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Tájékoztató a Képviselő-testületi
ülésen történtekről
A Hírmondó legutóbbi száma óta
1 alkalommal ülésezett a Képviselőtestület, amely munkaterv szerinti,
rendes ülés volt.
2013. SZEPTEMBER 27. –
MUNKATERV SZERINTI, RENDES ÜLÉS

Az első napirendi pontban a Képviselőtestület a Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatalának első
féléves munkájáról hallhatott tájékoztatót.
Dr. Szántó Mária Hivatalvezető As�szony a tájékoztatójában kiemelte, hogy
a feladatok átvétele zökkenőmentes volt,
továbbá jó munkakapcsolat alakult ki
a Járási Hivatal és a területén működő
Polgármesteri
Hivatalokkal,
így
a Zsombói Hivatallal is.
A második napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat
2013. évi költségvetésének első féléves
végrehajtásáról szóló beszámolóját.
A harmadik napirendi pontban
a Szent Imre Katolikus Általános Iskola
2013/2014. tanévének megkezdéséről
szóló tájékoztatót vette tudomásul
a grémium.
Ezt követően a Kós Károly Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény 2013/2014.
tanévének megkezdéséről szóló tájékoztatót vette tudomásul a Képviselőtestület.
A következő napirendi pontban
a Bóbita Bölcsőde beszámolóját fogadta el
a Képviselő-testület.
Ezt Követően a Nefelejcs Katolikus
Óvoda 2013/2014. évi nevelési évének
megkezdéséről szóló tájékoztatót vette
tudomásul a Képviselő-testület.
A következő napirendi pontban arról
döntött a Képviselő-testület, hogy az előző
évekhez hasonlóan a 2014-es évben is
csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. A részletes pályázati feltételekkel
külön felhívásban foglalkozunk.
Ezt követően a Képviselő-testület
támogatta a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által elkészített
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004
számú
pályázat benyújtását. A pályázat, a 33
település alkotta Dél-alföldi Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás meglévő
hulladékgazdálkodási rendszerének eszközbeszerzésekkel történő fejlesztését
célozza meg. Ezek alapján hulladékgyűjtő
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járművek és edények beszerzése a kevert
települési
hulladékok
begyűjtő
infrastruktúrájának fejlesztésére, az
elhasznált nem támogatásból beszerzett
edényzetek (kukák) cseréje érdekében,
a zsákos gyűjtés felszámolása és modern,
költséghatékony módon üzemeltethető
járművek beszerzése, munkagépek
beszerzése a hulladéklerakó hatékonyabb
kiszolgálásához, informatikai fejlesztés,
járatoptimalizálás a logisztikai költségek
csökkentése érdekében stb.valósulna meg.
A következő napirendi pontban
a Képviselő-testlet jóváhagyta a Települési
Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési
Szabályzatát. A döntés előzménye volt,
hogy a Képviselő-testület még májusban
döntött arról, hogy él a jogszabály adta
lehetőséggel, és létrehozta a Települési
Értéktár Bizottságát. A jogszabály alapján
a Bizottság Szervezeti és Működési
Szabályzatát a Képviselő-testületnek
kell jóváhagynia. Ennek a jogszabályi
kötelezettségnek tett eleget a Képviselőtestület.
Ezt követően a Képviselő-testület
jóváhagyta az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” pályázat benyújtását.
A döntés előzménye volt, hogy
a Képviselő-testület a 2013. július 31-i
ülésén úgy döntött, hogy anyagi
lehetőségek hiányában nem nyújtja be
a pályázatot. Ezt követően 2013. augusztus
27-én jelent meg a pályázat támogatásáról
szóló
Belügyminiszteri
rendelet.
A rendelet vissza nem térítendő támogatást nyújt a pályázóknak, önerő biztosítása
nélkül. Ez alapján a pályázat benyújtásra
került, és a Belügyminisztérium által
250.000,- Ft támogatásban részesült.
Az utolsó napirendi pontban Rajka
Község polgármesterének megkeresését
tárgyalta a Képviselő-testület. A megkeresés szerint a település egy emlékművet
szeretne állítani a magyar történelem
egyik legfontosabb csatájának, amely
907-ben zajlott Pozsony mellett. A Képviselő-testület a kezdeményezést a kért
5.000,- Ft jelképes összeggel támogatta.
Ezt követően zárt üléssel folytatódott
a Képviselő-testületi ülés.
Első döntésében a Képviselő-testület
a Magyar Kultúra Lovagja kitüntetésre
terjesztette fel Sípos Mihályt, a Zsombói
Népfőiskola rektorát a kultúráért végzett
négy évtizedes kimagasló munkájáért.

A második döntésével a Képviselőtestület úgy döntött, hogy a Zsombó,
Radnóti M. utcai sportpályát és annak
létesítményét néhai Zetkó József zsombói
lakosról nevezi el.
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot,
hogy a Képviselő-testület várhatóan
2013. november hónap végén tartja
soron következő, munkaterv szerinti
ülését.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
dr.

Csúcs Áron
jegyző

A pozsonyi csata jelentősége
A pozsonyi csata történelemírásunk
egyik méltatlanul elfeledett csatája,
nem őrizte meg a magyar történelmi
emlékezet, pedig mind méreténél, mind
pedig jelentőségénél fogva a magyar
történelem egyik kiemelkedő eseménye.

