta, hogy de értsd, meg én kint
maradok! Te nem maradsz kint? – kérdezte. Nem, én hazamegyek! – mondtam.
Azt mondta: de akkor már nem lesznek
dalok… Nem lesznek dalok, azért mert te
kint maradsz! Azt mondja, hogy de én egy
feltétellel hazamegyek! Akkor már sejtettem, hogy azért mondja, hogy kint marad,
mert revolverezni akar… Azt mondta,

„Mint aranykornak boldog századja virágzó
képe, szelíd tündér, Fiatalság! Visszanevetsz rám.”
Berzsenyi Dániel: Az ifjúság
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hogy, ha ő nyilvánosság előtt énekelheti
ezeket a dalokat, akkor hazajön velem Magyarországra. Ha nem énekelheti, akkor
kint marad, és én leszek az oka! Én meg
azt mondtam: De hát Tamás! Te idegileg
nem fogod bírni! Azt hogy nyilvánosság
előtt… mert te egy érzékeny ember vagy!
Ott lesz lemezeken az arcképed! Megjelenek, a jó akarok, rossz akarok… Fogod
ezt te bírni? Erre azt mondta, hogy igen,
fogja. És ha bármi kifogásom lesz, akkor
is abbahagyhatom a dalszövegírást, és
nem lesznek tovább dalok… Mondtam
jó! Hazajöttünk Magyarországra!
Szerkesztette: Mészáros Csaba

zsombói PORtrék

„Igyekszünk

egy igazi nagycsaládként élni és dolgozni.”
Laci bácsi kivételes személyiség. Színes egyéniség. Vannak, akiknek gyermekeik/unokáik esküvőjén zenélt. Vannak, akik minden nap fogyasztják
az általa készített szódavíz. És olyanok is vannak, akik évről-évre az általa szervezett rendezvényeken találják meg az igazi kikapcsolódást. Ma,
önkormányzati képviselőként és a Szivárvány Nagycsaládos Egyesület vezetőjeként településünk közéletének meghatározó alakja.

– Hogyan indult az önálló élet?
– Leszerelés után a család úgy döntött
tanulás helyett munkát kell vállalnom,
hiszen a családi kasszából nagyon hiányzott az én keresetem. A Nagyalföldi
Kőolajtermelőnél helyezkedtem el, mint
gépkocsivezető. Hat év után a Szegedi
Postaigazgatóságnál dolgoztam, mint
autóbuszvezető. Igazából mindig úgy
éreztem, hogy többre vagyok képes, mint
hogy alkalmazottként dolgozzam.

– Meséljen a szüleiről! Három fiú született a családban. Hogyan emlékszik vissza
gyermekkorára?
– 1948.januárjában láttam meg a napvilágot a zsombói tanyavilágban, pontosabban a ménesjárás egyik parasztházában. Első gyermekként születtem.
Szüleim napszámra járó szegény emberek
voltak. Két évvel később elindult Zsombó
önálló élete leválva Dorozsmától. Az elsőként épülő típusházak egyikét megkaptuk
családi otthonként, a Rákosi utcában.
Megszületett Tibor testvérem és így
már négyen élvezhettük a családi otthon
melegét. Édesapám állást kapott a helyi
községházán mint irodaszolga, majd a
helyben kialakított postahivatal kézbesítő
postása lett. Édesanyám ugyanott kapott
állást 1955-ben. Tanulmányaimat a mai
óvoda helyén egy-négy osztályban kezdtem meg, majd felsősként a mai iskolában folytattam.
Gyermekként korán megtapasztaltam,
hogy nekem is mindenért keményen meg
kell dolgoznom. Mivel édesanyám elég
sokat betegeskedett 12 évesen a postás táskát a nyakamba akasztva jártam
a tanyavilágot, hogy az újságok és a levelek célba érjenek. Az iskolában hamar
rájöttem, ha az órán figyelek, otthon már
nem kell tanulnom, és így többet segíthetek szüleimnek. Közben megszületett
1959-ben harmadik testvérem Csaba.
Az általános iskola elvégzése után kezelőgyakornokként tanultam a helyi postán,
majd 1966 Szeptemberében beiratkoztam
a helyi iskolában induló esti tagozatos
mezőgazdasági technikumba. Két hónappal később megkaptam a katonai behívómat 2 évig mentősként szolgáltam a
seregben.

