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Tisztelt Zsombóiak!
Még mindig a koronavírus-járvány szorí-

tásában élünk, a vírus terjedésének lassítása 
érdekében Magyarország Kormánya ismét 
veszélyhelyzetet hirdetett. Ennek a rendkí-
vüli jogrendnek a legszembetűnőbb vonása 
az, hogy a Kormány gyorsan, egyik napról a 
másikra vezethet be mindannyiunk számára 
kötelező magatartási szabályokat. Ezért fon-
tos, hogy fi gyeljék a híreket, kövessék a hiva-
talos kormányzati portál (koronavirus.gov.
hu) információit. Soraim írásakor a kormány 
legfrissebb intézkedései a következők:

A maszkviselés szabályai megmaradtak. 
Mindenki köteles az orrát és a száját is elta-
karó orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, 
illetve textil vagy más anyagból készült masz-
kot viselni a tömegközlekedési eszközön, an-
nak várójában, üzletben, bevásárlóközpont-
ban, postán, hivatalokban, általában minden 
olyan helyiségben, amelyben ügyfélfogadás 
zajlik, továbbá vendéglátó üzletben, egészség-
ügyi intézmény teljes területén (kivéve a kór-
házban ápolt beteg a kórteremben), szociális 
intézményben. Új szabály, hogy a 10 000 főnél 
nagyobb lakónépességű település belterüle-
tén a települési önkormányzat által kijelölt 
közterületen, illetve nyilvános helyen is köte-
lező maszkot viselni, kivéve sportolás közben, 
valamint a parkokban és zöldterületeken. Ez a 
szabály itt Zsombón nem érint bennünket, de 
felhívom a fi gyelmüket, hogy Szegeden min-
den közterületre kötelezővé tette az önkor-
mányzat a maszkviselést. Azt a személyt, aki a 
maszkot a felsorolt helyeken nem viseli, a he-
lyiség üzemeltetője vagy annak alkalmazottja 
(pl. buszsofőr, bolti eladó, hivatalnok) köteles 
a maszkviselésre felszólítani, engedetlenség 
esetén pedig köteles rendőrt hívni, illetve a 
helyiségből kiküldeni, a buszról leszállítani. 

Kijárási tilalom lépett életbe este 8 óra és
reggel 5 óra között, azaz mindenkinek haza 
kell érnie este 8 óráig. Ez alól mentesül az, aki 
dolgozik, munkába megy vagy munkából tart 
haza. Ezt viszont a munkáltató által kiállított 
okirattal kell igazolni. Az okirat tartalmáról 
a kormány honlapján lehet információt sze-
rezni. Kivételt jelent a kijárási korlátozás alól 
az egészségkárosodással, életveszéllyel vagy 

súlyos kárral fenyegető helyzet is, azaz este 8 
óra után is el lehet menni az orvosi ügyeletre 
vagy a kórházba sürgős esetben. Fontos kivé-
tel a kijárási korlátozás alól a kutyasétáltatás: 
este 8 óra után is lehet közterületen kutyát 
sétáltatni, de kizárólag a lakó- vagy tartóz-
kodási helyünk 500 méteres körzetében. Bár 
ezt a szabályt inkább a városiaknak alkották, 
kérem azokat, akik este kutyát sétáltatnak, 
személyazonosító- és lakcímigazolványukat 
tartsák maguknál.

Tilos a közterületen, illetve a nyilvános he-
lyeken a csoportosulás, a gyülekezés. Ez azt 
jelenti, hogy sem előre szervezetten, sem spon-
tán nem verődhetnek csoportokba ismerősök, 
barátok, iskolatársak. Mindenkit, de különösen 
a középiskolás és egyetemista fi atalokat kérem 
arra, hogy tartsák be ezt a szabályt. 

A közterületen, a nyilvános helyen és a 
szabadtéri sportpályákon egyéni szabadidős 
sporttevékenységet folytatni – különösen 
futni, gyalogolni, kerékpározni – szabad, ti-
los azonban a csapatsportok gyakorlása.

Sportrendezvény kivételével mindenféle 
rendezvényt, gyűlést szervezni és tartani 
tilos, ideértve a karácsonyi vásárokat is. A 
sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell 
megtartani. A vallási közösségek szertartá-
sai megtarthatók. Családi esemény vagy 
magánrendezvény (például születésnap) 
csak úgy tartható, hogy azon egyszerre tíznél 
többen ne legyenek. Temetésen maximum 
ötvenen lehetnek jelen. Házasságkötésnél
kizárólag a szertartás vezetője, illetve az anya-
könyvvezető, a házasulók, a házasulók tanúi, 
szülei, nagyszülei, testvérei és gyermekei le-
hetnek jelen. Lakodalmat tartani tilos.

Az éttermek vendéget nem fogadhatnak, 
vendégnek ott csak az étel elvitele céljából 
az ehhez szükséges időtartamig lehet tartóz-
kodni. A házhoz szállítás lehetséges, sőt, annak 
adminisztratív terheit a Kormány csökkenti és 
bevonhatóvá teszi a taxisokat a feladat ellátásá-
ba. Az üzemi étkezdék és iskolai menzák, büfék 
nyitva tarthatnak. 

Az üzletek, lottózók és nemzeti dohány-
boltok este 7 óráig maradhatnak nyitva és 
leghamarabb reggel 5 órakor nyithatnak ki. 
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A gyógyszertárakra és benzinkutakra, illetve az éttermekre nem 
vonatkozik a nyitvatartási korlátozás. A rendeletben külön nem 
említett szolgáltatók és szolgáltatások (például fodrász, masszőr, 
személyi edző) a szokott rendben működhetnek a kijárási tilalom 
szabályai mellett. A szálláshelyek nem fogadhatnak turistákat, de 
üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkezett vendégeket igen. 

Bezárnak a szabadidős létesítmények (például színház, 
mozi, koncertterem, cirkusz, edző- és fi tneszterem, uszoda, 
közfürdő, állatkert, vadaspark, kalandpark, játszóház, múzeum, 
könyvtár, közösségi ház). 

A védelmi intézkedések betartását a rendőrség a hadsereg 
közreműködésével ellenőrzi. A kötelező maszkviselés és a ki-
járási korlátozás szabályainak megszegéséért esetenként 5.000 
Ft-tól 500.000 Ft-ig terjedő pénzbírságot, illetve 150.000 Ft-ig 
terjedő helyszíni bírságot szabhatnak ki. 

A bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák a 8. osz-
tályig a megszokott rend szerint nyitva tartanak, 9. osztálytól, 
illetve az egyetemeken, főiskolákon digitális munkarendben 
működik az oktatás. 

