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Hírmondó
Zsombó Nagyközség Önkormányzata
pályázatot hirdet szociálisan hátrányos
helyzetű háztartásoknak tűzifa
támogatásra
Zsombó Nagyközség Önkormányzata a belügyminiszter által kiírt pályázaton támogatást nyert szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához.
A szociális tűzifa támogatásban részesülhetnek azok
a Zsombó Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel
rendelkező, szociálisan rászorultak, akik háztartásában az
egy főre számított jövedelem nem haladja meg a 57.000 Ftot, egyedül élő esetén az 71.250 Ft-ot.
A kérelem elbírálásánál előnyt élveznek:
•
•
•
•

az aktív korúak ellátása keretében foglalkoztatást helyettesítő támogatásban vagy egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülők;
időskorúak járadékában részesülők;
települési támogatásban (különösen lakásfenntartási támogatásban) részesülők;
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló törvényben meghatározott halmozottan hátrányos
helyzetű gyermeket nevelő családok.
A BENYÚJTÁS HATÁRIDEJE: 2022. NOVEMBER 30.

A határidő után érkező kérelmeket nincs módunkban elbírálni.
A támogatást igénylő a polgármesteri hivatal által elkészített
formanyomtatványon terjesztheti elő igényét. A nyomtatvány
beszerezhető Zsombó Nagyközség honlapjáról (www.zsombo.
hu) vagy személyesen Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél (6. iroda),
ügyfélfogadási időben: hétfőn és csütörtökön: 8.00-15.30
kedden: 8.00-18.00.
illetve a Szociális Szolgáltató Központban (Zsombó, Alkotmány u. 6.) a családsegítőknél.
A pályázat elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.
A jogosultsági feltételeknek megfelelő pályázók közül a támogatás odaítélése nem a benyújtás sorrendje, hanem a szociális rászorultság figyelembevételével, a rendelkezésre álló famennyiség erejéig történik.
dr.

Sziromi Márta
jegyző

Kormányablak busz felfüggesztése
Tisztelt Zsombóiak!
A Miniszterelnökség tájékoztatása szerint a Mobil Kormányablakok működtetése az előző évekhez hasonlóan a téli
időjárásra tekintettel felfüggesztésre kerülnek 2022. október 28. napjától 2023. március 17. napjáig.
Közigazgatási ügyek intézésére a járás illetékességi területén
működő ügyfélszolgálatokon van lehetőség.
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatala tájékoztatja Önöket, hogy a 369/2022. (IX.29.) Kormányrendelet 1. § (2) bekezdése által meghatározott kormányzati igazgatási szünet 2022. december 22-től 2023. január 6-ig
tart, mely időtartam alatt a Mórahalmi Járási Hivatalhoz tartozó
három Kormányablak közül kizárólag a 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 17. szám alatti lesz nyitva.
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NYITVA TARTÁSI IDŐ:
2022. december 22.: 8-18 óra
2022. december 23.: ZÁRVA
2022. december 27.: 8-16 óra
2022. december 28.: 8-16 óra
2022. december 29.: 8-16 óra
2022. december 30.: ZÁRVA
2022. január 2.:
8-16 óra
2022. január 3.:
8-16 óra
2022. január 4.:
8-16 óra
2022. január 5.:
8-16 óra
2022. január 6.:
ZÁRVA
Ezen időszak alatti ügyintézések esetében mindenképpen
mérlegelendő az előzetes időpontfoglalás igénybevétele az esetleges hosszabb várakozások, kellemetlenségek elkerülése érdekében, hiszen Csongrád-Csanád megyében az igazgatási szünet
alatt kizárólag a Szeged, Rákóczi tér 1., Hódmezővásárhely, Ady
E. u. 14. és Mórahalom, Millenniumi sétány 17. sz alatt lévő kormányablakok tartanak nyitva.