– Vállalkozásba fogtak. Miért éppen a
szikvízgyártásba vágtak bele?
– 1982-ben Csaba öcsémmel elhatároztuk, hogy valamilyen szolgáltatásba
fogunk. Elmentünk a helyi tanácselnökhöz, hogy megkérdezzük, miből van hiány
a faluban. A szódavíz gyártását javasolta.
Munkához láttunk, munka közben mindketten elvégeztük Budapesten a szakirányú
iskolát. Vállalkozásunk sikeressé vált, ma
már tizenegy települést látunk el szódavízzel. Az évek során vállalkozásunkat több
tevékenységi körrel bővítettük ki megteremtve a családi vállalkozás alapjait.
– Időközben meg is nősült.
– 1970-ben családot alapítottunk feleségemmel, negyven év házasság után
elmondhatom, hogy igazi társat választottam, aki a háttérben mindenben segít.
Három gyermekünk született: két fiú és
egy lány. Ma már mindannyian önálló
életet élnek, természetesen Zsombón.
Gyermekeink hat unokával ajándékoztak
meg bennünket. Nagyon jó családi harmóniában élünk, örömeinket, gondjainkat

mindenkor megosztjuk egymással. Szerencsésnek érzem magam, hiszen olyan
család áll mögöttem, akire mindenkor,
mindenben számíthatok.
– A zene is fontos szerepet töltött be az
életében, hiszen több évtizeden keresztül
a Gyuris zenekar volt a környék legnépszerűbb lakodalmas együttese.
Visszatérve gyermekkoromra mindig
zenész szerettem volna lenni. Az első
fellépésem 8 éves koromban következett
be. Édesapám citera zenekarában brácsásként zenéltem. 13 évesen sikerült
megvásárolni az első tangóharmonikát.
Hencz Bálint dorozsmai zenetanár bácsi
segítségével megismerkedtem a zene
birodalmával. 1972-ben zenekart alapítottunk Csaba öcsémmel, aki még akkor
alig érte el a dobokat, de nagyon lelkes
volt. Megalakítottuk a Gyuris zenekart.
Húsz éves pályafutásunk alatt közel ezer
lakodalmat és több száz rendezvényt tudhatunk magunk mögött.
– Mindig is aktív közösségi munka jellemezte. Hogyan kezdődött ez a tevékenysége?
– Az, hogy nyitott vagyok a közösség
felé, valószínű Édesapámtól örököltem,
aki fiatal korában meghatározó egyénisége volt a közösség formálásának. Én
1968-ban kerültem be a közösségi munkába. Nagyon sokat köszönhetek Kálmán
Feri bácsinak az akkori iskola igazgatójának, aki mindenben segített, hogy sikerüljön összefogni a helyi fiatalokat. Társaimmal megalakítottuk a helyi ifjúsági clubot,
melynek vezetője lettem. Vetélkedőket,
teadélutánokat szerveztünk. Meghívtuk
más települések fiataljait, bálakat rendeztünk.
A nyolcvanas évek elején Kálmán Feri
bácsival megalakítottuk a Kulturális Hagyományőrzők helyi csoportját. Néhány
év alatt 200 fős tagsággal rendelkeztünk.
Rendeztünk lakodalmas játékot, farsangi
felvonulást, aratóünnepet, szüreti mulatságot és még sok-sok rendezvényt,
amelynek egyre több látogatója lett.
– A kilencvenes években újabb lendületet vett a településért folytatott munkája:
képviselő lett, majd megalakult a Nagycsaládos Egyesület.
– Az 1990-ben megalakuló önkormányzatban, mint képviselő helyet kaptam.
1992-ben sikerült megrendezni az első
Idősek napját, amelyből hagyomány lett
immár 19.-re készülünk. Egy évvel később megrendeztük az első jótékonysági
bált az óvoda javára amelyből, ugyancsak
hagyomány lett.
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„Fordul az Hold: mivel tulajdon fénye nincs.
Kitetszel, mástól vett sugárokat úgy hints.
Elfogysz, ha csak táplál más által gyűjtött kincs”
Gyöngyössi János: Az esztendőben elé forduló 12 hónapok alá
az 1766-ik esztendőre
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zsombói PORtrék