Hogyan érintik ezek a szabályok helyi intézményeink mű-
ködését?

Az iskola, az óvoda és a bölcsőde zavartalanul működik az 
intézmények járványügyi protokolljának megfelelően, azaz szü-
lők az intézményekbe nem léphetnek be, a gyerekek testhőmér-
sékletét pedig minden reggel megmérik. Lázas gyermek nem 
mehet közösségbe. Az intézmények vezetői és dolgozói nevében 
is köszönöm a szülők felelős magatartását és türelmét. Az isko-
lások továbbra is a Jóbarát Vendéglőben ebédelnek.

A szociális szolgáltató is zavartalanul működik, a megszokott 
nyitvatartási rendben fogadja az ellátottakat. Természetesen oda 
is csak maszkban szabad belépni. 

A védőnők a státuszvizsgálatokat előre egyeztetett időpont-
ban, személyes megjelenéssel a rendelőben végzik, családlátoga-
tásra azonban csak szükség esetén mennek ki. 

A József Attila Közösségi Ház és Könyvtár az új szabályok ér-
telmében teljes bezárásra kényszerült. Elmaradnak az év végén 
megszokott rendezvényeink, így a kolbásztöltő fesztivál és az 
adventi gyertyagyújtás is.

A polgármesteri hivatalban az ügyintézés és az ügyfélfo-
gadás a megszokott rendben zajlik, természetesen a korábban 
bevezetett biztonsági szabályok (kézfertőtlenítés, maszkviselés, 
létszámkorlátozás) mellett. Arra bíztatok mindenkit, hogy sze-
mélyes megjelenés előtt vagy helyett telefonon vegye fel a kap-
csolatot a hivatal munkatársaival, illetve kérelmét, bejelentését a 
hivatal bejárata mellett elhelyezett postaládába dobja be.  

Nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy saját egészségünkért és 
embertársaink biztonságáért nap mint nap tehetünk azzal, ha a 
legegyszerűbb szabályokat és ajánlásokat követjük. Kérem, min-
denhol tartsák egymástól a 1,5–2 méteres távolságot, viseljenek 
maszkot. Ne feledkezzenek meg a gyakori szappanos kézmosás-
ról, otthonukban és munkahelyükön a gyakori szellőztetésről, a 
helyiségek, kilincsek rendszeresen fertőtlenítéséről! 

Az önkormányzat – ahogyan tavasszal is tette – igyekszik segíteni 
azokon, akik karanténba kerültek vagy önkéntes karantén vállalása 
miatt szorulnak segítségre. Bevásárlásban, gyógyszer kiváltásában, 
esetleg meleg ebéd házhoz szállításában tudunk közreműködni. Aki 
ezt rokonokkal, barátokkal vagy szomszédokkal nem tudja megol-
dani, kérem, jelentkezzen telefonon a körzeti védőnőknél a +36-30-
824-6248 és +36-20-211-5351 telefonszámokon, munkaidőben. 

Tavasszal is gyűjtöttük azon személyek elérhetőségét, akik 
szívesen segítettek volna idős lakosaink ellátásában. Akkor, sze-
rencsére, nem volt szükség az ő közreműködésükre. Most ismét 
kérem azokat a zsombói fi atalokat és idősebbeket, akik önkéntes 
tevékenységükkel vagy bármilyen egyéb felajánlásukkal támogat-
nák a településen élőket, jelentkezzenek a védőnőknél a +36-30-
824-6248 és +36-20-211-5351 telefonszámokon, munkaidőben.

Tájékoztatom Önöket, hogy hosszas egyeztetések és enge-
délyezési eljárások után újra kinyitott a hulladékudvar, a régi 
helyén, új üzemeltetővel. A hulladékudvar nyitvatartása a követ-
kezőképpen alakul:
április 1-től október 31-ig (nyári nyitvatartás):  kedden 1600-1800

november 1-től március 31-ig (téli nyitvatartás):  kedden 1400-1600

egész évben:  szombaton 800-1200

Vigyázzanak magukra és egymásra! Jó egészséget kívánok!
 GYURIS ZSOLT

POLGÁRMESTER

Tájékoztatás a képviselő-testület 
munkájáról

Legutóbbi tájékoztatásom óta a képviselő-testület két ülést 
tartott, amelyeken a következő kérdéseket tárgyalta:

2020. október 20. 
Ezen a munkaterven felüli ülésen a képviselő-testület elfo-

gadta a tanyagondnoki szolgálat szakmai programjának 
módosítását. A kormányhivatal idén nyáron ellenőrzést foly-
tatott az önkormányzat által önállóan működtetett tanyagond-
noki körzetben. Az ellenőrzés tapasztalatai pozitívak voltak, a 
tanyagondoki szolgálat működését szabályosnak találta a kor-
mányhivatal, de felhívta az önkormányzatot a szakmai program 
felülvizsgálatára, a benne foglalt adatok aktualizálására, az idő-
közben módosult jogszabályokkal való összhang megteremtésé-
re.  

A Zsombói Bóbita Bölcsőde közelmúltban módosított szak-
mai programjával, amely a férőhelyszám 40-ről 52-re emelését 
és az egy csoportszobával történő bővítést tartalmazta, a böl-

csőde szervezeti és működési szabályzatát kellett összhangba 
hozni. Erről döntött a képviselő-testület.

Hasonló okból volt szükség a József Attila Közösségi Ház 
és Könyvtár szervezeti és működési szabályzatának módo-
sítására. A közösségi házban foglalkoztatottak közalkalmazotti 
jogviszonyának munkaviszonnyá alakítását kellett átvezetni az 
intézmény szervezeti és működési szabályzatán. 

Törvény kötelezi az önkormányzatot arra, hogy a településen 
élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgál-
tatásokról szolgáltatástervezési koncepciót készítsen. Mivel 
önkormányzatunk a család- és gyermekjóléti központ feladatait 
a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása keretében látja el, e 
szolgáltatás tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót is a 
társulás készítette el és azt a képviselő-testület jóváhagyta. 