907. július 4-én kezdődött a pozsonyi
csata, melyben a honfoglaló magyarok
döntő győzelmet arattak Liutpold bajor
őrgróf seregei felett, aki Pannónia megszerzése érdekében tört a törzsszövetség
területére. Az ütközetben aratott diadal
nyomán a Dunántúlon is megszilárdult
a magyar uralom, ezt követően aztán
több mint 120 évig nem lépett ellenséges
katona hazánk földjére.
907-ben egyesült európai haderő gyűlt
össze a bécsi medencében (Bécs akkor
még nem létezett semmilyen formában).
A hadjáratot német-római vezetéssel
szervezték meg az akkori német király
rendelete szerint azzal a céllal, hogy
„…Decretum Ugros Eliminandos Esse...”,
azaz „elrendeljük, hogy a magyarok
kiirtassanak”. Az akkori Európa viszonyai
között szinte elképzelhetetlen 100.000 fő
körüli létszámban gyűlt össze a csapásmérő
erő. Még a jóval későbbi keresztes
hadjáratok idejére sem tudtak ilyen
létszámú hadsereget megszervezni.
A pozsonyi csata győzelmét őseink
elsősorban a reflexíjnak és nomád
harcmodoruknak köszönhették. A bajorok
nem ismerték sem a fegyver hatékonyságát,
sem a magyarok taktikáját, ezért túlerejük
dacára könnyű prédának bizonyultak
a törzsszövetség erői számára.A csata győztes
hadvezérének kilétét ugyanakkor máig
nem sikerült tisztázni: egyesek szerint
Árpád fejedelem irányította Pozsonynál
őseink seregeit, mások pedig úgy tartják,
éppen az ő halálát – és Zolta hatalomra
kerülését – próbálta meg kihasználni
a Keleti Frank Birodalom. Ismét mások azt
állítják, hogy Árpád ebben a csatában lelte
halálát. Bármelyik fejedelem is vezette
hadainkat Pozsonynál, hozzájárult a törzsszövetség helyzetének megszilárdulásához,
és pontot tett Kárpát-medencei sikeres
honfoglalásunk végére.
A 907-es pozsonyi csata hivatalos
tananyag az Amerikai Egyesült Államok
katonai akadémiáján, a West Pointon.

Zetkó József nevét kapta a sportközpont
18 millió forintos páylázati pénzből újították fel a zsombói sportpályát
„Nyújts mindig többet, ne elégedj meg azzal, amid van, próbálj meg az
lenni, ami lehetnél”.
						Dalnoki Jenő
Október 12-én került sor az új sportközpont ünnepélyes átadójára. Nevét
Zetkó Józsefről, az egykori zsombói
labdarúgás fő segítőjéről kapta. Az ő
irányításával kezdődött meg 1988 őszén
a zsombói focipálya öltözőjének megépítése. Mindig lelkes tagja volt a Zsombó
focicsapatnak, sőt utánpótlás csapatokat
is nevelt. A zsombói képviselőtestület
büszkén adta e nevet az újjávarázsolt
sportlétesítménynek.
Az ünnepségen Gyuris Zsolt
polgármester úr elmondta, hogy
felújították az öltöző épület, öntözőrendszert kapott a pálya, megújult a lelátó,
a cserepadok, a labdafogó háló, és még

szalagot és mindenki megtekinthette
kívül-belül az immár új öltözőt,
sportpályát. Eközben már rotyogott
a kakaspörkölt a bográcsokban, melyet
Pancza István és Maróti József, Zsombó
főszakácsai készítettek az egybegyűltek
számára.
Maróti Katalin

Zmiján Adalbert atya

Az ifi csapat és az U9

egy új futópálya is készült. Köszönetet
mondott mindenkinek, aki segített abban,
hogy ez a sportközpont létrejöhessen ilyen
formában. Külön kiemelte Csányiné
Barna Klárát, aki a pályázatírásban,
Zsótérné Makra Ibolyát, aki a pénzügyek
koordinálásában
nyújtott
kiemelkedő segítséget. Valamint kitartó
és odaadó munkájáért Mihálffy Zsoltot,
a Zsombó SE elnökét. A köszönetnyilvánítások után a polgármester úr felkérte
Zmijan Adalbert atyát, hogy áldja
és szentelje meg az új létesítményt. Majd
egy olimpiai bajnok labdarugó, Dalnoki
Jenő idézetével zárta a beszédét: „Nyújts
mindig többet, ne elégedj meg azzal,
amid van, próbálj meg az lenni, ami
lehetnél”.
E szép szavak után elvágták az avató-

Az öreg fiúk és a legifjabbak

fotó: Korognai Károly

fotó: Korognai Károly

fotó: Korognai Károly
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„...unokáimnak ajánlom”
Beszélgetés Pancza Istvánnal legújabb könyvéről

