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Hírmondó
Választási tájékoztató II.
Tisztelt Választópolgárok!
I. A VÁLASZTÓJOG
Magyarország Köztársasági Elnöke kitűzte a 2018. évi
országgyűlési képviselők választását. Mint ahogy a kézbesített
választási értesítőben is láthatták, a választás napja:
2018. április 8. vasárnap.
A szavazás 6:00 órától 19:00 óráig tart.
A választási törvényre való tekintettel, a választási határidők
és részletszabályok közötti könnyebb eligazodást segítendő kívánom Önöket tájékoztatni két részben.
Az előző részben ismertettem a választójog alapelveit, a névjegyzék, az ajánlás és a kampány fontosabb szabályait, valamint
a szavazatszámláló bizottságra vonatkozó lényeges változásokat.
A második részben próbálom átfogóan bemutatni a szavazás
menetét, az eredmény megállapítását és az esetleges jogorvoslatok lehetőségét.
I. A SZAVAZÁS
Az országgyűlési képviselők választásán a választópolgárnak
belföldön vagy – amennyiben felvetette magát a külképviseleti
névjegyzékre – Magyarország külföldön működő diplomáciai
és konzuli képviseletein, illetve – ha nem rendelkezik magyarországi lakcímmel – levélben van lehetősége szavazni.

A magyarországi szavazókörökben a szavazás
napján 6 órától 19 óráig lehet szavazni!
A szavazatszámláló bizottságnak a választópolgárok részére
a szavazóhelyiségben és a szavazófülkékben – megfelelő módon
rögzítve – tollat kell elhelyezni. A szavazatszámláló bizottság
tagjai a szavazóhelyiségben kizárólag a részükre hivatalosan elhelyezett tollakat használhatják.
A választópolgár részére a szavazóhelyiségben elhelyezett
toll használata csak lehetőség, a szavazás érvényességét ez nem
befolyásolja.
A szavazás megkezdésétől a szavazás lezárásáig a szavazatszámláló bizottság, a jegyzőkönyvvezető, a médiatartalom-szolgáltató képviselője, valamint a nemzetközi megfigyelő tartózkodhat a szavazóhelyiségben, míg a szavazás
ideje alatt a választópolgárok a szavazóhelyiségben csak a
választójoguk gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhatnak. Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, illetve akit testi
fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, általa
választott segítő – ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes – segítségét igénybe veheti.
A szavazatszámláló bizottság az urnák állapotát, valamint
azt, hogy azok üresek, az elsőként szavazó választópolgárral
együtt – aki a szavazatszámláló bizottság tagja és a jegyzőkönyvvezető nem lehet – a szavazás megkezdése előtt megvizsgálja.
Az urnákat az elsőként szavazó választópolgár jelenlétében
úgy kell lezárni, hogy azokból – az urna szétszedése nélkül – ne
lehessen szavazólapot eltávolítani. Az urna ürességét és szabályszerű lezárását az elsőként szavazó választópolgár a szavazóköri
jegyzőkönyvben aláírásával tanúsítja.
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A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a
kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel.
A választópolgárt a szavazást megelőzően a szavazatszámláló bizottságnak azonosítania kell!
A választópolgár igazolja személyazonosságát, valamint
lakcímét vagy személyi azonosítóját. Az említett adatok
igazolása más módon (például személyes ismertségre hivatkozással, érvénytelen igazolvány bemutatása alapján stb.) nem
fogadható el!
Ezt követően a szavazatszámláló bizottság megállapítja, hogy
a választópolgár szerepel-e a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben.
A szavazatszámláló bizottság visszautasítja azt a választópolgárt, aki:
a)
nem tudja személyazonosságát és lakcímét vagy
személyi azonosítóját igazolni;
b)
nem szerepel a kinyomtatott szavazóköri
névjegyzékben;
c)
már szavazott;
d)
megtagadja a szavazólap átvételének a névjegyzéken
aláírásával történő igazolását.
Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló
bizottság a szavazóköri névjegyzék alapján a választópolgár
részére átadja a szavazólapokat, amelyeket a választópolgár
jelenlétében a bal felső sarkában bélyegzőlenyomattal lát
el, valamint a szavazólap elhelyezésére szolgáló borítékot.
A szavazás titkosságának garanciájaként a törvény egyértelműen
rögzíti, hogy minden egyes szavazólapon ugyanazon előre kijelölt helyre kell elhelyezni a bélyegzőlenyomatot.
A szavazólap átvételét a választópolgár a kinyomtatott
szavazóköri névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja.
A szavazatszámláló bizottság a szavazóköri névjegyzék,
illetve a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke alapján
a választópolgár részére egy egyéni választókerületi szavazólapot és egy pártlistás szavazólapot ad át. Az országgyűlési
képviselők választására is kiterjedő hatállyal nemzetiségi
választópolgárként névjegyzékben szereplő választópolgár
részére egy egyéni választókerületi szavazólapot és nemzetiségének listás szavazólapját adja át.
Nagyon fontos, hogy az átjelentkezéssel szavazó választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján és az országos listás szavazólapon
szavaz. A szavazólapok elhelyezésére szolgáló borítékon
az országgyűlési egyéni választókerület megjelölése
szerepel. (Magyarán, mintha otthon maradt volna, és a lakóhelyén szavazna).
Az a választópolgár, aki a szavazást megelőző 6. napon vagy
azt követően létesített magyarországi lakcímet, és azt megelőzően a levélben szavazók névjegyzékében szerepelt, csak egyéni
választókerületi szavazólapot kap.
A szavazat érvényességét – ha az egyéb feltételeknek megfelel – nem érinti, ha a szavazólapon az érvényes szavazat mellett
bármilyen megjegyzést tettek, a jelöltek sorrendjét megváltoztatták, a jelölt nevét, listát kihúzták, illetve nevet, listát hozzáírtak.

A választópolgár a szavazólapot borítékba helyezheti, és az
urnába dobja. A titkosság érvényesítésének garanciája, hogy a
borítékot előre, a szavazólappal együtt át kell adni a választópolgárnak.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon
szereplő jelöltre, listára lehet!
Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti, illetve lista
neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal
lehet!
A szavazatszámláló bizottság egyik feladata a szavazás törvényes lebonyolítása, melynek része a szavazókörben a választópolgárok tájékoztatása, és a választópolgároknak a törvény által
előírt rendben történő segítségnyújtás is.
Ennek keretében a szavazatszámláló bizottság:
a)
ha egy, az egyéni szavazólapon szereplő jelölt vagy egy
lista a szavazólapok elkészítése után, de a szavazás
napját megelőzően kiesett, a szavazóhelyiségben elhelyezett hirdetményen, valamint szükség szerint
szóban tájékoztatja a választópolgárokat, a kiesett
jelölt vagy lista nevét a szavazólapon áthúzza;
b)
az írásképtelen választópolgár helyett – e tény feltüntetésével – a szavazatszámláló bizottság két tagja írja
alá a névjegyzéket;
c)
szükség esetén – a választópolgár befolyásolása nélkül
– megmagyarázza a szavazás módját;
d)
ha az olvasni nem tudó, vagy a szavazásban egyéb ok
miatt akadályozott választópolgár a szavazólap kitöltéséhez segítségül más személyt nem tud megkérni,
kérésére a szavazatszámláló bizottság két tagja együttesen segítséget nyújt.
Az, aki testi fogyatékossága vagy egyéb ok miatt önállóan
nem tudja kitölteni a szavazólapot, ehhez segítőt (akinek nem
kell választópolgárnak lennie) vehet igénybe.
A látássérült választópolgár Braille-írással ellátott szavazósablont vehet igénybe a szavazás segítése céljából. A szavazatszámláló bizottság a választópolgár szavazólapját belehelyezi a
szavazósablonba, és így adja át a választópolgár részére. A szavazást követően a választópolgár a szavazólapot kiveszi a szavazósablonból, borítékba helyezheti és az urnába dobja, a szavazósablont visszaadja a szavazatszámláló bizottságnak.
Ha a választópolgár a szavazólap urnába történő helyezése előtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja, egy
külön e célra szolgáló borítékba helyezi, és a rontott szavazólap
helyett új szavazólapot ad ki. A szavazatszámláló bizottság
a rontott szavazólap helyett újat – választópolgáronként és szavazólap-fajtánként – csak egyszer adhat ki.
A szavazólap kitöltésének ideje alatt – az olvasni nem tudó,
illetve a testi, vagy egyéb fogyatékossága miatt a szavazásban
akadályozott választópolgár segítője kivételével – csak a szavazó
választópolgár tartózkodhat a szavazófülkében.
A választópolgár a szavazóhelyiségben tartózkodásának időtartama alatt semmilyen módon nem akadályozhat más választópolgárt a titkos szavazásra vonatkozó joga gyakorlásában.
Mozgóurnás szavazás esetén szavazófülke helyett a szavazás
titkosságát garantáló körülményeket kell a választópolgár számára biztosítani.

