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Számos lakossági kérdés érkezik hozzám,
ezért szeretném tájékoztatni Önöket néhány
köztisztasággal kapcsolatos kötelességükről, amit Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a település köztisztaságának fenntartásáról szóló 2/2014
(I.28.) helyi rendelete ír elő.
Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlana előtti járdaszakasz,
valamint az úttest és a járda közötti terület
gondozásáról, tisztántartásáról, szemét- és
gyommentesítéséről, így tavasztól őszig a
fűnyírásról, télen a járda síkosságának megszüntetéséről is.
A tulajdonos a járdaszakasz melletti nyílt
árkot köteles megtisztítani a lefolyást akadályozó anyagoktól.
2021. január 1-től jogszabály tiltja az avar
és kerti zöldhulladék égetését bel- és külterületen. A kerti hulladékot elsősorban komposztálni ajánlott, ezen túl az erre kijelölt zöld
gyűjtőzsákokban lehet gyűjteni, amiket az
FBH-NP Kft. közszolgáltató szállít el, illetve lehetőség van leadni azokat a hulladékudvarban,
nyitvatartási időben. (A zöldhulladék gyűjtési
naptárt megtalálják a decemberi Hírmondó
lapszámában vagy a település honlapján.)
Öröm látni, hogy egyes ingatlantulajdonosok virágok és fák ültetésével járulnak
hozzá a szebb, barátságosabb településkép
kialakításához. Minden ingatlantulajdonost
arra buzdítok, hogy kövesse a jó példákat!
Emlékeztetek ugyanakkor arra, hogy a növények gondozását is köteles elvégezni az, aki a
növényt ültette. Ez különösen a fák esetében
fontos. Az ingatlan előtti közterületen és az
ingatlanon élő fák kilógó ágai a járdán és a
közúton a biztonságos közlekedést nem akadályozhatják, azokat szükség esetén vissza kell
vágni. Figyelni kell arra is, hogy a fák ágai ne
érjenek a villanyvezetékhez. Ezt egyébként az
áramszolgáltató szerződött gallyazópartnerei
évente ellenőrzik és eltávolítják a veszélyt jelentő gallyakat. Birtokvitákat lehet és kell is
megelőzni azzal, hogy az ingatlanon növő fákat rendszeresen gondozzák, visszavágják. Az
ingatlantulajdonosnak ugyanis mindenkor

kötelessége úgy birtokolni a saját ingatlanját,
hogy azzal ne okozzon kárt a szomszédjának
(például átnyúló gallyakkal, kerítésre vagy
házra dőlő korhadt fával).
Kérem azon zsombói lakosok segítségét,
akiknek ingatlanja a kerékpárút mellett fekszik,
hogy a defekt- és a balesetveszély elkerülése
érdekében tüskével vagy tövissel rendelkező
szúrós növényeket ne ültessenek a kerékpárút
mellé. Tájékoztatom Önöket, hogy zsombo.
hu honlapon az Önkormányzat/Letölthető
állományok/természet és zöldfelületvédelem
rendelet melléklete elérési úton vagy a Nemzeti Jogszabálytárban (njt.hu) megtalálható
Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a természet- és zöldfelület
védelméről szóló 18/2016. (XI.23.) rendelete. A
rendelet 1-3. számú mellékletei megnevezik az
ültetésre javasolt és ültetésre nem javasolt vagy
tiltott növényeket. Mielőtt fát ültetnének, kérem, tanulmányozzák ezt a listát vagy keressék
munkatársaimat a Polgármesteri Hivatalban,
ők készségesen segítenek.
Egyre több zsombói lakost látni az utak
mentén kutyát sétáltatni. Bár ritkán találkozunk ilyennel, de emlékeztetem Önöket, hogy
az ebek ürülékét a tulajdonosnak kell öszszeszednie és eltakarítania. Ez egészségügyi
és esztétikai szempontból egyaránt fontos. A
kutyasétáltatás mellett egyre több bejelentés
érkezik az önkormányzathoz gazdi nélkül kóborló kutyákról. Kérem Önöket, hogy felelős
ebtartóként akadályozzák meg a kutyák közterületre való kijutását. Ez az ebtartó alapvető
kötelessége. Gondoljanak bele, hogy egy kisebb eb is meg tud ijeszteni vagy fel tud lökni
egy kisgyermeket, illetve a kocsik elé szaladva
veszélyeztetheti a közúti közlekedést, legroszszabb esetben balesetet okozhat.
Ha ezt a néhány, alapvető feladatot elvégezzük, nagyban hozzájárulunk lakókörnyezetünk szépítéséhez és környezetünk védelméhez, valamint segítjük a zavartalan együttélést
településünkön. Ehhez kérem mindannyiuk
szíves együttműködését. Köszönöm.
DR. SZIROMI MÁRTA
JEGYZŐ
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Tisztelt Zsombóiak!
A Zsombói Polgármesteri Hivatal ajtaja a kormány döntéséhez igazodva újra nyitva áll az ügyfelek előtt. Annak érdekében, hogy
a hivatal dolgozói az Önök által beadott kérelmeiket és feladataikat gördülékenyebben és gyorsabban tudják elintézni, szerdán és
pénteken a hivatal ajtaját bezárjuk, és nem fogadunk ügyfeleket.
A polgármesteri hivatal nyitva tartása:
Hétfő: 8:00-12:00 és 13:00-15:30
Kedd: 8:00-12:00 és 13:00-18:00
Szerda: ZÁRVA
Csütörtök: 8.00-12:00 és 13:00-15:30
Péntek: ZÁRVA
Azon ügyfeleink, akik nem szeretnék személyesen intézni ügyeiket, továbbra is bedobhatják kérelmeiket és leveleiket a hivatal
falán elhelyezett postaládába, vagy hívhatnak minket telefonon keresztül.
Telefonszámok és e-mail címek:
adóügyek (Pálmai-Vadász Anna)
Nyári-Tolnai Andrea
szociális és anyakönyvi ügyek (Némethné Glasza Melinda)
hagyatéki ügyek (Horváth Ágnes)
temetkezés és pénztári beﬁzetés (Móra Anita)
kifüggesztések (Barna Péter)
műszaki ügyek (Mészáros Sándor)
közterület-használat (Adai-Simon Tibor)
pályázati ügyek (Németh Tamás)
titkárság (Pálﬁ Bernadett)
jegyző (dr. Sziromi Márta)

62/595-563

palmaivadasz.ph@zsombo.hu
ado@zsombo.hu
62/595-559
nemethne.ph@zsombo.hu
62/595-576
horvath.ph@zsombo.hu
62/595-563
gazdalkodas4@zsombo.hu
62/595-558
barna.ph@zsombo.hu
62/595-557 vagy 20/210-5775 meszaros.ph@zsombo.hu
20/459-6985
adai.ph@zsombo.hu
62/595-562
palyazat@zsombo.hu
62/595-569
titkarsag@zsombo.hu
62/595-551
jegyzo@zsombo.hu

Kérem, segítsék munkánkat megértésükkel és türelmükkel.
Köszönöm.
DR.