Műfüves pálya avatása
2022. október 19-én ünnepélyes keretek között átadták a
Zsombó SE műfüves pályáját. Az esemény egy 15 perces baráti mérkőzéssel indult a Szentmihályról érkező St. Mihály SE
NB1 női csapata és a Zsombói Építők, azaz a kivitelezésben és
lebonyolításban résztvevők képviselőinek férfi csapata között. A
Zsombó SE U7 és U9 játékosai izgatottan szurkoltak mindkét
félnek az összegyűlt közönséggel együtt. A meccs 2:2-es baráti
döntetlennel zárult. A megtisztelő meccset egy-egy szál virággal
köszönték meg a Zsombói Építők az NB1-es csapatnak.
Az avatón beszédet mondott Mihálffy Béla országgyűlési
képviselőnk, aki a Zsombói Hírmondónak adott interjújában elmondta, hogy a zsombói focihoz való kötődése sokrétű. Az egyik
az, hogy öccse a sportkör elnöke és közel másfél évtizede – vagy
már lehet, hogy el is múlt másfél évtizede - a zsombói labdarúgó egyesület mindenese. Szívvel- lélekkel csinálja azt a munkát,
ami a gyerekek, fiatal labdarúgók előrehaladását segíti. A másik
kötődése az, hogy most jelen pillanatban Amália lánya, de már
segítőként Kincső lánya is bekapcsolódott a zsombói labdarúgás
életébe, hiszen edzőként tevékenykednek a sportegyesületben.
Harmadik kötődése pedig az, hogy jómaga is körülbelül egy évtizedig Zsombón futballozott, kapus volt. Rengeteg nagyszerű
élménnyel gazdagodott az itt eltöltött évek alatt.
Nagyon büszke arra, hogy ilyen szépen fejlődik Zsombó, aminek az egyik mérföldköve a műfüves pálya átadása is. Külön örül
annak – ahogy a beszédében is érintette –, hogy ha a jövőnek
épül valami, hiszen a fiatalok – gyermekeink, unokáink – fogják
ezt használni, akik Zsombó és nemzetünk jövőjét jelentik.
Nógrádi Tibor, az MLSZ Csongrád-Csanád megyei területi
igazgatóságának vezetője és Gyuris Zsolt polgármester sza-

vaiból kiderült, hogy a pálya megépülése hosszú évek kitartó
munkájának köszönhető. Az anyagi alap megteremtésében nagy
köszönet illeti Nógrádi Tibort, aki az MLSZ által támogatást biztosított, valamint Molnár Mihályt és Péter Tamást, akik hozzájárultak a beruházáshoz. Molnár Sándor, a kivitelező cég vezetője
nagy segítséget nyújtott abban, hogy a pálya a rendelkezésre álló
összegből megépülhessen a dráguló alapanyagárak ellenére is.
A támogatók, segítők közreműködését – Molnár Mihály, Péter
Tamás, Molnár Sándor, Nógrádi Tibor, Gordos Ferdinánd személyében – ajándékkal köszönte meg Mihálffy Zsolt, a zsombói
futballklub elnöke. A köszönetnyilvánítások után Gordos Ferdinánd Kiskundorozsma plébánosa felszentelte az új műfüves
pályát a balesetmentes sportolás érdekében.
Az átadó a szalag átvágásával végződött, majd a gyerekek birtokba vették a pályát.
József Attila Közösségi Ház és Könyvtár
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A falugazdász tájékoztatója
októberi aktualitások
Tisztelt Termelők!
A nyári időszakkal kapcsolatosan a következő információkat osztanám meg Önökkel:
Az Egységes Kérelemmel kapcsolatos aktualitások:
A 2022-es területalapú támogatások ellenőrzési időszaka folyamatosan tart. A légifelvételes ellenőrzések mellett
helyszíni ellenőrzésekre is sor kerülhet, melynek keretében
vizsgálják a kultúra azonosságot, a területnagyságot, valamint a terület gyomosságának az állapotát. A módosításokra
az ellenőrzés megkezdéséig van lehetőség, már csak olyan
módosítások végezhetők, melyek a támogatás összegét nem
befolyásolják. Az előző évekhez hasonlóan a másodvetésű
növények bejelentésére a vetés/ültetés után 15 nappal van
lehetőség, a bejelentésre az ellenőrzési folyamatok megkön�nyítése miatt van szükség.
A tavalyi évhez hasonlóan a termeléshez kötött zöldségnövény, ipari zöldségnövény és szálas fehérjenövény kiegészítő
támogatást igénylő gazdák esetében a felhasznált szaporítóanyagról, annak számlájáról adatot kellett szolgáltatni. Az ezzel kapcsolatos ellenőrzési folyamatok, a konkrét számlák bekéréséről szóló értesítés ügyfélkapun keresztül érkezik. Azért
figyeljék legalább heti rendszerességgel az ügyfélkaput, mert
ha 30 napig nem töltik le az adatszolgáltatási kötelezettségről
szóló végzést, akkor kézbesítettnek tekintik 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 esetében kötelező a gazdálkodási napló vezetése, ennek ellenőrzése a kijelölt gazdák esetében októberben megkezdődik.
Az ellenőrzésről az érintett termelőket előzetesen ki fogják
értesíteni.
Ha az idei év során elemi kár ért bárkit, valamint tagja a
Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszernek, a káresemény
bekövetkeztétől számított 15 napon belül azt be kellett jelenteni az MKR elektronikus felületén. Erre szeptember 30ig volt lehetőség.
A kárbejelentésre a Kormányhivatal Agrárkár-megállapító
szervezete szintén az ügyfélkapura hivatalos értesítés keretében igazolást küld a megállapított kár mértékéről.
A kárenyhítési támogatási kérelem benyújtására november 1. és 30. között lesz lehetőség, ekkor szükség lesz az előbb
említett igazolásra, valamint a tényleges megtermett termésmennyiségre. A kárenyhítési támogatás igénylése előzetes
időpont egyeztetés alapján fog történni, ezért abban az időszakban az érintett termelőket arra kérem, keressenek.
2023 január 1-től az Agrárkamarai ügyintézésnél is bevezetésre kerül az elektronikus ügyintézés. Ennek keretében az
első lépésként minden ügyféllel egy meghatalmazást kell készíteni. Ennek részletei még nem kerültek kidolgozásra, de a
részletszabályok ismeretében tájékoztatást fogok nyújtani a
tennivalókról.
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Az online elektronikus permetezési napló bevezetését
2023. január 1-re halasztották, bővebb információk később
várhatók.
2023-as évtől új költségvetési időszak kezdődik,
melynek része az agrártámogatási rendszer átalakulása. Az
AM a 2023-tól induló közös agrárpolitika (KAP) keretében
a környezeti, klímavédelmi és biodiverzitás szempontjából
értékes területeknél is elérhetővé teszi a mezőgazdasági területek után fizetendő alaptámogatást. A közvetlen területalapú
támogatásra jogosult területek körének bővítése hatékonyan
járul hozzá a mezőgazdasági területek talajállapotának, mikroklímájának, vízháztartásának javításához, illetve a kapcsolódó élőhelyek sokszínűségének növeléséhez.
Az első pillérben az új rendszer lényege a következő:
Lesz egy alapszintű jövedelemtámogatás, mely minden termesztett kultúrára igényelhető, kötelező eleme lesz
a kondicionalitás. Ezen felül új elemként jelenik meg az
Agroökológiai program, mely a környezetvédelmi és
biodiverzitás megőrzési elemeket tartalmazza. Ez bizonyos
területnagyság alatt választható, ez felett kötelező elem lesz.
(Pontos számadatok még nem ismertek.) 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.
Megmarad a termeléshez kötött növény és állatalapú
támogatások rendszere, de lesznek benne változtatások.
Megjelenik majd a gazdaságátadási támogatás és a
mezőgazdasági kisüzemek fenntarthatóságának fejlesztésére fordítható támogatás.
A második pillér továbbra is a beruházások és a fejlesztések támogatására fordítható elemeket fogja tartalmazni.
A munkánk elszámolásához elektronikus úton történő
rögzítésre van szükség, az a kérésem, hogy az ügyintézésre
telefonjaikat hozzák magukkal.
A telefonszámom: 06-30/337-2520
E-mail címem: gyuris.ferenc2@nak.hu
Facebookon / Messengeren is elérhető vagyok Gyuris Ferenc 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 honlapokon megtalálhatók, kérem figyeljék ezeket az oldalakat
Tisztelettel :

