IX. évfolyam 9. szám
2011. december

ZSOMBÓI
HíRMONDÓ
Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa

„Forradalom Hőse”
kitüntetés – beszélgetés
Pancza Istvánnal
Nagy Vagy! – a mi
aprókáink nagy története

„Empátia, szeretet, össze– Szent Imre napi

fogás...”

jócselekedet

Karácsonyi gondolatok
Egy csepp egészség – ÖZSE
II. rész

programsorozat

Zsombói Portré
Nagy Biblia Ferenc
emlékére

PRAH
– színielőadás Zsombón

HÍRMONDÓ

ZSOM-BOLYGÓ

Kedves Zsombóiak!

Köszönöm az Önök megtisztelő támogatását, megértő együttműködését, amellyel
a 2011. -es esztendő és az
elmúlt évek munkáját segítették.
Kívánok Önöknek áldott Karácsonyi Ünnepeket, jó egészséget, és eredményes,
boldog, új
esztendőt Zsombó Község Képviselő-testülete, a Polgármesteri Hivatal
dolgozói és a magam
nevében!

Kitüntetés								

A Zsombói Hírmondó Szerkesztőségének a tudomására jutott, hogy
Pancza István egy
igen rangos elismerést kapott a közelmúltban.
Megkerestük Őt
néhány kérdéssel
ezzel kapcsolatban.

– Mikor és miért
kapta ezt az elismerést?
– 2011. október
21-én az október
23-i
budapesti
nemzeti megemlékezés alkalmával
kaptam a „Forradalom Hőse” kitüntetést.
1956. október
26-án Hódmezővásárhelyen, 14 évesen beléptem az akkor alakuló Nemzetőrségbe.
Nekünk fiataloknak az volt a feladatunk,
hogy a forradalom röplapjait este eljuttassuk a lakossághoz. Ebben az időben kijárási
tilalom volt. Kioktatást kaptunk, hogyan kell
ezt végeznünk, hiszen az akkori hatalom ezt
a tevékenységet igen komolyan büntette.
Akik akkor beléptek a Nemzetőrségbe – kb.
80 fő –, azoknak az adatai nem kerültek nyilvánosságra, tehát nem kellett megtorlástól
tartani. Ez a Nemzetőrség parancsnokának
köszönhető, aki gondoskodott a listán szereplő adatok biztonságáról. Nagyon sok
röplapot szórtuk szét azokban a hetekben és
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„Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.”

személy szerint megúsztam mindenféle baj
nélkül.
1990-ben a Nemzetőrséget újra létrehozták és én jelentkeztem ismételten. Az 1956os igazolványom felmutatásával mindjárt
századosi rangra léptettek elő. 2000-ben
őrnaggyá léptettek elő, 2006-ban ezredessé.
– Mit jelent az Ön számára ez a kitüntetés?
– Annak az időnek, illetve szolgálatnak
az elismerését, amit 1956-ban gyermekként
végeztem.
– Mit gondol,
miért az idén került
sor ennek a kitüntetésnek az átadására?
– Most jutott
tudomásomra,
hogy a forradalom
50.
évfordulója alkalmából is
felterjesztettek a
kitüntetésre, akkor
nem kaptam meg
az akkori politikai
vezetés támogatását a díj megítélésekor. Úgy látszik,
most érett meg
az idő, hogy megkaphattam ez a
szívemnek kedves,
megtisztelő elismerést.

Gyuris Zsolt
polgármester

Van Önnek Közüzemi
Tartozása?

Ha igen a válasz, megoldást jelenthet a
„Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alapítvány” által biztosított pályázati lehetőség. Az
Alapítvány a Dél-alföldi régióban élő olyan
egyéneknek, családoknak nyújt segítséget,
akik a jelenlegi szociális ellátási rendszeren
belül nem részesülhetnek egyéb támogatásban díjhátralékuk, adósságuk rendezéséhez.
Főbb támogatási feltételek
A kérelmet a „Pályázat –támogatási kérelem” formanyomtatványon a szükséges
mellékletekkel (pl.: jövedelemigazolás, lakás
alapterületét és használati jogcímét igazoló
okirat vagy annak másolata, hátralékigazolás stb.) együtt szükséges benyújtani.
A pályázat pozitív elbírálása esetén, a fogyasztó hátraléka egy összegben vagy havi
utalás formájában kerül a támogatott közüzemi szolgáltatójához.
Bővebb információ:
Szociális Szolgáltató Központ
Zsombó, Alkotmány u. 6.
Csontos Lászlóné
családgondozó

Felhívás!				

Hagyományainkhoz híven a közelgő ünnepekre való tekintettel ismét adománygyűjtést szervezünk. Tisztelettel fogadjuk
településünk lakosainak felajánlásait (játékokat, műszaki cikkeket, tartós élelmiszert)
a rászoruló családok részére. Tegyük emlékezetessé és vidámmá az ő ünnepüket is! Felajánlásaikat 2011. december 12-ig várjuk az
új Szociális Szolgáltató Központba (Zsombó,
Alkotmány u. 6.).
Adományaikat előre is köszönjük szépen!!!
Bencsik Márta és Csontos Lászlóné
családgondozók

Kórházi Ágyak És
Kerekesszékek Kölcsönzése
Állítható fejtámlás kórházi ágyak és kerekes székek ingyenesen, korlátlan időre kölcsönözhetőek idősek és betegek számára.
Érdeklődni:
Zsombó, Alkotmány u. 6. Szociális Szolgáltató Központ
Bencsik Márta és Csontos Lászlóné
családgondozók
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Tájékoztató a képviselő-testületi ülésen történtekről						
A Hírmondó legutóbbi száma óta a Képviselő-testület egy munkaterven felüli, és egy
rendes ülést tartott.
2011. november 22.
– munkaterven felüli, rendkívüli ülés
Az ülés összehívását a Zsombó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-nek nyújtandó tagi
kölcsön indokolta. A döntés előzménye az
volt, hogy a gazdasági társaságnak, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által kiírt
közbeszerzési pályázat megnyerését követően kivitelezőként, a Szociális Szolgáltató
Központot építette fel. A Szociális Szolgáltató Központ építési munkálatai, használatba
vételi és működési engedélyeztetése befejeződött, a pályázatban előlegként lehívható összegeket az alvállalkozók kifizetésére
fordította a gazdasági társaság. Az összes
alvállalkozó kifizetése a gazdasági társaság
likviditása miatt csak úgy lehetséges, hogy
néhány hétre külső forrást von be. A 2,8 millió Ft átmeneti külső forrás igényt az Önkormányzat tagi kölcsön formájában biztosítja.
A Kft. vállalta, hogy a pályázati támogatás
kifizetését követően, de legkésőbb 2011. december 20-áig visszafizeti az Önkormányzat
részére a tagi kölcsönt.
2011. november 29.
– munkaterv szerinti, rendes ülés,
közmeghallgatás
Az első napirendi pontban a Képviselőtestület elfogadta 2012. évi költségvetési

koncepcióját.
A második napirendi pont keretében a Képviselő-testület elfogadta, az Önkormányzata
2011. évi költségvetése I-III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót.
A harmadik napirendi pont keretében a
Képviselő-testület döntött, az Önkormányzat 2012. évi szolgáltatások árait megállapító rendeletének elfogadásáról. A szilárd
hulladékszállítás díja 11,2%-kal, az önkormányzati lakások bérleti díja 10%-kal, a
temetkezési és eszközhasználati díjak 5%kal, a közterület használati díjak 10%-kal,
a kéményseprő ipari közszolgáltatás díjai
5%-kal, a folyékony hulladékszállítás díja
12,1%-kal, a közműves ivóvíz szolgáltatás
alapdíja 4,1%-kal, vízdíj 5,2%-kal emelkedik. A Képviselő-testület a bölcsőde étkeztetési díjait nem emelte meg.
Ezt követően a Képviselő-testület a helyi
iparűzési adó és a telekadó rendelet módosításáról döntött. A helyi iparűzési adó alapjának számítása megváltozik, az alvállalkozói teljesítés levonhatóvá válik, amelynek
következtében várhatóan csökkenni fog az
adóbevétel. Ennek ellensúlyozására a Képviselő-testület a helyi iparűzési adó mértékét
1,4%-ról 1,5%-ra változtatta, valamint az
adókedvezmény szintjének 1 millió Ft-ra történő csökkentéséről döntött. A beépítetlen
belterületi telkek után fizetendő telekadó
mértékét a Képviselő-testület a rendeletben
2012-től meghatározott 50 Ft/m2-ről 25 Ft/
m2-re mérsékelte.
A következő napirendi pontban a Képvise-

lő-testület elfogadta a 2012. évi munka- és
rendezvénytervét, amelyet majd a Hírmondó januári számában fogunk megjelentetni.
Ezt követően a Képviselő-testület a Kós
Károly Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Közoktatási esélyegyenlőségi tervét
fogadta el.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület arról döntött, hogy 3 éves időtartamra szerződést köt a MONEYREX-AUDIT
Kft-vel, a könyvvizsgálói feladatok ellátására.
Ezt követően a Képviselő-testület elfogadta a Bóbita Bölcsőde Szervezeti és Működési
Szabályzatát, valamint a Házirendjét.
Az utolsó előtti napirendi pontban a Képviselő-testület a Helyi Építési Szabályzatának
módosításáról döntött. Egyszerűsítésre kerültek a mezőgazdasági rendeltetésű területek beépítésének szabályai.
Az utolsó napirendi pontban a Zsombói
Művészklub kérelméről döntött a Képviselőtestület. A döntés alapján a Képviselő-testület engedélyt adott arra, hogy a létrehozandó új Egyesület a székhelyének, a József
Attila Közösségi Ház és Könyvtár címét adja
meg.
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a
következő munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülésre 2012. február 13-án kerül sor.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Dr. Csúcs Áron
jegyző

Tisztelt Zsombói Lakosok!										

Itt van az ősz, itt van újra, esővel együtt, és
talán a havazás sem fog ebben a szezonban
elmaradni. A személyi sérülések és balesetek
elkerülése végett felhívom a Tisztelt Lakosok
figyelmét arra, hogy a jogszabály szerint
– a járda, a gyalogút, a kerékpárút, valamint a gyalog- és kerékpárút tisztítása során
ügyelni kell arra, hogy azok burkolata ne
rongálódjék meg.
– az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) kell gondoskodnia az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1
m széles területsáv, illetve ha a járda mellett
zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), valamint a járdaszakasz melletti nyílt
árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a
csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról.
Kérem a Tisztelt Lakosokat, hogy szíveskedjenek az ingatlanaik előtt a havat eltakarítani, és a belvízelvezető csatorna rájuk eső
szakaszát tisztán tartani!
Az együttműködés közös érdekünk, amelyet ezúton is köszönök.
Bűnmegelőzési tanácsok:
Mivel közeledik a karácsony, az ajándékvásárlás ideje, személyi biztonsága és értékei

védelmében az alábbiakat javasoljuk:
Zseblopás és alkalmi lopás elkerülésére mit
tehetünk?
– Bevásárlását lehetőség szerint nappalra
időzítse!
– Kerülje a zsúfolt helyeket, bevásárlóközpontban, piacon, tömegközlekedési eszközökön, mert ezek a zsebtolvajok számára
ideális elkövetési terepet jelentenek!
– Vásárláskor ne tegye táskáját, pénztárcáját a pultra!
– Értéktárgyait, pénztárcáját, bankkártyáját, mobiltelefonját, iratait ne tegye
táska, kosár tetejére, annak külső zsebébe,
azokat belső zsebben helyezze el, vagy zárható táskában, melyet szorosan testközelben tartson!
– Soha ne tartsa bankkártyája mellett PIN
azonosító kódját, mert ennek ismeretében a
tettes akár hitelkeretét is felveheti valamely
ATM automatából!
– A pénzkiadó automata által kiadott
kontroll szelvényt vegye magához, mert számos információt tartalmaz számlájáról!
– Közelében folyamatosan gyanús viselkedést tanúsító személy(ek) megjelenése
esetén ellenőrizze értékei meglétét, és ha
tetten érte a zsebtolvajt hangosan kérjen se-

gítséget a közelben tartózkodó személyektől! Ne szálljon szembe a támadóval!
– Vásárlás közben ne hagyja kocsija utasterében értékeit! Gépkocsiját, annak ablakait
ne hagyja nyitva!
– Amennyiben iratok mellett lakáskulcsot is elvittek, sürgősen cseréltessen zárat
otthonán!
– Ha bankkártyáját vitték el, mihamarabb
tiltassa le azt!
– Elutazáskor fokozottan vigyázzon értékeire, mert pályaudvarokon, vonatokon
jellemzőek a csomaglopások!
– Le- és felszálláskor ügyeljen táskáira,
azokat ne bízza ismeretlenekre!
– A vállra akasztható táskát ne csapja a
háta mögé, hanem tartsa a teste előtt, vagy
szorosan a hóna alatt, így észrevétlenül senki
nem nyúlhat hozzá.
– Idegen kérésére ne váltson fel pénzt!
E kis dolgokra odafigyelve, kisebb – nagyobb bosszúságoktól kímélhetjük meg magunkat és családunkat!

