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Reményik Sándor: 

Végrendelet
 

Fáradtságom adom az esti 
árnynak,

Színeimet vissza a szivár-
ványnak.

Megnyugvásom a tiszta, 
csöndes égnek,

Mosolygásom az őszi verő-
fénynek.

Sok sötét titkom rábízom a 
szélre,

Semmit se várva és semmit 
se kérve.

Kik üldöztek át tüskén, vad 
bozóton:

Kétségeim az örvényekbe 
szórom.

A holtom után ne keresse-
tek,

Leszek sehol - és mindenütt 
leszek.

Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa
HíRMONDÓ

Mészáros Csaba
1979-2013
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"Lelked mint fehér galamb csendesen messzire szállt
Hiába keresünk könnyes szemünk már soha nem talál

De tudjuk hogy a csillagok közt a legfényesebb te leszel
Utat mutatsz nekünk,mert szívünkben mindörökké létezel!"

Mészáros Csaba (1979 – 2013)

„Sehol sem vagy. 
Mily üres a világ. 
/ Egy kerti szék, 

egy kinnfeledt nyugágy.” Pilinszky János 
sorai, a hiány, a fájdalom, az elfogadha-
tatlan, a megmagyarázhatatlan érzések 
kavarognak bennünk mióta megtudtuk: 34 
éves korában, tragikusan fiatalon elhunyt 
Mészáros Csaba.
Mészáros Csaba 1997-ben érettségizett az 
esztergomi ferences gimnáziumban. Tanári 
és művelődésszervezői diplomáját a szege-
di Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán sze-
rezte. Itt ismertem meg én is. Népszerű volt 
a hallgatók között. Szenvedélyesen szerette 
a labdarúgást, ő maga is jól játszott, de a 
képernyő előtt és a virtuális valóságban is 
imádott játszani. Szakdolgozatát is nálam 
írta a katolikus autonómia-mozgalom tör-
ténetéből. Az anyag kezdetben nem ütöt-
te meg a mértéket, minden oldalon tucat 
számra akadtak hibák, így írásba adtam a 
várható érdemjegyet. Néhány nappal ké-
sőbb egy kollégám arra hívta fel a figyel-
mem, hogy a Somogyi Könyvtárban egy 
hallgatónk nyitástól zárásig keményen 
dolgozik. Ő volt. Megemberelte magát, és 
írt egy jó szakdolgozatot. 2005-ben törté-
nelem szakos középiskolai tanári diplomát 

szerzett a Szegedi Tudományegyetem Böl-
csészettudományi Karán.
Lakitelekről érkezett 2008-ban Zsombóra. 
A Lakiteleki Népfőiskolán végzett munkája 
során megismerkedett a magyar kulturális 
élet jelentős képviselőivel. Gyakran vett 
részt 1956-os vetélkedők szervezésében. 
2011-ig igazgatta a zsombói József Attila 
Közösségi Házat és Könyvtárat. A Nemzeti 
Fórum Egyesület Csongrád megyei alelnö-
ke, a zsombói Fidesz szervezet elnöke és a 
helyi képviselőtestület tagja volt. Jó érzéke 
volt a politikához. Sosem lépte át a maga 
által fontosnak tartott erkölcsi határokat, 
mindazonáltal gyorsan és hatékonyan cse-
lekedett. Óraadóként társadalomelméletet 
és művelődéstörténetet tanított a Szege-
di Tudományegyetem tanárképző karán. 
2011-ben vette át a Klauzál Gábor Budafok-
Tétényi Művelődési Központ igazgatóságát.
Egyik interjújában így összegezte hitvallá-
sát: „A 21. század elejének magyar társa-
dalmát a befelé fordulás, elmagányosodás 
jellemzi. Az emberek nem bíznak egymás-
ban, inkább elutasítóak, mintsem egymás 
kezét megfogva közösen valósítanák meg 
a jövő Magyarországát. Itt van a kulturális 
élet területén dolgozó szakemberek fele-
lőssége! A kultúra az egyik eszköz a nemzet 

talpra állításának folyamatában, igazi kö-
zösségek építésében, az értékalapú új ma-
gyar társadalom felépítésében.” Művelő-
désszervezőként kimagasló teljesítményre 
volt képes. Erkölcsi kérdésekben itt is mind-
végig következetes maradt. A közpénzeket 
szigorúan és felelősségteljesen kezelte. 
Kedves egyénisége, műveltsége, szeretete 
számos színvonalas program megszerve-
zését tette lehetővé számára és a közönség 
javára. Megannyi kiállítás és beszélgetés, 
színházi este és koncert valósult meg tervei 
szerint.
Családja és rokonai, barátai és munkatársai 
2013. április 13-án búcsúztak tőle Budapes-
ten, Káposztásmegyeren, a Szentháromság 
templomban. Amikor néhány héttel ezelőtt 
meglátogattam a munkahelyén, mi is kiál-
lítási tervekről, politikáról és családról be-
szélgettünk. Gyorsan telt az idő, indulnom 
kellett. Az olvadó hókupacokat kerülgetve 
jutottunk el az autómig. „Nem szívunk el 
még egy cigit?” – kérdezte. Visszafordul-
tam, még öt percet beszélgettünk; mint 
később kiderült, utoljára.

dr. Zakar Péter

Csongrád Megyei Közgyűlés alelnöke

Kedves Csaba! 

Nem tudom, emlékszel-e még arra az 5-6 
évvel ezelőtti napra, amikor félve, kisfiús 
mosollyal az arcodon bejöttél hozzánk, 
a Dalköri foglalkozásra. Akkor ismertünk 
meg. Bemutatkoztál, és mi – főleg én – rád 
zúdítottuk az összes problémánkat, amit 
Veled kapcsolatban megfogalmaztunk. El 
sem tudtam akkor még képzelni, hogy egy 
ilyen fiatal srác mit tud kezdeni itt ebben 
a kis faluba, ahol olyan összetartozónak 
éreztük magunkat. Idegen voltál, és mi, 
majdnem ellenségesen fogadtunk. Azt a 
beszélgetést azóta is emlegetjük. Én, mint 
a falu szája, ahogy sokszor be is mutattál 
azután, Neked támadtam, hogy itt aztán jól 
fel kell kötni a nadrágszárat, ha meg akarsz 
kapaszkodni közöttünk. Fél év sem telt el az 
eset után, és minden megváltozott. Elkez-
dődött valami, amit addig nem is tudtuk, 
hogy így is lehet. Olyan embereket hoztál a 
mi kis falunkba, akik mindenkiben tisztele-
tet ébresztettek az életvitelükkel. Elhoztad 
hozzánk a világot! Sportolókat, zenészeket, 
költőket. Minden hónapra volt valami öt-
leted, és mégis megkérdeztél bennünket, 
nyugdíjasokat is, mi a véleményünk erről 
vagy arról az emberről, ha eljön, kíváncsi 
lesz-e valaki rájuk, És sikerült mindig meg-

mozgatni a falu embereit. Aztán a közös 
kirándulások, amiket szerveztél, máig em-
lékezetesek. Nem volt olyan foglalkozás, 
ahol ne jelentél volna meg. Nem derogált 
elbeszélgetni az egyszerű paraszt ember-
rel, idős asszonnyal, kíváncsi voltál a véle-
ményére, a gondolatait meghallgattad, és 
még csak véletlenül sem tetted helyre, (ez 
nem a te dolgod, vagy téged ez nem érde-
kel). Együtt örültünk, amikor 30 éves lettél. 
Vártad az énekkart a fellépésről haza, hogy 
együtt énekelhessük el „Jász kunsági gye-
rek vagyok, Jász kunságba születtem....” 
Boldogan újságoltad, jön a harmadik baba, 
és majdnem elszálltál, amikor kiderült: kis-
lány lesz. 
Aztán Kisfiad betegsége, ami igazán padló-
ra tette a családod, és veletek együtt izgul-
tunk, sikerül-e a műtét? Majd a döntése-
tek, amit a kisfiatok gyógyulása érdekében 
hoztatok. Igaz, hogy elköltöztetek, és nem 
napi szinten találkoztunk, de kapcsolatod a 
zsombóiakkal nem szakadt meg. Tudtunk 
Rólad, és tudtál rólunk. Büszkék voltunk, 
hogy egy olyan rangos intézmény veze-
tését kaptad meg, ami bárkinek kihívást 
jelenthet, és Te ott is bizonyítottál. Ráter-
mettséged, és tehetséged van a közönség 

szervezéshez. Be tudtad tölteni egy sokkal 
nagyobb intézményt is, mint a zsombói 
Közösségi Ház. Izgatottan kerestük a hí-
reket Felőled, mert büszkék voltunk Rád. 
Hozzád mértük az utánad jövőket, mert Te 
megmutattad az igényes szórakoztatást, 
és a jót könnyű megszokni. Azután jött a 
lesújtó hír. Megtámadta egészségedet egy 
vírus. Imádkoztunk Érted, kértük a jó Istent 
ne vigyen el. Szükség van Rád itt a földön, 
a családodnak, a közösségeknek,és az egy-
szerű embereknek, aki ismerhettek. 
De úgy látszik, nagyon nagy baj lehet ott 
fenn a közönségszervezéssel, hogy Téged 
kellett elvigyenek, hogy ott is működjön 
a kapcsolattartás. Egyszerűen nem tudunk 
napirendre térni a tény fölött, miért kellett 
ennek így lennie? Hiszen még annyi min-
dent szerettél volna tenni. Annyi dolgod 
lett volna még! Azt ki végzi el? Hiányodat 
nem pótolja senki. 
Fájdalmas szívvel gondolunk Rád, és csak 
azt mondogatjuk Csaba, Csaba! Miért? Is-
tenem MIÉRT?

SZalma Imréné ValIka
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"Szíve nemes volt, keze dolgos
Élete nehéz volt, álma legyen 
boldog.

Csak az hal meg, akit elfelednek
Örökké él kit nagyon szeretnek." 

Mészáros Csabára (1979 – 2013) emlékezünk

Kedves Csaba!
A legfontosabb, legünnepibb megszólaláso-
kat általában egy idézettel szoktam kezdeni. 
Most is sokat gondolkodtam, keresgéltem és 
jó néhány óra után rájöttem, hogy nagyon 
sok idézet illene e sorok elejére és nincs olyan, 
amelyik igazán összefoglalná azt, amit érzek, 
amit érzünk mi, akikkel beszélgettem tragikus 
halálod óta a Képviselő-testületből, a Bokréta 
Dalkörben, az intézményekben, az utcán és 
mindenhol.
Megbetegedésed után, kórházi tartózkodásod 
3. napján küldtél egy SMS-t, amiben tájékoz-
tattál betegségedről és tudattad, hogy „...Azt 
mondják egy hét, 10 nap múlva engednek 
haza! …” El sem tudtam képzelni, hogy ez 
máshogy lenne. Hiszen dolgod van! Most utó-
lag értettem meg, hogy Te tényleg haza tértél. 
Nem abban a hétköznap értelemben, ahogy 
gondolni szoktuk ebben a legtöbbször túlsá-
gosan is racionális világban, hanem abban az 
értelemben, ahogy mindig is hitted, ahogy a 
plébános a temetéseden idézte feleségedet, 
Esztert, aki belenyugodott Isten akaratába. 
Addig forrongott bennem a sok kérdés és a 
válaszok hiánya. Ott értettem meg, hogy ezen 
nincs mit gondolkodni. Te megtaláltad a he-
lyed a Teremtőnél, a mi feladatunk azoknak a 
támogatása, akiket legjobban szerettél, azo-
kért a célokét küzdeni, amikért Te is küzdöttél, 
mindenek előtt családunkért, Nemzetünk és 
közösségeink felemelkedéséért!
Valamivel több, mint 5 éve kerültél Zsombóra, 
amikor a Képviselő-testület kinevezett a Jó-
zsef Attila Közösségi Ház igazgatójának. Nem 
volt könnyű a kezdés, de gyorsan befogadott a 
közösség. Hihetetlen energiával és kitartással 
szervezted a zsombói kultúrát. Akivel lehetett, 
együttműködtél, szerteágazó kapcsolataidat 
megmozgatva olyan, a kultúra és a sport te-
rületén élő nagyságokat hoztál el Zsombóra, 
a korábban elképzelni sem tudtunk. Példá-
kat sorakoztattál fel, tettél elérhetővé gyer-
mekeknek és a felnőtteknek egyaránt. Azt 
gondolom, hogy sokat tanultunk ezekben az 
években. Tiszteletben tartottad a hagyomá-
nyokat, értéket mentettél és folyamatosan 
újítottál is. Nem csak szilárd értékrended volt, 
hanem ezt ki is tudtad sugározni, mások épü-
lésére fordítani. A zsombói közösségi ház igaz-
gatásod idején is, és így néhány évvel később 
is, megye- és régiószerte csodának tartották a 
szakmabeliek, amit egy kis faluban létrehoz-
tál, felépítettél a kultúra területén.
Elévülhetetlen szereped volt az önkormány-
zat által újraindított helyi újság, a Zsombói 
Hírmondó beindításában és éveken keresztüli 
szerkesztésében. Megtaláltad a megfelelő 
embereket a külsőségek és tartalom kitalá-
lására, nappalt-éjszakát nem kímélve készí-
tetted a plakátokat, a cikkeket és szervezted a 
programokat, hogy még az újságba belekerül-
hessen. Kreativitásod nem ismert határokat.
Néhány éves ittléted ellenére nagyon jó 

eredményt értél el a helyhatósági válasz-
táson. A megszavazott bizalommal éltél. 
Képviselőként megfontoltan viselkedtél. Ha 
kellett vitatkoztál, érveltél, több szemszögből 
megvilágítottad a dolgokat és ragaszkodtál 
elveidhez. Meggyőzhető voltál, és Te is meg 
tudtad a többieket győzni. Igazán jó volt Veled 
dolgozni.
Gyermeked betegsége miatti gyógykezelés 
nehéz döntés elé állította családodat, amit 
tudomásul kellett vennünk. Elköltöztetek és 
szakmailag egy még nagyobb kihívással néz-
tél szembe, amit kiválóan oldottál meg. Egy 
sokkal nagyobb kulturális intézményt, a Klau-
zál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Köz-
pontot is eredményesen és hatékonyan vezet-
ted. Mindig büszkék voltunk Rád, hogy már 
zsombóiként is megmutatod ország-világnak, 
hogy mire vagy képes. Találkozásainkkor és 
telefonbeszélgetéseinkkor mindig kíváncsi 
voltál, hogy éppen mi történik Zsombón. 
Igyekeztél amennyit csak lehet jelen lenni a 
képviselő-testületi üléseken. Amikor ez nem 

sikerült hívtál, hogy a véleményed ne vesszen 
el, mert komolyan gondoltad, hogy a Rád 
szavazóknak tartozol ezzel. Nagylelkűségedre 
jellemző, hogy amikor már nem itt éltél Zsom-
bón, az ovinak utaltad át a tiszteletdíjadat.
A Rád annyira jellemző gyermeki mosolyod, 
mellé felelősségteljes gondolkodás, szilárd er-
kölcsi mérce és villámgyors észjárás párosult.
Korábban elvesztettünk, mint Közösségi Ház 
igazgató, most elvesztettünk, mint képvise-
lő, sokan elvesztettünk, mint igaz barát, és 
Magyarország, a nemzet elvesztett egy jó 
embert.
A településtörténeti léptékben rövid - közel 
négy éves - zsombói életed alatt itt hagytad 
lenyomatodat a településen, több minden 
elindult általad, ami nem csak mennyiségi, 
hanem minőségi értelemben is számottevő. 
Köszönöm, hogy megváltoztattad, jobbá tet-
ted Zsombót!
Isten veled! Nyugodj békében!

GyurIS ZSolt

polgármester
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„Elmúlt a tél: itt a tavasz,
minden bokor újra éled -

a földből a virágokat
előhúzzák a tündérek.”

Kányádi Sándor: Jámbor medve

A Hírmondó legutóbbi száma óta, 7 al-
kalommal ülésezett a Képviselő-testü-
let, amelyből kettő munkaterv szerinti, 
öt munkaterven felüli, rendkívüli ülés 
volt.

2013. február 8. – munkaterven felüli, 
rendkívüli ülés
A rendkívüli ülés összehívását egy fejlesz-
tési célú támogatás indokolta. A Képviselő-
testület az egyetlen napirendi pontban azt 
tárgyalta, hogy a Szivárvány Zsombói Nagy-
családosok Egyesülete, a Mezőgazdsági és 
Vidékfejlesztési Hivataltól a civil szolgáltató 
központok infrastrukturális fejlesztésének 
elősegítésére támogatásban részesült. Mivel 
a pályázat utófinanszírozású, ezért a Szivár-
vány Zsombói Nagycsaládosok Egyesületét 
fejlesztési célú támogatásban kellett részesí-
tenie az Önkormányzatnak, hogy a fejleszté-
si beruházását megvalósíthassa.

2013. február 15. – munkaterv szerinti, 
rendes ülés
A munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülés 
elején az új körzeti megbízott, Csóti József 
mutatkozott be.
Az első napirendi pontban Együttműködési 
Megállapodás elfogadása mellett döntött a 
Képviselő-testület. 
A második napirendi pontban a Képviselő-
testület a 2013. évi költségvetését tárgyalta.
A harmadik napirendi pontban a József At-
tila Közösségi Ház és Könyvtár beszámolóját 
hallgathatta meg a Képviselő-testület. A 
megbízott igazgató beszámolójából bete-
kintést kaptak a képviselők az előző év színes 
programjairól.
Ezt követően a József Attila Közösségi Ház 
és Könyvtár új igazgatói álláspályázatának 
kiírását fogadta el a Képviselő-testület.
A következő napirendi pontban a Képviselő-
testület megalkotta az új vagyonrendeletét. 
Az új vagyonrendelet megalkotását többek 
között jogszabályi kötelezettség is indokolta.
Ezt követően a Képviselő-testület jogszabá-
lyi kötelezettség alapján elfogadta a közép- 
és hosszú távú vagyongazdálkodási kötele-
zettségét.
A következő napirendi pontban meghatáro-
zásra kerültek a Polgármesteri Hivatal 2013. 
évi teljesítménycéljai. 
Ezt követően a Polgármesteri Hivatal 2012. 
évi munkájáról hallgathatta meg az előadást 
a Képviselő-testület. A beszámolóból többek 
között kiderült, hogy jelentősen növekedtek 
az adminisztrációs feladatok – amelyeket 
egyrészt a jogszabályváltozások, másrészt a 
járások kialakítása is okozott –, miközben a 
hivatal személyi állománya az előző évekhez 
képest csökkent. A Hivatal dolgozói az ered-
ményeket az előző évben is megfeszített 
munkával érték el, amelyet a beszámolóban 
is és most is köszönök.
A következő napirendi pontban a Képvise-

lő-testület a 2013. évi közbeszerzési tervét 
fogadta el, amelynek elfogadása jogszabályi 
kötelezettség.
Az egyéb napirendi pontok között a Képvi-
selő-testület iskolabüfé létrehozásáról dön-
tött.
A következő napirendi pontban módosítot-
ták a József Attila Közösségi Ház és Könyvtár 
Alapító Okiratát. Az Alapító Okirat módosítá-
sát az indokolta, hogy tervbe van véve egy 
büfé kialakítása a Közösségi Házban.
Az utolsó előtti napirendi pontban a „Helyi 
hő, és villamosenergia-igény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal” megnevezésű 
energetikai pályázat benyújtásáról döntött 
a Képviselő-testület. A pályázat megvaló-
sulása esetén valamennyi közintézmény – a 
Közösségi Ház kivételével – napelemekkel 
kerülne felszerelésre, ami jelentős energia 
megtakarításhoz vezetne.
Az utolsó napirendi pontban a Képviselő-
testület önkormányzati épületeinek villa-
mosenergia-igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal I. – II. pályázatokhoz 
kapcsolódó feltételes közbeszerzési eljárás 
eredményéről döntött. 

