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Ideiglenes munkarendváltozás és 
igazgatási szünet a polgármesteri 
hivatalban

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatom Önöket, hogy Zsombó Nagyközség Önkor-
mányzata a globális energiaválságra tekintettel, az önkormány-
zat költségvetési egyensúlyának fenntartása, fizetőképességének 
megőrzése érdekében takarékossági intézkedések bevezetéséről 
döntött. Ilyen intézkedésként a képviselő-testület elrendelte, 
hogy a Zsombói Polgármesteri Hivatal a fűtési időszakban 
– szükség esetén – térjen át négynapos munkarendre. Ezt 
2022. december 5. napjától előreláthatólag 2023. február 
28. napjáig bevezetjük. A négynapos munkarend a hivatal dol-
gozóinak hétfőtől csütörtökig hosszabb munkaidőt, pénteken 
pihenőnapot jelent, azonban az ügyfélfogadást nem érinti.

Ebben az időszakban változatlan ügyfélfogadási rend-
ben fogadjuk Önöket:

hétfőn: 8.00-12.00 és 13.00-15.30,
kedden:  8.00-12.00 és 13.00-18.00,
csütörtökön:  8.00-12.00 és 13.00-15.30 között.

Felhívom ugyanakkor a figyelmüket arra, hogy a képviselő-
testület korábbi döntése alapján 2022. december 27-től dec-
ember 30-ig a polgármesteri hivatalban igazgatási szü-
net lesz, azaz teljesen zárva tartunk, minden munkatársunk 
kötelezően szabadságon lesz. Ez az időtartam a Kormány által 
az államigazgatásban bevezetett igazgatási szünettel összefüg-
gésben és összhangban még meghosszabbodhat. Ha így alakul, 
arról Zsombó nagyközség honlapján (zsombo.hu) és Facebook-
oldalán tájékoztatom majd Önöket.   

Megértésüket köszönöm.
dr. Sziromi márta

jegyző

Takarékbank bankjegykiadó automata

Tisztelt Zsombói Lakosok!

Amint azt tapasztalták, a Takarékbank idén augusztusban 
bezárta helyi fiókját, és szeptember végén a bankjegykiadó auto-
matát (ATM) is le akarta szerelni üzletpolitikai megfontolásból. 

Az önkormányzat tárgyalásokat folytatott a Takarékbankkal 
az ATM megőrzése érdekében, majd ajánlatokat kért három 
különböző banktól önkormányzati számlavezetésre és ATM 
kihelyezésre vonatkozóan. Hosszan tartó egyeztetések eredmé-
nyeképpen született meg az a képviselő-testületi döntés, hogy az 
önkormányzat és intézményei a Takarékbanknál nyitnak folyó-
számlát és egyúttal a Takarékbank megtartja az ATM-et a 
településen. Egyelőre az ATM helye változatlanul a Takarék-
bank korábbi fiókjának épületében lesz mindaddig, amíg a bank 

el nem adja az épületet. Azt követően a bank és az önkormány-
zat együtt jelöli ki az automata helyét.   

Már most jelzem Önöknek, hogy 2023 januárjától az önkor-
mányzati számlaszámok megváltoznak, ezért kérem Önöket, 
bármit fizetnek be – gyermekétkeztetést, helyi adót –, legyenek 
figyelmesek, ellenőrizzék, helyes számlaszámra fizetnek-e! A 
számlaszámokat, amint ismertté válnak, minden lehetséges fó-
rumon közzétesszük majd.

Bízom benne, hogy az ATM megtartása a településen sokak 
életét könnyíti meg.

gyuriS zSolt

polgármeSter

Változás a szelektív gyűjtésben

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Mint arról már korábban értesültek, a szelektív hulladék-
gyűjtéshez a közszolgáltató sárga színű gyűjtőedényeket oszt 
a helyi hulladékudvarban. A gyűjtőedényt lakcímkártya és az 
utolsó befizetés igazolásának felmutatásával vehetik át.

