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Zsombó nagyközség Településfejlesztési Koncepciójának és Településrendezési Eszközeinek (helyi építési
szabályzat, szabályozási-, szerkezeti tervek) teljes felülvizsgálata és új terv készítése van folyamatban.
Az eljárás a munkaközi tájékoztató
szakaszba ért. A széles körű társadalmi
bevonás és a nyilvánosság biztosítása érdekében a teljes tervanyag közzétételével tájékoztatom a
• Zsombó közigazgatási területén
ingatlannal rendelkezni jogosult
természetes és jogi személyeket,
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteket,
• a zsombói székhellyel, telephel�lyel rendelkező gazdálkodó szervezeteket,
• a zsombói székhellyel bejegyzett
civil szervezeteket és
• a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény 98. § (2) bekezdés
c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési
eljárásába - a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább
30 napnál korábban – a polgármesternél írásban bejelentkező
egyéb szervezeteket
arról, hogy a tervanyaggal kapcsolatban észrevételt tehetnek, véleményt
nyilváníthatnak.
Észrevételeiket, véleményüket 2021.
március 8-án 16 óráig küldhetik meg,
elektronikus úton, a titkarsag@zsombo.
hu e-mail címre vagy ügyfélkapus azonosítással a https://epapir.gov.hu felületen, az önkormányzati igazgatás

témacsoporton belül a településképi és
városépítési ügyek ügytípus kiválasztásával Zsombó Nagyközség Önkormányzatának címezve.
Azon zsombói lakosok, akik az elektronikus kapcsolattartáshoz szükséges
eszközzel nem rendelkeznek, észrevételeiket megküldhetik postai úton, a
Zsombó Nagyközség Önkormányzata,
6792 Zsombó, Alkotmány utca 3. címre
vagy bedobhatják a polgármesteri hivatal bejáratánál elhelyezett postaládába is.
Minden esetben kérem feltüntetni
nevüket és elérhetőségüket.
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm.
rendelet 4.§ 26. pont rendelkezéseinek
eleget téve az önkormányzat a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az
egyeztetést elektronikus úton folytatja le,
továbbá a munkaközi tájékoztatás lakossági fórumát is elektronikus úton tartja
oly módon, hogy a zsombo.hu honlapon
közzéteszi a részletes szakmai tájékoztatót és 15 napot biztosít az észrevételek és
javaslatok beérkezésére.
A tervanyag a tervezői honlapról letölthető: http://www.urbanimex.hu
(„Zsombó” címszó alatt, „Folyamatban lévő tervanyag” menüpontban vagy
a térképen Zsombóra kattintva)
Gyuris Zsolt
polgármester

Zsombói

Hírmondó
Tájékoztatás a veszélyhelyzet
időszakában hozott polgármesteri
döntésekről
Amint az Önök előtt is ismert, Magyarország Kormánya
2020. november 4-től rendkívüli jogrendet – veszélyhelyzetet –
hirdetett ki a koronavírus-járvány megfékezése érdekében. Ezt a
helyzetet a kormány február 8. után is fenntartja. A különleges
jogrend többek között azt jelenti, hogy a helyi önkormányzat
képviselő-testületének feladat- és hatásköreit egy személyben a
polgármester gyakorolja, azaz a képviselő-testület nem ülésezhet és nem hozhat döntést.
A 2020. decemberi lapszámban tájékoztattam Önöket arról,
milyen tárgyban döntött Gyuris Zsolt polgármester a képviselő-testület hatáskörében eljárva. Az azóta eltelt két hónapban
további halaszthatatlan döntések születtek.
A polgármester önkormányzati szociális támogatások
(gyógyszerköltséghez, lakhatáshoz, temetéshez, gyermekszületéshez, otthonteremtéshez) megállapításáról döntött és dönt folyamatosan, a beérkező kérelmek függvényében. Jogszabályban
rögzített határidőnek megfelelve elbírálta a szociális tűzifa juttatásra benyújtott kérelmeket is. 40 háztartásnak összesen 113 m3
keménylombos tűzifát osztott ki a képviselő-testület nevében. A
polgármester felülvizsgálta és a megalapozó adatok frissítésével
kiegészítette a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, amivel szintén
jogszabályban foglalt határidőnek tett eleget. Az önkormányzati
esélyegyenlőségi program rendszeres felülvizsgálata előfeltétele
annak, hogy az önkormányzat hazai vagy uniós pályázatokon
vehessen részt.
A csapadék- és belvízelvezető rendszer fejlesztéséhez és
víztározó kialakításához pályázati forrást nyert Zsombó Nagyközség Önkormányzata. A tervezői költségbecslés alapján az
építés várható bekerülési költsége nettó 140.637.485,-Ft. Ekkora beruházáshoz csak közbeszerzési eljárásban lehet kiválasztani a kivitelezőt. A közbeszerzési eljárás lefolytatásához a
képviselő-testületnek fontos előkészítő döntéseket kell hoznia,
amelyek a pályázati határidő miatt nem halogathatók. A polgármester ezeket a döntéseket hozta meg a pályázati forrás fel-