SZIROMI MÁRTA
JEGYZŐ

Kormányablak busz ügyfélfogadása
Zsombón
Tájékoztatom Önöket, hogy a kormányablak busz folytatja
működését, és ügyfélfogadást tart
a Zsombói Polgármesteri Hivatal és a József Attila Közösségi
Ház és Könyvtár között található téren.
A kormányablak busz szolgáltatásai minden hónap harmadik
hétfőjén
11:30 és 14:00 óra között érhetőek majd el Zsombón,
augusztus 16.
szeptember 20.
október 18.
november 15.
december 20.
napján.
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;
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- NEK adatlap igénylése
- Rendelkezési Nyilvántartás regisztráció;
- Ügyfélkapu regisztráció;
- Elveszett, eltulajdonított személyi okmányok pótlása;
- Megrongálódott személyi okmányok cseréje.
DR. SZIROMI MÁRTA
JEGYZŐ

Értesítés parlagfűvel fertőzött területek
felkutatásáról
A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Földhivatali
Főosztály Mórahalmi Földhivatali Osztály értesíti a Tisztelt lakosokat, hogy 2021-ben is ellenőrzi a külterületi termőföldek
és a termőföldnek minősülő kivett ingatlanokon a parlagfűvel
fertőzött területeket Zsombón.
Az ingatlantulajdonosok kötelesek a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Az
ellenőrzés során talált parlagfűvel fertőzött területek tulajdono-

sai növényvédelmi bírságra számíthatnak, mely mértéke 15 000
Ft-tól 5 000 000 Ft-ig is terjedhet, aminek alapja a parlagfűvel
borított terület nagysága és a borítottság mértéke.
Az ellenőrzések dátumai: 2021. szeptember 7.
2021. október 12.
Az ellenőrzés ütemtervben foglalt időpontok az időjárás körülmények, egyedi bejelentések számától függően változhatnak.
A részletes ütemtervet a www.zsombo.hu weboldalán találják.

Tisztelt Zsombóiak!!!
Ha Ön is szeretne tenni azért, hogy biztonságos környezetben éljen és biztonságba tudhassa gyermekeit, szeretteit itt a
lehetőség!
Jelentkezzen polgárőrnek!
Várjuk azokat a 18-50 év közötti leendő tagokat, akik szeretnének 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

Önkéntes Katonai Szolgálat (ÖKSZ)
1. Alapgondolatok
• Minden nemzet hadereje a hivatásos katonákon túl a
felkészült és sokoldalú tartalékos erőkön nyugszik
• Magyarországnak is szüksége van olyan önkéntesekre,
akik támogatják a honvédség munkáját, és veszélyhelyzetben sem riadnak vissza a segítségnyújtástól
• A sorkatonaság felfüggesztése óta felnőtt egy generáció,
amely nem rendelkezik személyes tapasztalattal a honvédelemről – ez most a program révén megváltozhat
• Az ország egyik legnagyobb és legbiztosabb munkáltatójaként a honvédség stabil megélhetést kínál, akár átmenetileg, akár hosszútávon
2. Jelentkezés, szerződéskötés
• Nagykorú, belföldi lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárok jelentkezhetnek, legalább általános iskolai
végzettséggel
• A szerződéskötést háziorvosi és pszichológiai vizsgálatok előzik meg, erkölcsi bizonyítvány is szükséges
• Személyesen és online is lehet jelentkezni, augusztus 31-ig
• A szerződés 6 hónapra szól, 3 hónap próbaidővel
• A jogviszony nem hosszabbítható meg, viszont bármikor felbontható
• Már a fél éves szolgálat alatt is át lehet jelentkezni szerződéses katonának, illetve műveleti vagy területvédelmi
tartalékosnak

3. A szolgálat részletei
• A kiképzések szeptember 15-én indulnak (napi 8 órában), a lakhelyhez legközelebbi helyszínen
• Első ciklus (2 hónap): a területvédelmi zászlóaljaknál 5
hét alapkiképzés és 2 hét lövész alapképzés + 1 hét adminisztrációs időszak
•

•

Második ciklus (4 hónap):
a) az önkéntes katona választhat, hogy marad ugyanott
és folytatja az általános kiképzést,
b) vagy műveleti besorolású katonai szervezetnél folytatja, ahol az alakulat fegyvernemének megfelelő
szakkiképzésben vesz részt, mint pl.: ejtőernyős kiképzés; búvár kiképzés; speciális lövész képzés; különleges katonai gépjármű, harcjármű, munkagép
vezetésére, kezelésére történő felkészítés; stb.
c) A szakkiképzéshez egészségügyi, pszichikai és ﬁzikai
alkalmasság szükséges
Aki teljesítette az ÖKSZ programot és pályáját szerződéses vagy tartalékos katonaként folytatja, jelentkezhet
misszióba is

4. Juttatások
• A képzés első két hónapjában a ﬁzetés a mindenkori minimálbérnek felel meg, ami jelenleg bruttó 167.400,- Ft
(nettó: 111.055,- Ft)
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•

Aki a program második részében specializálódik, a garantált bérminimumot kapja, amely jelenleg bruttó
219.000, - Ft (nettó: 145.635,- Ft) – ha ez másik városban van, természetesen laktanyai elhelyezést is kap
Ruházati ellátás, napi egyszeri meleg étkezés, utazási
költségtérítés, a katonáknak járó vásárlási kedvezmények, valamint szükség esetén szociális támogatás is jár
a résztvevőknek

Jelentkezés Csongrád-Csanád megyében:
MAGYAR HONVÉDSÉG
KATONAI IGAZGATÁSI ÉS KÖZPONTI
NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG
12. HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS TOBORZÓ IRODA
6724 Szeged, Dr. Boross József utca 5.
Postacím:6701 Szeged, Pf.:377
Telefon:06-62-554-070; Fax:06-62-554-078
E-mail: csongrad.toborzo@mil.hu
Ügyfélszolgálat nyitvatartása
Hétfő - csütörtök:
8:00 – 15:30
Péntek:
8:00 – 12:00
A Magyar Honvédség Központi Online Toborzó Irodája:
onlinetoborzo@mil.hu

60 éven felettiek oltása
Kedves Betegeim!
A koronavírus elleni védekezésben jelenleg a 60 év felettiek
oltása kap kiemelt szerepet. Nemrégiben megjelent egy kormányrendelet ezzel kapcsolatban, melynek célja hogy a 60 éven
felüli emberek oltásra jelentkezését hatékonyabbá tegyék. Ennek
oka hogy a súlyos lefolyású megbetegedés szempontjából Ők a
legveszélyeztetettebbek. Az életkoron túl az egyidejűleg fennálló
magas vérnyomás, cukorbetegség vagy elhízás tovább növeli a
kockázatot. Ezért nagyon fontos ennek a korosztálynak a beoltása. Kérem Önöket ha még nem kaptak védőoltást regisztráljanak
a vakcinainfo.gov.hu oldalon!
3. oltás
Lehetőség van a 3. koronavírus elleni védőoltás felvételére is.
Az oltás elsősorban a sérülékeny, COVID-19 megbetegedés
szempontjából kockázati csoportba tartozó 60 év felettiek, krónikus betegségben szenvedők, elhízottak, immunszuprimált
személyek, vagy az olyan helyen dolgozóknak, ahol nagy a fertőzésveszély (pl szociális gondozók.) esetén megfontolandó.
Amennyiben laboratóriumi eredménnyel igazoltan nem alakult
ki védettség, a booster oltás 4 hónap múlva javasolt. Jelenleg erre
a vizsgálatra háziorvos nem adhat ki beutalót.
Kérem, hogy aki szeretne 3. oltásban részesülni és a 2. oltás
óta minimum 4 hónap eltelt, OLTÓPONTON foglaljon időpontot, amit a www.eeszt.gov.hu oldalon tehet meg.
3. oltásként felvehető oltások:
– A jelenlegi eljárásrend a heterológ oltási sort részesíti
előnyben, ami azt jelenti, hogy a 3. oltásnak lehetőség
szerint különböznie kell az első két oltástól. (Ez azonban nem zárja ki azt, hogy indokolt esetben ne lehessen
ugyanazt a vakcinát adni.)
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A fentiek alapján adható:
Pﬁzer és Moderna után: Astra, Sinopharm, Janssen
Astra, Szputnyik, Janssen után: Sinopharm, Pﬁzer,
Moderna
Sinopharm után: Moderna, Pﬁzer, Astra, Janssen
Az oltási séma és az ajánlás többnyire tapasztalati úton
szerzett ismereteken alapul - ebből adódóan ez az ajánlás az ismeretek bővülésével változhat.
Jelenleg a háziorvosi rendelőben nincs elérhető oltóanyag és augusztus hónapban a szabadságok és az öszszevont rendelés miatt nem áll módunkban oltást szervezni.