2013. február 27. – munkaterven felü-
li, rendkívüli ülés
A rendkívüli ülés összehívását az 1051/2013. 
(II.12.) Korm. határozat indokolta. A Kor-
mány az említett határozatában döntött 
az egyes szennyvíz-elvezetési és- tisztítási 
beruházások (KEOP) Kormány általi saját 
hatáskörben történő megvalósításáról, mely 
határozat érinti községünket is, valamint a 
Forrás-4 Önkormányzati Társulás által meg-
valósuló projektet. Több év munkája után 
végre abba stádiumba ért a projekt, hogy ki-
írhatjuk a közbeszerzést a kivitelező tekinte-
tében, vagyis célegyenesben vagyunk, akár 
az idei évben elkezdődhetnek a munkák. A 
Kormány határozata értelmében ezek után 
a beruházás megvalósítása kikerült volna a 
hatáskörünkből, annak végrehajtása során 
nem érvényesülhetnének a helyi érdekek, 
viszonyok, valamint az új szervezeti keretek 
közt valószínűleg továbbhúzódik majd a 
beruházás. Ha a Kedvezményezett a fenti el-
járásrend helyett továbbra is saját hatáskör-
ben kívánja folytatni a már előkészített, vagy 
előkészítés alatt álló beruházásokat, akkor 
egy lehetőség maradt, hogy a kormányhatá-
rozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményez-
heti a Fővárosi és Közigazgatási Munkaügyi 
Bíróságnál a vonatkozó jogszabályokban 
meghatározott eljárásrendek szerint, leg-
később 15 napon belül. Ez a határidő 2013. 
február 27-én járt le. A Képviselő-testület 
úgy döntött, hogy a Korm. határozatát meg-
támadja a Fővárosi és Közigazgatási Munka-
ügyi Bíróság előtt.
A második napirendi pontban a Szegedi 
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 
fejlesztése elnevezésű pályázathoz önerő 

biztosításáról döntött. A pályázat megvaló-
sításához szükséges területrész Dél-alföldi 
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás általi 
megvásárlásához a megfelelő önrészt a Kép-
viselő-testület biztosította.

2013. március 4. – munkaterven felüli, 
rendkívüli ülés
A rendkívüli ülés összehívását több azonnali 
intézkedést igénylő ügy is indokolta.
Az első napirendi pontban a Képviselő-tes-
tület a települési szilárdhulladék gazdál-
kodási rendszerek továbbfejlesztése tárgyú 
pályázat és a Részletes Megvalósíthatósági 
Tanulmány jóváhagyásáról döntött. A pá-
lyázati konstrukció keretén belül lehetőség 
nyílik kiemelkedően magas – min. 85% – 
támogatási intenzitás mellett, a meglévő 
regionális hulladékkezelő rendszerek tovább 
fejlesztésére. 
A második napirendi pontban a Képviselő-
testület újból megtárgyalta és most elfo-
gadta a 2013. évi költségvetését. 
A harmadik napirendi pontban a Zsombó 
098/78 hrsz alatti kiserdő megvásárlásra 
felajánlását tárgyalta a Képviselő-testület. 
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy nyi-
tott a Zsombó, 098/78. hrsz alatti terület 
megvásárlására, amennyiben erre a célra 
megfelelő pályázati forrás igénybe vételére 
nyílik lehetősége. Megfelelő pályázati forrás 
rendelkezésre állása esetén, annak erejéig 
tud a vételárra ajánlatot tenni. Továbbá az 
önkormányzat tulajdonában lévő, 4 ha és 
1.258 m2 nagyságú, szántó művelési ágú, 
a hatályos rendezési terv szerint kertvárosi 
lakóterület besorolású övezetben elhelyez-
kedő, építési telkek kialakítására alkalmas 
0104/39 hrsz-ú ingatlant cserére ajánlja fel a 
098/78 hrsz-ú és a 098/76 hrsz-ú ingatlanok 
fejében. A Képviselő-testület a területcseré-
re vonatkozó ajánlatát 2013. május 31. nap-
jáig tartja fent.
A következő napirendi pontban az egyik he-
lyi lakos közvilágítással kapcsolatos kérelmét 
tárgyalta a Képviselő-testület. Az érintett 
utcában a közvilágítás kialakításának lehe-
tőségét a Képviselő-testület vizsgálni fogja.
Ezt követően a Képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy az előző ülésen elfogadott, a 
szennyvíz projekttel kapcsolatban hozott 
Kormányhatározat jogorvoslati úton tör-
ténő megtámadásáról szóló határozatát 
visszavonja. A Képviselő-testületi határozat 
visszavonását az indokolta, hogy minisztéri-
umi egyeztetéseken kiderült, hogy csak azon 
projektek esetében avatkozik be a Kormány-
zat, amelyek esetében jelentős a lemaradás. 
Tekintettel arra, hogy a településünket is 
érintő projekt már a kivitelezés közbeszerzé-
sének a kiírása előtti stádiumában van, ezért 
a Kormányzat ezt a projektet nem fogja ma-
gához vonni.
Az utolsó előtti napirendi pontban a Kép-
viselő-testület ismételten a Magyar Posta 

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNTEKRŐL
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„Április is segít nekik,
megáll minden kicsi fánál -

virágot tűz mindenhová:
tavasz van ott, merre járt már.”
Kányádi Sándor: Jámbor medve

kérelmével foglalkozott. A Magyar Posta 
korábban arra kérte a Képviselő-testüle-
tet, hogy tegyen valamit annak érdekében, 
hogy a településen minél több ingatlanon 
a faliszámozás kihelyezésre kerüljön. A ké-
relem alapján a lakosság tavaly felszólításra 
került, hogy a faliszám kihelyezési kötele-
zettségének tegyenek eleget. Ezt követően 
felmérésre került, hogy a bel és külterületi 
ingatlanok esetében milyen mértékű a 
faliszám kihelyezése. A Képviselő-testület 
úgy döntött, hogy a faliszámmal nem ren-
delkező ingatlanokat név szerint felszólítja a 
kötelezettség teljesítésére.
Az utolsó napirendi pontban a Képviselő-
testület a székelyfölddel való együttérzése 
és támogatása jeléül ügy döntött, hogy ide-
iglenesen kihelyezi a Polgármesteri Hivatal 
falára a székelyzászlót.

2013. március 5. – munkaterven felüli, 
rendkívüli ülés
A rendkívüli ülés összehívását az Egészség-
ház működését érintő kérdések megvitatása 
indokolta. Az idei évben a központi finanszí-
rozás átalakítása miatt hatalmas megtakarí-
tásokra kényszerül a Képviselő-testület. En-
nek tükrében felül kellett vizsgálnia többek 
között a civil szervezeteknek nyújtott eddigi 
támogatásokat és egyéb más kiadásokat is. 
A Képviselő-testület a házi gyermekorvossal, 
a felnőtt háziorvossal és a fogorvossal (a to-
vábbiakban együtt: háziorvosok) 2004-ben 
kötött szerződés alapján az Egészségház 
rezsiköltségét az eddigi években magára 
vállalta. A Képviselő-testületek ezzel és más 
egyéb szolgáltatás térítésével (mint például 
a vérvétel) is a minél magasabb színvona-
lú ellátást igyekeztek biztosítani a lakosok 
számára. A Képviselő-testület a háziorvosok 
jelenlétében úgy döntött, hogy az Egészség-
házban dolgozó háziorvosok eddigi rezsitá-
mogatását a továbbiakban nem tudja biz-
tosítani. A rezsiköltségek 2013. május 1-től, 
a védőnői szolgálat és a közös helyiségek 
miatt – arányosan – megosztásra kerülnek 
a háziorvosok között. 
A másik napirendi pontban a Képviselő-tes-
tület úgy döntött, hogy támogatja a József 
Attila Közösségi Ház és Könyvtár érdekelt-
ségnövelő pályázatának a benyújtását és az 
ehhez szükséges önerőt biztosítja.

2013. március 27. – munkaterv szerin-
ti, rendes ülés
Az első napirendi pontban a Képviselő-tes-
tület tájékoztatót hallgatott meg a Telepü-
lésen működő szociális ellátások működésé-
ről, helyzetéről, valamint átfogó értékelést 
kapott az önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi el-
látásáról. A beszámolók részletesen betekin-
tést engedtek az előző évi szociális ellátások 
számairól, mennyiségeiről.
A második napirendi pontban állategész-
ségügy települési helyzetéről szóló 2012. 

évi tájékoztatót hallgatta meg a Képviselő-
testület. A tájékoztatóból kiderült, hogy a 
mezőgazdasági haszonállattartás évről-évre 
csökken, továbbá elemzést hallhattak az eb 
összeírás és az eb oltás feladatainak nehéz-
ségeiről.
A harmadik napirendi pontban a Képviselő-
testület a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság, valamint a Humánpolitikai Bizott-
ság 2012. évi beszámolóját fogadta el.
Ezt követően a Képviselő-testület döntött, a 
József Attila Közösségi Ház és Könyvtár igaz-
gatói álláshelyére kiírt pályázatára érkező 
pályázatokat értékelő Bizottság összetéte-
léről.
A következő napirendi pontban a Képviselő-
testület hozzájárult dr. Borbély Rita felnőtt 
háziorvos rendelési idejének módosításá-
hoz. Ezek alapján a felnőtt háziorvos rende-
lési ideje – a népegészségügyi szakigazgatá-
si szerv jóváhagyását követően – az alábbiak 
szerint alakul: 
Hétfő 8.00 – 12.00-ig, 
Kedd 7.00 – 10.00-ig, 
Szerda 13.00 – 17.00-ig, 
Csütörtök 8.00 – 11.00-ig és 
Péntek 8.00 – 12.00-ig.
Ezt követően a Képviselő-testület támogatta 
a Cél-tudat Sportlövő Egyesület kérelmét és 
használatba adta a Lőtér melletti, Zsombó 
0157/86 hrsz alatti ingatlan meghatározott 
részét pályázat benyújtására.
A következő napirendi pontban a Képvise-
lő-testület úgy döntött, hogy az egyik helyi 
lakosnak használatba adja az Újhelyi u. 9. 
szám alatti ingatlanon található földterüle-
tet.
Ezt követően a Képviselő-testület, a Forrás-4 
Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosításáról 
döntött. A módosítást az tette szükségessé, 
hogy a közterületek elnevezésének változása 
miatt a társulás székhelye, valamint három 
alapító önkormányzat székhelye megválto-
zott.
Az utolsó előtti napirendi pontban a Kép-
viselő-testület módosította a szociális ren-
deletét. A rendelet módosítását jogszabályi 
kötelezettség is indokolta. A módosítás 
értelmében változtak a szociális étkeztetés 
és a házi segítségnyújtás önköltségének és 
térítési díjának összegei. Kikerült a rende-
letből az időskorúak járadékára vonatkozó 
rendelkezések, tekintettel arra, hogy 2013. 
január 1-től ez az ellátás a járási hivatal ha-
táskörébe került.
Az utolsó napirendi pontban a Képviselő-
testület köszönetet mondott a Szent Imre 
Katolikus Általános Iskolának a március 
15-i ünnepség méltó megemlékezése mi-
att, továbbá külön köszönetet mondott 
Nagymihály Tímea tanárnőnek az emlékmű-
sor összeállítása miatt.

2013. április 10. – munkaterven felüli, 
rendkívüli ülés
A Képviselő-testület rendkívüli összehívását 
több dolog is indokolta.
Az első napirendi pontban a Képviselő-tes-
tület megválasztotta a József Attila Közös-
ségi Ház és Könyvtár új igazgatóját. A Kép-
viselő-testület Hajdu Lajos zsombói lakost 
nevezte ki 2013. május 1-től az intézmény 
igazgatójának 5 évre. Az eddigi igazgatói 
feladatokkal megbízott Vízi Renáta családi 
okok és más lehetőségek miatt nem kívánt 
pályázni az intézményvezetői posztra. Az 
eddigi munkáját a Képviselő-testület meg-
köszönte.
A második napirendi pontban a Képvise-
lő-testület a Gyógyszertár működésével 
kapcsolatos kérdéseket vitatta meg. A fiók-
gyógyszertárat üzemeltető Dr. Thurzó Ferenc 
gyógyszerész az ülésen megígérte, hogy az 
engedélyezéseket követően a gyógyszertár 
nyitvatartását jelentősen meghosszabbítja. 
Ennek alapján a Képviselő-testület támo-
gatta, hogy a gyógyszertár nyitva tartása 
Hétfőn 8-16, 
Kedden 8-16, 
Szerdán 8-17, 
Csütörtökön 8-16 és 
Pénteken 8-15 órára módosuljon.
A harmadik napirendi pontban a Képvise-
lő-testület úgy döntött, hogy a Négyforrás 
Víziközmű Kft-nek, a TVI Térségi Vízmű Kft-
ben meglévő 100.000,- Ft üzletrészét meg-
vásárolja. A döntést az indokolta, hogy a 
mórahalmi TVI Térségi Vízmű Kft. beolvad a 
Makó-Térségi Víziközmű Kft -be.
Ezt követően a Homokháti LEADER pályá-
zatokhoz szükséges önerő biztosításáról 
döntött a Képviselő-testület. Ennek fejében 
térségi fejlesztéseket bemutató kiadvány, 
turisztikai kiadvány és egyéb szakmai tevé-
kenység kerül megvalósításra.
A következő napirendi pontban úgy döntött 
a Képviselő-testület, hogy pályázatot kíván 
benyújtani testvér települési rendezvények 
lebonyolítására.
Ezt követően a Képviselő-testület támogatta 
az egyik helyi civil szervezet kezdeményezé-
sét egy szociális szövetkezet létrehozására 
vonatkozóan.
Az utolsó előtti napirendi pontban a Képvi-
selő-testület a riasztórendszer bővítése és az 
ehhez szükséges anyagi fedezet biztosításá-
ról döntött.
Az utolsó napirendi pontban a Képviselő-
testület úgy döntött, hogy felkéri a Bölcső-
dék Módszertani Igazgatóságát egy mód-
szertani vizsgálatra.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
Képviselő-testület várhatóan 2013. június 
hónap végén tartja soron következő, munka-
terv szerinti ülését.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
 dr. CSúCS Áron

 jegyző
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„Virágot hint a friss szélbe,
száll a színek zivatarja -

s merre elmegy, a kopár föld 
virágoktól tarkabarka.”

Kányádi Sándor: Jámbor medve

Tisztelt Adózók!

Felhívom figyelmüket, hogy közeleg a helyi iparűzési adó bevallás 
beadásának határideje.
A bevallás benyújtási határideje 2013. május 31. A bevallási köte-
lezettség teljesítéséhez szükséges nyomtatvány letölthető a www.
zsombo.hu/onkormanyzat/nyomtatványok internetes oldalról, vagy 
beszerezhető személyesen, ügyfélfogadási időben a Polgármesteri 
Hivatalban.
Tájékoztatom Önöket, hogy a helyi iparűzési adó mértéke 2012. ja-
nuár 1. napjától 1,5 %, a mentesség határa pedig 1 millió Ft (vál-
lalkozási szintű adóalap).

Felhívom szíves figyelmüket, hogy 2013. január 1. napjától az 
adómérték 1,6 %-ra emelkedett, a mentesség pedig teljes egészé-
ben megszünt.

Kérem, hogy a változásokat a bevallás, különösen a VIII. pont, kitölté-
se során figyelembe venni szíveskedjenek. 

További kérdés esetén a 06-62/595-555-ös, illetve a 06-62/595-563-
as telefonszámokon, vagy személyesen ügyfélfogadási időben állunk 
szíves rendelkezésükre.

dr. CSúCS Áron 
         jegyző

A Csongrád Megyei Kormányhivatal értesíti 
az érintetteket, hogy az Egészségbiztosítási 
Pénztári Szakigazgatási Szerve a Szeged, Bal 
fasor 17-21. szám alól a Szeged, Deák F. u. 
17. szám alá költözött. 
 
A Szakigazgatási Szerv ügyfélszolgálatának 
nyitva tartási ideje nem változott:
hétfő-szerda:  8.00 - 15.30
csütörtök:   8.00 - 13.00
péntek:   8.00 - 12.00

 Ügyfeleink ezentúl a
• táppénzzel / gyermekápolási táppénzzel,
• terhességi-gyermekágyi segéllyel,
• gyermekgondozási díjjal,
• baleseti táppénzzel,
• méltányosságból adható pénzbeli ellátá-
sokkal, egyszeri gyógyszersegéllyel,
• utazási költségtérítéssel,
• TAJ-kártyával,
• EU-kártyával,

• uniós rendeletek szerinti formanyomtat-
ványok kiadásával,
• jogviszony egyeztetéssel és 
• a közgyógyellátás igazolványok kiállítá-
sával, postázásával, visszavonásával, cseré-
jével kapcsolatos ügyeiket továbbiakban a 
Szeged, Deák F. u. 17. szám alatt intézhetik.
 
 

CSonGrÁd meGyeI kormÁnyhIVatal 

A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit 
Kft. által meghirdetett „éves hulladék-
szállítási díj előrefizetési akció” kerté-
ben a 2013. március 21. napján közjegyző 
jelenlétében megtartott ajándéksorsolás 
alkalmával

CANON 1810 típusú digitális fényképe-
zőgépet nyertek:
Dr. Váczy Mária (Zsombó, Deák Ferenc utca)
Gábor Miklós (Zsombó, Andrássy út)
Illés Zoltánné (Zsombó, Szatymazi út)

Nyerteseinknek gratulálunk!

Helyi iparűzési adó 

Mostantól a Deák Ferenc utcában működik az Egészségbiztosítási 
Pénztár

Szemétszállítási díj sorsolás eredménye
TÁJÉKOZTATÓ AZ  ÉVES ELŐREFIZETÉSI KEDVEZMÉNY ÉS NYEREMÉNYAKCIÓRÓL

EU 0,3 mélybarnító 
csokicsöves szolárium, 
kollagén fényterápiával 

Zsombón!

Bálintné Gróf Anita - kozmetikus, kéz- és lábápolónál.

Bejelentkezés: +36-20/392-4052

Új 

A felnőtt háziorvosi rendelés 
2013. május 1-től az alábbiak szerint módosul:

Hétfő  8.00  –  12.00-ig,
Kedd  7.00  –  10.00-ig,
Szerda  13.00 –  17.00-ig,
Csütörtök  8.00  –  11.00-ig
Péntek  8.00  –  12.00-ig.

dr. BorBély rIta

háziorvos

Figyelem!
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"Ha a világ rigó lenne,
Kötényemben ő fütyülne,

Éjjel-nappal szépen szólna,
Ha a világ rigó volna." 
Weöres Sándor: Ha a világ rigó lenne

A falugazdász tájékoztatója
Tisztelt Termelők!