használása és a közérdekű beruházás mielőbbi megvalósítása
érdekében.
November végén, szintén jogszabály által meghatározott
határidőben, döntött a polgármester az önkormányzat által nyújtott egyes szolgáltatások díjainak felülvizsgálatáról,
emeléséről. Ezt követően, december közepén Magyarország
Kormánya úgy rendelkezett, hogy a koronavírus-világjárvány
nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében a
helyi önkormányzat által nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díjak mértéke nem emelkedhet
2021. december 31. napjáig. E kormánydöntés következtében
a polgármester kénytelen volt korábbi döntéseit visszavonni,
azaz a januártól megemelt díjakat visszaállítani a 2020. decemberi szintre.
A közétkeztetés folyamatos biztosítása érdekében a gyermekétkeztetés szolgáltatási díjainak, azon belül a megemelkedett rezsiköltségeknek a felülvizsgálata és megállapodás szerinti
emelése valósult meg oly módon, hogy az a lakosságra többlet
terhet nem ró.
A 2019. évi költségvetési maradvány korrekciójának elvégzésére a Magyar Államkincstár központi programot adott ki,
amely alapján a technikai korrekció elvégzése után a polgármester meghozta a szükséges döntést a jogszabályban előírt
határidőre.
Jogszabályi kötelezettség minden év február 15-éig tájékoztatni a szülőket a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény nyári
nyitvatartási rendjéről. Az intézményvezető javaslatát elfogadva
született döntés arról, hogy a Zsombói Bóbita Bölcsőde 2021.
augusztus 2-13. között nagytakarítás miatt bezár, téli bezárást
nem tervez. 2021. április 21. napján jogszabályi kötelezettségből
fakadóan nevelés nélküli munkanap lesz.
dr. Sziromi Márta
		
jegyző

Lakossági tájékoztató a COVID oltásról
Bizonyára értesültek arról, hogy megindult a COVID védőoltások beadása a háziorvosi rendelőben is. A védőoltások beadása az Operatív Törzs által kialakított oltási sorrend szerint
történik. Jelenleg a 80 éven felüli regisztrált betegek oltására
van lehetőség. A háziorvosi rendelőkben a Moderna, oltópontra
szállításkor a Pfizer-Comirnaty oltóanyag kerül beadásra jelenleg. A háziorvosi rendelőkbe sajnos nem jutott elegendő oltóanyag, a megyében összesen 30 háziorvosi rendelő kezdhette
meg az oltást. Az információt folyamatosan kapjuk és sajnos folyamatosan változik ezzel kapcsolatban. Egy biztos: aki jogosult
az oltásra, mert regisztrált és az oltási rend szerint megkaphatja
az oltást, azt TELEFONON ÉRTESÍTJÜK és részletesen tájékoztatjuk. Kérjük, segítse a munkánkat azzal, hogy a védőoltás
miatt NEM telefonál a rendelőbe. Aki a listán szerepel és az
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oltási rend szerint következik, azt értesíteni fogjuk. Az oltások
lebonyolítása nagyon sok szervezést igényel, nehezen mozgó
betegeknek betegszállítót rendelünk. Az oltáshoz szükséges tájékoztatót, nyilatkozatot a betegnek vagy hozzátartozójának átadjuk, elküldjük. Információim szerint előfordulhat, hogy az, aki
levélben regisztrált, még nem került fel az oltási listára, mert a
levelek feldolgozása késve történik meg. Javaslom mindenkinek,
aki szeretne oltást kapni és még nem regisztrált, tegye meg a
vakcinainfo.gov.hu oldalon.
Üdvözlettel:
Dr. Borbély Rita
háziorvos