Az átjelentkezéssel szavazók részére kijelölt szavazókörben
az eredetileg is a szavazókör névjegyzékébe tartozó választópolgárok tekintetében a szavazatszámláló bizottság szintén
csak illetékességi területén belülre viheti ki a mozgóurnát,
az átjelentkezett választók esetében azonban az egész településen köteles ezt teljesíteni. Ez a szabályozás azért fontos,
mert ha pl. tudja valaki, hogy a szavazás napján kórházi
kezelésben részesül, akkor először át kell jelentkeznie arra a
településre, ahol a kórház található, ezt követően kérheti a
mozgóurnával történő szavazást, így a kórházban felkeresi
őt a szavazatszámláló bizottság!
A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben
szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága,
illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be. A
mozgóurna iránti kérelemnek a választás kitűzését követően, de legkésőbb a szavazást megelőző második napon kell
megérkeznie a helyi választási irodához vagy a szavazás napján, legkésőbb 15 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló
bizottsághoz.
A mozgóurnát a szavazatszámláló bizottság két tagja viszi ki
– a szavazókör területén belül – a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárhoz.
Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi
lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik.
A kérelem alapján a jegyző törli a lakcíme szerinti szavazókör
névjegyzékéből, egyidejűleg felveszi azon település kijelölt
szavazókörének névjegyzékébe, ahol a választópolgár szavazni
kíván. A választópolgár a szavazást megelőző második napon
(2018. április 6.) 16.00 óráig kérheti a visszavételét a lakcíme
szerinti szavazóköri névjegyzékbe.
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékében szerepel, de a szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország
nagykövetségén vagy főkonzulátusán szavazhat. A választópolgár a szavazást megelőző nyolcadik napon (2018. március 31.)
16.00 óráig módosíthatja, hogy melyik külképviseleten kíván
szavazni, vagy kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből.
Nagyon fontos, hogy a külképviseleten a választópolgár
a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület
szavazólapján és az országos listás szavazólapon szavazhat.
Magyarán, mintha otthon maradt volna, és a lakóhelyén
szavazna!

Pintér Ferenc Gyula Ügyvédi Iroda
(6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 47. II em. 201.)

Kapcsolattartó:

Dr. Pintér Balázs Ferenc - ügyvéd
Telefonszáma: 30/301-50-94
e-mail: pinter.ferenc.gyula@gmail.com
Tevékenységi kör:

polgári ügyek, különösen földügy,
adásvétel, cégügy.
Időpontegyeztetés telefonon.
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Hírmondó
A törvény a közvélemény-kutatások szavazás napján történő
végzésének és nyilvánosságra hozatalának szabályait a korábbi
szabályozás mentén – a választással kapcsolatos jogszabályok
egységes értelmezése és az egységes joggyakorlat kialakítása
érdekében kiadott – választási állásfoglalások megállapításaival
kiegészítve rögzíti.
A szavazás napján a közvélemény-kutatást végző személy
a)
abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van,
nem léphet be;
b)
a választópolgárokat semmilyen módon nem
zaklathatja;
c)
és csak az épületből kilépőket kérdezheti meg.
A választási törvény a korábbi szabályozást pontosítja
azáltal, hogy nem a szavazóhelyiségből, hanem az épületből
kilépő választópolgárok tekintetében teszi lehetővé
a közvélemény-kutatás kérdéseinek feltételét. A szabályozás
ezen pontosításának gyakorlati indoka, hogy egy épületen belül
sok esetben több szavazóhelyiség is kialakításra kerül.
A törvény szerint a fentiekben kifejtett módon készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) is csak a szavazás befejezése után szabad nyilvánosságra hozni. Ezen szabályozás a
gyakorlatban ez idáig is érvényesült az iránymutató jellegűnek
tekintett, a szavazás napján végzett közvélemény-kutatásokról
rendelkező Nemzeti Választási Bizottság állásfoglalása alapján.
II. AZ EREDMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSA
A szavazatszámlálás során a szavazatszámláló bizottság,
a jegyzőkönyvvezető, a médiatartalom-szolgáltató képviselője, valamint a nemzetközi megfigyelő tartózkodhat
a szavazóhelyiségben.
A szavazóhelyiségben és a mozgóurnába leadott szavazatokat a szavazatszámláló bizottság a szavazás lezárását követően
haladéktalanul megszámlálja.
A szavazatszámláló bizottság a szavazóköri névjegyzék és a
mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke alapján megállapítja a szavazáson megjelent választópolgárok számát.
A szavazatszámláló bizottság az urna felbontása előtt ellenőrzi az urna sértetlenségét, és felbontja az urnát.
A szavazatszámláló bizottság összekeveri az urnákban és
a mozgóurnában lévő – nem érvénytelen – szavazólapokat,
majd azokat megszámlálja.
Érvénytelen a szavazólap, amely:
a)
nincs ellátva a hivatalos bélyegzőlenyomattal,
b)
a törvényben meghatározottnál több szavazatot
tartalmaz, vagy
c)
nem tartalmaz érvényes szavazatot.
Érvénytelen az a szavazat, amelyet:
a)
nem a jelölt neve melletti, illetve lista neve feletti körbe
tollal írt két, egymást metsző vonallal adtak le,
b)
kiesett jelöltre, listára adtak le.
A szavazat érvényességét – ha az egyéb feltételeknek megfelel – nem érinti, ha a szavazólapon érvénytelen szavazat is
szerepel, vagy ha a szavazólapon bármilyen megjegyzést tettek,
például a jelöltek, listák sorrendjét megváltoztatták, a jelölt nevét, listát kihúzták, nevet, listát hozzáírtak.
A szavazólapokat, illetve a szavazatokat legalább kétszer
meg kell számlálni. Az ismételt számlálást addig kell folytatni, amíg annak eredménye valamely megelőző számlálás
eredményével azonos nem lesz.
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A szavazatszámláló bizottság a szavazatok megszámlálását követően megállapítja a választás szavazóköri
eredményét.
A szavazóköri, valamint a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni.
A szavazatszámláló bizottság jegyzőkönyvvezetője a szavazóköri jegyzőkönyv adattartalmát – a jegyzőkönyv kitöltését
követően haladéktalanul – a helyi választási irodába továbbítja,
amely azt a szavazatösszesítő informatikai rendszerben rögzíti.
A választási irodák a választás nem hiteles eredményét
tartalmazó tájékoztató adatokat a szavazás lezárását követően nyilvánosságra hozzák.
A jegyzőkönyv egy példánya az illetékes választási irodában a szavazást követő három napon belül megtekinthető.
A szavazást követő kilencvenedik nap utáni munkanapon
a választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – meg kell
semmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát kilencven nap elteltével a Magyar Nemzeti Levéltárnak át kell adni.
III. JOGORVOSLATOK
A jogorvoslatok három formája a kifogás, a fellebbezés és
a bírósági felülvizsgálat iránti kérelem. Ezen felül rendkívüli
jogorvoslati lehetőség, hogy az Alaptörvényben foglalt jogok
megsértése esetén alkotmányjogi panaszt lehet benyújtani.
Kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás
és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással
a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő
szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.
Fellebbezést a választási bizottság elsőfokú határozata ellen
a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő
szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.
Bírósági felülvizsgálati kérelmet a választási bizottság
másodfokú határozata, továbbá a Nemzeti Választási Bizottság
határozata ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.
A határidőket naptári napokban kell számítani. A Választási törvényben meghatározott határidő minden esetben jogvesztő, késedelem kimentésére, illetve igazolás előterjesztésére
nincs mód. A határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le,
a választási bizottság rendelkezésére nyitva álló határidő
24 órakor jár le.
A jogorvoslati kérelmek benyújtására, valamint azok
elbírálására – a speciális jogorvoslati eljárásokat kivéve –
3 napos határidő áll az érintettek rendelkezésére a jogsértés
elkövetésétől, illetve a megtámadott választási bizottság határozatának meghozatalától.
Tisztelt Választópolgárok! Remélem, a két részes tájékoztatómmal sikerült átfogó képet nyújtani a választási jogszabályok
változásáról, a választópolgárokat érintő legfontosabb tudnivalókról.
Amennyiben az országgyűlési képviselő-választással kapcsolatosan bármilyen egyéb kérdésük merül fel, forduljanak
hozzám, a választási információs szolgálathoz, vagy keressék fel
a www.valasztas.hu internetes oldalt.
a