A gyűjtés során már nem osztunk cserezsákokat belterületen, 
mivel a közszolgáltató célja a zsákos gyűjtés kivezetése. Ezért 
kérjük, hogy a sárga gyűjtőedényeket helyezzék ki reggel 7 óráig.

2022. december 31-ig lehetőség lesz még a szolgáltató emblé-
májával ellátott zsákok pótlására, de már csak személyesen lesz 
átvehető a Négyforrás Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati irodájában. 
Mivel korlátozott mennyiségben áll a rendelkezésünkre a zsák, 
így személyenként havonta csak 5 darab zsákot tudunk kiadni.

Külterületen továbbra is marad a zsákos szelektív hulladék-
gyűjtés.

Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük.

NégyforráS NoNprofit Kft.
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Pályázati tájékoztató

Kedves Zsombóiak!

Korábban már tájékoztattam Önöket, hogy a képviselő-testü-
let, kollégáim és partnereink együttműködésének köszönhetően 
2021 decemberében és 2022. januárban több pályázat is előkészí-
tésre, illetve benyújtásra került a Területi Operatív Program 
Plusz (TOP Plusz) pályázati program keretein belül.

Ilyen projekt a Szatymaz-Zsombó és Bordány-Zsombó 
kerékpárutak megépítése is, melyeket az érintett szomszédos 
önkormányzatokkal konzorciumi együttműködésben sikerült 
pozitív támogatói döntést kapnunk. Az előbbi 715 millió Ft, 
az utóbbi 220 millió Ft támogatásban részesül. Az előzetes 
tervek szerint a pályázatokhoz önkormányzati saját forrást nem 
kell hozzárendelni, remélhetőleg pályázati forrásból valósulhat-
nak meg. A pályázatok előkészítését az önkormányzatok végzik.

Az „Élhető települések” elnevezésű TOP Plusz pályázatban 
további két projektjavaslat kedvező elbírálásban részesült. A 
pályázatok 100%-os támogatási intenzitásúak, azaz az önkor-
mányzat részéről az önerő biztosítását nem igénylik.

- 150 millió Ft támogatást nyertünk a „Sportolási inf-
rastruktúra fejlesztése Zsombón” című projekt keretében a 
zsombói kiserdőben 500 méteres futókör kialakítására, 
valamint a zsombói lőtér fejlesztésére (energetikai korszerű-
sítés, funkcióbővítés, kerítés és fedett közösségi tér kialakítása). 

- 250 millió Ft támogatást kapunk a csapadék- és 
belvízelvezető rendszer további fejlesztésére. A projekt a 
Gárdonyi Géza utcában 499m, a Móra Ferenc utcában 333m, a 
Szent Mihály utcában 380m, a Kodály Zoltán utcában 138m, az 
Újhelyi utcában 137m, a Vörösmarty Mihály utcában 300m és a 
Kossuth Lajos utcában 318m hosszban tartalmaz csapadék- és 
belvízelvezető építését.

A már említett TOP Plusz program keretében lehetőség nyílt 
komolyabb összeget megpályázni belterületi úthálózatunk fej-
lesztésére. Képviselő-testületünk ezt a lehetőséget kihasználva, 
a Kossuth Lajos utca teljes hosszában útburkolati felújítására 
nyújtott be támogatási kérelmet. A támogatás ügyében döntés 
még nem született.

Képviselő-testületünk fokozott aktivitással próbálja kihasz-
nálni a pályázati lehetőségeket a leromlott állapotú utak aszfal-
tozására. Ennek eredményeképpen hamarosan megkezdődik a 
Belügyminisztérium által minden évben meghirdetett, önkor-
mányzati önerőt is igénylő Önkormányzati feladatellátást szol-
gáló fejlesztések támogatására keretében megvalósuló Kölcsey 
Ferenc utca útburkolati felújítása. A megvalósítás összköltsé-
ge várhatóan 19.158.290 Ft, melynek 25%-át, 4.789.573 Ft-ot 
önkormányzatunknak kell finanszíroznia. A Kölcsey Ferenc 
utca teljes hossza, a Gárdonyi Géza utca és a Kodály Zoltán utca 
között 367 m hosszúságban és 3 m szélességben lesz aszfalt bur-
kolattal ellátva.

