Zsombói

Hírmondó
XVI. évf. 1. szám
2018. január

Zsombó Nagyközség Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa

A TARTALOMBÓL

Közelednek a választások

4. oldal

Újévi köszöntő

5. oldal

Pályázati hírek

5-6. oldal

Farsang régen és most

7. oldal

Zsombói

Hírmondó
Tájékoztató a Képviselő-testületi
ülésen történtekről
A Hírmondóban a Képviselő-testületi ülésen történtekről készült legutóbbi beszámoló óta 4 alkalommal
ülésezett a Képviselő-testület, amelyből egy munkaterv
szerinti, rendes ülés és 3 munkaterven felüli, rendkívüli
ülés volt.
2017. NOVEMBER 30.
– MUNKATERV SZERINTI, RENDES ÜLÉS
Az első napirendi pontban a Képviselő-testületnek bemutatásra került a Településképi Arculati Kézikönyv. A Településképi
Arculati Kézikönyv 2017. december 31-ig történő elkészítése
jogszabályi kötelezettség minden Önkormányzat részére. A
Településképi Arculati Kézikönyv Zsombó Nagyközség épített környezetének, jellegzetes településszerkezeti elemeinek,
településkarakterének, a helyi környezeti kultúra megőrzése
érdekében a helyi építészeti értékvédelemmel, a településképi
követelményekkel és a településkép-érvényesítési eszközökkel
történő bemutatása. A jogszabály a bemutatást követően 8 nap
véleményezési időt biztosított a Kézikönyv véleményezésére.
A második napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta
Gyuris Ferenc falugazdász beszámolóját. A Falugazdász beszámolójából megtudhattuk, hogy a termelőknek milyen nehézségekkel kellett megküzdeniük a 2016-os évben, illetve azt is,
hogy a gazdálkodók milyen pályázatokon vehettek részt az elmúlt évben.
A harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület megalkotta a 2018. évre vonatkozó szolgáltatások árait megállapító
rendeletét. A korábbi évek díjrendeleteihez hasonlóan a vezetékes ivóvízellátás, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és a
kéményseprés díját már nem helyben határozzák meg, ezért erről most sem hozhatott döntést a Képviselő-testület. A 2018. évi
díjrendelettel kapcsolatban összességében elmondható, hogy a
díjak többnyire változatlanok maradtak, vagy enyhén csökkentek az előző évhez képest. Ennek tükrében a közterülethasználat
díjai változatlanok maradtak, a temetési szolgáltatás díjai csökkentek, azonban az önkormányzati bérlakások bérleti díjai növekedtek.
Ezt követően a Képviselő-testület felülvizsgálta az adórendeleteket, és úgy döntött, hogy egyik adórendeletét sem kívánja
módosítani, vagyis a helyi adómértékek 2018. évben nem fognak emelkedni településünkön.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta a 2018. évi belső ellenőrzési tervet.
Ezt követően a Képviselő-testület elfogadta a József Attila
Közösségi Ház és Könyvtár 2016. évre vonatkozó beszámolóját.
A beszámolóból kiderült, hogy 2016. nyarán megrendezésre kerültek két új helyszínen a Zsombói Szabadtéri Színpad előadásai. Július két hétvégéjén ellátogatott hozzánk az ExperiDance
tánctársulat is.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület a
szennyvíztisztító telep tulajdonjogának rendezéséről döntött. A
szennyvíztisztító-telep a Forráskút, külterület 044/120. hrsz-ú
ingatlanon épült fel. Ezen ingatlant 2007. év folyamán Forráskút
Község Önkormányzata vásárolta meg kifejezetten erre a célra.
Így tulajdonképpen a Forrás-4 Társulás az építményt ráépítette Forráskút Község Önkormányzata ingatlanára. Tekintettel
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arra, hogy a szennyvíztisztító telke nem került soha társulási
tulajdonba, így az ingyenes vagyonátadás keretében sem kerülhetett a tagönkormányzatok osztatlan közös tulajdonába mint
közös vagyon. Ezért most szükséges volt, hogy az ingatlan sorsát rendezzük, vagyis a telep telke is osztatlan közös tulajdonba
kerüljön. Ennek legegyszerűbb módja, ha a tagönkormányzatok a Társulási Megállapodásban rögzített arányok figyelembe vételével megvásárolják a telek rájuk eső részét Forráskút
Község Önkormányzatától. A tulajdoni arányoknak (Zsombó
27,75%) megfelelően Zsombó Nagyközség Önkormányzatára
277.500,- Ft vételár esett.
Ezt követően a Képviselő-testület felülvizsgálta a fenntartható fejlődés helyi programját (Local Agenda 21) és úgy döntött,
hogy az abban foglaltak, a megfogalmazott pontok, intézkedési
tervek, feladatok továbbra is biztosítják a település jövőjét, élhetőségét, így fenntarthatóságának hatályát 2020. december 31-re
meghosszabbítja.
Ezt követően a Képviselő-testület közbeszerzési eljárás közösen történő lefolytatására Együttműködési Megállapodást kötött Forráskút Község Önkormányzatával. Zsombó Nagyközség
Önkormányzata és Forráskút Község Önkormányzata közösen
nyert támogatást a Forráskút-Zsombó kerékpárút megvalósítására. A tervezett beruházás elkészítéséhez közbeszerzési eljárást
kell lefolytatni, mert a beszerzés értéke eléri a hatályos közbeszerzési értékhatárt. Mivel a konzorciumi felek közbeszerzési
szabályzata eltérő, ezért egy Együttműködési Megállapodást
kellett kötni, amelyben a felek Zsombó Nagyközség Önkormányzatának közbeszerzési szabályzatát fogadták el erre a közbeszerzési eljárásra.
Az utolsó előtti napirendi pontban a Képviselő-testület megvitatta annak lehetőségét, hogy a Béke utca páratlan oldalán is
egységes járdát építsen. A Képviselő-testület a kérdésben nem
döntött, további vizsgálja a lehetséges megvalósítást.
Az utolsó napirendi pontban a Képviselő-testület módosította a szociális célú tüzelőanyag-juttatás szabályairól szóló rendeletét. A Rendelet módosításával megemelkedett az egy főre
számított havi jövedelem határa.
Az utolsó három napirendi pontot a Képviselő-testület zárt
ülés keretében tárgyalta. Először a Képviselő-testület a szociális
tüzelőanyag-pályázatra benyújtott pályázatokról döntött.
Végül a Képviselő-testület a Zsombói Polgárőr Egyesület három tagjának (Tündik Attila elnöknek, Ács-Sánta Imre és Horváth Sándor polgárőröknek) megköszönte a 2017. évben végzett
áldozatos munkáját.
2017. DECEMBER 8.
– MUNKATERVEN FELÜLI, RENDKÍVÜLI ÜLÉS
A rendkívüli ülés összehívását több dolog is indokolta.
Az első napirendi pontban a Képviselő-testület módosította a
Szociális rendeletét annak érdekében, hogy természeti katasztrófa következtében előálló vis maior helyzet esetén az átmeneti
nehéz élethelyzet kezeléséhez gyors segítséget tudjon nyújtani
az önkormányzat. A döntésben közrejátszott az is, hogy 2017.
december 1-re virradóan egy zsombói 5 fős családnak porig
égett az ingatlana.
A következő napirendi pontokat a Képviselő-testület zárt

