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A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi 
Járási Hivatala újra kihelyezett ügyfélfogadást tart

2022. május 16-án (hétfőn) 11:30-tól 14:00 óráig
a Zsombói Polgármesteri Hivatal és a József Attila Közösségi Ház 
és Könyvtár között található téren, a kormányablak buszban.

A buszban a korábbi települési ügysegédek szolgáltatásain 
felül (szociális kérelmek) a kormányablakban intézhető ügyek 
is elérhetőek lesznek, melyek a következők:

- Személyazonosító igazolvány ügyintézés;
- Lakcímigazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés;
- Útlevél ügyintézés;
- Vezetői engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés;
- NEK adatlap igénylése
- Rendelkezési Nyilvántartás regisztráció;
- Ügyfélkapu regisztráció;
- Elveszett, eltulajdonított személyi okmányok pótlása;
- Megrongálódott személyi okmányok cseréje.

Kormányablak busz
ügyfélfogadása Zsombón

A kormányablak busz szolgáltatásai minden hónap harma-
dik hétfőjén 11:30 és 14:00 óra között érhetőek el Zsombón a 
következő időpontokban:

2022. május 16.
2022. június 20.
2022. július 18.

2022. augusztus 15.
2022. szeptember 19.

2022. október 17.
2022. november 21.
2022. december 19.

Vállalkozót keresünk parlagfű elleni
közérdekű védekezéshez

A Zsombói Polgármesteri Hivatal olyan számlaképes ma-
gánszemélyt, vállalkozót vagy vállalkozást keres, aki 2022. 
június 1. és 2022. november 30. közötti időszakban vállalja a 
jegyző által esetlegesen elrendelt parlagfű elleni közérdekű vé-
dekezés végrehajtását Zsombó belterületén. 

A közérdekű védekezés – az egyedi körülményektől függő-
en – kézi vagy gépi kaszálást, szárzúzást vagy tárcsázást foglal 
magában. A jelentkezőnek rendelkeznie kell az ehhez szükséges 
technikai eszközökkel és személyi feltételekkel. 

A jelentkezőktől részletes árajánlatot (külön feltüntetve a 
kézi kaszálás, gépi kaszálás, szárzúzás, tárcsázás árát) várunk 

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal  Családtá-
mogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Rehabilitációs 
Ellátási és Szakértői Osztályának foglalkozási rehabilitációs 
ügyintézői a megváltozott munkaképességű ügyfeleik számára 
2022. április 11-től ismét biztosítják a személyes kapcsolat- 
tartási lehetőséget.

Tájékoztatás rehabilitációs
ügyfélfogadás biztosításáról

2022. május 15. napjáig. Az árajánlatot a Zsombói Polgármes-
teri Hivatalban személyesen lehet leadni vagy postai úton a 
Zsombói Polgármesteri Hivatal 6792 Zsombó, Alkotmány utca 
3. szám alatti címére lehet beküldeni.

További kérdés esetén a 62-595-551 telefonszámon állok 
rendelkezésre.

dr. Sziromi márta

jegyző

A Mórahalmi Járási Hivatalban az alábbi helyszínen és idő-
pontban történik az ügyfélfogadás:

- Mórahalom, Millenniumi sétány 17.: minden hónap 
első páratlan hetének csütörtöki napján 9-14 óráig.

Előzetes bejelentkezésre a: 62/680-771, 62/680-773, 
62/680-763 telefonszámokon van lehetőség.
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2022. április 3-án bonyodalom és rendkívüli esemény nélkül, 
nyugodt és méltó körülmények között zajlott le az országgyűlési 
képviselők választása és az országos népszavazás. Ezúton is ki-
fejezem köszönetemet a szavazatszámláló bizottságok választott 
és pártok által delegált tagjainak, valamint a polgármesteri hi-
vatal beosztott munkatársainak, akik hajnaltól éjszakáig mind 
azért dolgoztak, hogy a szavazás titkosan, biztonságosan, pár-
tatlanul, csalástól mentesen lebonyolódjon. Köszönöm Önök-
nek, választópolgároknak is, hogy fegyelmezetten szavaztak, 
szükség esetén türelmesen várakoztak, ezzel segítették a szava-
zatszámláló bizottságok munkáját.