A Magyar Falu Program 2022. évi keretén belül meghirde-
tett „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer 
építése/felújítása” című felhívásra benyújtott Arany János utca 
és Vörösmarty Mihály utca útburkolati felújítását célzó kérel-
münk támogatásban sajnos nem részesül. Ezek az utcák további 
hasonló méretű forrást biztosító pályázatainkban elsőbbséget 
fognak élvezni.

Szintén a Magyar Falu Program 2022. évi keretéből pályáz-
tunk a helyi ravatalozó épületének II. ütemére. Az „Önkor-

mányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” címmel meghir-
detett felhívásban 22.000.000 Ft támogatást sikerült nyernünk. 
A ravatalozó építésének kivitelezési munkálatait a forrás elő-
teremtésének nehézségei miatt két ütemre kellett szétbontani. 
Hamarosan közbeszerzési eljárást bonyolítunk le a kivitelezési 
munkák beszerzésére. Jelenleg a közbeszerző kiválasztása zajlik.  

Az előzetes árajánlatok alapján az épület teljes kivitelezési 
költsége várhatóan jelentősen meghaladja az I. ütemhez már 
rendelkezésünkre álló 29.999.998 Ft-ot és a mellé most elnyert 
22.000.000 Ft támogatási összeget. Feladatunk tehát a projekt 
megvalósításához szükséges feladok elvégzésén túl, a hiányzó és 
szükséges források biztosítása.

A zsombói kiserdő koncepció kialakításában több támogatási 
forrás összevonása szükséges. A korábban elnyert, de még nem 
megvalósult (parkosítás, ösvények kialakítása, kültéri padok 
és szemetesek elhelyezése, központi tér kialakítása) támogatás 
mellé, „Szabadidőpark fejlesztés 2. ütem” címmel beadott 
projektünkkel újabb támogatási forrás sikerült szereznünk. A 
projekt költsége 8.576.330 Ft, melyből kialakításra kerül a kiser-
dő Móricz Zsigmond utca és Radnóti Miklós utca kereszteződé-
se felől egy kültéri fitneszpark, továbbá beszerzése kerül egy 
ágdarálógép a kiserdő későbbi fenntarthatóságának biztosítása 
érdekében.

A Vidékfejlesztési programban megnyert három külterületi 
út építése pályázatunkkal kapcsolatban megszereztük az építé-
si engedélyeket, elkészültek a kiviteli tervek, zajlik a szükséges 
területek megszerzése. Hamarosan itt is közbeszerzési eljárás 
lefolytatása következik.

Tisztelettel:
gyuriS zSolt

polgármeSter

Zsombó külterületi 
gyűjtés
2023. év

Január Február Március
09. 13. 13.

Április Május Június
10. 08. 12.

Július Augusztus Szeptember
10. 14. 11.

Október November December
09. 13. 11.
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A falugazdász tájékoztatója
novemberi aktualitások

Tisztelt Termelők!

Az Egységes Kérelemmel kapcsolatos aktualitások:

A 2022-es területalapú támogatások ellenőrzési időszaka 
általában befejeződött, az esetleges kérdéses területek eseté-
ben lehetséges még a helyszíni ellenőrzés. Az előző évekhez 
hasonlóan a másodvetésű növények betakarítását a betakarí-
tást követő 15 napon belül be kell jelenteni.

A tavalyi évhez hasonlóan a termeléshez kötött zöldségnö-
vény, ipari zöldségnövény és szálas fehérjenövény kiegészítő 
támogatást igénylő gazdák esetében a felhasznált szaporító-
anyagról, annak számlájáról adatot kellett szolgáltatni. Az ezzel 
kapcsolatos ellenőrzési folyamatok, a konkrét számlák bekéré-
séről szóló értesítés, ellenőrzési jegyzőkönyv ügyfélkapun ke-
resztül érkezik. Azért figyeljék legalább heti rendszerességgel 
az ügyfélkaput, mert ha 30 napig nem töltik le az adatszolgálta-
tási kötelezettségről szóló végzést, akkor kézbesítettnek tekin-
tik az értesítést, és ha erre nem válaszolunk, akkor nem teljesül 
a támogatás feltétele, s a támogatás szankciós lesz.