ülés keretében tárgyalta.
Elsőként úgy döntött, hogy a tűzvész miatt porig égett ingatlanukra tekintettel Kabódi Józsefnek és családjának vissza nem
térítendő támogatást nyújt.
Végül a Képviselő-testület megtárgyalta az otthonteremtési
támogatásra benyújtott kérelmeket. A Képviselő-testület a támogatási kérelmeket forráshiány miatt elutasította.
2017. DECEMBER 21.
– MUNKATERVEN FELÜLI, RENDKÍVÜLI ÜLÉS
A rendkívüli ülés összehívását több dolog is indokolta.
Az első napirendi pontban a Képviselő-testület megtárgyalta
a Homokháti Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót, és azt
elfogadásra javasolta a Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának.
A második napirendi pontban a Képviselő-testület megtárgyalta Csongrád Megye Klímastratégiáját és azt elfogadásra javasolta a Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének.
A következő három napirendi pontban a Képviselő-testület
a Forráskút-Zsombó kerékpárúttal kapcsolatos közbeszerzési
döntéseket hozta meg.
Először a Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás Bíráló
Bizottságának személyi összetételéről döntött.
Másodszorra a Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás
megindításáról döntött. Mivel az építési beruházás becsült értéke a 300 millió Ft értéket nem haladja meg, a közbeszerzésről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése alapján a
Képviselő-testület nyílt közbeszerzési eljárást folytat le.
Végül a Képviselő-testület a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre felhívandó ajánlattevők számáról és kijelölésükről
döntött.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület
a KEHOP-3.2.1. kódszámú, pályázati felhívás keretében megvalósítani tervezett, hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére
irányuló nyilatkozat jóváhagyásáról döntött.
Az utolsó három napirendi pontban a Képviselő-testület
lakossági kérelmekről döntött.
A legutolsó napirendi pontban a Képviselő-testület módosította az Önkormányzat Szociális Rendeletét. A módosítást az indokolta, hogy 2017. december 1-re virradóan egy zsombói 5 fős
családnak porig égett az ingatlana. A módosítás értelmében a
vis maior élethelyzetbe került személy(ek), család támogatására
a Képviselő-testület a rendkívüli támogatásokon felül – amen�nyiben van üres – önkormányzati bérlakás, annak bérbeadásáról is dönthet. A Képviselő-testület az önkormányzati bérlakás
bérleti díját – a rászorultsághoz igazodva – mérsékelheti, vagy
elengedheti.
Ezt követően a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a tűzvész
miatt porig égett ingatlanukra tekintettel Kabódi Józsefnek és
családjának határozatlan időre bérbe adja az Önkormányzat tulajdonában álló, Zsombó, Újhelyi u. 9. számú ingatlant, a bérleti
díj fizetését pedig 1 évre elengedi, ezzel is segítve a leégett ház
újjáépítését.
2017. DECEMBER 27.
– MUNKATERVEN FELÜLI, RENDKÍVÜLI ÜLÉS
A rendkívüli ülés összehívását több dolog is indokolta.
Az első és második napirendi pontban a Képviselő-testület
megalkotta a Zsombó településképének védelméről szóló új
rendeletét, valamint elfogadta Zsombó Településképi Arculati