A zsombói választópolgárok nagy számban éltek választójo-
gukkal, a választásra jogosultak közel 74%-a adta le voksát. 

Az egyéni választókerületi képviselő választáson telepü-
lési szinten a jelöltekre leadott szavazatok száma az alábbiak 
szerint alakult:

Mihálffy Béla (FIDESZ-KDNP):   992
Mihálik Edvin
(DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd): 728
Toroczkai László (Mi Hazánk Mozgalom):  232
Tóth Benedek Csanád (Magyar Kétfarkú Kutyapárt):   52
Lévainé dr. Kovács Marian (Normális Élet Pártja):   14
Gonda Benjamin Norbert (Megoldás Mozgalom):     2

Az országgyűlési választás listás szavazásán a következő-
képpen alakult az eredmény:

FIDESZ-KDNP:     978
DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd: 732
Mi Hazánk Mozgalom:     205
Magyar Kétfarkú Kutyapárt:      83
Normális Élet Pártja:       11
Megoldás Mozgalom:      17

Az országos népszavazáson az alábbi eredmény született:

Első kérdés: 1389 érvényes szavazatból 124 igen, 
1265 nem, 641 érvénytelen szavazat

Második kérdés: 1378 érvényes szavazatból 67 igen, 
1311 nem, 652 érvénytelen szavazat

Harmadik kérdés: 1376 érvényes szavazatból 71 igen, 
1305 nem, 654 érvénytelen szavazat

Negyedik kérdés: 1374 érvényes szavazatból 78 igen, 
1296 nem, 656 érvénytelen szavazat

A népszavazás érvénytelen lett, ugyanis az összes választó-
polgár kevesebb mint fele adott le érvényes szavazatot.

dr. Sziromi márta

jegyző, a helyi válaSztáSi iroda vezetője

A választások 
eredménye

Kedves Zsombóiak! 

Köszönöm a sok támogatást és bíztatást, amit a választási 
kampány alatt Önöktől kaptam. Történelmi győzelmet arat-
tunk nemcsak országosan, hanem itt a Homokhátságon is. 
Ez a felhatalmazás komoly felelősséggel is jár, sok feladatunk 
van, nagy munka előtt állunk. Minden ügyben, amely Zsom-
bó további fejlődését elősegíti, számíthatnak rám!

mihálffy Béla 
orSzággyűléSi képviSelő

Felhívás!
Tisztelt Zsombóiak!

Ha Ön is szeretne tenni azért, hogy biztonságos környe-
zetben éljen és biztonságba tudhassa gyermekeit, szeretteit itt  
a lehetőség!
JELENTKEZZEN POLGÁRŐRNEK!

Várjuk azokat a 18-50 év közötti leendő tagokat, akik szeret-
nének tenni a faluért és szintén várjuk a 14-18 éves korosztályt 
is, akik mint ifjú polgárőrként tehetnek azért, hogy jobbá váljon 
a közbiztonság!

Jelentkezni a +36203687922 - es telefonszámon lehetséges.
Üdvözlettel:                             kerecSeny attila - alelnök
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A falugazdász tájékoztatója
áprilisi aktualitások

Tisztelt Termelők!

Április 6-án elindult a 2022. évi Egységes kérelem, azaz a 
területalapú támogatás időszaka, az április aktualitásokban 
főleg erről fogok tájékoztatást adni.

Az őstermelői jogviszonnyal és az Őstermelők Családi 
Gazdaságával kapcsolatos tudnivalók

Ezek az információk az előző számokban szerepelnek, az 
Egységes kérelem benyújtási határideje miatt május 16-ig 
csak Szegeden lesz lehetőség ügyintézésre előzetes időpont 
egyeztetés alapján. Szíves megértésüket kérem.

Április 6-án elkezdődik az Egységes kérelem benyújtási 
időszaka, amely a tervezet szerint május 16-ig tart. Az idei 
évben lehetőség van a személyes ügyintézésre, ezért az a ké-
résem, hogy időpont-egyeztetésre mihamarabb keressenek. 
A cél az, hogy lehetőleg gördülékenyen, és a legnagyobb pon-
tossággal nyújtsuk be a kérelmeket. Ehhez szükséges lesz a 
fokozottabb közreműködésükre.