1994-ben mint képviselőt meghívtak
a helyi Nagycsaládos Egyesület ülésére
amelyen megválasztottak az egyesület
vezetőjének. Azóta az egyesület vezetője
vagyok. Igyekszünk egy igazi nagycsaládként élni és dolgozni.
Mint képviselő 2002-ig dolgoztam az
Önkormányzatban, igyekeztem mindent
megtenni, hogy településünk vonzóbbá váljon. 2002-ben már tisztán láttam,
hogy a településünk csak akkor léphet a
további fejlődés útjára, ha új vezető kerül
a falu élére. A Nagycsaládos Egyesület
segítségével új polgármestert jelöltünk
Gyuris Zsolt személyében, aki szintén az
egyesület tagja volt. Néhány tíz szavazaton múlott, hogy nem sikerült a váltás.

döntöttek az emberek. Újra képviselőként
dolgozhattam. Sikerült gyökeres változást
elérni Zsombó életében, megindult a fejlődés.
2010-ben az emberek többsége újabb
négy év bizalmat szavazott nekem és
társaimnak, amelyet ezúton szeretnék
megköszönni. Tudom, nagyon nagy a

– Azután négy év múlva sikerült bizalmat kapni, melyet most a település megerősített.
– 2005-ben megalakuló Összefogás
Zsombóért Közhasznú Egyesületbe tömörítettük mind azokat, akik a változást
akarták. 2006. őszén a változás mellett

„Csillog az ezüst barázda,
villog a havas lepel,”

Kosztolányi Dezső: Budai idill
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felelősség, de tisztességes, becsületes
munkával a célok elérhetők. A célunk egyértelmű: A valaha szebb napokat megért
Zsombót felemelni, hogy újra régi fényében ragyogjon. Ezért érdemes dolgozni!
Mészáros Csaba

tűsarok

Anyatejes Világnap

és

Babafotó-kiállítás

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is
lezajlott az Anyatejes Világnapi rendezvényünk, melyen az elmúlt évben 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, a tavalyihoz
hasonlóan minden zsombói várandóst is
meghívtunk.
Az anyatejes rendezvényen díjazásra
kerültek a babafotó kiállításon résztvevők
is, ők összesen 37-en voltak! A rendezvényen idén többen vettek részt, mint eddig
valaha, körülbelül 100 fő jelent meg.
Az október 15-én megtartott ünnepségen az anyatejes táplálás mellett felhívtuk

Vízipipa:

a családok figyelmét a helyi összefogás
fontosságára is, ami itt Zsombón tapasztalataink szerint példaértékű. Sok-sok
ajándékkal és virággal kedveskedtünk a
jelenlévő édesanyáknak, kismamáknak,
illetve a más csecsemők számára is
anyatejet adó édesanyáknak. A program
során az édesanyák köszöntése után a
Babafotó-kiállításon résztvevő gyermekeket ajándékoztuk meg. Minden gyermek
emlékül egy egyedi, a gyermek nevével
ellátott kéztörlőt és számos meglepetést
tartalmazó csomagot kapott ajándékba.
Az műsor különlegessége az volt, hogy a
nagyszámú felajánlásoknak köszönhetően
tombola húzására is sor került. Az ajándékok összértéke több, mint 100.000 Ft
volt.

rosszabb a dohányzásnál!