Gépjárműadót érintő változások
2021. január 1. napjától a gépjárműadóval kapcsolatosan adóhatósági feladatokat nem a helyi önkormányzati adóhatóság,
hanem a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) látja el. A közúti
közlekedési nyilvántartási szerv a gépjármű tulajdonosának, üzembentartójának változásáról az adatszolgáltatását ezentúl a NAV részére teljesíti. A NAV az adómentes gépjárművekről is értesült.
Fentiek alapján a 2021. évi gépjárműadó fizetési kötelezettségükkel kapcsolatos kérdéseikkel a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz forduljanak, az 1819-es telefonos ügyfélszolgálati számon.

Az adózó 2021. év első félévére vonatkozó gépjárműadó-fizetési kötelezettségének 2021. április 15. napjáig kell eleget tegyen.
A 2020. december 31-ig terjedő időszakra eső gépjármű-adófizetési kötelezettség elmulasztása esetén továbbra is az önkormányzati adóhatóság jár el.
Pálmai-Vadász Anna
adóügyi ügyintéző

Tájékoztatás helyi iparűzési adóról
Értesítem a helyi iparűzési adó alanyait, hogy a Kormány a
koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának
enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló
639/2020. (XII. 22.) Korm. rendeletével kívánja segíteni Önöket
a gazdasági nehézségek közepette.
A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. március 15-ei és a 2021. szeptember 15-ei adóelőlegük 50 százalékát kell az esedékességi időpontokban megfizetni.
De ehhez a vállalkozóknak nyilatkozatot kell tenniük legkésőbb
2021. február 25-ig a székhelyük, telephelyük szerinti önkormányzati adóhatóság számára.
A nyilatkozat kizárólag az állami adó- és vámhatóságon
(NAV) keresztül elektronikus úton, a NAV által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be.
Ez vonatkozik az őstermelőkre is, függetlenül attól, hogy ők
egyéb adóügyekben nem kötelezettek elektronikus kapcsolattartásra.
A nyomtatvány - 21NYHIPA nyilatkozat - elérhető:
https://nav.gov.hu/.../Nyilatkozat_HIPA_adoe20210125.
html...
http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_progra
mok?complex=false&textsearch=&x=52&y=16

A NAV a nyilatkozatot továbbítja a nyilatkozatot tevő vállalkozó székhelye és a NAV-nál nyilvántartott telephelye(i) szerinti
önkormányzati adóhatóság számára.
Amennyiben az adózó telephelye a NAV-nál nincs bejelentve,
akkor a NAV (mivel nem tud a telephelyről) nem továbbítja a
nyilatkozatot a telephely szerinti önkormányzati adóhatósághoz,
így az adózó nem jogosult az előleg kedvezményre a telephelyén.
Emiatt nagyon fontos, hogy amennyiben még nem történt meg,
a telephely adatait a NAV-nál be kell jelenteni.
Az az adóalany, aki ezt az adókönnyítést igénybe kívánja venni, de nem rendelkezik ügyfélkapuval, annak a határidő előtt
nyitnia kell. Ügyfélkaput bármelyik kormányablakban lehet
nyitni, ott érdeklődjenek.
Azon KATA adóalanyokat, akik az iparűzési adóban a tételes
adót választották (adót évi két egyenlő részletben fizetik) nem
terheli elektronikus nyilatkozattételi kötelezettség, automatikusan érvényesül a csökkentés.
Kérem tehát, hogy a Korm. rendeletben előírtak szerint szíveskedjenek a nyilatkozatot a NAV felé elektronikus úton benyújtani február 25-ig ahhoz, hogy a 2021. évi iparűzési adó
előleg-kedvezményt érvényesíteni tudják.
Pálmai-Vadász Anna
adóügyi ügyintéző