A képviselő-testület zárt ülésen határozta el, hogy bizonyos 
állami területek megszerzése érdekében vételi ajánlatot tesz a 
vagyonkezelő Nemzeti Földügyi Központnak.
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2020. október 30.
Ezen a munkaterven felüli ülésen a képviselő-testület rész-

letesen megvitatta a zsombói Palotay kúria melletti védett pla-
tánfák fenntartásának, karbantartásának ügyét, amivel ösz-
szefüggésben egy kb. 95 méteres útszakasz lezárásáról és egy 
másik, hozzávetőleg 115 méteres útszakasz kialakításáról, 
továbbá a Gárdonyi Géza utca meghosszabbításáról is dön-
tött. A döntés eredményeképpen a Palotay kúria területén és az 
előtte lévő úton álló 3 védett platánfa jelenlegi és jövőbeni fenn-
tartásának, ápolásának minden költségét, valamint a fák által 
esetlegesen okozott károk viselését a Palotay kúria tulajdonosai 
vállalják. Ezzel az önkormányzat jelentős, rendszeresen felme-
rülő költségektől mentesül.

Ennek fejében a Palotay kúria tulajdonosai és az önkormány-
zat területet cserélnek, azaz a kúria előtt futó földút kb. 95 méte-
res szakasza a kúria tulajdonosainak tulajdonába kerül, tehát a 
közforgalom elől lezárul. Ugyanakkor a kúria tulajdonosai saját 
költségükön kialakítanak egy elkerülő utat azért, hogy a 079 
hrsz-ú út melletti ingatlantulajdonosok minimális kerülővel ér-
jék el a 070/2 hrsz-ú közutat (Alkotmány utca-Bába dűlő). 

Az útlezárással érintett lakosok az ülést megelőzően felve-
tették a Gárdonyi Géza utcának a 079 hrsz-ú útig történő meg-
hosszabbítását, ami lehetővé tenné számukra, hogy nagyobb 
gépekkel is könnyen megközelítsék a főutat. Ezt a javaslatot is 
megvizsgálta a képviselő-testület és úgy döntött, hogy azonna-
li intézkedéseket tesz annak megvalósítására. A Palotay kúria 
előtti útszakasz közforgalom előli elzárása csak akkor történhet 
meg, ha a Gárdonyi Géza utca földútként történő meghosszab-
bítása megvalósult. 

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás, a Ho-
mokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása, a Sze-
gedi Hulladékgazdálkodási Nonprofi t Kft ., valamint az FBH-NP 
Közszolgáltató Nonprofi t Kft . 2020. májusa óta egyeztetéseket 
folytat egymással a tagtelepüléseiket érintő, hulladékgazdál-
kodási célú pályázatok megvalósításának, hulladékgazdál-
kodási létesítmények, eszközök üzemeltetésének összehan-
golása érdekében. A tárgyalások eredményeként négyoldalú 
megállapodás-tervezet született, ami csak akkor lép hatályba, 
ha minden tagtelepülés képviselő-testülete jóváhagyja azt. A 
zsombói képviselő-testület jóváhagyta a megállapodást, amely-
lyel a következő célok érhetőek el:

• a két társulás – mivel vannak közös tagtelepüléseik, így 
Zsombó is – a hulladékgazdálkodással kapcsolatos pályá-

zatainak műszaki tartalmát összehangolja, ezzel elkerül-
hetővé válik az egyébként tiltott kettős fi nanszírozás;

• megtörténik a pályázatokban szereplő vagyonelemek mű-
ködtetésének összehangolása és tulajdonjogának rendezése;

• a Társulások tagönkormányzatai és a közszolgáltatóik a 
megállapodásban rögzítettek teljesítésével eleget tudnak 
tenni a pályázataikban rögzített kötelezettségeiknek; 

• a Társulások a jövőbeli hulladékgazdálkodási fejlesztések 
minden szakaszában együttműködnek, a településeik hul-
ladékáramait a kötelező fenntartási időszakokban össze-
hangolják;

• az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofi t Kft . hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatásával érintett önkormányzatok – 
köztük Zsombó is – vállalják, hogy a hulladékot a Szeged, 
Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakó telepre szállítják;

• Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a homok-
háti települési önkormányzatok - köztük Zsombó is - a 
hulladékudvarok és gyűjtőszigetek alapjául szolgáló föld-
területnek és az azon létesült felépítményeknek az érintett 
önkormányzatok tulajdonába adásának feltételeiről tár-
gyalásokat folytatnak (jelenleg ugyanis a hulladékudvar 
területe Szeged tulajdonában áll, ezért a zsombói önkor-
mányzat nem rendelkezhet vele, így fordulhatott elő, hogy 
a Szegedi Hulladékgazdálkodási Kft . bezárta a hulladék-
udvart és a zsombói önkormányzat semmit nem tehetett 
ez ellen); 

• a homokháti településeken létesült hulladékgyűjtő udva-
rok és gyűjtő szigetek, a zsombói is, az FBH-NP Közszol-
gáltató Nonprofi t Kft . üzemeltetésébe kerülnek, ami azt je-
lenti, hogy újra megnyílhat Zsombón a hulladékudvar;

• a hulladékgazdálkodási rendszerek pénzügyi fenntartha-
tósága érdekében a Szegedi Hulladékgazdálkodási Non-
profi t Kft . és az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofi t Kft . 5 
éves hulladékelhelyezési szerződést köt egymással, amely-
ben rögzítik a hulladékelhelyezési díjak mértékét és annak 
emelésének módját.

A Vidékfejlesztési Program keretein belül Zsombó Nagyköz-
ség Önkormányzata támogatást nyert a Zsombó 098/76 hrsz-on, 
azaz a kiserdőben megvalósítandó szabadidőpark létesítésé-
re. A munkálatok elkezdéséhez, az utcabútorok beszerzéséhez 
előleg lehívásáról döntött a képviselő-testület, hogy megelőz-
hesse a jövő év elején feltehetően bekövetkező áremelkedéseket. 

DR. SZIROMI MÁRTA

JEGYZŐ

Zsombói Szociális Alapszolgáltató 
Központ

A koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok 
csökkentésének érdekében intézményünk a COVID-19 vírus 
okozta egészségügyi válsághelyzet fennállásának idejére, szak-
mai iránymutatások alapján az alábbi intézkedéseket vezeti be. 
Intézményünkben az ügyfélfogadás zavartalanul működik, ezért 
kérjük a lakosságot, hogy az intézménybe történő belépés előtt 
a szájmaszkot viseljék, a kihelyezett kézfertőtlenítőt minden 
esetben használják. Az intézménybe való érkezéskor mindenki 
testhőmérsékletét ellenőrizzük. Az ügyfélfogadás, illetve a gon-
dozás során a közösségi távolságtartás alapelvének megfelelően 
lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot kell tartani! 

A házi segítségnyújtás és támogató szolgálat biztosítását 
érintően ellátottaink érdekében a gondozók csak a legszüksége-
sebb ápolási-, gondozási tevékenységeket látják el otthonukban.  