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Tájékoztató
a szelektív hulladékgyűjtő edény, valamint a házi komposztáló edény felvételéről

FBH-NP Nonprofit Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy Zsombó, külterület 0144/60 hrsz. szám alatti hulladékudvarban lehetőséget biztosít a meglévő készlet erejéig a szelektív hulladékgyűjtő edény, valamint a házi komposztáló edény felvételére.
Az edényzetek felvételére 2022. október 22-től a hulladékudvar
rendes nyitvatartása szerint kerül sor.
Keddi napokon: 14.00 – 16.00h
(2022. november 1-től – március 31.)
Szombati napokon: 8:00-12:00h

A szelektív hulladékgyűjtő edény és a komposztáló átvételének feltétele, hogy az ügyfél a felhasználási hely címen aktív
szolgáltatással rendelkezzen, melynek igazolására – kérjük –
hozza magával:
– a felhasználási helyre szóló lakcímkártyáját vagy az utolsó számla befizetésének igazolását
– meghatalmazott esetén kitöltött, aláírt meghatalmazást.
FBH-NP Nonprofit Kft.

Tájékoztatás hamu hulladékról
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!

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. Amen�nyiben személyzetünk a gyűjtés során hamut észlel a kihelyezett hulladékgyűjtő edényzetben, Társaságunk az
ürítést megtagadhatja.

Együttműködésüket köszönjük.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hamu, salak és kazánpor egyTisztelettel:
részt a hulladékrakodó kollégák egészségére, másrészt
a Ügyfeleink!
teherTisztelt
gépjárművek működőképességére is veszélyt jelent,A fűtési
tekintettel
FBH-NP Nonprofit Kft.
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.