Közvilágítási hiba bejelentése
A közvilágítás üzemeltetési feladatainak ellátására Zsombó
Nagyközség Önkormányzata az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel szerződött. A szerződési feltételek szerint a szolgáltató a bejelentett hibát 8 napon belül köteles kijavítani. Az
önkormányzatnak azonban nincs arra kapacitása, hogy a közvilágítás hibátlan működését a település teljes területén naponta
ellenőrizze. Ezért arra kérem Önöket, amennyiben közvilágítási hibát észlelnek, azonnal jelezzék azt az MVM hibabejelentési
elérhetőségeinek valamelyikén a hiba mihamarabbi kijavítása érdekében. Bejelentéskor jelöljék meg a hiba pontos helyét
(utca, házszám), ez nagyban segíti a probléma gyors elhárítását.
Erre bármikor, a nap 24 órájában lehetőségük van:
telefonon: 06 62 565 881 (4-es menüpont);
online bejelentéssel: https://www.mvmnext.hu/aram/
kozvilagitasi_hibabejelentes/

Amikor a hibát telefonon jelentik be, kapnak egy hívásazonosító számot. Kérem, azt jegyezzék fel és juttassák el a Zsombói
Polgármesteri Hivatal titkárságára a 62-595-569 telefonszámra vagy a titkarsag@zsombo.hu e-mail címre a hiba helyének
megjelölésével együtt. Ha az elektronikus felületen jelentik be a
hibát, kapnak visszaigazolást a bejelentésről. Kérem, azt továbbítsák a titkarsag@zsombo.hu címre tájékoztatásul.
Így a lakosok közreműködésével az önkormányzat hatékonyabban figyelemmel kísérheti a határidőn belül történő hibajavítást.
Baleset (pl.: kitört villanyoszlop) vagy közvetlen életveszély esetén minél hamarabb hívják a 06/62 565 881-es telefonszámot!
Közreműködésüket nagyon köszönöm.
							
			
Gyuris Zsolt
					
polgármester
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Zsombói

Hírmondó
Gólyahír 2020
Szeretettel köszöntjük a 2020 februárjától 2021 januárjáig született zsombói babákat. Gratulálunk a szülőknek, jó egészséget és sok
boldogságot kívánunk nekik!
FEBRUÁR
– Horváth Zsolt és Paragi Réka kisfia Horváth Erik (2020.02.12.)
– Juhász Gergő és Varga Zsanett kisfia Juhász Patrik (2020.02.22)
– Halustyik János és Miklós Beáta Gizella kislánya Halustyik Jázmin Lotti (2020.02.27.)
– Szabó Ervin és Rafai Piroska kislánya Szabó Luca (2020.02.27.)
ÁPRILIS
– Budai László és Zádori Enikő kislánya Budai Boglárka (2020.04.11.)
– Forró Dávid és Szatmári Brigitta kislánya Forró Zoé Szofia (2020.04.27.)
MÁJUS
– Veres Ádám és Portörő Rita kisfia Veres Gellért (2020.05.11.)
– Miklós László és Höffner Anett kisfia Miklós Bence (2020.05.04.)
JÚLIUS
– Ördögh Attila és Kasza Ivett kislánya Ördögh Amanda Málna (2020.07.03.)
– Siha Zsolt és Bakos Renáta Vanda kislánya Siha Laura (2020.07.10.)
– Szabó István és Elek Julianna kisfia Szabó István Márk (2020.07.10.)
– Molnár Zoltán és Kun Paula kisfia Molnár Ádám (2020.07.15.)
– Papp Dénes és Balogh Bernadett kislánya Papp Aliz (2020.07.15.)
– Czékus Zsolt és Szalma Zsuzsanna kisfia Czékus Richárd (2020.07.18.)
AUGUSZTUS
– Pásztor Gergely és Hevesi Henrietta kislánya Pásztor- Hevesi Réka (2020.08.06.)
– Sztankovics Attila és Forgó Lilla Lúcia kislánya Sztankovics Szofi Zejna (2020.08.09.)
– Zákány István és Frank Júlia kisfia Zákány István Márk (2020.08.16)
– Balogh Norbert és Muráti Edit kisfia Balogh Bulcsú (2020.08.16.)
OKTÓBER
– Nagy Tamás és Katona Dóra kisfia Nagy Kornél (2020.10.28.)
– Berezvai Antal és Bakó Judit kisfia Berezvai Milán (2020.10.30).
NOVEMBER
– Vőneki László és Géczy Bianka kisfia Vőneki Dávid (2020.11.16.)
DECEMBER
– Fekete Szabolcs és Vincze Tünde kisfia Fekete Botond (2020.12.09.)
– Borbola Sándor és Juhász Sarolta kisfia Borbola Benett (2020.12.15.)
2021. JANUÁR
– Perneki Gábor és Kovács Beáta kisfia Perneki Ábel (2021.01.31.)