Alapjaiban az előző évhez képest nem sok változás 
van a támogatási kérelmek benyújtásában, illetve az 
ehhez szükséges adatokban. Fentiek alapján a követ-
kezőkre kérem Önöket.

1. Készítsék elő a tavalyi Területalapú támogatási kérel-
müket! Rajzolják a térkép részletre a tábla alakját, írják mellé 
a növénykultúrákat és a területnagyságot!  Ha a térkép kicsi, 
készítsenek nagyobb méretű rajzot! Célszerű ráírni a helyraj-
zi számot/számokat is. Ha nem változott a terület nagysága, 
csak a kultúra, úgy nem szükséges rajzolni. Amennyiben a 
vetésszerkezet változott (pl. több parcellára osztódik a terü-
letünk, vagy összevonódnak a parcellák stb.), mindenképpen 
szükséges a térképrajz. A kérésem, hogy jól elkülönülten és 
egyértelműen történjenek a bejelölések. Ha új terület van, 
akkor a települést, a helyrajzi számot, a növénykultúrát és a 
területnagyságot írják le, szükség esetén itt is készítsenek raj-
zot! Ezen adatok ismeretében tudom az új területet rögzíteni.

Ha növényalapú termeléshez kötött kiegészítő támogatást 
is szeretnének igényelni, azt is jelöljék meg a térképen! Ek-
kor szükséges lesz majd a szaporító anyag mennyiségének a 
feltüntetése, a vetés ideje is, valamint új tartalmi elemként a 
számlaadatok feltüntetése: kiállító adószáma, számla szá-
ma, kelte, szaporító anyag mennyisége, növényfaj, fajta, LOT 
szám Gyümölcsösök esetén kérem, jelöljék meg, hogy az ex-
tenzív/ intenzív támogatást igénylik-e.

2. Az ügyintézésnek ezek az információk lesznek 
az alapjai, ezek fognak nekem támpontot nyújtani 
ahhoz, hogy a legpontosabban nyújtsam be a kérel-
müket. 

3; Állatalapú (szarvasmarha) támogatások az ENAR rend-
szerből le tudom kérdezni a támogatható állatok listáját, s 
előzetes egyeztetésre el tudom küldeni az Önök által meg-
adott e-mail címre, illetve az a kérésem, hogy hozzák el a 
marhaleveleket.

4. Erdős jogcímek esetén a már meglévő erdők esetében a 
tavalyi kérelemből előhívhatók az adatok, azt a tényt tisztáz-
zák le a Támogatói Okiratból, hogy jár-e még az Erdőtelepí-
tési támogatásból valamilyen összeg, vagy csak a Területala-
pú támogatás. Új erdő igénylés esetén egyeztetés szükséges. 
Egyéb speciális jogcímek esetében szintén egyeztetés szük-
séges.

5. Április 4-én a gyümölcsös ültetvényekben fagy-
kár keletkezhetett. Ennek a bejelentésére május 16-ig 
(azaz a Területalapú támogatások igényléséig) van lehetőség, 
aki a Kárenyhítési rendszernek tagja. Az a kérésem, ha káro-
sodott az ültetvény, mihamarabb vegyék fel velem a kapcso-
latot, mert a kár bejelentésére csak akkor van lehetőség, ha 
előzetesen a Területalapú támogatási kérelmet is elkészítjük. 
Az eddigi adatok mellett új tartalmi elemként a kárbejelentő 
felület kérdezi a telepítés idejét és a termőre fordulás idejét. 
Ezek az információk a Termeléshez kötött gyümölcs támoga-
tást igénylő gazdák esetében a jegyzőkönyvben rendelkezés-
re állnak, aki ilyet nem igényelt, ott szükséges lesz előzetesen 
ezen időpontoknak a tisztázása.

Ebben a formában tavaly már dolgoztunk, voltak 
kezdeti nehézségek , de alapvetően mindenkinek si-
került beadnunk a támogatási kérelmét. Türelmet és 
megértést szeretnék kérni mindenkitől. Mindenki-
nek a kérelme be lesz nyújtva a határidőn belül.