dr. Csúcs Áron, jegyző
Helyi Választási Iroda vezetője

Zsombó, a fiatalos, dinamikus település
– A mezőgazdaság korszakváltás előtt áll, tavaly
33%-kal növekedtek a beruházások, megérkezett a digitalizálás korszaka, ami sok új és izgalmas lehetőséget
nyit meg az ágazat előtt – nyilatkozta lapunknak B.
Nagy László, a Csongrád megyei 2. számú egyéni választókörzet képviselője és képviselőjelöltje.
A Homokhátság mindig speciális helyzetben volt, a térségben rossz minőségű a termőföld, a homok mindössze 3-6 aranykoronás. A jövő nagyban függ attól, hogy az itt élők milyen fejlesztéseket tudnak végigvinni. A terület legnagyobb problémája
a kevés víz, mely nélkül a termelés esélytelen, a csapadékeloszlás
a Homokhátságban hektikus. Az viszont jó hír, hogy nyugvópontra juthat a tavalyi kúthisztéria, a már meglévő és 80 méternél nem mélyebb kutakkal nem lesz probléma, benyújtottuk
a törvénymódosítási javaslatot, amit tavasszal tárgyalhat az országgyűlés – mondta B. Nagy László.

Az 1200-as évek óta lakott Zsombó nem tipikus homokhátsági település, bár lakói a nehéz körülmények ellenére boldogulnak, szorgos munkával zöldséget és gyümölcsöt termesztenek.
A lakosok átlagéletkora a megyében a legalacsonyabb, 38 év, köszönhetően annak is, hogy az elmúlt 30 évben sokan költöztek
ki Szegedről. Ennek és a természetes szaporulatnak a hatására
az 1800–2000-es népesség megduplázódott, ami érthető, hiszen
egy barátságos, biztonságos településen jó élni – mondja Csongrád megye fejlesztési biztosa. Ezzel együtt a község problémája
hasonló a többi homokhátsági településhez, csökken a mezőgazdaságból élők száma, miközben persze Szeged közelsége
miatt kedvelt a nagyvárosból kiköltözni vágyók számára.
Ahogy a többi homokhátsági település, Zsombó is élt a pályázati lehetőségekkel tavaly, és több mint 470 millió forintot
nyertek fejlesztésre. Ebből a legnagyobb, 300 milliós tétel a
Zsombó-Forráskút kerékpárút, ami nagyon fontos infrastrukturális beruházás, mint ahogy mindegyik, homokhátsági településeket összekötő az. Az igazi persze a Szegedig érő lenne, ami
a napi munkába járáshoz ugyan nagy távolság, de segédmotorral már nem az. Ehhez kapcsolódó jó hír, hogy 2018. augusztus
1-én indul a szatymazi bekötő úttól a dorozsmai felüljárónál
lévő körforgalomig tartó több, mint 5 km-es útszakasz építése.
Régi gond oldódik meg a csapadék- és belvízelvezető rendszer fejlesztésével, ez 114 millió forintos tétel, de hosszú távú
hasznot hoz a polgármesteri hivatal és közösségi ház 50 milliós
energetikai korszerűsítése – utóbbi érdemi rezsicsökkentő tétel.
a szerkesztőség
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Zsombói