„A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.”

Adai-Simon Tibor
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Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat									

Tájékoztatom a Tisztelt zsombói lakosságot
arról, hogy a Zsombó Község Önkormányzata Képviselőtestületének 107/2011. (IX.28.)
KT határozatával kiírt Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012-es fordulójában az alábbi eredmény született:
„A” típusú ösztöndíjra 31 szociálisan rászoruló hallgató pályázott. A Képviselőtestület – előzetes döntésének megfelelően – 27
pályázót részesített támogatásban. Az
idén többen nyújtottak be pályázatot, mint
amennyit az önkormányzat a költségvetése
terhére támogatni tud. Ezért 4 hallgató pályázatát el kellett utasítanunk. A 27 nyertes

pályázó a 2011/2012-es tanév második félévében és a 2012/2013. tanév első félévében,
összesen 10 hónapon át, havonta 2000,-Ft
önkormányzati támogatásban részesül.
„B” típusú ösztöndíjra 4 középiskolás
fiatal nyújtott be pályázatot. Zsombó Község Önkormányzata mindegyiküket havonta 2000,-Ft támogatásban részesíti
a 2012/2013-as tanévtől kezdődően 3x10
hónapon át.
Fentiek értelmében az „A” típusú ösztöndíjban összesen megítélt támogatás
540.000,-Ft, mely a 2012-es költségvetést
terheli. A „B” típusú ösztöndíjban megítélt
összes támogatás 240.000,-Ft a 2012-

„LEGYEN ÖN IS AJÁNLÓNK!”

Ez a verseny korosztálytól függetlenül pályázható, egyetlen feltétele a könyvtári tagság, amellyel kölcsönöztek 2011-ben.

A könyvajánló ne részletes leírás legyen a könyvről, hanem személyes beszámoló, hogy miért lenne jó a könyvtárnak Ezt a könyvajánlót juttassák el a konyvtar@zsombo.hu e-mail címre (Tárgy:
„Legyen Ön is ajánlónk!”) vagy személyesen a Könyvtárba.
Beküldési határidő: 2012. január 20. (péntek) 18 óra.
A beküldött ajánlókat a www.kultura.zsombo.hu oldalon
és a Könyvtárban is kihelyezzük, és ezek alapján a legtöbbet keresett könyv ajánlóját könyvjutalomban részesítjük (a
TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0024 „A 21. sz. könyvtára” c. projekt
keretében) és az általa ajánlott könyvet a 2012. év folyamában
beszerezzük a könyvtárnak.

Az ajánlók olvasási lehetősége a megjelölt helyeken: 2012. február 17. 18 óra
Várjuk az ajánlásokat!
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A helyi önkormányzat által nyújtott támogatást, az esetek egy részében, saját szempontrendszere alapján Csongrád Megye Önkormányzata kiegészíti. A két önkormányzat
által nyújtott támogatást a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megduplázza. Így fordulhat
elő, hogy egyes fiatalok, azon településeken
– így Zsombón is – ahol havonta 2.000 Fttal hozzájárul az önkormányzat a fiatalok továbbtanulásához, összesen akár havi 10.000
Ft támogatásban is részesülhetnek.
					
			
Gyuris Zsolt
			
polgármester

TÁJÉKOZTATÁS					

A könyvtár olvasók számára hirdet egy „könyvtárbővítési verseny”-t, melyben az olvasók legalább 20 soros ajánlót kell írjanak
arról a könyvről, ami jelenleg nem található meg a könyvtár állományában. A könyv lehet gyerekeknek, felnőtteknek szóló szak-,
és szépirodalom egyaránt. Egy olvasó több ajánlóval is pályázhat.

„…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,

2013-2014-es évi költségvetések terhére.

Nagy Beatrix
könyvtáros

Továbbra is igénybe vehető az SZKTT ESZI
INGYENES JOGI-ÉS PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁSA
Következő ügyfélfogadások időpontja:
			
2011. 12. 12. hétfő
			
2012. 01. 09. hétfő 10.00-13.00 óráig
Ügyfélfogadás helye: Szociális Szolgáltató Központ
Zsombó, Alkotmány u. 6.
Várja Önöket.: dr. Juhász Gábor (jogász) és Kiss Márta (pszichológus)

Bencsik Márta és Csontos Lászlóné
családgondozók

KARÁCSONYI AKCIÓ!
ÉKSZER ÜZLET
a Coop ABC-ben
Kiskundorozsmán

Arany-, ezüst ékszerek értékesítése
Hozott aranyból készítés, csere, javítás
Nyújtás, tisztítás, vésés, kőfoglalás
Ezüst Swarovski kristály kapható

Nyitva: hétfőtől péntekig: 9 – 17 óráig
szombaton 9 – 12 óráig

És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.”

ap-rókák

„Empátia, szeretet, összefogás…”									
Ritz Judit, az egyházmegye szociális intézményeinek főigazgató asszonya még október elején keresett meg, hogy nehéz sorsra
jutott emberek mindennapjain tudnánk jelentősen javítani szeretettel, összefogással.
Manapság sajnos könnyű jó egzisztenciájú
emberből hajléktalanná válni. A legalapvetőbb szükségleteink közül a „mindennapi
kenyér” is komoly gondot okozhat. A Badalik
Bertalan Szociális Szolgáltató Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézmény több mint 40
lakójának ez a valóság.
Barátokat, ismerősöket kerestem meg,
hogy segítsenek zöldség- és gyümölcsadományokat szerezni, amikből ételt készíthetnek maguknak. Felhívásom nem süket
fülekre, dolgos kezekre talált. Gyerekek, szülők, igazgatók, pedagógusok, polgármesterek álltak az ügy mellé, így már két nagyobb
szállítmánynak is örülhettek az ellátottak.
Pálmai Péter igazgató és Gyenes Csaba
plébános úrral nagy várakozással érkeztünk

felajánlásunkkal Hódmezővásárhelyre a
Csomorkányi út 17-hez.
Átmeneti szállás, éjjeli menedékhely és
nappali melegedő. Ezeket az ellátási formákat tudják biztosítani a hajléktalanok számára. Az intézmény vezetője – Korsós Sándor –
már a bejáratig elmondta, ezeket nemcsak a
téli hidegben, hanem az év minden napján
igénybe vehetik. Az épületbe lépve mosolygó arcok és sült tök illata fogadott bennünket. „Igen, ez már az adományokból van! Köszönjük!” Végigjártuk az épületet a legtöbb
figyelmet a konyhára fordítva. Megbeszéltük
a részleteket és elbúcsúztunk.
Eljött november 5-e, Szent Imre nap! Iskolánk néhány nyolcadikos tanulójával Csaba
atya irányításával négy tűzhelyen több mint
600 palacsintát sütöttünk ki a Zsombói Egyházközség tagjai által felajánlott alapanyagokból. Az udvaron bográcsban megfőtt a
paprikás krumpli ásotthalmi és öttömösi
hozzávalókból. Nagy Imre Erik muzsikálásá-

val, főigazgató asszony szavaival teljessé vált
az ünnepi ebéd szeretetteljes, meghitt hangulata. Az ilyen élményektől érzi igazán jól
magát a lélek! És nem kell hozzá más, csak
empátia, szeretet, összefogás!
Kedves Olvasó! Legyen Ön is részese ennek
a folyamatnak! Segítsen adományok gyűjtésében! Szívesen fogadunk az iskolában
minden nyersanyagot, amiből ételt lehet
készíteni.
Köszönet és hála minden segítőnek!
		

Lázár János

Fotó: Karnok Csaba

Etyeki Népzenei Fórum											

Az etyeki „Fülemüle” Művészetoktatási és
Közművelődési Alapítvány hatodik alkalommal rendezte meg 2011. november 12-én
a „Fülemüle” Népzenei Fórumot, amelyből
a Kós Károly Alapfokú Művészetoktatási

Intézmény tanulói is kivették a részüket.
Bacsa Flóra, Bozsó Barbara, Hajda Csenge,
Hegedüs Anna és Zsemberi Adrienn vitték
Zsombó hírét az országos szintű minősítőre.
A zsűri tagjai (Szerényi Béla, Dévai János,

Kóta Judit) ugyan megjegyezték, hogy ez
nem is igazán verseny, sokkal inkább egy
lehetőség arra, hogy a diákok bemutatkozhassanak. Azt is fontos kiemelni, hogy így
egy képet kaphatnak magukról, hol is tartanak saját fejlődésükben. A gyerekek nagy
izgalommal, lelkesedéssel, magas szintű felkészüléssel várták a szereplést, melyről igen
szép eredményeket hoztak haza:
Szólóének kategória:
Bacsa Flóra: KIEMELT NÍVÓDÍJ,
Hajda Csenge: DICSÉRET
Hegedüs Anna: DICSÉRET
Csoportos ének kategória:
Zsongó énekegyüttes
Bacsa Flóra, Bozsó Barbara, Hajda Csenge,
Hegedüs Anna, Zsemberi Adrienn: NÍVÓDÍJ
Gratulálunk!

A Kós Károly Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény zongora és hegedű tanszakainak
korábbi és jelenlegi növendékei, művésztanárai koncertet szerveztek 2011. november
25-én az iskola emeleti aulájában. Büszke
szülőkkel, barátokkal telt meg a helyiség,
akik legalább akkora izgalommal várták
a kis előadóművészek produkcióit, mint
maguk a szereplők. A felkészítők Hegedűs
Károlyné Zsuzsa néni és Huszár Emőke olyan
komolyzenei darabokat válogattak össze az
egy órás műsorba, amik gondoskodtak a
közönség felhőtlen szórakozásáról. Elhangoztak szédítő keringők, érzelmes tangó,
szökkenő mazurkák és andalító táncdalok,
valamint romantikus filmzenék. A muzsika
varázsa átjárta a szíveket, a komor novemberi estén elfeledtette velünk a hétköznapok
szürkeségét.
Köszönetünket fejezzük ki minden kedves
szülőnek, aki gyermekének támogatásával

hozzájárult iskolánk újabb sikeréhez!
Köszönjük ezeket az emlékezetes élményeket, és további sikeres tanévet kívánunk
minden résztvevőnek!
Fellépők voltak: Gyuris Martin, Masa Roland, Kothencz Barnabás, Kálmán Richárd,
Lajkó Nóra, Zsiros Vanda, Kothencz Lívia,
Monori Csenge, Varga Rita, Varga Ádám, Hegedűs Károlyné, Huszár Emőke.

Komolyat könnyedén											

„Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.”
Juhász Gyula: Karácsony felé
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Őszi hírek az óvodából				

Nagyok lettünk!				

