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KÜLÖNSZÁMHírmondó
Tisztelt Zsombóiak!

A járványügyi veszélyhelyzetben Magyar-
ország Kormánya minden héten szerdán 
dönt arról, hogy a kijárási korlátozásokat 
változatlanul fenntartja-e vagy enyhít, eset-
leg szigorít azokon. Az elmúlt két hét tapasz-
talata szerint a Kormány minden hét végére 
felhatalmazza a polgármestereket, hogy a te-
lepülésükön az országosnál szigorúbb intéz-
kedéseket vezessenek be az emberek közötti 
érintkezések számának csökkentése, végső 
soron a járvány terjedésének megakadályo-
zása céljából.  Továbbra is úgy tudom, hogy 
Zsombón nincs igazolt koronavírus fertőzött. 
Jelenleg 10 házi karanténra kötelezett sze-
mély tartózkodik a faluban. Ők mindannyian 
külföldről érkeztek, nem fertőzöttek, csak a 
biztonság kedvéért kell 14 napig karanténba 
zárkózniuk.

Azt tapasztalom, hogy a faluban rend és 
nyugalom van, kicsik és nagyok egyaránt 
fegyelmezetten viselik ezt a rendkívüli hely-
zetet. Ezzel mindannyian hozzájárulnak ah-
hoz, hogy Zsombó lakossága biztonságban 
legyen. Köszönöm mindannyiuknak a ható-
ságokkal való együttműködést.

Az eddigi tapasztalatok alapján nem 
tartom indokoltnak helyi korlátozások 
bevezetését a hétvégére, hiszen nincsenek 
szabálytalan csoportosulások a településen, 
és nem kell tartanunk nagy számú hétvégi 
kirándulók megjelenésétől sem. Mindenkit 
tisztelettel arra kérek, hogy csak a legszük-
ségesebb esetben hagyja el otthonát és akkor 
tartsa be a távolságtartásra vonatkozó szabá-
lyokat.

Kellemes hétvégét, jó egészséget kívánok!

   Gyuris Zsolt

   polGármester

Házszám feltüntetése
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szerint minden házszámmal ellá-

tott épületen a tulajdonosnak fel kell tüntetnie a házszámot. 
Kérem a Tisztelt Zsombóiakat, ha még nem tüntették fel a házukon a házszámot, mielőbb 

tegyék ezt meg jól látható helyen, jól olvasható módon. Különösen a külterületi ingatlanok 
azonosítása okoz gondot. Gondoljanak arra, hogy az ügyeletes orvos vagy a mentő hosszú, 
értékes perceket vesztegethet el azzal, hogy megtalálja a jelöletlen címet, de a posta, a pol-
gármesteri hivatal vagy a tanyagondoki szolgálat munkatársai is küzdenek a házszámokkal 
a levelek kézbesítésekor. Kérem, segítsék munkájukat ezzel az egyszerű lépéssel. Köszönöm.

  dr. sZiromi márta

  jeGyZő

Édesanyám, köszöntelek
most e meghitt ünnepen,
azt kívánom most és mindig,
mindig maradj meg nekem.

Devecsery László
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Hírmondó
Zsombói

Tisztelt Termelők!Aláírási 
kezdeményezés

Szolgáltatások
Zsombón
Czellár Tamás masszőr 
– frissítő, kondícionáló masszázs,
– talpmasszázs, 
– gerinckezelés (fájdalommentes japán módszer),
– egyéni hangtálas kezelés, 
– köpölyözés, 
– kinesio-tape. 

Elérhetőség, időpont foglalás telefonon : 0630 692-2375

A Szolgáltató házban
Nyers Bakó Renáta
Frissítő masszőr  /svédmasszázs, KoroKan masszázs, reflexológiai 
talpmasszázs, metamorf technika, kinezio tape/
Tel.: 30/339-0896
Somogyi Katalin
Férfi/Női fodrászat
Tel.: 20/955-9413
Nyitva tartás bejelentkezés alapján, bejelentkezés csak telefonon!
Cím: 6792, Zsombó, Andrássy út 29/2 (Szolgáltató ház)

A koronavírus terjedése következtében kialakult helyzet és a korlá-
tozó illetve megelőző intézkedések miatt az agrárszektor piaci lehető-
ségei beszűkültek, a piacok bezárása következtében a termelők részben 
vagy egészében elveszítették termékeik piacát.