Hírmondó
Önkormányzati hírek
Kedves Zsombóiak!
Az előző Zsombó Hírmondó újévi köszöntőjében jeleztem,
hogy bővebben most fogok írni a 2017. év eredményeiről és az
idei tervekről, folyamatban lévő beruházásokról. Március 13-án
falugyűlést is tartottunk ebben a témában, ahol újabb információk hangzottak el B. Nagy László országgyűlési képviselőtől,
megyei fejlesztési biztostól, ezért ezekkel kiegészítve adom közre a tájékoztatómat.
Képviselő úr bejelentette, hogy a Zsombó – Kiskundorozsma közötti út felújítása az idén őszig elkészül. Az ehhez
szükséges forrás a Magyar Közút Zrt. rendelkezésére áll; a tervezést, közbeszerzést lefolytatták, a szerződést megkötötték.
Jó hírt közöltem a falugyűlésen Önkormányzatunk pályázataival kapcsolatban. Sportpark (kültéri saját testsúlyos edzőpálya) kialakítására nyertünk pályázatot a Magyar Állam saját
finanszírozásában. Ebben is megköszöntem B. Nagy László
képviselő úr segítségét, aktív közbenjárását. A gyakorlatban ez
úgy valósul meg a Zetkó József sportközpont Parkerdő felőli végében, hogy az állam által megbízott vállalkozó telepíti az
eszközöket az önkormányzat által biztosított területen. Természetesen az igazolt sportolókon kívül bárki használhatja majd
az új eszközöket.
Képviselő úr újabb jó hírt jelentett be sportügyben. Bartók
Csaba kézilabdázóval, Csongrád megyei képviselőjelölttel aktív közreműködésben kezdeményezésükre a Magyar Kézilabda
Szövetség várhatóan felújítja az önkormányzati tulajdonú, nem
jó állapotú aszfaltos kézilabdapályát, amely az iskola mellett található. A felújítás keretében műanyag borítást kap a pálya kapukkal, hálókkal. Ez kiválóan tudja majd szolgálni a kézilabda
mellett a labdarúgás, a kosárlabda edzései mellett az iskolai testnevelést is. A végleges döntést még várjuk, de jók az esélyeink.
Képviselő úr a falugyűlést megelőző fogadóórán és a falugyűlésen válaszolt a hozzá érkezett kérdésekre.
És akkor jöjjenek az önkormányzati fejlesztések:
A 2017. év pályázati szempontból a várakozás és az öröm
jellemezte a sikeres pályázatokkal kapcsolatban. A Területi
Operatív Program (TOP) különböző kiírásain pályázott önkormányzatunk 2016. tavasszal, és tavaly nyáron megérkeztek az
első örömteli hírek.
Nyertünk Forráskúttal közösen 297,5 millió Ft-ot a két település meglévő kerékpárútjainak összekötésére és meghos�szabbítására Szeged irányába (Zsombó – Szeged közigazgatási
határig), valamint a megyehatár irányába. A közbeszerzési eljárást lefolytattuk. A legalacsonyabb vállalási összegű kivitelezői
ajánlat is közel 84 millió Ft-tal magasabb a rendelkezésre álló
forrásnál, ezért forráskiegészítést kértünk az irányító hatóságtól, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól. Az eredményt várjuk.
Az egyébként általánosságban elmondható a pályázati konstrukcióban szereplő megyei és országos pályázatok legtöbbjéről,
hogy a pályázatok benyújtása és az eredmények közlése között
eltelt időszakban jelentősen növekedtek az építőipari árak, ami
miatt a legtöbb projektgazda ugyanezzel a problémával küzd.
Reményeink szerint 2018-ban el tud készülni a régen várt
kerékpárút. A folyamatban lévő közbeszerzési eljárásban áprilisban eredményt kell hirdetnünk, vagy el kell engednünk a
pályázat megvalósítását, és ha addig nem érkezik meg a válasz
az állami forráskiegészítésre, akkor el kell gondolkodnia a két
önkormányzatnak a hitelfelvételen annak érdekében, hogy meg
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tudjon valósulni a régen várt kerékpárút-beruházás.
Szintén nyert a Csapadék- és belvízelvezető rendszer
fejlesztésére benyújtott pályázatunk. Ebben a belterületi csapadékvíz levezető rendszer több szakasza tud majd megépülni, és
a hatósági előírások miatt egy víztározót is építeni kell. A beruházásra 115 millió Ft-ot kapott az önkormányzat. Jelenleg az engedélyeztetés és az építési terület megszerzése zajlik. Várhatóan
ez a beruházás 2019-ben tud elkészülni.
Év végén kaptuk meg a jó hírt, hogy TOP pályázatot nyertünk
a Polgármesteri Hivatal és a Közösségi Ház energetikai
korszerűsítésére, ez 50 millió Ft. Ennek a projektnek a megvalósulását követően megújuló energiával fűtjük (hűtjük) majd
a két közintézményt. A szükséges energiát levegő-hőszivattyús
rendszer állítja majd elő, illetve a gépek működéséhez szükséges
energiát újabb 12 kW-nyi napelem termeli majd. Átalakításra
kerül még a pályázatból a hivatal gépészeti rendszere.
A Területi Operatív Programon túl természetesen igyekeztünk más forrásszerzési lehetőségeket is kihasználni a település fejlesztésére. Ilyen volt a Belügyminisztériumtól kapott 20
millió Ft-os támogatás, amelyből kiépítésre került a település
közterületi kamerarendszere. A közterületeken elhelyezett
56 kamera és a hozzá tartozó adatátviteli, feldolgozó és rögzítési rendszer nyáron a Falunapon került átadásra, és úgy tűnik
beváltja a hozzá fűzött reményeket a közbiztonság, a vagyonbiztonság és a közlekedésbiztonság területén is.
Szintén a Belügyminisztérium támogatásának (15 millió Ft
+ 5 millió Ft önerő) köszönhetően újult meg a Szent Mihály
és a Jókai utca. Így a Kodály Zoltán utca után másik forgalmas gyűjtőút is megújult. A támogatás pénzügyi elszámolása,
ellenőrzése folyamatban van. Az útfelújítások területén sok még
a tennivaló, ahogy az előre látható volt, várhatóan legalább egy
évtizedig el fog tartani, mire minden jelenleg felújításra szoruló
utca megújul jelenlegi ismereteim szerint, ha fennmarad a jelenlegi jó kormányzati támogatás. Pályázatok továbbra sincsenek lakóutak felújítására, csupán az évenként, megyénként legfeljebb néhány utcára elegendő belügyminisztériumi támogatás
áll rendelkezésre.
Nemcsak a fejlesztések területén igyekeztünk pályázni, hanem a többek között a terstvértelepülési kapcsolataink erősítésére is. Tavaly pályázatot nyertünk testvértelepülési programok segítésére, amelyből Ipolynyékre tudtuk eljuttatni az
ottani pincefesztiváli fellépésre a zsombói Bokréta Dalkört,
valamint az ipolynyéki képviselők zsombói falukarácsonyon és
adventi gyertyagyújtáson való vendéglátása, szállása került finanszírozásra. A 350.000 Ft-os, 100%-os támogatási intenzitású
támogatás elszámolás alatt van.
A Csongrád megyei települések közül a legjobban szerepelt
önkormányzatunk a Tanyafejlesztési programokon négy pályázat elnyerésével. Mindegyik pályázat 2018 tavaszán valósul meg,
és a teljes projektek 90%-a támogatott 10% önkormányzati önerő mellett.
1.) Királyszéki iskola fejlesztése
A cél a tanyasi közösségi tér fejlesztése: térburkolat, kültéri
konyha és focipálya kiépítése, kerti WC és zuhanyzó kialakítása.
A program keretében beszerzésre kerülnek rendezvényeinken
jól használható műanyag székek (200 db), laptop és projektor.
Támogatás: 7.302.510 Ft