–
Mindeniknek jó egészséget kívánok:
DR BORBÉLY RITA

Fogadóórát tart
B. Nagy László
országgyűlési
képviselő Zsombón
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy 2021. szeptember
2-án (csütörtökön) 16 órától B. Nagy László országgyűlési
képviselő fogadóórát tart a Zsombói Polgármesteri Hivatal
Tanácstermében (6792 Zsombó, Alkotmány utca 3.)
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
GYURIS ZSOLT
POLGÁRMESTER

A falugazdász tájékoztatója
Augusztusi aktualitások

érvényesítésével és a betétlap érvényesítéssel kapcsolatos tennivaló. Helyette az őstermelői nyilvántartás lép életbe.

Tisztelt Termelők !
A koronavírus járvány miatt a Kormányzati intézkedésekkel
összhangban a járványügyi intézkedések enyhítésére került sor .
Ennek értelmében július 1-től előzetes időpont egyeztetés alapján lehetőség van a személyes ügyfélfogadásra.

Az Egységes Kérelemmel kapcsolatos
aktualitások:
Június 9-ig volt lehetőség a 2021. évi egységes kérelem szankciómentes módosítására. Június 9 után már csak olyan módosítások végezhetők, melyek a támogatás összegét nem befolyásolják.
A tavalyi évhez hasonlóan a termeléshez kötött zöldségnövény, ipari zöldségnövény és szálas fehérjenövény kiegészítő támogatást igénylő gazdák esetében a felhasznált szaporítóanyagról , annak számlájáról adatot kell szolgáltatni. Aki ezt még nem
tette meg, vagy még hiányoztak a számlák, a beszerzés után kérem, keressenek.
A gyümölcsös termeléshez kötött támogatást igénylő gazdák
esetében helyszíni szemle során a hektáronkénti tőszám ellenőrzésre fog kerülni. Az érintett termelőket a tavalyi gyakorlat
alapján keresni fogomkeresni fogom, várhatóan augusztus végén.
Szintén az előző évekhez hasonlóan a másodvetésű növények
bejelentésére a vetés / ültetés után 15 nappal van lehetőség, a
bejelentésre az ellenőrzési folyamatok megkönnyítése miatt van
szükség.
Ha az idei év során elemi kár ér bárkit, a káresemény bekövetkeztétől számított 15 napon belül azt be kell jelenteni az
MKR elektronikus felületén. A gabonafélék esetleges aszálykárának a bejelentésére legkésőbb az aratás megkezdése előtt 15
napig van lehetőség
Az eddigi gyakorlattól eltérően a Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszerben résztvevő gazdák a kárenyhítési hozzájárulás utalásáról szóló Határozatot a saját ügyfélkapujukra fogják
kapni !!!
Kérek mindenkit, amennyiben van ügyfélkapujuk, nézzék
meg az üzeneteiket, mert a kárenyhítési támogatás igénylésének
feltétele a hozzájárulás szeptember 15-ig történő beérkezése. Ha
nem olvassák üzeneteiket és nem érkezik be, adók módjára behajtható tartozásnak minősül, s ebben az évben nem lesz jogosult a kárenyhítési juttatásra
Több blokk is Nitrátérzékeny területté és Natura 2000-es
területté vált, ezt az Egységes kérelem hibaüzenetei között
lehet megtalálni. Az ilyen blokkban lévő gyepterületeken környezetvédelmi szempontból kedvező kaszálási módszereket
kell alkalmazni, az elsőkaszálást július 1-ig el kell végezni, s
a terveztt kaszálást a Kiskunsági Nemzeti Park felé be kell jelenteni.

Az Őstermelők Családi Gazdaságának
adategyeztetésével kapcsolatos információk.

Minden őstermelő, a közös igazolványon szereplő tagok is,
akik 2020 december 31-én hatályos igazolvánnyal rendelkeztek (a 2020.12.31-én lejáró őstermelői igazolványokon szereplő személyeket is ideértve), automatikusan 2021 január 1-től
szerepelnek az őstermelői nyilvántartásban, azaz őstermelőnek
minősülnek. Aki nem kívánja folytatni az őstermelői tevékenységét, azt külön jelezni szükséges.
A közös őstermelői igazolvánnyal rendelkezők és a családi
gazdaságok automatikusan az Őstermelők Családi Gazdaságának ( ÖCSG) nyilvántartásába 2021 január 1-től bekerültek. Nekik adategyeztetést kell végrehajtani, valamint egy ÖCSG
alapító szerződést kell megírni és csatolni. Ennek a formátuma
a NAK honlapján megtalálható, vagy nálam beszerezhető . Az
adategyeztetés során igazolni kell a hozzátartozói jogviszonyt.
Az adategyeztetés határideje az előző számokban megemlített
okok miatt szeptember 30 lesz!. A szükséges dokumentumok:
Személyes okmányok bemutatása, ÖCSG szerződés aláírva, két
tanú aláírásával hitelesítve, Anyakönyvi kivonatok, a használt
földterületek adatait alátámasztó dokumentumok (Földhasználati lap, tulajdoni lap, egyéb dokumentumok). Az adatrögzítés
során fel kell tölteni a használt földterületek adatait (Használat
jogcíme, település, helyrajzi szám, területnagyság, művelési ág),
az állattartási hely adatait, valamint az értékesíteni kívánt növényi és állati termékeket. A jogszabály az előző számban leírtaktól eltérően lehetőséget ad arra, hogy kultúránként összesített
területnagysággal tüntessük fel a termesztett növényeinket. Az a
kérésem, hogy ezekkel az információkkal felkészülve jelentkezzenek az adategyeztetésre.
Az előzetes tapasztalatok alapján az adatrögzítés őstermelőnként kb. 40 perc, Családi gazdaságonként legalább egy- másfél
órát vesz igénybe , ezért ez a folyamat is előzetes időpont egyeztetés alapján fog zajlani. Kérem, mielőtt jönnének, keressenek.
Zsombón a belterületi ingatlanok adómentessége igazolás
igénylésének a határideje szeptember 15, az érintett termelők
kérem, jelentkezzenek.
A telefonszámom : 06-30/337-2520
E-mail címem: gyuris.ferenc2@nak.hu
Facebookon/Messengeren is elérhető vagyok Gyuris Ferenc
néven, ide is küldhetnek információkat, kitöltött nyomtatványokat.
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 is
A nyári időszakban többször leszek majd szabadságon, kérem, ﬁgyeljék a kiírásokat.
Tisztelettel :
NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA

Mint ismeretes, az új törvényi szabályozással megszűnt az őstermelői igazolvány , ezáltal megszűnt az őstermelői igazolvány
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Zsombói

Hírmondó
„Mozgó múzeum” a homokhátságban
Régi járművek, benzingőz és pöfögő gőzgép. Többek között
ezekben is részünk lehetett a 2021. június 26-án immáron negyedik alkalommal megrendezett Homokháti Veterán Jármű
Kiállítás és Felvonulás keretében.
A programok egy reggel nyolc órási regisztrációval indultak,
a regisztráltakat pedig zsíros kenyérrel kínáltuk. A délelőtt folyamán az IZS-Team mutatta be, mire képes; oldalkocsis motoron
ügyeskedtek, és még az oldalkocsi kerekének hiánya sem szabott
nekik határt. Ezt követte a lassabb járművek – traktorok, kombájnok – felvonulása, melyből visszaérve frissen készült bab
és sima gulyás várta a résztvevőket, melyeket Maróti József és
Kerecseny Attila készített el, desszertként pedig Vali néninek és
csapatának lekváros buktáját fogyaszthatták.
Délután további bemutatók várták az érdeklődőket. Láthattunk gőzgépes cséplés bemutatót, streetﬁghter show-t is, de a
falu utcáit végig járó autók mellett hagyományos kézi aratást és
cséplést is láthattak a jelenlévők, mely Nagy Csaba segítségével
valósulhatott meg.
A piactérre visszatérve kihirdettük a közönség által megszavazott legszebb járműveket motor, autó és traktor kategóriában,
melyek tulajdonosai serleget kaptak.
A szervező, Nagy János az eseményről így nyilatkozott: „Szeretném megköszönni mindenkinek, aki hozzájárult az esemény
megvalósításához. Többek között Maróti Dezsőnek és családjának, Molnár Mihálynak, Veres Sándornak, Nagy Csabának, Maróti Józsefnek és Kerecseny Attilának, Vali néni csapatának, az
aratóknak, a polgárőröknek. valamint a zsombói óvoda, önkormányzat, polgármesteri hivatal, közösségi ház és a szociális intézmény dolgozóinak segítségét. A találkozó véleményem szerint jól
sikerült, 156 járművet regisztráltunk. Köszönöm mindenkinek a
részvételt, és remélhetőleg jövőre is találkozunk, legalább ugyanennyien.
FÉNYKÉPEKET KÉSZÍTETTE: NAGY ERIKA
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Szeptemberi évfordulók a magyar
történelemből

125 évvel ezelőtt, 1896. szeptember 9-én, Csíkszeredán megszületett Kozma István († Budapest, 1951. október 2.) honvéd posztumusz vezérezredes, a kommunizmus áldozata.
1942. március 1-jén hozták létre a IX. hadtest székelyföldi kirendeltségét, amelyből később megalakult a székely határvédelem, vagyis a határvédelmi erők parancsnoksága. Ennek Kozma
István vezérőrnagy lett a parancsnoka. 1944 nyarán az l. magyar
hadsereg vereséget szenvedett. Visszavonulási útja a gyors orosz
előrenyomulás miatt az Északi–Kárpátokban veszélyeztetetté
vált.
Ivan Konyev marsall, az 1. Ukrán Front parancsnoka hatalmas támadást indított az észak-ukrajnai hadseregcsoport ellen
és áttörte az 1. és 3. német páncéloshadseregek csatlakozási szárnyát. Július végén a szovjet támadás súlya Nadvornaja irányába
helyeződött át, Konyev csapatainak egy része Gyeljatyinon át a
Tatár-hágó felé igyekezett. A magyar 7. gyaloghadosztály visszaözönlő katonáit a tisztek, a szolgálati szabályzat rendelkezései
szerint meg akarták állítani a pánik elkerülése érdekében. Vörös
János utasította Beregfy Károly vezérezredest – aki Nadvornaján
át Tatarovba vonta vissza törzsszállását – hogy ha a magyar csapatok vissza kell vonuljanak, csakis a magyar határ irányában, a
Kárpátok felé vonulhatnak vissza, akkor is, ha a németek, akiknek az l. magyar hadsereg alá volt rendelve, másként intézkednek. Beregfy ennek eleget is tett.
A németek intézkedése következtében Beregfynek csak a
VI. hadtest maradt a VII. hadtest egy részének visszaözönlő
katonáival. Az orosz csapatok július 25-én estére elfoglalták
Nadvornaját. Az oroszok a 2. páncéloshadosztály üzemanyaghiány miatt épségben hátrahagyott páncélosait Kolomijába vitték,
s ott díszmenetben felvonultatták őket a zsákmányoló szovjet
alakulat parancsnoksága előtt. A szovjetek áttörték a Hunyadi
állást is. Farkas Ferenc altábornagy vette át a maradék l. hadsereg parancsnokságát, erélyesen konszolidálta a helyzetet. Az 1.
Ukrán Front balszárnyán harcoló 18. gárdahadsereg és 38. hadsereg megelégedett a magyar hadsereg arcvonalának áttörésével. Kellemetlenül lepte meg őket a magyarok váratlan ellenállása. A Tatár hágóhoz vezető műút mentén július utolsó napjaiban
a Andrej Grecsko vezérezredes vezette 18. gárdahadsereg többször próbálkozott előretöréssel, de Gyeljakin és Mikulina között
a magyar 25. hadosztály elállta az útját.
Bár voltak ott is nehéz pillanatok, pánikjelenségek, a Kozma
István vezérőrnagy által vezetett seregtest megállta a helyét. Ez
a hadosztály fedezte hosszabb ideig a stratégiailag igen fontos
Tatár-hágót, ahol augusztus első hetében nemcsak a VI. hadtest,
hanem az északra szorult VII. hadtest több egysége is átjuthatott
a Kárpátokon. Augusztus első napjaiban egy német hadosztály
és a 2. magyar hegyidandár segített megerősíteni a Kárpátok
védelmét és felvonulóban volt a III. hadtest is, amelyeknek fő
feladata az Uzsoki-, a Vereckei- és a Tatár-hágó biztosítása volt.
A Magyar Világhíradó 1069-es számú, 1944 augusztusi kiadásában elhangzottak szerint: „Büchnau német altábornagy
látogatást tett honvédségünk arcvonalán, a Kárpátok előterében.
A törzskar megbeszéli a hadi helyzetet és előkészíti a támadást.
A honvédgyalogság a tüzérség támogatásával, hagyományos
vitézséggel állja útját a hazánk ellen törő bolsevista rohamoknak. Vitéz Kozma István vezérőrnagy meglátogatja csapatait és
ellenőrzi azok ellátását. A harcban hősiesen küzdött honvédek
megkapják jól megérdemelt kitüntetéseiket.”