Reménysugár
A reménytelenség, hogy nem tudjuk pontosan, mikor fogunk
újra emberként élni, úgy két hónapja, december végén múlt el és
feltűnt némi fény az alagút végén. Van vakcina, kevesebb, mint
kellene ugyan, de legalább van. A tehetetlenség, a célok, tervek
halogatása és a beletörődés uralkodott el az embereken. Ebben a
hangulatban, ha fel-fel tűnik néhány embertársunk apróbb sikere, hamar felkapjuk a fejünket és próbálunk erőt meríteni belőle.
Főhősünknek célja volt, sportolnia kellet, de akart is valamit,
majd mára öles léptekkel akkora távolságban jár, ahová csak a
legkiválóbbak juthatnak el. Igen, ez nem túlzás. Próbáltam ízlelgetni, milyen érzés lehet valamilyen tevékenység elvégzésével a
felső tízezer közé kerülni szakmailag. Mennyi mindent félre kellene tenni ahhoz, hogy elegendő idő legyen, és mennyi-mennyi
munka kell hozzá. Rescsik Csabának minden összeállt. Mindez
félelmetes sebességgel. Az eddigi történetét minden zsombói ismeri. Az eddigi történetét.
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Cél-Tudat SE

Dr. Jákó Gyula 1967-ben ismerkedett meg a sportlövészet alapjaival. A hadseregbajnok édesapa fiát, Csabát is megtanította
lőni. Csaba, huszonöt éven keresztül volt tagja a válogatottnak,
és lett azután a klub vezetőedzője. Időközben megismerkedett
későbbi feleségével, Szakonyi Gerdával, aki szintén versenyzett.
A „szakmai stáb” összeállt, és Marcali, valamint Székesfehérvár
után, Szegedre kerülve, szerette volna továbbadni tudását. Így
alakult meg tíz éve a Zsombói Szent Imre Katolikus Általános
Iskolában a sportlövő szakkör. Még az MHSZ idejéből maradt
az intézménynél néhány nyílt irányzékú légpuska, amely még
működött. A Jákó család vitte a lőszert, a lőlapot, a tudást, a
gyerekek meg jöttek maguktól. Heti egy alkalommal, nagyjából 15-20 fiú és lány kezdett folyamatosan gyakorolni. Jobb
híján, a Jákó család 12 méter hosszú 3 és fél méter széles fedett
teraszán alakítottak ki két lőállást. A nemrégiben felépített lőtéren, Zsombó nagyközség közreműködésével egy 16×22 méteres csarnokon belül, tizenöt légpuskás, illetve három számszeríjas lőállásból hódolhatnak szenvedélyüknek a legkisebbek, s
ha kinyitják a garázsajtókat, akkor 9 lőállásból 50 méterre is
gyakorolhatnak. (1)
Ami ezután következik, arra mindenki legyen olyan kedves
nagyon figyeljen majd. Csaba sem szeret beszélni a jövőről, a felmerült lehetőségről. Elmondása szerint megfordult már a fejében
az, hogy kijuthat a legnagyobb megmérettetésre, de egyébként
versenyeken nem szeret a tétre gondolni, arra koncenrtál, hogy
ez is olyan csak, mint a többi, semmi különleges. Ez megnyugtatja.
Magyarországon mivel kevés kerekesszékes lövész sportoló van,
ezért az ép sportolókkal együtt versenyeznek. Ugyan úgy meg
kell tartaniuk a kezükkel a fegyvereket, legyen az pisztoly vagy
puska. Rescsik Csaba az Országos Bajnokságon úgy lett 3-ik
helyezett, hogy az utána következők mind ép sportolók voltak.