Pancza István

fotó: Internet

Pancza Istvánt, sokunk Pista bácsiját
nem igazán kell bemutatni a zsombói
lakosságnak. Nemrégiben megjelent
első novellás kötete Különleges
történetek címmel, de nem állt meg
ennél az egy könyvnél, hiszen rengeteg
története maradt még a számunkra.
A második kötetének a címe Betelt a
föld hamissággal.
Az első könyved után mi késztetett
arra, hogy írj egy következőt?
Egyszerű a feleletem.Nem fért bele,amit
úgy elképzeltem magamban egy könyvbe.
Én meg nem szeretem a nagyon vastag
könyveket, mert sokan nem tudnak
a végére jutni, mert felén abbahagyják.
Bizonyos vonatkozásban az első könyv
folytatása, illetve jöttek hozzá újabb
gondolatok is, ami kicsit filozofikus,
elgondolkodtató; egy-egy témát felvetek
és körbejárom, hogy hogyan is nézünk ki
ezzel a témával a világban. Ha a magyarságot érinti, akkor avval kapcsolatban.
Miben lesz más a második könyved,
mint az első?
Ez, hogy két részből áll, tehát nem
egyértelműen eseményeket, történéseket
írok le, hanem bizonyos gondolkodásra
késztetem a kedves olvasót. Hozzáteszek
némi új gondolatot, ami tulajdonképpen
más jellegű. Ez fogja kifejezni azt a bizonyos címbeli utalást, hogy Betelt a föld
hamissággal. Ezt a címet én találtam ki, de
mint kiderült, a múlt században egy írónő
már igénybe vette, nekem fogalmam
sem volt róla, hanem az én mentorom,
Várkonyi Balázs találta meg az interneten,
hogy az 1900-as évek legelején írt egy eléggé
meghurcolt írónő ezzel a címmel egy
könyvet, de én ezt nem tudtam. Vannak
ilyen véletlenek. Tehát, betelt a föld
hamissággal, ezzel arra utalok, hogy
nagyon sok olyan dolog van különösen
az utóbbi húsz-harminc évben, amit én
úgy érzek, hogy az egész föld lakossága
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valahogy rossz irányba halad, az
emberiség rossz irányba halad. Ez a föld,
illetve maga a földünk is tele van olyan
gondolatokkal, ami nem viszi előre
az emberiséget, rossz irányba tereli.
Ugye, ezek igaz történetek. Hogy
maradtak meg benned? Csak emlékezetben, vagy írásos forrásod is van?
Témája válogatja. Van, amire én
emlékezek vissza, valamit viszont az én
szüleim, nagyszüleim meséltek el nekem.
Nyilvánvaló, ami 1913-ban történik,
a csongrádi kislány tragikus története
az ő elbeszélésükön alapszik, mert még
akkor hol voltam én. Tehát van, amire én
emlékezek, van, amit a családom mesélt
el. Írásos források is vannak, épp ebben
a részben például, megvan, a kislány temetésén a papnak a beszéde. Vannak ilyen
érdekesdolgok,hogynemisnagyontudtam
elolvasni egészen, volt, amit csak kikövetkeztettem, mert a hajtogatásnál annyira
megtört és megsárgult a szöveg, hogy
nem tudtam megfejteni.
Van-e kedvenc részed, fejezeted?
Nincs úgy, hogy most az a legjobb.
Egyet lehet mondani talán, hogy nem
kedvenc, de amiben az 1956-os
forradalom 50 éves évfordulójáról írok,ami
2006-ban volt Budapesten, fent voltunk
Bátki-Fazekas Zolival. Az életem
egyik legszebb napja, annak ellenére,
hogy egy olyan évforduló, ami nem
szép dolgokra emlékeztet, mert én
emlékszem ’56-ra. De maga az ünnepség
és az ott tapasztalt élmények életem
egyik legszebb napja volt.
Hogy írod ezeket a kis részleteket?
Papírt, tollat ragadsz, és elkezdesz írni?
Ez úgy működik, hogy eszembe jut egy
téma. Azt gyorsan felírom. Azzal kezdem,
hogy leírom a címet, és akkor már
tudom, hogy miről lesz szó. Ezt úgy kell
elgondolni, hogy nem vártan jön létre az
ember gondolatában. Akkor elkezdem
ezt a témát körüljárni. Ha kell, akkor
utánaolvasok, utánanézek.
Meddig készül egy-egy részlet?
Ez változó. Van, amelyiket több napon
keresztül, van, amelyiket egy éjszaka
alatt meg tudok írni. Volt már olyan,
amit megírtam, de nem tettem bele,
bizonyos okok miatt.Vagy azért, mert nem
érzem,hogy hiteles,tehát nem biztos,hogy
úgy történt, vagy, mert nem érzem,

hogy bele való lenne.
Kinek ajánlod a könyvet?
Mindenkinek ajánlom olvasni,de magát
a könyvet az unokáimnak ajánlom.
Hát ugye ők még nem nagyon olvasnak,
bár Paula meg Petike már igen, de
hát még Annácska nem. A könyvet
a nagyközönségnek ajánlom azzal az
instrukcióval, ajánlással, hogy az abban
foglaltakról gondolkodjanak el.Én mindig
utalok a könyvemben, hogy ne tessék ezt
„úgy” olvasni. Ezt úgy kell olvasni, hogy
amit nem ért, tessék visszalapozni, hogy
megértse az én gondolatmenetemet.
Ezt nem lehet úgy olvasni, hogy csak
végigolvasom és kész. Felhívtak nagyon
sokan az előző könyvemnél, hogy
harmadszorra olvassa el és most kezdi
érteni a lényegét. Tehát ebben különösen
olyan témák lesznek, amiről érdemes
elgondolkozni, hogy mi lesz velünk,
hogyha ezt az irányt vesszük, mert
bizony vannak elég csúnya dolgok. Ezek
a témák olyanok, amin gondolkozni kell.
Lesz-e ezután folytatás? Készülsz e még
könyvet írni?
Persze. Darabban vagyok a Politika
pályafutásommal, de az csak halálom
után lesz kiadva, mert név szerint leírom
azokat a történeteket, amik ott folytak.
Én ott voltam a sűrűjében, és tudom,
hogy mi hogyan történt.
Mikor és hol lesz az új könyv
bemutatója?
A könyv bemutatója október 23-án
a Közösségi Házban volt, este 18:30-kor.
Hogy miért október 23-án? Ennek is van
egy apropója. Mint az első könyvemnek,
aminek március 15-én lett a bemutatója, az is egy dátumhoz kapcsolódott,
mert a származásom összefüggésben van
a ’48-’49-es szabadságharccal. Itt meg
azért, mert 1956-ban, 13 éves koromban
beléptem a magyar nemzetőrségbe
korkedvezménnyel. Apámat nagyon
jól ismerte a vásárhelyi nemzetőrség
parancsnoka, és így engem is felvett.
Azzal, hogy beléptem akkor a magyar
nemzetőrségbe,2011-ben tulajdonképpen
ezért is kaptam azt a magas állami
kitüntetést, hogy a „forradalom hőse”
vagyok, amit majd a bemutatón is
kitűzök.
Maróti Katalin

