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Választási tájékoztató IV.
Európai Parlamenti választások
Az előző lapszámban próbáltam
bemutatni, hogy miként is zajlik
majd az Európai parlamenti választás. Ezzel a cikkemmel pedig szeretném ismertetni, hogy miért is fontos
a 2014. május 25-i választás.
Az Európai Szén- és Acélközösség
(ESZAK) felállította a „Közgyűlést” 1952
szeptemberében, amelynek 78 tagját a 6
tagállam nemzeti parlamentje választotta. Ezt terjesztették ki 1958 márciusában,
hogy az Európai Gazdasági Közösség és
az Euratom is képviselve legyen. Ekkor
kapta az Európai Parlamentáris Gyűlés
nevet. 1962-től lett Európai Parlament a
testület neve. 1979-ben újra növelték a
képviselők számát és ekkortól választják
őket közvetlenül. Ezután a képviselők
létszámát minden alkalommal megnövelték, amikor új államok csatlakoztak.
A Parlament létszámát 750 főben maximalizálták, viszont a nizzai szerződés
értelmében jelenleg ennél kevesebb, 736
tagja van.
Az Európai Parlament (EP) az Európai Unió (EU) parlamentáris testülete,
amelyet az EU állampolgárai közvetlenül
választanak 5 éves időtartamra. A Miniszterek Tanácsával együtt alkotja az EU
törvényhozói hatalmi ágát. Hivatalosan a
székhelye Strasbourg, de Brüsszelben is
ülésezik.
Az Európai Parlament nem alkothat
önállóan törvényt, de módosíthatja vagy
megvétózhatja azokat számos politikai
területen. Bizonyos területeken tanácskozási joga van. Az EP felügyeli az Európai Bizottság munkáját, jóváhagyja a
testület kinevezését, és bizalmatlansági
szavazással visszahívhatja. Ellenőrzi az
EU költségvetését is. Az EP képviselői
helyeinek felosztása nem csupán a tagállamok népessége alapján történik, a
kisebb államok ennél több képviselőt
küldhetnek, hogy megfelelően legyenek
képviselve.
Más európai szervezetektől eltérően
az EP az egyetlen, amelyet közvetlenül
választanak, és törvényhozói joga van.
Bizonyos szempontból a Miniszterek
Tanácsa és az Európai Parlament olyan,
mint egy kétkamarás törvényhozás alsó
és felső háza. Egyiküknek sincs törvénykezdeményezési joga, ez az Európai Bi2 | XII. évf. 5. szám – május

zottság hatáskörébe tartozik. Ha egy törvényt vagy direktívát készít a Bizottság,
azt a Parlamentnek és a Tanácsnak is jóvá
kell hagynia, hogy jogerőre emelkedjen.
Az különbözteti meg az Európai Parlamentet a nemzeti törvényhozástól, hogy
nem tehet önállóan törvényjavaslatot.
Az EP módosíthatja vagy elutasíthatja a jogszabályokat a kodifikációs eljárás
alá tartozó területeken, amelyek az uniós
törvényhozás háromnegyedére terjednek
ki. A fennmaradó területeken egyetértési
vagy tanácskozási joga van. Az előbbi azt
jelenti, hogy megvétózhatja az előterjesztést, de nem módosíthatja, az utóbbi pedig azt, hogy véleményt nyilváníthat. Az
EP felügyeli az EU költségvetését, amit
mindig el kell fogadnia.
Az Európai Bizottság elnökét az Európai Tanács választja, de a Parlamentnek
jóvá kell hagynia. A többi biztost az elnök
választja ki, de őket is jóvá kell hagynia
a Parlamentnek. Az elnöktől eltérően a
biztosokról nem személyenként, hanem
testületileg döntenek, a teljes testületet
egyszerre kell elfogadniuk.
Az EP demokratikus felügyeletet gyakorol az EU tevékenysége, különösképpen a Bizottság felett. Ha a Parlament
elfogad egy bizalmatlansági indítványt, a
teljes Bizottságnak le kell mondania. Ehhez legalább kétharmados többség kell.
Az EP nevezi ki az Európai Ombudsmant.
Az Európai Parlamentnek jelenleg 736
képviselője van, akiket a 27 tagállamban
választottak meg. 1979 óta általános és
közvetlen választásokon választják őket
ötéves időtartamra. A képviselői helyeket a tagállamok lakosságával arányosan
osztják el; a legnagyobb ország 99, a legkisebb 5 hellyel rendelkezik. A képviselők
munkaidejüket Brüsszel, Strasbourg és a
választókerületük között osztják meg. A
parlamentben politikai (és nem nemzeti)
hovatartozásuk alapján alkotnak képviselőcsoportokat. A képviselők jogállásáról szóló új szabályzat 2009. július 14-én
lépett hatályba, és ez alapján a képviselők
ezentúl az Európai Parlamenttől kapják a
fizetésüket, amelynek mértéke független
a képviselt országtól.
A képviselőcsoportok a választások
után gyakran átalakulnak, nevet változtatnak, és egyes pártok a korábbihoz

képest más csoportot választanak.
Jelenleg, a 7. parlamenti periódusban
7 nagyobb csoport van a parlamentben,
valamint a független képviselők.
Az Európai Parlamentben nincsen
kormányoldal és ellenzék. A vita a
parlament véleményének kialakításáért
folyik, és fontos, hogy erős, széles
támogatottságú üzeneteket küldjenek
a másik két nagy intézménynek, a
bizottságnak és a tanácsnak. A parlament
három nagy képviselőcsoportja (a
néppártiak, a szocialisták és a liberálisok)
a fontos szavazások előtt ezért általában
megegyezésre törekednek, és együtt
szavazzák meg a kompromisszumos
javaslatot.
Nincs egységes választási rendszer,
minden tagállam szabadon dönt
választási
rendszeréről,
bizonyos
megkötésekkel: biztosítani kell a
nők és a férfiak egyenlőségét, illetve
titkos szavazást kell tartani. Emellett
a gyakorlatban már más szabályok
is megegyeznek az országok között:
a közvetlen és általános választás, az
arányosság szabálya, valamint az öt évre
szóló, megújítható mandátum.
Az Európai Parlament két és fél éves
időtartamra (azaz a ciklus felére) tagjai
közül elnököt választ, aki tisztségében
megújítható. Az elnök 14 alelnöke
segítségével irányítja a parlamentet
és szerveit, valamint vezeti a plenáris
ülésszakokon a vitákat. Ő képviseli a
parlamentet a külső kapcsolatokban és a
jogi ügyekben.
Az EP havonta csak 4 napot tölt
Strasbourgban, ekkor vannak a végső
plenáris szavazások. A többi plenáris
ülést Brüsszelben tartják. Több
alkalommal is kifejezte az EP azt a
kívánságát, hogy maga szeretné az ülései
helyét megválasztani és felhagyni ezzel a
két székhelyű rendszerrel, de az európai
kormányok ezt a jogot meghagyták
maguknak.
Remélem, a cikkemmel sikerült képet
alkotni az Európai Parlamentről, megértették a választás lényegét, és minél többen elmennek majd szavazni.