Elkezdődött az új nevelési év a Nefelejcs Katolikus Óvodában. Szep- 2011. november 12-én Budaörsön iskolánk részt vett a TV2 Nagy
tember hónapban kis falunkkal ismerkedtünk. Egyre nagyobb és na- Vagy! című játékán. Reggel 5:45-kor indult az iskolánkat képviselő 9
gyobb köröket róttunk az óvoda körül, hiszen a kiscsoportosok számá- fős csapat a csaknem 40 fős szurkolótáborával.
ra még ezek a séták is kihívást jelentettek. A séták során ismerkedünk A buszon is nagy volt az izgalom, mindenki izgult a verseny miatt.
a gyalogos közlekedés szabályaival és a falu fontos intézményeivel,
Mikor megérkeztünk, még egy kis ízelítőt is kaphatunk az előző
közösségi tereivel.
csoport versenyéből, majd találkozhattunk a „celeb csapattagunkkal”,
Szeptember végén rendeztük az oviban az „Őszi családi sportnapot”, Kozmann Györggyel. A versenyzést 10:40-kor kezdtük el. A versenyamelyen a gyerekek kipróbálhatták a zsákban futást, a kötélhúzást, számok nagyon izgalmasak voltak. Mindenféle feladat volt: például
utánozhatták az állatok járását és hangját, találós kérdésekre vála- egy hatalmas, szigetelt „labdában” kellett eljutni a medence túlsó
szolhattak és versenghettek krumpliszedésben. Ezen a napon a szülők végébe, majd onnan gumicsónakkal visszaevezni. A lelkes szurkolóis betekinthettek gyermekeik óvodai életébe.
tábor szinte túlharsogta a többi nézőt. A verseny ún. vízi részén kis
Őszi kirándulásokkal folytattuk programjainkat: mi, Ibolya, Mar- csapatunk egy 1. helyezést és két 2. helyezést szerzett.
garéta és Napraforgó csoportosok Mártélyra utaztunk. A holt-Tisza Ezután mehettünk át a csarnok másik felébe, ahol a verseny „száfelett húzódó híd-tanösvény messzire bevitt minket a víz fölött; bé- razföldi” része következett. Itt volt egy kis pihenőn, mivel egy kicsit
kakoncertet hallgattunk, megcsodálhattuk a szitakötők játékát, és az elcsúsztunk, így csak 20:30-kor folytattuk a versenyzést, amely 5 jól
ezer színben pompázó őszi táj érintetlen szépségét. A túra kiegészí- megválasztott versenyszámból állt. Csapatunk rendkívül jól szerepelt,
téseként a helyi – gyerekek számára épült – kalandparkban lehetett még akkor is, amikor az egyik versenyszám kelléke elromlott. A szurmászni, csúszni, szaladgálni.
kolói oldalon is nagy volt az izgalom. Mindenki drukkolt és izgult a
Mi, Százszorszép csoportosok, a Hóvirág és Tulipán csoporttal együtt versenyzőkért. Ez biztosan hatott a kis csapatra, mivel egyre jobban
indultunk a Vadasparkba. A gyerekek nagyon örültek, mert a buszról ment nekik a versenyzés. A versenyen sikerült összegyűjteniük két 1.
leszállva villamossal utaztunk oda- és visszafelé is. A gyerekeknek helyezést, két 2. helyezést, valamint egy 6. helyezést is.
legjobban a zsiráfok, a szurikáták, a tigrisek („nagy cicák”) és a fekete Az eredményhirdetésen, hatalmas aggodalommal vártuk a
holló tetszettek, haza is szerették volna hozni őket…
zsombóiak helyezését. Hatalmas öröm volt, amikor meghallottuk,
Következő kirándulásunk a szegedi Tűzoltólaktanyába vezetett. Ide hogy Zsombó 2. helyezést ért el. Mindenki örült, de úgy gondolom,
is három csoport, a Hóvirág, a Margaréta és a Tulipán látogatott el. hogy a legnagyobb öröm és büszkeség mégiscsak a versenyzőket
A gyerekek élvezettel figyelték a tűzoltó bácsik kalauzolását, mesé- öntötte el. Ez a verseny nem csak a végeredmény miatt volt előnyös
it, érdeklődve figyelték a bemutatott eszközöket, amik közül felpró- Zsombónak, hanem mert a döntőben egy sokkal magabiztosabb,
bálhatták a sisakot, vagy akár a gázálarcot is. A tűzoltóautóba még még összeszokottabb csapat állhat majd a rajtvonal mögé.
a legbátortalanabb kislányok is beszálltak, de a legnagyobb élményt
az jelentette, mikor az óvónénik a kosaras autóval 40 méter magasra A TV2 képernyőjén december 11-én délelőtt 9:45-kor lesz látható a
zsombói iskola. A döntő – melyet már mindenki hatalmas izgalom„lifteztek”!
Nagycsoportosaink számára az ősz egy különleges programot is mal vár – december 10-én lesz.
tartogatott: Kecskemétre mentünk kirándulni. A különlegességet elsősorban a vonattal való utazás jelentette, hiszen a gyerekek közül
sokan most először próbálhatták ki a közlekedésnek ezt a formáját; ,,Hajrá Zsombó, légy még nagyobb!”
és míg zakatolt velünk a vonat, csak úgy zengtek a fülkék az ezzel
kapcsolatos versektől, daloktól, mondókáktól. Megérkezve távoli
úticélunkhoz, átvágva a városon a Szórakaténusz Játékmúzeum és
Műhely felé vettük az irányt. Ott kézműveskedtünk – nemezlabdát,
vagy gyékénytutajt lehetett készíteni – és megcsodáltuk a régi időkből megőrzött érdekes és – ma már – különleges játékokat. Ezután
folytattuk utunkat a városban, egészen következő állomásunkig, egy
játszótérig, ahol jó alaposan kimozoghatta magát mindenki, majd tovább sétáltunk a Ciróka Bábszínházba. Igazán szép volt maga a színház, és a műsor is. „A téli tücsök meséin” izgulhattunk, nevethettünk,
egy gond volt csak vele, hamar vége lett (persze csak szerintünk). Maradt még egy kis időnk a főtéren játszani, és míg újra a vasútállomás
felé ballagtunk, megcsodáltuk a Cifra Palotát, és természetesen énekeltünk is róla egyet. A délutáni hazafelé út ugyanolyan izgalmasan
és gyorsan eltelt, mint reggel, és bár Zsombóra érve mindenki még
mindig nagyon élénk volt, otthon azért biztos egész könnyen el tudott aludni, hogy álmában átélje a nap élményeit.
Őszi programjainkat október végén két csoportban Családi délutánnal zártuk, ahol a gyerekek és szüleik őszi termésekből barkácsolhattak asztali díszeket, játékokat. A jó hangulatot teázás és beszélgetés
tarkította, legközelebb az adventi időszakban találkozunk.
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„A távolban bütykös vén hegyek,
mint elnehezült kezek,”

Baló Éva,
Dékányné Vass Anikó,
Fodor Ilona,
Táborosi Renáta,
Tóthné Gajdacsi Mónika

József Attila: Téli éjszaka

A csapat tagjai: Barna Klaudia, Bakó András, Mihálffy Adrienn, Takács
Adrienn, Lajkó Bence, Repka Renáta, Dr. Bernáth Krisztina, Kozmann
György, Mihálffy Zsolt, Korsós Zoltán
Bacsa Janka tudósítása

kul-turi

Élménybeszámoló												

„Várunk benneteket Zsombón, az András-napi Kolbász- és Hurkatöltő Versenyre!”
- hangzott el néhány hete egy kedves barátunk, dr.Nagy Péter szájából a meghívás.
Bár több száz kilométer van a két település között, a mi kis baráti társaságunk,
Gyergyószárhegyről felkerekedett és elindult a rendezvényre, hogy eleget tegyen a
meghívásnak. Érkezésünk estéjén egyenesen a Katalin-napi táncházba cseppentünk,
a József Attila Közösségi Házba, ahol nagy
szeretettel vártak ránk ismerőseink és Gyuris
Zsolt polgármester úr. Néhány perc elteltével
azon kaptuk magunkat, hogy a helybéliekkel
együtt ropjuk a táncot és bár nem volt minden lépés ismerős számunkra, a lelkünkhöz
közel álló dallamok segítettek nekünk megtalálni az öszhangot. A finom vacsora után,
kényelmes szálláshelyükön pihentük ki az
utazás fáradalmait.
Szombat délelőtt izgalommal és kíváncsisággal tele indultunk el a kolbász- és hurkatöltő versenyre. Aki még soha nem vett részt
kolbászkészítő versenyen, el sem tudja kép-

zelni, mekkora kihívás ez: hány csapat nevez
be, kinek milyen titkos receptje van, elkészül-e időben, nyerni fog-e? Természetesen
mindez inkább csak játék és szórakozás.
Mi már több évben is részt vettünk a Békéscsabai Kolbászfesztiválon, ezért most
egyik csapatunk, a Torzsások a klasszikus
csabai kolbász receptjét követték: kolbászhús, só, édes és csípős paprika, fokhagyma,
kömény, míg a másik csapatunk, a Káposztások a hagyományos otthoni kolbász receptjét: kolbászhús, só, fokhagyma, bors.
A hurkatöltés meg külön élmény, mivel
nálunk székelyeknél egészen más a recept,
mi külön-külön töltjük a májas és véres
hurkát, amire itt nem volt lehetőségünk, de
azért hoztunk magunkkal otthonról egy kis
kóstolót. A hangulat már délben a tetőfokára hágott, ismerkedtünk, kínáltuk és ittuk
egymás pálinkáját, nevettünk, még segítettünk is egymásnak, sőt mi még igazi finom
szögedi paprikát is kaptunk ajándékba Vali
nénitől. Aki egyszer eljön, az nem hagyja ki
a következő évben sem.

„Ha Katalin locsog,
karácsony kopog,
ha Katalin kopog,
karácsony locsog..”
2011. november 25-én ismét megrendeztük a már hagyományos Katalin-napi műsorunkat és táncházunkat a Közösségi Házban.
A műsorban fellépett Kremper-Kerekes Enikő tanárnő és a Kós Károly Alapfokú Művészetoktatási Intézmény népi ének tagozatos
tanulói, akik nívódíjat nyertek az etyeki
versenyen. Az énekesek a Kender zenekarral együtt és külön-külön is felléptek. A
műsoron láthattuk a Boróka Néptánccsoport
mindkét koreográfiáját is, amelyet Nokta
Gábor tanított be.
Az egyórás színvonalas műsort követően
a Kender zenekar Kálmán Zitával táncházat
tartott, melyen mindenki mosolyogva táncolta a Zita által mutatott lépéseket. Öröm
volt látni, hogy aki már tudott lépéseket,

jókedvvel táncolt és ha nem ismerte, akkor
pedig érdeklődve tanulta azt. A táncházban
részt vettek az erdélyi Gyergyószárhegyről
érkezett vendégek, akik alig jöttek be az
ajtón, ismeretlenül is táncolni kezdtek és
jól érezték magukat minálunk, Zsombón.

Zsűrizésre le kellett adni három-három
darabot az elkészült kolbászokból és hurkából, a mintákat a falukemencében sütötték
ki. Nem volt könnyű dolga a zsűrinek, de
mindenki kapott díjat. Aztán jól megvacsoráztunk a saját készítésű kolbászból, sőt egymást is megkínáltuk. Ezután következett az
igazi buli: ének és tánc.
Ez egy olyan rendezvény volt, amely bemutatta egy térség gasztronómiai, kulturális hagyományait, de lehetőséget teremtett
más vidékek számára is a bemutatkozásra.
Emellett a helyi lakosság kikapcsolódási lehetőségeit is bővítette.
Köszönjük, hogy ott lehettünk, nagyon jól
éreztük magunkat, igazi élmény volt!
Jó érzés tudni, hogy vagyunk egymásnak,
hogy összetartozunk!
Bartis Edit
könyvtáros
Gyergyószárhegy

Az idei rendezvényünkön
az első helyezett Béla bácsi és kiscsapata,
a második Törpe, Zoli és Józsi csapata,
a harmadik pedig a Gyergyói Torzsások
csapata lett.
Gratulálunk!
Köszönet az András-napi kolbász- és hurkatöltő verseny segítőinek: Dékány Jánosnak,
Szalma Imrénének, Ámond Lászlónénak,
Mizsei Zoltánnak, Gyuris Zsoltnak, a zsűri
tagjainak: id. Gera Imrének, Nagyapáti Rolandnak, Rózsa Sándornak.
Találkozunk jövőre is!
Közösségi Ház

Katalini-táncház a Közösségi Házban								
Remélem, egy ilyen hagyományos sorozat a
jövőben is tovább él majd és lesznek olyan
elhivatott emberek, akik a hagyományokat
követik és fenntartják az utókor számára.
Egy résztvevő

„No lám, megint föl az Alpesekbe -?
Ugyan; - csak leesett a hó az éjszaka.”
Illyés Gyula: Függöny mögül kinézve
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Nagycsaládosok bálja											