A nyilas hatalomátvételt követően Kozma István altábornagyként leváltását és várakozási állományba helyezését kérte.
Kozma István a nyugati hadifogságból 1945 végén jött vissza
Magyarországra. Már december 29-én szolgálattételre jelentkezett
a Honvédelmi Minisztériumban, de nem várta meg a személyével
kapcsolatos döntést, vízvezeték-szerelő segédmunkásként helyezkedett el. 1946-ban személyi tartalékba vették a honvédségnél,
de mindjárt bélistázták is. 1947 áprilisában ügyét felülvizsgálták,
és tudására, gyakorlati tapasztalatára való tekintettel visszavették a honvédségbe. A 2. honvédkerület parancsnoka lett Pécsett,
altábornagyi rendfokozattal. 1948 szeptemberében – a magyar
honvédség megalakulásának századik évfordulóján – a hadsereg
fejlesztésében szerzett érdemeinek elismeréséül a Magyar Köztársaság Érdemrend tiszti keresztjével tüntették ki. 1949 áprilisában
ismét magas kitüntetést kapott. 1949. június 1-jén kinevezték a
Hadiakadémia parancsnokává. Innen négy hónap múlva – minden megokolás nélkül – visszahívták, nyugdíjba küldték. 1950.
február 19-én éjjel az ÁVH letartóztatta. A katonai bíróság „folytatólagosan elkövetett háborús bűntettért” halálra ítélte.
Forrás: WIKI / Oroszi Antal, Dr: MEGEMLÉKEZÉS VITÉZ
KOZMA ISTVÁN ALTÁBORNAGYRÓ
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Hírmondó
15 éve, szeptember 30-án hunyt el
Sütő András
Sütő András (Pusztakamarás, 1927. június 17. – Budapest, 2006. szeptember 30.)
Kossuth-díjas író, drámaíró. 1998-tól haláláig a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja.
1927. június 17-én született
Romániában, a mezőségi Pusztakamaráson (Cămăraşu). Szülei: Sütő András, Székely Berta.
1940 őszétől a nagy hagyományú
nagyenyedi Református Kollégium diákja. 1945 januárjában
beiratkozik a kolozsvári Református Gimnáziumba, s még
ugyanabban az esztendőben, 18
éves korában, a Világosság közli első írását, Levél egy román
barátomhoz címmel. 1948–49ben a kolozsvári Szentgyörgyi István Színművészeti Főiskola
rendező szakos hallgatója. Rövid ideig a bukaresti Ifjú Munkás
munkatársa. 1945–47-ben internátusa, szellemi otthona a népi
írók kultuszát valló Móricz Zsigmond Kollégium. Tanulmányait
megszakítva lapszerkesztést vállal: 1949-től a Falvak Népe című
hetilap főszerkesztője. 1951-ben – a szerkesztőség áthelyezésével – Bukarestbe költözik. Szüleit kuláklistára téve üldözik:
tiltakozásul lemond a főszerkesztői posztról. Lemondását nem
fogadják el, szüleit azonban rehabilitálják. Az „osztályharc fokozásával” járó sajtókövetelmények miatt 1953-ban újból lemond,
elfogadják: a továbbiakban lapjának kulturális rovatában dolgozik. Hajdu Győző meghívására az Igaz Szó című irodalmi havilap munkatársaként 1954 elején Marosvásárhelyre költözik. A
város volt haláláig otthona.
Írói indulásának zsengéit 1948-tól az Utunk közli Kolozsvárott: első megjelent novellája a Hajnali győzelem (Utunk,
1948/22). 1950-ben jelenik meg (Hajdú Zoltánnal közösen)
első drámája, a Mezítlábas menyasszony. Első novelláskötete az
Emberek indulnak (1953), elbeszéléseinek, karcolatainak második gyűjteménye az Egy pakli dohány (1954). Kritikai szellemű,
Félrejáró Salamon (1955) című elbeszélése alapján ﬁlm készül
Turcu György rendezésében: a művet, bukaresti bemutatója után – ellenséges produkciónak titulálva – betiltják (1956).
1958-ban képeslap elindítására kap megbízatást: a Művészet,
illetve 1959-től az Új Élet főszerkesztője 1989 júniusában történt lemondásáig. Több színpadi játékot ír az ötvenes-hatvanas
évek fordulóján: Fecskeszárnyú szemöldök (1958); Szerelem, ne
siess! (1961), s a kettőből ötvözött Tékozló szerelem (1962).
A hatvanas évek második felétől képviselő: Olaszországban,
Iránban, az NDK-ban jár parlamenti, illetve írói küldöttségek
tagjaként. 1967: a Pompás Gedeon bemutatója Marosvásárhelyt
Harag György rendezésében. A nagysikerűnek induló előadássorozat elején a darabot betiltják. 1972-ben nyugat-európai,
1973-ban újvidéki, továbbá amerikai és kanadai irodalmi körúton jár. Úti élményeiről jelentős esszék íródnak (Perzsák, Az
Angyalvár kulcsai, Fekete rózsák – Auschwitz és Az utolsó köntös – Weimar).
A hatvanas évek gyér terméséből említendő néhány vidám,
poétikus egyfelvonásos: a Fügedes-szatírák, a későbbi Vidám
sirató egy bolyongó porszemért (1976) színpadi ősmozzanatai,
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vagy drámai szövetű elbeszélése, a Zászlós Demeter ajándék élete.
1970-ben jelenik meg Anyám könnyű álmot ígér című naplóregénye a bukaresti Kriterion Kiadónál. Számos idegen nyelvre
is lefordítva évtizedek óta ér meg új s új kiadást. Úti élményeiről készült esszéit teszi közzé Rigó és apostol (1970), Istenek
és falovacskák (1973) című köteteiben. 1974-ben adja közre a
Kleist-elbeszélés nyomán írt Egy lócsiszár virágvasárnapja című
drámáját, s a drámát újabbak követik az évtized végéig: Csillag
a máglyán, Káin és Ábel, A szuzai menyegző. A tetralógiaként is
értelmezett sorozat első darabjának ősbemutatóját a kaposvári színházban tartották Zsámbéki Gábor rendezésében (1974).
Kolozsvárott Harag György indított sorozatot a kaposvárihoz
hasonló, évekig tartó közönségsikerrel. A szerző és rendező alkotói-baráti együttműködését Harag György korai halála szakította meg (1985). A sepsiszentgyörgyi színház, Veress Dániel
kezdeményezésére, teljességre törekvő sorozatban adja elő műveit. A szuzai menyegző előadását Marosvásárhelyt már nem engedélyezik (1980). Engedjétek hozzám jönni a szavakat (1977)
című könyve a magyar nyelv szakrális erejét és szépségét idézi
meg. Hegedüs László fordításában románul is megjelenik a mű
– vesztére. Második kiadását a cenzúra már nem engedélyezi.
Az erdélyi magyarság egyenjogúsági érdekeinek jobb védelmi reményével a hetvenes-nyolcvanas években országos
képviseleti testületek tagjaként áll ki szóban és írásban a teljes
anyanyelvi oktatás, a nyelvhasználati jogok mellett, s írja memorandumait, tiltakozásait, közli írásait külföldön is a nemzetiségi
jogfosztások ellen. Király Károllyal való együttműködésében
Illyés Gyula is aktív támogatója. Elszigetelésének folyamatában
új színdarabjainak előadását megtiltják, könyveit a cenzúra nem
engedélyezi. A diktatúra éveiben utolsó, Romániában megjelent
kötete az Évek – hazajáró lelkek (1980). Ezután – a törvényes
tiltással dacolva – minden munkáját Magyarországon jelenteti
meg, új színdarabjait is ott játsszák. Sok éves együttműködése a Nemzeti Színházzal; politikai kiáltványainak rádiós megszólaltatásában (is) Sinkovits Imrével; a politikai vihart kavaró
Advent a Hargitán című színmű bemutatása 1986. január 2-án