Kézikönyvét. A helyi önkormányzatok, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény rendelkezései alapján 2017.
december 31. napjáig kötelesek a közigazgatási területre kiterjedően településképi rendeletet alkotni, illetve ezt megelőzően
egy szemléletformáló célt szolgáló ún. Településképi Arculati Kézikönyvet elkészíttetni. A településkép védelméről szóló
rendelet, valamint a Településképi Arculati Kézikönyv Zsombó
Nagyközség épített környezetének, jellegzetes településszerkezeti elemeinek, településkarakterének, a helyi környezeti kultúra megőrzése érdekében a helyi építészeti értékvédelemmel, a
településképi követelményekkel és a településkép-érvényesítési
eszközökkel történő bemutatása. A rendelet és az Arculati Kézikönyv megtalálható a http://www.zsombo.hu/onkormanyzat/
letoltheto-allomanyok honlapcímen.
Az utolsó napirendi pontban a Képviselő-testület úgy döntött, hogy lakossági megkeresés alapján értékesíti az Önkormányzat tulajdonában lévő, Zsombó, Móricz Zsigmond u. 25.
szám alatti ingatlant 7.874.000 Ft-ért.
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Képviselő-testület 2018. évben az alábbi időpontokban kívánja tartani a munkaterv szerinti üléseit: 2018. február 13., 2018. április 24., 2018.
május 29., 2018. július 3., 2018. szeptember 25. és 2018. november 27.
Köszönöm egész évi megtisztelő figyelmüket! A kollégáim és
magam nevében sikerekben és egészségben gazdag boldog új
évet kívánok.
dr. Csúcs Áron
Zsombó Nagyközség Jegyzője