2.) Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése
A cél a tanyagondnoki szolgálat működésének támogatása
eszközök beszerzésével. Ilyen eszközök például a tanyagondnoki
autó téli, nyári autógumi-garnitúra, láncfűrész, magasnyomású
mosó, szerszámkészlet, fúrógép, autós biztonsági gyermekülés.
Támogatás: 1.848.500 Ft
3.) Tanyai esélyegyenlőségi programok/tanyasi életet
és gazdálkodást segítő programok
A cél a tanyasi életet és gazdálkodást segítő programok megvalósítása, amelyek természetesen nem csak a tanyán élőket
segíti. A programokat már meg is hirdette Barna Klára kolléganőm többek között a Zsombói Hírmondóban.
Támogatás: 1.714.500 Ft
4.) Szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakítása
tanyákra vezető bekötő utak kereszteződésében
A fejlesztés célja: a 2017-ben megvalósuló szigetüzemű közvilágítási program folytatása – Zsombó tanyavilágának útkereszteződésekkel ellátott területein közvilágítás telepítésével a
közbiztonság növelése, a terület élhetőbbé tétele. A tavalyival
együtt összesen 16 helyen kerül kialakításra szigetüzemű közvilágítás.
Kapott támogatás: 2.785.879 Ft
Szintén hazai forrásból sikerült a Lápastói csőszház felújítására 2 millió Ft-ot megpályázni, amelyhez ugyanennyi
önerőt kell hozzátennie az önkormányzatnak. A pályázat célja a
népi építészeti emlékek helyreállítása.
Az épület megjelenésében és befoglaló méreteiben, főbb
szerkezeteiben az eredeti állapot megóvása miatt nem történik
változás, eredeti állapotban kerülne helyreállításra, viszont az
épület utólagos szigetelése és a leszakadt födémszerkezet cseréje elengedhetetlenül szükséges.
A felújítás során megvalósul egy egyszerű elektromos hálózat, valamint vízvételi helykialakítással megépülő belső csatorna és vízhálózat.
A helyreállítást követően helyi történeti emlékhelyként és
a Lápastói búcsújárás szerves részeként hasznosul az épület.
Nemrég megkeresett a Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és
Kulturális Antropológiai Tanszékéről dr. Mód László egyetemi
adjunktus, és felajánlotta, hogy a homoki esetleg a Kárpát-medencei szőlőtermesztésről kiállítási anyagot készítenek részünkre, amely akár állandó kiállítás is lehetne a csőszházban.
A csőszházzal kapcsolatban ismételten köszönöm Gyuris
Gézánénak a felajánlását, amely lehetővé tette, hogy az Önkormányzat jelképes vételáron hozzájusson a csőszház épületéhez
és ingyenesen a körülötte lévő földterülethez. Ezzel a lehetőséggel megmentővé vált az egyik legrégebbi zsombói épület.
Végezetül jöjjenek a már benyújtott, de még el nem bírált és
benyújtás alatti önkormányzati pályázatok:
A Területi Operatív Programban Agrárlogisztikai
központ fejlesztésére pályáztunk 130 millió Ft támogatásra
100%-os támogatással. Az elbírálás folyamatban van. A projektben 400 m2-es Agrár-logisztikai központ és az ehhez kapcsolódó 3 db 26 m2-es konténer (mely irodának, hűtőrendszernek
és szociális helyiségnek biztosít teret), valamint utak kiépítése
valósulhat meg.
Pályáztunk még és várjuk az eredményt:
néptáncosok fellépésének támogatására testvértelepülésünkre, a székelyföldi Orotvára
humánszolgáltatások fejlesztésére 9 település összefogásában Röszke gesztorságával
helyi identitás és kohézió erősítésére a dorozsmaföldi

másik 3 településsel összefogva Üllés gesztorságával.
Két LEADER-es pályázat benyújtásának küszöbén áll Önkormányzatunk:
1.
Településközpont fejlesztése Zsombón. Igényelt
támogatás: 12,4 millió Ft (95%-os támogatási intenzitású). A
pályázat a Móra utca Közösségi Ház, Egészségház és a Polgármesteri Hivatal közötti tér rendezését, valamint a Polgármesteri
Hivatal bejáratának az eredeti helyére – a térre nézően – történő
visszahelyezését biztosítja. A téren burkolt járófelületek, parkosítás valósulhat meg és a hivatal kismértékű átalakítása.
2.
Parkerdő fejlesztése Zsombón. Igényelt támogatás
17,3 millió Ft (95%-os támogatási intenzitású).
A projekt célja az ősnövényzet megtartásával és növénymegújulással együtt a település arculatának és lakóbarát funkcióinak megújítása, kibővítése. A fejlesztés magában foglalja az erdő
sport és rekreációs tevékenységekre alkalmassá tételét erdei sétány kialakításával, utcabútorok kihelyezésével (ülőkék, lócák,
asztal, pad, ivókutak), pihenőhelyek képzésével, tájhonos növények telepítésével, valamint a vízzel való ellátás biztosítása).
Ezen pályázat benyújtása kétségessé vált, mert az Önkormányzat által megvásárolt erdőben (a sportpályázathoz közelebb eső része) van még kb. 5% tulajdonrésszel egy tulajdonostárs, aki nem kíván hozzájárulni a pályázat benyújtásához,
annak ellenére sem, hogy az értéknövelő beruházás minden
terhét az Önkormányzat vállalja.
A falugyűlésen elhangzott kérdésre válaszul ismertettem az
erdő tulajdonjogának alakulását, az önkormányzati vásárlást és
a tulajdonostárs nevét, aki Bezdány Béla, zsombói lakos. Sajnos
nem sikerült megegyezni a tulajdonostárssal a kivásárlásról és
esetleges más ingatlanra történő cseréjéről. Az erdő értékével
kapcsolatban a Képviselő-testület és a tulajdonostárs nagyon
más nagyságrendben gondolkozik. Kérdésre válaszolva elmondtam, hogy a Képviselő-testület azért nem döntött eddig
a kisajátításról, mert bíztunk a megegyezésben, és kisajátítást
csak végső esetben alkalmaz az Önkormányzat.
A pályázat benyújtásáig rendelkezésre álló rövid időben is
bízunk a tulajdonostárs együttműködésében, miután szóban
többször kinyilatkozta, hogy nem szeretné a falut hátráltatni.
Nagyon sajnálnám, ha emiatt esne el Zsombó egy régóta várt
fejlesztéstől.
Tisztelettel:

Gyuris Zsolt
polgármester

Felhívás
Tisztelt Lakosok!
Szeretnénk felhívni ismételten a Tisztelt Lakosság
figyelmet, hogy a kommunális hulladékgyűjtő edényekbe
NE TEGYENEK hamut, fűnyesedéket, állati maradványokat, építési törmeléket és egyéb hasonló hulladékot. Amen�nyiben az ürítéskor ilyen jellegű hulladékot lát az edényben
a rakodó nem köteles azt kiüríteni, illetve az ürítés során
keletkező sérülésekért nem tudunk felelősséget vállalni.
Szíves megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
	Négyforrás Nonprofit Kft.
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Hírmondó
Tájékoztató a Képviselő-testületi
ülésen történtekről
A Hírmondóban a Képviselő-testületi ülésen történtekről készült legutóbbi beszámoló óta 2 alkalommal
ülésezett a Képviselő-testület, amelyből egy munkaterv
szerinti rendes ülés és egy munkaterven felüli rendkívüli ülés volt.
2018. FEBRUÁR 13.
– MUNKATERV SZERINTI, RENDES ÜLÉS
Az első napirendi pontban a Képviselő-testület módosította a 2017. évi költségvetési rendeletét. A rendelet módosítására
jogszabályi kötelezettség miatt is került sor.
A második napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta
az Önkormányzat 2018. évi költségvetését. A költségvetés alapján elmondható, hogy az Önkormányzat az előző évekhez hasonlóan mérsékletes, feszes gazdálkodást irányzott elő.
Ezt követően a Képviselő-testület a jogszabályi kötelezettségének eleget téve elfogadta a Középtávú tervet, ami azt jelenti, hogy az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteket
a költségvetési évre és a költségvetési évet követő 3 évre nem
tervez.
A harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület módosította a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletét (a
továbbiakban: SZMSZ). A rendelet módosítását jogszabályváltozás indokolta. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
korábban jegyzői hatáskörbe utalta a közútkezelői hozzájárulás megadását. A jogszabályváltozás miatt a hatáskör átkerült
a Képviselő-testület hatáskörébe. Az Önkormányzat nevében a
polgármester jogosult nyilatkozatot aláírni, vagy hozzájárulást
adni. Ezért az SZMSZ-ben a polgármester hatásköreit módosítani kellett.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület módosította a Szociális rendeletét. A rendelet módosítását az indokolta,
hogy a rendelet megalkotása óta eltelt időszakban jelentősen
emelkedtek a bérek és az árak. A bérek emelkedése miatt a szociális ellátások jogosultságához kötött jövedelemhatárt sokkal
többen átlépték, így nem kaphatták meg a támogatást. Ennek
megfelelően emelték a hulladékszállítási díjkedvezmény jogosultságához szükséges, egy főre eső nyugdíjminimum összegét,
a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat önkormányzati támogatásának összegét és a temetési települési támogatáshoz szükséges, egy főre eső jövedelmi határokat. A részletekről
felvilágosítást kérhetnek a szociális ügyintézőnél, Stefkovicsné
Nagy Ildikónál.
Ezt követően a Képviselő-testület elfogadta a József Attila
Közösségi Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére szóló pályázati kiírást. A pályázatot azért kellett kiírni, mert a jogszabály
alapján a magasabb vezetői beosztás (igazgatói) álláshelyre szóló megbízás legfeljebb 5 év határozott időre adhat a fenntartó.
A pályázat részletes feltételei megtalálhatóak az Önkormányzat
honlapján.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület Bezdány
Béla társtulajdonossal tárgyalt a Zsombói kiserdő tulajdoni viszonyait illetően. A Zsombó 098/76 hrsz alatti, sportpálya melletti erdőben az Önkormányzat 95%-os, Bezdány Béla 5%-os
tulajdoni hányaddal rendelkezik. A tulajdoni viszonyok rendezése azért is lenne fontos, mert a hamarosan benyújtásra kerülő
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pályázat beadásához tulajdonosi hozzájárulás szükséges. Ennek
hiányában a pályázat elutasításra kerül, amely a kiserdő átalakításának elmaradásával járna és ez óriási veszteség lenne a település, valamint a gyermekeink, unokáink számára.
Ezt követően a Képviselő-testület elfogadta a Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról szóló beszámolót. A Beszámolóból kiderült, hogy az egyre növekvő jogszabályi előírásokat,
adminisztrációs terhet, feladatokat a Hivatal kollégái jelentős
túlmunkával igyekeznek ellátni.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervét. A terv szerint az irányadó közbeszerzési értékhatárokra tekintettel 2018.
évben 2 db építési beruházást kíván Önkormányzatunk megvalósítani. Természetesen az év közben benyújtott pályázatok nyerése esetén a közbeszerzési terv módosítása válik szükségessé.
Ezt követően a Képviselő-testület a településrendezéssel
kapcsolatos döntéseket hozta meg. Először a településrendezési
terv készítésére vonatkozó eljárás megindításáról, ezt követően
pedig a településrendezési terv készítésére vonatkozó tervezési
szerződés jóváhagyásáról döntött a Képviselő-testület. A rendezési terv elfogadása óta rengeteg idő eltelt. A hosszú idő alatt
számos lakossági megkeresés érkezett a rendezési terv módosítására, felülvizsgálatára.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület dr.
Csúcs Áron jegyző előterjesztése alapján megválasztotta a
zsombói Szavazatszámláló Bizottságok tagjait. A Szavazatszámláló Bizottságok tagjairól szóló hirdetmény már az előző Hírmondóban megjelent. A három Szavazatszámláló Bizottságba
bizottságonként 3-3 tagot és 3-3 póttagot választott meg a Képviselő-testület.
Ezt követően a Képviselő-testület Szőcs Ferenc torockói
polgármester és a Képviselő-testület megkeresés alapján úgy
döntött, hogy Testvértelepülési Megállapodást köt az erdélyi Torockó községgel. Torockó, talán a Kárpát-Medence leghíresebb,
legismertebb községe. Torockó Erdélyben, Fehér megyében található a Székelykő lábánál. Torockó 1999-ben Európa Nostradíjat kapott a kulturális örökség megőrzése miatt.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának Társulási Megállapodás módosítását. A Társulási Megállapodás módosítását jogszabályváltozások és az indokolta, hogy
Domaszék község felvette a nagyközségi címet.
Ezt követően a Képviselő-testület – mint fenntartó – elfogadta a Zsombói Bóbita Bölcsőde szakmai programjának módosítását, valamint elfogadta, hogy a Bölcsőde a 2018. év folyamán
nyári és téli bezárásokat nem tervez, azonban 2018. április 21én nevelés nélküli munkanap miatt zárva lesz.
Ezt követően a Képviselő-testület, az Országos Mentőszolgálat Szegedi Mentőállomása részére egyszeri, 50.000,- Ft támogatást adott mentéstechnikai eszközök beszerzésére.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület – az ország önkormányzatainak nagy részével egyetértve – elutasította
a Soros-tervet és azt, hogy a településen bevándorlásszervező
irodát működtessenek.
Az utolsó előtti napirendi pontban a Képviselő-testület támogatta Táborosi Renáta kérelmét és bérbe adta a dr. Kiss István Egészségház feletti egyik szolgálati lakást.

Az utolsó napirendi pontban a Képviselő-testület meghallgatta Maróti Gyula szegedi lakost és ügyvédjét a szennyvízberuházással kapcsolatos polgári perrel kapcsolatban. A Képviselő-testület a felperes által felajánlott egyezségi kísérletet csak
részben fogadta el.
2018. MÁRCIUS 7.
– MUNKATERVEN FELÜLI, RENDKÍVÜLI ÜLÉS
A rendkívüli ülés összehívását a pályázatok beadása
indokolta.
Az első napirendi pontban a Képviselő-testület úgy döntött,
hogy a településközpont fejlesztésére pályázatot nyújt be. A pályázat keretében a Polgármesteri Hivatal és a József Attila Közösségi Ház és Könyvtár közötti terület újulna meg.
A második napirendi pontban a Képviselő-testület a zsombói
kiserdővel kapcsolatos döntéseket hozta meg. Először arról
döntött, hogy pályázatot kíván benyújtani a zsombói kiserdő
fejlesztésére. A Zsombó 098/76 hrsz alatti, sportpálya melletti
kiserdőben az Önkormányzat 95%-os, Bezdány Béla 5%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik. A pályázat benyújtásának azonban feltétele a tulajdonosok hozzájárulása. A Képviselő-testület
próbál Bezdány Béla társtulajdonossal megegyezni a pályázat
támogatását illetően. Amennyiben a társtulajdonos hozzájárulása elmarad, akkor a pályázat elutasításra kerül, amely a kiserdő átalakításának elmaradásával járna, és ez óriási veszteség
lenne a település, valamint a gyermekeink, unokáink számára.
A Képviselő-testület a következő döntésében próbált egyezséget
kötni Bezdány Béla társtulajdonos tulajdoni hányadára vonatkozóan, amelyre csereterületet ajánlott fel a tervezett ipari park
területén, valamint egyezség hiánya esetén a kisajátítási eljárás
megindítását is fontolóra vette. A Képviselő-testület elsődlegesen próbál megegyezni a társtulajdonossal, azonban egyezség
hiánya esetén el kell gondolkodni a közös tulajdon megszüntetésén, hiszen ezen pályázatok sikere múlhat. A témában az utolsó döntés a zsombói kiserdő másik felével kapcsolatban született. A társtulajdonosok megkeresték az Önkormányzatot, hogy
erdőgazdálkodóként bejelentkeznének a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságánál, mint erdőgazdálkodók. Ehhez szükséges valamennyi tulajdonos hozzájárulása.
A Zsombó 098/78 hrsz-ú (Kossuth utca felőli) kiserdőben az
Önkormányzat 10%-os, a többi társtulajdonos összesen 90%-os
tulajdoni hányaddal rendelkezik.