Monográﬁát írt róla Görömbei András (1986), Bertha Zoltán
valósággal közéleti fordulatot jelentett a határokon túli magyarsággal kapcsolatos budapesti politikában. A román hatóságok (1995), Ablonczy László (Nehéz álom – Sütő András 70 éve –,
tiltakozása ellenére bemutatott Advent… 1997-ig szerepelt fo- 1997; második, bővített kiadás: Sütő András 75 éve alcímmel,
lyamatosan a színház repertoárján, eljutott számos határon túli 2002), Péter Orsolya (Csillagok a máglyán, 1997) és Lázok János
magyar városba, Bécsbe, Párizsba, s a Nemzetiben 285 előadást (Sütő András drámatrilógiája, 1997). Lázok János elkészítette
ért meg. Az Álomkommandó 1987-es gyulai, majd vígszínhá- életművének bibliográﬁáját is (1997).
Az Osztrák P.E.N. Club dísztagja volt (1990), a Magyar Örökzi s Aachenben tartott bemutatója, a hitleri holocaustot és a
neofasizmus romániai árnyait is felidéző dráma csak fokozta a ség diploma tulajdonosa (1996). Tagja volt a Magyar Művészeti
szerző elleni indulatokat Bukarestben. Lakásán, munkahelyén, Akadémiának.
Hosszú betegség után, 2006. szeptember 30-án éjjel Budasikaszói hétvégi házában lehallgató készülékeket helyeznek el.
Két gyermeke családostul hányódik: orvos ﬁa és menye moldvai pesten hunyt el. Temetése október 7-én Marosvásárhelyen volt.
és érchegységi munkahelyeken, pszichológus lánya diplomával Koporsója előtt reggel 8 órától róhatták le kegyeletüket tisztegyári munkásként: végül Magyarországra távoznak. Konﬂik- lői, barátai a Vártemplomban. Délután 2 órakor kezdődött a
tusainak szaporodtával 1989 júniusában lemond főszerkesztői gyászszertartás, melyen Csiha Kálmán, az Erdélyi Református
megbízatásáról; lakását belügyiek ﬁgyelik, vendégeit igazol- Egyházkerület volt püspöke, Sütő András jó barátja mondott
tatják, a Kossuth rádióban Sinkovits Imre által beolvasott – az gyászbeszédet. Az írótól Markó Béla, az RMDSZ elnöke, írótárs,
erdélyi magyar jogfosztottságot föltáró – írásai miatt a szeku Csoóri Sándor költő, Mircea Dinescu román író, Gálfalvi Zsolt, a
Romániai Magyar P.E.N. Klub elnöke, Görömbei András debretisztjei nyíltan fenyegetik, névtelen telefonálók halálát ígérik.
1989 decemberében, a diktatúra elleni felkelés idején né- ceni irodalomtörténész, Kalász Márton, a Magyar Írószövetség
pes küldöttség megy érte, kérik, szóljon a város főterén. 1990. elnöke búcsúzott. A budapesti – volt – Nemzeti Színház műfebruár 10-én a marosvásárhelyi százezres, könyves-gyertyás vészei nevében Kubik Anna színművésznő, a marosvásárhelyi
tüntetés toborzója és szónoka. Március 19-én a Hodákról és színház Tompa Miklós Társulata nevében pedig Győrﬀy András
Libánfalváról beszállított, felhergelt és leitatott csőcselék élet- emlékezett és emlékeztetett a drámaíró Sütő Andrásra. Akit a
veszélyesen megsebesíti, elveszíti fél szeme világát. Budapesten református temetőben, a Bolyaiak sírjának közelében helyezápolják, majd Amerikában kezelik. 1990 novemberében Stras- tek végső nyugalomra. A sírnál, melynek kopjafáját a hárombourgban Catherine Lalumière-rel, az Európa Tanács főtitká- széki Balázs Antal készítette, Kató Béla, az Erdélyi Református
rával találkozik, és beszámol neki a marosvásárhelyi esemé- Egyházkerület főjegyzője búcsúztatta Sütő Andrást. Koporsónyekről. Több nyílt levélben követeli az ártatlanul bebörtönzött jára pusztakamarási és sikaszói földet is szórtak: keveredve a
marosvásárhelyi temető földjével, legyen végső pihenőhelye a
magyarok szabadon bocsátását.
Az 1990-es évek első felében a Magyarok Világszövetségének romániai és az egyetemes magyar irodalom egyik legnagyobb
tiszteletbeli elnöke és a Nemzetközi Transsylvania Alapítvány el- alakjának.
nöke. Ekkortájt rendezi sajtó alá naplójegyzeteit, s azok Szemet
szóért, illetve Heródes napjai címmel 1993-ban, illetve 1994-ben
FORRÁS: PIM, AZ ÉLETRAJZOT CS. NAGY IBOLYA ÍRTA.
a debreceni Csokonai Kiadónál jelennek meg. 1993-ban megírja
Az ugató madár című drámáját, majd a Balkáni gerlét, mely a Nemzeti Színház drámapályázatának megosztott első díját nyerte
el, s 1998 októberében mutatták be. E darab
végleges változata a szerző kísérőtanulmányával az 1999-es könyvnapon jelenik meg.
A csíkszeredai Neptun Könyvkiadó
2021.07.21.
2001-ben Száműzött könyvek sorozatcímZSOMBÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
mel elindítja azoknak a Sütő-könyveknek
a kiadását, amelyek az 1989-es romániai
SAJTÓKÖZLEMÉNY
rendszerváltás előtt csak Magyarországon
ELKEZDŐDIK ZSOMBÓN A CSAPADÉK- ÉS BELVÍZELVEZETŐ RENDSZER FEJLESZTÉSE PROJEKT
jelenhettek meg.
Zsombó Nagyközség Önkormányzata bruttó 200 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert
2005 januárjától a Bukarestből Maroscsapadékvíz elvezetésre és helyben való hasznosításra a Terület- és Településfejlesztési Operatív
vásárhelyre került A Hét című hetilapban
Program során. A tervezett fejlesztés rövidtávon elsősorban a kármegelőzésre, a személy és
vagyonbiztonság megőrzésére és fokozására koncentrál a csapadék- és belvízelvezető csatornák,
– főképpen Stefano Bottoni cikke nyomán
valamint műtárgyak fejlesztésével, de közép-hosszú távon előkészíti az éghajlatváltozáshoz való
– az „értelmiség hatalma, a hatalom értelalkalmazkodás érdekében egy korszerű belterületi csapadékvíz elvezetési és gazdálkodási rendszer
kialakítását.
misége” alapgondolatú, a romániai ötvenes évek kisebbségi értelmiségi viszonyait
A tervezett fejlesztés egyben a meglévő lakókörnyezet épített környezetére is pozitívan hat, ugyanis a
csatornák burkolása és helyreállítása javítja a településképet. A projekt keretében belterület védelmét szolgáló
górcső alá helyező, „múltfeltáró” szándék
vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója valósul meg a csapadékvíz gazdálkodás céljának
jegyében valóságos publicisztikai hadjárat
figyelembevételével, 1km elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítésével. A fejlesztéssel
érintett területek Zsombó fentebb felsorolt legkritikusabb területeinek egy részét érintik. A fejlesztés
indul ellene. A sokszor páratlanul nemtelen
szempontjából legszükségszerűbb beavatkozási területek így: Andrássy út, Rákosi Jenő utca, Radnóti Miklós
hangú-stílusú vita, melyet akár generációs
utca, Móra Ferenc utca, Alkotmány utca, Újhelyi utca, Gárdonyi Géza utca egyes szakaszai. A községben
csatának is nevezhetnénk a vitát kirobbanalapvetően nyílt árkos és mederelem burkolással kiépítés volt a cél a későbbi üzemelési költségek
csökkentése, valamint a csatornák vízelvezetési kapacitásának a magas talajvíztől való függetlenítés
tók és generálók jobbára ﬁatal kora okán,
érdekében. A csatornák tervezett megvalósítandó hossza: 1.0 km. A fejlesztés keretében egy csapadékvíz
fél éven át több tucat vitacikket szült pro
tározó is megépítésre kerül, melynek tervezett térfogata: 21.645 m3. A kivitelezési munkálatok 2021. nyara és
várhatóan 2022. tavasza között zajlanak majd.
és kontra, s 2005 nyarán a múltfeltárás érdemleges eredménye nélkül hal el.
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Zsombói