A fenti negatív tendenciák megállítása és a piaci kereslet és kínálat 
összekapcsolása érdekében az Agrárminisztérium, a Magyar Nemzeti 
Vidéki Hálózat bevonásával egy internetes platform elindításával kí-
vánja segíteni hosszútávon az értékesítést. 

 
Az erre a célra kialakított felület a  https://www.termeloikosar.hu/ 

oldalon már elérhető!
 Ezen az oldalon, az eladni szándékozó termelők jelentkezését vár-

juk, akik így a vásárlókkal kapcsolatba tudnak kerülni és értékesíteni 
tudják termékeiket. A vásárlók térképen, illetve egy kifejezetten erre a 
célra kialakított tematikus felületen válogathatnak a termelők és a ter-
mékek között. A platform használata teljesen ingyenes és az igények-
hez igazítva, folyamatosan fejlesztjük.

Bízunk benne, hogy a sikeresen létrejött kapcsolatok révén a beszű-
kült piaci helyzetben a termelők értékesítési nehézségei csökkenhet-
nek, a termelők növelhetik a vásárlóik körét, továbbá a kiskereskede-
lemben emelkedhet a helyi termékek aránya.

 Az esetlegesen felmerülő kérdésekkel kapcsolatban várjuk szíves 
megkeresését! Figyelmükbe ajánljuk a www.mnvh.eu illetve a www.
hoi.hu oldalakat. 

Mindenkinek jó egészséget kívánunk, vigyázzunk egymásra!
 
Üdvözlettel:

Benkő Zsolt

mnVH CsonGrád meGyei területi felelős

Herman ottó intéZet nonprofit kft.
1223 Budapest, Park u. 2. 

Telefon: +36-20-422-3630 | Fax: +36-1-362-8104
E-mail: benkozs@hoi.hu | www.hermanottointezet.hu

Európa őshonos nemzeti kisebbségei jelen pillanatban 
is, a 21.században, megmaradásukért küzdenek. Kormá-
nyaik ugyanis nem támogatják megfelelően fejlődésüket, 
nem segítik elő megmaradásukat. A Székely Nemzeti 
Tanács által indított kezdeményezés célja, hogy az EU 
egyik legnagyobb támogatási kerete, a kohéziós politika 
kezelje kiemelt figyelemmel azokat a régiókat, amelyeket 
nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok 
különböztetnek meg az őket körülvevő térségektől. Az 
uniós támogatások elosztásánál a legtöbb helyen ugyanis 
burkoltan hátrányba szorítják azokat a régiókat, ahol a 
kisebbséget jelentő nemzeti lakosság van többségben.

Korábban már hírt adtunk a Székely Nemzeti Tanács 
aláírásgyűjtő kezdeményezéséről, amely Európa őshonos 
nemzeti kisebbségei érdekvédelmét és támogatását cé-
lozza.

A kezdeményezés sikerességéhez 1 millió aláírás ösz-
szegyűjtése szükséges, mellyel megteremthető lenne, 
hogy az Európai Unió őshonos nemzeti kisebbségei köz-
vetlenül fordulhassanak Brüsszelhez anyagi támogatá-
sokért, kohéziós pénzekért, ennek összegyűjtésére 2020. 
május 7. napjáig van lehetőség.

A kezdeményezés aláírása online formában és papír 
alapon is megtehető, melyre a következő internetes oldal 
nyújt lehetőséget: https://irdala.hu/

Az elektronikus felületen leadott online aláírás alig 
néhány percet vesz igénybe, így – különösen a jelenlegi 
járványügyi helyzetben – ez mindenki számára vállalha-
tó, egyszerű és gyors megoldást jelenthet.

Miért írjam alá?
Mert nem értesz egyet az etnikai alapon történő 

diszkriminációval, amelyet az érintett országok burkol-
tan alkalmaz(hat)nak. Aláírásoddal kiállsz amellett, hogy 
ilyesmi ne történhessen, és ezzel segíted a nemzeti régi-
ókat, hogy megmaradhassanak és megőrizzék nemzeti, 
nyelvi, kulturális sajátosságaikat, valamint hozzásegíted 
az európai közösséget is, hogy megtartsa sokszínűségét.

Ez az egész egy székely ügy?
A kezdeményezés nemcsak a székelyekről szól, hanem 

ugyanúgy a baszkokról, a bretonokról, a katalánokról, a 
dániai németekről, Sziléziáról, Dél-Tirolról és több tucat 
uniós nemzeti régióról is.

Miben különbözik ez a kezdeményezés a hasonló-
nak tűnő korábbi akcióktól?