A termeléshez kötött zöldség és szálas támogatások eseté-
ben kötelező a gazdálkodási napló vezetése, ennek ellenőrzé-
se a kijelölt gazdák esetében  novemberben is tart. Az ellen-
őrzésről az érintett termelőket előzetesen ki fogják értesíteni.

A kárenyhítési támogatási kérelem benyújtására nov-
ember 1. és 30. között lesz lehetőség, ehhez szükség lesz a 
Kormányhivatal igazolásra, valamint a tényleges megtermett 
termésmennyiségre. A kárenyhítési támogatás igénylése elő-
zetes időpont-egyeztetés alapján fog történni, ezért abban az 
időszakban az érintett termelőket arra kérem, keressenek.

2023 január 1-től az Agrárkamarai ügyintézésnél is beve-
zetésre kerül az elektronikus ügyintézés. Ennek keretében az 
első lépésként minden ügyféllel egy meghatalmazást kell ké-
szíteni. Ennek részletei még nem kerültek kidolgozásra, de a 
részletszabályok ismeretében tájékoztatást fogok nyújtani a 
tennivalókról.

2023-as évtől új költségvetési időszak kezdődik, mely-
nek része az agrártámogatási rendszer átalakulása. Az AM a 
2023-tól induló közös agrárpolitika (KAP) keretében a kör-
nyezeti, klímavédelmi és biodiverzitás szempontjából értékes 
területeknél is elérhetővé teszi a mezőgazdasági területek 
után fizetendő alaptámogatást. A közvetlen területalapú tá-
mogatásra jogosult területek körének bővítése hatékonyan 
járul hozzá a mezőgazdasági területek talajállapotának, mik-
roklímájának, vízháztartásának javításához, illetve a kapcso-
lódó élőhelyek sokszínűségének növeléséhez.

Az első pillérben az új rendszer lényege a következő: Lesz 
egy alapszintű jövedelemtámogatás, összege kb. 147 Euro/
ha, minden termesztett kultúrára igényelhető, kötelező eleme 
lesz a kondicionalitás. 

Ezen felül új elemként jelenik meg az Agroökológiai 
program, mely a környezetvédelmi és biodiverzitás megőr-

zési elemeket tartalmazza. Ez önkéntesen választható eleme-
ket tartalmaz, de ha valaki vállalja a teljesítést, akkor a teljes 
gazdaságra kell ezeket vállalni. Összege kb.81 Euro/ hektár. 
Vállalás esetén a gazdaság egészére nézve gazdálkodási nap-
lót kell vezetni.

Ez a két támogatási elem fogja kitenni nagyságrendileg a 
jelenlegi területalapú támogatás összegét.

A generációváltást elősegítve a területalapú támogatáshoz 
kötődő fiatal gazdák támogatásának az összegét jelentősen 
meg fogják emelni, mintegy 157 Euro/hektárra.

Új elemként jelenik meg az újraosztott támogatás, 10 hek-
tárig kb. 80 Euro/hektár, 10 és 150 hektár között a 10 hektár 
feletti részre 40 Euro/hektár.

Megmarad a termeléshez kötött növény- és állatalapú 
támogatások rendszere, de lesznek benne változtatások.

Megjelenik majd a gazdaságátadási támogatás és a me-
zőgazdasági kisüzemek fenntarthatóságának fejlesztésére 
fordítható támogatás.

A második pillér továbbra is a beruházások és a fejleszté-
sek támogatására fordítható elemeket fogja tartalmazni.

Ezen információkat figyelemfelhívás céljából osztom meg. 
Konkrétumok még nem ismertek, de a felkészülés céljából tá-
jékoztató előadásokat fogok tartani 2023-ban is. Igény ese-
tén a rendelkezésemre álló tájékoztató előadások, informáci-
ók anyagait elektronikus úton el tudom küldeni a megadott 
e-mail címükre.