A kérelemkitöltés ütemezésére, időpont kérésére ápri-
lis 6-tól lesz lehetőség. Ha már az időpont kérésekor tudunk 
egyeztetni (tehát már most tudják, hogy melyik táblájukban 
mi lesz), azzal sokat tudnak nekem segíteni. 

Jogszabályváltozás (Kármegállapító szerv számítási mód-
szerének változása) következtében sok termelőnek a 2021. 
évi fagykár és aszálykár-enyhítési kérelmét elutasították. 
Erre az értesítésre 15 napon belül van fellebbezési lehetőség, 
az Államkincstár Általános Dokumentumfeltöltő felületén.

Fontos Információ: A Magyar Államkincstár mindenki-
nek, akinek elektronikus Ügyfélkapuja van, mindennemű 
értesítést az Ügyfélkapura küldenek ki. Ha ezt nem nézik leg-
alább hetente, a második sikertelen kézbesítés után beáll a 
kézbesítési vélelem, a levél átvettnek minősül.

Ha ez a levél fontos információkat tartalmaz, s nem töltik 
le, a fellebbezési lehetőségtől is el fognak esni. Az a kérésem, 
hogy az Ügyfélkapujukat legalább hetente figyeljék.

Nagy valószínűséggel a telefonom sokszor fog foglalt ál-
lapotot jelezni. A kiírt telefonszámot az adott nap folyamán 
vissza fogom hívni. Emiatt az e-mailes megkeresést javas-
lom mindenkinek.

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.

Mindkét településen az egyes támogatási jogcímek igény-
lésének a feltételei ki vannak függesztve. Tájékoztatásul a 
közvetlen támogatások rendszere :
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A KÖZVETLEN TÁMOGATÁSOK RENDSZERE:

Alaptámogatás
Minden termesztett kultúrára jár, minimális táblaméret 

2.500 négyzetméter, Minimálisan 1 hektárra lehet támogatást 
benyújtani.

Zöldítés
1; A 10 hektár alatti szántóval rendelkező gazdaságok auto-

matikusan megkapják
2; 10 hektár felett legalább két kultúrát kötelezően termesz-

teni kell
3; 30 hektár felett legalább három kultúrát kell termeszteni
Az előző évhez képest változás, hogy az Ukrajnában zajló 

háborús események miatti esetleges takarmány és élelmiszerhi-
ány mérséklésére  nem kötelező a területet pihentetni, bármiféle 
szántóföldi növény termeszthető.

A kisgazdaságok támogatása: 2015-ben lehetett ebbe a 
rendszerbe belépni

Fiatal gazdálkodók támogatása: Első támogatás igénylé-
sekor még 40 év alatti gazdálkodó, maximum 5 évig, és 2020-ig 
igényelhető. 

Kiegészítő támogatások, melyek a Területalapú 
támogatás felett igényelhetők

a; Zöldségfélék termeléshez kötött támogatása
Feltétel a hektáronkénti minimális vetőmag , vagy palánta 

megléte , számlával és vetőmag tasakkal kell igazolni a fémzá-
rolt vetőmagot. A vetőmagszükségletek az irodánál ki vannak 
függesztve. 

b; Ipari zöldségfélék kiegészítő támogatása(Burgonyára is 
igényelhető termeléshez kötött ipari zöldségnövény támogatás, 
a vetőgumó mennyiségét számlával és címkével kell igazolni

c; Szálas fehérjenövények támogatása( lucerna )
Feltétel a hektáronkénti 15 kg vetőmag mennyiségről szóló 

számla és címke megléte

d; Gyümölcs ültetvények támogatása
Feltétel a hektáronkénti minimális tőszám megléte, az ültet-

vény életkora( maximum 20 év ), valamint a 85 %-os tőszám-
beállottság

e;Termeléshez kötött állat alapú támogatások
Hízott bika támogatás
A 2021 április 1 és a 2022 március 31 között leadott bikák 

ENAR száma szükséges hozzá
Húshasznú anyatehén támogatás (EU és Hazai forrás-

ból finanszírozva. A jogosult állatok ENAR száma és a hármas 
mentesség szükséges, (vérvétel megléte), de nem kell csatolni az 
állatorvosi igazolást

Tejhasznú anyatehén támogatása  EU és Hazai forrásból 
finanszírozva) A jogosult állatok ENAR száma és a hármas 
mentesség szükséges, (vérvétel megléte), de nem kell az ál-
latorvosi igazolás

Erdős jogcímek - Támogatói okirattal kell rendelkezni. 
Kérem, vegyék fel az erdésszel a kapcsolatot.