Tegyünk együtt
Zsombó közbiztonságáért!
				Ajánlja fel
adója 1%-át
a Zsombói Polgárőr Egyesület
javára.
adószáma: 18471368-1-06
Zsombón a fenyőfagyűjtés időpontjai
az alábbiak:

2018. január 16.
2018. január 23.
Négyforrás Nonprofit Kft.
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Zsombói

Hírmondó
Szavazókörök kialakítása
Zsombó Nagyközség területén
HATÁROZAT
Zsombó Nagyközség jegyzőjeként, mint a Zsombói Helyi Választási Iroda vezetője, Zsombó Nagyközség közigazgatási területén
működő szavazóköröket az alábbiak szerint alakítom ki:
-

Zsombó Nagyközség, Csongrád Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerülethez (a továbbiakban: OEVK)
tartozik.

-

Szavazókörök száma: 3.

001. szavazókör – szavazóhelyiség címe: 6792 Zsombó, Móra Ferenc u. 8. (Szent Imre Katolikus Általános Iskola
					
és Alapfokú Művészeti Iskola), választópolgárok száma: 888 fő
002. szavazókör – szavazóhelyiség címe: 6792 Zsombó, Móra Ferenc u. 8. (Szent Imre Katolikus Általános Iskola
					
és Alapfokú Művészeti Iskola), választópolgárok száma: 927 fő
003. szavazókör – szavazóhelyiség címe: 6792 Zsombó, Móra Ferenc u. 8. (Szent Imre Katolikus Általános Iskola
					
és Alapfokú Művészeti Iskola), választópolgárok száma: 1089 fő
-

Valamennyi szavazókör akadálymentesített.

-

A szavazókörök területi beosztását a határozat melléklete tartalmazza.

Azon választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak Zsombó
Község/Nagyközség megnevezését tartalmazza a 001. szavazókörben – szavazóhelyiség címe: 6792 Zsombó, Móra Ferenc u. 8.
(Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola) – szavazhatnak.
A fenti határozatot tizenöt napra közzéteszem a Zsombói Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Zsombói Hírmondó című
önkormányzati kiadványban, valamint a www.zsombo.hu honlapon.
A határozat ellen a közzétételének időtartama alatt nyújtható be illetékmentes fellebbezés a helyi választási iroda vezetőjéhez,
6792 Zsombó, Alkotmány u. 3. szám alá.
A helyi választási iroda vezetője a fellebbezést a területi választási iroda vezetőjéhez terjeszti fel, aki azt három napon belül
elbírálja, és a szavazóköri beosztást módosítja, vagy a fellebbezést elutasítja.
A területi választási iroda vezetőjének határozata ellen további jogorvoslatnak helye nincs.
INDOKOLÁS
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 351. § (1) bekezdése értelmében a 2014. évi általános
országgyűlési választásokon alkalmazásra kerülő szavazóköri beosztást első alkalommal 2013. július 31. napjáig kell kialakítani.
A szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője
határozattal állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár jusson, de minden településen legyen legalább egy szavazókör.
A szavazókör területe nem lépheti át sem a település, sem az országgyűlési, sem a helyi önkormányzati választások választókerületi határait.
A két vagy több szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási iroda vezetője kijelöli azt a szavazókört, ahol a települési
szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak.
A helyi választási iroda vezetője a szavazókörök kialakításáról és felülvizsgálatáról szóló határozatát a helyben szokásos módon
tizenöt napra közzéteszi, megjelölve a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazókörönkénti számát, továbbá a
településszintű lakóhellyel rendelkező személyek számára kijelölt szavazókört is.
A fentiek értelmében a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.
Határozatom a Ve. 77-80. §-ain alapul. A jogorvoslat lehetőségét a Ve. 234. §-a biztosítja.
dr. Csúcs Áron
Helyi Választási Iroda vezetője
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Tanyafejlesztési
pályázatok