Az úr 2011. esztendejének
november havának 19. napján
ismét megrendezésre került a
Zsombói Nagycsaládosok Bálja a zsombói Nagycsaládosok
Egyesületének rendezésében. Ez
a már hagyománnyal és komoly
múlttal rendelkező esemény,
címével jelképesen is szimbolizálja a bál lényegét, hiszen ezek
az emberek, akik a jeles estén
összegyűlnek, külön-külön is
nagycsaládokat képviselnek (ott
volt apraja - nagyja), de így békében, szeretetben és örömben
együtt is egy igazi nagy családot, közösséget formál.
A jó hangulathoz a talpalávalót
a Zsomboys szolgáltatta a megszokott kiváló zenei minőségben
és változatosságban. A fejedelmi
ételeket minőségben és men�nyiségben a Jóbarát vendéglő
szervírozta. Az egyébként is kiváló hangulat fokozására helyi
„bevállalós” csapatok jelentkeztek, akik a mai magyar valóság
valóságos valóság-showiból
idéztek, ezzel nevettetve meg a

publikumot.
És, hogy a kultúra és hagyományőrzés se maradjon ki a bál
programjából, Nokta Gábor és
csapata bizonyságot tett arról,
hogy van még népi virtus és
ritmus a magyarban, és teljesen
elkápráztatták az egybegyűlteket.
A bált több éven keresztül Gyuris Laci bácsi neve fémjelezte, aki
most sem hagyta cserben ezt az
alkalmat és maga, valamint családja áldozatos és odaadással
teli munkájával segítette az este
kiteljesedését, és nem utolsósorban köszönet Marótiné Bálint
Erikának, aki első alkalommal
celebrálta az estét, úgy gondolom, hogy ennél jobb debütálást
senkinek sem kívánhatunk.
Végül a szervezők nevében köszönjük a szép számú részvételt
a vendégeknek, reméljük, hírét
viszik a rendezvény értékes és
boldog perceinek és ennek köszönhetően legközelebb, az Úr
2012. esztendejében még nagyobb érdeklődésnek örvendhet

a rendezvény és így lesz egyre
népesebb ez a jelképes „nagy
család” egy bál erejéig.
Ezennel köszönetet mondunk
munkájukért, felajánlásukért:
Adai Simon Tibor és családja
Bacsa Lajos
Bálintné Gróf Anita
Boskovics Erzsébet
Csinyovszki Szilvia
Csordás István és családja
Gábor Miklós és családja
Gárgyán Ferenc és családja
Gyuris László és családja
Gyuris János és családja
Heidt István
Horváth Judit
Jójártné Bárkányi Éva
Kálmán Ferenc
Kapás János és családja
Király János és családja
Kiss Pálné
Lajkó Antal
Lajkóné Emike
Lippai Zoltán
Mán Imola
Mangó Csabáné
Maróti József és családja
Márta Anita

Márta Fanni
Márta János
Masa István és családja
Mega Plusz Kft
Meskula Gergely
Nagy Zoltán
Nokta Gábor
Ocskó Veronika
Pancza István
Paragi Erika
Piegl Anikó és lánya
Rácz József
Rácz Tibor
Ráczné Sólya Inci
Rescsik László
Sárkány házaspár
Simon J. Gábor
Szabó Edit
Szalmáné Valika
Sziládi Tibor és családja
Szúnyog Zsanett
Szúnyogné Bea
Szűcs Róbert
Szűcsné Németh Anikó
Újváriné Adai-Simon Beatrix
Vér István és családja
Zsombói Posta Dolgozói
Zsombó Község
Képviselő testülete

A „Lisztománia 2011” utolsó záróakkordja Zsombón						

2011. november 23-án a
zsombói Közösségi Házban Bátki
Fazekas Zoltán operaénekes, és
Nagy Imre Erik karmester-zeneszerző tartott zenés beszélgetést
a 200 éve született Liszt Ferencre
emlékezve. Az est a komolyzene
kedvelőinek jelentett egy érdekes programot, amely elég sok
érdeklődőt vonzott az egyre zordabbá váló időjárás ellenére is.
A programnak helyi érdekessége és jelentősége is volt,
mert az ismert operaénekes, aki
érdekes módon és lehet, hogy
nem teljesen véletlenül a Kodály
Zoltán utcában lakik – itteni
lakos, megbecsült és elismert
zsombói polgár. Az ő zene irán-
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„Mikulás napja… Gyerekkorunkban
tél volt ilyenkor;”
Illyés Gyula: A késő télre

ti szeretetéből és a közismert
lokál patriotizmusából született
meg az est gondolata, amelynek
megszervezésében és sikeres
lebonyolításával a – közösségi
házzal közösen – nagyon nagy
szerepe volt.
Az időzítés a program lebonyolításához a lehető legideálisabb
volt. Ritkán van lehetőség úgy
egyeztetni egy helyi kulturális
programot, hogy az az országos
történésekkel pontos szinkronban legyen. Ez most a zsombói
kultúra szervezőinek száz százalékosan sikerült! Pont november
23-án, szerda este fejeződtek
be az országos Liszt megemlékezések programjai, amely hi-

vatalosan a „Lisztománia 2011”
elnevezéssel kerültek megrendezésre ez év januárja óta.
Az országos egybeesést, a
szintén hasonló minőségű
programot Bátki Fazekas Zoltán garantálta, aki a Budapesti
Operaház állandó és rendes
tagja. Szép bariton hang, kiváló
előadó és egy folytonosan gondolkodó művész. Ezt nem csak
a megjelent verseskötete bizonyítja, hanem ennek az estnek
is a tudatos felépítése. Zongorakísérőnek és beszélgető partnernek eredetileg Kurina Miklós
jazz zongoraművészt kérte fel,
aki sajnos az utolsó pillanatban
más elfoglaltságára hivatkozva
lemondta a fellépést, így „beugróként” – Nagy Imre Erik karmester – zeneszerző (a Szegedi
Nemzeti Színház egykori karnagya) – vállalta ezt a szerepet a
szép számú közönség előtt.
Pár szóban szeretnék visszaemlékezni az est hangulatára és
az ott szerzett benyomásokról.
Nehéz egy olyan zeneszerzőről
szinte csak szavakban mesélni,
aki a világ zeneirodalmában
4500 művet mondhat a magáénak, s ezzel mint egy „Guiness
rekord”-dal biztosítja magyarok

elsőségét ezen a téren! Liszt Ferencről büszkén elmondhatjuk,
nem csak a művek minőségében volt a klasszikus zene egyik
XIX. századi csúcs egyénisége,
hanem a termékenységében is.
A zenés beszélgetés többször
visszatért erre a pontra, de fontos utalások és dokumentumok
is a beszélgetés témáját adták
Liszt Ferenc magyarságára vonatkozóan. Érdekes kísérlet is
zajlódott később a megemlékezésnek helyt adó közösségi ház
színpadán.
A Liszt korában még megszokott gyakorlatnak számító virtuóz improvizációk gyakorlatáról
és annak elméleti kérdéseiről
mutatott be gyakorlati példákat
a zongora mellett Nagy Imre
Erik, a közönség egyértelmű elismerése mellett.
Szép este volt. Tartalmas – elgondolkodtató – és remélhetőleg újabb pártoló tagokkal
bővítette Zsombón a komolyzene értése, és szeretetére vágyó
helybéli művészeti egyesületet
és a településen lakó, klasszikus
művészeti értékeket kedvelő
polgárokat.
Nagy Imre Erik

kul-turi

A József Attila Közösségi Ház És Könyvtár 2011. Decemberi Előzetes Programajánlója
2011. december 10. szombat 14 óra – ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS
A hagyományoknak megfelelően idén december 10-én (szombaton) 14 órai kezdettel várunk mindenkit, akik a közelgő ünnepeket szeretnék saját kezük munkájával bensőségesebbé tenni kézműves foglalkozásokkal: gyertyamártás, szalagcsillag hajtogatása, gyöngyfűzés,
terménykép, szalmadísz, asztali dísz, csuhé- és tobozdísz, mézeskalács és angyalka készítése, stb.
Mindenkit várunk szeretettel!
2011. december 14. szerda 17 óra – TŰZZOMÁNC FOGLALKOZÁS
Az évek óta rendszeresen működő tűzzománc tanfolyam folytatásaként alkalmankénti tűzzománc foglalkozások indulnak, ahol tűzzománc technikával készült ajándéktárgyakat készíthetünk.
A foglalkozást vezeti Barkos Bea és Simon Miklós.
A következő foglalkozást 2011. december 14-én 17-20 óra között lesz, ahol régi és új alkotni vágyókat várunk szeretettel!
A részvétel díja: 1000 Ft/fő.
Készítsünk együtt ajándékot karácsonyra!
2011. december 17. szombat 16 óra– FALUKARÁCSONY
A József Attila Közösségi Ház szeretettel meghívja Önt és kedves családját 2011. december 17-én szombaton 16 órakor tartandó
FALUKARÁCSONYRA! Elhangoznak karácsonyi dalok, versek, mesék.
A belépés díjtalan!
„ÜNNEPELJÜNK KÖZÖSEN, TÖLTSÜK A KARÁCSONYT BÉKESSÉGBEN!”
2011. december 31. szombat – SZILVESZTERI BÁL
2011. utolsó napjának éjszakájára invitálunk mindenkit! A szilveszteri rendezvényünkön lesz svédasztalos vacsora korlátlan étel- és italfogyasztással, élő zene: Shake Band, valamint szórakoztató műsor. Vacsorás belépőjegyek vásárolhatók munkaidőben a Közösségi Házban
december 1-től 10-ig 8500 forintért, december 11-től 22-ig 9500 forintért. Gyerekeknek (14 éves korig) 4500 forintért.
TALÁLKOZZUNK SZILVESZTER ÉJSZAKÁJÁN!

Tisztelettel meghívjuk Önt és családját
2011. december 31-én tartandó SZILVESZTERI
BÁL-ra, amelyet a Jóbarát Vendéglő ajánl a szórakozni vágyók részére.
A rendezvényen svédasztalos vacsora lesz korlátlan étel- és italfogyasztással, élő zenével, melyet a
Shake Band szolgáltat.
Vacsorás belépőjegyek vásárolhatók munkaidőben a Közösségi Házban december 1-től 10-ig
8500 forintért, december 11-től 22-én 12 óráig
9500 forintért. Gyerekeknek (14 éves korig) 4500
forintért.
Foglalás: telefonon
a 62/595-560-as számon,
vagy a kultura@zsombo.hu e-mail címen!

Szilveszteri ünnepi vacsora:
Előétel:
Csirkemelles színes zöldségpástétom mézes joghurt mártással
Sonkás töltött tojás
Francia saláta
Főétel:
Birkapörkölt köményes burgonyával
Zöldspárgás tojáshabos sertésszűz érmék trikolor
tésztával
Bőrös malac körtés lila káposztával kacsazsíros
törtburgonyával
Lencsés libajava zsemlegombóccal
Zöldséges Canelloni tészta bazsalikomos paradicsommártással és mozzarellával
Hordós vegyes savanyúság
Desszert:
Feketeerdő fánk
Éjfél utáni kínálat:
Korhely malacgulyás
Gránátalmás pulykamell érmék
Csemege virsli, Debreceni kolbász
Lencsesaláta
Magyaros sajtsaláta
Gyümölcsök
Várjuk szeretettel!
„Meddig tart még ez a nagy tél,
a hőmérő befagyott”
Rákos Sándor: Karácsonyi kántáló
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egy(ház)község

HÍRMONDÓ

Szent Karácsony Ünnepe!										

Karácsony! De sokat lehetne erről az egyik
legszebb ünnepünkről beszélni. A kis Jézus
születését az egész világon ünneplik a keresztény emberek. De a nem hívő emberek is
ünnepléssel töltik ezeket a napokat, valahol
az ő szívükben is kigyullad a szeretet lángja,
mely minden embernél megtalálható. Nagy
ünnepeink közül karácsony kapcsolódik leginkább az emlékezéshez. Idős emberekben
szentesetén még nagyobb erővel tör fel a
gyermekkori karácsony élménye. A magukra
maradt emberek pedig szeretnék visszahozni ilyenkor a családi együttlét melegét.
Hit nélkül a legnehezebben elviselhető
a karácsony. Sokakon elkeseredettség, depresszió lesz ilyenkor úrrá. Ez ellen van orvosság: imádkozzunk az egyszerű pásztorok,
a gyermek lelkületével!
Az evangelisták (Máté, Márk, János és
Lukács), akik Jézus történetét lejegyezték,
nem voltak tanui az eseményeknek, de amit
leírtak valószínűleg Szűz Máriától hallották,
aki visszaemlékezett a történtekre az angyali
üdvözlettől kezdve egészen addig, amikor a
tizenkét éves Jézust a templomban megtalálták.

A Zsombói Kisboldogasszony templom énekkara felvételt hirdet
nők és férfiak részére. Fiatalok és idősebbek is jelentkezhetnek.
Várjuk azok jelentkezését, akik szeretik a szép énekeket, zenét
és szeretnek énekelni. Kottaolvasási tudás nem feltétlen szükséges.
Jelentkezni lehet Gábor Tamásnál, az énekkar vezetőjénél a
06304799480-as telefonszámon, és Pancza István világi elnöknél a 06209537983-as telefonszámon vagy személyesen a vasárnapi szentmisék után a templom sekrestyéjében. Énekkari
próbák minden hét csütörtökén 19 órakor a templom melletti
hittanteremben.