A Magyar Paralimpiai Csapat 18 érmet nyert a XV. Nyári
Paralimpiai Játékokon 2016-ban, Rio de Janeiroban, ezzel
a 162 résztvevő ország 83 érmes országa közül a 47. helyen
zárt az éremtáblázaton. Korábban még dél-amerikai ország nem rendezett olimpiát és paralimpiát a történelem
során. Hazánkat rekord létszámú egyéni sportoló, összesen
43 sportoló 12 sportágban képviselte Rióban. A magyar
közmédia a magyar televíziózás történelme során először
közvetítette élőben a sporteseményt, ugyanolyan műsoridővel és szerkezettel mint az olimpiai játékokat. A Magyar
Paralimpiai Csapat tagjai eddig nem tapasztalt mértékű
társadalmi ismertséget és népszerűséget értek el.
A csapat egyetlen aranyérmét Tóth Tamás úszó nyerte 100
méteres hátúszásban. (2)
Az idei esztendő igazán jól alakulhat mindenki számára. A
múlt évben elmaradt világversenyeket ebben az évben szinte biztos, hogy megtartják. Addig Csaba felkészül és pontot
gyűjt. Májusban kerül megrendezésre Lima (Peru) városában a
Parasport Világkupa, melyre már az akkreditációja is megvan.
Az itt elért eredményétől is függ, hogy képviselheti –e hazánkat
a 2021. augusztus 24-én a Tokiói Paralimpián, négy, azaz négy
különböző lövész versenyszámban.
Bízom benne, Önnek is teleszaladt a tüdeje levegővel, kedves
zsombói lakos. Mostmár kifújhatja. Nagyon szívesen ízlelgetem
még ezt a gondolatot, mert úgy érzem ez az idei, ez egy igazán
remek esztendő lehet! Ámen.
Hajdu Lajos
(1) forrás: MATASZ.COM
(2) forrás: https://hparalimpia.hu/
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Zsombói

Hírmondó
Szenvedélybetegek Nappali
Intézménye és Szenvedélybetegek
Alacsonyküszöbű Ellátása
hozzánk bizalommal. A témában jártas szakemberek segítenek
abban, hogy megtanuljon együtt élni a szenvedélybetegségével
– hozzátartozónak a szenvedélybeteggel – úgy, hogy a lehető
legkevesebb kárt okozza magának és környezetének. Ha szeretne változtatni az életmódján, abban is segítünk, de a változtatás
szándéka nem feltétele az ellátás igénybevételének.