Új év Zsombó

A Földművelésügyi Minisztérium 2017. évi „A tanyák, valamint tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó települési és
térségi fejlesztések támogatására” kiírt pályázatának keretében
valósul meg Zsombó Nagyközség Önkormányzatának négy különböző programja az alábbiak szerint:

Újra eljött az újév. Ilyenkor átgondoljuk, mit
hagytunk magunk mögött, hogy sikerült az előző év,
és megtervezzük, hogy az újévben hová szeretnénk
eljutni, min szeretnénk változtatni. Van, aki fogadalmakat is tesz, mert változtatni szeretne a szokásain.

Királyszéki iskola fejlesztése
A projekt magában foglalja a külterületi iskola udvarának
közösségi funkciókkal való ellátását, felújítását. Kerti grillező,
térburkolat, labdarúgó pálya és kültéri WC kerül kialakításra.
Beszerzésre kerül a programok támogatására laptop, projektor,
valamint műanyag székek.
A kapott támogatás: 7.302.510 Ft, melyet az önkormányzat
811.390 Ft-tal egészít ki a megvalósítás érdekében.

Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése
A projekt magában foglalja a tanyagondnoki szolgálat technikai használati eszközökkel való ellátását.
A kapott támogatás: 1.848.500 Ft, melyet az önkormányzat
205.418 Ft-tal egészít ki a megvalósítás érdekében.

Tanyasi életet és gazdálkodást fejlesztő szolgáltatások
Cél a tanyán élők olyan információhoz juttatása, melyek
egyébként nehezen vagy egyáltalán nem elérhetőek számukra:
szociális, egészségügyi, jogi, agrárgazdasági, környezetvédelmi
területen olyan ismeretekhez jussanak, melyek a tanyai életmódhoz szervesen illeszkednek, és az önellátás, önfenntartás
irányába mutatnak.
A kapott támogatás: 1.714.500 Ft, melyet az önkormányzat
190.500 Ft-tal egészít ki a megvalósítás érdekében.

Szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakítása
tanyai bekötő utak csomópontjaiban
A projekt során 7 helyszínre kerül külterületi közvilágítás
Zsombó tanyás térségében a tanyai bekötő utak csomópontjaiban. A fejlesztés segíti a tanyán élők élethelyzetének javulását,
biztonságát.
A kapott támogatás: 2.785.879 Ft, melyet az önkormányzat
310.000 Ft-tal egészít ki a megvalósítás érdekében.
A projektek megvalósítás időszaka 2018. január 10–2018.
április 30.
A megvalósítást támogatja a Földművelésügyi Minisztérium,
közreműködő szervezet a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.

Kedves Zsombóiak!