Az ivóvízminőség-javító program
és a szennyvízprojekt
Jogszabályi kötelezettségeket teljesít Zsombó
Mint már sokan értesülhettek róla, Zsombón is megvalós
ul az ivóvízminőség-javító program és a szennyvízprojekt.
A Zsombói Hírmondó 4 hónapon keresztül minden számban
beszámol a folyamatról, a program megvalósulásáról,
történéseiről. Honnan kezdődött, miért van rá szükség,
mire, mikor kerül sor stb. Az e havi számban a kezdetekről
beszélgettünk Csúcs Áron jegyző úrral.

Mit kezdünk az ivóvízzel?

Jegyző úr, miért vágtunk bele ebbe a hatalmas munkába?
Fontos leszögezni, hogy a projekteket a képviselőtestület nem
önként vállalta,hanem jogszabályi kötelezettség alapján indította
el. Történeti előzményként vissza kell menni az 1998-as
évbe. Magyarország 2004-ben csatlakozott az EU-hoz. Minden
tagországnak, mielőtt felvételt nyer az EU-ba, jogharmonizációt
kell végrehajtania, tehát jogrendjét az EU tagállamainak
a jogrendjéhez kell igazítania. A jogharmonizáción kívül sok
olyan szabályozást is végre kell hajtani, ami az EU-ban előírás. Ez
vonatkozik az élet számos területére. Ilyen a zöldkártya kiadása
vagy az élelmiszerekre vonatkozó biztonsági követelmények.
Ebbe a sorba tartozik az ivóvíz tisztaságának védelme?
Pontosan. Meghatározták, hogy az egészséges ivóvízben
található kémiai anyagoknak milyen lehet a határértéke az
EU-n belül, tehát ugyanolyan víznek kellene folynia mindenhol.
A helyzet az, hogy Magyarországon nagyon sok helyen, 3200 településünk több mint egyharmadában probléma van az ivóvízzel.
Leginkább a Békés megyei, tehát a Tiszán túli területek érintettek, sok helyen magas az arzénkoncentrátum. Zsombó ebből
a szempontból nagyon szerencsés helyzetben van. Előírták
a különböző kémiai összetevőket, amelyeknek ha a határértéke
magas, akkor nem felel meg a követelményeknek. Az egyik
ilyen az arzén, hiszen tudjuk, hogy káros hatásai lehetnek
a szervezetre. Szerencsére Zsombón az arzén a megszigorított határérték alatti, a vas- és ammóniakoncentrátum azonban átlépi
a határértéket. Aggodalora nincs ok, jelen pillanatban nincs
olyan tudományos kimutatás, ami bizonyítaná, hogy
a vasnak vagy az ammóniának káros hatása
lenne a szervezetre. Nagyon sokan láthatják, hogy
amikor a szőlőt locsolják, a levél foltokban sárga lesz. Az az erős
vastól van, de nem káros a szervezetre.
Látom, jegyző úr előkészített egy hivatkozást.
Ebben a hivatalos iratban ez olvasható: „Az EU-hoz történő
csatlakozásra irányuló tárgyalási pozíció kialakítása során
Magyarország úgy döntött, hogy az emberi fogyasztásra szolgáló
víz minőségéről szóló 98/83/EK irányelvben előírt határértéknek
hazai jogrendbe való bevezetése és az irányelvben foglalt határidő
hazánkra nézve is kötelezőek.”
1998-ban úgy döntött az ország, hogy ezeknek a szigorú
EU-s határértékeknek meg kell felelni. 2001-ben egy kormányrendelet meghatározta azokat a határértékeket, amelyeket az
ivóvízben a különböző kémiai összetevők nem haladhatnak
meg. A dél-alföldi régió azon településeinek, amelyek számára
a 201/2001es kormányrendelet határérték teljesítését írta elő,
2006-ig kellett ezt teljesíteni. Ezek a települések 2003. dec. 18-án

konzorciumi szerződést kötöttek, és vállalniuk kellett, hogy
2006-ra megvalósítják az ivóvízminőség-javítást.

2005-ben aláírt kötelezettséget teljesítünk

Ez a határidő már lejárt. Nem rajtunk múlt. Az élet más
területein is késünk, másutt meg előrébb tartunk. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium tájékoztatása alapján a délalföldi régió ivóvízminőség-javító programjának végrehajtása a
2007–2013 közötti időszakban lesz finanszírozható. Ezek alapján
elhatározták a konzorcium tagjai, hogy a program támogatására
vonatkozó kérelmüket az EU kohéziós alapjához a 2007. év során
nyújtják be. Az ország vállalta, mielőtt csatlakoztunk volna, hogy
záros határidőn belül az ivóvízminőség javítást végrehajtja.
Gondolom, a hétéves tervezési és költségvetési ciklusok is
befolyásolják a folyamatot.
Így van. Ezek a 7 éves ciklusok határozzák meg a fejlesztéseket,
pályázatokat.A 2007–2013-as ciklusra azért kell hivatkozni, mert
mi a csatlakozással ehhez kapcsolódtunk. Ehhez a projekthez
viszont olyan bődületes pénz kellett, amit az ország nem tudott
volna megvalósítani önerőből, így vállalt egy kötelezettséget,
hogy majd a következőben fejleszt. Ezek a projektek több éves
előkészítést igényelnek, a mi ügyünk is komoly múlttal bír.
A 2004-es csatlakozáskor az ország e téren már lekésett a 2007-ben
kezdődő ciklusról, ezért köztes megoldásként a csatlakozás
után hazánkban konzorciumokat hoztak létre, és elkezdtük
a munkát. Ennek megfelelően 2005. szept. 16-án úgy döntött
községünkben az akkori képviselőtestület a 81/2005 szept. 16.
KT határozatával, hogy a Dél-alföldi regionális ivóvízminőségjavító programhoz csatlakozik,és elfogadta az ennek létrehozására
vonatkozó konzorciumi szerződést. Ennek aláírására
2005. november 18-án került sor.