Szolgáltatásaink igénybevételének időtartalma alatt száj-
maszk használata kötelező a szolgáltatást nyújtó és az igény-
bevevő személy számára is.

Megértésüket köszönjük!
Elérhetőségeink: Intézmény központi elérhetősége: Tel.: 

62/595-574 email: zsombocssz@gmail.com 
Házi gondozók: 62/595-573 email: hg.zsombo@gmail.com
Család-, és gyermekjóléti szolgálat: Tel.:62/595-574; 

62/595-566, email: zsombogysz@gmail.com



4   |    XVIII. évf. 13. szám – november

Hírmondó
Zsombói

Orvosaink üzenete
Kedves Szülők!

A COVID járvány körüli hírek, rendeletek szinte napról nap-
ra változnak: most a november 7-i eljárási rendnek megfelelő 
teendőkről, változásokról írok, főleg házi gyermekorvosi vonat-
kozásban.

Szerencsére a gyermekek COVID-19 fertőzése enyhébb tü-
netekkel jár, gyakran atípusos, ill. nagyrészt  nincsenek klinikai 
tünetei. Köztudott, hogy a közösségben lévő gyermekek a fő ter-
jesztői a vírusnak: hazaviszik a kórokozókat szülőknek, nagy-
szülőknek.

Az általános iskola, óvoda, bölcsőde jelenleg működik, ennek 
ellenére azt javaslom, hogy aki teheti és otthon tudja tartani a 
gyermeket, ne vigye óvodába, bölcsődébe, azért, hogy ne vigyen 
haza semmilyen vírusfertőzést.

Változatlanul a legveszélyeztetettebbek a 65 év felettiek, na-
gyon vigyázzanak rájuk!

A COVID-19 fertőzés leggyakoribb tünete a száraz köhögés, 
ami átmehet oldódóba, láz, nehézlégzés (az asztmás fulladás 
nem tartozik ide), ízérzés és szaglás zavar. Emellett jelentkezhet 
fejfájás, torokfájás, hasmenés, hányás, orrfolyás is, szinte min-
den fertőzéses tünet.

Panasz esetén a gyermekorvosi rendelőbe telefonáljanak! 
A diagnosztikánk, javaslataink főleg telemedicinán alapul-

nak: telefon, e-mail, videó és fénykép küldése. Ha az orvosi 
vizsgálat halaszthatatlan, természetesen időpont-egyeztetést 
követően megvizsgáljuk a beteget. Ha a tüneteknél bármilyen 
romlást észlelnek, jelezzék, egyébként a megbeszélt időben te-
lefonáljanak! A csecsemő tanácsadás, nem kötelező védőoltások 
beadása zavartalanul folytatódik. A kontaktok kimutatását a 
Nemzeti Népegészségügyi Központ munkatársai végzik. 

Karantén után a határozatban megjelölt napot követően le-
het elmenni otthonról, de ha még maradványtünetek vannak, 
otthon kell maradni és értesítsék a háziorvost. Csak 3 napos tü-
netmentesség után lehet közösségbe menni. Ismételten felhí-
vom fi gyelmüket a maszk rendeltetésszerű használatára, rende-
letileg 6 éves kor felett kötelező, de javaslom, hogy a kisebbeket 
is próbálják hozzászoktatni. 

Nagyon fontos a fertőtlenítés rendelőbe érkezéskor és távo-
záskor, ha a kéz szennyezett, szappanos kézmosást is végezze-
nek!

Tartsák egymás közt a távolságot! A gyerekeknek hozzanak 
játékot!

Csak időpontra lehet jönni, telefonos egyeztetés alapján. 
A telefonokon szinte folyamatosan beszélünk, gyakran ezért 
tudnak minket nehezen elérni.

Ne csak magukra gondoljanak, vigyázzon mindenki minden-
kire! Gyerekek se csoportosuljanak! A rokonlátogatást, vendé-
geskedést is lehetőleg kerüljék!

DR. SZABÓ ÁGNES 
  GYERMEKORVOS

Kedves Betegeim!

Sajnos a járványhelyzet az utóbbi hetekben egyre rosszabb. 
Kérem Önöktől, tartsák be a maszkviselésre és a higiénére vo-
natkozó rendszabályokat. Ne menjenek dolgozni, közösségbe 
minimális fertőző betegségre utaló tünetekkel sem! A gyors 

ütemben szaporodó esetszám miatt sajnos az OMSZ munka-
társai nem tudnak a kívánt ütemben haladni a mintavételekkel 
és a labor sem halad a mintavételi anyagok feldolgozásával. Sok 
esetben emiatt napokat vesz igénybe egy-egy Covid lelet megér-
kezése. A Nemzeti Népegészségügyi Központ munkatársai ha-
tározattal kötelező házi karantént rendelnek el a Covid-pozitív 
személyeknek és szoros kontaktjaiknak. A nagy esetszám miatt 
a határozatok megérkezésére is sokat kell várni. A kötelező házi 
karantén lejárta után sem szabad közösségbe menni abban 
az esetben, ha tünete van egy betegnek. A tünetek megszű-
nése után legalább 3 nappal ajánlott először közösségbe menni. 
Természetesen ez idő alatt táppénz igényelhető.

Sajnos nagyon sok egészségügyben dolgozó kolléga Covid 
fertőzötté válik, emiatt sok helyen átcsoportosítások vannak az 
egészségügyben, azért, hogy minél több dolgozó segíteni tudjon 
a Covid fertőzötteken. Emiatt a halasztható beavatkozásokat (pl. 
halasztható műtétek) későbbi időpontban fogják elvégezni. 

A mi munkánk is megsokszorozódott a járvány helyzetben.
A vizsgálatok a járványhelyzet miatt továbbra is csak te-

lefonos előjegyzés alapján történnek. Kérem az időpontok 
betartását mindannyiunk érdekében. A vizsgálatot megelőzően 
minden esetben egy alapos, telefonos kikérdezés előzi meg, 
melynek során lehetőség van leleteik megkonzultálására is. Le-
hetőleg szakorvosi vizsgálatokat csak halaszthatatlan esetekben 
vegyenek igénybe! 

Egyelőre a vérvételeket folytatjuk, amely szintén előjegyzés 
alapján történik.

Sajnos az infl uenza elleni védőoltások elfogytak. Ígéretet kap-
tam arra, hogy újabb adag oltást küldenek. A védőoltásra jelent-
kezőket összeírjuk és amint oltás érkezik, telefonon értesítjük.