Dr. Csúcs Áron
jegyző

Majális a Nagyerdőben
Hónapokkal ezelőtt több emberben
felmerült egy gondolat: „Milyen jó volt
régen a Nagyerdőben majálisozni! Kivinni a családot, összeülni a barátokkal,
rokonokkal, és kikapcsolni magunkat
a szürke hétköznapokból.” A gondolatból beszédtéma lett, s nagyközségünk és
közintézményeink vezetői úgy döntöttek,
rajta, tegyük ismét hagyománnyá a Nagyerdei Majálist! Próbáljuk meg feleleveníteni azt az érzést, ami régen olyan jó volt,
hiszen a hely megvan, az érdeklődés nagy,
minden csak szervezés kérdése.
Balogh Norbert és Nagy János vezetésével a közfoglalkoztatottak rendbe tették
a tisztást, a szúnyogirtást és kullancsmentesítést egy külsős cég elvégezte. A
területen beosztottuk a helyeket: hol lesz
jó főzni, focizni, hol lesznek legjobb helyen az árusok... Minden zsombói házhoz
szórólap került, minden nyilvános helyre
plakátot tettünk, és vártunk. Nem kellett sokáig: szinte még egy nap sem telt
el, izzottak a telefonok az érdeklődőktől,
nagyon sokan személyesen jöttek, hogy
helyet foglaljanak a főzéshez, hússütéshez. Április utolsó napján feldíszítettük
Zsombót színes szalagokkal, zászlókkal,
evvel kijelölve az „útirányt”. Reméltük,
hogy az eső nem mos el mindent.
Május 1-jén reggel kegyes volt hozzánk
az időjárás, napsütésben gyülekeztek az
emberek a Közösségi Ház előtt. A „Vörös
Csepel” megérkezése után elindult a menet a Nagyerdőbe. Ki az autón, ki biciklivel tekerve vonult színes lobogókkal az
úti cél felé. Megérkezvén már nagy volt a
sürgés-forgás, hiszen volt, aki már 7 órakor elfoglalta helyét, s izzította a bogrács
alá a tüzet. Kis időn belül mindenki kényelembe helyezte magát, s kezdetét vette
a majálisozás. A gyerekek készítették a
májusfát a Nefelejcs Óvoda dolgozói segítségével, a nagyobbak birtokba vették a
kialakított focipályát, sült a kolbász, a palacsinta a Jóbarát Vendéglő sátránál, zene
szólt a régi időket idézve. 11 óra körül

Zsombó apraja-nagyja és a májusfa

férfiak, gyerekek közös erővel felemelték,
s helyére állították a több mint 14 méter
magas májusfát a tisztás közepén, amit
kollégánk, Angyal Áron nagyon bátran
meg is mászott. Nagy taps és üdvrivalgás
volt jutalma. Büszkén állítom, igazán szép
színes májusfája volt Zsombónak.
Az ebédig mindenkinek sikerült programot találnia magának, a nagyobbak
fociztak, tollasoztak, a gyerekek mézeskalácsot díszítettek, lufit hajtogattak, gólyalábon sétálgattak, csuhéból és papírból
készítettek csodaszép dolgokat.
Miután mindenki jóllakott, a délután
ténylegesen a pihenésről, kikapcsolódásról szólt. A zenét Törpe és Koza Tomi
szolgáltatta, de dalra fakadt Adai-Simon
Annabella és Angyal Áron is. A Zsombói Modellező Szakkör sátránál repülőgép-szimulációs játékkal játszhattak
a gyerekek, láttunk náluk repülőgép- és
„ufó”-reptetést, ami kicsiket és nagyokat
is lázba hozott. A Cél-Tudat Se helyszínénél lehetőség volt igazi fegyvereket
kipróbálni, valamint bemutatták a számszeríj használatát is. Maróti Sándor saját
készítésű fagylaltjával hűsíthettük magunkat; aki más édességre vágyott, házi
készítésű édességekből is vásárolhatott. A
vendéglő sátránál hideg zsombói sört és
frissítőket fogyaszthattunk Nagyon nagy
sikere volt a gyerekek körében a Horváth
Sándor által hozott diótörőnek, amit az
egyszerűsége tett nagyszerűvé. Nem csak
a kicsik, a felnőttek is aktívan részt vettek a mozgásban: fociztak, tollasoztak, a
bátrabbak gólyalábon sétáltak. Öröm volt
végignézni az arcokon, ahogy szomszédok, barátok, ismerősök, családok, letéve
a mindennapok problémáit, önfeledten
kikapcsolódva pihentek.
Ezúton köszönjük mindenkinek a
részvételt, a sok segítséget! Remélem,
jövőre is találkozunk a Nagyerdei Majálison.
Vadicska Andrea

„Mint a mókus fenn a fán...”

A diótörő nagy sikert aratott

Készül az ebéd

fotók: Tarczal-Márta Edit
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Nyertes LEADER pályázatok
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 185/2013. (XI.20) számú „Az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból turisztikai tevékenységek
ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről” szóló közleménye alapján két
helyi civil szervezet is pályázatot nyújtott
be céljai megvalósítására, mely tervek
a kedvező elbírálásnak köszönhetően
megvalósulhatnak idén.
Az Összefogás Zsombóért Közhasznú Egyesület 8.300.000 Ft vissza nem
térítendő támogatást nyert „Hagyományok udvara” című – a Királyszéki iskola udvarára tervezett – faépítményei

kivitelezésére. A beruházás keretében 4
db 18 m2 nyitott fedett pihenőhely, 4 db
8,75 m2-es nyitott fedett pihenőhely, 4 db
4 m2 zárt faház, 1 db tájékoztató tábla, 4
db szemétgyűjtő, továbbá 4 db kültéri fenyő garnitúra kihelyezésére kerülhet sor,
valamint a település turisztikai értékeit
bemutató kiadvány megjelentetésére.
A projekt megvalósítási időszaka
2014. május 1–2014. december 31.
A CÉL-TUDAT Sportlövő és Szabadidős Egyesület 8.300.000 Ft vissza nem
térítendő támogatást nyert „Sport-turisztikai központ létrehozása” célra. A
beruházás keretében az egyesület olyan
szociális épület megépítését tervezi,
melyben az időszakosan fogadott – sá-