1. Az őstermelői igazolványok 2013. évi 
érvényesítése: az előző számban leírtakhoz 
képest nem történt változás
Az őstermelői igazolványok cseréjével, illetve 
az érvényesítéssel kapcsolatos tudnivalók az 
előző számokban szerepelnek.
Az új igazolvány kiállítása 1000 Ft-ba kerül, 
míg a betétlapok kiadása betétlaponként 
1000 Ft lesz. Ez azt jelenti, hogy egy új iga-
zolvány kiállítása, amely 3 évig lesz érvényes, 
4000 Ft-ba, amely 2 évig érvényes, 3.000 Ft-
ba, amely december 31-ig érvényes, 2.000 Ft-
ba fog kerülni.
A kiállítás díját csekken kell befizetni, csekk az 
irodából kérhető.
A március 20. után kiállított igazolványok az 
aktuális dátumtól lesznek érvényesek.
A támogatások igénylésének az időszaka alatt 
(május 15-ig) az őstermelői igazolványok 
ügyintézésére kevés lehetőség lesz (csak a 
járási központokban, illetve legalább egy 
hét átfutási idővel), ezért mindenkit kérek, 
hogy aki még nem cserélte ki az őstermelői 
igazolványát, azok a hosszabb ügyintézéssel 
számoljanak, vagy pedig a Központban lesz 
lehetőség az ügyintézésre.
Az új igazolvány kiállításához illetve az ér-
vényesítéshez szükséges dokumentációk az 
előző számokban szerepelnek..
2. Bejelentési kötelezettségek a Földhi-
vatal felé:
A már bejegyzett földhasználók számára a 
termőföldről szóló törvény előírja, hogy ma-
gánszemélyként a személyi azonosítóját 
(személyi szám) és az állampolgárságát, gaz-
dálkodó szervezet esetén pedig a statiszti-
kai azonosítóját (törzsszám) kell bejelentenie 
az illetékes járási földhivatalnál. A rendelkezés 
szerint a 2012. december 31-ig földhasználati 
nyilvántartásba bejegyzett földhasználóknak 
április 30-ig eleget kell tenniük új adatszol-
gáltatási kötelezettségüknek. A bejelentés 
egy kötelezően használandó adatlapon törté-
nik, mely a földhivatalok hivatalos honlapjá-
ról letölthető, a bejelentés díjmentes.
2013. január 1-jével kötelező bejelenteni 
minden termőföld, valamint mező-, és erdő-
gazdasági belterületi föld – kivéve az erdő-
művelési ágú területek – használatát a földhi-
vatal felé, területi mértéktől függetlenül. 
(A földhasználatra már bejelentett területekre 
ez nem vonatkozik.)
Bővebb információk a Földhivatal honlapján, 
vagy a (62) 592-060-as Szegedi Járási Föld-
hivatal, illetve a (62)281-036-os Mórahalmi 
Járási Földhivatal telefonszámán kérhetők.
3. A 2012. évi gázolaj jövedéki adó visz-
szaigénylése:
A 2012. évi jövedéki adó visszaigénylés, va-
lamint az ehhez kapcsolódó szőlő-, gyümölcs 
gázolaj de minimis igénylés rendje is válto-
zott, egyszerűbb lett.
Nem kell földhasználati lap szemlét 

kérni a Földhivataltól, és nem kell a fa-
lugazdász igazolása a jövedéki adó visz-
szaigényléshez.
A termelő a jövedéki adó bevallását a nyom-
tatvány kitöltése után attól függően, hogy 
elektronikus bevallásra kötelezett-e, papír 
alapon, vagy elektronikusan benyújthatja a 
NAV-hoz.
Nem kell hozzá csatolni sem a számlákat, 
semmiféle igazolást.
A jövedéki adó bevallással együtt kell megje-
lölni a nyomtatványon a szőlő-, gyümölcs de 
minimis támogatási igényt is, ennek elmu-
lasztása jogvesztő.
4. A 2013–as Egységes támogatási ké-
relmekkel kapcsolatos információk
Elkezdődik a 2013 – as Egységes támo-
gatási kérelmek benyújtási időszaka.
A benyújtási határidő 2013 május 15 !!!
Ekkorra kell a területalapú támogatáson felül 
mindennemű egyéb támogatási kérelmet 
is igényelni (pl.: erdőtelepítési támogatás, 
AKG támogatás, KAT támogatás, Anyatehén 
támogatás, hízottbbika szerkezetátalakítá-
si támogatás, zöldség, bogyósgyümölcsűek 
szerkezetátalakítási támogatásta stb.).
A tavalyi gyakorlatnak megfelelően a kérel-
mek benyújtása elektronikus úton interneten 
keresztül történik, előzetes időpont-egyezte-
tés alapján fogjuk a termelőket behívni. Arra 
kérek mindenkit, hogy aki még nem kapott 
sms értesítést, időpont egyeztetésre je-
lentkezzen.
Az igényléshez nagyon fontos feltétel a 2009 
évi támogatási kérelemhez felhasznált 
jelszó!!!
Ennek hiányában nem tudjuk a támogatási 
kérelmet rögzíteni. Mindenkit arra kérek, 
hogy a megadott időpontra ezt keressék elő. 
Ez a jelszó pótolható, de az MVH Szegedi Ki-
rendeltségénél lehet csak beszerezni.
A feltételek hasonlóak a tavalyihoz. 
2500 négyzetméter a minimálisan tá-
mogatható parcella terület, ezekből a par-
cellákból minimálisan 1 ha–t kell művelni. 
2500 négyzetméter alatt nem igényelhető 
támogatás (esetleg konyhakert megnevezés-
sel, ebben az esetben művelés szempontjából 
kapcsolódniuk kell egymáshoz). A támogatás 
igényléséhez tudni kell a parcellák területé-
nek nagyságát, alakját (ezt kell számító-
gépen megrajzolni), valamint a kultúrát. 
Ezek az adatok a támogatás igénylésének az 
alapjai. Erdő és nádas kivételével minden kul-
túrára jár támogatás.
Célszerű előkeresni a tavalyi támogatási ké-
relem rajzait, abba belerajzolni az idei évi 
adatokat.
Az előző évekhez hasonlóan csak a 2012 
június 10 -ig a Földhivatal szerint is 
használatban lévő területekre lehet tá-
mogatást igényelni, tehát a támogatott 
területekről Földhasználati lap szemlével kell 
rendelkezni. (A bemutatása nem szükséges).
Azok a termelők, akik a Területalapú támoga-

tási kérelmen kívül egyéb kérelem benyújtá-
sát is szeretnék, mindenképpen hozzák ma-
gukkal a támogatási határozatokat.
Az anyatehén és a hízottbika szerkezetátala-
kítási támogatásban részt vevő gazdálkodók 
esetében szükséges a jóváhagyó határozat, 
valamint az idei vállalt kötelezettség eldön-
tése (beruházás, szakképzésen való részvétel, 
vagy munkaerő alkalmazása).
A 10 ha szántóföldi kultúra, a 3 ha zöldség-
kultúra, vagy az 1 ha gyümölcskultúra feletti 
területnagysággal rendelkező termelőknek 
kötelezően be kell lépni a kárenyhítési 
rendszerbe, ebben az esetben az előző évi 
termésátlagokat is fel kell majd tüntetni.
A részletekről kérem, figyeljék az aktuális in-
formációkat.
Mivel fontos határidő előtt állunk, a rendel-
kezésre álló idő is rövid, teljes egészében 
függőek vagyunk az internetes hálózattól, 
ezért ebben az időszakban semmiféle egyéb 
teendőt nem fogunk tudni ellátni (gázolaj jö-
vedéki adó stb.) erre majd június 1. után lesz 
lehetőség. 
Próbáljuk a lehető legrugalmasabb ügyinté-
zést, de előfordulhat a rendszerhiba miatti 
várakozás.
Még egyszer arra kérek mindenkit, hogy az 
igényléshez szükséges feltételeket (jelszó, 
rajz, területi adatok, kultúra) felkészülten 
hozzák a megadott időpontra, mert nagyon 
megnehezítheti az ügyintézést, ha ezeket 
nem tudjuk pontosan.
5. A tavalyi évhez hasonlóan a burgonyater-
mesztésben történt változásokat el kell juttat-
ni a Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi 
Igazgatóságához, ez egyenlőre díjmentes.
6. Az aktuális információk, pályázati lehető-
ségek a www.fvm.hu, a www.mvh.gov.hu, a 
www.emva.gov.hu honlapokon olvashatók, 
kérem figyeljék ezeket az oldalakat is.

Az ügyfélfogadási idő április 1-től visszaáll a 
régi rendre:

Hétfő 8.00-16.00 Zsombó
Kedd 8.00-16.00 Forráskút
Szerda 8.00-16.00 Forráskút
Csütörtök 8.00-16.00  Zsombó
Péntek 8.00-12.00 Forráskút

A piacokon a hatóságok fokozott ellenőrzé-
sére ismét lehet számolni, ezért arra kérek 
mindenkit, hogy a különféle regisztrációs 
számok, permetezési napló, címkék, ősterme-
lői igazolvány stb. mindenkinél legyenek ott 
a piacon, illetve az áru megfelelő jelöléséről 
gondoskodjanak, mert komoly bírságok ki-
szabása lehetséges!

GyurIS FerenC

falugazdász
teleFonSZÁm:  06-30/337-2520
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"De ha a világ rigó lenne,
kötényembe nem is férne,

Kötényem is honnan volna,
Ha egész világ rigó volna." 

Weöres Sándor: Ha a világ rigó lenne

Észlelő-és jelzőrendszeres tanácskozás és szociális fórum  
a Szociális Szolgáltató Központban

A jelzőrendszer működtetése törvényben 
meghatározott feladata a gyermekjóléti- és 
családsegítő szolgálatoknak. A gyermekvé-
delmi észlelő- és jelzőrendszer működésé-
nek éves összegzése éves tanácskozás kere-
tében valósul meg. A 2012. évre vonatkozó 
értékelésre 2013. március 19-én került sor 
a jelzőrendszer tagjainak részvételével. Az 
észlelő-és jelzőrendszer tagjai a következők: 
családsegítő- és gyermekjóléti intézmények, 
önkormányzatok szakemberei, egészség-
ügyi intézmények, oktatási intézmények, 
idősgondozási szolgáltatás, egyházak, civil 
segítők, társadalmi szervezetek, önkéntes 
segítők, rendőrség, katasztrófavédelem, 
hajléktalan ellátás intézményei, és végül, de 
nem utolsó sorban magánszemélyek. A se-
gítőszakmák szakembereinek esetkezelése 
csak akkor valósulhat meg, ha a problémával 
terhelt érintett felkeresi a szociális szolgálta-
tó intézményt, vagy a jelzőrendszeri tagok 
jelzéssel élnek az esetről. A segítőmunka 
eredményessége érdekében a különböző te-
rületek szakemberei egymással konzultálva 
végzik feladataikat, a minél hatékonyabb 
problémamegoldás érdekében.

A tanácskozás első részében a jelzőrendszeri 
tagok megtartották beszámolójukat az elő-
ző évre vonatkozó gyermekeket, fiatalkorú-
akat érintő tevékenységükről. A beszámolók 
alapján elmondható, hogy településünkön 
a jelzőrendszer jól működik, a jelzőrendszer 
tagjai felelősségteljesen képviselik a látó-
körükbe került gyermekek érdekeit, időben 
jeleznek a gyermekjóléti szolgálat felé az 
esetekről. A gördülékeny információáramlás 
lehetővé teszi a szakmai intézkedések meg-
tételét, amely hozzájárul a gyors és sikeres 
problémamegoldáshoz.
A fórum második felében Mórocz Veronika 
az SZKTT ESZI Gyermekjóléti Szolgálatának 
családgondozója a kórházi szociális munka 
sajátosságairól tartott előadást. Felhívta 
a figyelmet arra, hogy a szakembereknek 
mindent meg kell tenniük a gyermekek ve-
szélyeztetettségének megelőzésére, a jövő-
ben pedig egyenlő esélyeket kell biztosítani 
a speciális szükségletet igénylő, krónikusan 
beteg, fogyatékkal élő, illetve magatartásza-
varral küzdő gyermekek számára.
A tanácskozás tanulsága, hogy a jól működő, 
hatékony jelzőrendszer képes felderíteni, je-

lezni az észlelt problémát, megoldási alter-
natívákat javasolni, valamint szükség esetén 
eljárást kezdeményezni az illetékes hatósá-
goknál. Fontos a gyermekek támogatása, és 
minden feltétel megteremtése egészséges 
testi- lelki és szellemi fejlődésükhöz, hogy 
felnőttként helyt tudjanak állni az élet min-
den területén, és meg tudjanak küzdeni a 
társadalom kihívásaival szemben.

A problémás esetek felkutatásához szeret-
nénk kérni a helyi lakosok támogatását is. A 
jelzést adó személy neve anonim maradhat. 
Ha olyan problémát észlelnek, amelyben se-
gítségére lehetünk az érintetteknek, kérjük, 
ügyfélfogadási időben jelezzék intézmé-
nyünk felé.

Szociális Szolgáltató Központ
Zsombó, Alkotmány u. 6.
H-Cs 9.00-15.00
Tel.: 62/595-566

     
    

SZaBó lÁSZló

            intézményvezető

(1446 Ft/Kg)
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"Ki a szabadba, látni a tavaszt.
Meglátni a természet színpadát!

Az operákban ki gyönyörködik?
Majd hallhat ott kinn kedves operát." 

Petőfi Sándor: Ki a szabadba!

Átfagyva érkeztünk a bölcsődébe egy hideg, 
szeles márciusi délután, ahol gyermekeink 
és gondozónőik vártak bennünket szülőket, 
egy közös családi délutánra, húsvéti előtti 
ünnepi készülődésre.  Belépve a csöppsé-
gek közé, máris feledtük az időjárás meg-
próbáltatásait, és egy igazán jó hangulatú 
délután várt bennünket. Több hosszú asztalt 
körülülve szorgos kezecskék gyúrták a só-
lisztgyurma pogácsákat, vagy készítették az 
ötletesebbnél ötletesebb húsvéti dekoráci-
ókat. Természetesen a munkából a szülők 

sem maradhattak ki, hiszen elkélt a segítség, 
csattogtak az ollók, készültek a hímes tojá-
sok. 
Az elevenebb gyerkőcök sem unatkoztak, 
újra-és újra birtokba vették mászókáikat, 
és a már jól ismert játékaikat. Jó volt látni, 
hogy már a legkisebbek is milyen otthono-
san közlekedtek, futkároztak, teljes bizton-
ságban játszottak a bölcsődében. Izgalmas 
volt a délután a gyerekek számára is, hiszen 
nem minden nap nyílik rá lehetőségük, hogy 
anyunak és apunak is bemutathassák, hogy 

mit is játszanak a bölcsiben.  Természetesen 
nekünk, szülőknek is jólesett a kalács, a tea 
és a beszélgetés. „Rutinos” bölcsis szülőként, 
a kezdetek óta részese lehetek az intézmény 
életének, és jó látni azt, hogy egyre több a 
gyerek, egyre jobbak a körülmények; viszont 
egy valami változatlan, a szeretet és az oda-
figyelés, ami körülveszi a gyerekeket!
 Köszönjük a bölcsőde dolgozóinak!
     

tóth-VarGa GyörGyI

szülő

Mint ígértük, az adventi készülődéshez ha-
sonlóan húsvét előtt is meghívtuk az Ibolya 
csoportba járó gyerekek családtagjait, hogy 
közösen töltsünk egy délután, estét, a köze-
ledő ünnepre hangolódva. A gyerekek már 
délelőtt nagy izgalomban voltak, „nyuszi-
pogácsát” készítettünk, amit délután a szü-
lőkkel, testvérekkel közösen fogyasztottunk 
el. A pogácsa, alma eszegetése és a kötetlen 
beszélgetés közben sorra készültek a bárá-
nyok, kacsák, tavaszi virágok (papírból, ha 

már az időjárás még mindig nem engedte 
őket a valóságban kinyílni), és persze az 
ilyenkor elmaradhatatlan húsvéti tojások. 
Mindenki bőven vitt haza remekműveket, 
melyek hozzájárulhattak az otthoni kör-
nyezet ünnepi hangulatúvá varázsolásához 
is. Köszönjük minden résztvevőnek ezt a jó 
hangulatú, együtt töltött időt! 

Baló éVa

óvodapedagógus

Idén is megemlékeztünk az 1848/49-es 
forradalomról és szabadságharcról. A 
havazás ellenére is sokan részt vettek 
a programon, melyet a József Attila Kö-
zösségi Ház és Könyvtár nagytermében 
rendeztünk.
Gyuris Zsolt polgármester a rendezvényt 
megnyitva párhuzamot vont a márciusi ifjak, 
és az erdélyi székelyek autonómiatörekvése 
között. Mint mondta, akkor is a szabadság 
volt a cél, és most 165 év múltán a székely-
földiek azt szeretnék, ha egy Európában már 
példával rendelkező autonómiában élhet-
nének, amely mind a többségben élő nem-
zetiség, mind a kisebbségben élő nemzetet 

alkotók számára gyümölcsöző lehet.
Az előadást ebben az évben a 7. évfolyam 
mutatta be, ezzel állítva emléket 1848/49 
hőseinek. A műsorban elhangzott Nemzeti 
dal is jól tükrözte őseink elszántságát és ha-
zaszeretetét, mely mindannyiunk számára 
példamutató értékkel bír. Forradalmáraink 
bátran küzdöttek a jövő nemzedékeiért: ér-
tünk, büszke magyarokért.
Műsorunk Keresztes Ildikó Hazám című da-
lával kezdődött. Ezt énekelve léptünk szín-
padra, ahová a dal végére az egész osztály 
felsorakozott. Ezután hazaszeretetet kifejező 
versek váltakoztak prózarészletekkel. Volt 
igazi dobosunk is: Kispéter Gábor Rákóczi-

indulójára meneteltek a fiúk. Előadás köz-
ben kokárdákkal jelöltük a szabadságharc 
helyszíneit Magyarország térképén. Befeje-
zésül egy koreográfiát adtunk elő a Hazám 
című dalra, melynek végén kialakult a piros-
fehér-zöld magyar zászló.
Zárásként Földiné Fülöp Katalin és Pálmai 
Péter igazgató együtt énekelte Csézy – Ez az 
otthonunk című dalát.
Megtiszteltetésnek vettük a felkérést, hogy 
elődeinkről méltóképpen emlékezzünk meg. 
Természetesen akadtak kisebb nehézségek, 
de az osztály minden tagja kivette a részét a 
munkából és a sikerből egyaránt. Számunkra 
a megemlékezés igazán meghitt és bensősé-
ges volt, s reméljük, ezt mások is átérezték.
A 7. osztály tanulóinak nevében ezúton 
szeretnénk megköszönni a felkészítők 
(Nagymihály Tímea és Kremper-Kerekes Eni-
kő), valamint a díszletezők (Farkas Zoltánné 
és Kovács Zsoltné) munkáját, akik nélkül 
mindez nem jöhetett volna létre.
Az előadást követően sokan átvonultunk a 
zsombói templomkertbe, ahol a megemlé-
kezés koszorúit helyezték el a kopjafánál a 
közintézmények és civil szervezetek.
Rendeltünk egy kis havat, hogy szép legyen 
az ünnepség – jegyezte meg kis iróniával 
Gyuris Zsolt a koszorúzást követően. Kiemel-
te: örvendetes, hogy a zord időjárás ellenére 
is viszonylag sokan részt vettek az ünnep-
ségen. Hozzátette: úgy látszik, hogy egy 
valóban összetartó közösség kovácsolódott 
össze a településen, és jó lenne, ha nemzeti 
szinten is ez így lenne.

FaraGó-méSZÁroS réka, heGedűS anna, kÁlmÁn FelíCIa

7. osztály

Nyuszi ül a fűben    Húsvéti családi délután a Bóbita Bölcsődében

Húsvéti készülődés

Március 15.
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"A természetnek pompás színpadán
A primadonna a kis fülemile;

Ki volna, énekesnők! köztetek
Merész: versenyre kelni ő vele?" 

Petőfi Sándor: Ki a szabadba!

2013. március 5-től minden hétköznap 
valamilyen tejtermék elfogyasztásával 
kezdik a napot a Szent Imre Katolikus 
Általános Iskola tanulói.
A Happy Tejtermék Kft. szállítja ki a túró 
rudit, és a kétféle ízesítésű (barack, eper) 
joghurtot. Mivel a szervezők arra is odafi-
gyelnek, hogy változatos legyen a kínálat, 
ezért hamar népszerű lett a diákok körében a 
kezdeményezés. A Kft. többletköltség nélkül 
átvállalja a lehetséges adminisztratív teen-
dőket, kapcsolattartást a tagintézmények-
kel. A program 100%-os támogatottságú.