Telefonos elérhetőségeim a 
rendelési időben:    0662/595-577, 
rendelési idő után csak sürgős esetben délután 16 óráig:  

0630/3363627
16 óra után a központi orvosi ügyelet: 0662/433-104 
vagy 112 hívható sürgős esetben.
Gyógyszeríratás: 
Telefonon: 0662/ 595-577
Email: drborbelyrita@gmail.com 
a rendelő ajtaja mellé kihelyezett postaládába névvel, TAJ 

számmal vagy születési dátummal megjelölve.

Vigyázzunk egymásra!
Köszönöm türelmüket: 

DR. BORBÉLY RITA 
  FELNŐTTORVOS

Tisztelt Betegeim!

A fogorvosi rendelésre kérjük, hogy telefonon jelentkezze-
nek, a 62-595-575 telefonszámon a rendelési idő első 3 órájá-
ban. 

Hétfőn és szerdán délután 13 - 16 óra, kedden, csütörtökön és 
pénteken délelőtt  8 - 11 óra  közötti időpontokban. 

Köszönjük megértésüket és türelmüket, mivel a megjelené-
sek közötti fertőtlenítés hosszabb időt vesz igénybe. 

DR. APRÓ KATALIN 
    FOGORVOS
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A falugazdász tájékoztatója
Novemberi aktualitások
Tisztelt Termelők !
A koronavírus járvány miatt jelenleg az ügyfélfogadás a 

korlátozó intézkedések alapján a megszokott rendben zajlik. 
de továbbra is érvényben maradnak vírus terjedését megelőző 
rendelkezések : arcmaszk és kézfertőtlenítő használata kötele-
ző , egymástól legalább másfél méter távolságtartás kötelező , 
emiatt a létszám korlátozása lesz az ügyfélvárakozóban . A kis 
alapterületű ügyfélvárakozó helyiségek és a közeledő hűvösebb 
időjárás miatt az ügyintézés telefonos időpont-egyeztetés alap-
ján fog történni

A személyes jelenlétet nem igénylő ügyintézésre továbbra is 
lehetőség van, ezért célszerű a telefonos egyeztetés. 

A 2020. évi Egységes kérelmekkel kapcsolatos tudnivalók 
: 

A kérelmek módosítására november hónapban korlátozot-
tan, az esetek egyedi megbeszélése után telefonon is lesz lehe-
tőség . 

A másodvetésű növények ültetését, vetését szeptember 30-ig 
lehetett bejelenteni. Ettől az évtől az ellenőrzési gyakorlat meg 
fogja követelni a másodvetésű növények betakarítási idejének 
a bejelentését is.

A támogatási kérelmek ellenőrzése, valamint a parlagfű és 
egyéb gyomos területek ellenőrzése a fagyokig folyamatos, ké-
rek mindenkit ennek fi gyelembe vételére, mert adott esetben a 
parlagfüves területek következménye lehet a teljes támogatási 
összeg megvonása.

A zöldségfélék, a szálas fehérje növények termeléshez kötött 
kiegészítő támogatást igénylő gazdáknak a 2020-as évre is gaz-
dálkodási naplót kell vezetni, mely az Internetről is letölthető, 
de nálam is beszerezhető. A formátuma a tavalyi évhez képest 
nem változott

Változás az előző évhez képest: A zöldségfélék,  az ipari zöld-
ségnövények (burgonya) és a szálas fehérjenövények (lucerna) 
termeléshez kötött kiegészítő növényalapú támogatását igény-
lő termelőknek adatszolgáltatási kötelezettségük keletkezett. A 
MÁK Adatváltozás felületén meg kell adni növényfajonként a 
szaporítóanyag vásárlás dátumát, bizonylatszámot , szaporító-
anyag mennyiségét és a LOT számot . Ha ez utóbbit nem tartal-
mazza a számla, akkor a csomagoló anyagról kell leolvasni ezt az 
azonosítót. A kérésem, hogy aki még nem hozta be nekem a 
kért adatokat, mihamarabb juttassák el nekem, mert a MÁK 
a szükséges adatok hiányában el fogja utasítani a kiegészítő 
támogatásokat

A tavaszi fagykárt, aszálykárt , jégverést stb szenvedett ter-
melők, akinek a Kormányhivatal megállapította a tábla szinten 
a 30 %-os kiesést , november 1 és 30 között kell benyújtani a 
Kárenyhítési kifi zetési kérelmet. Ehhez a szükségesinformáció 
a korábbi évekhez hasonlóan a károsodott kultúrából az idei évi 
termésmennyiségi adatok. Kérem az érintett ügyfeleket, az idő-
pont egyeztetése céljából keressenek.

Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos tudnivalók
Az őstermelői igazolvány kiállításának, bevonásának és ér-

vényesítésének a szabályai esetében jogszabálymódosítások 
várhatóak. A Tervezet szerint a 2020-ban hatályát vesztő iga-
zolványok 2021.január 1-től automatikusan betétlap nélkül is 
érvényesek lesznek. Lapzártáig nem került elfogadásra a családi 
gazdaságok és az őstermelők jogállásáról szóló törvény , de az 
érvényesítéssel kapcsolatos eljárásrend fel van függesztve, tehát 

előre mutató hatállyal a korábban közöltekkel ellentétben nem 
érvényesíthetők az igazolványok. 

Az új törvény célja a jelenleg fennálló őstermelői és családi 
gazdaság rendszerének a teljes modernizálása

A tervezet alapján fi zikálisan megszűnik az őstermelői iga-
zolvány , helyette az őstermelői nyilvántartás fog megjelenni, s 
ha valaki ebbe a nyilvántartásban szerepel, akkor addig őster-
melőnek fog minősülni, amíg a tevékenységét végzi.

Az őstermelői tevékenységet lehet egyénileg folytatni, vala-
mint a mostani közös őstermelői igazolvány és a családi gaz-
daság összeolvadásával újonnan létrejövő formában, az Ős-
termelők Családi Gazdaságában (ÖCSG) végezni, gazdasági 
társaságok esetében pedig Családi Mezőgazdasági Társaság
(CSMT) formájában végezni.

A nyilvántartást végző s az adategyeztetési folyamatot végre-
hajtó szervezet továbbra is a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
lesz, melyben a Falugazdászok fognak segítséget nyújtani.

Változni fognak az adómentesség határai is, erről a jogszabály 
megjelenése után fogok tudni érdemben információt közölni.