Csatornázás a környezetért

Hasonló a helyzet a csatorna-üggyel is?
Kicsit valóban hasonló a helyzet, mint az ivóvíztisztítással.
A cél az volt, hogy fokozzák a település lakosainak komfortérzetét, és csökkentsék a belvíz kialakulásának kockázatát
A zárt rendszerben történő szennyvízelvezetés nem szennyezi
a környezetünket, nem kerül bele az ivóvízbe a szennyvíz, így
a csatornázás hozzájárul a környezetvédelemhez és az egészséghez is. Ezt a célt mind az Unió, mind az állam támogatja.
Mi volt ennek az előzménye?
Előzményként annyit, hogy 2006-ban a választások után
összefogott Zsombó, Üllés, Forráskút és Bordány. Megindították
azokat a szükséges lépéseket, amelyek a szennyvíz-csatornázás
és tisztítás érdekében szükségesek. Létre hoztak egy víziközmű
társulatot,és elkezdődött az önerők összegyűjtése.Ingatlanonként
megkötötték ezeket a Fundamenta szerződéseket, és erre
történtek havonta a befizetések.Nagyon sokan kétkedve fogadták,
hogy lesz-e ebből valami, de most már a célegyenesben
vagyunk, így látszódik, hogy lesz.
2006-ban létrejött a víziközmű társulat, aminek feladata,
hogy ezeket a befizetéseket kezelje. A befizetések maguk a
takarékszövetkezetekhez érkeztek, de mindig a társulat figyelXI. évf. 10. szám – október
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te, hogy kinek van elmaradása. Ez azért fontos, mert az EU-s
és állami pályázati pénz mellé a településeknek önerőt is
biztosítaniuk kell, ebből jön ki a pályázat költsége. Az önerő
egy része abból fedeződik, hogy a lakosoknak fizetniük kellett
az érdekeltségi hozzájárulást.

Önerő, pályázat, társulás

Hol tartunk most?
Elkezdődött az önerő összegyűjtése. Az önkormányzatok
felkérték a Szegedi Kistérség Többcélú Társulását,hogy pályázatot
nyújtson be a Környezet és Energia Operatív Program keretében,
ez az ún. KEOP pályázat, Bordány, Forráskút, Üllés, Zsombó
szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése
címmel. Ez a négy település a Szeged Kistérséghez tartozott. de
még nem társultak a csatorna kiépítésére egymással, ezért kérték fel a Szeged Kistérség Többcélú Társulását, hogy nyújtsa be
a pályázatot, melynek sikerességéről 2008. decemberében
értesültünk. A pályázati forrásból lehetőség nyílt
a négy településen a szennyvízcsatornázás előkészítési
tevékenységének
elvégzésére.
A
pályázat
85%-os
támogatással, az ehhez kapcsolódó költségek finanszírozását tartalmazta. A kivitelezési tevékenységekre egy
második pályázat benyújtására volt szükség, az első pályázatban elkészült tervekkel, engedélyekkel, tanulmányokkal.

Elég hosszú a folyamat.
Valóban... A támogatási szerződés aláírása 2009. év elején
megtörtént. Lényege az volt, hogy a lakossági és közületi
szennyvíz összegyűjtve és megtisztítva jut vissza a természetbe,
így sokkal kevésbé terheli a környezetet, és kisebb a belvíz
kialakulásának kockázata is. Ennek költségeit a csatornadíj
fogja fedezni, így jóval komfortosabb, környezetkímélőbb lesz
a rendszer, valamint az ingatlanok értékét is növeli a fejlesztés.
Elindult tehát a beruházás előkészítése.
Az első fordulóban a Szeged Kistérség Többcélú Társulása
koordinálta a folyamatokat. A beruházás előkészítésére
124 millió forint pályázati forrást nyert a négy település.
Ebből finanszírozták az előkészítő feladatokat: költséghaszon-elemzés, környezeti hatástanulmány, régészeti feltárás,
lőszermentesítés stb. A második fordlós pályázat
benyújtására
2010
tavaszán
került
sor.
Idő
közben a kivitelezésre irányuló második pályázat
benyújtására,
a
szennyvízprogram
megvalósítására
a négy település létrehozott közösen egy társulást,
2009 év végén megalakult a Forrás 4 Szennyvíz-közmű
Önkormányzati Társulás.
Maróti Katalin

Tájékoztató a gázkészülékek
kötelező felülvizsgálatáról!
Felhívom a Tisztelt Zsombói lakosok figyelmét,hogy a meglévő
gázkészülékeket és csatlakozóvezetékeket fokozatosan, de
legkésőbb 2016 végéig műszaki-biztonsági szempontból felül
kell vizsgáltatni, és azt követően a készülékeknél ötévente, a
csatlakozó vezetékeknél pedig tízévente kell a felülvizsgálatot
megismételni. (Ezt a rendelkezést a gáz csatlakozó vezetékek és
felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII.20.) NGM rendelet-a továbbiakban:
Rendelet – írja elő.)
Az öt-, illetve tízéves határidő az üzembe helyezéstől indul,
de a Rendelet hatálybalépése – 2012.szeptember 1.– előtt felszerelt
készülékeket és vezetékeket is felül kell vizsgáltatni. A hatálybalépés előtt üzembe helyezett gázfelhasználói berendezés, vagy
csatlakozó vezetékekre lépcsőzetes határidőt állapít meg
a Rendelet:

Üzembe helyezés:

1981.01.01. előtt
vagy ismeretlen időpont
1981.01.01 - 1993.12.31.
1994.01.01 - 2003.12.31.
2004.01.01 - 2012.08.31.