torban táborozó – turisták és táborozó
gyermekek számára szociális-, öltöző- és
közösségi helyiséget tud biztosítani. Tervezett beépített alapterület 134,58 m2.
Az épületben teakonyha- és ételmelegítő
helyiség, mosdók, öltözők, iroda, raktár,
valamint műhely kerül kiépítésre, továbbá közösségi foglalkozásokra alkalmas
terasz kapcsolódik mindehhez. A parkolás megkönnyítése érdekében 8 db várakozóhely kerül kialakításra.
A projekt megvalósítási időszaka
2014. május 1–2014. december 31.

Csányiné Barna Klára
pályázati ügyintéző

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Sikeresen vett
veƩrészt
résztaaBordány,
ForráskútForráskút,
község hulladékgazdálkodási
közszolgáltatását
NégyforrásNonprofit
NonprotKft.
KŌ.az
Sikeresen
Üllés és Zsombó községek
tulajdonábanellátó
álló Négyforrás
az
Országos
Hulladékgazdálkodási
Ügynökség
Nonpro
t
KŌ
.*
OHU-IFPR-2013-001.
kódszámú
iparfejlesztési
Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. OHU-IFPR-2013-001. kódszámú iparfejlesztési pályázatán.
pályázatán.
Az Ügynökség Iparfejlesztési Pályázati Bizottsága 2014. március 17. napján döntött pályázatunk pozitív elbírálásáról, a támoA 74.207.000,Ft értékű2014.
100%-os
ónanszírozású
vissza nem térítendő támogatás pozi�v elbírálásáról az
gatási
szerződés aláírására
áprilisne�
2. napján
került sor Budapesten.
A
megítélt támogatási
összeg:Pályáza�
74.207.000,Ft.sága 2014. március 17. napján döntö�, a támogatási szerződés aláírásáÜgynökség
Iparfejlesztési
Bizo�
A
formája
100%-os
nettófinanszírozású
vissza nem térítendő támogatás.
ratámogatás
2014. április
2. napján
került
sor Budapesten.
A
pályázat megvalósítási
határideje:
2014. áprilisbevezetésének
30. napja.
A fejlesztés
célja a szelek�
v hulladékgyűjtés
támogatása, egy új hulladékgyűjtő jármű beszerzése,
A
fejlesztésa háztartások
célja a szelektív
hulladékgyűjtés
bevezetésének
támogatása,
egy új hulladékgyűjtő
jármű beszerzése,
valamint a
valamint
(kukák)
azonosításra
és a hulladék
egyedi mérlegelésre
alkalmas elektronikai
és mérlegelő
háztartások
(kukák)
azonosítására
és
a
hulladék
egyedi
mérlegelésre
alkalmas
elektronikai
és
mérlegelő
rendszer
beszerzése
a
rendszer beszerzése a hozzátartozó chipekkel.
hozzátartozó chipekkel. Cégünk megkezdte a megvalósításhoz szükséges közbeszerzési eljárást, mely az előírt határidőn belül
A projekt zárására a megkötö� támogatási szerződés alapján 2014. április 30-ján kerül sor.
lezajlik.
A fejlesztésnek
köszönhetően
a hulladékgazdálkodás
legújabb
elveinek
is megfelelő
közszolgáltatás
biztosítására
A
fejlesztésnek köszönhetően
a hulladékgazdálkodás
legújabb
elveinek
is megfelelő
közszolgáltatás
biztosítására
lesz képes
lesz
képes
táraságunk.
társaságunk.
*Az OHÜ a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény felhatalmazása alapján a környezetvédelemért felelős miniszter (Vidékfejlesztési Miniszter) által alapíto�, a magyar állam kizárólagos tulajdonában álló nonprot gazdasági társaság.

Négyforrás Nonporit K�.
6793 Forráskút, Fő u. 74.
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A DOMINO égisze alatt
megvalósuló szakmai
programok zárása és értékelése
Alapítványunknak több – teljes évet felölelő – programja is
befejeződött ez év tavaszán.
A NEA szakmai támogatás jóvoltából (támogató az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Nemzeti Együttműködési Alap,
közreműködő szervezet az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő) településünkön jogi-, pszichológiai- és egészségmegőrző
programok sorozatát tudtuk megvalósítani. Bepillanthattunk a
Hellinger-családállítás titkaiba, élvezhettük a tánc jótékony felszabadító hatását salsa módra, ismerkedhettünk a reformtáplálkozás alapjaival, ötleteket kaptunk a XXI. század civilizációs
betegségeinek kivédését szolgáló életformához, belső utazásra
nyílt alkalmunk a hangfürdők jóvoltából, és kiderítettük, „mitől
nő a NŐ”?, jogász segített eligazodni a nem könnyen emészthető jog világában, valamint 7 általános iskolás korú gyermek
művészeti fejlesztését, tehetséggondozásának költségeit tudtuk
fedezni fél éven át. A minisztérium segítségével sikerült biztosítani a projekt megvalósítását szolgáló adminisztrációs eszközés dokumentációs háttér feltételeit, továbbá elkészülhetett végre
várva várt weboldalunk is.
Másik – drogprevenciós – projektünk keretében a családok,
pedagógusok és gyermekek számára szerveztünk közös, illetve
célzottan korosztályos programokat. Két helyszínen, Zsombón
és Szegeden történt a megvalósítás.
A program az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával és a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közreműködésével valósult meg. A szegedi Karolina Általános Iskola és Gimnázium volt partnerünk a kivitelezésben, a helyszín
biztosításában. Támogattuk a náluk zajló kézműves- és bábfoglalkozásokat kézműves anyagokkal és minőségi bábkészlettel,
kapcsolódtunk az országos Házasság Hete programhoz, családi hangulatú, színvonalas műsorokkal színesített Kapugalériát