Az aktuális pályázati lehetőségek ( Jelenleg nyitott a Mező-
gazdasági kisüzemek fejlesztése !!!)   a www.szechenyi2020.hu 
, www.fvm.hu , , a www.mvh.gov.hu és a www.nak.hu honlapo-
kon megtalálhatók, kérem fi gyeljék ezeket az oldalakat is

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.

TISZTELETTEL: NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA

Tájékoztató 
hulladékudvar
nyitva-tartásáról

Az FBH-NP Nonprofi t Kft . szolgáltatási területéhez tarto-
zó települések lakosai számára 2020. november 14. napjától a 
zsombói hulladékudvar az alábbi nyitva-tartással üzemel:

Zsombó, külterület 0144/60 hrsz
Nyitva-tartás:

11.01 – 03.31. között:  kedd: 14.00 – 16.00
04.01 – 10.31. között:  kedd: 16.00 – 18.00
szombat: 08.00 – 12.00

A hulladékudvarokban a háztartásokban keletkező szelektí-
ven gyűjtött hulladékok átvételét munkatársaink abban az eset-
ben tudják teljesíteni, amennyiben a behozni kívánt hulladék 
megfelelően szétválogatásra került.



6   |    XVIII. évf. 13. szám – november

Hírmondó
Zsombói

FONTOS! A hulladékudvar igénybevétele minden olyan lakos számára térítésmentes, aki felmutatja az FBH-NP Nonprofi t 
Kft . szolgáltatási területéhez tartozó településre vonatkozó lakcímkártyáját, a hulladékszállítási számláját (vevőazonosító 
igazolására) és a befi zetést igazoló bizonylatot (csekk, átutalási megbízás).

Fenti dokumentumok bemutatása a hulladék elhelyezésének kötelező adminisztrációjához szükséges, annak hiányában a 
hulladékot nem áll módunkban átvenni!

A hulladékudvarokba az alábbi táblázat alapján kerülnek átvételre a hulladéktípusok, melyek betartását kiemelten kérjük.
megnevezés megjegyzés mennyiségi korlát

ne
m

 ve
sz

ély
es

 h
ul

la
dé

ko
k

kis és nagy elektronikai 
hulladék

ép, összeszerelt (pl.: híradástechnikai berendezések, háztartási 
kisgépek, számítógépek, mobiltelefonok, televíziók, hűtő, mosó- 
mosogató- szárítógép)

max 200 kg 
/év/ingatlan

lomhulladék
háztartásokból származó veszélyes hulladékot nem tartalmazó 
hulladékká váló háztartási eszközök, berendezések, tárgyak (pl.: 
bútorfélék, textilruhafélék)

max 1 m3 
/év/ingatlan

személyautó gumiabroncs  - max 4 db /
év/ingatlan

üveg csomagolási hulladék kizárólag öblös üveg, csomagolási hulladék (pl.: italos üveg, 
befőttes üveg )

nincs mennyiségi 
korlát

egyéb csomagolási hulladék  
(műanyag, papír, fém, tetra-
pak, karton)

szennyeződés mentes papír csomagolási hulladék, háztartási 
felhasználásból keletkező szennyeződés mentes újságpapír, 
papírhulladék, kartondoboz, szennyeződés mentes műanyag 
csomagolási hulladék (pl.: műanyag fólia, PET palack), szennye-
ződés mentes italos karton doboz (pl.: tejes doboz, gyümölcs-
leves doboz) szennyeződés mentes csomagolási fém hulladék 
(pl.: sörös doboz, konzerves dobozok)

nincs mennyiségi 
korlát

síküveg lakóépület nyílászárójából származó síküveg, amely mentes a 
nyílászáró keretétől és tokjától

100kg/
év/ingatlan

zöld hulladék lakossági ingatlanokon keletkező kötözőanyagtól, műanyag-
zsáktól mentes növényhulladék

1m3

/év/ingatlan

lakossági építési törmelék
lakóépület karbantartásából származó szennyeződés mentes 
beton, égetett agyag tégla, cserép, kerámia hulladék és ezek 
keveréke, mely egyéb hulladékkal nem szennyezett

max 1m3 

/év/ingatlan

ve
sz

ély
es

 h
ul
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k

használt sütő zsiradék, hasz-
nált étolaj háztartási felhasználásból származó max 100 kg 

/év/ingatlan

fénycső, izzó ép állapotú max 100 kg 
/év/ingatlan

festékek csomagolásai veszélyes hulladéknak minősülő üres csomagolóanyag hulladék 
(pl.: kiürült motorolaj fl akon, kiürült festékes göngyöleg stb.)

max 100 kg 
/év/ingatlan

maradék festék
háztartási felhasználásból visszamaradó szerves illékony ol-
dószert nem tartalmazó festékmaradék (pl.: diszperziós festék 
maradék)

max 100 kg 
/év/ingatlan

növényvédő szerek csomago-
lásai

növényvédő szer nem vehető át, csak növényvédő szer csoma-
golási hulladék (üres növényvédő szeres doboz)

max 100 kg 
/év/ingatlan

maradék növényvédőszer kizárólag háztartási felhasználásból származó növényvédőszer 
maradék

max 100 kg 
/év/ingatlan

szárazelem  - max 100 kg 
/év/ingatlan

akkumulátor ép, összeszerelt max 100 kg 
/év/ingatlan

veszélyesnek minősülő elekt-
ronika Tv, bontatlan hűtőszekrény, monitor, számítógép max 100 kg 

/év/ingatlan
fáradt olaj, szintetikus motor-, 
hajtómű- és kenőolaj

kerti kisgépek, magán használatú gépkocsik hulladékká váló 
motorolaj hulladéka

max 100 kg 
/év/ingatlan

FBH-NP NONPROFIT KFT.
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Fontos informatikai tipp gyakorló 
betegeknek

Tapasztalatok alapján nagyon kevesen tudják, hogy minden 
magyar állampolgár - akinek van ügyfélkapus elérhetősége és 
érvényes TAJ kártyája - bármikor hozzáférhet az elektronikus 
térben rögzített adataihoz a https://www.eeszt.gov.hu oldalon. 

Az ügyfélkapus felhasználónevünk, jelszavunk, majd a TAJ 
számunk megadása után a belépést követően, az önrendelkezés 
menüpont alatt található /Értesítési beállításoknál/ megadha-
tunk egy e-mail címet és beállíthatjuk, hogy a megadott e-mail 
címre milyen adatok érkezzenek:

– RECEPT (Azonnal kapunk email-t, ha az orvost felírta 
a receptet, annak minden adatával, tehát tudni fogjuk, 
hogy mikor indulhatunk kiváltani a patikába.)