Felülvizsgálati határidő:
- 2013.12.31.
- 2014.12.31.
- 2015.12.31.
- 2016 utolsó napja

A felülvizsgálatot csak az erre jogosító engedéllyel rendelkező
személy végezheti el, vagyis: aki legalább gázvezeték- és
készülék-szerelő mestervizsgával, és gázipari műszaki biztonsági
felülvizsgáló szakképesítéssel rendelkezik. A műszaki-biztonsági
felülvizsgálatról jegyzőkönyvet kell készíteni, annak egy
példányát az ingatlantulajdonosnak meg kell őriznie.
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Ha megrendeljük a vizsgálatot, mindenképpen győződjünk
meg róla, hogy a szerelőnek van-e erre jogosítványa, amit
igazolvánnyal kell igazolnia, és a készülő jegyzőkönyvre is
rá kell írnia az azonosítószámát. Ha valakinél a felülvizsgálatkor
a szakember az élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető helyzetet észlel, akkor köteles a veszélyhelyzetet kiváltó okot
megszüntetni, és arról az ingatlan tulajdonosát a vizsgálatról
készült jegyzőkönyvben tájékoztatni. Sőt, a felülvizsgálatot
végzőnek a földgázelosztót vagy a vezetékes PB-gázszolgáltatót
is értesítenie kell, és a jegyzőkönyvet nekik is meg kell küldenie!

Szankciók:

A rendelet nem tartalmaz szankciókat arra, aki mindennek
nem tesz eleget. Jelenleg zajlik az ezzel kapcsolatos, jövő januártól
érvényes végrehajtási rendelet kidolgozása.

Díjazás:

A felülvizsgálat átlagosan 5-10 ezer forintba kerülhet, attól
függően, hány gázfogyasztó berendezés van az ingatlanban.
Vezetékes és PB gáz használókra is vonatkozik az új szabály.
A társasházaknál a csatlakozóból csak egy van, így annak
felülvizsgálati díja megoszlik a tulajdonosok között.
FONTOS tudni, hogy az évenkénti, kétévenkénti karbantartó vizsgálat nem váltja ki a felülvizsgálatot, viszont
a felülvizsgálatnak része az éves karbantartás!
dr.

Csúcs Áron
jegyző

Falugazdász tájékoztatója októberre
TISZTELT TERMELŐK!
2013 október hónapra a következőkre hívnám fel
a figyelmüket.

1. A 2012. évi gázolaj jövedéki adó visszaigénylése

A feltételek nem változtak. Művelési áganként egységesen
97 l/ha gázolaj után lehet a jövedéki adóból visszaigényelni
a 2012. évben vásárolt gázolaj után literenként 90,487 Ft-ot.
A termelő a jövedéki adó bevallását a nyomtatvány kitöltése
után attól függően, hogy elektronikus bevallásra kötelezett-e,
papír alapon vagy elektronikusan benyújthatja a NAV-hoz.
Nem kell hozzá csatolni számlákat, igazolásokat.

2. A 2013-as Egységes támogatási kérelmekkel
kapcsolatos információk

A Támogatási kérelmek ellenőrzése nagyrészt megtörtént,
az előzetes ígéretek szerint november hónaptól a Területalapú
támogatási kérelmek 50 %-ának a kifizetését az MVH elkezdi.
3. Az a termelő, akinek termesztett kultúráját aszálykár érte,
és határidőben bejelentette, november 30-ig el kell készítenie
a gazdaságuk egészére nézve a – vonatkozó rendelet 7. számú
melléklete szerinti – elszámolást. Sajnos még nincs pontos
eljárásrend, ezért arra kérek minden érintett termelőt, hogy
október 20-a után érdeklődjenek.
Ami biztos: pontosan meg kell tudni mondani az idei évi termesztett kultúrák termésmennyiségét kg-ban. Ezen kultúrák
esetében az előző öt évre visszamenőleg szintén meg kell tudni
mondani a megtermett termésmennyiséget.

4. Az AKG-ban részt vevő termelőknek a gazdálkodási napló kivonatos változatát november 30-ig el kell
juttatni elektronikus úton a NEBIH felé. Kérem
az érintet gazdákat, hogy mihamarabb keressék fel
a szaktanácsadójukat. A tavalyi évhez hasonlóan a nitrátrendelet szerint érintett állattartóknak az adatszolgálttást
december 31-ig el kell juttatni a Csongrád Megyei
Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságához.
5. A kertészeti gépek beszerzéséhez nyújtott
támogatások benyújtási határideje október 18.,a benyújtás csak

elektronikusan az Ügyfélkapun keresztül lehetséges, a támogatás
mértéke az összes elszámolható kiadások 35 %-a. Az egyéb
aktuális információk, pályázati lehetőségek a www.fvm.hu,
a www.mvh.gov.hu, a www.emva.gov.hu honlapokon
olvashatók, kérem, figyeljék ezeket az oldalakat is.
A piacokon a hatóságok fokozott ellenőrzésére ismét lehet
számolni, ezért arra kérek mindenkit, hogy a különféle
regisztrációs számok, permetezési napló, címkék, őstermelői
igazolvány stb. mindenkinél legyenek ott a piacon, illetve az áru
megfelelő jelöléséről gondoskodjanak, mert komoly bírságok
kiszabása lehetséges.
Tisztelettel:
Gyuris Ferenc
falugazdász