nyitottunk, mely keretében nagy érdeklődés mellett kézműves-,
rajz- és fotókiállítás nyílt. Szülők Akadémiája címmel gyermeknevelést, kicsik és nagyok megértését és elfogadását segítő előadás-sorozaton vehettek részt az érdeklődő szülők pszichológus
és családterapeuta vezetésével Szegeden és Zsombón egyaránt.
7.osztályosoknak önismeretüket és osztályuk csapattá érését
szolgáló tréningeket vezettünk. Vendégünk volt Pál Feri atya,
aki közel 700 embert varázsolt el egyszerre lendületével, humorával, miközben megfontolásra érdemes gondolatai mélyen
befészkelték magukat az ott lévők lelkébe.
Kisebb létszámú programjaink helyszínét a zsombói József Attila Közösségi Ház és Könyvtár biztosította a 112/2009.
(VIII.29) FVM rendelet alapján.
Az év első felében a DOMINO nemzetközi kapcsolataiért felelős kis csapata is tette a dolgát, vitték hírünket külföldre, és
hozták cserébe haza a jó gyakorlatok tapasztalatait.
Svédországban Dudás Csaba és Gábor Bence, Franciaországban Csányi Mónika, Törökországban Szőke Csaba képviselte
szervezetünket.
A nyár végétől új lendülettel, sok-sok színes programmal
várjuk az érdeklődőket!
Tervezett programjainkról értesülhetnek az alapítvány közösségi oldalán, honlapján (www.dominovilag.hu).
Köszönöm mindazok segítségét, akik részt vettek a „szorgalmi időszak” sűrű rendezvényeinek megvalósításában!
Csányiné Barna Klára
kuratóriumi elnök

Jöjjön kirándulni velünk!
A Zsombói Szivárvány Nagycsaládos Egyesület kirándulást szervez 2014. július 10–13-án a Zempléni
hegyvidékre. A tervezett útvonal: Tokaj, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Széphalom, Pálháza (itt szállás három
éjszakára), Kőkapu, Hollóháza, Füzér, Telkibánya, Vizsoly, Boldogkőváralja, Monok, Szerencs. Gyönyörű
tájak, sok látnivaló, történelmi nevezetességek, finom borok. A szállás 2, 3 és 4 ágyas szobákban,
ahol minden szobához külön fürdőszoba van. Teljes ellátás 10-én ebédtől a 13-i ebédig (reggeli, ebéd,
vacsora).
Részvételi díj személyenként 30.000 Ft, gyerekek esetén kedvezmény. Az összeg tartalmazza az autóbusz
költségét, a teljes ellátást és a szállást. A belépőjegyeket mindenki saját maga vásárolja meg. Mihamarabb
várjuk a jelentkezéseket korra, nemre való tekintet nélkül! A férőhely korlátai miatt jelentkezési sorrendben,
10.000 Ft előleg befizetésével foglalható a részvétel. Hívja most Gyuris László főszervezőt, az egyesület
elnökét a 30/391-1500 számon, illetve Pancza Istvánt a 20/953-7983 számon.
Ismerje meg Magyarország szépségeit!
Pancza Istán
XII. évf. 5. szám – május

| 5

Zsombói

Hírmondó
Egy 38 gyermekes anya vagyok...
Beszélgetés Ráczné Horváth Henriettával,
a zsombói Bóbita bölcsőde vezetőjével.
A zsombói bölcsődére is jellemző, hogy általában azok keresik
föl, látogatják rendszeresen, akik
gyermekük, unokájuk révén érdekeltek. A családom legkisebb tagja 2
éve óvodába jár, rég elfeledett napi
rutin már a bölcsi. De igen határozottan él bennem az élmény, amikor
még nem volt Zsombónak ilyen intézménye. Bizony nagyon sok szülő
száguldott reggelente Dorozsmára,
Szegedre, Szatymazra, hogy kisebb
trükkök segítségével, vagy jelentős
havidíj fizetése mellett elhelyezze
a gyermekét egy-egy bölcsődében.
Utána irány a munkahely, hiszen
ott is helyt kell állni.
Arra is emlékszem mennyire összeszorult a gyomrom egy-egy telefon alkalmával: „a gyermeke lázas, kérem, jöjjön
érte, nem maradhat a közösségben”. Következett a nap vagy a hét teljes átszervezése, a rutinból vásárolt gyógyszerek beszerzése, nagyszülők hadra fogása vagy
szabadság, csak a gyerek ne maradjon
egyedül, és gyógyuljon meg mihamarabb.
Ekkor éreztem át először, milyen munka
is van egy 2-3 éves gyermekkel. És akik
a bölcsődében hivatásszerűen csinálták,
mindig higgadtan, megnyugtató hangon
reagálták le a szülői túlzott aggodalmat.
Jól tették. Arra volt szükség.
Ezek az emlékek cikáztak bennem,
amíg a Bóbita bölcsődébe értem. Már
találkoztam Henivel a vezetői értekezleten. Akkor az arcán, a tekintetében az új
kollégákkal szembeni várakozást láttam.
A bölcsődébe lépve már más ember fogadott. Láttam rajta, hogy jól érzi magát.
Mint amikor valaki az otthonában fogad,
olyan magabiztosság sugárzik belőle. No
meg a 12 év rutin.
Ez sok vagy kevés? – hangzik el első
kérdésem.
A férjemmel 16 éve ismerjük egymást, ehhez képest nem. A feladathoz
viszonyítva megfelelő tapasztalatnak
mondható ez az idő. Ebben volt néhány
év vezetőhelyettesi munka, egyszóval bejártam a ranglétrát. Igazából ha jobban
belegondolok, egész életemben emberek
sorsával akartam foglalkozni. Egész6 | XII. évf. 5. szám – május