Az utóbbi időben Magyarországon is
terjed, divattá vált a vízipipázás, főleg az
ifjúság körében. A Nemzeti Drogmegelőzési Intézet anyagából fogok idézni, hogy
lássák: a vízipipa veszélyét.
Bár a vízipipa használata egyes afrikai és
ázsiai országokban több száz éves múltra
tekint vissza, Európában és Amerikában
ez a dohányzási szokás különösen a 90-es
évek óta került előtérbe.
A vízipipát egy indiai orvos találta fel
valamikor 1550 és 1600 között, célja pedig az volt, hogy kifejlesszen egy kevésbé
ártalmas dohányzási módszert. A feltaláló
úgy vélte, hogy azáltal, hogy a dohányfüst
vízen halad keresztül, kevésbé lesz ártalmas a szervezet számára. Annak ellenére,
hogy ez a hiedelem sokakban a mai napig
él, számos kutatás bizonyította, hogy ez a
feltételezés hamis: a folyadékon keresztül
haladó füst nem válik sem nikotin-, sem
kátrány-, sem szénmonoxid-mentessé,
mint ahogy a különböző karcinogén (rákot okozó) anyagok is akadály nélkül beáramlanak a szervezetbe. További tévhitként tarthatjuk számon azt az elképzelést,
hogy a vízipipából szívott dohány kevésbé
addiktív hatású: kutatások szerint a rendszeresen ilyen módon történő dohányzás
ugyanolyan nikotin-függőséget válthat ki,
mint a cigarettázás, ahogy a leszokás is
ugyanolyan nehéz mind a két esetben. S
mivel a káros anyagok szervezetbe való
bejutása akadálymentes, a rendszeres dohányzás jól ismert negatív egészségügyi
következményei nemcsak a cigarettából,
hanem a vízipipából történő fogyasztás
esetén is ugyanolyan érvényesek. Különböző légzőszervi betegségek, a tüdőrák,
illetve szív-érrendszeri betegségek kockázata megnövekszik a rendszeres vízipipa
használat következtében. A rendszeres
vízipipázás amiatt is veszélyes, mivel a

szervezetbe jóval több káros anyag kerülhet, mint a cigarettával történő használat
által. Hozzá kell tennünk ugyanakkor, hogy
a szervezetbe került káros anyag mennyisége nemcsak a személy vízipipázási gyakoriságától, hanem a dohány típusától, a
vízipipa felépítésétől, az égési hőmérséklettől, illetve az egyén dohányzási stílusától is függ.
Fontos azonban látnunk, hogy a vízipipázás igen gyakran csak alkalmi jelleget
ölt, társas eseményekhez kapcsolódva. A
fiatalok gyakran kávézókban, bárokban,
éttermekben, parkokban, társas összejöveteleken, egymás lakásán ülik körbe
a vízipipát, amelyből történő fogyasztás rituális jelleget kölcsönöz a dohányzásnak. Hazánkban is egyre több olyan
vendéglátóipari egység, illetve szórakozóhely működik, ahol a vendégek térítés
ellenében kölcsönözhetnek és használhatnak vízipipát. A használat társas jellege
a kontrollt, a mértékletes fogyasztást is
magában hordozhatja, amely mindenképp
pozitívumként tekinthető. A vízipipa történeti-kulturális gyökereiből fakadóan pedig
gyakran egy sajátos, meditatív kontextus
is társul a fogyasztáshoz, amelynek révén
a fiatalok egzotikusabb, keleti kultúrákhoz
közelebbinek érezhetik magukat. A társas
élmény pozitív hatásai mellett azonban érzékelnünk kell annak esetleges negatív hatását is, hogy az általában a gyümölcsösfűszeres (almás, epres, barackos, fahéjas,
vaníliás, stb.) aromával ellátott vízipipa
dohányok kellemesebb illata azon fiatalok
számára is vonzóvá teheti a dohányzást,
akik amúgy nem gyújtanának cigarettára.
A vízipipa ugyanakkor nemcsak dohánytermékek, hanem illegális szerek, leginkább kannabisz-származékok fogyasztásra
is alkalmas lehet, ami további szempontokat vethet fel.
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Köszönjük a résztvevő szülőknek,
várandósokna, hogy jelenlétükkel és az
általuk elkészített süteményekkel támogatták rendezvényünket!
Támogatóink voltak: Zsombó Község
Önkormányzata, Baba-mama klub, József Attila Közösségi Ház és Könyvtár,
Anikó Virágüzlet, Fóila Cargo Pack Zrt,
Thurzó Patika, CBA Zsombó, Virágpaletta, Felicitas Kft, Bonita Kft, Pro-Mama Kft,
Coop Szeged Zrt, Libero, Hipp Kft, Ceumed
Kft, Garden gyümölcslevek, Naturland Kft,
Nestlé, Mikrolab Trading Kft, Numil Kft.
Köszönjük, hogy hozzájárultak rendezvényünk megvalósításához!
Farkas Krisztina és
Tetlákné Gerhardt Ágnes
Védőnők