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

Egy másik kéréssel fordulok Önökhöz: 2022. május 20-
án Agrárkamarai választások lesznek, melynek az egyik 
tétje a falugazdász hálózat finanszírozásának biztosítása. 
Arra kérem Önöket, hogy május 20-án jöjjenek el erre az 
eseményre. Ennek helyszíne Forráskúton a Könyvtár helyi-
ségben lesz. 

Kérdések esetén állok rendelkezésükre. 

Az aktuális pályázati lehetőségek (Újra fog nyílni a 
Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése !!!) a www.
szechenyi2020.hu, www.fvm.hu, a www.mvh.gov.hu és a 
www.nak.hu honlapokon megtalálhatók, kérem figyeljék 
ezeket az oldalakat

Tisztelettel :

nemzeti agrárgazdaSági kamara

ÁLLÁSHÍRDETÉS!
A Négyforrás Nonprofit Kft teljes munkaidős állást hirdet 

rakodó munkakörben.

A munkavégzés helye: Bordány, Forráskút, Üllés, Zsombó
Munkavégzés módja: munkaidő keret, heti 3-4 nap.

Jelentkezni lehet személyesen a Kft. telephelyén,  
Forráskút, Fő u. 72. (posta épület) H-P 8-16 óra között,  
illetve email-en az ugyfelszolgalat@negyforraskft.hu 

címre várjuk fényképes önéletrajzát.

További információért hívja a +36-70/489-56-56 számot!
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Köszönjük szépen Zsombó Nagyközség Önkormányzatának a Húsvéti ajándékokat! A gyermekek örömmel vették birtokba!

zSomBói BóBita BölcSőde

Bölcsődei nyílt nap,
beiratkozás!

Kedves Szülők!

Bölcsődénkben nyílt napokat tartunk, amelyek keretein be-
lül lehetőséget nyújtunk a bölcsőde megismerésére. A bölcső-
dében való személyes betekintésre a következő napokon lesz 
lehetőség 9. 00-tól 11.00-ig:

- 2022. április 27-én,
- 2022. április 28-án.
Előzetes bejelentkezés szükséges a következő számon: 

06-30/292-1641

Bölcsődei beiratkozás időpontja a 2022/2023-as nevelési 
évre vonatkozóan 2022. május 9., 10., 11-én lesz. 

Jelentkezéssel kapcsolatos ügyintézés helyszíne a Zsom-
bói Bóbita Bölcsőde (6792 Zsombó, Béke utca 4.), ügyintézés 
ideje minden nap 9-15 óráig.

Jelentkezési lap átvehető a bölcsődében, vagy a www.zsombo.
hu honlapon megtalálható.

Tisztelettel:
ráczné horváth henrietta

BölcSődevezető
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Jubileumi ünnepség
a Nefelejcs Katolikus Óvodában

1972. április 5. fordulópont volt Zsombó település 
életében. Megalakult az óvoda, amely idén ünnepelte 
fennállásának 50. évfordulóját.

A jelenlegi nevelőtestület már egy éve fontolgatta, hogy 
méltóan ünnepelje meg ezt a jeles dátumot.

A dolgozók a napi munka mellett készültek, szépítettek, 
alkottak, szerveztek Fogasné Matula Zsuzsanna óvodavezető 
segítségével, aki megteremtette azokat a feltételeket, hogy 
megható ünnepségben legyen részünk.

Egykori és mai óvodások, akkori és a jelenlegi óvónők, dadu-
sok együtt emlékeztek meg kis műsorral színesítve a visszaemlé-
kezésekben gazdag kedd délelőttöt a hatcsoportos intézményben.