Hírmondó
Aerobik
Sziasztok!
Paragi Réka vagyok aerobic edző (ﬁtness wellness asszisztens, aquatréner és animátor).
Aerobic edzéseket 2014 óta folyamatosan tartok és imádom.
Jótékony hatásai:
– fejleszti az állóképességet
– javítja a közérzetet, a memóriát
– zsírégető hatású (Nő a szervezet zsírégető képessége, így
nő az aktív izomszövetek aránya, ez által ideális testöszszetételt eredményez. A gyermekeknél és a ﬁataloknál
hozzájárulhat az elhízás megelőzéséhez.)
– megelőzi a szív és árrendszeri megbetegedéseket
– kiválóan formálja az alakot
A rendszeres mozgás elősegíti a mély, valóban pihentető alvást, amely megelőzi a kedvetlenül eltöltött mindennapokat!
A mozgás nem kimerít, hanem feltölt még egy fárasztó nap
után is!
Sok anyuka is jár hozzám vagy csak szeretne…mert nincs
idő stb. de mindenkit arra buzdítanék, hogy szánjunk 1 órát magunkra is, és engedjük meg magunknak, hogy 1 órát foglalkozzunk magunkkal, a testünkkel, az egészségünkkel!
Nekem is van egy 1,5 éves kisﬁam, ő az első, de azt mondom
„ Ha Anya boldog, mindenki boldog”
Ugyhogy anyukák hajrá! Természetesen mindenkit szeretettel várok, nagymamát, anyukát, tiniket, akár gyerekeket is.
Kedden és csütörtökön 19:00-20:00

Jóga
Kálmán Renáta vagyok, természetgyógyász. Közel 30 éve ismerkedtem meg a jógával, mely végigkísérte az életemet, a gyermekvárások időszakán át a hétköznapokig.
A jóga gyakorlása a ﬁzikai erőnléten túl érzelmi stabilitást,
hatékony stresszkezelést és egy belső ﬁgyelmet erősít bennünk.
Kiemelt területem a női jóga, melynek jótékony hatását nemcsak önmagamon tapasztalom, hanem a hozzám járó jógázók
visszajelzései is megerősítettek már.
Zsombón 7 éve tartok foglalkozásokat, az órák témáját az
évszakokhoz vagy valamely testi, lelki területhez igazítom. A
különböző testhelyzetekben végzett gyakorlásba illeszkedik egy
rövid relaxáció, meditáció is.
Szeretettel várom az érdeklődőket minden kedden 17.30-19h
között!
KÁLMÁN RENÁTA 06 30 913 65 76
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Szeptembertől új mozgásforma, a
Balance2 a zsombói Közösségi Házban
Új mozgásterápiás edzésmódszer mutatkozik be szeptembertől Zsombón. A Balance² a
Fontanus Tudományos Módszertani Kutató- és
Oktatási Központ több éves kutatásának eredményeit ötvözi. A kutatás célja az volt, hogy a 21. század emberének igényeire szabott, élvezetes és egészséges mozgásformát
alakítsanak ki, amely hatékonyan fejleszt, és melynek rendszeres alkalmazásával elérhetjük testünk egészséges és dinamikus
egyensúlyát. A Balance gyakorlatsorai úgy épülnek fel, hogy a
mozgásfejlődés, illetve a helytelen mozgás vagy sérülések során
kialakult hiányosságokat fejlessze, kialakítva ezáltal a megfelelő
alapizomzatot az egészséges és kiegyensúlyozott mozgásért.

Mikor és hol?
Szept. 15. szerdától minden szerdán, 18:00-tól a zsombói Közösségi Házban
További információk:
www.b2p2.eu
facebook.com/balance2power2
youtube.com/Balance2-egyensúlyba hoz
Augusztin Olga, Balance2 instruktornál: +3670-612-7390

Kinek ajánljuk?
– Akik úgy érzik, nincs egyensúlyban a testük,
– Stresszes életet élőknek és rosszul alvóknak,
– Régóta nem mozgóknak, akik újra belevágnának,
– Hosszútávot futóknak, és más sportokat űzőknek kiegészítő mozgásformaként,
– Ülőmunkát végzőknek,
– Mozgásszervi fájdalom és problémák esetén, illetve korábbi izületi sérülések, műtétek után.
Hogy néz ki a gyakorlatban egy Balance2 óra?
• 1x1m-es tatamin
• 1 órában
• bemelegítés, terhelés és nyújtás
• teljes átmozgatás
• komoly edzés és játékosság egyszerre
• instruktor segítségével
• jó hangulatban, csapatban küzdve

A zsombói Bokréta Dalkör Egyesület
A zsombói Bokréta Dalkör Egyesület hivatalos volt
2021.06.12. a Kiskundorozsmai Szélmalom 200. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségre. Három napos ünnepség volt,
mi a második napon szerepeltünk a „jó ebédhez szól a nóta”
műsorban.
Az ünnepségen rajtunk kívül még a környező településekről
megjelent még több nóta kórus is: Dankó Pista Férﬁ Kórus, Forráskúti Őszirózsa Népdalkör, Csólyospálosi Tamburás Együttes,
Öreghegyi bodza Citerazenekar, Üllés Citera zenekar
Nagyon jó ötletnek tartottam, akik ott voltunk együtt énekeltük” Nem fúj a szél, nem forog a dorozsmai szélmalom” Dankó
Pista által írt nótát. Gyönyörű volt!
Gondoltak a vízfogyasztás pótlására a nagy hőségben, hoztak hűtött vizet. Fellépések után ﬁnom pörkölt, savanyúság és
a 200 éves ünnep alkalmára készített ünnepi torta, amelyen a
szélmalom megformált másolata volt. Ismeretséget szereztünk a
Csengődi Dankó Pista Férﬁ Kórussal címet cseréltünk nevet és
címet nagyon tetszett az előadásuk.
Nagy öröm számunkra, hogy részesei lehettünk a szép megemlékezésnek, sokszor beszélünk róla, milyen szép volt.