PÁlmaI Péter

igazgató

2013. március 22-én a Szent Imre Katolikus 
Általános Iskola négy diákja Újszentivánon 
járt, ahol a katolikus általános iskolák területi 
szépkiejtési versenyén vett részt. A versenyre 
Tiszasziget, Újszentiván, Kübekháza, Dóc és 
Zsombó versenyzőit várták. A verseny során 
a gyerekek egy magukkal hozott ismeretter-
jesztő szöveget, majd egy helyben kapott 
szintén ismeretterjesztő szöveget olvastak 
fel. Iskolánk tanulói mindkét korcsoportban 
az előkelő első és második helyet szerezték 
meg, bizonyítva kiemelkedő képességüket. 

Gratulálunk nekik!

3. osztály
1. Ökrös Gyula 
2. Tóth Balázs

4. osztály
1. Náfrádi Dorka
2. Kun-Szabó Dominika

GyurISné kerekeS JudIt

pedagógus

Elindult  
az iskolatej-program

Kazinczy Szépkiejtési verseny, Újszentiván

Idén április 6-án rendeztük meg a Szent Imre 
Katolikus Általános Iskola, a Kós Károly Alap-
fokú Művészetoktatási Intézmény és a Szülői 
Szervezet közös jótékonysági bálját, melyet a 
polgármesteri köszöntő után ballagó diákja-
ink keringője nyitott meg. A tánc betanítását 
Nokta-Mán Imola és Lippai Zoltán vállalták 
fel. A sok-sok próbával töltött óra meghozta 
gyümölcsét: nagy sikert arattak végzőse-
ink! Ehhez nem kicsit járult hozzá a lányok 
gyönyörű sminkje, amit Bálintné Gróf Anita 
kozmetikus, első osztályos szülő készített el.

A bőséges vacsorát – minden vendégünk 
választhatott húsos és vegetáriánus menü 
közül –, a büfét és a koktélokat a Jóbarát 
vendéglőnek, a sós süteményt a szülőknek 
köszönhetjük.
A díszítésről az általános iskola pedagógusai 
gondoskodtak. Minden a bál témája körül 
összpontosult, halas jelmezbe öltözött a Jó-
zsef Attila Közösségi Ház nagyterme. A taná-
ri kar vállalkozó kedvű tagjai is ehhez válasz-
tották humoros előadásukat, kukacoknak és 
horgászoknak öltöztek, a Nagy ho-ho-ho-

horgász ismert betétdalára perdültek táncra.
Őket követték a szülők. Operett-egyvelegü-
ket vastapssal jutalmazta a közönség.
A hangulatról az egész este alatt a Rácz-
Kovács Duó gondoskodott, egyetlen táncos 
lábú vendégünknek sem lehetett oka a pa-
naszra, hajnalig tartott a tánc.
Éjfélkor vette kezdetét a tombolahúzás. Szá-
mos értékes díjért izgulhattunk, lélegzet-
visszafojtva vártuk, vajon kié lesz a fődíj, egy 
kerékpár…
Azon túl, hogy fergeteges programot tudha-
tunk magunk mögött, ne feledkezzünk meg 
arról sem, ami a bál célja volt: a tavalyi évhez 
hasonlóan – amikor a bevételből kerékpár-
tárolót építettünk a gyerekeknek – idén is az 
iskola életének jobbá tételéhez szerettünk 
volna hozzájárulni, ezért a szülői választ-
mány tagjai a teljes bevételt a folyosói öltö-
zőszekrények kialakítására, korszerűsítésére 
ajánlották fel.
Csak köszönni tudjuk a szülőknek, a peda-
gógusoknak, a vállalkozóknak azt a sok-sok 
munkát, felajánlást, ami nélkül az iskolabál 
nem valósulhatott volna meg.

törökné BalÁZS anIta, 
a szülői választmány elnöke és 

kaPÁS JÁnoSné 
elnökhelyettes

Iskolabál 2013
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"Megannyi páholy mindenik bokor,
a melyben ülnek ifjú ibolyák.

Miként figyelmes hölgyek...hallgatván
A primadonna csattogó dalát." 

Petőfi Sándor: Ki a szabadba!

A tavalyi év sikerein felbuzdulva idén 
már nem volt kérdés, csatlakozik-e az 
általános iskola a Vesd bele magad! 
elnevezésű programhoz, így 100 alsó 
tagozatos diákunk kapott vetőmag 
csomagot, benne 6 zöldség vetőmagjá-
val (zöldborsó, hónapos retek, hagyma, 
sárgarépa, csemegekukorica, kapor). 
Az általános iskolák koordinációja mellett 
a gyerekektől azt kérik a szervezők, hogy a 
vetőmagot otthon vessék el, és ami terem, 
azt fogyassza el a család. A cél a szemlélet-
formálás, hogy megmutassuk, hogy kevés 
munka befektetésével egy család meg tudja 
termelni a saját ellátásához szükséges friss 
zöldséget, és nem kell azt a szupermarket-
ben megvásárolni. Ezen túl a gyerek fele-
lősségérzetét is fejleszti a Program, hiszen 
rajta múlik, hogy az elvetett magból mi lesz, 
lesz-e valami. A Programot nem szociális 
alapon szervezzük, nincs semmiféle különb-

ségtétel a gyerekek között, a cél a szemlélet-
formálás és tájékoztatás.
A gyerekek az élményeiket, fotóikat, rajza-
ikat a pedagógusok segítségével a www.

vesdbelemagad.hu weboldalon osztják meg 
az érdeklődőkkel. 
A Program pénzügyi alapját csak pénzbeli 
magánadományok jelentik, tehát bármiféle 
állami támogatás nélkül finanszírozzák a ve-
tőmag csomagokat.
A múlt évben a legkisebb támogatás 500 
forint volt, ami egy agrár szakos egyetemis-
tától érkezett, a legnagyobb támogatást az 
OTP Bank adta, 2 millió forintot. (Jellemzően 
5.000-30.000 forint között mozogtak a tá-
mogatások magánszemélyektől, cégektől.) 
Mindenki annyival járult hozzá a Program-
hoz, amennyivel tudott, amennyire lehető-
sége volt. A lényeg tehát az összefogás egy 
jó ügy érdekében!
Bízunk benne, hogy ebben az évben is szám-
talan élménnyel gyarapodnak tanulóink, így 
a kezdeményezés eléri célját.

PÁlmaI Péter

igazgató

Április elején, a húsvéti ünnepekből és az is-
kolai tavaszi szünetből még alig felocsúdva 
három hetedik osztályos tanuló, Maróti Ivett, 
Mihálffy Gergely és Szűcs Eszter valamint kí-
sérőik Tóth Andrea és Soór László Erdélybe, 
Dévára utaztak, ahol részt vettek a dévai 
Téglás Gábor Elméleti Líceumban rendezett 
fizikaversenyen.

A versenyt minden évben a líceum és a Hau-
er Erich Társaság hirdeti meg a dévai és a kör-
nyékbeli magyar általános- és középiskolás 
gyerekeknek, de az idén először a zsombói 
diákok is neveztek tekintettel az iskoláink 
között kialakult együttműködésre, közös 
programokra, sőt barátságra.

Hauer Erich a dévai magyar iskola egyik 
megálmodója, lelkes, több díjjal is kitün-
tetett fizikatanár, csillagászattal foglalkozó 
könyvek szerzője volt, aki a magyar közös-
ségért is sokat tett Déván. Sajnos fiatalon 
meghalt, már az iskola létrejöttét sem érhet-
te meg, de emlékére a líceum minden évben 

megrendezi ezt a három kategóriában kiírt 
izgalmas fizikaversenyt.

Maróti Ivett egy esszét írt és mutatott be. 
A Szibériában nemrég történt meteoritrob-
banáshoz kapcsolódóan a meteoritokról ál-
talában és a konkrét cseljabinszki meteorit-
becsapódás részleteiről is beszélt egy power 
point prezentáció segítségével. Kategóriájá-
ban Ivett a második helyen végzett.

Szűcs Eszter és Mihálffy Gergely az érdekes 
fizikakísérletek kategóriájában neveztek. 
Mindketten néhány, főleg a nyomással és 
a hővel kapcsolatos kísérletet mutattak be. 
Egyszerű, hétköznapi anyagok felhasználá-
sával nagyon látványos jelenségeket sikerült 
a zsűri elé varázsolniuk. Eszter szintén a má-
sodik helyet szerezte meg, míg Gergő dicsé-
retben részesült.

A három nap alatt persze nem csak a verseny 
kötötte le az időnket, hanem megismertük a 
környéket, láttuk Bethlen Gábor szülőházát, 

a dévai várat és a vajdahunyadi kastélyt is, 
sőt az utazás fáradalmait a helyi fürdőben az 
AquaLandban tudtuk kipihenni. Így bizony 
elég mozgalmas napok vannak mögöttünk, 
és sok élménnyel tértünk haza. 

Nagyon elégedettek lehetünk diákjaink tel-
jesítményével, a Szent Imre Katolikus Általá-
nos Iskola tanulói jó hírét vitték iskolánknak, 
megállták a helyüket és szép helyezést értek 
el, annál is inkább, mivel középiskolásokkal 
versenyeztek egy korcsoportban. A kirán-
duláson jól érezték magukat, sokat láttak, 
tapasztaltak és tanultak is. Reméljük, jövőre 
újabb diákok is megismerhetik Erdélynek 
ezt a gyönyörű részét és sikerül hagyományt 
teremtenünk. Köszönjük mindkét iskolának, 
hogy lehetővé tették a zsombói gyerekek 
számára, hogy részt vegyenek a versenyen 
és anyagilag is támogatták az utazás, szállás 
és étkezés költségeit.

tóth andrea

 pedagógus

Vesd bele magad! másodszor

Zsombói gyerekek Déván
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"És minden hallgat, és minden figyel,
És minden a legforróbb érzelem...

A kősziklák e vén kritikusok,
Maradnak csak kopáran, hidegen." 

Petőfi Sándor: Ki a szabadba!

Hagyományteremtő tanári hangversenyre 
került sor 2013. február 15-én, a felújított 
József Attila Közösségi Házban. 
Első műsorszámként, köszöntés képpen egy 
Haydn kórusművet énekelt Kremper-Kerekes 
Enikő, Földiné Fülöp Katalin, és Nyári Orso-
lya.
Elekné Sándor Szilvia Scarlatti szonátát, és 
Tyerhanov keringőt játszott zongorán. Ezt 
követően Kremper-Kerekes Enikő széki nép-
dalcsokrot énekelt. Nyíri Csaba Fernando 

Sor: Mozart variációit gitáron adta elő. Veréb 
Judit Mozart: Cosi fan tutte - című operájá-
ból Fiordiligi áriáját énekelte. Ezután Elekné 
Sándor Szilvia Ginastera: Danca, és Kees 
Schoonen Bek: Fast and irregular - című 
darabjait zongorázta. Hegedűsné Kovács 
Zsuzsanna Chopin: Cisz - moll keringőjét 
adta elő. Utoljára Huszár Emőke hegedűjáté-
kában gyönyörködhettünk. Elsőnek Kreisler: 
A szép rozmaring - című művét, majd befe-
jezésül a Monti csárdást játszotta. A mintegy 

ötvenfős, hálás közönség bíztatására, a ta-
nárnő ráadást is adott. 
Ha röviden jellemezni szeretném a hangver-
senyt, akkor leginkább az elhangzott művek 
virtuóz előadását emelném ki. Az összes 
fellépő művész-tanár bravúros virtuozitással 
szerepelt. Ilyen sokszínű, színvonalas kon-
certet Szegeden sem minden nap hallhat 
az ember, pláne ingyen, drága belépőjegy 
nélkül.

BÁtkI FaZekaS ZoltÁn

Ilyenkor, tél végén, mindenki nagy várako-
zással figyeli, hogy mikor köszönt be az igazi 
tavasz. Idén különösen ragaszkodónak mu-
tatkozik a hideg, a hó, pedig már a „meleget 
hozó” emberek is itt vannak. 
Megszoktuk, hogy a Közéleti Kávéház ren-
dezvényei csemegéül szolgálnak. Így volt ez 
2013. március18-án is, amikor a zsombói Kós 
Károly Alapfokú Művészeti Iskola négy tanu-
lója és két tanára, lelkünk melengetésére, 
kedvünk kerekítésére adtak egy kis hangver-
senyt.
A Király-Kőnig Zeneiskola terme teljesen 
megtelt. Felváltva játszott a zongorán Zsíros 
Vanda, Kothencz Lívia és Varga Ádám. Az 
ismertebb Beethoven, Schubert, Chopin da-
rabok hallatán, sokan, önkéntelenül fej- és 
testmozgással kísérték a dallamokat. Felidé-
ződött többünkben, hogyan is keringőztünk 
ezekre, egykor! 
A legifjabb, Kálmán Richard, korát megha-
zudtolva állt ki, fogta a hegedűt, és játszott, 
elbűvölően, kotta nélkül! Nem csoda, hogy 
„vastapsot” kapott
Végül a két tanár, Hegedűsné Kovács Zsuzsa 
zongora-, és Huszár Emőke hegedűjátéka 
kápráztatott el minket. Túlzás nélkül mond-
hatni: művészien játszottak! Őket hallva egy-
általán nem csodálkoztunk tovább, hogy a 
tanítványok is így uralják hangszereiket.
A bemutatkozásuk igazolta, hogy az 1996 
szeptemberétől működő Művészeti Iskolában 
milyen kiváló, lelkiismeretes, szívvel végzett 
munka folyt, és ez tart a jelenben is. Jogosan 
érdemelnének több odafigyelést, támoga-
tást!
A kitartó taps jelezte, hogy mindenki jól érez-

te magát, tetszett a gondos szakértelemmel 
válogatott műsor. A hétköznap ellenére ün-
nepi esten voltunk! Köszönjük a tanároknak, 
a tehetséges, szorgalmas zenész-fiataloknak!
A tavasz-hívogató hangok áradására, bizo-

nyára hamarabb lesz igazi napsütés, virág-
nyílás és még több madárdal, hogy minél 
jobban érezzük magunkat!
   SZePSy eleonóra

nyugalmazott pedagógus

Nagy Imre Erik idén is eredményes volt a 
free-scores.com zenei oldal nemzetközi 
zeneszerzőversenyén. A művésztanár ta-
valyi díjnyertes Ave Mariája bejárta Euró-
pát. Idén kettős sikert aratott a nemzetközi 
megmérettetésen, zeneművei az egyik 
kategóriában első, a másikban harmadik 
helyen végeztek. Először szakmai zsűri ros-
tálta meg a műveket, hogy technikailag 
és szakmailag megfelelnek-e a kiírásnak, 
majd utána szavazatok alapján alakult ki a 
sorrend – a szavazók értékelték is egy ötös 

skálán a műveket. A befutó a White Cat On 
The Black Piano – ragtime (’Fehér macska 
a fekete zongorán’) lett a modern zongora-
darab kategóriában, a dalok között pedig a 
Diófa L’amour hozta el a harmadik helyet. 
Munkahelyének, a Kós Károly Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézménynek ajánlotta fel a 
versenyen kapott egyik nyereményét, a 150 
eurós kottavásárlást, melyet köszönettel el-
fogadtunk. Gratulálunk a sikerhez, és kíván-
csian várjuk a folytatást.

FaraGó GaBrIella

FaraGó GaBrIella

intézményvezető

Tanári Hangverseny

Tavasz-hívogató

Nagy Imre Erik nemzetközi sikereket ért el



kuL-tuRI

13

"...De szépek vagytok, tavaszi rügyek,
de bátrak vagytok! Nem kérdezitek,

mi vár rátok- ha itt az ideje,"
Szabó Lőrinc: Az áprilisi rügyekhez

A mai magyar kulturális divatviszonyokat 
szemlélve olybá tűnik, hogy az irodalmi szalo-
nok kitüntetettjei magukért – és egymásból 
– élnek. Az elköteleződés, a valóságtükrözés 
feladatát átvette a felelősség nélküli fikció. A 
formabontó nyelvkészletet az extravagancia 
és egymáshoz igazodás igénye alakítja. A ki-
vételezettek a saját akolbéliek felkentjei. Egy-
mást ütik lovaggá.
Ugyan hol van már Móra vagy Tömörkény 
egyetemes, osztatlan népszerűsége? Hol te-
remnek ma a (nemcsak a fennkölt ítészeknek, 
de a népfiaknak is tetsző) tömeghatású köny-
vek? Hol lelni meg az életvalóságot?
Mármost nem állítom, hogy Pancza István, 
kinek könyve e néhány gondolatot szüli, az 
említett írók egyenes ági leszármazottja. De 
népi értelemben jogfolytonosa – az igen! 
Ő hivatásos író aligha akar lenni – csak az 
igazságmagvak meglelője. A társadalmi té-
vutak fölmutatója. A fájó sebhelyek föltárója. 

Aligha kereste a történetekhez a formát – 
csak le kellett írni. Egyszerűen. Keresetlenül. 
Magyarul. És aki megkérdi, ugyan, mi dolga 
egy vidéki távközlési üzemmérnöknek az 
írástudománnyal, az nemigen hallott még a 
gondolkodó ember felelősségéről, s tán Gom-
bocz Zoltán, vagy Simonyi Zsigmond nevét se 
ismeri: ők voltak azok a réges-régi nyelvészek, 
akik – sok társuk mellett – a népi kifejezés-
mód gazdagságáról, a falun élő ember nyelvi 
tehetségéről, kifejezőkészségéről oly sokszor 
írtak.
Pancza István könyve e tekintetben is érték: 
választékos, szép magyarsággal ír. De hisz 
ebben élte ez életét… S hogy nem tanult 
mestersége az írás? Hát kinek volt az? Még a 
’80-as években történt: egy műfordító – a ké-
sőbbi bal-liberális köztársasági elnök –, Göncz 
Árpád kezdeményezésére a szegedi egyete-
men fordító-kurzust indítottak. Az eredmény: 
teljes kudarc. Az írás, s a vele testvér műfordí-

tás ugyanis nem tanítható. Az csak a tehetség 
– s ahogy a nyelvészek és irodalomtudósok se 
cáfolják – lelki késztetés dolga. Csak két közeli 
példa: az Őszeszékről elszármazott zsombói 
mesemondó őstehetség, Tombácz János, vagy 
földije, a parasztíró Gémes Eszter. S a sort 
hosszan folytathatnánk.
Pancza Istvánt nyilván az késztette írásra, 
hogy családtagjainak, ismerőseinek olykor 
tragikus történetei tanulságul szolgálhatnak 
az utókornak. S így igaz: a társadalmi tapasz-
talat terhét – tanulságul – le kell tenni az 
utókor elé. Ki kell írni magunkból a történelmi 
fájdalmat. A szerző alighanem önmagával is 
megküzdött az elbeszélésfüzér megírásakor; 
mert megszenvedett emlékek tára, sorstragé-
diák krónikája ez. Nekünk már nem megszen-
vedni kell – hanem olvasni. És tanulni belőle. 
Életpéldázatot.