A napot ünnepi szentmise indította Dr. Serfőző Levente okta-
tási helynök atya vezetésével. Később az óvoda udvarán folytató-
dott az esemény a nagycsoportosok fellépésével. A meghívottak 
közül beszédet mondott Dr. Faragó Mészáros Vilmos egykori 
polgármester, Gyuris Zsolt jelenlegi polgármester, Dr. Lipcsei 
Imre a Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság főigazgatója, 
Patik Marianna egykori óvodavezető és Ráczné Patik Gabriella, 
aki az első ovis csoport tagja volt. Az ünnepi műsorban a gyere-
keken kívül még fellépett Kocsis-Savanya Szabolcs, aki szaxo-
fonnal adott elő egy népszerű slágert és Angyal Áron énekelt. 
Az óvoda dolgozói pedig szintén egy közösen előadott dallal 
örvendeztették meg a tisztelt egybegyűlteket. A jelenlegi óvoda-
vezető gondolatai után az ünnepi torta kínálásával, vendéglátás-
sal, ajándékok átadásával folytatódott a megemlékezés. A kötött 
program után a kötetlen beszélgetések közepette sok szép emlék 
felidéződött. A vendégek szabadon bejárhatták a háziak kalau-
zolásával a jelenleg három épületben működő köznevelési intéz-
ményt. A tornaszobában régi fotók, játékok, eszközök kiállítása 
emlékeztetett mindenkit az elmúlt fél évszázadra. 

A napot 16 órától a „Nefelejcs el, eljönni” nyílt program zárta, 
ahol volt óvodásainkat fogadtuk, akik szívesen lapozták fel 

a régi csoportnaplókat, olvasgatták a bejegyzéseket, s böngész-
tek a múltat idéző fényképeken.

Nagyon szép nap volt, köszönjük mindazoknak, akik elfogad-
ták Zsuzsa meghívását és velünk együtt ünnepeltek!

fogaSné matula zSuzSanna óvodavezető 
dékányné vaSS anikó óvodavezető-helyetteS 
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Közösségi igényekre alapozva, 2022. április 1-jén, immár másodjára, 
ismét tekeredett a híres zsombói rétes.

Gyurisné Marika és segítő csapata lelkesen, vidáman, teljes szívből adta át tapasz-
talatát annak tudatában, hogy hagyományainkat kizárólag akkor tudjuk éltetni, ha van 
kinek átadni. 

A mákos, meggyes, káposztás, almás, diós és túrós rétes mellett készült házi lekvár-
ral és túróval töltött bukta is. 

Köszönjük a tanítást és bemutatót, a lelkes közönségnek pedig a részvételt. 
Lesz még folytatás!
Marika díjnyertes rétesei után kapott emléktárgyak és díjak is kiállításra kerültek, 

melyek munkanapokon megtekinthetők a Közösségi Házban.

ferenczi ildikó

Rétessütés

Fotók: Ferenczi Ildikó
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Ki-mit-tud?
Népek zenéje Népek tánca
a Hontravel Kft. szervezésében

2022. március 12-én a megmé-
rettetésre beneveztünk a Bokréta 
Dalkört népdalcsokrokkal, Szalma 
Imrénét verssel.

Foglalkozáson megbeszéltük, ki ho-
gyan tud eljutni a helyszínre, a szegedi 
Bálint Sándor Művelődési Házba. Fontos 
kérdés volt, milyen ruhában jelenjünk 
meg.

A nagy összetartás most is megvolt az 
utazás szempontjából, így ezt saját autók-
kal oldották meg.

A kórus 5. volt a sorban. Nagyon fe-
gyelmezettek voltunk felvonulás, elhe-
lyezkedés tekintetében a kijelölt helyen, 
ugyanis már évek óta nincs színpad a 
művelődési házban, ennek ellenére szé-
pen szólt az énekünk, a vendégek csend-
ben hallgatták, nagy tapsot kaptunk le-
vonulás előtt. Vártuk az eredményt, amit 
online küldtek, így tudtuk meg, hogy  
bejutottunk a döntőbe, amelyet Siófokon 
fognak megrendezni május végén, mely-
re szeretnénk elmenni.