Kívánok minden kedves Zsombóinak az újévre
jó egészséget, sok sikert, kitartást és boldogságot!
A részletes évértékelés helyett egy olyan történést szeretnék
ebben a rövid írásomban kiemelni, aminek sok tanulsága van.
Az év vége felé közeledve, december 1-én hajnalban leégett egy
öt fős család háza. Gyakorlatilag teljesen megsemmisült, ami az
esemény miatti lelki sokkon túl majdnem teljes egzisztenciális
ellehetetlenülést is jelentett. A szerencsének – vagy a gondviselésnek – köszönhetően, talán néhány percen múlóan, a család
tagjai egészségügyi értelemben megmenekültek, mondhatjuk,
megúszták. Az életükben váratlanul előállt nehéz helyzetben
legalább annak örülhettek, hogy megmaradtak egymásnak. A
nehéz helyzet teljes bizonytalanságot eredményezett. Hogyan
tovább? A futótűzként elterjedt hír beindított valamit Zsombón.
Az önkormányzat és intézményeinek (legfőképpen a Szociális
Intézmény és a Polgármesteri Hivatal) dolgozói keresték és találták a megoldásokat a családdal együtt, majd néhány órával
később a lakosság is nagyon aktívan bekapcsolódott. Mindenki
segített, amiben csak tudott. A sok segítségnek, adománynak
köszönhetően óráról-órára, napról-napra közelebb került a család a normális életvitelhez. Lettek ruhák, háztartási eszközök,
megoldódott a lakhatás. A családfőtől tudom, aki többször is
alig győzött hálálkodni a sok segítségért, amit a falutól kaptak,
hogy megerősödött az elkötelezettség, hogy itt Zsombón, ebben
az önzetlen, segítő közösségben szeretnének élni, a házukat újjáépítik. Nem tudnám felsorolni – mert nem is ismerem minden
részletét – a sok önzetlen segítő, adományozó nevét, a segítség
mértékét, de azt hiszem, nem is azért adták, akik adtak, hogy
elismerést kapjanak, hanem mert ezt gondolták normálisnak,
emberinek. Ez a történet, úgy gondolom, rávilágított Zsombó
igazi arcára, a szeretetre, az összefogásra. Ezúton próbálom átadni a családtól településvezetőként kapott köszöneteket mindenkinek, aki a bajba jutott Kabódi családon segített bármiben,
az életük normalizálásában, vagy segíteni fog az újjáépítésben.
Ez is azon pillanatok egyike, amikor különösen büszke vagyok
arra, hogy zsombói vagyok, hogy ezt a közösséget képviselhetem. Köszönöm szépen!
Az eredményekről, tervekről a Zsombói Hírmondó következő számában tájékoztatom Önöket. Még egyszer minden jót
kívánok az újévben!
Barátsággal:

Gyuris Zsolt
polgármester
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Zsombói

Hírmondó
Szivárvány Zsombói
Nagycsaládosok
Egyesülete

Népi építészeti
emlékek helyreállítása

Hagyomány szerint tavaly is megrendezésre került 2017.
november 18-án a Szivárvány Zsombói Nagycsaládosok
Egyesületének Alapítványi bálja, immáron 24. alkalommal.
A svédasztalos vacsorát a Jóbarát Vendéglő, a mulatsághoz
a változatos és kiváló minőségű zenét a nagysikerű Party
Time Band szolgáltatta. Az Egyesület celebjei saját műsorral is
készültek, melyet a közönség a vacsora után tekinthetett meg.
Elmondhatjuk, hogy az idei évben jól sikerült a bál, s célunk,
hogy jövőre még ennél is jobb legyen, és még több vendégünk
lehessen.
2017. december 3-án Zsombó Nagyközség Önkormányzata
támogatásával az Egyesület szervezésében az Idősek Találkozója idén is megvalósulhatott. A rendezvényre minden 60.
életévét betöltött zsombói lakosunkat meghívtuk, és örömmel
láttuk, hogy a hirtelen téliesre fordult időjárás ellenére is sokan
eljöttek. Az ünnepségen vendéglátással, műsorral, ajándékcsomaggal is kedveskedtünk.
2017. december 10-én a Nagycsaládos Mikulás is meglátogatta az Egyesületet, és ajándékokkal kedveskedett minden
tagjának, családoknak és gyerekeknek egyaránt.
Továbbra is szeretettel várunk mindenkit, aki szeretne
az Egyesülethez csatlakozni, ehhez a „nagycsaládhoz” tartozni,
és ezáltal a falu közösségéért tenni.

A Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti- és Informatikai
Nonprofit Kft. pályázati felhívása 2017. szeptemberében jelent
meg, tárgya a népi építészeti emlékek, helyi védelem alatt álló
vidéki épített örökség elemeinek állagmegóvása és/vagy helyreállítása támogatásuk segítségével.

Zsombói csőszház felújítása

A Szivárvány Zsombói Nagycsaládosok
Egyesülete ezúton szeretne köszönetet mondani
mindenkinek, aki 2017. évben munkájával
segítette, közreműködésével színesítette, felajánlásaival, adományaival támogatta az alapítványi
bált, az idősek találkozóját és a karácsonyi
ünnepséget.

Zsombó-Ipolynyék
közös testvértelepülési
programok megvalósítása

Gyuris Leila

Milla
Tifani Hanka

A tervezett program 350.000 Ft támogatást nyert, mely fedezte az Ipolynyéki Pincefesztiválon bemutatkozó Bokréta dalkör tagjainak és a település képviselőinek utazási, szállás- és
étkezési költségeit, valamint településünkön megrendezendő
Falukarácsonyra és Adventi gyertyagyújtásra érkező külhoni
vendégek szállás- és étkezési költségét.

2017. DECEMBER:
Nagyapáti Rolandnak és Haraszti Bettinek

Zoé

Gratulálunk az újszülöttekhez, és jó egészséget kívánunk
az egész családnak!

Lakatos, hegesztő, kőműves,
ács-tetőfedő munkakörbe
keresünk munkatársakat
egy bordányi telephelyű céghez.
Elérhetőség: 30/233-7278
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A projekt megvalósítási időszaka
2018. május 31-én zárul.

2017. márciusában a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatot írt ki „Testvértelepülési programok és együttműködések”
célterületre, mely program keretében Zsombó Nagyközség Önkormányzata is pályázott a szlovákiai Ipolynyékkel közös programok megvalósítására.

Gólyahírek
2017. NOVEMBER:
Mélykúti Attilának és Simon Tündének
Varró Máténak és Ács Melindának

Zsombó Nagyközség Önkormányzata a tulajdonában lévő –
lápastavi misézőhely mellett elhelyezkedő – csőszház felújítását
tervezi, melyhez a pályázatot kiíró szervezet részéről 2.004.930
Ft támogatást nyert, mely a kivitelezés költségeinek 50%-át fedezi. Ugyanekkora összeggel járul hozzá az önkormányzat a régen szebb időket látott kis épület felújításához, mely átalakulását követően méltó épületi háttere lehet a misézőhelynek.

A testvértelepülési kapcsolat lehetőséget nyújt, hogy a két
település programban résztvevő polgárai megismerkedjenek
egymással, tapasztalatot cseréljenek, közös érdeklődéssel dolgozzanak fel különböző témákat adott területen belül, s megismerhetővé váljon a jellegzetes magyar és szlovák kulturális
sokszínűség.
Csányiné Barna Klára