INGYENES Lakossági és Közületi
Elektronikai Hulladékgyűjtés

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 gyűjtésátvenni:
során hamut
2022. NOVEMBER 18. (PÉNTEK) 12.00-16.00
ÓRA
A következő
hulladékokat
nem tudjuk
észlel a kihelyezett hulladékgyűjtő edényzetben, Társaságunk az ürítést megtagadhatja.
2022. NOVEMBER 20. (VASÁRNAP) 8.00-12.00 ÓRA
orvostechnikai eszközök, földfém kábel, ipari alu-kábel, raEgyüttműködésüket köszönjük.
dioaktív berendezések, fénycsövek, toner patron, napelem.
Bordányi úti hulladékudvar mellettiTisztelettel:
Együttműködésüket köszönjük.
FBH-NP Nonprofit Kft.
önkormányzati telep
Elektronikai Hulladékhasznosító Kft.
A begyűjtés napján mindenki elhozhatja működésképte5300 Karcag, József nádor út 6. Pf.: 95
len, használaton kívüli, árammal vagy akkumulátorral műköTel.: +36-59/889-109, Fax: +36-59/889-110,
dő ép eszközeit, berendezéseit. Minden eszközt átvesznek, ami
Cégjegyzékszám: 16-09-014373,
elektromos árammal, akkumulátorral (irodai eszközök, hűtő,
Adószám: 23978490-2-16
fagyasztó, mosógép, porszívó, elektromos konyhai, berendezéReg. Number: QMS-586/14
sek, számítógépek, nyomtatók, fénymásolók, telefonok, rádiók,
TV, video berendezések, elektromos kerti gépek, barkácsgépek,
Szervezők:
játékkonzolok...), esetlegesen gázzal (pl: konvektor, bojler, kaZsombó Nagyközség Önkormányzata és
zán...) működik.
Elektronikai Hulladékhasznosító Kft.
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Nagy B. Ferenc
kolbász- és hurkatöltő verseny
2022. november 19.
A 2022. évi Nagy B. Ferenc kolbász- és hurkatöltő versenyen
a töltő csapatok a Piactéren fognak tevékenykedni. A sütés a Közösségi Ház udvarán a kemencében és a mellette lévő elektromos kemencében történik. Melegedőt biztosítunk a Közösségi
Ház területén.
IDŐPONT: 2022. NOVEMBER 19. (11.30 ÓRÁTÓL)
HELYSZÍN: PIACTÉR (ASZTALOKAT ÉS PADOKAT BIZTOSÍTUNK).
NEVEZÉSI DÍJ KATEGÓRIÁNKÉNT: 2.500 FT
ZENE: a rendezvény teljes időtartamában
a KOSAVA ZENEKAR muzsikál
PROGRAM:
11.30 – gyülekezés, előkészület, a Zsombó Kolbásza alapanyag,
az Év Kolbásza alapanyag, az Év Hurkája alapanyag és
a bél átvétele Gera Imrétől
13.30 – Zsombó Kolbásza leadási határidő a zsűrizéshez
14.00 – az Év Kolbásza leadási határidő a zsűrizéshez
14.30 – az Év Hurkája leadási határidő a zsűrizéshez
17.00 – eredményhirdetés
17.30 – vacsora muzsikakísérettel
22.00 – záróra
ALAPANYAG az aktuális napi ár szerint vásárolható (várhatóan a kolbászhús 1.500 Ft/kg, a hurka alapanyag 750 Ft/kg, a
bél 110 Ft/m lesz).
A rendezvényen való részvétel feltétele a helyben vásárolt
alapanyag használata.
NEVEZÉSI KATEGÓRIÁK:
Zsombó Kolbásza – vándordíj
Zsombó kolbásza - egy tipikusan dél-alföldi jellegű kolbász - a
helyi szokásokat figyelembe véve, de saját technikájával, hagyományos fűszerezéssel készül, ahogy az a régi, családi disznóvágásokon is történt Zsombón és a környező falvakban, tanyákon.
A húst, mint mindig, mi biztosítjuk. Az alapanyag mennyiségét
nevezéskor kell jelezni, a darálási méret minden esetben 5 mm,
az alapanyagot ledarálva kapja minden versenyző. Az előre kért
mennyiséget a verseny előtt Gera Imrétől lehet átvenni.
A felhasználható fűszerek, ajánlott mennyiség 10 kg
húshoz: 20 dkg só, 3 dkg bors, 10 dkg édes piros paprika, 3 dkg
kömény, 4 dkg fokhagyma, 0,02 dkg szerecsendió. A versenyzők csak ezeket a fűszereket használhatják a Zsombó
Kolbászához, mást nem.
A mennyiség ajánlott, ettől el lehet térni ízlés szerint, és el is
lehet hagyni belőle, de a nyertes kolbász receptjére szükség lesz a
későbbiekben így azt mindenki rögzítse és őrizze meg pontosan.
Zsűrizés: 1 pár, kb. 20 cm hosszúságú kolbászt kérünk leadni 13.30 óráig. A Zsombó Kolbásza vándordíjjal járó jogok egy
évig: A kolbász készítője lesz a 2023. évi kolbásztöltő verseny
zsűrielnöke.