A zsombói
Kisboldogasszony
Plébánia miserendje
Rorate (hajnali) misék: november 29-től
december 23-ig keddtől péntekig reggel 7
óra
Ünnepi miserend:
2011. december 24. 15:00 pásztorjáték a
templomban
2011. december 24. 24:00 éjféli mise
2011. december 25.10:30 ünnepi mise
2011. december 26. 10:30 ünnepi mise
2011. december 31. 16:00 év végi hálaadás
2012. január 1. 10:30 újévi mise
2012. január 6. 8:00 vízkereszt
2012. január 29. 10:30 ünnepi mise, új ministránsok beöltözése
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Jézus születésének felidézése több mint
emlékezés. A kegyelem által újra átélhetjük
azt az örömet, amit a Messiás világra jöttével
Isten egykor nekünk ajándékozott. „Kezdetben volt az Ige, és az Ige emberré lett.” Az
örök és időtlen Isten vállalta a történelmi
létezést, az emberi sorsot.
Az evangéliumi szakasznak van azonban
egy ítélkező, kemény megállapítása: „Tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be.” Ez
nem csupán az akkori eseményre vonatkozik, hanem azóta is igaz. Ma is kirekesztik
Jézust, például az Európai Unió alkotmányából, amelyben még a keresztény gyökerekre
történő utalás sem szerepelhet. Pedig Európa valamennyi állama a kereszténységnek
köszönheti létezését. A sötétség minden
mesterséges világításainak ellenére jelen
van az emberi szívekben.
Amikor a hazugság fölismerhetetlenül elsötétíti az igazságot, az önzés a szolidaritást,
a gyűlölet a szeretetet, az agresszió a békét,
a materialista szemlélet a lelki távlatokat,
akkor az emberiség sötét korszakba lép,
amely büntetését is óhatatlanul magával
hozza: gazdasági, politikai válságok igazi

„Egy szép gyermek most született,
Világnak hozott örömet,”
Egy szép gyermek most született

oka az erkölcsi válság.
A karácsonyi evangélium folytatása azonban az élet és a remény üzenetével folytatódik: „Mindazoknak, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek.”
Jézus Krisztus sorsközösséget vállalt velünk, hogy Isten gyermekei, a mennyország
örökösei legyünk.
Karácsonyt ünnepelünk hamarosan. Ámulattal szemléljük a csodát, hogy ne csak az
ünnepeknek, hanem a hétköznapoknak is
értelmet adjon. Karácsonyt a szeretet ünnepének is nevezzük, de legalább annyira
a hit és a remény ünnepe is, hiszen Krisztus
születése óta tudjuk, hogy a világ, s benne
személyes sorsunk nem a vak végzeté, hanem Istenben van elrejtve. Jézus születésének ünnepe növelje hitünket, erősítse reményünket és tökéletesítse szeretetünket. Isten
szeretete járja át a szívünket és tegye végtelenül boldoggá karácsonyi ünnepünket!
Pancza István
egyházközség világi elnöke

FALUKARÁCSONY
Szeretettel meghívjuk Önöket a
2011. december 17-én 16 órakor kezdődő
FALUKARÁCSONY-ra, amelyen fellépnek a
Nefelejcs Katolikus Óvoda gyermekei, a Bokréta Dalkör, a Cecília Kórus, a Zsombói Színjátszó Társulat, emellett hallhatnak zenés
előadást, verset, mesét.
„ÜNNEPELJÜNK KÖZÖSEN,
TÖLTSÜK A
KARÁCSONYT
BÉKESSÉGBEN!”

A belépés díjtalan!

Szilvánia Pizzéria és Fagyizó
Nyitva tartás:
Hétfőtől vasárnapig 8-21

Rendelésfelvétel:
06-62/255-715
06-20/4045-045

Zöld-fül

Összefogás Zsombóért Közhasznú Egyesület
„EGY CSEPP EGÉSZSÉG” Környezetvédelmi programsorozata
2011.03.28 - 2011.10.14.
PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ ii.
Az ÖZSE a 1.138.275 Ft-ból megvalósuló bizonyára mindannyian megtapasztalták,
projektre az idén 910.620 Ft támogatást hogy sokkal frissebben és jókedvűbben indul
nyert a 122/2009 FVM rendelet alapján a a nap egy kis testmozgás után.
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER
fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás pályázati felhívásának keretében a
„Környezetvédelmi akciókkal a lakosság környezettudatos magatartásának ösztönzése”
célterületre benyújtott „Egy Csepp egészség”
környezetvédelmi programsorozat megvalósítására. A támogatást az iskolára és a
hulladékgyűjtő sziget esztétikus befedésére
használták fel. A programsorozat első feléről
a Zsombói Hírmondó novemberi számában
olvashatják a tájékoztatót.
Ezen a napon a kerékpározás mellett még
egy program várta a diákokat. Már korábban
A környezetvédelmi programsorozat őszi felmerült, hogy a szelektív hulladékgyűjtők
rendezvényei a diákok Tőserdőre szervezett nem igazán nyújtanak szép látványt. Mivel
kirándulásával indult. A felső tagozatosok rendeltetésük miatt fontos, hogy mindenreggel ½ 8-kor indultak az iskola elől három ki által elérhető, központi helyen álljanak
autóbusszal. A helyszínre érkezve Csehó ezek a konténerek, elrejteni őket nem leGábor mutatta be a Tisza hajdani árterének hetett, Így arra kellett megoldást találni,
jellegzetes növénytársulásait, a folyó men- hogyan lehet ezeket környezetbe illeszteni.
tén kialakult szil-kőris-tölgy és a fűz-nyár Természetesen alapanyagként a fára esett a
ligeterdő növény- és állatvilágát. Szó esett a választás. A napi használat csak egy körben
folyószabályozásról, a holtágak és a hullám- nyitott szerkezet felállítását tette lehetővé.
terek kialakításáról. A tanulók összehasonlí- Asztalosipari szakemberekkel egyeztetve
tották a természetközeli és az ültetett erdő nádtetős árnyékoló felállítását javasolták. A
közötti különbséget. Önállóan mérték fel az kerékpáros túrával párhuzamosan 10 órától
egyik holtág partközeli zónájában előforduló az iskola épülete melletti közterületen álló
gerinctelen állatokat. Összegyűjtötték mi a szelektív gyűjtőnél a gyerekek testközelből
különbség és hasonlóság a zsombói láperdő lehettek részesei a szerkezet elkészítésének.
és a tőserdő növény- és állatvilágában. Ezen Szakemberektől hallhatták, hogyan készítetkirándulás alkalmával nyílt legtöbb lehe- ték elő a fát, milyen eszközöket használnak,
tőségük arra, hogy szebbnél-szebb fotókat és hogyan követik egymást a munkafolyakészítsenek, melyekkel később a fotópályá- matok. Az elkészült árnyékoló alatt a gyezaton nevezhettek.
rekek egymás után „avatták fel” a megújult
környezetű szelektív gyűjtőket. A program
során megvalósult a modern tárgyak – szelektív gyűjtők – és a hagyományos, természetes alapanyagú építmény ötvözése. Egy

Október 7-én rövid kerékpáros túrát tettek
a gyerekek. Az úti cél ezúttal a Láperdő volt,
ahol egy kis pihenőt tartottak. A pedagógusok vezetésével rövid sétát tettek az erdőben
és közben arról beszélgettek mennyire más
képet mutat az erdő ősszel, mint tavasszal,
amikor az előadás keretében jártak erre. Szó
esett a levegő tisztaságának megőrzéséről
annak érdekében, hogy az erdő olyan szép
maradjon, mint most, és a még fellelhető
madárfajok, és védett növények megmaradjanak a Láperdőben. Az iskolához visszaérve

szép példa arra, hogyan lehet maradandót
alkotni úgy, hogy környezetünk ne sérüljön, és a látvány a szemünknek is kellemes
legyen.
A programsorozat záró rendezvényére október 14-én került sor. A diákok erre az alkalomra gyakorlatilag az első akciónaptól kezdve készültek. Az előadásokon az ismereteket,

a kerékpáros túra, a virágültetés, a kirándulás alkalmával az élményeket gyűjtötték.
A záró alkalmon a diákok a legkülönfélébb
előadásokkal szórakoztatták egymást és az
érdeklődőket aszerint, miként érintette meg
őket a környezetvédelem témája. A program
reggel 8 órakor kezdődött az iskolában az
alsó tagozatosok játékos vetélkedőjével, víz
levegő és környezetszennyezés témában. A
legkisebbek is részt vettek, és egy- egy csoportos rajzzal, szemétszoborral járultak hozzá a rendezvényhez, és büszkén vették át az
emléklapokat az elkészült alkotásokért. 10
órától a felsősök power-pointos bemutatóiból egyértelműen kiderült, milyen komolyan
foglalkoztatja őket a környezetszennyezés,
vagy a megújuló energiaforrások témája.
Minden egyes bemutató után a diákok totó
kérdésekben adhattak számot tudásukról.
Voltak, akik művészi produkciókon keresztül
mutattak rá a környezetvédelem fontosságára: hallhattunk verseket, és dalcsokrot a
Tiszáról. Az ügyesebb kezűek előző héten
alkotott rajzaiban a földszinti aulában gyönyörködhettünk. Érdekes volt látni, hogy
a kirándulás alkalmával ugyanazt a tájat
hányféleképpen látják a gyerekek a fényképezőgép lencséjén keresztül. Természetesen
a legjobbakat a vetélkedőn való részvételért
illetve szép alkotásaikért oklevéllel jutalmazták.
A rendezvények során a gyerekek környezetünk megóvásáról, földünk kincseinek
megőrzéséről, a környezettudatos mindennapi életről hallottak, és a záró rendezvényen különböző kiselőadásaik, tanúskodtak
arról, hogy ezen ismeretek egy része tudássá
alakult, az élmények további érzéseket, gondolatokat indítottak el bennük, hogyan is
lehetne föld, és ezáltal saját egészségünket
is megóvni. Köszönjük, hogy együttműködő
szervként az iskola helyet, és időt biztosított
a rendezvényekhez. Külön köszönet illeti
meg a közreműködő pedagógusokat a programok előkészítésért, a lebonyolításban való
részvételért, valamint a diákokat akiknek
aktív részvétele a programsorozat folyamán
példaértékű lehet a szülők, a felnőttek számára.
A programsorozattal az volt az Egyesület
célja, hogy a jövő nemzedékének „EGY CSEPP
EGÉSZSÉG”-et adjunk, hogy felnőve, továbbadva a sok kis csepp tengerré duzzadva mossa tisztára Földünket.
Némethné Glasza Melinda
pályázati ügyintéző

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa
www.umvp.hu

„Irul-pirul Mária, Mária,
boldogságos kis mama.”

József Attila: Betlehemi királyok
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Autóbusz menetrend

Járatok Szeged, Mars tér - Kiskundorozsma - Zsombó aut.vt. között
Indul Érkezik Jel Járat
5:20 5:50 N
Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa
5:35 5:55 N
Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa
5:45 6:16 X
Szeged-Zsombó, aut. ford.
6:15 6:43 N
Szeged-Kiskunmajsa-Kiskunhalas-Kalocsa
6:45 7:15 X
Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa
7:00 7:23 M Szeged-Zsombó-Forráskút
7:45 8:15 N
Szeged-Zsombó-Csólyospálos
8:45 9:16 M Szeged-Zsombó aut. ford.
9:00 9:27 M Szeged-Zsombó-Kiskunmajsa
9:45 10:15 N
Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa
10:45 11:16 M Szeged-Zsombó aut. ford.
11:15 11:43 N
Szeged-Kiskunmajsa-Kiskunhalas-Kalocsa
11:45 12:15 N
Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa
12:45 13:15 M Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa
13:30 13:49 14 Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa
13:30 14:00 X
Szeged-Zsombó-Forráskút
13:45 14:13 N
Szeged-Kiskunmajsa-Kiskunhalas-Kalocsa
13:50 14:10 JM Szeged-Kiskunmajsa-Kiskunhalas-Kalocsa
14:15 14:45 X
Szeged-Zsombó-Forráskút
14:45 15:15 N
Szeged-Zsombó-Csólyospálos
15:05 15:27 N
Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa
15:30 16:00 M Szeged-Zsombó-Csólyospálos
15:40 16:01 N
Szeged-Székesfehérvár-Győr
15:45 16:13 N
Szeged-Kiskunmajsa-Kiskunhalas-Kalocsa
16:15 16:45 N
Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa
16:45 17:16 M Szeged-Zsombó aut. ford.
17:15 17:45 JM Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa
17:45 18:15 M Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa
17:45 18:16 Z
Szeged-Zsombó aut. ford.
18:25 18:55 M Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa
18:45 19:15 N
Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa
19:45 20:15 M Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa
20:45 21:15 N
Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa
21:30 22:01 X
Szeged-Zsombó, aut. ford.
22:45 23:15 N
Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa
Indul
5:25
6:10
6:45
7:35
9:45
10:35
11:45
14:40
15:15
16:45
20:35
22:45

JM
X
M
N
I
Z+
Z
MSZ
14
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Járatok Szeged, Mars tér - Szatymaz - Zsombó, aut.ford. között
Érkezik Jel Járat
6:06 JM Szeged-Szatymaz, Szegedi u-Zsombó
6:51 M Szeged-Szatymaz, Szegedi u-Zsombó
7:31 M Szeged-Szatymaz, Gulyás s.-Zsombó
8:25 N
Szeged-Szatymaz, Szegedi u-Zsombó (átszállással)
10:31 N
Szeged-Szatymaz, Gulyás s.-Zsombó
11:25 M Zsombó- Szatymaz, Gulyás s.-Szeged (átszállással)
12:26 N
Szeged-Szatymaz, Szegedi u-Zsombó
15:26 N
Szeged-Szatymaz, Gulyás s.-Zsombó
16:01 I
Szeged-Szatymaz, Gulyás s.-Zsombó
17:26 M Szeged-Szatymaz, Szegedi u-Zsombó
21:21 N
Szeged-Szatymaz, Gulyás s.-Zsombó
23:31 N
Szeged-Szatymaz, Gulyás s.-Zsombó

Jelmagyarázat:
Tanév tartama alatt munkanapokon
Munkaszüneti napok kivételével naponta
Munkanap
Naponta
Iskolai előadási napokon
Tanszünetben szabad- és munkaszüneti napokon
Szabad és munkaszüneti napokon
Munkaszüneti napokon
A hetek utolsó tanítási napján

„A Lucának híres napja
A napot rövidre szabja.”