Telefonszám: +36 30/337-2520

Aranykalászos gazdatanfolyam indul
Aranykalászos gazda OKJ-s képzést kínálunk Önnek, mivel az előkészítés alatt álló jogszabályok tovább szigorítják majd
a földhasználattal, földtulajdonlással kapcsolatos jelenlegi szabályrendszert. Így aki nem készül fel a változásokra, könnyen
jövedelem nélkül maradhat. A 2013. december 15-én hatályba lépő új földtörvény rendelkezése szerint földművesnek
az számít majd, „aki Magyarországon nyilvántartásba vett belföldi természetes személy, illetve tagállami állampolgár, aki
e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel
rendelkezik”, illetve a támogatások megpályázása esetén legalább Aranykalászos gazda képzettséggel kell
rendelkeznie!
A képzés formájának kiválasztása során lehetőség
van arra, hogy egyénre szabott módon, órarend szerinti
távoktatásban és egyéni felkészülés megfelelő szintű
kombinálásával Ön időt és energiát takarítson meg.

A képzéssel kapcsolatban érdeklődhetnek,
illetve arra jelentkezhetnek:
Telefonon: 06-30-457-9203
Társadalmunk Biztonságáért Nonprofit Kft.
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Rio-Rio – HungaRio
1800 fiatal, 15 egyházmegye, 454 település, 60 szerzetes,
10 püspök, 60 pap, 28 kispap
Július 24. és 28. között a Rio de Janeiro-i eseményekkel párhuzamosan
rendezték meg Pécsett a magyarországi katolikus fiatalok találkozóját,
melynek mottója:
„Menjetek és tegyetek tanítványommá minden népet.” Mt.28,19

mise a pécsi székesegyház árnyékában

fotó: Zmiján Adalbert

Kedves zsombói fiatalok! Voltatok-e már olyan fesztiválon,
ahol ismeretlenül is ismerősként szeretettel vártak és fogadtak?
Jártatok-e már olyan több százas rendezvényen, ahol az egyik
percben együtt énekel és ugrál több száz fiatal, a következőben
pedig elcsendesedik és hallani, hogy a pécsi Dóm terén egyszerre
vesz levegőt minden jelenlevő? Láttatok-e már olyan fesztivált,
ahol az első nap után nem kellett a szemétben taposni? Ahol
a szabadban a földön ülve fogyaszthattad el a reggelit, ebédet,
vacsorát és ahol a lazaság és a fegyelmezettség együtt volt jelen,
ahol mindenki foglalkozott a másikkal és ahol ismeretlenül is
leülhettél, hogy együtt egyél, beszélgess, vagy csak legyél egy
másik fiatallal?
Július 24-én üllési kis csapatunk megérkezett Pécsre.
A regisztráció után elfoglaltuk szálláshelyeinket és igyekeztünk
a rendezvényt megnyitó szentmisére. Már az első napon
szembesülnünk kellett azzal, hogy a rendezvény helyszínei
között több kilométer távolság van. Gyalog a pécsi utcákon
tehernek és elég meredeknek gondoltam a dolgot, de azt kell
mondanom, hála Istennek! Sokat sétáltunk, és volt időnk
gondolkozni, beszélgetni, együtt lenni. Senki nem hajtott, sietett
és ez is egy környezettudatos lépés volt, mellyel példát mutattunk,
tanúságot tettünk magunknak és a pécsieknek.
Átéltük a megérkezés örömét. Vacsoráztunk, énekeltünk,
táncoltunk, ünnepeltünk…

Mire szomjazom?

Az egész találkozó alatt programok sokasága, változatossága
várt minket. Annyi mindent kínáltak, hogy sokszor nem tudtuk,
hová is menjünk, mert a párhuzamosan futó előadások közül
több is felkeltette érdeklődésünket. A reggeli dicsőítés után
csütörtökön, pénteken és szombaton is katekézisek voltak,
melyeket püspökeink tartottak. Olyan kérdésekre kellett
válaszokat találnunk, hogy mi az én fehér és fekete farkasom?
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Melyiket táplálom jobban? Milyen Istenképem van? Miben
hiszek? Mit remélek? Mire szomjazom? Kinek a tanítványai
vagyunk? Mire hív minket a Mester? Milyen tanítvány vagyok?
Milyen a kapcsolatom az Igével? Mi az örömöm? Mi az örömöm
igazi oka? Mennyire vagyok elégedett a hitéleti tudásommal?
Mik a lehetőségeim az evangelizációra?
Ezek következményeként még számos olyan kérdés
megfogalmazódott bennem, melyet nem mondtak ki hangosan,
de nem maradtam egyedül és a válaszok is jöttek. A katekéziseket
kis csoportokban, vezetők segítségével dolgoztuk fel. A vezetők
között voltak, önkéntesek, szerzetesek, papok, hitoktatók,
közösségvezetők. Én a három katekézist három különböző
csoportban dolgoztam fel.Volt, amikor a„Mozdulj rá” csoportban
játékosan, volt, mikor „Egymás közt” beszélgetve és volt hogy
csendes imára mentem a jezsuita közösség képviselőivel.
Köszönet és hála érte.