Az Év Kolbásza – saját recept alapján
Ebben a kategóriában mindenki a saját ízlése, fűszerezése
alapján készítheti el a kolbászt.
A hús mennyiségét a nevezéskor kell megadni, a darálási méret minden esetben 5 mm.
A verseny előtt, a helyszínen Gera Imrétől lehet átvenni az
alapanyagot.
Zsűrizés: 1 pár kb. 20 cm hosszúságú kolbászt kérünk leadni
14.00 óráig.
Év Hurkája – saját recept alapján
Ebben a kategóriában mindenki a saját ízlése, fűszerezése
alapján készítheti el a hurkát.
A hús mennyiségét a nevezéskor kell megadni.A hurkának való
főtt/abált húst (darálási méret 5 mm) Gera Imrétől lehet átvenni.
Kérjük, hogy a rizst konyhakészen (megfőve) hozza magával
minden résztvevő!
A betöltött hurkák abálására - 1 db üstöt abalével biztosítunk.
Zsűrizés: 1 pár kb. 20 cm hosszúságú hurkát kérünk leadni
14.30 óráig.
ÉRTÉKELÉS:
Kategóriánként háromtagú zsűri – összesen 9 fő – fogja értékelni a nevezők munkáit. A zsűrizésre váró kolbászok, hurkák
külön-külön alumíniumtálcán kerülnek a kemencébe (a tálcákat mi biztosítjuk).
Miután megsültek a zsűri számára a minták, ezután lesz lehetőség a falukemence használatára, szakértő felügyelet mellett.
Az elektromos kemence, szintén felügyelettel, az udvaron mindenki számára rendelkezésre áll 13.00 órától.
A sütés az udvari rőzsetüzelésű kemencében és a villanykemencékben történik. Ennek gördülékeny lebonyolítása
érdekében kérjük, hogy a csapatok megfelelő mennyiségű
sütőtálcát és/vagy tepsit hozzanak magukkal, melynek
maximális mérete villanysütőben történő használat esetén
50 cm*30 cm*10 cm!
Minden csapat saját magának biztosítja az eldobható poharakat (pálinkás, üdítős, egyéb), evőeszközöket, a szükséges eszközöket (töltő, kés, keverő tál, stb.), a fűszereket, egyéb (szalvéta,
papírtörlő, stb.).
Nevezés, helyfoglalás személyesen a József Attila
Közösségi Házban:
2022. NOVEMBER 11. (PÉNTEK) 14.00 - ÓRÁIG!
XX. évf. 8. szám – október
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Hírmondó
Egészséghét 2022
Október 10-15. között került megrendezésre a 2022-es Zsombói Egészséghét. Igazi kihívás volt számunkra a szervezés, de a
végeredmény magáért beszél. A fő programoknak a József Attila
Közösségi Ház és Könyvtár adott helyett, a Sókuckóban pedig
kísérő programok várták az érdeklődőket.
A hét során egymást váltották a különböző szűrővizsgálatok,
előadások és mozgásos bemutatóórák. A szűrések között szerepelt a komplex ultrahang, légzőszervi vizsgálat, nőgyógyászati
rákszűrés, bőrgyógyászat, ortopédia, kardiológia, urológiai vizsgálat. A mozgásszervi panaszok vizsgálata sajnálatos módon elmaradt a doktornő betegsége miatt. Nagy örömünkre rengeteg
jelentkező volt, igyekeztünk mindenkinek megtalálni a megfelelő időpontot. Az előadások a testi és lelki egészség különböző
elemeit mutatták be a zsombói közösség számára. A mozogni
vágyókat aerobik, esztétikus gimnasztika, pound fitness és
zumba várta. Hatalmas volt az érdeklődés az órákra, melyeket a
jó zenék, szuper hangulat és a megérdemelt izomláz jellemzett.
A véradásra folyamatosan érkeztek, összesen 42 segítő nyújtotta
karját. Az anyatejes világnap alkalmából egy szál rózsával köszöntöttük az édesanyákat, a csöppségek Zenebölcsiben mulatoztak. A pénteki napot Hangfürdő zárta, mely lehetőséget adott
a stresszoldásra, hétvégére hangoló relaxálásra. Szombaton az
Egészségház bejáratánál helyezte el a félautomata defibrillátort