Népi mondóka

Járatok Zsombó, aut.vt. - Kiskundorozsma - Szeged, Mars tér között
Indul Érkezik Jel Járat
4:35 5:05 M Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
4:45 5:15 N
Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
5:45 6:15 M Forráskút-Zsombó-Szeged
6:00 6:30 X
Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
6:20 6:50 JM Zsombó, aut. ford.-Szeged
6:25 6:55 M Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
6:45 7:15 N
Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
6:55 7:15 M Zsombó, aut. ford.-Szeged
7:15 7:45 N
Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
7:45 8:15 M Forráskút-Zsombó-Szeged
7:46 8:10 M Kalocsa-Kiskőrös-Kiskunmajsa-Szeged
8:05 8:30 I
Kalocsa-Kiskunhalas-Kiskunmajsa-Szeged
8:45 9:20 N
Kalocsa-Kiskunhalas-Kiskunmajsa-Szeged
9:45 10:15 X
Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
10:45 11:15 N
Csólyospálos-Forráskút-Zsombó-Szeged
11:14 11:35 N
Győr-Székesfehérvár-Szeged
11:45 12:15 M Zsombó, aut. ford.-Szeged
12:00 12:20 JM Kalocsa-Kiskunhalas-Kiskunmajsa-Szeged
12:45 13:15 N
Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
13:45 14:15 M Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
14:30 14:55 14 Kalocsa-Kiskunhalas-Kiskunmajsa-Szeged
14:35 15:05 X
Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
14:35 15:05 MSZ Zsombó, aut. ford.-Szeged
14:45 15:15 N
Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
15:45 16:15 M Forráskút-Zsombó-Szeged
16:05 16:35 N
Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
16:05 16:35 I
Zsombó, aut. ford.-Szeged
16:45 17:15 N
Kalocsa-Kiskunhalas-Kiskunmajsa-Szeged
17:45 18:15 M Zsombó, aut. ford.-Szeged
18:20 18:50 N
Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
18:45 19:15 N
Kalocsa-Kiskunhalas-Kiskunmajsa-Szeged
19:04 19:25 N
Veszprém-Kiskunmajsa-Szeged
20:45 21:15 N
Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
22:05 22:35 X
Zsombó, aut. ford.-Szeged

Indul
4:17
4:47
6:17
7:32
8:32
9:32
10:32
11:37
12:37
14:20
15:32
17:32
18:32
19:32
20:42

Járatok Zsombó, aut.ford. - Szatymaz - Szeged, Mars tér között
Érkezik Jel Járat
5:05 N
Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged
5:35 M Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged
7:00 X
Zsombó-Szatymaz, Szegedi u.-Szeged
8:35 N
Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged (átszállással)
9:20 N
Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged
10:20 M Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged
11:20 N
Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged
12:25 M Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged
13:25 N
Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged
15:10 X
Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged (átszálással)
16:20 N
Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged
18:40 N
Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged (átszállással)
19:20 Z
Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged
20:35 N Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged (átszállással)
21:30 X
Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged

A Tisza Volán Zrt. tájékoztatja a tisztelt utazóközönséget, hogy 2011. december
11–től (vasárnaptól) Zsombó település térségét illetően a fent megjelölt menetrendi módosításokat vezeti be.

zsombói PORtrék

A Zsombói Portré rovat célja a helyi közösségünk egy értékes tagjának a bemutatása. Az idei utolsó szám, az eddigiektől eltér. Egy olyan személy bemutatását tűzte célul a szerkesztőség, aki sajnos már nincs közöttünk. Hiányát sokan érezzük. Nagy
Biblia Ferenc emlékére ajánljuk e cikket. Köszönjük a családjának, barátainak, hogy a közös emlékek felidézésével segítették
ennek az írásnak a megszületését.

Nagy-Biblia Ferenc											
Férj, apa, családtag, barát, szomszéd, képviselőtárs, egy jó ismerős ….. aki mindig
derűs, mosolygós, mindenkihez volt egy jó
szava.
„Akkor élsz, ha másokért élsz”. –
mondta a legnagyobb magyar Széchenyi
István, Feri, Te ennek megfelelően éltél.
Zsombón születtél és amíg a Jóisten engedte, a saját munkád mellett, ezt a települést
és közösséget szolgáltad. Amikor a falunak
szüksége volt két kézre és egy józan fejre, TE
mindig ott voltál, és lelkesedéssel, jókedvvel
áltál a feladatok elé, húzóerőt jelentettél a
környezetednek.
Részt vettél
– az iskola tornatermének építésénél, a
polgármesteri hivatal bővítésénél és szinte
minden közintézmény szebbé-jobbá tételében,
– a falu alapinfrastruktúrájának megteremtésében,
– az óvoda udvarának betonozásában,
– játszóterek építésében,
– közterületek szépítésében, faültetésben
az utcákon, a sportpályán a temetőben.
– Oszlopos tagja voltál a közösségi programoknak, részt vettél az arató hagyományok ápolásában, jótékonykodtál minden
bálon, sokszor szerepeltél is, hogy a többiek
arcára mosolyt varázsolj,
– és még sorolhatnánk, de sokáig nem
érnénk a végére.

Marikát Feri feleségét és lányaikat kérdezzük fájó emlékeket idézve a szeretett férj,
apa életéről.
– Milyen gyerekkora volt Ferinek?
– Zsombón született.
Édesapját nem ismerte, édesanyja korán, 14
éves korában elhunyt.
Korán fel kellett nőnie.
Tanulmányait
kitűnő
eredménnyel Zsombón
végezte, azonban a szülői
anyagi lehetőségek hiánya nem adatott esély a
továbbtanulásra.
Az 1965-ben ballagott. A tablón az Arany
Jánostól vett idézet, mintha csak róla szólna:
„Előtted a küzdés, előtted a pálya,
Az erőtlen csügged, az erős megállja.
És tudod: az erő micsoda? - Akarat,
Mely előbb vagy utóbb, de borostyánt
arat.”
Tanulás helyett a munka világában küzdött
és érvényesült. Az élet iskolájában kitűnő
eredménnyel végzett: kitanulta a kőműves
mesterséget, a faluban sok ház a keze mun-

Sokoldalúságodat mutatja, hogy nem csak
a fizikai munkából vetted ki a részed, hanem
önkormányzati képviselőként a fontos és
gyakran nehéz, felelősségteljes döntéseknél
is számíthattunk ötleteidre, élettapasztalatodra, lényeglátásodra, lelkes, tettre kész
hozzáállásodra.
A jó cél érdekében anyagi áldozatokat is
vállaltál.
A társadalmi életben több területen is aktívan tevékenykedtél, többek között 20062010 között, mint önkormányzati képviselő,
2010-től településfejlesztési bizottsági tag,
Zsombó Kft. felügyelő bizottsági tagja, Helyi
Fidesz alapszervezet oszlopos tagja, meghatározó egyénisége, Az Összefogás Zsombóért
Közhasznú Egyesület egyik alapítója, tagja
és támogatója, Civil szervezetek, labdarúgó
egyesület támogatója, Aktiv polgárőr, Helyi
szervezésű rendezvények tevékeny közreműködője, A Dévai Szent Ferenc Alapítvány
támogatója, Testvértelepülési kapcsolatok
kialakításának ösztönzője és tevékeny részese.

tük el a fóliás eper termesztését, kezdetben a
kertben, majd később több földterületen. A
tudását nem féltette, tapasztalatait őszintén
megosztotta a hozzá segítségért fordulókkal.
Azon néhány zsombói gazda közé tartozott, akinek elévülhetetlen érdemei voltak
az őszibarack mellett a másik meghatározó
zsombói növény, a földieper termesztésének
elterjedésében.
– Hogyan ismerkedtek meg, mikor kötöttek
házasságot?
– Fiatal lányként a csólyospálosi fiatalokkal a „Kutyaszorító” című darabot adtuk elő
Zsombón, utána bál volt, itt ismerkedtünk
meg.
1972-ben házasodtunk össze, két gyermekünk született Beatrix 1977-ben, Mónika
1983-ban.
– Hogyan teltek az első együtt töltött évek,
mire emlékszik vissza?
– Akkor is sokat dolgoztunk, de nem volt
ekkora a rohanás, több idő volt a családra.
Minden évben eljutottunk kirándulni a Balatonra vagy Pécsre. Amikortól a gyerekek óvodába, iskolába jártak, aktívan részt vettünk
a társadalmi munkákban, szinte minden
megmozduláson.
Az általa épített házba költöztünk a
Ménesjárás dűlőbe, amit közösen bővítgettünk, fejlesztgettünk. Majd 1992-ben
költöztünk az újonnan épült családi házba,
a Dózsa dűlőbe. Nem akart a faluba beköltözni. Szerette a természetet, a szabadságot,
közel a községhez, miközben a föld mellett
megmarad a szabadabb személyes élettere.
Ez a mezőgazdasági tevékenység miatt alakult így.
– Mik azok az értékek, amik leginkább fontosak voltak Feri számára?
– A család, barátok, közösségi élet.
Zsombó fejlődése szívügye volt. Igényes volt
a környezetére, a munkájára: megálmodta,
megtervezte és pontosan elkészítette, amire
vágyott, például a gépeit, a házat, a kertünk

káját dicséri. Majd más területeken is kipróbálta, fejlesztette tudását.
1970-es évek közepétől fordult a mezőgazdaság felé, először őszibarackkal foglalkozott, majd a földieper lett a fő termény.
Próbálkoztunk csirkézéssel, készített háztáji
motoros kocsikat is. A növénytermesztésben
látott fantáziát, bizonyos szempontból szabadabb foglalkozás ez. Az elsők között kezd„Betemetett a nagy hó
erdőt, mezőt, rétet,”

Kányádi Sándor: Betemetett a nagy hó
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parkosítását. Kivette a munkából a részét, de
mulatni, vigadni is tudott. Végigtáncolta a
rendezvényeket. A tartás, az egyenesség, a
nyíltság, a jókedvűség, ez mind jellemezte.
A család egységét mindig szem előtt tartotta: minden rendezvényre együtt mentünk, „csonka” családdal nem szeretett menni sehova. A vasárnapi ebédek, a szenteste
csak együtt telhetett el, ez szent dolog nála.
Mindenkit elfogadott olyannak, amilyen.
– Mi az, amire a legbüszkébb volt Feri?
– Hogy a semmiből indult és nem kallódott el, hanem megállta a helyét az életben,
talpon maradt, nem veszett el. Annyi mindent elért, ami sokaknak nem sikerült.
Nagyon büszke volt a családjára, a keze
munkájának eredményeire, a gyönyörű gyümölcsökre, a pálinkájára.
A pálinkakészítés mesterségét ifjú kora
óta tudta és gyakorolta. A helyi versenyeken
azért nem indult az általa készített nedűvel,
mert időről időre felkérték zsűri tagnak.
A téma iránt érdeklődő környezetének szívesen átadta a készítés tudományát.
A család volt számára a legfontosabb. A
gyerekek mielőtt felnőttek, minden születésnapra az édesapjuk által készített tortát
kaptak. Nagyon szerették. Feri szeretett
sütögetni, pörköltet főzni és grillezni. A sok
baráti látogatás alkalmat adott a főzésre.
A gyermekeit az élet, a munka szeretetére
tanította, motiválta.