A munkánk elszámolásához elektronikus úton történő 
rögzítésre van szükség, az a kérésem, hogy az ügyintézésre 
telefonjaikat hozzák magukkal.

2022. november 7-től várhatóan 2023. március 1-ig For-
ráskúton az ügyfélfogadás helyszíne az energiatakarékos-
sági intézkedések miatt megváltozik: változatlan időpontban 
(kedd 8.00-16.00; szerda 8.00-16.00; csütörtök értekezlet, 
ügyintézés esetén 13.00-16.00, egyébként 8.00-16.00) a Mű-
velődési Házban lesz megtartva.

A telefonszámom: 06-30/337-2520
E-mail címem: gyuris.ferenc2@nak.hu
Facebookon / Messengeren is elérhető vagyok Gyuris Fe-

renc néven, ide is küldhetnek képeket.

Kérdések esetén állok rendelkezésükre. 

Az aktuális pályázati lehetőségek a www.szechenyi2020.
hu , www.fvm.hu , , a www.mvh.gov.hu és a www.nak.hu hon-
lapokon megtalálhatók, kérem figyeljék ezeket az oldalakat

Tisztelettel :

Nemzeti agrárgazdaSági Kamara
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Tisztelt Ügyfeleink! 
 
A fűtési szezon megindulása okán az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket. 
 
A vegyes tüzelésű kazánok/kályhák használata során a fűtés melléktermékeként salak és hamu 
keletkezik, mely nem kommunális hulladék.  
 
Hamu hulladék nem helyezhető a hulladékgyűjtő edényekbe. Amennyiben kollégáink hamu 
hulladékot találnak a hulladékgyűjtő edényben, a hulladék nem kerül beürítésre! 
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hamu, salak és kazánpor egyrészt a hulladékrakodó kollégák egészségére, 
másrészt a tehergépjárművek működőképességére is veszélyt jelent, tekintettel arra, hogy tűzveszélyes 
és előidézheti a további hulladék begyulladását. 
Javasoljuk a Tisztelt Ingatlanhasználóknak, hogy a hamut lehetőség szerint a telkükön hasznosítsák, 
mivel a kihűlt fahamu számos nyersanyagot tartalmaz, az akár a komposztban is hasznosítható. 
 
Kérjük Ügyfeleinktől a fent leírtak betartását. Amennyiben személyzetünk a gyűjtés során hamut 
észlel a kihelyezett hulladékgyűjtő edényzetben, Társaságunk az ürítést megtagadhatja.  
 
Együttműködésüket köszönjük. 

Tisztelettel: 
FBH-NP Nonprofit Kft. 

 

 

 

A Wesselényi Népfőiskola 
jelene és jövője

Kedves Zsombóiak!

Ötven évvel ezelőtt Sipos Mihály vezetésével lelkes fiatal gaz-
dák, a zsombói Wesselényi Iskola egykori diákjai összefogtak 
és megszervezték mezőgazdasági továbbképzésüket “Kertba-
rát kör” néven azon intézmény falai között, ahol kisiskolásként 
általános oktatásban részesültek. Tíz év elteltével a kezdemé-
nyezés népfőiskolává alakult Horváth Dezső közbenjárásának 
köszönhetően, aki nagyszerű előadókat, a szakmájuk kiemel-
kedő kutatóit, professzorait hívta el a tanyára, és évről évre, a 
téli időszakban színvonalas előadások kerültek megrendezésre 
az egykori tanyasi iskolában. Közösség formálódott a diákokból 
és tanárokból.

A ZSTA, azaz a Zsombói Tudományos Akadémia felrajzolta 
Zsombót a kultúra térképére, egy állandó viszonyítási pontot 
jelentett az egyre gyorsabban változó világban. A közelmúlt 
történései azonban komoly megpróbáltatások elé állították az 
intézményt, többen is kiöregedtek, eltávoztak, köztük Horváth 

Dezső is. A jövő bizonytalanná vált. A megfogyatkozó hallgató-
ság nagy szeretettel várja a fiatalabb érdeklődőket, akik fenn-
tartják és tovább erősítik ezt a példás közösséget.