ségügyi szakközépiskolában általános
ápoló és asszisztensként végeztem, majd
szociális munkásként diplomáztam. Ezután felsőfokú szakképzés során lettem
csecsemő- és kisgyermekgondozó. De
most is tanulok, értelmileg és tanulásban akadályozott szakirányokban is lesz
diplomám a SZTE-JGYPK Gyógypedagógus-képzőben.
Emellett dolgozol, és a családra is jut
idő. Ezt hogy oldod meg? Vagy nektek,
nőknek ez teljesen egyértelmű?
Nagy családban nőttem föl, két nővérem van és két öcsém. Kilenc évig a
Szabolcs-Szatmár-Bereg-megyei Tímáron, majd Veresegyházon éltünk. Megszoktam, hogy százfelé kell figyelnem.
Gyermekeimet, a 10 éves Bendegúzt és a
6 éves Pankát imádom, és büszke vagyok
rájuk. Fiam nagyon jól tanul, szorgalmas
és jó eszű. Persze nem jött volna létre ez a
család a férjem nélkül, aki a szegedi Burger King éttermeket vezeti.
Az a feladat sem oldható meg napi
8 órában, ha jól gondolom.
Amikor hazaér, csörög még a telefonja
pár óráig, de estére elmúlik. Pont emiatt a
tempó miatt nagyon tudatosan tervezzük
a szabadidőnket. Abba nem szólhat bele
a munka. Próbálunk rendszerességet bele
vinni az életünkbe, erre a gyerekeknek
nagy szükségük van kisebb korukban.
Ha jól értem, akkor otthon és a munkahelyen is azt teszed, amit a legjobban
szeretsz, ami egyébként a hivatásod is.
Ráadásul elérted az egyik legmagasabb
pozíciót is, vezetője lettél egy bölcsődének.
Ambiciózus ember vagyok, nagyon jó
szervezőképességgel vagyok megáldva.
Nagyon szeretek gyerekek között lenni,
és vezetőként mind a kettőt kiélhetem.
Vezetőként még az is nagyon fontos,
hogy minden szülőt megismerhessek.
Ismerted Zsombót ezelőtt?
A településnek utánanéztem, és eldöntöttem, hogy meglátogatom a bölcsődét személyesen, mielőtt beadom a pályázatom. Kíváncsi voltam a feltételekre,
a környezetre, szerettem volna impulzust
nyerni belőlük.

Ráczné Horváth Henrietta

Ezek szerint sikerült?
Igen, nagyon megtetszett, beleszerettem. Az volt a benyomásom, hogy
nagyon szeretnék itt dolgozni, és ennek
a csapatnak a tagja lenni. Bár még csak
néhány napja dolgozom, de úgy érzem
magam már, mintha haza járnék. Ami
még tetszett itt, és Szegeden nem tapasztaltam, hogy a kisebb létszám sokkal
családiasabb közösséget hoz létre, mely
sokkal emberibben kezelhető. Azt tekintem a fő feladatomnak – és ezt a szülői
értekezleten is elmondtam –, hogy nekik a gyermekek nevelésébe segítsek be,
a kollégáimnak pedig mindent megteszek, hogy segítsem a szakmai munkát.
A bölcsődei nevelői munka a családnevelésre épül. Azt kiegészítve szolgálja
a gyermekek nevelését. A gyermekek
harmonikus fejlődésének, fejlesztésének
érdekében fontos, hogy ez a két közeg
együttműködjön, nevelő, szocializáció
tevékenységét összehangolja. A bölcsőde
az első intézmény, amellyel a családok
kapcsolatba kerülnek a gyermeknevelés
során, megalapozva egy nyílt, demokratikus alapokon nyugvó együttműködést.
Számomra nagyon fontos, hogy a bölcsődei nevelés, gondozás családias, nyugodt
légkörben folyjon. Azért hangsúlyozom a
nevelést, hogy a szülők nehogy azt gondolják, hogy itt egyszerű gyermekfelügyeletről van szó. Az elmúlt 5-10 évben
ezen már túllépett a szakma. Szeretnénk
a gyermekek életkorának megfelelő nevelő munkát is végezni. Nagyon várjuk

azon GYES-en lévő nagycsaládos szülők
gyermekeit, akiknek segíteni tudunk a
hétköznapok gondjainak megoldásában
azzal, hogy gyermekük kiválóan képzett,
megbízható szakemberek által válnak
napról napra okosabbá, ügyesebbé. Természetesen szeretettel várjuk a szintén
GYES-en lévő, közép- vagy felsőfokú
képzésben és a TÁMOP által biztosított
képzésen résztvevő nappali tagozatos
hallgatók gyermekeit, és nem utolsó sorban a munkanélküli szülő gyermekét is.
Mindenki bátran keressen fel személyesen, és a lehetőségekről én magam fogom
tájékoztatni az érdeklődőket. Közvetlen
telefonos elérhetőségem: 20/40-37-888.
Azt érzem, hogy egyszerre szülőként

és nevelőként is tudsz élni. Mi a véleményed a szülőkről?
A szülőnek mindig igaza van. Ami
még ennél is furcsább álláspontom, hogy
ha a szülőnek nincs igaza, akkor is igaza van. Arra gondolok, hogy mi szolgáltatók vagyunk. Igyekeznünk kell azon
változtatni a gyermek érdeklében a szülő kérésére. Például a szakmának eltér a
véleménye a gyermekek jelválasztásával
kapcsolatosan. A kollégáim jól gondolták
eddig is és ezután is így teszünk, hogy a
szülő bátran javasoljon, mondjon olyan
jelet, amit csak szeretne, hisz ebben a
kérdésben még nem igazán mérvadó egy
két éves gyermek véleménye. A szülő és a
gyermek összhangja a fontos számunkra.

Mi itt azért dolgozunk mindannyian,
hogy nekik jó legyen. Nekünk nagyon
fontos a nevelés mellett, hogy a szülő
minden nap nyugodtan tudjon menni
dolgozni, mert akkor tényleg a munkájára tud koncentrálni. Mi a szülőket szolgáljuk a gyermekek által.
Benned harmóniában van a személyiséged és a szakma szeretete.
Az a jó bölcsődei szakember, aki otthon is hasonló elveket vall. Ha úgy tetszik, az én kettőmmel együtt így váltam
most Zsombón egy 38 gyermekes családanyává.
Hajdu Lajos

Mártélyi kirándulás
Május hetedikére kirándulást tervezett a Tulipán és az Ibolya csoport Mártélyra. Több csoport volt már itt, s elbeszéléseik alapján régi vágyam volt ide
eljönni a gyerekekkel. Mint bebizonyosodott, a valóság még sokkal szebb volt,
mint elképzeltem.
A hosszú út alatt többször elhangzott a „mikor érünk már oda?” kérdés. A
buszról leszállva elénk tárult a gyönyörű
Holt-Tisza part. Rövid séta után padokra
telepedve megtízóraiztunk, majd továbbhaladva elérkeztünk a kalandparkba. Itt
a két csoport szétvált. Mi, Tulipánok először játszottunk, utána túráztunk, váltva
az Ibolya csoportot. A kalandpark játékai: a mászófal, hálós, létrás mászókák,
Tarzan-pálya, csúszda, tűzoltó-rúd még
a bátortalanabb, kisebb gyerekeket is elvarázsolta.
Gyorsan elrepült az idő. Újabb elemózsiázás után indultunk túrázni az
erdei tanösvényen. Vezetőnk, Kulcsár
Szabolcs a Bodnár Bertalan Oktatóköz-

Mi van a hátizsában?