VÁrkonyI BalÁZS

Az írástudó terhe 
– avagy gondolatok Pancza István könyvét olvasván

A zsombói gyerekek és az Operaház megszállása
„Öregem, ez aztán frankó volt!”
Bevallom, az idézet nem teljesen szöveghű: a 
kiskamasz az operaelőadás után, a lépcsősoron 
lefelé csámpázva, a „frankó” helyett kissé hétköz-
napibb szót használva bökte oldalba barátját. A 
frivol szóban volt a lényeg: az, hogy a zsombói 
gyerekek március végén, egy szombati napon 
zajlott budapesti előadást fegyelemmel, figye-
lemmel, tetszéssel követték.
Nem tudom, volt-e már rá példa, hogy egy szá-
zadnyi falunk béli kisiskolás egyszerre legyen 
tanúja a hazai operajátszás „szentélyében” zajlott 
varázslatnak. Ránki György műve, a Pomádé ki-
rály új ruhája című meseopera került színre e na-
pon. A Szent Imre Katolikus Iskola és a Zsombói 
Művészetbarátok Köre közös szervezésében két 
autóbusznyi lányka és fiú szállta meg a fővárosi 
Operaházat.
Az első becsengetés után a már bent ülők cso-
dálkozva nézegettek hátra: míg másutt tömött 
sorok voltak, addig a nézőtér hátsó szektorában 
egy lélek se… Aztán, épp a végső csengetés 

előtt, bezúdult a zsombói gyereksereg, meg a 
felnőtt kísérők, szülők, tanárok. Mint később 
kiderült, a leghálásabb közönség ők voltak. 
Tetszéssel fogadták a nézőteret is „bejátszó” 
rendezői ötleteket. Feszülten figyelték az énekes 
meseszövést – amely, ugye, a lényeg és a látszat 
különbözőségéről, a képmutatás és az őszinte-
ség, a hamisság és az igazmondás föloldhatat-
lan ellentétéről szól. Bizonyára eltarisznyázták a 
mese tanulságait – de a szórakozás, az önfeledt 
zeneélvezés, az ének és a látvány volt tán a leg-
fontosabb. Vastapssal köszönték meg a produkci-
ót a Pomádé királyt formáló Szvétek Lászlónak, 
a „csodatakács” kettősnek, Beöthy-Kiss Lászlónak 
és Geiger Lajosnak, a Nyársatnyelt Tóbiást meg-
személyesítő Valter Ferencnek és a többieknek, 
Rácz Rita, Farkas Gábor, Ollé Attila alakításának. 
Kijárt a külön éljenzés a Garda Roberto királyi 
ruhamestert alakító énekesnek; hát hogyne, 
hisz az Operaház magánénekese, Bátki Fazekas 
Zoltán – Zsombó lakója. És az ő, meg a többi fa-
lubéli művész példája sugallja: a tehetség kiválik.

A márciusi operalátogató zsombói gyerekek 
többsége bizonyosan zeneszerető lesz. Ám hogy 
közülük valaki zenésszé, énekessé válik-e, ezt 
az idő dönti el. Adja Isten! S ha így lesz, ne le-
gyenek példa nélkül, hogy elfelednék, honnan 
jöttek – idézzünk egy régi pillanatot. 1917-ben 
egy őstehetség robbant be az operaszínpadra. 
Palló Imrének hívták. Messziről jött: székely föld-
műves család sarja volt, s lett jogász, itthon és 
a világban ünnepelt énekművész, az Operaház 
örökös tagja s egy ideig igazgatója, Kodály Zol-
tán szerint „a magyar népdalok mesterdalnoka”. 
Már sikerei csúcsán volt, amikor Székelyföldről 
édesanyja és édesapja érkezett egy előadásra. A 
darab végén, a taps, az ünneplés után Palló Imre 
lement a nézőtérre, s kezet csókolt a sokszoknyás 
parasztnéninek és a magyar gúnyás öregnek – 
szerető szüleinek. A közönség állva, dermedten, 
meghatottan figyelte. S felcsattant egy második, 
véget nem érő vastaps…

VÁrkonyI BalÁZS
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„Szeressétek egymást!” - beszélgetés Pancza Istvánnal

"mint a barna földből a rét füve,
a barna 

ágból kicsaptok ti is,
akármilyen hideg az április."

Szabó Lőrinc: Az áprilisi rügyekhez

– Hogyan képzeljük el a fiatal Pancza Ist-
vánt?
– Mindig olyan „bezzeg” gyerek voltam. A 
barátaim szülei mindig velem példálóztak: 
„Bezzeg a Pancza Pista nem csinál ilyet! Bez-
zeg az István nem viselkedik így!” Mintagye-
rek voltam. Ez onnan adódik, hogy tudtam, 
ha megcsináltam pl. a favágást, akkor tud-
tam, hogy utána elengednek a szüleim. Ha 
tudtam egy dologról, hogy abból szidás lesz, 
azért nyakleves jár, akkor kiléptem belőle, és 
nem csináltam.

– De a csínytevésekbe azért benne voltál, 
ugye?
– Benne voltam, persze, de csak a normális 
keretek között (nevet). Ha kezdett elfajulni, 
akkor inkább otthagytam.

– Honnan jön ez a kötelességtudat?
– Nem tudom, pedig már sokat gondol-
koztam róla. Nem voltam csodagyerek, nem 
voltam észkombájn; habár azt mondták a ta-
náraim, hogy ha egy kicsit többet tanulnék, 
akkor kitűnő lehetnék. De nem szerettem 
stréber lenni. Inkább voltam jó vagy jeles, 
de kitűnő sosem. Mindig tudtam a köteles-
ségemet, de csak annyit csináltam meg, ami 
szükségeltetik. Soha semmit nem vittem 
túlzásba. (nevet) Mai fejjel visszagondolva 
nem tudom, hogy miért viselkedtem így. 
Valószínű, hogy az észjárásom bonyolultabb 
volt.

– Mit tanultál a szüleidtől?
– Rengeteg mindent. Apám egy rendkívüli 
ember volt, mint ahogy arról a könyvemben 
is írtam: sosem vert meg, sosem láttam ré-
szegnek, sosem káromkodott, sosem csinált 
zűrt, anyámmal sosem veszekedtek. Én ilyen 
légkörben nőttem föl. Nálunk, az én csa-
ládomban, a gyerekeimnél sem volt divat, 
hogy csúnyán beszéljünk, a gyerekek előtt 
sosem vitatkoztunk.
Amit még tőlük tanultam, az az ember-
szeretet. Az én anyám olyan volt, hogy az 
utcánkban lakott két szegényebb családod, 
és az természetes volt, hogy húsvétkor, ka-
rácsonykor sütött kalácsot, süteményeket, és 
az a két család is kapott ezekből bőségesen. 

Nem csak egy tányérral, hanem egy egész 
tepsivel, vagy két tepsivel. Én segítettem 
neki vinni, és a családok hálálkodtak, ami jó 
érzés volt. Így nőttem én föl.
Vagy amikor kijöttünk ide, Zsombóra lakni, 
édesanyám hozott ki a szomszédoknak süte-
ményt, mert olyan aranyos bácsi a szomszéd 
bácsi. A szomszédok nem győztek csodálkoz-
ni, és nem értették, hogy ezt miért kapták. 
Hát mert olyan aranyos a Pista bácsi.

– Egyébként is jellemző a családodra a sze-
retet.
– Igen, a felebaráti szeretet. Nem voltunk 
sosem gazdagok, de amikor az államosítás-
kor elvettek tőlünk mindent, mi olyan sze-
gények voltunk... Érdekes, hogy akkor mi is 
kaptunk segítséget másoktól, mert meg kell 
mondani, hogy '52-53-ban anyám mindig 
azt mondta, hogy nem tudom, hogy holnap 
mit fogok csinálni ebédre; és mindig volt 
ebéd. Én nem tudtam, hogy honnan van, 
mert mindig csak azt hallottam, hogy nincs 
pénz; el kellett adni a zongorát, hogy legyen 
mit ennünk, de aztán az a pénz is elfogyott...

– Szerencsés ember vagy, hogy mindig talál-
koztál olyanokkal, akik segítettek!
– Igen. 28 évet a Magyar Királyi Postánál 
dolgoztam. 1962-ben segédmunkásként 
kezdtem. A munkahelyemen 1990-ig is 
8-szor voltam kiváló dolgozó, és azt mond-
ták, hogy olyan még nem fordult elő. Biztos 
valamit jól csináltam. Nagyon megbecsültek 
a beosztottaim, mert én mindig ember-
számba vettem őket, és mindig segítettem 
rajtuk. Például, olyat csináltam mint mun-
kavezető, hirtelen eszembe jutott, hogy azt 
ígértem, ha a tervvel elkészülnek, akkor 
főzök nekik marhapörköltet, és focizhatnak 
kétszer 30 percet. Ezért ezek az emberek 
nagyon szerettek. Nem csak követeltem, ha-
nem adtam is nekik. Vagy például elvittem 
őket Gyopárosfürdőre, fürdőgatyát béreltem 
nekik, és mindenki kapott egy-egy pofa sört, 
mert nagy meleg volt.

– Hogy volt bátorságod megírni a családod 
történetét?
– Sokan feltették a kérdést, hogy nem fé-
lek-e attól, hogy a nagy nyilvánosság elé 
tártam a történeteinket. Nem félek. Nincs 
titkolnivalóm, nincs rejtegetnivalóm, nincs 
szégyellnivalóm. Nem mondom, hogy nem 
volt az életemben zűrös szakasz, olyan, ami-
ről nem szívesen beszélek, de titkolnivalóm, 
az nincs. Azt gondolom, hogy az emberek 
szívesen megismerik ezeket a történeteket, 
azokat az embereket, akiknek az életük 
ilyen, mint amit leírtam.

– Miért írtad meg a történeteidet?
– Az 1950-es évek, a Rákosi időszak, az 

borzasztó volt. Sajnos akkor a lakosság any-
nyira meg volt félemlítve, hogy még ma sem 
mernek arról az időszakról nyíltan beszélni, 
mert berögzült az emberekben a félelem. 
Ugye akkor még egy politikai viccet sem 
lehetett elmondani: akkor volt divatban az 
5+1-es viccek. 5 évet kapott aki mondta, 
1-et, aki hallgatta. Én ismerek olyan embert, 
akit azért vittek el, mert Rákosi viccet mon-
dott.
A mai fiataloknak fogalmuk sincs az 50-es 
évekről. Ha például én valahol elmesélem, 
hogy miért nem tanulhattam tovább, cso-
dálkozó tekintettel néznek, és azt gondolják, 
hogy össze-vissza beszélek, pedig ez a való-
ság.

– Az életed megpróbáltatásai hogyan befo-
lyásolták az életedet? Megtörtek, vagy meg-
keményítettek?
– Keményebbé tettek.
Például volt egy eset, amikor apám megmu-
tatott nekem egy embert az utca túloldalán, 
és azt mondta, hogy ő ÁVH-s volt. Ez az 
ember verte majdnem halálra édesapámat. 
Nyomon követtem az életét, és meg is akar-
tam leckéztetni, de aztán nem lett belőle 
semmi. A 70-es években már buszsofőr volt. 
Apám kiszólásából is azt hallottam ki, hogy 
nem gyűlöli annyira, aztán már nem akar-
tam megleckéztetni.

– Melyik az a novella, amit kiemelnél?
– Az Ámen. Kérdezték is, hogy miért nem 
ezt a címet adtam a könyvnek. Én azt mond-
tam, hogy nem szeretném, ha az emberek 
azt gondolnák, hogy ez egy vallásos témájú 
kötet.

– Márpedig a könyv minden egyes történe-
tében a hit van jelen! A hited, a családod hite 
sosem tört meg egy pillanatra sem.
– Igen, a hit volt az, ami átsegítette a csalá-
domat a borzalmakon. Oldalági rokonoknál, 
már volt öngyilkosság – az ő történetük is 
benne van a könyvben. Bali bácsi egy nagyon 
erős ember volt, de mégis összeroppant és 
nem bírta tovább. A testvére megbolondul, 
Maca néni pedig szívinfarktust kap, amikor 
elvisznek mindent a tanyáról.
– Mitől különlegesek ezek a történetek?
– Azért adtam azt az alcímet, hogy csodák 
és borzalmak, mert a borzalmakkal szemben 

Különleges történetek – csodák és borzalmak címmel jelent meg Pancza István önéletrajzi ihletésű könyve. A könyvbemutató után - mely 2013. 
március 15-én volt a Közösségi Házban – beszélgettem Pista bácsival életről, halálról, hitről, családról.
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"Reménytelen ábránd volt csak,
Áprilisi múló nap.

Az álmaim mégis felkavartak,
S a szívemet elloptad."

George Orwell

megmutatom a csodákat, hogy tudjuk, az 
életben nemcsak szörnyűségek vannak, ha-
nem pozitív dolgok is. Lehet, hogy erre valaki 
azt mondja, ez a véletlen, így alakult a dolog; 
de véletlenek nincsenek. A csodát sosem én 
állapítom meg, hanem más mondja ki, hogy 
csoda történt, vagy olyan dolog történt vele, 
ami eddig még nem történt az életében.
Szeretem ezeket a történeteket. Volt olyan 
ember, aki szipogva hívott fel, hogy teljesen 
meghatódott, mert ilyen élményben még 
nem volt része.
Sok olyan csoda történik, amit kis odafigye-
léssel bárki észrevehet, mert mindenkivel 
történik csoda. Sok emberrel beszéltem, 
akik beszéltek erről. Én azokat írtam le, amik 
tényleg megtörténtek, és én azt le is nyo-
moztam.

– Mi az a csoda?
– Az emberrel olyan történik, ami még so-
sem történt vele és vagy megszólítást kap, 
vagy olyan eseménybe kerül, amit nem tud 
megmagyarázni, csak úgy, hogy szerencséje 
volt, vagy csoda történt vele. 

– Isteni csoda...
– Igen. Bár embere válogatja, hogy ki ho-
gyan nevezi ezt: mert van olyan, aki még vé-
letlenül sem mondja, hogy isteni csoda, bár 
van a könyvemben egy ember története, akit 
Sárospatakon a Szent Erzsébet templomban 
szólít meg Isten, és attól kezdve elfogadja. 
Vagy egy másik történet: Jakab Sanyi, aki 
karambolozik az algyői úton, élet-halál kö-
zött kerül a klinikára. Műtik, és a műtőaszta-
lon beáll a klinikai halál, ő kiszáll a testéből, 
és föntről mindent lát és hall. Ő, aki kommu-
nista volt, szakít az addigi nézeteivel. Erről is 
részletesen olvashatnak a könyvemben.

– A könyv egyik története a szeretetről szól. 
Szerintem ez a könyved fő üzenete.
– ...és a megbocsájtás. A szeretet és a 
megbocsájtás. Azért tettem a végére, hogy 
summázza a leírtakat; egy kis elmélkedés a 
szeretetről, és arról, hogy a szeretetnél szebb 
érzés a világon nincsen. Ezt nem én találtam 
ki, de valóban úgy működik, ha szeretet van 
két ember között, az csodálatos érzés.
– Hogyan látod most a világot a szeretettel 
kapcsolatban?
– Sajnos nagy baj van. Ha én visszagon-

dolok a gyerekkoromra, akkor eszembe jut, 
hogy sokkal jobban összetartottak az embe-
rek, és nagyobb volt a szeretet. Ma el tudnak 
menni úgy mellettem az emberek, hogy 
nem fogadják a köszönésemet, nem köszön-
nek vissza. Ha engem megtisztel valaki az-
zal, hogy rám köszön, akkor az a minimum, 
hogy válaszolok rá. De így, hogy még azt 
sem mondják, „múúúúú”, erre mit mondjon 
az ember...

– Mitől van ez szerinted?
– Ez a mai világ rohanó, törtető, csörtető, 
azt magyarázzák bele az emberekbe, hogy 
az érvényesül, aki könyököl, aki más embe-
rek hátán kerül valahova. Sajnos ez a világ 
arról szól, hogyan tudunk kijátszani máso-
kat, hogyan tudunk becsapni embereket. 
Borzasztó. Elfelejtjük azt, hogy embertár-
sak vesznek körül bennünket, akik esetleg 
ránk szorulnak, vagy én szorulok rájuk. Nem 
mondom, hogy mindenki, mert vannak ki-
vételek, de sajnos azt veszem észre, arra tart 
a világ, hogy nem veszünk egymásról tudo-
mást, sőt, már családokon belül is vannak 
problémák.

– Mi lehet a megoldás?
– A Bibliát, a Szentírást kell olvasni. Abban 
minden benne van.

– Szokásod, hogy a Szentírást felütöd?
– Igen. Minden nap olvasom.

– Szerintem a könyved is ilyesmi. Ha az 
ember egy kicsit eltéved a mindennapokban, 
akkor üsse fel a könyvedet, és olvassa el azt 
a novellát, ahol kinyílik. Minden történetnek 
van olyan üzenete, amely az embert arra a 
napra elkíséri.
– Igen. Ez így működik. Mindennapi útra-
valót adhat.

– Van olyan dolog, amit másként csinálnál 
az életedben?
– Igen. A következő könyvemben írok is 
erről.

– Mik voltak a terveid gyermekkorodban?
– Nagyon sok tervvel indultam. Szerettem 
volna zeneileg képezni magamat, képző-
művészeti vonatkozásban, rajz és festésben 
is szerettem volna valamit produkálni, mert 

éreztem magamban, hogy tudtam volna 
valami maradandót alkotni. Ez nem adatott 
meg sajnos. Bennem mindig is volt valami, 
ami arra sarkallt, talán ezért is lett ebből a 
könyvből könyv, hogy megmutassam, hogy 
valamit talán többet tudok. Nem a másik 
embernél, inkább magamnak akartam bi-
zonyítani.

– Boldog ember vagy?
– Ez jó kérdés. Azt hiszem, hogy igen. Én 
nem voltam sosem az a típusú ember, aki 
kétségbeesett, mindig hittem abban, hogy 
csak jó következhet. Rossz után csak jó kö-
vetkezhet. Mindig hittem abban, hogy ki 
tudok mászni a gödörből, meg tudom oldani 
a problémát, el tudom intézni azt a felada-
tot, tehát mindig hittem magamban, hogy 
képes vagyok rá, és ez valahogy így is volt. 
Voltak nehéz helyzetek az életemben, de 
mindig sikerült megoldani.

– Még mik a terveid a jövőre nézve?
– A könyvem borítóján is látható az 
ingolstadti magyar hősi temető emléktáb-
lája, ami a temető közepén van elhelyezve. 
Ide mindig is szerettem volna kijutni, ezt a 
temetőt megnézni.
Aztán szeretnék Passauba is kijutni, ahol a 
nagybátyám Dr. Francz Géza szolgált. 
Apám is azt mondta: Édes fiam, ha teheted, 
ide föltétlenül menjél ki!

– Mint ahogy – gondolom – szívesen meg-
látogatnád Szibériában Oleget...
– Igen, vele keresztapám sokáig levelezett, 
meg azzal a francia konzul házaspárral is, 
ahol a férj nagykövet volt Kabulban. Ők vol-
tak is Hódmezővásárhelyen. Ezek olyan té-
mák, olyan emberi kapcsolatok, ami tényleg 
mesébe illő, hogy ilyen tényleg létezik...

– A második könyvről mesélsz még?
– Hasonló hangvételű, mint az első, és egy 
kicsit elmélkedek is különböző témákról. 
Azért lesz érdekes, mert lehet vitatkozni 
arról, hogy a másiknak mi a véleménye egy 
adott témával kapcsolatosan. Sőt! Szeret-
ném is, ha a könyv megjelenése után tarta-
nánk egy vitafórumot, beszéljük meg, hogy 
kinek mi a véleménye. Szeretnék vitatkozni, 
ütköztetni gondolatokat.

– Mikorra várható a második könyved meg-
jelenése?
– Idén október 23-án.

– Van még egy harmadik könyvötleted is...
– Igen. A politikában eltöltött 13 évet öle-
li fel, arról mesélek majd. Készen is vagyok 
vele, de az nagyon kemény: azt csak halálom 
után lehet kiadatni.

– Akkor még legalább 30 évet kell várni a 
harmadik könyvedre!

VIZI renÁta

megbízott intézményvezető
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"Az áprilisi délutánon
dalt hallani egyszerre, távol.