A WHO 2005-ös állásfoglalásában összefoglalt, a
vízipipázással kapcsolatos
vizsgálatok legfőbb tanulságai:
1. A vízipipával történő
dohányzás súlyos egészségügyi ártalmakkal jár együtt.
2. A vízpipa használat a dohányzással
szemben nem jelent biztonságos alternatívát.
3. Egy tipikus, 1 órás vízipipázás 100200-szor annyi füst belélegzését jelenti,
mint egyetlen cigaretta elszívása.
4. Annak ellenére, hogy a füst folyadékon halad keresztül, ugyanúgy megtartja
számos toxikus tartalmát, beleértve a
szénmonoxidot, különböző nehézfémeket
és rákkeltő anyagokat.
5. A pipa meggyújtása során alkalmazott eszközök, pl. szénpor vagy faszén
növelik az egészségügyi kockázatot, mivel
ezek az eszközök is kibocsátanak toxikus
anyagokat, pl. szénmonoxidot, különböző
nehézfémeket és rákkeltő anyagokat.
6. Terhes nők és a magzat különösen
veszélyeztetett mind aktívan mind passzívan belélegzett vízipipa füsttel szemben.
7. A vízipipázás során a passzív belélegzés azért veszélyes, mert a vízipipából
jövő füst mellett a tüzelőanyag füstjét is
belélegzi a nemdohányzó.
8. Jelenleg nincsen arra vonatkozóan
bizonyíték, hogy lenne bármilyen eszköz
vagy berendezés, amely a vízipipához kötődő dohányzást biztonságosabbá tenné.
9.
A közös vízipipa használat megnöveli a kockázatát bizonyos szájon át történő fertőzések pl. TBC, hepatitisz elterjedésének.
10.
Az ízesített dohányok miatt a fiatalok közül sokan inkább ezt választják a
cigarettával szemben.
Dr. Szabó Ágnes

„Arcod tatár emléke már ködös,
de titkunk itt e földön még ködös”
Faludy György: Óda a magyar nyelvhez
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dorkó

Sportmászás

A Meteora Mászócsapat versenyzői
2010 októberében az alábbi eredményeket érték el:
Október 3. – Szabadka / Palicki Susreti:

mini lányok: 5. Kis Eszter;
mini fiúk: 3. Kis András;
gyermek lányok: 3. Kis Alexandra;
gyermek fiúk: 3. Táborosi Zsombor Koppány;
serdülő lányok: 4. Gondi Dóra;
serdülő fiúk: 1. Kovács-Deák Dániel;
ifi A lányok: 3. Táborosi Ajnácska.
Október 9-10. – Szombathely / Regional
Climbing Cup:
Nehézségi mászás:
mini fiúk: 5. Kis András, 6. Bakó András;
gyermek lányok: 9. Kis Alexandra, 11.
Táborosi Boglárka;
gyermek fiúk: 9. Táborosi Zsombor Koppány;
serdülő fiúk: 7. Kovács-Deák Dániel, 8.
Riesing József;
ifi B fiúk: 7. Harcsa-Pintér Bálint;

összevont ifi A/junior lányok:
6. Táborosi Ajnácska, 8. Széll Boróka;
összevont ifi A/junior fiúk:
2. Széll Dömötör, 4. Farkas Tamás, 7.
Széll Csaba;
felnőtt lányok: 3. Táborosi Ajnácska;
felnőtt fiúk: 2. Farkas Tamás; 13. HarcsaPintér Bálint.
Gyorsasági mászás:
ifi A lányok: 1. Táborosi Ajnácska;
ifi A fiúk: 1. Farkas Tamás;
felnőtt lányok: 2. Táborosi Ajnácska;
felnőtt fiúk: 6. Harcsa-Pintér Bálint.
Október 16. – Budapest / Ujjerő
Boulder:
felnőtt lányok: 3. Széll Boróka;
felnőtt fiúk: 1. Farkas Tamás, 12. Sikter
Farkas.
Október 23-24. – Kiskunfélegyháza / VI.
Nemzetközi Darvas Kupa:
Érmeseink:
Boulder mászás:
mini lányok: 2. Riesing Eszter;
mini fiúk: 1. Harcsa-Pintér András, 2. Kis
András;