– Azt tudjuk, hogy Zsombóért elkötelezett
volt, de honnan, kitől származik az Erdély
utáni szeretete, vonzódása? – köztudott,
hogy az egyik legelkötelezettebb képviselője a
testvértelepülési kapcsolatok ápolásának.
– 2007-ben közösen részt vettünk a Szivárvány Zsombói Nagycsaládosok Egyesülete által szervezett erdélyi körutazáson. A
hely elvarázsolja az embert. Később csodálatos barátságok születtek.
Erdélyen kívül Németországba járt. Innen
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„minden, mint a nagyanyó
haja, hófehér lett.”
Kányádi Sándor: Betemetett a nagy hó

szerezte be a megbízható gépparkot, ami
munkáját segítette.
Érdekelte a nyugati világ fejlődése, tapasztalatokat gyűjtött. Az utazásai során nyitott
szemmel járt, haladt a korral. A környezet,
a mezőgazdaság és az emberek életével
kapcsolatos tapasztalatokat gyűjtötte. Amit
érdemes volt, azt átültette a gyakorlatba.
A folyamatos tanulás iránti vágy jellemezte
őt.
Minden korosztály tagjával könnyen megtalálta a hangot: nyitottsága, őszintesége,
jókedve vonzotta az embereket. Könnyen
kötött barátságokat.
– A hagyományőrzésben, a szórakoztatásban való aktív részvétele mikor kezdődött?
– Az 1980-as évek elején Kálmán Ferenc
igazgató által szervezett szüreti- és lakodalmas bállal kezdődött, majd az óvodai, az iskolai és egyéb bálakkal, aratóünneppel folytatódott. A pozitív életszemlélet jellemezte
mindennapjait.
– Milyen változást hozott a család életében
az önkormányzati képviselői munka 2006ban?
– A közösség iránti felelősségérzete miatt
vállalta ezt a feladatot, amit annak minden
nehézsége mellett szeretett. Mindent szebbé, jobbá szeretett volna tenni. Biztos sokat
idegeskedett az igazságtalan támadások
miatt, de velünk, a családjával ezt soha nem
éreztette. Aggódott a mezőgazdaságban évről évre romló helyzet miatt.
Nem szerette a tétlenséget, haragudott
érte. Szeretett részese lenni a dolgoknak: a
munkában és a szórakozás terén egyaránt.
– Hogyan fogadta a gyermekei leválását,
elköltözését?
– Természetesként fogadta és mindig

hazavárt bennünket. Megköszönte minden
alkalommal, ha hazajöttünk. Amikor meglátogattak, mindig felpakolva jöttek hozzám
– meséli Bea – és mondta, hogy egy rendes
házban van pálinka.

– Az egészségére mennyire vigyázott?
Nem volt beteges. Csak ha szükségét érezte, akkor ment orvoshoz. Fontos volt számára
egy évben egyszer elutazni valahová pihenni. Káros szenvedélye nem volt, kocsmába
nem járt. Este megivott egy pohár bort vagy
pálinkát, ha jött hozzá barát, vendég.
Zsombó Község Önkormányzata
búcsúzik Nagy-Biblia Ferenc
volt önkormányzati képviselő,
bizottsági tagtól.
Tisztessége, őszintesége, a helyi közösségért végzett áldozatos munkája
példaértékű.
Saját halottunk emlékét megőrizzük!
Nyugodjék békében!

túsarok

Így télidőn										
Így télidőn, amikor már minden kinti munkát elvégeztünk, ráérünk gondolkodni azon,
milyen is volt az élet akkor, amikor még
nem volt ennyi gondunk, mert az a szülők
dolga volt. November végén érkezik el az
advent ideje, készülődés a karácsonyra. A
szülő legnagyobb gondja, miből mit vegyen
a gyermekeinek. Az én gyerekkoromban
nem ez volt a téma. Kapott a gyerek annyi
szeretetet, megértést, odafigyelést, hogy
ajándék már nem is kellett neki. Talán azért,
mert a szülők legtöbbje otthon volt, nem
járt télen dolgozni, mivel mezőgazdaságból
éltek. A szülő ráért foglalkozni gyerekeivel,
elfoglaltságot adott nekik, számon kérte az
elvégzendő munkát, és ha megérdemelte,
akkor meg is dicsérte, ami többet jelentett
a gyerek számára, mint akármekkora tábla
csoki manapság.
Karácsony közeledtén, december 13-án
sült a Luca pogácsa, aminek azért volt jelentősége, mert az jósló nap is volt. Luca naptól
kezdve írták az időjárás változásait, és ezekre
oda is figyeltek, mikor várható eső, mikortól várható fagy, így tervezték a következő
évben a munkákat. A Luca napi pogácsába
belesütöttek egy pár darab apró pénzt, és
aki a legnagyobb értéket találta meg, azt a
következő évbe szerencse éri. Mi, gyerekek
örültünk, még annak a tíz fillérnek is, amit a
pogiba találtunk, és nekünk már az is szerencsét jelentett. A 13-át követő napok a teljes
várakozás áhítat érzetét adták. Mindenki azt
találgatta mi lesz , megyünk-e az éjféli misére, jön-e az egész család, beleértve Édesapát,
Édesanyát, mert azok voltak az igazi misék,
ahol minden családtag ott volt. Karácsony
böjtje, egy minden misztikumot átfogó nap
volt. Reggel az első, amit megehettünk, az
egy gerezd fokhagyma volt, mézbe mártva,
amit jól össze kellett rágni mielőtt lenyeljük.
Ennek azokat a torok bántalmakat kellett elvinni, ami a következő évben jöhetett volna.
Aztán nem is kaptunk mást délig, akkorra
megfőtt a bableves, ami olajjal volt berántva, mert zsiradékot nem lehetett enni naplementéig. Mákos tészta volt a második fogás,
amiből ritkán sikerült annyit készíteni, hogy
az éjféli miséről hazatérve is jusson mindenkinek. Akkor ettük meg a maradék bablevest
is, hogy szép napos idővel köszöntsön ránk
az ünnep. Böjti nap a készülődés sütés-főzés ideje volt. Mi gyerekek törtük a diót, a
mákot mozsárba, mert darálónk az nem
volt, de annak a máknak egész más volt az
íze, mert mi készíthettük. Elkészült a mézes
aprósütemény, amit cérnával átszúrva a fára
aggattunk fel. A bejgli elmaradhatatlan volt
ebben az időben, de nem a most kapható
gyúrt tésztával készítették, hanem hagyományos kelt élesztős tésztából. Ahogy így
belegondolok a gyermekkorom karácsonyait
nagyon szépnek látom, amit szívesen adok
át az utánam jövő nemzedéknek, a gyerekeimnek, az unokáimnak. Ha valakit érdekel,

szívesen átadom a mézeskalács figurák és a
bejgli készítésének receptjét is.
A mézest édesanyám nagy gonddal kezdte
összerakni:
először is a 60 dkg lisztet beleszitálta a tálba, és meleg helyre rakta. Ezután rárakta a
tetejére a fűszereket, 1 kk őrölt szegfűszeget,
1kk őrölt fahéjat, 1 pirinyó késhegynyi őrölt
gyömbért,
egy másik edénybe felolvasztotta a 7dkg
zsírt, a 7dkg vajat, majd belerakott 10 dkg
mézet,
8 evőkanál cukrot, csipet sót, 1 teás kanál
szódabikarbónát, 2 evőkanál tejfölt.
A lisztbe elkeverte a fűszereket, hozzáadta
a felolvasztott zsiradékot, ezt kibővítette 2
egész tojással, és 2 tojás sárgával, az egészet
jól kigyúrta, aztán egy éjszakára pihenni
hagyta. Másnap sütötte ki. A tetejét mi gyerekek megkentük tojás fehérjével, és diós
cukorral meghintettük.
A bejgli nem volt ilyen macerás.
1 liter tejhez 1és fél kg lisztet veszünk, 5dkg
élesztőt felfuttatunk 2dl tejbe, amibe egy
evőkanál cukrot is teszünk. Mikor az élesztő

felfut, a tejhez adjuk a
liszt 2/3-át,
beletesszük
az élesztőt, 1
egész tojást,
2 tojássárgáját, kávéskanálnyi sót
és elkezdjük
dagasztani.
Amikor már simul a massza, hozzáadjuk a
többi lisztet, 10 dkg margarint (de ha van
baromfi zsír, akkor az a legjobb) és addig
dagasztjuk, amíg jó hólyagos nem lesz a
tészta.
Ha megkelt, nyugodtan pofozzuk vissza, és
akkor kezdjük a tepsik és a töltelék elkészítéséhez.
Amikor újra feljött a tészta, egy kis részt kinyújtunk, és rátesszük a tölteléket, feltekerjük, megkenjük tojással és készre sütjük.
Jó sütést, főzést, Békés Boldog Karácsonyi
ünnepeket kívánok.
Vali mama

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

„Mennyből az angyal, menj sietve,
Az üszkös, fagyos Budapestre.”
Márai Sándor: Mennyből az angyal
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A ROVÁSÍRÁS TÖRTÉNETE 								

A magyar rovásírás a nemzet
egyik méltatlanul elfeledett
kulturkincse. Már honfoglaló
őseink is használták, de eredete még korábbra nyúlik vissza.
Nevét onnan kapta a közhiedelemmel ellentétben - nemcsak
rótták, vagyis fába vagy csontba
vésték, hanem templomi freskóra és kazettás mennyezetre
festették, továbbá ötvösmunkákra és kódexbe is írtak velük.
A „rovás”a-írás kifejezés csak a
jelhagyás módját jelöli, nem
árulkodik többről A rovásból
adódik a betűk szögletes jellege,
ezeket a jeleket könnyebb volt
bevésni, mintha ívesebb betűket
használtak volna. Az írás irányultsága (jobbról-balra) pedig
abból fakad, hogy könnyebb volt
a botot bal kézzel tartani, és jobb
kézzel balra haladva írni.
A kereszténység felvételével a
pogány szertartásokat, és szokásokat törvényben tiltották meg,
és ez a sors várt az addig használt rovásírásra is. Az írott emlékeket központilag összegyűjtöt-

ték, és megsemmisítették. Ezzel
egy időben a központi hatalom
kérte a pápai egyházat, hogy készítse el a magyar nyelvet leírni
képes latin ábécét is, ez viszont
évtizedekig elhúzódott, az elterjedése pedig mintegy kétszáz
évig. Ez alatt az idő alatt a királyi
udvarban latinul írtak, a vidéki
közemberek viszont továbbra is
a rovásírást alkalmazták.
Alapvetően két változata ismert: az ún. székely-magyar rovásírás és a pálos-rovásírás. A két
rovás típus alapvetően különbözik egymástól; míg a pálos íveltebb betűket használ, addig a
székely-magyar valódi rúna írás,
szögletes betűkkel. Úgy tűnik a
pálos-rovásírást nemzetünk türk
eredetű népei hozták magukkal,
ugyanis az írás igen hasonlít a
türk rovásírásra. A nevét onnan
kapta, hogy legtovább a Pálos
szerzetesek használták, mely
rend az egyetlen magyar eredetű keresztény rend.
Tudtad-e, hogy a magyar nyelv
emlékei közül egy kőbevésett

magyar rovás található az északamerikai Újfundland (Új Skócia)
Yarmout öblénél? Ezt a 992-ben
állított, ma 1005 éves nemrég
megfejtett emléket Amerika
első felfedezőiről dokumentálta
Tyrkir, aki a vikingekkel együtt
végrehajtott tettet magyar rovással, kőbe vésve örökítette
meg.
Samuel Laing (1844, London)
állapította meg elsőként, hogy
Tyrkir magyar volt. Az izlandi
nyelvben a „Tyrkir” a „Turk” megfelelője, amelyet arab, görög
és török források egyöntetűen
turkok-ként a magyarok jelölésére használtak. Ezt az 1700-as
években megtalált követ ma a
Yarmout Country múzeumban
őrzik (181 kg). A szöveget nem
skandináv rúnákkal írták, hanem magyar rovással.
Ezt a szöveget 1984-ben Budapesten fejtette meg Szilva
Lajosné és így szól: „Ericson járt
e helyen is sok társával”
A pálos-rovásírás különlegesen
sok emléke maradt meg Dél-