Abban, hogy nemcsak elvi síkon támogatja a nemzeti 
régiókat, hanem annak a lehetőségét szeretné megterem-
teni, hogy az unió őshonos nemzeti kisebbségei közvetle-
nül fordulhassanak Brüsszelhez anyagi támogatásokért, 
kohéziós pénzekért. Vagyis épülhessen infrastruktúra, 
működhessenek iskolák, fejlődhessen a helyi gazdaság, 
csökkenjen az elvándorlás, egyszóval növekedjen az 
adott nemzeti régió népességmegtartó ereje. Mert mind-
ehhez pénz kell.

forrás: irdala.Hu
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Digitális munkarend tanulói szemmel

Felhívás a zsombói és a környékbeli 
termelők és kereskedők számára

Hajdu Zsófia vagyok, a zsombói Szent Imre Katolikus Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4/a osztályába járok. Az 
otthoni online órákat nehéz volt megszoknom. Az elején voltak 
problémáim a mikrofonnal és a programokkal, amiken a leckék 
érkeztek. Mára már minden rendben van. A bátyám is itthon 
van velem, ő is leckét csinál és tanul. Ha a gépem valamiért nem 
működik, meg szoktam kérni, hogy javítsa meg. Apukám és 
anyukám felváltva segítenek nekünk a tanulásban. Délután és 
hétvégén pedig mi segítünk nekik. Amikor még rosszabb volt az 
idő, főztünk, sütöttünk mindenfélét és a házi munkában segítet-
tünk. Nagytakarítás és szekrénypakolás során előkerültek olyan 
játékaim is, amiket már rég elfelejtettem. Karácsonyra kaptam 
egy festőkészletet. Hétvégente tájképeket festünk anyukámmal, 
nekem nagyon tetszenek. De amióta süt a nap, és kellemes ta-
vasz van, az udvarban tudunk nagyokat játszani testvéremmel 
és a kutyánkkal, aki nem is érti, miért foglalkozunk vele ilyen 
sokat. 

A kerti munkában is többet segítünk szüleinknek. Füvet 
nyírunk, gereblyézünk, virágokat ültetünk és locsolunk, néha 
apukámmal autót mosunk. Apukám a közösségi házban dolgo-
zik. Nyáron ők szervezik a színházi előadásokat. Most még nem 
tudja megmondani, lesz-e idén színház. Ezért a testvéremmel 
kitaláltuk, hogy a teraszon este előadásokat mutatunk be. Ének-
lünk, táncolunk, a testvérem a technikus, hangosít és világosít 
is. A szüleim a közönség, ők tapsolnak és nevetnek, ha vicces 
dolgokat mutatunk be. 

Jól érezzük magunkat, de már szeretnék találkozni a barát-
nőimmel személyesen is, nemcsak telefonon és számítógépen. 
Azt kívánom, hogy mindenki vigyázzon magára mert betegnek 
lenni nagyon rossz dolog.

Hajdu Zsófia

Kedves gyerekek! Ti hogy érzitek magatokat otthon? Mit csi-
náltok tanulás után? Hogyan telik egy napotok? Írjátok meg ne-
künk, küldjetek fényképeket, a következő újságban már olvashat-
játok is. Címünk: program@zsombo.hu 

A koronavírus-járvány miatt a termelők és kereskedők értékesítési lehetőségei lecsökkentek. Az önkormányzat lehetőséget 
biztosít a házhoz szállítást vagy háznál történő értékesítést vállaló helyi és környékbeli gazdák és vállalkozók számára, hogy 
termékeiket, szolgáltatásaikat ingyenesen hirdessék a www.zsombo.hu weboldalon keresztül, ezzel is serkentve a biztonságos he-
lyi kereskedelmet. Hirdetéseiket a titkarsag@zsombo.hu email címre szíveskedjenek elküldeni (név, termék, elérhetőség, egyéb, 
hasznos információ, házhoz szállítást vállal-e). A honlap a vásárlók számára könnyen elérhető, díjmentes hirdetési felületet biz-
tosít 300 karakter erejéig. Kérjük, csak a rendeltetésnek megfelelő hirdetéseket küldjenek be. Fenntartjuk a jogot, hogy a kifogá-
solható, nem illő hirdetési szövegeket nem tesszük közzé. Bízunk benne, hogy a háznál történő értékesítést és a házhoz szállítást 
előnyben részesítve csökkenthetjük a csoportosulások kialakulását, ezzel is akadályozva a járvány terjedését.
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