Amit az ISKOLA jelent Zsombónak és tágabb környezeté-
nek, nehezen felbecsülhető érték, megmentése, úgy hiszem, 
közös feladatunk, mert most mindinkább szükségünk van ezek-
re a kapcsokra, a közösségekre, amelyek a tüzet táplálják. A 15 
előadást magában foglaló 41. évad november 7-én elindult, az 
előadások heti rendszerességgel (a karácsonyi időszak kivéte-
lével), 18 órai kezdéssel kerülnek megrendezésre a faluban, a 
Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében (6792 Zsombó, 
Alkotmány utca 3.). A részletes program plakát formájában a 
Zsombói Hírmondó előző számában megtalálható, valamint fa-
luszerte több helyen is megtekinthető.

Üdvözlettel:
radváNSzKi jáNoS

a NépfőiSKola egyiK hallgatója, olyKor előadója

Zöldhulladék gyűjtési naptár 2023.
Január Január Február Március Április Május Május Június Június Július Július

10
Fenyőfa

17
Fenyőfa
+zöld

14 14 11 09 23 06 20 04 18

Augusztus Augusztus Augusztus Szeptember Szeptember Október Október November November December

01 15 29 12 26 10 24 07 21 05

Szelektív hulladékgyűjtési naptár 2023.
Január Január Február Február Március Március Április Április Május Május

10 24 07 21 07 21 04 18 02 16

Május Június Június Július Július Augusztus Augusztus Szeptember Szeptember Október

30 13 27 11 25 08 22 05 19 03

Október Október November November December December 

17 31 14 28 12 26
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Nagy B. Ferenc kolbász-
és hurkatöltő verseny

2022. november 19-én a József Attila Közösségi Ház és 
Könyvtár pár év kihagyás után ismét megrendezte a hagyomá-
nyos novemberi kolbász- és hurkatöltő versenyt, mely Zsombó 
egyik legnépszerűbb rendezvénye. A csapatok a Piactéren gyü-
lekeztek. Az alapanyagok kiosztását és a megnyitót követően 
óramű pontossággal rögtön munkához is láthattak, hogy két 
órán át tartó fűszerezés, gyúrás és töltés után a zsűri asztalára 
helyezzék a versenymintákat. 

A mesterművek a József Attila Közösségi Ház udvarában, a 
település kemencéjében sültek hozzáértő tűzmesterek felügye-
letével. 

Három kategóriába nevezhettek a versenyzők. 
1./ Zsombó Kolbásza (meghatározott receptúra alapján ké-

szíthető) kategóriában immár harmadik alkalommal az I. he-
lyezést a „Dörmi” csapat nyerte meg. A vándordíjat ismét meg-
szerezték és egyúttal örök jogosultságra tettek szert.

2./ Az év kolbásza versenyben I. helyezést a „Segítők” csapata 
érdemelte ki.

3./ Az év hurkája I. helyezettjének járó díjat a “Kolbászok és 
hurkászok” kapták meg.

Gratulálunk a versenyzőknek, köszönetet mondunk a részt-
vevőknek és az önkéntes segítőknek. 

fereNczi ildiKó
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Megünnepeltük 
iskolánk 
védőszentjét