Tájékoztatás
adatgyűjtésről
Tájékoztatom a helyi lakosságot, hogy a Központi Statisztikai
Hivatal Zsombó településen a KSH elnöke által 2018-ra engedélyezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.
A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
(OSAP) szerinti nyilvántartási számai és megnevezései:
1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei
2153 Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel,
naplóvezetés
2154 Háztartási Költségvetési és Életkörülmény Adatfelvétel,
éves kikérdezés
Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a Statek Kft. fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői
végzik. A válaszadásra kijelölt háztartások címét matematikaistatisztikai módszertani alapokon véletlenszerűen választottuk
ki, a válaszadás önkéntes. Az adatfelvételekből származó eredmények nélkülözhetetlenek a társadalmi jellemzők feltérképezésében, például a munkaerő-felmérés információin alapuló
foglalkoztatottság és munkanélküliség nemzetközi standardoknak megfelelő mérésében.
Az adatfelvételek statisztikai célból történnek, az adatok kizárólag összesített formában kerülnek nyilvánosságra. Az egyedi adatokat bizalmasan kezeljük, azok mások számára nem hozzáférhetőek. Az adatgyűjtés során a statisztikáról szóló 2016. évi
CLV. törvénynek, valamint az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek
megfelelően járunk el.
A lakosság és az önkormányzat részére munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:00 óra között, pénteken 8:00 és 14:00
óra között a +36 80 200-766 telefonszámon, illetve a lakinfo@
ksh.hu email címen adunk további felvilágosítást. Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan
a www.ksh.hu internetes oldal nyújt tájékoztatást.
Köszönjük együttműködésüket, támogatásukat, amellyel
hozzájárulnak a felmérés sikeres végrehajtásához!
Tisztelettel:

Kátainé Csincsák Éva
főosztályvezető

Az utolsó napirendi pontban a Képviselő-testület Maróti
Gyula szegedi lakos újabb egyezségi ajánlatát tárgyalta a Képviselő-testület. Az előző képviselő-testületi ülésen a Maróti Gyula
felperes által felajánlott egyezségi kísérletet a Képviselő-testület
csak részben fogadta el. A határozatra Maróti Gyula felperestől újabb ajánlat érkezett. Erre a Képviselő-testület úgy döntött,
hogy fakivágásra szakosodott szakértőt fog felkérni az ingatlanon található fák értékének megbecslését illetően.
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Képviselő-testület előreláthatólag 2018 áprilisában tartja a következő ülését.
Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!
dr. Csúcs Áron
	Zsombó Nagyközség Jegyzője
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Hírmondó
Mulatság és ünnepség
Szivárvány Zsombói Nagycsaládosok Egyesülete
2018. február 17-én a község téltemető farsangi mulatsága
után este 18 órától megrendezésre került az Egyesület farsangi
összejövetele is, mely a tavalyi évben új programként lett bevezetve.
Az előző évhez képest megháromszorozódott a létszám,
örömmel láttuk, hogy egyre nagyobb az érdeklődés. A jelmezkészítést tényleg mindenki komolyan vette, így az álcázás
nagymestereivel szórakozhattunk az est folyamán. A „batyus”
bulira a finomságokat sem sajnálták a vendégek, a kínálóasztal
gyorsan megtelt ízletes falatoznivalókkal, és persze a tiszta házi
pálinka sem maradt otthon.
A legötletesebb jelmezeket jutalmaztuk, bár a döntés nagyon
nehéz volt…

2018. március 10-én nőnapi ünnepséget tartottunk, ahol a
fiúké volt a főszerep. A szupertitkos próbák meghozták a sikert,
a hölgyek jól szórakoztak, s ismét megcsodálhatták a férfiak
idomait.

Áprilisban szusszanhatunk egy kicsit, kipihenhetjük a vigadozás fáradalmait májusig.
A hónap elején, április 9-én egyesületi gyűlést tartunk, ahol
a májusi események lesznek a téma: Majális, Gyereknap és a közelgő kirándulás.
A csapatépítő kirándulás időpontja május 12., helyszíne
a Kincsem Lovaspark.
A Lovaspark egész évben nyitva tartó komplexum, mely színes programokkal várja az odaérkezőket, de azt is fontos megemlítenünk, hogy a parkbemutatóval egybekötött Attila-dombi
látogatás során mindenki megtapasztalhatja a gyógyító energiájáról ismertté vált domb pozitív hatásait is.
Természetesen rendezvényeink továbbra is nyitottak mindenki számára, külsősként is bárki részt vehet rajtuk, s ha jól
érezte magát és kedvet kap, csatlakozhat is a tagok közé.
Gyuris Leila
elnök

Húsvéti ételszentelés, a „kókonya”
mint ősi magyar szó eredete
A húsvéti ételszentelés, egyes vidékeken ételáldás a
szentelményeknek egyik máig elevenen élő fajtája. Az ételek
megáldására már Jézus példát adott a csodálatos kenyérszaporításnál és az Utolsó Vacsorán. A megszentelt húsvéti eledel
megvédte a híveket a hosszú böjt, megtartóztatás után a mértéktelenség kísértésétől. Ezek az ételek többfélék, és jelképes
értelmük is van.
Szimbolikájukat már a Sándor-kódex* magyarázza: Az
mennyországban az szentök tudod-e, mit esznek? Én hiszöm,
hogy nem tudod. Az mennyországban mentül jelösb étök az
kókonnya. Micsoda az a kókonnya? A kókonnya ünnönmaga
Úr Krisztus, Isten és embör… mert valamik kellenek az
kókonnyához, avagy az húséti könyérhöz, űbenne mind
megleletnek avagy példáztatnak. Az húsvéti könyérhöz sajt és
tej, tikmony, tiszta tészta, környül tésztából koszorúmódra kell
csinálni, meg kell sütni, meg kell szentölni, egymásnak kell benne küldözni…
A hitújító Bornemissza Péter nem egészen jóhiszeműen írja:
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a pápások Isten parancsolatja ellen való dolgokat sok ezert szerzettek: kókonya, gyertya, víz, búza szentelést, holtak imádását.
A húsvéti eledeleknek jellegzetes régi neve tehát kókonya,
kókonnya: a Sándor-kódex írója szerint maga Jézus Krisztus.
A szó népünk körében részben ebben az értelemben, részben
bizonyos jelentésmódosulással máig él. A Székelyföldön, továbbá a bukovinai Andrásfalván a húsvéti szentelt eledelek (kalács,
sonka, bárány, tojás, só) összefoglaló neve. 1544. az mel pap húsvét napján az kokonnyát megszentelé. A szegedi nép ajkán jelenti a megszentelt húsvéti keménytojást. Így emlegetik az udvarhelyi székelyek is. Az istensegítsi székelyeknél viszont a húsvéti
kalács neve. A gajcsánai és klézsei csángómagyarok is kókënya,
kókënnya névvel illetik a húsvéti tojást, túrós süteményt. A szó
régebben az egész magyarság körében általános lehetett, amit
az is bizonyít, hogy az ősi, még szóbakerülő húsvéti játékot, a
tojásütést Göcsejben kókálás, Somogyban kókányolás, Vásárosdombón kokonyázás, Ormánságban kókázás néven emlegetik,
ami a náluk már nem élő kókonya szó származéka.