Szeretnénk megköszönni azoknak a 
családoknak a segítségét, akik anyagi tá-
mogatásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy 
a "Szivárvány" Zsombói Nagycsaládosok 
Egyesülete 20 család részére ajándékcso-
magot adjon át, ezzel szebbé téve a gyere-
kek húsvéti ünnepét. Immár hagyomány-
nyá vált a családok megajándékozása 
húsvét és karácsony alkalmával.

gyuriS jánoSné elnök

"Szivárvány" zSomBói

nagycSaládoSok egyeSülete

Köszönet

Szalma Imréné 11. fellépő volt. Petőfi 
Sándor: A Puszta télen versét szavalta, 
mint ahogy azt tőle már megszoktuk, hi-
bátlanul, hangsúlyosan, ahogy azt kell. Ő 
is bejutott a döntőbe.

A fellépés után nőnapi ünnepségen 
vettünk részt a Jóbarát Vendéglőben, ott 
is jól éreztük magunkat.

hajagoS iStvánné

A1 solar Kft.
Új napelemes rendszer kivitelezésén gondolkozik?

Elvesztett a pályázatok között?
Jöjjön el 2022. április 27-én 17 órától

a Zsombói Művelődési házba, mi segítünk.
-Otthon teremtő (50%-os támogatás) 
-Tanya pályázat (95%-os támogatás) 

-Cégeknek napelem akár pályázati forrásból
Tegye fel kérdéseit, lásson tisztán

a megújuló napenergiával kapcsolatban.
Részvételi szándékát kérem jelezze

telefonon +36 70 602 5265
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Az idei év februártól kezdődően, igazi versenydömpinget ho-
zott, mivel minden korosztály versenyben van U8-tól egészen 
a serdülő korosztályig. A zsombói gyerekek sikeresen veszik 
az akadályokat és jól teljesítenek a mérkőzéseken. A Kisiskolás 
Bajnokságban ismerkednek a játékkal az 1-2.-os kisgyerekek, 
nagy lendülettel vetették bele magukat az új élménybe.

Kézilabdás hírek
A legkisebbek csoportjába folyamatosan lehet jelentkezni, 

szeptembertől fogadjuk az elsősöket is. 
Jelentkezés Polyákné Farkas Éva edzőnél a 30/4450905 mo-

bilon és a kezizsombo@gmail.com címen.
polyákné éva

edző
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2022. március 31-én, Horváth Dezső (1936-2022) újságíróra, 
Zsombó nagyközség díszpolgárára emlékeztünk, aki a Wesselényi 
Népfőiskola szervezője volt közel 40 évig.

Horváth Dezső a Zsombói Tudományos Akadémia (ZsTA) „atyja”, 
akinek köszönhetően a Wesselényi Népfőiskolával Zsombó felkerült a 
kultúra térképére.

1982-től a Wesselényi Népfőiskola négy évtizedes programjainak 
szervezője, a tanyai ember tudományhoz segítője, a modern tanyai 
tanító, aki hiteles szakembereket hívott meg, hogy az élet különböző 
területeiről hallgathasson információkat a Wesselényi Népfőiskola 
közössége.

1998-ban Zsombó Nagyközség díszpolgárává választották a népfő-
iskoláért végzett tevékenységéért és a kultúra terjesztéséért.

2012-ben Szeged Városától megkapta az életművéért a Kölcsey-
érmet.

Becsületes, tisztességes, zseniális humorú emberként emlegetjük, 
aki egyedi közvetlen stílusával, vidám sugárzásával könnyen megta-
lálta a hangot az egyszerű őstermelőtől a professzorig mindenkivel. 
Hagyományos értékei mellett mindvégig hűségesen kitartott. Fő cél-
jának tekintette a tudomány és az arra szomjazó emberek szolgálatát 
hiteles információkkal, politikamentesen.

A Wesselényi Népfőiskola hét ablaka vele világított, már csak pis-
lákol...

Nyugodjék békében! Emlékét megőrizzük!

a Szöveg forráSa: zSomBói hírmondó XX. évf. 2. Szám

         Fotók: Ferenczi Ildikó