A Bokréta Dalkör Egyesület 2021.08.01.
Szegedre az Alsóvárosi Nyugdíjas Népdalkör 10 éves ünnepségére kaptunk meghívót és 18 fővel is tudtunk menni. Az
ország különböző tájairól érkeztek vendégek, még a Mecsekből
Pécsről is jöttek. Nagyon színvonalas műsorokat hozott mindenki, köztük mi is. Jászsági és a Szatmári népdalcsokrokkal örvendeztettük meg a közönséget.
Kértek tőlünk címet és mi is találtunk olyan együttest, akivel
szeretnénk felvenni a kapcsolatot az ott megjelent dalostársak
közül.
Mindenki a településére jellemző népi ruhákban jelent meg.
A meleg ellenére nagyon jól éreztük magunkat, végre találkozhattunk régi ismerősökkel.
A fellépések után emléklapot kapott minden fellépő csoport
vezetője és egy szál rózsát. Utána értékes tombolahúzás és ﬁnom
ebédfogyasztás majd zene, tánc, nótázás ki meddig bírta.
Jó egészséget kívántunk egymásnak a rendezvény végén!
ÍRTA: HAJAGOS ISTVÁNNÉ
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2021. SZEPTEMBER 4. 19 ÓRA

TURAY IDA SZÍNHÁZ bemutatja
RɖɀɿǸƏhƺȇȨًxƏȸɎȒɀIƺȸƺȇƬً ƏǸȒȇɵǣkƐȸȒǼɵي

BOB HERCEG
ȇƺǕɵȒȵƺȸƺɎɎǝƐȸȒȅȸƻɀɿƫƺȇ

2021. OKTÓBER 28. 19 ÓRA

³¨X«XÁ³ɿǥȇǝƐɿƫƺȅɖɎƏɎǴƏ
nȒǼƺǝ ƺǼǼȒȇي

A CSÜTÖRTÖKI HÖLGYEK
ɮǥǕǴƐɎƻǸɀɿɜȇƺɎȇƻǼǸɜǼ

kǣȸƐǼɵȇȨيkƐǼǼƏɵ ȒȸǣƻȸƳƺȅƺɀȅɦɮƻɀɿ
ȒƫƏˡƏ(يȓɀƏxƐɎɵƐɀ
«ƺȇƳƺɿȨ يȒɿɀȓhȓɿɀƺǔ

³ɿƺȸƺȵǼȨǸ¨يƏȵƏƳǣȅǣɎȸǣɖɎǝǣȇƏٖ³ɿƏƫȓ1ɮƏٖ ȒȸƫƐɎǝ ɎɎǥǼǣƏٖ
RƏǴƳɗnƐɀɿǼȓٖxƻɀɿƐȸȒɀÁƏȅƐɀ
«ƺȇƳƺɿȨي³ɿǣɎƐɀ ƏȸƫƏȸƏ

2021. SZEPTEMBER 15., 19 ÓRA

2021. NOVEMBER 11. 19 ÓRA

ñ0zÁR0I0«0z!³ñZzRñƫƺȅɖɎƏɎǴƏ

ɿ1n0³³ٮ³ñZzƫƺȅɖɎƏɎǴƏ

xǣǸɀɿƐɎǝkƐǼȅƐȇ(ٮƺȸƺɀ¨ƻɎƺȸي

xƐȸƏǣ³ƐȇȒȸي

³ñ0zÁ¨1Á0«0³0«zçh0

A KASSAI POLGÁROK

ɮǥǕǴƐɎƻǸǸƻɎȸƻɀɿƫƺȇ

ƬǥȅɦȸƺǕƻȇɵƻȇƺǸǸƏȅƏȸƏɀɿǥȇǝƐɿǣɮƐǼɎȒɿƏɎƏאȸƻɀɿƫƺȇ

1nçXà0« zXkًƏȵƏȵǝɗǕƏ يȒƬɀǸƏǣàǣȸƐǕ٢ƺǕɵƺɎƺȅǣ
ǝƏǼǼǕƏɎȓ٣
1nçXhz ³ًǕǼȒǕȒɮƏǣȵƏȵيkƐȇɎȒȸñȒǼɎƐȇ
x(x0k«X³ñ çًɎƐȸɀƏǼǸȒƳȓȇȨيnǣɎƏɖɀɿǸɵnǣǼǼƏ
áX «Jç«JçًƫƺɀɿɎƺȸƬƺǣɜǕɵɮƻƳيIƏȸǸƏɀñȒǼɎƐȇ
٢ñƺȇɎǝƺٮƳǥǴƏɀ٣
z!³È«ًáǣƫȸƏƏȇɵǴƏيkȜǸƻȇɵƺɀɀɵǕǣ٢àƏɀɎƏȵɀٮƳǥǴƏɀ٣

ǸƏȅƏȸƏɀɿǥȇǝƐɿǣɮƐǼɎȒɿƏɎȒɎǥȸɎƏيƳȸِ1Ǽƺɀɀ ƻǼƏ
«ƺȇƳƺɿȨيk0«Á1³ñ¨1Á0«ً
xɦɮƻɀɿƺɎǣɮƺɿƺɎȨي1n0³³ 1n
hƐȇȒɀȅƺɀɎƺȸ ي³ñÁ0«³z( «
ǕȇƺɀًƏǔƺǼƺɀƻǕƺيzç0«Á0³ñ³Èñ³

2021. OKTÓBER 8. 19 ÓRA

Xàz!³X!³Xn z1³³ñZzÁ«³XƫƺȅɖɎƏɎǴƏ
xȒǼȇƐȸIƺȸƺȇƬي

OLYMPIA
ƬǥȅɦɮǥǕǴƐɎƻǸƐɎًאȸƻɀɿƫƺȇ
nçx¨X¨يƐȇǣƬɀnǣǼǼƏ
kȒɮƐƬɀًǸƏȵǣɎƐȇɵ يXǔǴِȇƳȒȸƏǣ¨ƻɎƺȸ
0ɖǕƻȇǣƏǝƺȸƬƺǕȇȨƏɿƏȇɵƏيkȜǸƻȇɵƺɀɀɵǕȇƺɀٖ
XɮƏȇƬɀǣƬɀXǼȒȇƏ

RƺǼɵǴƺǕɵƺǸǸƏȵǝƏɎȓǸשששIɎډƻȸɎƏɖǕɖɀɿɎɖɀډɎȨǼ
személyesen, a József Attila Közösségi Házban,
6792 Zsombó, Alkotmány utca 1.
Telefon: 06 62 595-560
Diákoknak és nyugdíjasoknak 50% kedvezményt
biztosítunk.
ɿƺǼȨƏƳƐɀȒǸȅƺǕɎƺǸǣȇɎƻɀƻɎƏɿƏǸɎɖƐǼǣɀǴƐȸɮƐȇɵɜǕɵǣ
intézkedések szabályozzák.
kƻȸƺȅ٦˾ǕɵƺǼǴƻǸIƏƬƺƫȒȒǸȒǼƳƏǼɖȇǸƏɎ٫

ñɀȒȅƫȓǣ³ɿǥȇǝƐɿǣ0ɀɎƻǸƏɿ0ȅƫƺȸǣ0ȸȨǔȒȸȸƐɀȒǸxǣȇǣɀɿɎƻȸǣɖȅƏɎƐȅȒǕƏɎƐɀƐɮƏǼǴȜɎɎǼƻɎȸƺِ
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