pont előtt már várt bennünket. Megismertetett az itt élő énekesmadarakkal,
gémekkel (él itt az énekben szereplő
vakvarjú is), mutatott földbe nyomódott
vaddisznó- és őznyomokat. Mentünk
„esőerdőben”, és mutatott fára felfutó
indákat, melyek még őt is elbírták. Meseszerű volt a sekély víz fölött átvezető
hosszú fahíd, ahonnan megfigyelhettük
a vízi élővilágot. Sétánk során még legelő
szürkemarhákat is láthattunk. A gyerekek a túra alatt folyamatosan kérdeztek,
Szabolcs pedig türelmesen mindenre válaszolt. A túra után újból „piknikeztünk”,
majd elindultunk a buszhoz.
Fáradtan, de élményekben gazdagon
indultunk haza. Azt kérték a gyerekek,
hogyha legközelebb jövünk, horgásszunk
és csónakázzunk is. Tehát ide még vissza
kell jönnünk…
Zádori Alíz
óvodapedagógus

A tanösvényen

Kalandpálya

fotók: Zádori Alíz
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A Szent Imre Katolikus Általános Iskola
júniusi programjai
június 3.
június 4.
június 9.
június 13.
június 14.
június 18.
június 18.
június 18.
június 25.

10.00

10.00
17.00
18.00
19.00
17.00

pünkösdi iskolamise
nemzeti összetartozás napja, tanítás nélküli munkanap
pünkösdhétfő, tanítási szünet
utolsó tanítási nap :)
ballagás
az általános iskola és a művészeti iskola közös tanévzáró ünnepsége
tanévzáró szentmise (Te deum)
bizonyítványosztás
katolikus iskolák és óvodák közös tanévzáró szentmiséje a szegedi Fogadalmi templomban
Pálmai Péter
igazgató

Zsombói siker Egerben
2014. április 25-26-án rendezte
meg az egri Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Iskola Általános-,
Közép-, és Alapfokú Művészeti Iskola „Parafrázis” címmel az országos
festészeti verseny döntőjét.
Az előzetesen beküldött több száz
pályamunka közül az ország számos területéről 84 főt tartottak érdemesnek az
utolsó megmérettetésre.
A Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskolát Földi Sarolt Csenge képviselte, akinek beküldött munkája alapján két fordulóban is bizalmat szavazott az egri zsűri.
A végső döntő is két részből állt, az
egyik napon egy kötelező, a második napon pedig egy szabadon választott témában kellett átírni, újraértelmezni, megfesteni a látottakat, hallottakat.

Nagy Ernő festőművész, a zsűri elnöke
nagy szeretettel és figyelemmel követte
végig az alkotásokat, a munkafolyamatokat, majd kollégáival hosszas tanácskozás
után a főiskola kápolnájában átadta a díjakat.
Az I. korcsoportban nagy büszkeségünkre Csenge vehette át a III. helyért
járó oklevelet, emlékplakettet, egy művésztempera készletet, valamint egy vázlatfüzetet.
A díjazottak képeiből egy kiállítást
rendeztek be a főiskola aulájában, ahol
felemelő érzés volt látni, hogy neves
nagyvárosok mellett a zsombói művészeti iskola is rangos helyen áll.
Faragó gabriella
KKAMI intézményvezető

Csenge a díjnyertes alkotással

fotó: EKF

Ifjúsági hittanos találkozó Zsombón
Öt település fiataljai találkozójának adott otthont településünk

Métázás a sportpályán fotó: Kolárszki Beáta

8 | XII. évf. 5. szám – május

2014. május 11-én, vasárnap kora
reggel nagy lelkesen, sok segítő megjelenésével vártuk a vendégek érkezését.
Szentmisével megszentelve kezdődhettek el a programok, ahol Üllés, Forráskút,
Bordány, Szatymaz fiataljai vettek részt.
Az ebéd elfogyasztása után – Pancza
Pista bácsi ismét kitett magáért nevezetes
pörköltjével! – jöhetett az öt település hittanosai részvételével tartott métaverseny.
Bemelegítést követően forgószínpadszerű versenyre került sor. A sportszerű já-

tékvezetést az ifjúságpasztorációs iroda
munkatársai biztosították.
Jelenlétükkel és hangulatteremtésükkel minden fiatal győztesnek érezhette
magát. Az együtt töltött idő lehetővé tette
az azonos korosztályba tartozó, valamint
azonos értékrendet képviselő fiatalok között az új és a már meglévő barátságok
elmélyítését, ápolását.
Kolárszki Beáta
hitoktató

Nagykorúság szentségében
részesültek fiataljaink
A bérmálás katolikus szertartás, melynek során kézrátétel vagy felkenés útján
közvetítik a Szentlélek ajándékait a bérmálkozó számára. Teljes, nagykorú tagságot jelent az egyházban.
A nagykorúság szentségét a SzegedCsanádi Egyházmegye elöljárójaként
Kondé Lajos atya szolgáltatta ki május 10én a zsombói fiataloknak. A szegedi Fogadalmi templom plébánosa, pasztoriális
püspöki helynök a nagykorúvá válás
szépségeinek megélésére és a Szentlélekkel való együttműködésére buzdította a
bérmálkozókat.

Zmijan Adalbert atya jóvoltából a fiatal megbérmáltak első lelki feltöltődésükre vállalkoztak egy zarándokút alkalmával, ugyanis 97 évvel ezelőtt jelent meg a
Szűzanya Fatimában.
Ebből az alkalomból a május 13-án
Hercegszántón megrendezésre kerülő
ünnepre az üllési zarándokcsoporttal
együtt indultunk el. Sokan nem tudják,
pedig itt áll a világ legmagasabb Szűz Máriát ábrázoló szobra! (Monumentális méretei önmagukért beszélnek: több mint
10 méter magas, tömege meghaladja a
2 tonnát. Az alkotás egy 1956-ban Amerikába menekült egykori hercegszántói
lakos felajánlásából és megbízásából
készült.) A zarándokhelyen a veszprémi
érsek koncelebrálta a 17.00-kor kezdődő
ünnepi szentmisét. Lelkileg és élményekkel feltöltődve tértünk haza.
Kolárszki Beáta