A húsvéti locsolkodás és
a piros tojás eredete
Manapság már csak kevés férfi tartja magát a hagyományhoz, és kel útra húsvét hétfő reggelén, hogy az ismerős hölgyeket
kölnivel permetezze. Ráadásul sok nő ki nem állhatja az orrfacsaró pacsulikat, pedig ez mind semmi ahhoz képest, amit
nagyanyáink egykor kiálltak a húsvéti locsolkodás kapcsán.
Ismerkedjünk hát meg a locsolkodás szokásaival és eredetével!
HÚSVÉTI LOCSOLÁS
Ennek az egész ország területén ismert népszokásnak az
eredete messzi korok világában gyökerezik, amikor őseink
a víz megtisztító és megújító erejében hittek, s ez a szokás a mai
napig megmaradt.
A locsolkodás eredetének egyházi magyarázata egyrészt
a keresztelésre utal, másrészt pedig arra a legendára, amely szerint a Jézus feltámadását hirdető jeruzsálemi asszonyokat locsolással akarták a zsidók elhallgattatni, illetve a Jézus sírját őrző
katonák vízzel öntötték le a feltámadás hírét vivő asszonyokat.
Az ifjú legények, gyermekek locsolkodása vízzel, kölnivel,
rövid versikék kíséretében, adománykérés céljából újabb keletű
népszokás, mely falvakban és városokban egyaránt ismert. Bár
a keresztény vallás az egész világon elterjedt, a húsvéti locsolkodásnak leginkább csak Közép-Európában jutott kiemelkedő
szerep.
A húsvét hétfő vízbevető, vízbehányó hétfő elnevezése utal a
szokás eredeti jellegére. Egyes helyeken a népszokáshoz híven a

Forradalom 170
Március 15-én 8.30-kor emlékeztünk az 1848-as forradalom 170. évfordulójára a József Attila Közösségi Ház nagytermében. Gyuris Zsolt polgármester úr megnyitója után B. Nagy
László, Zsombó országgyűlési képviselője köszöntötte az egybegyűlteket, majd felidézte a forradalom jelentős eseményeit.
„Kossuth Lajos azt üzente” címmel történelmi táncjátékot
mutatott be a Garaboly táncegyüttes és iskolánk Boróka táncegyüttesének növendékei Nokta Gábor tánctanárunk vezetésével.
Bátki-Fazekas Zoltán operaénekes Hegedűs Károlyné
zongorakíséretével pedig a Hazám, hazám című áriát adta elő.
Az ünnepséget követően a zsombói közintézmények és
a civil szervezetek képviselői a templomkertben elhelyezték
a tiszteletadás koszorúit.
a szerkesztőség

bandákba verődött legények a lányokat a kúthoz hurcolták, és
egész vödör vízzel leöntötték, nehogy kelések keletkezzenek a
lányokon. Más régiókban szervezetten történt a húsvéti locsolás, öntözködés. A legények már vasárnap este tojást szedtek a
lányos házaktól. Másnap reggel pedig az előre megbeszélt helyen szalonnát kaptak, tojásrántottát készítettek, amit el is fogyasztottak. A tojáshéjakat annak a lánynak az ablaka alá szórták, akire haragudtak valamiért, ezután elindultak locsolni. A
lányok igyekeztek elbújni, amelyik „szerencsétlent” azonban
megtaláltak, annak nem volt menekvés: a kúthoz vitték és vödörszám hordták rá a vizet.
A legényszámba nem vett fiúk először a keresztanyjukhoz
mentek, akit az ott kapott vízzel meglocsoltak, jutalmul 8–10
hímes tojást kaptak. Ezután a rokonok, szomszédok lányait locsolták meg. A legények locsolását a lányok húsvét hétfő délutánján személyesen vagy leánypajtásaikkal elküldött tojásokkal viszonozták.
Korábban tradíció volt az is, hogy csak azt a lányt lehetett
meglocsolni, aki már eladósorba került. Az a fiatal lány, akit
senki sem locsolt meg, „elhervadt”, míg aki bőrig ázott, igencsak
kívánatos feleségjelöltnek számított. Húsvéthétfőn nem csak a
nőkről, hanem a férfiakról is kiderült, melyikük kelendő igazán,
ugyanis a hímes tojás ajándékozása előtt a lányok virágot tűztek választottjuk zakójára. Az a fiú, akinek a legtöbb és legszebb
virág díszelgett a kabátján, ugyancsak nagy népszerűségnek örvendett.
Régi hagyományok szerint a húsvéthétfőt követő kedden a
lányok locsolták a legényeket. A húsvéti locsolás e módja azonban a két világháború között sajnos megszűnt.
A HÚSVÉTI TOJÁS EREDETE
A tojás az életnek, újjászületésének, a termékenységnek legősibb, archaikus jelképe. Nem véletlen, hogy a tojás vált az élet,
a teremtés szimbólumává. Ez az egyik legtökéletesebb forma,
amelyet a természetben találhatunk, és egyben magában rejti
a születés, az élettelenből élővé válás titkát. Amint a tojásból új
élet kel, úgy támad föl Krisztus is sírjából az emberek megváltására. Más fölfogás szerint a tojáshéj az Ószövetséget, a belseje az
Újszövetséget jelképezi. Piros színe pedig Krisztusnak az emberiségért kiontott vérére emlékeztet.
A tojások színezése, díszítése régi korokra nyúlik vissza. A
leggyakrabban használt szín a piros, magyarázatát a színek mágikus erejébe vetett hit is adhatja, mely szerin a piros színnek
védő erőt tulajdonítottak. A tojásfestés és a tojások díszítése pedig az egész világon elterjedt szokássá vált.
Magyarországon a festett, díszített tojás ajándékozása elsősorban a húsvéti locsolkodáshoz kapcsolódik. A díszített tojások
festésének formái, a minták elrendezése tájegységenként változott. A nálunk leggyakrabban használt minták geometrikusak.
A tojást hosszanti vonalakkal két, majd négy mezőre osztották.
Ezt a művészetet rámázásnak nevezik. Az így kialakított, majdnem háromszögletű mezők alkotják a geometrikus vagy virágdíszítés kereteit. A díszítmények lehetnek: tulipánosak, fenyőágasak, rózsásak, almásak stb. A díszített tojás neve hímes tojás,
s magát az eljárást tojáshímzésnek nevezik.
Takács Henrietta
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2018. április 7-én 19 órai kezdettel a Szent Imre
Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola valamint a Szülői Választmány jótékonysági bált
rendez a József Attila Közösségi Házban.
A zenéről a Homokóra együttes gondoskodik, a
vacsorát a Jóbarát Vendéglő szolgáltatja.
Jegyek vásárolhatók az iskola irodájában:
További információk:

március
22-én csütörtökön
a +36-20/267-87-60

márciustelefonszámon.
23-án pénteken 16-18 óráig.
A menü

B menü

C menü

szarvaspörkölt,
baconbe
göngyölt
tarhonya
körettel,
savanyúsággal

bőrös sertéstarja gyöngyhagymás,
vargányás raguval;
libamájas vagdalt;
négysajtos töltött csirkemell
sokmagvas bundában
batátával, rizibizivel, savanyúsággal

cukkinifasirt;
rántott sajt sokmagvas
bundában;
zöldséges rétes sajtmártással;
zöldfűszeres túróval, csőben
sült grillezett gombafejek
bulgurral, petrezselymes
burgonyával.

Megválasztjuk az est
BÁLKIRÁLYÁT ÉS BÁLKIRÁLYNŐJÉT!
Tombolafelajánlásaikat szívesen fogadjuk, és a szokott
módon kérjük az Anikó virágüzletben leadni.

Mindenkit szeretettel várnak
és jó szórakozást kívánnak
az iskola dolgozói és a szülői közösség!
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