Gyuris Zsolt polgármester és Kiss Péter alpolgármester. Az átadást 32 fő részére elsősegély és defibrillátor használati oktatás
előzte meg. A Csamangó Gábor emlékfutásra szép számban érkeztek nevezők. A távot teljesítőknek emléklappal, almával és
ajándékcsomaggal köszöntük meg a részvételt - emellett az elégetett kalóriákat pótlására tökös kókuszgolyót kínáltunk. A fáradt izmoknak pedig Balance nyújtással kedveztünk. A délelőtt
folyamán egy kis egészséges étel készítő főzőcskének is helyet
adtunk a Közösségi Házban.
A Egészséghét kiváló lehetőséget biztosított a lakosság figyelmének felhívására. A tapasztalataink és a visszajelzések alapján
nagy szükség van a szűrővizsgálatok fontosságának hangsúlyozása, a részvétel népszerűsítésére. A vizsgálatok maximális látogatottsággal zajlottak, igyekeztünk a fennálló időben minél több
lakosnak lehetőséget nyújtani.
Köszönjük a segítők és támogatók hozzájárulását.

Csamangó Gábor emlékfutás
Gábor a futással gyűjtött kilométereket mindig beteg gyermekek gyógyulásának javára létrejött alapítványoknak ajánlotta
fel futótársaival együtt. Ezeket az egységeket az alapítvány támogatói pénzre váltották és a gyermekek gyógyulásához legszükségesebb orvostechnikai eszközt vásárolták meg belőle. Ezt a hagyományt folytattuk a Zsombói Egészséghét alkalmából a József
Attila Közösségi Ház és Könyvtár közreműködésével 2022. október 15-én, az immár 4. alkalommal megrendezett rövidtávfutással, családi gyaloglással és adománygyűjtéssel. Az első évben
futóversenyként aposztrofált rendezvény mára teret nyitott a kevésbé aktív mozgásformák kedvelőinek is. A résztvevők köre így
nagy örömünkre kibővülhetett, hiszen a pár hónapos kisbabától
a szépkorúakig találkoztunk lelkes mozogni vágyókkal.
A program zárásaként a kiserdő szélén szokás szerint fát
ültettünk, mely reményeink szerint szépen növekszik majd, és
egész évben emlékezteti az arra járókat, hogy mozgással őrködjenek egészségük felett.
Csamangóné Nacsa Kitti
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József Attila Közösségi Ház

Hírek a Bokréta háza tájáról
Szívet melengető meghívásnak tettünk eleget 2022.
október 1-jén.

A határon túli Oromhegyes hívta meg a Bokréta Dalkört
az őszi „Csillagok, csillagok szépen ragyogjatok… ” elnevezésű
Népzenei találkozóra. Igazán őszies időben, de annál nagyobb
lelkesedéssel indultunk neki az útnak. Ment a sztorizás, jókedv,
bíztattuk egymást, mert a drukk mindenkiben benne van. Alkonyodott, esett az eső, mikor megérkeztünk, a kocsiból se nagyon
akartunk kiszállni, de akkor jött az első meglepetés. Megállt az

autónk, és már is ott termett néhány asszony esernyőkkel, védve
mindenkit az esőtől. Nagyon kedves fogadtatás volt. A kölcsönös „örülünk nektek” után felvezettek minket az öltözőszobába,
ahol újabb meglepetés várt, helyben sütött különböző ízesítésű
pizzával fogadtak bennünket. Mondanom sem kell, degeszre
ettük magunkat. Nagyon színvonalas műsort szép öltözeteket
láthattunk. Már az izgalomra ad okot, hogy kedves ismerőseinktől mit tudhatunk meg életük alakulásáról. Látni egyik másik
csoport ruháját, hallani dalaikat, látni, hogy némely csoportba
fiatalok is csatlakoznak, felemelő érzés. Így van remény arra,
hogy az éneklés nem megy ki a divatból, mindig lesz valaki, aki
folytatni fogja ezt a mozgalmat.
Kedves zsombói alig nyugdíjasok és azok is, akinek van kedvük, idejük, ha szeretnének részesei lenni az ilyen jó hangulatú
találkozóknak, csatlakozzanak, szeretettel várunk mindenkit.
Szerdánként a közösségi házban gyakorlunk. Köszönjük Oromhegyesnek a meghívást, melynek szívesen tettünk eleget.
Szalma Imréné

Az 1956-os hősökre
emlékeztünk
Október 21-én 10 órakor tartottunk megemlékezést a közösségi ház előtti téren, ahol Gyuris Zsolt polgármester úr beszédében az egy hónapja meghalt Wittner Mária szabadságharcos
életútját idézte fel, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola 5. osztályosai pedig a forradalom
főbb eseményeit, törekvéseit elevenítették meg ünnepi műsorukban. Köszönjük a felkészítést Gera Erika tanárnőnek.