November 4-én tartottuk a Szent Imre napot, melyet idén 
a napközis munkaközösség szervezett meg. A tankönyvekkel 
megpakolt hátizsákok ezúttal otthon maradtak, hiszen a tanítási 
órákat egy egész napos vetélkedő váltotta fel. Végzős osztályunk, 
a nyolcadikosok vezénylésével álltak össze a csapatok, amelyek-
ben az elsősöktől kezdve a legnagyobbakig mindenki részt vett. 
Külön köszönet a „nagyoknak”, akik csapatkapitányként elszán-
tan segítették, irányították a kisebb tanulókat. Idén, pedagógu-
saink mellett, az egyik állomáson a szülői munkaközösség elnö-
ke és helyettese várta a tanulókat, akiknek ezúton is köszönjük, 
hogy azonnal igent mondtak a felkérésünkre. A Szent Imréhez 
kötődő színes, érdekes, játékos, de mégis informatív feladatok 
nagy sikert arattak diákjaink körében. A nap legsikeresebb ál-
lomása vitathatatlanul a konyha volt, ahol négy kollégánk kora 
reggeltől feszített tempóban, ám annál nagyobb lelkesedéssel 
sütötte a finom palacsintákat, hogy a gyerekek számára idén 
is szolgálhassunk valamilyen meglepetéssel. Az összes állomá-
son való részvétel után, a pontok összesítését követően az ered-
ményhirdetéssel zárult a nap. Egy tanuló sem maradt jutalom 
nélkül, a dobogósok pedig plusz ajándéktárgyakban is részesül-
tek. Köszönjük minden résztvevőnek, pedagógusainknak és di-
ákjainknak egyaránt, hogy ilyen gördülékenyen és jó hangulat-
ban telhetett el ez a nap, amely nem utolsó sorban a csapatépítés 
és a közösség még szorosabb összekovácsolásában is segített.

Nagy dóra éS KertéSzNé földi aNita

Gyűjtsük együtt a 
használt sütőolajat!

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola is csatlakozott a pontvelem.hu kezdeményezéséhez, 
így bármilyen otthon talált, tiszta és átlátszó műanyag palack-
ban gyűjthető a használt sütőolaj, ami elhelyezhető az iskola 
gyűjtőedényében. Tegyünk együtt a környezetért, legyünk kör-
nyezettudatosak, gyűjtsük össze ezt a hulladékot is!
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Hírek a Bokréta háza tájáról

Már megint kirajzott a Bokréta. Kedves meghívásnak tettünk 
eleget november 12-én, a Mórahalmi parasztkórus hívott meg 
bennünket a hagyományos Őszi fesztiváljukra, ahol rajtunk kí-
vül még ott volt zákányszéki, ásotthalmi, üllési, bordányi, deszki 
és Mórahalom testvértelepülése, a temerini Tamburás együttes 
és  népdalkör is. Nagyon szép beköszöntővel fogadta a fellépőket 
Nógrádi Zoltán polgármester, és közben virágcsokorral kedves-
kedve köszöntötte a mórahalmi énekkar egy tagját, aki azon a 
napon ünnepelte a 80. születésnapját. Nagyon szép dalcsokrokat 
hallottunk, és gyönyörű fellépő ruhákat láttunk. Van mihez fel-
nőni még, mindig tanulunk, látunk  valamit, amit beépíthetünk 
a tárházunkba öltözködés és vendégvárás terén. Mikor minden 
csoport elénekelte a csokrot, kiosztották az emléklapokat, kez-
dődött a számunkra is nagy próbálkozás, a közös éneklés. Pető-
fi-év kapcsán mi is lehetett volna más, mint egy megzenésített 
Petőfi vers, a Befordultam a konyhára.  Elképzelni nem lehetett 

volna előre, hogy az a sok ember egy szívvel, egy lélekkel mi-
lyen egyszerre szólóan fújta, pedig előtte nem is próbáltuk össze. 
Ebben sokat segített a temerini Tamburás együttes is. Később 
minden csapat elfoglalta helyét a szépen terített asztalok mellett, 
és kezdődött a magunk közti értékelés. Láttátok, milyen szép 
ruhájuk van a mórahalmiaknak? Nekem a hangjuk, az ének-
lésük tetszett. Más arra figyelt fel, milyen fegyelmezett be- és 
levonulás volt egyik-másik csoportnál. Aztán a pincérek vették 
át a terepet, hozták a finom röviditalokat, majd a pazar vacsora 
következett. Ha ezután kellett volna népdalt énekelni, az már 
nem ment volna. De nem unatkozhatott senki, mert volt tánc, 
aki nem akart tele hassal lefeküdni, letáncolhatta a kilókat. Na-
gyon szépen köszönjük Mórahalomnak a meghívást, viszonozni 
fogjuk. Remélem, ők is várják az újbóli találkozást.