Az illatos, japáni égből
hull a napfény és hull a zápor."
Kosztolányi Dezső: Az áprilisi délutánon

Villantó a Közösségi Házban
Nagy érdeklődés övezte az idei, március 24-
én megrendezett Villantót. 
Az alapvetően Ki mit tud?-os alapokon és 
ötleten nyugvó rendezvényre számos ne-
vezés érkezett a József Attila Közösségi Ház 
és Könyvtárba. Az esemény népszerűségét 
még az a tény sem árnyékolta be, hogy kivé-
telesen vasárnap került rá sor. Délután ket-
tőkor már izgatott beszélgetésektől, gyerek-
zsivajtól zengett a ház, mindenki várta, hogy 
végre elkezdődjön a megmérettetés.
A délután folyamán Vizi Renáta, a Közösségi 
Ház igazgatónője töltötte be a konferanszié 
szerepét. Elsőként bemutatta a háromtagú 
zsűrit, amelynek tagjai Vadicska Andrea, Fa-
ragó Gabriella, valamint Hajdu Lajos voltak. 
Az ő döntésükön múlott, hogy a fellépők kö-
zül kik juthatnak tovább a májusi ásotthalmi 
fordulóra. 
Elsőként lépett színpadra a Bokréta Dalkör, 
akik csodálatos népdalokkal készültek. Ezt 
követően a Nefelejcs Óvodás Gyermektánc 
Együttes ügyes kis táncosai népesítették 
be a pódiumot tanárukkal, Nokta Gáborral 
kiegészülve. A közönség hatalmas tapssal 
jutalmazta a Malactáncra keresztelt kedves 
kis produkciót. Az apróságok után négy na-
gyobb lány következett: Gárgyán Doroti, Szél 
Orsolya, Hevesi Lili és Kun-Szabó Dominika 
népdalcsokrot állított össze erre az alkalom-
ra, míg az utánuk fellépő Szalmáné Valika 

egy vicces, kissé pajzán mesével nevettette 
meg a közönséget. Ezt követően kissé mo-
dernebb vizekre eveztünk, ugyanis a Feel 
Good Dance Company ovis hip-hop tánc-
csoportja mutatott be egy rendkívül bájos, 
ugyanakkor vagány koreográfiát. Őket a már 
színpadra lépett, „négyes fogatból” meg-
ismert Szél Orsolya zongorajátéka követte, 
majd Mizsei Zoltán kápráztatta el rendkívüli 
harmonikadarabjaival a nézőket. Ezután kö-
vetkezett a Szivárvány Nagycsaládos egye-
sület bátor férfi tagjaiból álló, Bangó Margit 
és a 100 fogú cigányzenekar fantázianevet 
viselő produkció. A látszólag hangszereken 
játszó zenészek mellett feltűnt maga Bangó 
Margit is, ám mozgó parókájából és masz-
kulin vonásaiból következtetni lehetett, 
hogy mégsem igazi hölgyről, sokkal inkább 
egy kifestett, női gúnyába bújt férfiról van 
szó. A humoros előadás után a Bad Angels 
nevet viselő, háromtagú lány banda muta-
tott be egy akrobatikus elemekkel átszőtt, 
hip-hop táncprodukciót. A csajok állítólag 
nagyon izgultak színpadra lépésük előtt, 
azonban előadásukon ez egyáltalán nem 
látszott: minden gond nélkül spárgáztak, 
cigánykerekeztek a táncmozdulatok között. 
Utánuk a Szivárvány Nagycsaládos Egyesület 
hölgy tagjaira szegeződtek a szemek: ope-
rett-csárdás fellépésük nagy sikert aratott. 
Ezután Szokai Nikolett lépett színpadra, aki 

Patai Anna Küldd el a mosolyod című számát 
énekelte el. Nikit Sziládi Ferenc követte, aki 
szintén énekes előadást hozott: népdalokat 
hallhattunk tőle. Majd Szalmáné Valikát lát-
hattuk ismét a színpadon, ezúttal egy szava-
lattal készült. A vers után újra a táncé lett a 
főszerep: a Feel Good Dance Company junior 
hip-hop tánccsoportjának koreográfiáját 
tekinthette meg a közönség, eztán pedig az 
utolsó fellépő, a Boróka Táncegyüttes követ-
kezett: „Mikor Gergely legény volt” című elő-
adásukat nagy tapssal jutalmazták a nézők. 
A műsor végén a zsűri visszavonult, hogy el-
döntsék: melyik előadás fogta meg őket any-
nyira, hogy továbbjuttassák őket a következő 
fordulóra. A nehezen megszületett „ítélet” 
szerint az alábbi előadókkal találkozhatunk 
Ásotthalmon: Bokréta Dalkör, Nefelejcs Óvo-
dás Gyermektánc Együttes, Szalmáné Valika, 
Mizsei Zoltán, a Szivárvány Nagycsaládos 
Egyesület női csoportja, a Feel Good Dance 
Company junior hip-hop táncegyüttese, va-
lamint a Boróka Táncegyüttes. 
Reméljük, hogy mindenki jól érezte magát 
ezen a családias, színes délutánon! Gratulá-
lunk minden bátor fellépőnek, a továbbju-
tóknak pedig sok sikert kívánunk a májusi 
megmérettetésen!

kóSZó VIktórIa

programszervező asszisztens

A DOMINO Közhasznú Alapítvány által – 
Emberi Erőforrások Minisztériuma támo-
gatásával – megvalósított „Múltidéző…” 
hagyományőrző program 2013. március 
végével lezárult.  Terveinkhez hűen több 
munkavégző alkalomhoz és téli, tavaszi 
ünnepkörhöz kapcsolódó népszokás felele-
venítésére került sor (András-napi program, 
Adventi időszak programjai, Télbúcsúztató 
táncház, Húsvéti kézműves foglalkozás, stb). 
Ezúton szeretném megköszönni lelkes ön-
kéntes támogatóink segítségét, mellyel a 
program megvalósulásához hozzájárultak.
Az alapítvány szakmai aktivitásának köszön-
hetően a bennünket segítő, munkánkban 
folyamatosan résztvevő fiatalok közül há-
rom egyetemista részére sikerült különböző 
tematikájú külföldi konferencián való 
részvételre lehetőséget nyernünk, akik 
egy-egy hetet tölthetnek Lengyelország-
ban, Hollandiában és Cipruson. A külföldi 
utazások során külkapcsolatok építésére, kü-
lönböző országok kultúrájának, szokásainak 

megismerésére nyílik lehetőség, amellett, 
hogy az országot egyedüliként kell képvisel-
niük a nemzetközi rendezvényen.
Szervezetünk további fiatalok jelentkezését 
is várja, akiknek külföldi utazását segítjük, 
cserébe munkánkban való aktív részvételt, 
segítő tevékenységet várunk rendezvénye-
ink során meghatározott időszakra.
Régi kulturális hagyományt felelevenítve 
márciusban „Útközben…” címmel útibe-
számoló-sorozatot indítottunk, mely során 
külföldre kalauzoljuk el a program látogató-
it, alkalmanként egy-egy világot látott/járt 
előadó kíséretében, akik saját élményeiket 
osztják meg, melyet általuk készített fotók-
kal illusztrálnak.

A sorozat állomásai a következők:
2013. március 14. – Izland – Előadó: 
Radvánszky János, a kalandozásairól híres 
zsombói fiatal
2013. április 12. – El Camino – Előadó: Né-
meth György az MTI egykori fotóriportere

2013. április 19. – Madeira – Előadó: Dr. 
Csúcs Áron Zsombó község Jegyzője
2013. április 26. – Japán – Előadó: Kardos 
Imre Kyokushin karate edző
2013. május 3. – Hangfürdő tibeti hangtálak 
varázslatos muzsikája 18 órától
2013. május 10. – Pünkősd Csíksom-
lyón – Előadó: Molnár Hedvig Katalin, az 
Allegrokönyv Könyvesbolt tulajdonosa, ide-
genvezető
2013. május 17. – Szicília – Előadó: Monori 
Gyula népművelő
2013. május 24. – India/Szingapúr – Előadó: 
Dr. Szabó Ágnes gyermekorvos
Az útközben sorozat programjai 17:30- tól 
kezdődnek.
Az előadók szereplésükért nem kérnek tisz-
teletdíjat, ők ezzel támogatják a zsombói 
rendezvények körének szélesítését, amit na-
gyon köszönök nekik!

CSÁnyIné Barna klÁra 
elnök

Hírek a DOMINO háza tájáról

Tájékoztatom a Tisztelt Zsombóiakat, hogy a József Attila Közösségi 
Ház és Könyvtár igazgatóijának Hajdu Lajos zsombói lakost nevezte 
ki 2013. május 1. napjától 5 éves időtartamra Zsombó Község Képvi-
selő-testülete 2013. április 10-ei ülésén. 
Sok sikert kívánok munkájához!

A Hírmondó lapzártája miatt bemutatkozása a kö-
vetkező lapszámban lesz.
Tisztelettel:

GyurIS ZSolt

polgármester

Új igazgatója van a József Attila Közösségi Ház és Könyvtárnak
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"Tömjénez a tavasz a légben,
virágos ágon kancsi fény ég.

Kis, ideges lányok kacagnak,
veri az ördög a feleségét."

Kosztolányi Dezső: Az áprilisi délutánon

– Hány évesen és hova vonult be katonának?
– „1943. októberében 21 évesen vonultam 
be katonának.
Sorozáson az én évfolyamom még átesett. 
Tavaszkor voltak a sorozások, ősszel meg a 
bevonulások. Kiskundorozsmán alapos orvo-
si kivizsgáláson esett át mindenki. Megkér-
dezték, mi szeretne lenni? Az öregektől azt 
hallottam én idehaza, - a ’14-es háborúból, 
- hogy a tüzérek messze vannak a frontvo-
nalról. Az újságból olvastam, hogy a légvé-
delmi ágyúk 12 km-re is lőnek. Mondtam, 
hogy légvédelmi tüzér szeretnék lenni. Nem 
szólt semmit. Én meg voltam nyugodva, 
hogy azért kérdezi, hogy írja be. Csak akkor 
döbbentem le, mikor be kellett vonulni a 
gyalogsági laktanyába Szegedébe a Mars 
térnél, a mostani Gábor Dénes Iskola épüle-
tébe. Szabályos behívót kaptam. 
Ültünk az ezrediroda ajtajába, jött egyszer 
egy idősebb tiszt, ment sorba, megszólított 
embereket, hogy ki honnan jött. Mindig 
más fajta kellett neki. Kérdezte a nevem, 
hány osztályt jártam, foglalkozásom. Mikor 
végzett, felsorolt neveket, kérte, hogy állja-
nak félre. Így kerültem én abba a szakaszba, 
ahol minden féle foglalkozású katona volt. 
Később elmondta, hogy engedélyeztette 
az ezredesnél, hogy az ő századában min-
den féle szakmájú ember legyen, hogy ne 
kelljen kérni másik századoktól, ha szükség 
lesz a tudásukra. Így kerültem én abba a 
szegedi szakaszba, ahol a társaim többsége 
polgári iskolát végzett. Nekem hat elemi 
osztályom volt. A rádiósokhoz kerültem, a 
telefonistákhoz. Nekem rengeteget kellett 
tanulnom, hogy utolérjem őket, ők előrébb 
voltak a kultúrában. Volt tantermi foglalko-
zás, megnézték ki hogyan ír. Így állapították 
meg, ki legyen rádiós, mert ott többet kellett 
tanulni. A vezetékes telefonistáknak keve-
sebbet kellett tanulni. Megfelelt az írásom, 
így lettem a távbeszélő század 9-es gyalog-
ezred 1. szegedi zászlóaljában rádiós, sokat 
tanultam. 
Amikor leszereltem, haza jöttem, megnő-
sültem, jöttek a gyerekek, szedtem össze 
vezetékeket, abból megszereltem a világí-
tást, így itthon már villannyal világítottunk. 
A gyerekek azon vitatkoztak ki kapcsolja fel a 
lámpát. Szóval az ott megszerzett tudásom-
nak itthon is hasznát vettem.”

– Mi jut eszébe, ha visszagondol ezekre az 
emlékeire?
– „Szerencse kell ahhoz, mindenben az 
életben, hogy az ember 90 évet megéljen. 

Nekem volt szerencsém a katonaságnál is, 
erre gyakran visszaemlékezem. 
Ami volt felszerelés, a javát kivitték a front-
ra. A parasztoknak be kellett szolgáltatni a 
lovaikat, jól felszerszámozva. Kaptam én is 
egy lovat, amit be kellett vinnem. Messzire 
kellett vinni, felültem a hátára. Kötőféket 
adtam a szájába, azzal próbáltam irányítani. 
A dorozsmai templomnál a kanyarban ez a ló 
megfordult, a Halasi út felé fordult, elkezdett 
kocogni. Nem tudtam irányítani, ijedtemben 
a fejére csaptam. Kicsúszott a lába alóla én 
meg leestem. Nekem semmi bajom nem 
lett, de lónak igen. Keramit kockákból volt 
az út, az esés következtében kitörtek a ló 
fogai. A csípőjén folyt a vér. Zöld fűvel leta-
karítottam a lóról a vért. Piac volt, a csend-
őrök ellenőrizték a beszolgáltatott állatokat. 
Féltem, mi lesz, ha meglátják, mi történt a 
lóval, ami rám volt bízva. Szerencsémre a 
kijelölt istállóig sikerült elvezetni a lovat és 
nem lett bajom belőle. Én estem akkorát, de 
hamarabb felkeltem, mint a ló. Eszembe jut 
néha mostanában, mikor nehezemre esik 
felkelni, hogy én voltam az, aki akkor ügye-
sebben felkelt, mint a ló.”

– Mit jelentett a tanyán élő embernek a há-
ború?
– „Aki bevonult, az azt csinálta, amit 
mondtak neki. Két hónap után kaptam 
egészségügyi szabadságot. Nyáron kaptam 
egyszer aratási szabadságot 10 napot, de 
nem tudtam letölteni. A csendőrök szóltak, 
hogy vissza kell mennem, mert csomagol 
az ezred, Budapestre vonultunk. A nyilasok 
le akarták váltani Horty Miklóst, de nem lett 
belőle semmi. 
Amíg oda voltam, a családomról semmi hí-
rem nem volt. 
A lakosságtól ami jó ló volt azt elvitték. A 
szomszéddal összefogott apám, úgy tudták 
a munkákat elvégezni. Ahogy tudtak itthon, 
úgy boldogultak, ez természetes volt.”

– Mit adott a katonaság egy férfi számára? 
Jónak tartotta a katonaságot?
– „Jónak, megtanította a tiszteletet, a sza-
bályok betartását. Amit megmondtak, azt 
meg kellett csinálni úgy.”

– A háború alatt sok minden történt Jani 
bácsival, azt mondja sokszor szerencséje volt, 
meséljen néhány történetet ami eszébe jut! 
– „Apám megkért egy tanítót, hogy tanít-
son meg engem hegedülni. Ennek is hasznát 
vettem a háborúban. Amikor kérdezték, 

jelentkeztem, hogy értek a zenéhez. Kür-
tös lett belőlem. Nem lett rosszabb nekem, 
mert ha mentünk hosszabb gyakorlatra 
Deszkre gyalog, nekünk csak kenyérzsák volt 
a hátunkon, nem volt olyan nehéz, mint akik 
fegyverrel, felszerelésben hajtották végre 
a parancsokat. Szerencsém volt ezekkel a 
gyakorlatokkal, mert később jól jött a fizikai 
állóképesség, amikor Balaton környékéről 6 
nap alatt értünk haza gyalog.

Csáktornyán vagoníroztunk ki, az horvát te-
rület volt azelőtt. Ott voltunk két hónapig. Az 
volt a feladatunk rádiósként, hogy két órán-
ként kellett összeköttetést biztosítani a fel-
sőbb parancsnokságokkal. Négyen voltunk 
elszállásolva egy nagymamánál. Miénk volt 
a szoba, a konyhában aludt ő. Este volt ku-
korica fosztás, kérdezgettem tőle, mit hogy 
hívnak. Megtanultam egy keveset szerbül. 
A nagymama értette a magyar szót, de nem 
beszélt. Próbáltam vele jó kapcsolatba len-
ni. Annyira haladtunk vele, hogy három hét 
után intett, hogy menjek oda hozzá. Kivette 
a lerniből a tepsit, túrós lepény volt benne 
adott egy darabot nekem. Rettentő jó esett 
neki, hogy velem szót értett. Tisztességgel 
megköszöntem, ha segített nekünk.

Nagyon szerettem a tejet, Csáktornyán ke-
restem egy magyar családot, kértem tőlük, 
kaptam. Ott az almot az ajtón kívül hordták 
halomba, nagyon sok légy volt ott. 
Meghívtak másnap ebédre, vajajjás kukorica 
gancát készítettek. Vérhast kaptam, később 
tudtam meg, hogy ezt valószínűleg a sok 
légy okozta. Az orvos azt mondta nincs or-
vosság, nincs kórház. Azt tanácsolta egyek 

Szerencse kell mindenben az életben ahhoz,  
hogy az ember 90 évet megéljen.
Sokan csak történelem könyvekből tudják, milyen volt az élet a XX. században. Településünk egyik köztiszteletben álló lakosa, Gábor János meg-
élte azt, amit sokan már nem hallhatnak felmenőiktől.
A mostani riport célja, hogy egy kis bepillantást nyerjen a kedves olvasó a hagyományos családmodell szerinti életbe. Jani bácsit Gyuris Zsolt 
polgármester úrral kérdeztük otthonában emlékeiről. Kíváncsian hallgattuk, hogy miként érintette életét a II. világháború és azt követő történelmi 
események.

2. rész
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"Nyílt arccal isszuk az esőt fel,
agyunkba rózsaszínű láz kap.

Vékony, ezüst esőfonálon
dévaj angyalkák citeráznak."
Kosztolányi Dezső: Az áprilisi délutánon

pirítóst meg nyers krumplit. Ennek köszön-
hetően ezt is túléltem. 
Egyszer azonnali parancs érkezett, hogy 
mennünk kell, még elköszönni sem tudtam 
a nagymamától. Gyalog, meg kocsival vonul-
tunk vissza. 
Végig mentünk a Dunántúlon úgy, hogy 
helyenként megszálltunk. Egyszer egy isko-
lában volt beterítve szalma, egy éjszakát ott 
aludtunk. Megpakoltunk tetűvel. 
Kalocsánál nem akartak beengedni minket 
a kolostorba. A parancsnok mondta nekik, 
hogy majd jönnek az oroszok, és majd meg-
látják mit csinálnak velük. Egyből beenged-
tek, jó helyen aludtunk aznap. 
Valahol egyszer Paksnál gyorsan kellett be-
vagonírozni. Siettük, kocsikat kellett nyitott 
vagonba felpakolni. Jött egy tiszt, bikacsök-
kel végig vágott mindannyiunkat, hogy még 
jobban haladjunk.

Mentünk vonattal, sokszor azt se tudtuk 
merre járunk, a községek nem voltak ki-
táblázva. Emberrel nem találkoztunk, vagy 
aludtak, vagy dolgoztak. Az egyik állomáson 
kérdezték, hogy kérünk-e bort. Volt egy va-
gon, rajta hatalmas hordó, gyönyörű. Bele-
lőttek két helyen, ott folyt a bor. Mindenki 
fogta a vödröket, telitették borral. Volt aki 
a horganyzott vödörből ivott, az rosszul lett, 
megmarta a horganyt a bor sava. Azt a nó-
tázást, ami volt azon a vonaton! Velünk volt 
a zenekar is. 
Másnap jött a szomorú világ. Ceglédnél sö-
tétbe kivagoníroztunk. Az állomásnál volt 
egy ház, az udvara tele volt katonákkal. Jött 
egy repülő, az végig géppuskázta a köves 
utat. Bementem a háznál a disznóólak felé. 
Ahogy álltam, ott volt egy kakas sok tyúkkal. 
A kakas elsivalkodta magát, a veszélyt jelez-
te, én abban a pillanatban hasra vágódtam, 
az volt a szerencsém. Elkezdtek robbanni a 
repülőből ledobott aknák. Közel volt a rob-
banás, ha állok valószínűleg meghalok. Sok 
baj lett. A meglőtt lovak jajgattak. Sokan 
megsérültek, meghaltak. Szétvertek ben-

nünket. Elmentünk vissza a Dunántúlra, Pes-
tet megkerültük.
A kakasnak köszönhetem, hogy nem ért 
semmi, szólt nekem. Én komolyra vettem a 
dolgot, az volt a szerencsém. 
Összeraktak bennünket egy másik zászlóalj-
jal. 
Én nem kapkodtam a háborúért, ráértem. 
Egyszer buszokkal jöttek értünk, hogy be-
vessenek az oroszok ellen. Nem siettem el 
a dolgot. A legutolsó buszra fel kellett száll-
nom. Többen voltunk rajta, mint lehetett 
volna. Nem ilyen utak voltak, mint most. A 
busz egy reccsenés után megállt. Elszállá-
soltak minket. Akik az első buszokkal men-
tek, azokat vitték tovább, 
egy része megsérült, vagy 
nem jöttek vissza. Egy hét 
múlva találkoztunk újra a 
többiekkel.