József Attila Közösségi Ház és Könyvtár

6792 Zsombó, Alkotmány u. 1.
Adószám: 15763985-2-06
________________________________________________________________________________________________

A József Attila Közösségi Ház és Könyvtár várhatóan
a teljes fűtési időszakban

2022. november 01 – 2023. március 31-ig
részleges nyitvatartást alkalmazva ZÁRVA lesz.

Fenti időszakban napi közösségi tevékenységünket a
Zsombói Bóbita Bölcsőde (6792 Zsombó, Béke utca 4.) emeleti
helyiségében folytatjuk.

RÉSZLEGES NYITVATARTÁS a Közösségi Házban
(előre egyeztetett programok esetén alkalmanként eltérhet)

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:
Vasárnap:

16.00 – 17.00
ZÁRVA
16.00 – 17.00
ZÁRVA
08.00 – 09.00
ZÁRVA
ZÁRVA

SZOLGÁLTATÁSAINK a részleges nyitvatartási időben:
➢ KÖNYVTÁR
➢ Zöldzsák osztás
➢ Fénymásolás, nyomtatás, szkennelés
Továbbra is forduljanak hozzánk bizalommal
(terembérlés, információ, egyéb felmerülő kérdés esetén):
➢ E-mail: program@zsombo.hu
➢ Tel: 62/595-560
➢ Mobil: +36 20 997 3947

_______________________________________________________________
Web: www.kultura.zsombo.hu
E-mail: program@zsombo.hu
Tel./Fax: 62/595-560
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Hírmondó
Csongrád-Csanád
kincsei
A Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat “A CsongrádCsanád megyei identitás erősítése” című projekt keretén belül
honlapot és mobil applikációt fejlesztett. Látogassák meg a
https://csongradcsanadkincsei.hu/ című honlapot vagy töltsék
le az applikációt, hogy jobban megismerjék a megye településeit és értékeit. A weblapon hasznos információkat és letölthető
kiadványokat is találnak.
A Csongrád-Csanád Kincsei nevű mobil applikáció:

a Google Play áruházból illetve
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az AppStore-ból letölthető.

Parókia
felújítás
Kedves Hívek!
Plébániánk a Magyar Falu Program
keretében 24 892 997 Ft-ot nyert, így hamarosan elkezdődik az plébánia-épület
(paplak, parókia) felújítása. A pályázatban meghatározott műszaki tartalom
megvalósításához sajnos még kb. 7,5
millió Ft.- hiányzik.
Egy település színvonalát meghatározza, hogy van-e egy közösségnek helyben lakó lelkipásztora. Eddig az épület
rossz állapota miatt ez nem volt lehetséges. Ha most az Önök segítségével sikerül
felújítani a plébániát, akkor mindig lesz
helyben lakó papja Zsombónak, akihez
bátran fordulhatnak.
Ehhez kérjük a kedves testvérek adományait, melyeket személyesen a templom sekrestyéjében - bizonylat ellenében
- Bálintné Franciskának lehet fizetni,
vagy banki átutalással lehet utalni a következő számlaszámokra:
Kisboldogasszony Plébánia - Zsombó
10702040 - 68080332 - 51300009
vagy
„ÉLŐ KÖVEK" Alapítvány a Zsombói
Kisboldogasszony Plébániáért
(alapítványi adószám: 19 5 61204-1-06)
57100209-12015434
Az adományozókért hálaadásul egy
éven keresztül minden hónap első vasárnapján szentmisét ajánlok fel. Amennyiben lehetőségük engedi, kérjük, támogassák a plébánia felújítását!
Jó szándékukban bízva imával:
Nőiférfi Szabó Mester Zsombón


Szeretettel várom minden régi és új ügyfelemet.


Vállalom:




Ruhajavítást.
Cipzárcserét.
Felhajtást.
Alakra igazítást.
Függöny, ágyneművarrást.
Hozott alapanyagból női, férfi, gyermekruhák méretre készítését.
Méteráru készletemből is elkészítem egyénre szabott (álmai)
ruháját.
Nálam többféle alapanyagból választhat egyedi elképzelései
megvalósításához.