A bérmálás

hitoktató

Szűz Mária szobra Hercegszántón

Zarándokok

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretném szívből megköszönni Lengyel Zsolt és Csóti József
körzeti megbízottaknak, valamint AdaiSimon Tibor közterület-felügyelőnek a
megnyugtató, magabiztos jelenlétüket,
segítőkészségüket, és rendkívül gyors,
hatékony munkavégzésüket. Egyúttal
szeretném felhívni a figyelmet arra,
hogy fokozottan ügyeljünk az értéktárgyainkra, figyeljünk embertársainkra!
Nem hittem, de most megtapasztaltam,
hogy egy pillanat elég, és eltűnhet mellőlünk valamilyen értéktárgyunk, amit
jóhiszeműen nem őrzünk megfelelően,
és mit sem sejtve szinte tálcán kínáljuk
a szemfüles, rossz szándékú embereknek.
Kispéter Éva

fotók: Kolárszki Beáta

1917. MÁJUS 13-ÁN A FATIMAI
EGYHÁZKÖZSÉG TERÜLETÉN (PORTUGÁLIA) HÁROM PÁSZTORGYERMEK ŐRIZTE NYÁJÁT: A TÍZÉVES
LÚCIA, ÉS UNOKATESTVÉREI, A KILENCÉVES FERENC ÉS A HÉTÉVES
JÁCINTA. DÉLBEN SZOKÁS SZERINT
ELIMÁDKOZTÁK A RÓZSAFÜZÉRT,
MAJD JÁTSZANI KEZDTEK, EKKOR
PILLANTOTTÁK MEG SZŰZ MÁRIÁT.

Baba-mama klub

Szeretettel várunk minden kedves kismamát,anyukát,kisgyereket közös tanulásra
és játékra a Közösségi Házba!
Június 4.: szerda 10-11.30-ig
Június 18.: szerda 10-11.30-ig
További információ kérhető: Polgárné Papp Katalin 30/286-84-31,
vagy Huczka Anita védőnőknél 62/595-567, vagy személyesen a tanácsadóban, vagy
a www.facebook.com/babamama.zsombo oldalon. Mindenkit szeretettel várunk!

Építési és felújítási
munkákat vállalok
műszaki vezetéssel.
Nagy tapasztalat, magas minőség!
Hívjon a 06 70/417 3721-es mobilon.
XII. évf. 5. szám – május
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Zsombói

Hírmondó
Önzetlen adomány
2014. április 25-én 17 órai kezdettel
Zsombón, a József Attila Közösségi Ház
és Könyvtárban Hegedüs Károlyné Kovács Zsuzsanna zongoraművész és Huszár Emőke hegedűművész koncertjére
hívogatott a plakát és a szórólap, mindketten a zsombói Kós Károly Alapfokú
Művészeti Iskola tanárai. Műsoruknak a
Bach-tól a tangóig címet adták.
A kezdésre csaknem teljesen megtelt
a nagyterem. Még Szegedről is kimentünk néhányan. Szelíd szvittel kezdődött
a műsor (Bach: Francia szvit 1–2. tétel),
majd Chopin Asz-dúr balladája volt a
folytatás. Érezhetően szomorúan, később
már fokozott erővel, szinte drámaian
zengtek a zongorahangok. Aztán lágyabb
dallamok következtek: egy szerenád és
keringők. Csodálatosan szólt a hegedűn a
Szerelmes dal (Kreisler: Liebeslied című
műve).

Egyre emelkedett a hangulat. A közismert, slágernek is mondható Eisemann
Mihály-dal hallatán (Köszönöm, hogy
imádott) talán sokan szívesen dalra is fakadtunk volna.
Az első tangó hangjaira – az idősebbek közül néhányan – jobbra-balra „hajladozni” kezdtünk. Fiatalságunk kedves,
táncos emlékeit csalták elő hirtelen a
hangok. Az est megkoronázását jelentette a két utolsó szám: Tango Zigano
és a Lieber Tango (Jacob Gada, ill. Astor
Piazzole szerzeményei). Elragadó volt,
ahogy kergetőztek, összesimultak, eltávolodtak, és ismét együtt táncoltak a zongora- és hegedűhangok a fokozott tempónak és dinamikának megfelelően. A szép
számú közönség nem kímélte a tenyerét.
Már a műsor közben is volt vastaps, de a
végén olyan hosszan tapsoltunk, hogy ráadást is kaptunk.

Ismeretes a „jó kapni, de még jobb
adni” mondás. Ezen a délutánon a két
művésznőtől önzetlenül nagy ajándékot
kaptunk, amit jóleső örömmel fogadtunk,
és a tapsokban kifejezett szeretetünkkel
viszonoztunk. Hálásan köszönjük, és további sikereket kívánunk mindkettőjüknek!
Meg kell említeni Zsíros Vanda műsorközlőt, a zsombói Művészeti Iskola
egykori növendékét. Megnyerő külsővel,
kedves hangon, magabiztosan konferálta
a műsort – papír nélkül – végig. Dicséretes volt!
Túlzás nélkül jelentem ki: maradandó
élménnyel lettünk gazdagabbak. Köszönjük szépen!
Szepsy Eleonóra,
lelkes zenebarát

„Ez telt ház volt, Zoli bácsi!”
A régi ideológiában nevelkedett tanárok, művészek közül sokan idegenkednek az alantasnak tartott könnyűzenétől.
Mostanában még inkább így van ez, amikor a médiában egymást érik a különböző könnyűzenei énekes versenyek, és
még a csapból is könnyűzene árad. Pedig a szórakoztató műfaj legalább olyan
fontos, mint az akadémikus művészet.
Az a lényeg, hogy a szórakoztatás igé-

A fellépők 				
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nyes, színvonalas legyen. Az április 27-i
zsombói Könnyűzenei koncert egészéről
elmondható, hogy igényes, színvonalas
volt. Néhány produkció a műfaj profi világában is megállná a helyét. A koncert
fellépői immár hagyományosan a helyi
művészeti iskola magánének tanszakának tanulói közül kerültek ki, néhány
vendégelőadóval kiegészülve. Ritka dolog, hogy egy olyan kis településen, mint

fotó: Szunyog Zsanett

Zsombó, elérhető ilyen énekesképzés, és
egy ilyen koncert. Szemenyei Zita, Ujvári
Bernadett és Bátki Fazekas Ilona voltak
a tanszak növendékei, Szemenyei Zsófia,
Hampel Zsuzsa és Angyal Áron pedig a
meghívott vendégek. Minden fellépő jól
teljesített, és nagy sikert aratott. Angyal
Áron egykori énekegyüttesében, a Give
Me Five-ban igazi profivá érett. Tehetsége a komolyzenei énekes műfajokra is kiválóan alkalmazható. Egyszerűek, mégis
nagyon kifejezőek voltak az apró koreográfiák, mozgások, melyekkel az énekes
produkciókat színesítették. Jól érvényesült a Közösségi ház színpadi világítástechnikája. Hatásosak voltak a ruhák, a
jelmezek, a kellékek. Az egész koncert jól
összefogottra sikerült, ami Veréb Judit
tanárnő munkáját dicséri. Nyugodtan
feljöhetett volna a záró tapshoz meghajolni növendékeivel. Az egyik legnagyobb tapsot egyébként a tanárnő lánya,
Bátki Fazekas Ilona kapta. Nem irigylem
a szüleit, a továbbtanulást illetően föl van
adva nekik a lecke... Az átlagosnál jóval
többen jöttek el a koncertre. Kifelé menet
összefutottam Hajdu Lajos igazgatóval.
Rám nézett, széttárta karjait, majd büszkén mosolyogva csak ennyit mondott:
„Ez telt ház volt, Zoli bácsi!”
Bátki Fazekas Zoltán