Tisztelt Lakosság!
A szenvedélybetegséggel küzdők felépülését segítő szolgáltatásaink továbbra is igénybe vehetők az óvintézkedések betartása
mellett.
Ha Ön úgy érzi, egyes szerek (alkohol, gyógyszer, kábítószer)
használata fölött elvesztette a kontrollt, illetve egyes viselkedési
formák (online és/vagy szerencsejáték, vásárlás, munka, evés,
önsértő magatartás) kényszeressé váltak az életében, forduljon
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Az ellátás igénybevételének módja:
Az ellátás a következő településeken akár otthonában is ingyenesen igénybe vehető:
Ásotthalom, Balotaszállás, Bordány, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés, Zákányszék,
Zsombó
Központ: 6782 Mórahalom, Móradomb körút 40.
Intézményvezető: Csótiné Ördög Edit
Szakmai vezető: Jakabos Boglárka
Mobil: 30/570-4978
E-mail: szenvedelybh@hoszkp.hu
Időpont-egyeztetés munkanapokon 8-16 óra között lehetséges a
fentebb megadott telefonszámon.

EGÉSZSÉGPERCEK: Fókuszban a
„Daganatok
szűrése”
A Mórahalmi Egészségfejlesztési Iroda (EFI) Rovata
Szervezetünk megváltozott sejtjeinek szabályozatlan és önkényes burjánzása szövetszaporulatot okoz, amit daganatnak,
más néven tumornak nevezünk. A daganatok tulajdonságaik
alapján lehetnek jóindulatúak (benignusak) vagy rosszindulatúak (malignusak). A rosszindulatú daganatokat összefoglaló
néven ráknak nevezzük és hazánkban évente több mint 30000
ember halálát okozzák. A rákok egy része azonban gyógyítható.
Minél hamarabb észrevesszük és diagnosztizáljuk őket, annál
nagyobb eséllyel gyógyíthatók. A rákok egy ideig nem okoznak
sem panaszt, sem tünetet, azaz rejtve maradnak testünkben. A
szűrővizsgálatok olyan módszerek, amelyekkel nagy valószínűséggel felismerhetők a rejtett daganatok, így időt nyerve esélyt
adhatnak a teljes gyógyulásra is. A különböző típusú rákok általában egy adott életkorban jelennek meg leggyakrabban, ezért a
szűrővizsgálatukat ebben az adott életkorban célszerű elvégezni,
amit rendszeresen, évente vagy kétévente meg kell ismételni. A
szűrővizsgálatokkal kapcsolatban érdemes tudni:
– a szűrésekkel életeket lehet menteni,
– léteznek egyéni kezdeményezésű és országosan szervezett népegészségügyi szűrések is,
– a népegészségügyi szűrésekre személyre szóló meghívót
kapnak az érintettek,
– a szűrések sok emberen, gazdaságosan elvégezhető, fájdalommentes módszerek,
– nem minden rák szűrhető még tömegesen (pl. tüdőrák),
– a szűrés nagy valószínűséggel kizárja vagy felveti a daganat lehetőségét, de ez sosem száz százalék,
– a pozitív szűrési eredmény nem jelent diagnózist,
– a diagnózis általában szövettani mintavétellel állítható fel.

tak rákot, akkor a fentiektől eltérően már korábbi életkorban és/
vagy gyakrabban is javasolt lehet egyes szűrővizsgálatok elvégzése.
A Mórahalmi Egészségfejlesztési Iroda fontosnak tartja a
szűrővizsgálatokat és buzdítja Önöket, hogy vegyenek részt szűréseken! Kérdéseik esetén forduljanak bizalommal háziorvosukhoz vagy írhatnak nekünk is az efi.morahalom@gmail.com
címre.
EFI irodánk működését a Magyar Állam és az Európai Unió
az „Egészségfejlesztés a Homokhátságon” című EFOP-1.8.19-172017-00019 azonosító számú projektben támogatja!
Dr. Pipicz Márton
EFI vezető