Gyöngyi


Farkas



Olasz Attila plébános
és az Egyházközség
Képviselő Testülete

Tisztelt Zsombói Lakosok!
A Zsombói Szociális Alapszolgáltató Központ 2022. november 1. és
2023. március 31. közötti időszakban
ruhaadományt befogadni nem tud.
Megértésüket köszönjük.
A Zsombói Alapszolgáltató
Központ dolgozói
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Félautomata defibrillátor Zsombón
Kedves Zsombóiak!
Örömmel értesítem Önöket, hogy 2022. október 15-én, az Egészséghét lezárásaként, zsombói magánemberek és cégek támogatásával Zsombó nagyközségben felszereltünk egy félautomata külső
defibrillátort. Köszönöm Acsay Lajos János, Babos Árpád, Bálint
Vilmos, Geringer Lajos László, Molnár Mihály, Ökrös Sándor, Zsizsik
András, az Asparagus Kft., a Zsomszer Kft., az Integrated Enginering
Solutions Kft., a Mega-Plusz Kft. és az Optibelt Kft. önzetlen hozzájárulását. Az eszközt a Dr. Kiss István Egészségház főbejáratánál helyeztük el.
A szívroham a leggyakoribb halálokok közé tartozik Magyarországon. A szívrohamot elszenvedő ember azonban sok esetben megmenthető. A mentők megérkezéséig elvégzendő életmentő cselekmények
fontos eszköze a félautomata defibrillátor, nemzetközi nevén automated
external defibrillator, rövidítve AED. Az AED-t alapvető elsősegélynyújtási és újraélesztési ismeretek birtokában lehet alkalmazni.
A lehető leghamarabban elkezdett mellkaskompresszió mellett a
korai defibrilláció jelentősen javítja az újraélesztések kimenetelét. A
szívroham következtében beálló kamrafibrilláció alatt a szív nem lát
el effektív pumpafunkciót, az ingerület átvezetődése szabálytalanná
válik, emiatt a szív munkaizomzata remeg, nem képes összehúzódni,
így a szív nem képes effektív pumpafunkciót ellátni. Ezt az állapotot
egy vagy több nagy energiájú áramütéssel meg lehet szüntetni. Fontos
tudni, hogy ez az állapot minden alkalommal a klinikai halál állapotát
jelenti, így az újraélesztés megkezdése nem maradhat el sem a sokk
kivitelezése előtt, sem utána. A pulzus nélküli kamrai tachycardia

során szintén nincs effektív pumpafunkció, ezt az állapotot szintén
meg lehet szüntetni defibrillálással. Az AED abban segít, hogy a sokk
leadásáról szóló döntés felelősségét leveszik az elsősegélynyújtóról.
Az eszköz üzembe helyezését követően közli a követendő utasításokat. Az AED alkalmazásához szükséges kompetenciák: eszmélet,
légzés és a keringés vizsgálatával kapcsolatos alapismeretek, egyszerű
légútbiztosítási technikák és a mellkaskompresszió ismerete.
Az eszköz átadását megelőzően Nyeste Zsolt, az Országos Mentőszolgálat szegedi állomásvezető mentőtisztje mutatta be a jelenlévőknek az AED használatát és az újraélesztés folyamatát. Köszönjük mindenkinek, aki részt vett ezen az oktatáson. Szeretnénk hangsúlyozni
az elsősegély-nyújtással kapcsolatos alapvető ismeretek fontosságát,
ezért a zsombói lakosoknak a jövőben is lehetőséget fogunk biztosítani megfelelő oktatáson való részvételre, hogy minél több polgártársunk legyen képes megalapozott tudás birtokában segíteni bajbajutott embertársainkon.
Remélem, az idei Egészséghét rendezvényei elnyerték tetszésüket.
Terveink szerint az Egészséghetet jövőre is megrendezzük, reméljük,
az ideihez hasonló, vagy még nagyobb érdeklődés mellett.
Köszönöm a Közösségi ház munkatársainak az aktív részvételüket
a szervezésben és rendezvények lebonyolításában.
„Nagyon remélem a gép hamarabb fog megporosodni, minthogy
használjuk, de ha szükségessé válik, ne féljünk cselekedni!”
Kiss Péter
alpolgármester

Kiadja: József Attila Közösségi Ház és Könyvtár, Szerkesztőség címe: 6792 Zsombó, Alkotmány utca 1. Tel/fax: 62/595-560,
E-mail: hirmondo@zsombo.hu, web: www.zsombo.hu, www.kultura.zsombo.hu Felelős kiadó: József Attila Közösségi Ház és Könyvtár vezetője,
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