serdülő fiúk: 3. KovácsDeák Dániel;
Gyorsasági mászás:
mini fiúk: 1. Harcsa-Pintér András;
Nehézségi mászás:
mini lányok: 3. Riesing Eszter;
mini fiúk: 1. Kis András;
Összetett végeredmény:
mini lányok: 3. Riesing Eszter,…, 7. Kis
Eszter;
mini fiúk: 1. Harcsa-Pintér András, 2. Kis
András (!!!);
gyermek lányok: 4. Kis Alexandra,…, 6.
Táborosi Boglárka;
gyermek fiúk: 6. Táborosi Zsombor Koppány;
serdülő lányok: 7. Farkas Éva;
serdülő fiúk: 4. Kovács-Deák Dániel;
ifjúsági B fiúk: 6. Harcsa-Pintér Bálint.
Igaz, ez már november, de túl vagyunk
rajta:
November 14. – Budapest / Klébi Kupa:
mini lányok: 2. Kis Eszter;
mini fiúk: 1. Kis András;
gyermek lányok: 2. Kis Alexandra;
serdülő lányok: 1. Farkas Éva;
ifi A fiúk: 1. Farkas Tamás.

A Meteora Mászócsapat ismét akcióban
Határon átnyúló sportmászó liga

Hosszú előkészület
és több hónapos –
támogatási döntésre - várakozás után a
Meteora Mászócsapat egy újabb pályázat
megvalósításához kezdett a közelmúltban. Az előző év utolsó napján pályázatot
nyújtottunk be Magyar – Szerb határon
átnyúló együttműködésre, amelyre ez év
derekán érkezett meg a támogató válasz.
A projekt összefogja a Dél-Magyarországon és a határ túloldalán - Észak-Bánátban és Észak-Bácskában - működő sportmászó egyesületeket.
A projektben a Meteora Mászócsapat
támogatott partnere a szabadkai ’Spartak’
Hegymászó Klub és együttműködő part-

nere a Zsombói Önkormányzat. Az együttműködés során versenyeket és táborokat
szervezünk a határ mindkét oldalán, valamint új sporteszközök beszerzésével
fejlesztjük a Meteora Mászócsapat központját, a zsombói MESTER (Meteora
Sportterápiás és Rekreációs) Központot.
A projekt angol nyelven készült és a
lebonyolítása is – a nemzetközi megvalósítás folytán – angol nyelven történik.
Ezért eredeti címe: Cross-border Sport
Climbing League.
A projekt teljes költségvetése: 62.740
euró, amelyből 85% EU támogatás, valamint 10% a hazai támogatás. A projekt
tervezett befejezése: 2011. október 31.

Sportlövészet

2010. november 6-án került megrendezésre a 2010. évi Országos Diákolimpia
döntő. Szép számban indultak ifjú versenyzők az ország minden tájáról. Csongrád megyét 16 diák képviselte, köztük a
zsombói iskola 2 tanulója, Kovács Csaba,
és Zádori Anita. Csaba és Anita egyaránt
indultak légpuska 20 lövéses versenyszámban. Csaba 158 köregységgel hozzájárult a fiú csapat 3. helyezéséhez, míg
Anita 135 köregységet elért eredményé-

vel tisztességesen helyt állt a népes mezőnyben. A zsombói ifjú hölgy légpisztoly
20 lövéses versenyszámban is indult, ahol
nagyon szép, 160 körös eredményével 5.
helyezést ért el. Az 1. helyezett mindös�sze 4 körrel tudta csak legyőzni (nagyon
szoros volt az élmezőny).a

„Én vagyok a mámoros, kusza est.
Egy városom van: Budapest.”
Ady Endre: Budapest éjszakája szól
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A projekt amellett, hogy számos érdeklődőnek, sportolónak, vagy éppen csak
kedvtelésből mászónak ad lehetőséget
a mászásra Zsombón és az érintett településeken, térségekben segíti a sportág
fejlődését, hazai térnyerését. Nem utolsó
sorban pedig egy újabb lendületet ad a
Meteora Mászócsapatnak és vezetőjének, hogy szakmai tudását, tapasztalatát
és lelkesedését megossza velünk.