Egyszer egy pusztán kel-
lett a jelentést leadnunk. 
Felépítettük, bekapcsoltuk 
a rádiót, az üzenet szerint 
nem volt teendőnk sze-
rencsére. Leszereltük, elin-
dultunk, egy 70-80 métert 
haladtunk és egy nagy 
reccsenést hallottunk. Ahonnan elindultunk, 
oda vágódott egy akna. Ha kellett volna va-
lami táviratot venni, akkor az legalább ne-
gyed órába beletelt volna, akkor minket ott 
szétvág az akna. Betyár volt ám a helyzet! 
Szerencsénk volt ismét.

1944. október 15-én Horty Miklós minden-
kit felszabadított az eskü alól. Kezdtünk 
szervezkedi, ki merre, kikkel indul haza. Ha 
akkor mi elindulunk, nagyon ráfázunk. Nem 
sok idő múlva a rádióban mondták, hogy 
le kell esküdni Szálasi elvtársnak. Aki nem 
várta meg ezt a hírt, elindult, az rosszul járt. 
Volt egy földim, iskolázott volt. Elindult haza 
harmad magával, nem tudták az újabb híre-
ket. Kiskunfélegyházán elfogták, kivégezték 

őket, mint dezertőrőket. Hiába mondták, 
hogy Horty felszabadította őket. Nem tudta 
a törvény, az már bűnös.
Később a kiskunfélegyházi pap mesélte el 
nekem mi történt velük, ő temette el. Az 
édesanyja mindig várta haza, sose tud-
ta meg mi lett az egyetlen fiával, mi sem 
mondtuk el neki.”

– Volt bizalom a lakosság részéről a katonák 
felé?
– „Simontornyánál kaptuk a parancsot, 
hogy ássuk be magunkat, ott védelembe le-
szünk. Egy társammal összefogtam, együtt 
csináltuk. Amikor végeztünk, bement a falu-
ba, jött visszafelé megpakolva hurkával, kol-
básszal. Kérdeztem tőle, adták? Azt mondta 
nem, üres volt a ház, az ételt az asztalon 
találta, onnan hozta. Hiába kiabált, senkit 
nem talált.
Úgy csinálták a népek, hogy amikor az orosz 
jött, vágtak disznót, hogy legyen ennivaló. 
Nem maradtak egyedül, féltek, egy helyen 
összegyűltek, más érzés volt, ha többen van-
nak.
Ozorán is üres házakat találtunk. Begyújtot-
tunk, találtunk szalonnát, sütöttünk, így volt 
ennivalónk.
Dunántúlon ami puszta, az itt major. Egy 
pusztán megállítottak bennünket.  Sok épü-
letből álló major volt ott. A parancsnokaink 
bementek a kastélyba, mi meg kint marad-
tunk. Ott aludtunk egy éjszaka. Reggel fel-
jött egy repülő. Nem voltunk felszerelkezve 
védelemre. A repülőről látták a tábort, nem-

soká akna robbant. Men-
nünk kellett felállítani a 
rádiót, négyen indultunk 
el,  Dégnél azt mondta a 
vezetőnk, hogy ő elmegy 
haza Győrbe a menyasszo-
nyához, mi meg menjünk 
haza. Nem indultunk el. 
Jöttek az oroszok, meg-
vártuk még vége lett a 
razziának. Ahol laktunk, 
kérték, hogy menjünk el, 
féltek, nehogy bajuk le-
gyen miattunk. 

Megbeszéltük, hogy megkeressük az oroszo-
kat, jelentkeztük, nehogy ők találjanak meg. 
Az utcán szembe találkoztunk egy orosz 
katonával. Látta, hogy nem akarunk bajt, 
lekezelt velünk. Majd intett, hogy menjünk 
előtte. Odavezetett minket egy helyre, szólt 
egy tisztnek. Jöttek a többiek is, elvették a 
dolgainkat, ami megtetszett nekik. Mond-
ták, hogy menjünk a kommandóra, tehát 
a parancsnokságra. Mi nem tudtuk mit te-
gyünk, így ott tébláboltunk.
Odajött hozzánk, akivel először találkoztunk 
és tudtunkra adta, hogy ne menjünk a pa-
rancsnokságra, hanem szerezzünk civil ruhát 
és menjünk haza. Jó szándékú volt, tudta, 
hogy megölhettük volna, segíteni akart ne-
künk.
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"Kigyúl a táj. Milyen vihar volt.
Villám se lobbant, ég se dörgött.

De láttuk a két ősi titkot:
itt járt az Angyal és az Ördög."

Kosztolányi Dezső: Az áprilisi délutánon

A társaimmal segítséget kértünk a helyiek-
től, felöltöztettek minket civilbe, de a bakan-
csot az meghagytuk. 
Az egyik társunk a kifényesített bakancsa 
miatt bukott le hazafelé jövet. 1,5 évvel ké-
sőbb ért haza, mint mi. Nekünk sikerült haza 
jutnunk akkor, neki nem, csak később. 
Hárman indultunk haza. Igyekeztünk óva-
tosan jönni. Sok minden történt a hazafelé 
úton, egyszer egy cigány családnál aludtunk. 
Máskor egy orosz szólított le bennünket, 
meg kellett rakodni egy teherautót sóval. 
Szerencsére nem volt baj, a munka után el-
jöttünk. Az oroszok közt is volt jóindulatú. 
Akna veszélyes területen keresztül jöttünk 
haza, a Dunán való átkelés sem volt egysze-
rű. A híd fel volt robbantva. Egy idős bácsi 
segítségével, 100 Ft -ért fejenként –akkori-
ban az egy tehén ára volt- sikeresen keltünk 
át Bölcskénél egy kis csónakon a Dunán. A 
csónak szélén az ujjaim bele lógtak a vízbe. 
Megmozdulnunk sem volt szabad, mert be-
lefordultunk volna.
A lakosságtól kaptunk szállást, ételt. Egyszer 
egy bácsi segített rajtunk. Egyedül volt ott-
hon, elmesélte, hogy a felesége kórházban 
van, 12 orosz katona megerőszakolta. Nem 
tudott segíteni rajta, géppisztolyt fogtak a 
fejéhez, végig hallgatta a felesége szenve-
dését.  Sírdogált, nem tudta mi lesz a fele-
ségével. 
Akasztónál egy teherautóval találkoztunk, 
oroszok voltak rajta. Jánoshalmát kérdezték 
tőlünk, de nem értettük egymást, nem volt 
térkép. Hátul ittasak voltak a katonák, sok 
mindennel felpakoltak, amit tudtak rabol-
tak. Az egyik fegyvert fogott ránk, az őran-
gyalunk vigyázott ránk, itt sem történt baj.

Visszafelé a majort útba ejtettük, hátha ta-
lálkozunk valakivel. Orosz katona holttestet 
láttunk a földön. Zuzmarás, ködös idő volt, 
egy 12 év körüli gyerekkel találkoztunk, 

a halottak között kutakodott. Kérdeztem, 
hogy vannak-e még oroszok, de nem vála-
szolt.
Megdöbbentő volt, amit láttunk. A mieink 
közül felismertem az orvosunkat, mezítláb, 
nadrág nélkül ment a túlvilágra. Két nagy 
verem szintén tele holttestekkel, rendfoko-
zat szerint sorban ki voltak helyezve, voltak 
vagy 14-en.
Bentről a majorból orosz hang szűrődött ki, 
nem mertünk bemenni. A földeken halad-
tunk tovább.

Mindig bántotta az oldalunkat, hogy az or-
vost miért bántották, hisz nekik is szükségük 
lehetett rá. Ott ért véget ennek a zászlóalj-
nak a története. Olyannal nem tudtunk be-
szélni, aki tudta a teljes történetet. 

25 évvel később visszamentünk néhányan, 
megnézni a majort. A nagy épületet, istál-
lókat, meg mindent elbontották, a cement 
vályúk voltak meg, jó minőségű cementből 
készült. A cselédlakásokból volt még, ketten 
laktak ott. Egy fiatal asszonytól érdeklőd-
tünk, hogy van-e valaki, aki tudna valamit 
mondani a történekről. Azt mondta, van egy 
tanító néni, aki halottak napjakor mindig 
szokott az orvos sírjára virágot vinni. Sajnos 
őt nem találtuk ott, azt egyik kisközségben 
egy diákjánál volt, aki akkor szült. 

Az egyik társunk pusztamérgesi volt, egy íz-
letes libacombbal vendégeltek meg ott min-
ket, úgy indultunk haza. Örült, hogy együtt 
jöhettünk haza. 1944. december 13-án ér-
tem haza. Leszereltek az oroszok.

Szerencse mindig volt, szinte hihetetlen. Azt 
mondják mindenkinek van őrangyala, ha így 
van, én úgy érzem nálam néha kettőnek is 
volt dolga.
Amikor haza jöttem, sokáig álmodtam a 
háborúról, az oroszokról. Sokat voltam őr-
ségben, elszoktam az ágytól, még a párna is 
túl puhának tűnt. Idő kellett mire újra meg-
szoktam.

Az itthoniak mesélték, hogy jártak a faluban 
rendszeresen az oroszok, kellett nekik a bor, 
tojás, a kerékpár, meg sok minden. 

Sok gránát, meg lőszer maradt szét az or-
szágban. Az öcsém ismerősei találtak egy 
gránátot. Zolit hívták, hogy menjen velük 
felrobbantani. Mondtam, hogy ez nem lesz 
jó. Kértem, hogy messzebb feküdjenek le a 
gyepen. Egy kis tűzre tették a gyújtóanyagot, 
ami úgy égett, mint egy csillagszóró. Ezek 
felpattantak a földről, a három gyerek oda-
szaladt és felülről nézték. Hirtelen felrob-
bant, mindegyiknek az arca apró pettyek-
ben vérzett. Öcsémnek a szemébe pattant 
egy parányi repesz, az egyik szemére sose 
látott többet. Rettentően sajnáltam. Ilyen 

élményeim voltam. A háború okozott káro-
kat, amikor véget ért is. Az unokatestvérem 
kisfiai 6 és 4 évesek voltak, az út szélében 
tojásgránátot találtak, így vesztek oda.”

– Különlegesek voltak számomra a Jani bá-
csinál tett látogatások több okból is.
Olyan típusú ember, akiknek jó a társaságá-
ban lenni. Érdekes, lebilincselő történeteit 
hallgatva eszébe jut az embernek, milyen ne-
hézségeket, borzasztó helyzeteket éltek meg 
elődeink, és talpon maradtak, nem panasz-
kodnak. Sok mindent túléltek és éltek, mi pe-
dig a XXI. században apró kényelmetlenségek 
miatt bosszankodunk, esetleg panaszkodunk. 
Elképzelhetetlen számunkra az élet a termé-
szetesnek kezelt, kényelmünket szolgáló esz-
közeink, szolgáltatások nélkül. Hasonló hely-
zetben képesek lennénk-e jól reagálni, túlélni 
az élet adta „feladványokat”, helyzeteket?
Élmény volt számomra a kellemes hangvételű 
beszélgetés, köszönöm Jani bácsinak, és azt 
is, hogy lehetővé tette e cikk megjelenését a 
Zsombói Hírmondóban.
Jó egészséget, sok szerencsét, és még sok bol-
dog esztendőt kívánok családja körében, hogy 
sokáig megoszthassa érdekes történeteit 7 
unokájával és 6 dédunokájával!

horVÁth ÁGneS

Mi az élet tűzfolyása? 
Hulló szikra melege. 
A szenvedelmek zúgása? 
Lepkeszárny fergetege. 
Kezdet és vég egymást éri, 
És az élet hű vezéri,
Hit s remény a szűk pályán, 
Tarka párák s szivárvány.

Kölcsey Ferenc
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„Elmúlt a tél: itt a tavasz,
minden bokor újra éled -

a földből a virágokat
előhúzzák a tündérek."

Végh György: Virághozó április

Ismételten megrendezésre kerül Szegeden a 
Születés Hete rendezvénysorozat.
Helyszín: 
Ánanda Jóga- és Egészségközpont 
 (Szeged, József A. sgt. 31.)
                www.anandayoga.hu
Dátum: 2013. május 9-10-11-12.
Témák:
Szoptatási tanácsadás
Hordozókendő csodái
GYES, GYED, családi pótlék, és egyéb ellátá-
sok a családokban

Természetes kozmetikumok és szappanké-
szítés művészete
Babák című film vetítése
Első pillanatok meghittsége és szerepe
Várandósgondozás korszerű szemlélete
Meséink mesélnek rólunk - mesepedagógia
Elsősegély a családi fészekben
Beszélgetés a háborítatlan szülésről és az 
asszonytársi segítségből
Egészséget az asztalra! - 
HypnoSzülés 
Baktay pszichológus házaspár 
(www.baktayhazaspar.hu)

Császármetszés utáni hüvelyi szülés
Homeopátia és Schüssler sók alkalmazása a 
családban
A rendezvény ideje alatt adománygyűjtés a 
Szegedi Újszülött Gyermekmentő Alapítvány 
javára, és ruha gyűjtés is.
Pocakfestés és gyermekeknek arcfestés és 
játszóház.
Kismama és babamasszázs
Kismama és babás jóga
Egyéb bemutatók
Szeretettel várnak minden érdeklődőt!

A Napsugár Fejlesztő Ház Fogyatékkal Élők 
Nappali Intézménye megalakulása óta, 
2007-től működik Mórahalmon a József  
Attila utca 6. szám alatt. Az intézmény sa-
játos nevelést igénylő és fogyatékkal élő 
gyermek és fiatalok számára nyújt nappali 
ellátást. 
Intézményünk működése során tapasztalta 
azt a sajnálatos tényt, hogy a térségben ke-
vésbé ismerik az általunk nyújtott szolgálta-
tásokat.
Ellátottaink számára szociális, egészségi, 
mentális állapotuknak megfelelő napi élet-
ritmust biztosító szolgáltatást nyújtunk: 
– ügyintézés
– tanácsadás
– személyi segítés
– szabadidős tevékenységek és közösségi 
programok szervezése (fürdő látogatás, lo-
vaglás, egyéb kirándulások) 

A nyári időszakra fogadunk olyan gyermeke-
ket akik:
– szabadidejüket szeretnék hasznosan töl-
teni
– fejlesztésük, tanításuk tanítási időben 
megoldott, de a szünidő alatt a szinten tar-
tásuk érdekében fontos lenne a foglalkozta-
tásuk 
Szolgáltatásaink térítésmentesen vehetők 
igénybe!
Intézményünk előzetes telefonegyez-
tetést követően megtekinthető.
Várunk szeretettel minden érdeklődőt!
Intézmény fenntartója:  
Móra-Partner Foglalkoztatási és Szociális 
Nonprofit Közhasznú Kft. 
Intézmény címe:  
 6782 Mórahalom, József Attila u. 6.
Telefon:    
 70/374-7222
E-mail:      
 morapartner@morahalom.hu
Nyitva tartás:   
 hétfőtől – pénteking 8.00-16.00
Intézményvezető:  
 Czékus Ella

SZÜLETÉS HETE

Szülésre felkészítő tanfolyam záróprogramjaNapsugár Fejlesztő Ház 
Fogyatékkal Élők Nap-
pali Intézménye Kismamajóga  Dr. Szabó Gabriella kismama jógaoktató vezetésével, aki a Szüle-

tés Hete országos rendezvénysorozat szegedi szervezője

Dátum: 2013.04.29. hétfő 15:30   Helyszín: Zsombó

További részletekről Renkóné Isaszegi Andrea védőnőtől az alábbi telefonszámokon lehet 
érdeklődni:     62/595-567, 30/553-4384
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Mint arról már Olvasóink is bizonyára érte-
sültek, 2013 őszén megszűnik a hagyomá-
nyos földfelszíni analóg televíziós sugárzás 
Magyarországon, és helyébe a korszerűbb, 
jobb vételi minőséget adó és több csatorna 
vételére alkalmas digitális műsorszórás lép. 
A fejlesztés leginkább azokat a tévénézőket 
érinti, akik eddig hagyományos antennával 
fogták a földfelszíni analóg műsorokat.
Analóg kábeltelevíziós szolgáltatásunk je-
lenlegi és leendő Előfizetői azonban jobb 
helyzetben vannak, hiszen semmi tenni-
valójuk nincs: náluk nem fog elsötétülni 
a televízió képernyője, mert az átállással 
nem szűnnek meg analóg kábeltelevíziós 
csomagjaink: a digitális szolgáltatásaink 
mellett párhuzamosan futó analóg szolgál-
tatásokkal továbbra is állunk Előfizetőink 
rendelkezésére.
Sokan kérdezik, hogy mi a különbség az 
analóg és a digitális szolgáltatás között. A 
digitális műsorok az analóghoz képest jobb 
és élvezhetőbb kép- és hangminőségben 
jutnak el az Előfizetőkhöz, viszont véte-
lükhöz a régebbi, hagyományos televíziók 
mellé digitális vevőre van szükség, amely a 
Szélmalom Kábeltévé Zrt.-től is igényelhető. 
A mai, korszerű digitális tévék már külön 
berendezés nélkül is alkalmasak a műsorok 
megjelenítésére.
A digitális műsorok vételéhez állami támo-
gatásra számíthatnak azok a rászorulók, akik 
eddig hagyományos antennával fogták az 

analóg, földfelszíni sugárzású műsorokat, 
és anyagi gondot okozna nekik az átállás. 
A rászorultság megállapításához a Központi 
Statisztikai Hivatal fényképes felmérői iga-
zolvánnyal rendelkező megbízottjai a Nem-
zeti Média és Hírközlési Hatóság rászorulti 
adatbázisából kialakított körzet összes ház-
tartását személyesen keresik fel, és tájékoz-
tatást nyújtanak az állami segítségnyújtás 
feltételeiről és részleteiről. A szükséges do-
kumentumok kitöltése során kell megadni, 
mely szolgáltató szociális csomagját kíván-
ják igénybe venni.
E kormányzati programhoz Részvénytár-
saságunk is csatlakozott, így az átállásban 
érintett és a szociális alapú kedvezményre 
jogosultak a digitális átállás állami támoga-

tása keretében a Szélmalom Kábeltévé Zrt.-
nél is igénybe vehetik a szociális csomagot 
és a vételhez szükséges berendezést. Erről a 
fent említett kérvényben lehet nyilatkozatot 
tenni.
Bármilyen kérdése, észrevétele van, azt 
szívesen fogadjuk a 62/463–444-es, 
62/765–444-es, 62/252–544-es vagy a 
22/778–444-es telefonszámon, vagy sze-
mélyesen ügyfélszolgálati irodánkban a Sze-
ged–Kiskundorozsma, Széksósi út 12. szám 
alatt nyitva tartási időben (hétfőn, szerdán, 
pénteken 8–16 óráig, kedden 8–18 óráig, 
csütörtökön 8–20 óráig).

SZélmalom kÁBeltéVé Zrt.

„Április is segít nekik,
megáll minden kicsi fánál -

virágot tűz mindenhová:
tavasz van ott, merre járt már."