– BEUTALÓ (Értesítést kapunk beutaló kiállításáról, de ez 
az opció nem nagyon működik, az e-beutalók bevezetése 
még gyerekcipőben jár.)

– EHR Dokumentumok (Ezt az opciót választva pedig 
minden olyan dokumentumról kapunk egy visszajelzést, 
ami rólunk keletkezett. Pl.: Zárójelentés, Ambuláns lap, 
Szakorvosi vizsgálatok eredménye, Laborvizsgálati ered-
mények.)

Érdemes Ügyfélkapu regisztrációt csinálni a kormányablak-
ban vagy a kitelepült kormányablak buszokban. Zsombón min-
den hónap harmadik hétfőjén 11:30-tól 14:00 óráig a Közösségi 
Ház melletti téren települ ki a kormányablak-busz, de ez a szol-
gáltatás a járványhelyzet miatt átmenetileg szünetel. Ha rendel-
kezik e-személyi igazolvánnyal, otthonról, elektronikusan is igé-
nyelhet ügyfélkaput a https://ugyfelkapu.gov.hu/regisztracio/
regEszemelyi oldalon! 

És miért? Nem kell folyamatosan zaklatni háziorvosát, hogy 
mikor kerül fel az E-recept, nem kell a szakrendelőkbe vissza-
menni a leletekért, laboreredményekért. Mindig kap értesítést 
email-ben, így akár a mobiltelefonján is értesülhet. Ezeket a do-
kumentumokat Ön bármikor megtekintheti és akár ki is nyom-
tathatja.

De ami a legfontosabb, hogy ezzel jelentős terhet le tudunk 
venni az egészségügyi személyzet válláról.

További információt a 
https://e-egeszsegugy.gov.hu/lakossagi-portal 
 oldalon találnak.

Tisztelt Ügyfeleink!
Az Önök és a hivatali dolgozók egészsége érdekében, a 

központi kormányzati rendelkezésekkel összhangban, néhány 
óvintézkedést vezettünk be a Zsombói Polgármesteri Hivatal-
ban.

– Kérem, hogy betegen (köhögés, tüsszögés, orrfolyás, lázas 
állapot) ne jöjjenek ügyet intézni.

– Kérem, belépésekor használják a bejárati ajtó mellett ki-
helyezett kézfertőtlenítő szert.

– Az épület teljes területén szájat és orrot eltakaró maszk 
használata és a 1,5 méteres védőtávolság megtartása kö-
telező.

– Egy irodában egyszerre egy ügyfél tartózkodhat abban 
az esetben is, ha több ügyintéző dolgozik ott.

– Ha a keresett ügyintéző elfoglalt, kérem, az épület előtti 
közterületen, esős időben az épület oldalánál található 
tornácon szíveskedjenek várakozni.

– A folyosón egyszerre maximum 2 ügyfél tartózkodhat, 
a megfelelő védőtávolság betartásával.

– Azok az ügyfelek, akik nem szeretnének személyesen in-
tézni ügyeiket, kérelmeiket és leveleiket bedobhatják 
a hivatal falán elhelyezett postaládába. A gyorsabb 
ügyintézés érdekében kérem, telefonszámukat minden 
esetben írják fel.

– Kérem, a személyes ügyintézés helyett törekedjenek a 
telefonos ügyintézésre.

Telefonszámok: 

jegyző (dr. Sziromi Márta)  62/595-551
adóügyek (Pálmai-Vadász Anna)    62/595-563
közterület-felügyelő (Adai Simon Tibor)  20/459-6985
szociális, anyakönyvi ügyek 
(Némethné Glasza Melinda)  62/595-552
hagyatéki ügyek (Horváth Ágnes)  62/595-555/42 mellék
műszaki ügyek (Mészáros Sándor)  62/595-557 
 vagy 06 20/210-5775
titkárság (Pálfi  Bernadett)     62/595-569
pénztár (Börcsök Éva)      62/595-554

E-mail címek:

 polghiv@zsombo.hu
 titkarsag@zsombo.hu
 jegyzo@zsombo.hu

Megértésüket és együttműködésüket köszönöm.

DR. SZIROMI MÁRTA

JEGYZŐ
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Hírmondó
Zsombói

Ügyintézés a kormányablakokban és a 
Mórahalmi Járási Hivatalban

A koronavírus-járvány terjedésének 
megakadályozása érdekében a kormány-
ablakokban az ügyintézés kizárólag elő-
zetes időpontfoglalással történik (az idő-
pontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos 
ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosí-
tás nélkül is lehetséges), 

A Csongrád-Csanád Megyei Kor-
mányhivatal Mórahalmi Járási Hivatala 
ügyfélszolgálatain 2020. november 11. 
napjától az alábbi e-mail fi ókokon és 
telefonos elérhetőségeken keresztül 
történhet az ügyfelek részéről az idő-
pontfoglalás:

Foglalkoztatási Osztály:
– időpontfoglalásra használt e-mail fi ók: 

foglalkoztatas.morahalom@csongrad.
gov.hu

– időpontfoglalásra használt telefonos 
elérhetőség: 62/681-393

– Időpontfoglalásra alkalmas web-es fe-
lület: eugyintezes.munka.hu

Hatósági, Szociális és Gyámügyi 
Osztály:
– időpontfoglalásra használt e-mail fi ók: 
 hatosag.morahalom@csongrad.gov.

hu
– időpontfoglalásra használt telefonos 

elérhetőségek: 
 hatósági és szociális ügyekben 
 (06-62) 795-292; 
 gyámügyekben (06-62) 681-362

Kormányablak Osztály:
– időpontfoglalásra használt e-mail fi ók: 

kab.morahalom@csongrad.gov.hu
– időpontfoglalásra használt telefonos 

elérhetőségek a 
 Mórahalmi Kormányablakban: 

személyi okmányos és kormányablakos 
ügyek 06-62/795-292
gépjármű ügyek 06-62/795-289

– időpontfoglalásra használt telefonos 
elérhetőségek az 

 Üllési Kormányablakban:
személyi okmányos és kormányablakos 
ügyek 06-62/795-272
gépjármű ügyek 06-62/795-347

2020. november 11. napjától előre 
nem látható ideig a KORMÁNYABLAK 
BUSZ ügyfélfogadása szünetel.