eb.com/eei.morahalom

eei.morahalom@gmail.com

+36703718663

A következőkben szervek szerint összefoglaltuk, hogy mikor,
milyen gyakran és milyen módszereket ajánlott elvégezni a daganatok korai felismerésének érdekében. A különböző hazai és
nemzetközi szakmacsoportok eltérő szűrővizsgálati ajánlásokat
fogalmaznak meg, ezeket figyelembe véve került összeállításra
az alábbi javaslat.
Vastag és végbél: 50-70 év között országosan szervezett formában 2 évente székletvérvizsgálat; 50 év felett egyéni kezdeményezésre tízévente vastagbéltükrözés (kolonoszkópia)
Emlő: 20 éves kor felett havonta önvizsgálat; 40 éves korig pár
évente, a felett évente orvosi emlővizsgálat; 45-65 év között országosan szervezett formában 2 évente mammográfia, de több
ajánlás szerint is 40-75 év között egyéni kezdeményezéssel
évente mammográfia javasolt
Méhnyak: nemi élet megkezdését követően évente méhnyak
sejtvizsgálat (citológiai vizsgálat); 25-65 év között országosan
szervezett formában 3 évente citológiai vizsgálat
Prosztata: 50 éves kor felett évente urológiai szakvizsgálat
Here: 20 éves kor felett havonta önvizsgálat
Bőr: 20 éves kor felett havonta önvizsgálat és évente bőrgyógyászati szakvizsgálat
Száj: 20 éves kor felett havonta önvizsgálat; 45 év felett évente
orvosi vizsgálat
Ha valakinek olyan betegsége van (pl. Crohn betegség), ami
rákra hajalmosít vagy egyenes ági rokonánál már diagnosztizál-

Az egészségfejlesztési iroda az EFOP 1.8.19-17-2017-00019 azonosító számú
„Egészségfejlesztés a Homokhátságon” című pályázat támogatásában működik.

XIX. évf. 1. szám – február

| 7

Könyvajánló
Csukás István – Az én játékoskönyvem
Néha kifogyunk a játékokból.
Nehezen emlékszünk vissza, hogy a bújócskán,
fogócskán, kidobóson kívül mit játszottunk
gyermekként barátainkkal, szüleinkkel.
Csukás István könyve segít emlékezni. Régi és
új, városi és falusi játékokat elevenít fel, melyeket labdával, madzaggal, kártyával vagy akár
eszköz nélkül, gyorsaságunkat, ügyességünket
összemérve is kipróbálhatunk.
Néhány játék ízelítőül:
– Enyém a vár, tied a lekvár!
– Halúsztatás
– Mit visz a kis hajó
– Sántaiskola
– Seprűfoci
A könyvet mindenkinek ajánlom 5-99 éves korig, hiszen „Minden felnőttben egy játszani vágyó gyermek rejtőzik.” .
Friedrich Nietzsche

Kiszebábok a
faluban

Nyáry Krisztián – Írjál és szeressél
125 szerelmes levél és történet
„Mely néven nevezzelek, mikor írni kezdek néked? Vagy mit mondjak
néked elragadtatott lelkem e leírhatatlan, megnevezhetetlen, soha nem
érzett gyönyörűségében, oh, életem élete, fénye és üdvössége! (…)”
Batsányi János levele Baumberg Gabriellához - 1800
Válogatás a magyar kultúrtörténet 1526 és
1976 között írt legszebb, legérdekesebb vagy
éppen legfelháborítóbb szerelmes leveleiből.
Minden, ami a szerelmes levél műfajába belefér: félénk udvarlólevél, szemérmes viszontválasz, pimasz széptevés, hideg elutasítás, kön�nyes búcsúlevél és természetesen a hozzájuk
tartozó történetek, melyek hol mosolyt csalnak
elő, hol könnyeket.

Tóth Árpád: Februárius
Februáriusban alighanem tél lesz,
Még a sóhaja is arccsippentő szél lesz,
Édesebb piros színt adva minden rúzsnál,
Békebelibb színt már sápadt háborúsnál.
Acélkorcsolyáknak finom zaja ha von,
Láthatsz boldog népet a ligeti tavon,
S láthatsz úri nyüzsgést lokálban és bárban,
S felkurjanthatsz vígan: Be jó február van!
Csak aztán, ha jégről s bálakból kilépnek,
Megmaradjon kedve a mulató népnek,
S ne lenne példájuk olvadó hóember,
Hanem igaz szívű, hűséges jóember...
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