Végh György: Virághozó április

Az NMHH mindenben segít, hogy Ön és csa-
ládja is élvezhesse a digitális televíziózás 
előnyeit.
A felmérések szerint Magyarországon a ház-
tartások 14 százaléka érintett az átállásban. 
Ezek azok a háztartások, melyek jelenleg 
kizárólag analóg földfelszíni sugárzással 
tévéznek, vagyis szoba- vagy tetőantenná-
val, előfizetési díj nélkül csak az M1, az RTL 
Klub és/vagy a TV2 adását fogják.A Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság fontosnak tart-
ja, hogy a televízió segítségével mindenki 
egyenlő eséllyel jusson hozzá az informáci-
ókhoz és a kulturális javakhoz. Ennek értel-
mében senki nem maradhat televízióadás 
nélkül, még az sem, akinek anyagi lehetősé-
gei korlátozottak.
A hagyományos, analóg földfelszíni vétellel 
televíziózó háztartásokból körülbelül 100 
ezer a szociálisan leginkább rászorultak közé 
tartozik. Ők állami segítség nélkül vélhetően 
nem, vagy csak nagy áldozatok árán tudnák 
kifizetni a digitális vételhez való hozzáférést, 
ezért számukra az állam a Nemzeti Média- 
és Hírközlési Hatóságon (NMHH) keresztül 
segítséget nyújt az átállásban.
A Digitális Átállás Támogatási Program kere-

tében azok, akik a Magyar Államkincstár, az 
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, 
illetőleg a helyi önkormányzat adatai alap-
ján rászorulnak, állami segítséggel juthat-
nak hozzá a digitális műsorszórás vételéhez 
szükséges eszközökhöz.
A hatóság felmérői 2013 márciusától keresik 
fel a rászorulókat, hogy felmérjék a jogosul-
tak körét. Az igényeket az NMHH kiértékeli, 
majd ezután kerülhet sor a beszerelésre. 
Ekkor a jogosultakat az NMHH által megbí-
zott szerelők keresik fel, és ingyenesen te-
lepítik a digitális adás vételéhez szükséges 
set-top-boxot és/vagy antennát. Amennyi-
ben az adott körzetben nem fogható a di-
gitális földfelszíni sugárzás, akkor a digitális 
műholdas adás (DVB-S2) vételéhez szüksé-
ges eszközöket telepítik a szerelők.
A felkeresett rászoruló természetesen nyilat-
kozhat úgy is, hogy ő előfizetéses szolgálta-
tót választ, azaz egy olyan televíziós prog-
ramcsomagot igényel, melyet a szolgáltatók 
állítanak össze a jogosult rászorulók részére. 
Ezek a kedvezményes csomagok – melyek-
ben a közszolgálati csatornáknak kötelezően 
szerepelniük kell – csak a jogosultak számá-
ra lesznek elérhetők, és az igénylőknek havi 

díjat kell fizetniük utánuk.
A támogatást ilyenkor a kedvezményes árú 
csomag formájában kapja a rászoruló.
Támogatásra jogosult szociális ellátási 
kategóriák 
Szociálisan rászorulónak számít az, aki
• foglalkoztatást helyettesítő támogatást,
• rendszeres szociális segélyt,
• lakásfenntartási támogatást,
• ápolási díjat kap,
• időskorúak járadékában,
• saját jogon nevelési ellátásban,
• fogyatékossági támogatásban,
• vakok személyi járadékában,
• saját jogon hadigondozott pénzellátásban 

részesül, illetve
• ha az adott évben tölti be a 70. életévét 

(vagy ennél idősebb), és számára az Or-
szágos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 
által folyósított nyugellátás, nyugdíjsze-
rű szociális ellátás, egészségbiztosítási 
ellátás együttes összege nem haladja 
meg a mindenkori nyugdíjminimum 
kétszeresét.

Forrás: http://www.digitalisaatallas.hu

A digitális átállással kapcsolatos hír - rászorulók támogatása

A Szélmalom Kábeltévé Zrt. előfizetői továbbra is  
használhatják a régi tévékészüléküket! 

Digitális átállás tájékoztató

Tartson velünk a Dunakanyarba!!
Zsombói csatlakozási lehetőség!

CSDSZSE szervezésében és Utazási Iroda közreműködésével.

Budapest – Szentendre – Visegrád – Esztergom 
– Dobogókő – Párkány (Stúrovo) –Gödöllő – Szolnok

Időpont: 2013. augusztus 02 – 04-ig. 
Érdeklődni: Tel: 30/535-0833
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„ne szóljon áldozatról, 
Lemondásról senki sem; 

Kötelesség! mit az ember 
Hon jólléteért teszen.”

Petőfi Sándor: Védegyleti dal
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"..Április! Esőt érlelő
Mindig felhőből bújsz elő!

Te is felhő vagy, csupa víz:"
Kormos István: Kerek Esztendő

Túrázókba és futókba botlott az, aki márci-
us 2-án szombaton délelőtt Zsombón járt. 
Ekkor rendezték meg ugyanis a Sziki Gya-
logtúrát, amely idén is a dorozsmai Orczy 
István Általános Iskolából indult. A nevezők 
három táv közül választhatták ki a nekik 
legmegfelelőbbet: 7, 16 vagy 27 kilométert 
kellett megtenniük. Az egészen profi futók-
tól kezdve a délelőtti kikapcsolódást kereső, 
kutyával induló családokon át meglehetősen 
szép számmal indultak a túrán: összesen 
több, mint 400 látogató regisztrált és vett 
részt az eseményen. A napos idő ellenére 
reggel még igen csípős szél kísérte a túrázó-
kat, azonban a bordányi Kulipintyó Csárdá-
nál, illetve a zsombói József Attila Közösségi 
Ház és Könyvtár udvarán berendezett fordító 
pontnál meleg teával, vízzel, süteményekkel 
várták a beérkezőket a rendezők. Itt beszél-
gettünk Halászevics Péter főrendezővel a 
túra múltjáról, céljáról, fogadtatásáról. 

– Mikor rendezték meg az első Sziki Gyalog-
túrát? Mi motiválta a rendezőket?
– A Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2003-ban, 
az ország egyik legnagyobb, két éven át tar-
tó szabadidős sorozatának nyitóeseménye-
ként rendezte meg először a Sziki Gyalogtú-
rát. Az esemény az Olimpiai Ötpróba Athén 
2004 sorozat Csongrád megyei állomása volt 
abban az esztendőben. 

– Hanyadik Sziki Gyalogtúra volt az idei? 
– Mivel 2003 óta minden esztendőben 
sikerült megrendeznünk a túrát, így immár 
ez a tizenegyedik alkalom volt. A Szege-
di Sport és Fürdők Kft. tavaszi idénynyitó 
rendezvénye azóta is a Sziki túra, amelyet 
a túrázók és a rendezők is türelmetlenül 
várnak a hosszú téli hónapokat követően. 
Az esemény napján négyszáz résztvevő re-
gisztrált a dorozsmai Orczy István Általános 
Iskola sportcsarnokában, amely hagyomá-
nyosan a túra központja. Mintegy negyven 
zsombói lakos csatlakozott a rendezvényhez, 
akik úgy gondolták, hogy ezen a napon tú-
rázással töltik a szombat délelőttöt. Ezúton 
szeretném megköszönni a rendezvény sike-
res megvalósításában résztvevő Gyuris Zsolt 
polgármester úr és a József Attila Közösségi 
Ház és Könyvtár munkatársainak támogató 
együttműködését.

– Milyen korosztályok a legmeghatározób-
bak az indulók között?
– A legfiatalabb résztvevők Pikó Tamás és 
Kökény Titanilla, mindketten hat évesek, a 
legidősebb a 71 esztendős Ivánkovits Imre, 
valamennyien szegediek. Imre szinte mind-
egyik szabadidős rendezvényünk rendszeres 
látogatója. Iskolai csoportok, baráti társa-
ságok, nyugdíjas klubok tagjai mind-mind 
szívesen jönnek a túrára, amelynek 7, 16 és 
27 kilométeres távjai közül a leghosszabbra 
neveznek a legtöbben.

– Mit szeretnének elérni ezzel a rendezvény-
nyel?
– Az esemény célja, hogy megismertessük 
szűkebb lakókörnyezetünk rejtőzködő ter-
mészeti szépségeivel Csongrád megye sza-
badidős sportolóit, aktív családjait és min-
denkit, aki tenni akar egészsége megtartása 
érdekében. A túrázás a legegyszerűbb spor-
tos mozgásforma, amelyhez különösebb 
edzettség sem szükséges. A Sziki gyalogtúra 
romantikus tanyai útvonalai, a zsombói láp-
erdő hatalmas fái között tett séta pedig kivá-
ló kikapcsolódást, regenerációt jelent a túrá-
zóknak. A program népszerűségét mutatja, 

hogy a két-két angol és finn túrázó mellett 
Székesfehérvárról, Debrecenből, Kiskőrösről, 
Mosonmagyaróvárról, Budapestről és Sop-
ronból is érkeztek a rendezvényre.

– Mikor lehet részt venni hasonló programon 
a közeljövőben, és mi lesz az? 
– A Szegedi Sport és Fürdők Kft. idei sza-
badidős rendezvénytervei ezekben a napok-
ban válnak véglegessé. Az év első félévében, 
áprilisban és júniusban egy-egy több távon 
zajló kerékpáros teljesítménytúrára, május-
ban egy szegedi utcai futófesztiválra, június 
végén pedig a rendkívül népszerű maty-éri 
Nemzeti Kajak-kenu Olimpiai központban 
rendezendő „Érj át!” nevet viselő távúszó 
programra várjuk a szabadidős sportolókat 
és Zsombó érdeklődő polgárait.

Minden indulónak gratulálunk teljesítmé-
nyükhöz! Reméljük, jövőre is számíthatunk 
megjelenésükre, hogy újra együtt tölthes-
sünk egy szép tavaszi délelőttöt!

kóSZó VIktórIa

programszervező asszisztens

Sziki Gyalogtúra- két lábon, három távon, több mint négyszázan
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"ázik a rigó, fürj, fecske, csíz,
a rét s réten a kiscsikó -

Szeszélyedben nincs semmi jó."
Kormos István: Kerek Esztendő

Talán már hozzászokhattak a kedves olvasók, 
hogy időről időre beszámolunk eredménye-
inkről. Tesszük ezt azért, hogy minél széle-
sebb körben Önök is megismerjék azokat a 
feltörekvő, ügyes, tehetséges gyerekeket, 
akik szabadidejüket, energiájukat nem kí-
mélve szorgalmasan edzenek, töretlenül 
fejlődnek és versenyről versenyre öregbítik 
Zsombó település jó hírnevét. Lássuk mi is 
történt a 2013-as év elején!
A hagyományosan januárban megrendezés-
re kerülő légfegyveres Hungarian Open-re 
Iványi László, Kovács Csaba és Jákó Csaba 
utazott el. A felnőtt légpuskások között Ivá-
nyi László nagyszerű versenyzéssel 3. helyen 
zárta a versenyt 611,3-es alaperedmény után 
185,2-es döntővel. Jákó Csabának nem volt 
annyira jó napja 595,6-del a 15. lett. A junior 
fiú légpuskások között Kovács Csaba – még 
serdülő korosztályba tartozó versenyzőnk – 
figyelemre méltó alaperedménnyel 606,1-
del döntőbe került. Élete első döntőjét 98,8-
del a 7. helyen zárta a nála 3-5 évvel idősebb 
versenyzők között.
A Budapest Bajnokságra 3 versenyzőt 4 
versenyszámban neveztünk. A szombati 
versenynapon Nagy Vivien szerepelt légpisz-
tollyal. Két jobb és két gyengébb sorozatot 
produkálva 331 körös teljesítménnyel az 5. 
helyen végzett. Másnap a légpuskás ver-
senyszámokat rendezték meg. Kis csapatunk 
igen kiválóan szerepelt. Nagy Vivien 381-el, 
Kovács Csaba pedig 388-al lett korosztá-
lyában Budapest Bajnok. Eredményeikre 
országos szinten felfigyeltek, és az utánpót-
lássport honlapján is megemlítették a „cél-
tudatosokat”: http://www.utanpotlassport.
hu/2013/02/11/budapesten-hangolodtak/. 
A felnőttek között versenyző Iványi László 
sem akart nagyon lemaradni a fiataloktól, 
617,9-es végeredménnyel a 3. helyen zárt.
A 2013-as Téli Kupa I. fordulójára már egé-
szen nagy csapattal érkezünk. Csenteri Zol-
tán, Kovács Csaba, Mangó Marcell, Masa 
Gábor és Nagy Vivien szerepelt a versenyen. 
Nagy Vivien a puskások között 383 körös 
eredménnyel 2. lett, a pisztolyosok között 
350-el éppen lemaradva a dobogóról a 4. 
helyen végzett. Meg kell jegyezni, hogy a 

két versenyt egymás után teljesítette Vivi-
en, így eredményei még inkább értékesek a 
csapat számára. Kovács Csaba 386-tal, nagy 
előnnyel magabiztosan nyerte a verseny első 
fordulóját. Mangó Marcell 362-es egyéni 
csúccsal 5., Csenteri Zoltán 343-mal 8., Masa 
Gábor 291-el pedig 11. lett.
A légfegyveres szezon fő versenyét az orszá-
gos bajnokságot Százhalombattán rendez-
ték meg három korcsoportban: ifi, junior és 
felnőtt. Ráhangolódásként a férfi puskások 
álltak először lőállásba. Iványi László és Jákó 
Csaba, a gyerekek edzői, mutathatták meg, 
hogy mit is tudnak. Az alapverseny után 
mindketten bekerültek a nyolcas döntőbe, 
melyet már az új szabályok szerint bonyo-
lítottak le. Ez kedvezett a versenyzőinknek 
annyira, hogy Jákó Csaba Sidi Péter világ- és 
európabajnokot megelőzve megnyerte az 
országos bajnokságot! Pétert már jó ideje 
nem győzte le senki a hazai versenyzők közül. 
Iványi László is jó napot fogott ki, a harmadik 
helyezéssel elégedett lehetett. Serdülő ver-
senyzőinknek ez a megmérettetés a verseny-
rutin fejlesztését szolgálta, hiszen még csak 
11-13 évesek, de ifi korosztályban 17 éves 
versenyzőkkel is fel kellett venniük a harcot. A 
légpuskás fiúk: Kovács Csaba, Mangó Marcell 
és Csenteri Zoltán ennek ellenére csapatban a 
pontszerző 6. helyen végeztek. Nagy Vivien itt 
is két versenyszámban indult, a légpuskások 
között 7., a légpisztolyosok között pedig 10. 
lett. A felnőtt nők között versenyző Szakonyi 
Gerda 0,1-del lemaradt a döntőről és a 9. he-
lyen zárt.

Április 5-én, pénteken az általános iskolások 
bajnokságának megyei fordulóját rendezték 
meg Szegeden. A Szent Imre Katolikus Általá-
nos Iskola képviseltette magát a legnépesebb 
csapattal! Az iskola 14 tanulója mérette meg 
magát Korsós Zoltán és Jákó Csaba vezetésé-
vel. Az elért eredmények alapján 10 zsombói 
diák vehet részt az Ácson megrendezésre 
kerülő általános iskolások országos bajnok-
ságán: Kovács Csaba, Mangó Marcell, Masa 
Gábor, Csenteri Zoltán, Nagy Vivien, Kisapáti 
Vivien, Szalai Krisztina, Nagygyörgy Dávid, 
Kothencz Máté, Ipacs Balázs. Hálásak vagyunk 
a SZIKAI vezetésének, hogy a lövész szakkör-
nek helyet biztosít az iskolában, mely Korsós 
tanár úr áldozatos munkájának köszönhető-
en ilyen szép sikereket ért el.
Munkánkat, eredményeinket követhetik a 
www.cel-tudat.hu oldalon vagy a facebook-
on.
Támogatóinknak ismételten köszönjük, hogy 
mellénk álltak: Zsombó Község Önkormány-
zatának, Szatymaz és Vidéke Takarékszövet-
kezetnek és zsombói fiókjának, a Magyar 
Olimpiai Bizottságnak és Magyar Sportlövők 
Szövetségének és végül, de nem utolsósor-
ban a külön köszönettel tartozunk a kedves 
szülőknek, akik folyamatosan segítenek, 
hogy a gyerekek az edzésekre és a versenyek-
re biztonságban eljuthassanak: különösen a 
Kovács, Csenteri, Masa és a Mangó családnak.

dr. JÁkó Gyula

egyesület elnöke

A Cél-Tudat SE továbbra is kiemelkedően  
eredményes országos szinten!
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"Fejünkre zuhogsz záporozva,
aj, Április, tavasz bolondja!..."

Kormos István: Kerek Esztendő

„Kölyökkorom óta „nagyeszű”-nek csúfolnak 
a faluban, de ennek inkább apám az oka – Is-
ten nyugtassa majd, ha meghal –, mert amíg 
iskolába jártam, addig hangoztatta, hogy 
neki milyen nagyeszű fia van, amíg rajtam 
száradt a név. Három esztendő múlva mégis 
kivett a diákiskolából, mert kiderült, hogy 
minden esztendő egy ökör árába kerül, már-
pedig bolond ember, aki bizonytalan életű, 
apró kölykét többre tartja az ökörnél. Zsenge 
koromban a három ökröt sem hálálhattam 
meg túlságosan, mert édesapám, ha meg-
haragszik, most is azt szokta mondani, hogy: 
„Hej, te Dani, te Bojzás Küs Dani! Ha nekem 
annak idején eszem lett volna,most te nem 
volnál a világon!…” Szegény feje azonban 
nem tagadhatja le, hogy a világon vagyok, 
mert olyan szép szál legénnyé cseperedtem, 
hogy ahány leány a faluban, mind sikoltva 
állott meg láttomra, mikor hazajöttem a 
katonaságtól. Ennek is apám szerette volna 
hasznát látni, s az én szép piros arcommal a 

birtokát szaporítani, de nekem olyan bolond a 
természetem, hogy jóra, bajra, mindenre csak 
kacagok, s a házasításra azt találtam mon-
dani az öregnek, hogy amíg a nagy szerelem 
miatt a feszes harisnya meg nem huttyan az 
inanom, addig nekem hagyjon békét.”

A munka, a családiasság, az összetartás re-
gényében az író a székely falu idilli képét 
rajzolja meg a csavaros eszű és mindig tré-
fálkozó Bojzás Küs Dani és Péter Anikó szerel-
mének háttereként. Dani „jókedvű, mókás, 
furfangos, tréfacsináló kolontos”, igazi Uz 
Bence-féle góbé. Az ő legénnyé serdülése, 
szerelme, házasságkötése, apává válása ad-
ják a regény vezérfonalát, amelyet vidám és 
szomorú történetek váltakozva egészítenek 
ki: miként küzd Dani a mindennapi kenyér és 
megélhetés gondjaival, vagy éppen a román 
hatalom képviselőivel.
Nyírő az egyszerű falusi élet mindennapjai-
ban kívánja felmutatni az élet szépségeit és 

erejét. A mű 
középpont-
jában – címének megfele-
lően – a „halhatatlan élet” áll, a születés és 
halál körforgása, amely örök és elpusztítha-
tatlan. A regény könnyű, derűs olvasmány, 
a szereplők állandóan tréfálják egymást, a 
viták vígjátékba illően rendeződnek, csupán 
az utolsó oldalakon komorul el a történet 
amikor kitör a háború és Danit behívják ka-
tonának.
A megváltozott hangvétel ellenére az író 
mégis azt sugallja, hogy az egyes ember 
elpusztulhat, de a nemzet, a székely-magyar 
nép elpusztíthatatlan. Nyírő írói eszköztá-
rának egész gazdagsága felvonul: remek 
jelenetező képessége, életimádata, mélyen 
átélt istenhite, a székely népi misztika isme-
rete, pazar élő nyelve, finom lélektani meg-
figyelőképessége, jellemábrázoló tehetsége, 
természetfestő ereje, melyek kifogyhatatlan 
mesélőkedvvel és szeretettel párosulnak. 

Könyvajánló – Nyírő József: Halhatatlan élet
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Anyáknapja

Hejj, Bendegúz, Bendegúz,
a te szíved hova húz?

Nem húz engemet máshoz,
drága édesanyámhoz.

Rajta mindig segítsen,
áldja meg a Jóisten!

Sziládi Ferenc

téka
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