FBH-NP Kft. 
ügyfélkapcsolati pont 
szüneteltetése

Az FBH-NP Nonprofi t Kft , mint hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenysé-
get ellátó szerv, minden hónap első keddjén kihelyezett ügyfélszolgálatot tart a József 
Attila Közösségi Házban, ami a járványügyi helyzetre való tekintettel 2020. november 
12-től előre nem látható ideig szünetel.
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2020 év Diákfotósa a zsombói 
Nagy Erika

A DUE Médiahálózat – korábbi nevén a Diák- és Ifj úsági 
Újságírók Országos Egyesülete – Magyarország második leg-
nagyobb újságíró szervezete. Alapítói 1989. szeptember 11-én 
hozták létre, de már 1982 óta szerveztek rádiós szaktáborokat.

Céljaink
Közhasznú szervezetünk 1989 óta fogja össze az iskolai di-

áklapokat és diákrádiókat, az újságírói pályára készülő általá-
nos  és középiskolásokat, a kommunikáció szakos hallgatókat, 
a pályakezdő kollégákat, és általában a média iránt érdeklődő 
fi atalokat, illetve segítőiket. 

Idén is több száz diák és diákszerkesztőség pályázott a DUE 
Médiahálózat, a diákújságíró egyesület 30. alkalommal meghir-
detett Tehetségkutató Diákmédia Pályázatán.

Önvallomás

Már általános iskolában is nagyon szerettem fényképezni. 
Otthon is számos alkalommal fi gyeltem meg kertünk élőlényeit, 
és kísérletezgettem, hogyan tudnám őket szépen megörökíteni. 
Ahogy elérkeztem gimnazista éveimhez, egyre jobban azt érez-
tem, hogy folytatnom kell ezt az irányt. Vásároltam egy fényképe-
zőgépet magamnak, és elkezdtem vele gyakorolni. Kitapasztaltam, 
mi hogyan működik rajta, melyik képet milyen beállításokkal 
célszerű elkészíteni. Majd feljebb léptem egy lépcsőfokot: szabad-
idős tevékenység mellett már pályázatokon is megmérettettem 
magam fényképeimmel. Az utóbbi időben már számos pályáza-
ton indultam, volt, amelyiken helyezett lettem. Azonban az egyik 
legkiemelkedőbb eredményemet csak most értem el. Indultam 
a DUE (Diákújságíró Egyesület) médiahálózat fotópályázatán, 
amin középiskolai korosztály “év diákfotósa” kategóriában első 
helyen végeztem. Pályázatomban a családi értékekre mutattam rá 
egy képsorozatban: a család a legfontosabb eleme életünknek és 
fontos, hogy megbecsüljük, tartsuk tiszteletben azt.    

Mivel nagyon fontos szá-
momra a család, így ezt a 
témát jártam körül. Renge-
teg felmenőm van, kiknek 
múltja igazán foglalkoztat, 
azonban azt sosem fogom 
megtudni. A  múlt öröksége 
című fotósorozatom is ezt 
tükrözi. Egy fi atal fi ú talált 
egy fényképet nagyszüleiről, 
akiket már nem ismerhetett 
meg. Ennek ellenére nagyon 
erős kötelék fűzi őt hozzá-
juk, szerette volna életút-
jukat jobban megismerni, 
ezért elment hajdani lakhe-
lyükre, azonban egy romos 
házon kívül mást nem ta-
lált.  A fényképet egy fehér 
virággal együtt az épületnél 
hagyta, ezzel kimutatva az 
irántuk érzett tiszteletet, 
hogy számára feledhetetle-

nek, becsületük és az általuk megteremtett értékek pedig be-
mocskolhatatlanok.

Ezekkel a képekkel arra szeretnék rámutatni, hogy  család-
tagjaink töltik be a legmeghatározóbb szerepet életünkben, lé-
tük pedig pótolhatatlan, és legyünk hálásak azért, hogy mellet-
tünk vannak.  



Kiadja: Zsombói Polgármesteri Hivatal, 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: Zsombói Polgármesteri Hivatal vezetője, Felelős szerkesztő: Hajdu Lajos, 
Szerkesztés, tördelés: s-Paw Bt., Arculat: Szakács László.  Köszönjük mindenkinek, akik írásaikkal, fotóikkal segítik munkánkat.  

 Megjelenik 1350 példányban.
ISSN 2060-1018 / ISSN 2062-2686                A szerkesztőség nem vállal felelősséget a külső forrásból megjelenő cikkek és hirdetések tartalmáért.

Sószoba a Zsombói Bóbita Bölcsődében
A Zsombói Bóbita Bölcsődében elkészült az új sószoba, melyet 

a gyermekek nagy örömmel vettek birtokba. Ez a szolgáltatás tel-
jesen ingyenes az ide járó gyermekeink számára. Hetente 2-3 alka-
lommal 30-40 percig visszük a kicsiket a sószobába.  Leginkább a 
légúti betegségek megelőzéseként, immunerősítésként használjuk. 
A sóterápia természetes módon segít, feloldódni a letapadt váladé-
kot- nem fokozza annak termelődését, gyulladáscsökkentő hatású. A 
szoba levegője por- és ingermentes, erősen antiallergén és antibak-
teriális hatású.  A mi szobánkban kialakításra került egy 4,2 négy-
zetméteres sóhomokozó, az ebben való játékot különösen élvezik a 
gyermekek. Sóhomokozónak kimagasló légzésterápiás hatása van! 
A sórészecskék a levegőbe kerülve növelik a szobában a só ion kon-
centrációt. A homokozónk kiváló minőségű parajdi sóhomokkal lett 
föltöltve. A sószobában található egy átvilágított sótéglafal, mely a 
napfény spektrumának megfelelő színterápiás hatásával segít az 
idegrendszer működésének kiegyenlítésében, nyugtató és stresszoldó 
illetve sejtregeneráló hatású. A szobában fényterápiás világítás is ki-
alakításra került, amely szintén nyugtató hatású. A kutatások szerint 
azok a gyermekek, akik rendszeresen sószobáznak ritkábban bete-
gek, gyorsabban gyógyulnak meg. A sószoba klímája serkenti a lég-
zőszervrendszer aktivitását és a hörgők öntisztulását, mely által csök-
ken a nyálkahártya gyulladása. Az itteni játék nem csak a légzőszervi 
problémák megelőzésére és kezelésére kiváló, hanem jótékonyan hat 
a bőrproblémákra, például az ekcémára, és a pikkelysömörre is. 

Örülünk, hogy gyermekeinkkel birtokba tudtuk venni ezt az iga-
zán gyönyörű szobát, és bízunk benne, hogy ez jótékonyan hat a gyer-
mekek egészségi állapotára is.

RÁCZNÉ HORVÁTH HENRIETTA 
BÖLCSŐDEVEZETŐ 