SzalmáNé vali

Népzenei találkozó Tornyoson

Az Ady Endre Művelődési Egyesület meghívására Tornyosra 
látogatott a Bokréta Dalkör november 5-én. Nagy izgalommal 
készültünk, mivel a vírushelyzet miatt az előző évi meghívásu-
kat nem tudtuk elfogadni, régen találkoztunk. A mai magyar-
szerb határon is néha igen sokat kell várni, ettől is tartottunk. 
Kifelé a határon aránylag gyorsan átjutottunk. Tornyoson vi-
szont már nagyon vártak, nagy szeretettel fogadtak. Frissen sült 
tejfölös lángos várt mindenkit.

Tornyoson, a XIV. Nemzetközi Népzenei Találkozón kilenc 
csoport lépett színpadra: Zentáról a Pöndöly Asszonykórus, 
Zsombóról a Bokréta Dalkör, Csókáról a Móra Ferenc Csalo-
gány Asszonykórus, Csantavérről a Mendicus Tamburazenekar, 
Deszkről a Népdalkör, Derekegyházról a Derce Tánccsoport, 
Tornyosról a Handa-Banda Tamburazenekar, Nagymágocsról 
a Nefelejcs Népdalkör és Napraforgó Citerazenekar valamint a 
rendezvényszervező: Ady Endre Művelődési Egyesület Asszony-
kórusa és Tamburazenekara.

Színvonalas előadásokat láttunk, szép népdalokat hallottunk.  
A derekegyházi néptánccsoport előadását vastaps jutalmazta.

A műsor után a finom vacsora és közös mulatozás következett.

Nagyon jól éreztük magunkat, de indulni kellett. Fél 10 óra-
kor értünk a határra, éjfélkor ”már” átléptük Magyarország mai 
határát.

polyáK pálNé
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        Nőiférfi Szabó Mester Zsombón 

      
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 
   Boldog Új esztendőt Kívánok 
  minden régi és új ügyfelemnek. 

 
 Vállalom: 

 
Ruhajavítást. 
Cipzárcserét. 
Felhajtást. 
Alakra igazítást. 
Függöny, ágyneművarrást. 
Hozott alapanyagból női, férfi, gyermekruhák méretre készítését. 
Méteráru készletemből is elkészítem egyénre szabott (álmai) 

ruháját.   



Farkas Gyöngyi
  




Várjuk a felajánlásokat
A zsombói iskola ebben az évben is bekapcsolódik a „Karácsonyi Mosolymanók” 

dobozos játék gyűjtésébe, melyeket a szervezők eljuttatnak a rászoruló családoknak. 
A csomagokat december 8. 8:00-ig lehet behozni az iskolába. (A gyűjtés helyszíne az 
eddig megszokott módon a 15. tanterem.) A feltételek a szokásosak:

• A csomag maximális mérete 50 cm x 50 cm x 50 cm lehet.
• A dobozokra rá kell írni, hogy milyen nemű és korú gyermeknek szánják.
• A dobozokat be lehet csomagolni, de masni NE legyen rajta (nehezíti a szál-

lítást)!
• Vannak dobozaink, így ha valaki csak csomagolópapírt vagy játékot tud hozni, 

azt is szívesen fogadjuk (dobozt is, maximum eltesszük jövőre).

Előre is köszönjük a felajánlásokat.
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Fogászati 
ügyeleti ellátás

2022. október 17. napjától ingyenes fogászati ügyeleti 
ellátás vehető igénybe munkaszüneti napokon, heti pi-
henőnapokon, valamint ünnepnapokon 3 órás rendelési 
időben: 10.00 órától 13.00 óráig a Szent-Györgyi Albert 
Klinikai Központ Fogászati és Szájsebészeti Klinika rende-
lőjében (6720 Szeged, Tisza L. krt. 64-66.).
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