Adrienn bajnok lett

ERIMA
Leány U9

Nagyszerű eredménnyel zárult a
Nemzeti Bajnokság I. osztályú junior
korosztályos versenye. A Békéscsaba juniorjai kimagasló teljesítménnyel nyerték az országos bajnokságot, megelőzve
a Győri ETO, az FTC és a Siófok gárdáját. A csapat tagja Mihálffy Adrienn is,
aki ifjúsági korú (még csak 16 éves),
versenyzőként a 19-20 évesek között is
megállta a helyét.
Gratulálunk a szép eredményhez a
csapatnak és Adriennek is. Példa lehet
egyesületünk többi kézilabdásának,
hogy Zsombóról, a „kis” csapatból is el
lehet jutni a legjobbak közé. Reméljük,
hogy hamarosan NB/I-es meccsen szurkolhatunk neki Szegeden!

A Gyermekbajnokság III. fordulójában
a KSZSE, SZKKSE és a HLKC csapataival
játszottak a lányok. Egy szoros eredmény
után két vereséggel fejeztük be a napot.
A játéktapasztalat és az összeszokottság
hiánya nagyon látszott a lányokon, de
sok szép és biztató támadás is volt. Örülhettünk az újak góljainak, szép védésnek
és védekezésnek. Ellenfeleink a HLKC,
Orosháza és a Debreceni SI voltak.
Mindhárom együttes felülmúlt bennünket vagy góllövésben vagy durvaságban. A gyakorlás és fejlődés látszik a lányokon, mindenki mutatott valami újat,
egy szép cselt vagy védést.
A sorozat folytatódik.

U7

Lány forduló
Egyesületünk legkisebb lányai újra a
Gyermekbajnokság versenyén szerepeltek.
Ellenfelek voltak az Orosháza, Algyő és
a HLKC csapatai. Kitűnően lehetett látni,
hogy mit sajátítottak el az edzésen tanultakból, és egyre többen kivették a részüket a góllövésből. Májusban folytatódik a
sorozat.
Csapattagok: Schreck-Papp Róza,
Berczeli Lili, Babos Réka, Fábián Polett,
Lajkó Erika, Gárgyán Alina, Szűcs Zsófia

Polyákné F. Éva

Polyákné F. Éva

nevelőedző

edző

Nyári
kézilabdatábor
Zsombón
Ha szeretsz mozogni, labdázni, és
velünk töltenél egy
mozgalmas hetet,
jelentkezz a Zsombó
Sportegyesület nyári
kézilabdatáborába!
Elsősorban 2004–2007-ben született
lányok és fiúk jelentkezését várjuk.
A tábor napközis rendszerű, reggel
8-tól du. 1630-ig tart, napi két edzés,
elméleti foglalkozások és változatos
feladatok szerepelnek a programban.
- ismerkedés a játék alapjaival
(kezdőknek)
- ügyességfejlesztő feladatok
- egyéni technikai képzés
(haladóknak is)
- csoportos játékok
- állandó edzői felügyelet
- emlékpóló
Helyszín: az iskola tornaterme és
a focipálya.
A költségek tartalmazzák a napi
3 étkezést (tízórai, ebéd és uzsonna) és
a foglalkozások díját.
Költség: 12.000 Ft/hét, ebből jelentkezéskor fizetendő 5.000 Ft
IDŐPONT: 2014. AUGUSZTUS 11–15.
Jelentkezés: Polyákné Farkas Éva
edzőnél a 30/445-0905-ös számon, ill. a
kezizsombo@freemail.hu e-mail címen
június 10-ig.

Újraindul a „Hálózat a közösségért 2014–2015”
Az EDF DÉMÁSZ és Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2014. május közepétől újra támogatási pályázatot hirdet
az áramdíj megfizetésével küzdő háztartások megsegítésére.
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
Pályázatot nyújthat be az, aki:
· szociálisan rászoruló és nehéz anyagi helyzetben levő,
· életvitelszerűen az EDF DÉMÁSZ szolgáltatási területén a
megpályázott fogyasztási helyen él
· az EDF DÉMÁSZ-nál hátralékot halmozott fel, vagy nehezen fizeti meg az áramszámláját
· az EDF DÉMÁSZ-tól mint egyetemes szolgáltatótól kapta/
kapja az áramot
· a fogyasztási hely lakóingatlan (nem gazdasági létesítmény, munkatelep stb.)
Támogatás kérhető:
·
az EDF DÉMÁSZ Zrt-nél nyilvántartott tartozások
rendezésére (részszámla, elszámoló számla)

·
hátralékmentesség megtartására fix összegű támogatás
Pályázatot az alábbi kategóriákban adhat be:
HÁTRALÉKOS:
· kikapcsolt fogyasztó
· hátralékos fogyasztó
· előrefizető mérővel rendelkező hátralékos fogyasztó
A támogatás mértéke a hátralék nagyságától függ, és legfeljebb a felét vállalja át a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, de
a legmagasabb támogatás 150 ezer Ft. 12 havi részletfizetést lehet kérni az önrész rendezéséhez, de a törlesztőrészlet nem lehet
kisebb, mint 5 ezer Ft.
HÁTRALÉKMENTES:
· rendszeresen fizető, nehéz szociális helyzetben levő fogyasztó
· előrefizető mérővel rendelkező hátralékmentes fogyasztó
3 részletben kaphat összesen 15, illetve 9 ezer Ft előre meghatározott összegű támogatást jóváírásként a támogatott pályázó,
amennyiben megőrzi hátralékmentességét 2014 decemberéig.
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