Márai-program a könyvtárban				

Örömmel
tájékoztatjuk
olvasóinkat,
hogy a Nemzeti Kulturális
Alap támogatásával a József Attila Közösségi Ház és
Könyvtár is elindult a Márai-programban,
amelynek célja, hogy a magyar könyvpiacon megjelenő értékes művek eljussanak a
könyvtárakon keresztül az olvasókhoz.
A Márai-program legfontosabb célcsoportját az olvasók képezik, azok, akik a világ
bármely pontján magyar szépirodalmat,
magyar tény- és szakirodalmat, illetve ezek
idegen nyelvű fordításait kívánják olvasni. A
Márai-program az ő hozzáférési lehetőségeiken kíván számottevően javítani.
E program keretében könyvtárunk
387.823,-Ft összegben jutott térítésmentesen könyvekhez, amely 166 db szak- és
szépirodalmat foglal magába. Ezek a könyvek 2012. január 1-től kölcsönözhetőek a
könyvtár nyitva tartási idejében.
Ez alkalommal a Nagy Képes Millenniu-

mi Hadtörténet:
1000 év a hadak
útján című könyvet ajánlom az olvasóknak, melynek szerzője Rácz
Árpád. A könyv
a honfoglalás
idejétől a II. világháború végéig
mutatja be a hadtörténetünket: az
adott korszak hadseregét és hadszervezeti
jellegzetességeit, a háborúkat, csatákat,
kiemelve a fegyverzetet, a katonai viseletet, a háborúk gazdasági hátterét – és nem
utolsósorban a magyar katonai erényeket. A
hadtörténeti leírás a magyar és egyetemes
politikatörténetbe ágyazva jelenik meg, s
külön hangsúlyt kapnak a diplomáciai, külpolitikai összefüggések és a háborúkat lezáró békekötések.
Nagy Beatrix
könyvtáros

Felhívás a könyvtár olvasói részére! 			

A könyvtár pályázatot hirdet az olvasói szokások felmérésére olvasói verseny keretében,
ennek részleteit a www.kultura.zsombo.hu oldalon olvashatja!
Köszönettel:
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„Ó emberek, gondoljatok ma rá,
Ki Betlehemben született ez este,
A jászol almán, kis hajléktalan,”

Nagy Beatrix
könyvtáros

Juhász Gyula: Betlehem

1. rész

Amerikában. A magyar pálosszerzetesek ugyanis elfogadhatók voltak a középkorban mind a
spanyol, mind a portugál királynak, ezért magyar pálosokat hívtak Dél-Amerika belső részeinek
felfedezéséhez és az indiánok
megtérítéséhez. Ezek a pálos
szerzetesek gyakran barlangokban laktak ott is (hasonlóan a
Pilis hegységbeli lakhelyeikhez),
és a barlangok falán nagyon sok
magyar nyelvű felirat maradt
meg. Levelezéseikben, térképek
feliratozásánál szintén használták a pálos-rovásírást. Később
helyüket jezsuiták vették át, de
a közöttük lévő magyar jezsuiták még egy darabig használták
titkosírásként a pálos-rovásírást.
Az írás iránya a ma használatos
latin írásmóddal azonos, tehát
balról-jobbra haladt.
Forrás: http://crowland.
uw.hu/images/rovasiras/rovas_
tortenelem.html

Tisztelt Olvasóink!
A könyvtár pályázatot hirdet

„Díszítsük fel a könyvtárat!”
címmel több korosztály részére.

A 6 éven aluli gyermekektől rajz,
a 6-11 éves korosztálytól szintén rajz,
a 12-14 évesektől agyag, rajz,
a 14 éven felüliektől valamilyen irodalmi
mű ihlette alkotást
várunk.
Pályázati feltételek: könyvtári tagság.
Beadási határidő: 2012. február 10. (péntek) 18 óra
Az értékes könyvnyereményeket a
TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0024 „A 21. s z .
könyvtára” c. pályázat keretében vásároljuk meg.
Várunk minden alkotni
szerető versenyzőt!
Nagy Beatrix
könyvtáros

vendég a háznál

„Mit tesz egy házaspár, ha megnyeri az ötös lottót?”						
Spiró György: Prah című komédiáját láthattuk november utolsó vasárnapján este,
Müller Júlia és Korognai Károly főszereplésével a közösségi házban. A nézőtér szinte teljesen megtelt a kultúrára vágyó környékbeli
és helyi érdeklődővel.
A szerző a legismertebb kortárs magyar
színpadi író. Több színműve, mint a Csirkefej,
az Imposztor, a Kvartett bejárta nemcsak
Magyarországot, de rengeteg külhoni színház is a műsorára tűzte. Úgy tűnik, legújabb
szerzeménye, a „Prah” valamennyi korábbi
művének karrierjét felülmúlta. 2007-es ősbemutatója óta, ezen rövid időszak alatt is
már több magyarországi színház mutatta
be.
A történet szerint az egyik főszereplőnek
(apa) sikerült, amiről rengetegen álmodozunk: éppen a megfelelő öt számot beikszelnie. A nyereményről értesülve megkapja
a lehetőséget, hogy meg is valósítsa mind-

azt, amire mindig csak mondta: „majd, ha
egyszer ötösöm lesz a lottón”. A komédia az
ezzel járó szellemi és lelki teher feldolgozásának drámai folyamatát mutatja be egy néhány lépésnyi, kopott konyhában. Itt zajlik a
szűkös körülmények között élő család élete.
Mindenki sorsát meghatározza, hogyan fognak dönteni, mi legyen a pénzzel. Álmodozni
könnyű volt, örülni viszont nehéz. A házaspár
sem tud mit kezdeni az ölébe hullott lehetőséggel: hisz már nem vásárolhatják vissza az
elmúlt éveket, és nem válthatják meg közös
jövőjüket sem. A nyertes szelvény addig is
egy régi jugoszláviai nyaralásról hozott Prah
(szerbül por) feliratú kakaós dobozba kerül –
nem mentesen a jelképiségtől. A tervezgetés,
hogy mi is legyen tovább, tehetetlenkedésük
finom, mégis helyenként harsány humorral
mutatták be. Mi nézők könnyedén tudtunk
haladni a sztorival, nem fulladoztunk a filozófiai mélységekben, miközben a darab

mégis tele volt igazi emberi filozófiával.
Köszönöm a támogatóknak, hogy idevarázsolták e tanúságos darabot kis falunkba és
így egy szép színházi élménnyel gazdagodhattunk a két bravúros teljesítményt nyújtó
színész közvetítésével.

Korognai Károllyal, a Prah c. előadás egyik szereplőjével beszélgettünk pár percet, ezt a beszélgetést
olvashatják el olvasóink.

valamennyi boldogtalanságunknak a forrása, de a pénz akkor sem boldogít, hanem a

környezetem, a velem együtt próbáló kollégák nem nagyon érzékelik, többnyire csak
a végeredményt konstatálják. Mindenesetre itt, a „Prah” esetében öröm volt a
partneremre támaszkodni a saját színészi
építkezésem során. Szerintem ettől van
az, hogy még most is, minden egyes alkalommal, a 80-dik előadás után, egy izgalmas utazásnak számít végigszánkáznunk
a történeten. Ez most Zsombón sem volt
másképp.

(egy néző)

Köszönet a támogatóknak:
Molnár Mihály (Zsombó, Juhász Gyula u.
Bernáth Erika (Stand-Art Kft., Zsombó)
Dr Borbély Rita (Zsombó)
Griffsoft Zrt. (Szeged)
Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet
Gyuris Attila (Gyuris Virág Kft., Zsombó)
Gyuris Zsolt (Polgármester, Zsombó)
Hajdu Lajos
(Oscar Consulting Kft., Zsombó)
Lottica Szemvizsgáló Szalon (Szeged)
Pusztai Dénes (Zsombó, Juhász Gyula u.)
Varga Tibor biztosítási alkusz (Zsombó)
József Attila Közösségi Ház

Korognai Károly a Prah c. előadással kapcsolatos gondolatai				

Zsombói Hírmondó: Mit jelent a mai
XXI. század emberének ez a darab?
Korognai Károly: – Hogy miként fog
kinézni a XXI. század, azt nem tudhatjuk.
Mi, akik ebben a mostani, 2011-es mában
élünk, már meg se fogjuk érni a végét, az
egészen biztos, és – ha tetszik, ha nem
– megváltozhatatlan. Azt azonban, hogy
ma mi a helyzet, azt látjuk, érzékeljük.
Felfogni nem nagyon tudjuk, mert kissé
kaotikus, de megpróbáljuk követni, hogy
kellő időben és módon, a saját jól felfogott
érdekeinknek a legmegfelelőbben tudjunk
reagálni. A „Prah” két szereplője sem cselekszik másként. Élik a mindennapjaikat,
majd jön egy Cunami! Ötösük lesz a lottón.
Szép, sőt extrém módon gyönyörű megoldás az élet valamennyi nehézségére. Egy
azonban bizonyos: Az eddig közösen megélt
nyomorúságukat már nem lehet - még ezen
a rengeteg pénzen sem - kivásárolni. Nem
tudom, milyen a XXI. század embere. Nem
tudom, hogy fog kinézni a világ 2086-ban,
és sajnálatos módon nem is fogom megtudni, azt azonban remélem, hogy nem kell lottó 5-ösben reménykednie jóformán az egész
világ teljes népességének, hogy jobbá váljon
a saját és szerettei élete.
Zs. H.: Mi a mondanivalója?
K.K.: – Hegedűs Géza, legendás drámatörténeti tanárom (nemcsak nekem, de négy
évtizeden át egy teljes emberöltő valamen�nyi színészének tanára a Színművészetin)
azt mondta: „Ha valaki egy mondatban
nem tudja bármely darab mondanivalóját
megfogalmazni, akkor abból semmit sem
ért”. Megpróbálkozom: Lehet a pénz hiánya

boldogságot valahol másutt kell keresnünk,
legfőképpen önmagunkban. Összetett mondat lett, de Géza bácsi nem mondta, hogy az
egy mondatnak tőnek kell lennie.
Zs. H.: Mi az, ami az Ön számára a legemlékezetesebb a darabbal kapcsolatosan?
K.K.: – Önmagában a próbafolyamat.
Ilyen könnyedén, lazán még soha életemben
nem készültem el darabbal. Jóformán csak
annyi volt a dolgunk, hogy tudjuk a szöveget, és aztán a színpadi próbákon haladtunk,
mint kés a vajban. A partnert, Müller Julit
alig kellett instruálnom. Rendkívül felkészült színésznő Juli, ráadásul színészként,
rendezőként ismerjük egymást, mint a saját
tenyerünket, hiszen annyit dolgoztunk már
együtt, és mindig jól sikerült örömmunkákban vettünk közösen részt. Magamat instruálni meg ugyebár kissé furcsa és álságos lenne. Amit a saját figuraépítésemen végzek, ha
színészként veszek részt egy olyan darabban,
amelyet egyúttal én magam rendezek, azt a

Zs. H.: Milyen közönség elé vitték el a
darabot?
K.K.: – Mi ezt az előadást folyamatosan játsszuk a Miskolci Nemzeti Színházban. Nagy sikerünk van vele, immáron két
éve, ezt büszkén elmondhatom, de ugyanígy az Újszegedi Rendezvényházban, vagy
akár Algyőn, ahol legutóbb játszottuk, és
most itt Zsombón is érezhetően nagyon szerette a közönség azt, amit látott a színpadon.
Azt gondolom, hogy ez a darab korra, nemre
rangra való tekintet nélkül mindenkit eltalál, mindenki tud a történettel haladni, és
mindenki megtalálja a saját és a környezete
életéhez kapcsolódó pontokat.
Zs. H.: Várható-e, hogy Zsombóra valami
újdonsággal visszalátogatnak megörvendeztetni a közönséget?
K.K.: – Nagyon szívesen jönnénk vissza
Zsombóra. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi repertoárunkból a „Leenane szépe” című
előadásunk az, amit hasonlóan szép sikerrel
tudnánk eljátszani Önöknek. Engedje meg
a zsombói közösség, elsősorban azok, akik
eljöttek megnézni bennünket, hogy ez úton
köszönjem meg azt a meleg fogadtatást,
amit tapasztalhattunk mind az előadás alatt,
mind az azt követő tapsos tetszésnyilvánítás
során.

„Hullahó, hullahó,
mesebeli álom,
kékre fagyott arcomat füstbe bugyolálom,”
Parti Nagy Lajos: Angyalstop
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