Farsang régen és most
Farsangi emlékeiről, készülődésről, és nem utolsó sorban a fánkról, a főzésről kérdeztem meg Failoni Donatella
zongoraművészt és Varga Feri énekest: náluk hogy zajlanak ezek az ünnepi pillanatok?
Failoni Donatella zongoraművész, az operaház egykori
művészeti főtitkára, Sergio Failoni, az Operaház világhírű zenei
főigazgatójának lánya, nem mellékesen Oszter Sándor felesége.
Gyermekkoromban is voltak
álarcosbálok, és emlékszem, hogy
van egy nagyon aranyos fotóm,
amikor Pillangókisasszonynak
öltöztem be. Nagyon cuki volt. Ez
már itt, Magyarországon volt.
Emlékszem, hogy az olasz követségen rendeztek minden évben
nagy farsangot, ahová édesapámmal mentünk el, és az operából
kölcsönzött jelmezekben voltak
a vendégek. Később, mikor már
férjnél voltam, és elmentünk szintén a követségre, és mindenki felismerhetetlen volt, Sándort
spanyol nőnek öltöztettem be. Óriási sikere volt.
Egyszer Bécsben lévő farsangi mulatságon Ciccolinának öltöztem. Hajspray-vel befújtam szőkére a hajamat, vastag szemöldököt, vastag piros szájat festettem és felvettem egy fehér
lenge ruhát. Amikor Ernyei Béla kinyitotta az ajtót, felkiáltott
– Emberek, itt a Ciccolina! Természetesen megnyertem a versenyt, és másban nem utánoztam a „művésznőt”.
Nagyon szeretek főzni, családom szerint tudok is. A fánkot
is szeretjük, és most, hogy beszélgetünk róla, eldöntöttem, hogy
idén is csinálok egy nagy adaggal. Az én receptem a következő:
3,5 dl tej, ebből 1 dl-t meglangyosítok, feloldok benne egy
evőkanál cukrot, és belemorzsolom a 25 g élesztőt. Ha felfutott,
hozzáöntöm a fél kiló liszthez. Hozzáadom a maradék tejet, teszek hozzá 1 db egész tojást és egy kis rumot. Fakanállal hólyagosra verem, amíg a tészta sima nem lesz, a tetejére szórok
egy kis lisztet, meleg helyen letakarva duplájára kelesztem. Ezt
a deszkára borítom, kinyújtom 2-3 cm vastagra, kiszaggatom,
majd újra letakarom, és még fél órán keresztül kelesztem. Zsírban kisütöm. Csak disznó vagy mangalica disznó zsírjával főzök, nem használok olajat. A kiszaggatott fánk azon fele, ami
a deszkán volt, az kerül a zsírba először, majd 2-3 perc múlva
megfordítom. Előfordul, hogy magától visszaperdül, olyan kön�nyű. Lecsöpögtetem, és baracklekvárral tálalom. Jó étvágyat!

Varga Feri és Balássy Betty, énekesek:
A klasszikus dolgokat szeretjük mind étkezésben, mind
a hagyományokban. Betti minden évben készít farsangi fánkot,
melyet az előző évben általa eltett lekvárokkal, főleg a zsombói
eperből és barackból készült lekvárral ízesítünk. Isteni!
Hagyományosan én főzöm a pulykanyak levest, és utána évek
óta székelykáposzta a főétel de azokra is gondolok, akik esetleg
mást ennének, ezért vékony szelet tarjából készítek rántott húst
hagyományos módon elkészítve, illetve bundázottan, palacsintatésztába sütve is – ez szokott lenni a farsangi menü.

Természetesen elmaradhatatlan a jelmezkészítés, a beöltözés, a gyerekek saját maguk döntik el, hogy minek szeretnének
beöltözni farsangkor. Idén Dani Tini Nindzsa Teknőcnek, Róza
pedig hastáncosnőnek, amit már alig várnak.
Hajdu Lajos

Bálint Sándor tollából:
A vízkeresztet követő vasárnapokat az Érdy-kódex
így nevezi meg: első menyegzős vasárnap, másod menyegzős vasárnap, harmad menyegzős vasárnap, meg a
többi, vagyis amikor az Egyház nem tiltja a menyegzőket. Ezeket természetesen nem ezeken az Úrnak szentelt
vasárnapokon tartották, de a szószékről ilyenkor hirdette ki a pap a házasulandókat. Ezzel meg is könnyítette
a híveknek az időbeli tájékozódást. Ennek maradványa,
hogy a szegedi, továbbá a kalocsai nép hagyományosan
így nevezi meg a farsang vasárnapjait: első vasárnap,
második vasárnap, harmadik vasárnap, meg a többi. Az
utolsó a farsangvasárnap, húshagyóvasárnap.
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