BÉLÁIM

Lekvár
Megfejtés
(1)

Származás

E napi

Iskolába járás
egy feltétele

Fiatalos

Nagy siker
jelzője

Bajnokok
Ligája

Az F hang

Elsír

Autós sport

Ékezettelen
diaméter

Megfejtés (2)

Árokpartok!

Könyvek
szerzője

Üresen ráz!

Párosan
őneki!

Durván
ráront

Erre a
helyre

Fohászkodik

Spanyol
néni

Menő
Azt a
személyt

Szobát
rendbe rak

Angol
nyakkendő

Csúcspont

Fegyvert
elsüt

Azon a
helyen

Szudáni
törzs
Barnás szín
Nem
szabad

Ferde

Tallium

Zeneszerző
(Edvard)

Cégforma

Orosz
ablak

Bonyolítsa!

Légfrissítő
márka

Ebből lett a
mai nyereg
szavunk

Pénzért
harcoló katona

Időszámításunk
előtt
A beszéd
tárgya

Kortyold!
Tanít
Nemzetközi
Termonukleáris
Kísérleti Reaktor

Elkövetel
tőle

Kóreai költő
Li … Hva

Feltéve
Segélykérő
morzejel
Lusta
németül

Egyik
csillagövi jegy

Szégyellni
való

Osztrák
város

Internetes
bevásárlóoldal

Kén

Úgy vélem
(Úgy …)

Helyes

Turbó dízel

A
természete
s szám jele

Mondatfajta

Ok!

A szobába
Gabon
fociszövetségének elnöke (Leon)

Ausztria
rövidítése
honlapcímben

Szamárbeszéd

Achillesről
elnevezett
testrésze

Határozott
névelő

Kutya

Az előző szám keresztrejtvényének megfejtése: „A szem nem bűnös, ha a szellem nem lát.”
Polyák Pálné
A GOODS MARKET 1000Ft-os vásárlási utalványát nyerte: .
Az előző szám TOTO megfejtése: CBACACBBAA.
Tetlákné Gerhardt Ágnes
A Szilvánia Pizzéria 1 db családi pizzáját nyerte: .
Gratulálunk! A nyeremény igazolását átveheti a Közösségi Házban.

Mindszenty József
1. Hol kezdte papi működését Mindszenty József?
A, Zalaegerszeg
B, Nagykanizsa
C, Nyíregyháza
D, Sopron
2. Hol raboskodott a nyilasok uralma alatt?
A, Recsk		
B, Sopronkőhidán
C, Kistarcsa
D, Tiszalök
3. Püspökként melyik egyházmegyét vezette?
A, Csanádi
B, Váci
C, Pécsi		
D, Veszprémi
4. Melyik pápa nevezte ki esztergomi érsekké?
A, XXIII. János
B, XI. Piusz
C, XII. Piusz
D, VI. Pál

TOTÓ

bíboros, hercegprímás,esztergomi érsek életéről
5. Melyik napon hurcolta el a kommunista
diktatúra?
A, 1948. december 24. B, 1948. december 25.
C, 1948. december 26. D, 1948. december 31.
6. Az 1956-os szabadságharc bukása után melyik
nagykövetségen kapott menedéket?
A, osztrák		
B, német
C, amerikai
D, kanadai
7. Ki követi az esztergomi érseki székben, miután
1974-ben megfosztják címétől?
A, Serédi Jusztinián B, Lékai László
C, Paskai László
D, betöltetlen maradt
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8. Melyik országban halt meg?
A, Ausztria
B, Belgium
C, Franciaország
D, USA
9. Mikor temették újra Esztergomban?
A, 1989. május 4.
B, 1990. május 4.
C, 1991. május 4.
D, 1991. május 4.
10. Ki rendezte a róla szóló Fehér vértanú című
dokumentumfilmet?
A, Alföldi Róbert
B, Jancsó Miklós
C, Koltay Gábor
D, Szinetár Miklós
www.mindszenty.hu

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