Ifjúsági passió

A feldolgozások után minden nap szentmisén vettünk részt.
Az ebédet követően délutánonként indult a programdömping,
ahol előadások, fórumok, beszélgetések kezdődtek, volt tánc,
zene, sportolási lehetőség, kézműves és kreatív foglalkozások,
játék, mozgás, filmvetítés. A találkozó ideje alatt folyamatos
video kapcsolások voltak a Rioban lévő magyar fiatalokkal,
ingyenesen ellátogathattunk a pécsi múzeumokba, és idén a
Ladik Keresztény Könnyűzenei Fesztivált is Pécsett szervezték
meg. Véradásra is volt lehetőség és többször elfoglaltuk a
Széchenyi teret, hogy Ifjúsági Passiót mutassunk be a pécsieknek,
hogy eltáncolhassuk a flashmobot,és tanúságot tegyünk fiatalként
hitünkről. A találkozás örömét átélhettük Ferenc pápával, Böjte
Csabával, a Bolyki Brothers énekeseivel, Dr. Gloviczki Eszterrel,
Krúdy Zsolttal és Krúdy Zsófiával, voluntárikkal, az Eucharist
zenekarral és még számos előadóval, résztvevővel. Legnagyobb
élményem, amikor a templomok éjszakáján a görög katolikus
templomban Akathiszotosz énekeltünk. Leírni nem lehet azt a
sok-sok dolgot, amit átéltünk, amit kaptunk és amit magunkkal
hoztunk. Oda el kell menni, részt kell venni, át kell élni, meg
kell tapasztalni. Következő lehetőség 2016-ban Krakkóban. És
kérdem én, mi ez ha nem Isteni gondviselés, hiszen mehetünk
egy lengyelországi katolikus világtalákozóra egy lengyelországi
missziós plébánossal.

Egy lendületes közösségért

Zárásként egy kéréssel fordulnék először a zsombói plébánia
idősebb generációjához. Kedves Nénik és Bácsik katolikus
közösségünkben! Kérem önöket, hogy imáikba foglalják bele
a zsombói fiatalokat, hogy létrejöjjön és megalakulhasson egy
fiatal, lendületes közösség plébániánkon. KÖSZÖNÖM!

Következő kérés a zsombói fiatalokhoz szól. Kedves-kedves
Fiatalok! Szeretném felhívni figyelmeteket arra, hogy falunkban
található egy katolikus templom, mely szeretettel vár mindenkit.
Lehet, hogy még nem tudod, mi van ott, de arról biztosíthatlak,
hogy semmi borzalmas szörnyűséggel nem fogsz találkozni
a kerítésen belül. Jó lenne, ha nyitott szívekre és fülekre találna
hívó szavam, mert csak egyszer kell igent mondani és elfogadni
a meghívást, utána a többi felszabadító érzés lesz.
Köszönjük az élményt, melyet átélhettünk! Hálásak vagyunk
mindenért, amit kaptunk! Örömmel telt szívünkkel azt kívánjuk,
hogy ti is vegyetek részt legközelebb! De hogy nem kelljen
3 évet várnod a találkozással, keresd a plébániát, és a hirdetéseket!
Szeretettel ajánljuk ezt a cikket minden kedves olvasónak:
Molnár Dolli Katalin és Zmiján Adalbert

Zsombói tűzoltót tüntettek ki

Pihenés a programok között

fotó: Zmiján Adalbert

„Zsombó is részt vállalt”
A XI. ruzsai Hagyományőrző Lakodalmas rendezvényen
Maróti Dezső gazdálkodó – fogathajtó gondosan ápolt fogatával
segítette rendezvényünk sikerét és méltán képviselte a zsombói
gazdaközösséget.
Köszönetünket fejezzük ki az önzetlen segítségéért.
Jó egészséget kívánva:
Dr. Szanka János

Pintér Sándor belügyminiszter Bátorságért Érdemjelet adományozott
Borbola Csaba főtörzsőrmesternek 		
fotó: SzegedMa

szervező
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A sokszínű világ tarka csodái
Kreatív kiállítás

A DOMINO Közhasznú Alapítvány szervezésében több
hetes gyűjtő munka előzte meg annak a kiállításnak a létrejöttét,
melynek keretében 2013. október 14-től október 26-ig 29
jelentkező alkotásait mutathatjuk be.
Hogy miért is került sor erre a kiállításra? Mert tudom, hogy
nagyon sok ember számára munka után, esténként, éjszakánként
otthonuk mélyén új élet kezdődik… mernek álmodni
és kitárul a világ, nincsenek határok, és csodaszép alkotások
születnek.
A kiállított gyönyörű művek mindegyikén látszik
a gondos kezek nyoma, hogy szeretettel, szívvel-lélekkel
készültek. Az elkészült tárgyak magukban hordozzák készítőjük
alkotásvágyát, érzéseit, fájdalmát, magányát, örömét, emlékeit,
önmegvalósításra törekvését – ettől olyan szépek. Nemcsak
egy-egy tárgy, amit látunk, hanem egy-egy ember
lelkéne lenyomata, sokszínű belső világa.
Oly kevéssé ismerjük egymást mi, emberek. Egymás mellett
élünk, de nem tudjuk, mire képes a másik, mit szeret, mit tud…
Ez a kiállítás remek alkalom nemcsak arra, hogy a látogató
gyönyörködjön a kiállított tárgyakban, de arra is, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz a településen élők, kicsit betekintést
kapjunk a másik életébe, gondolatvilágába, érzéseibe… hogy
miért is? Mert szép és példaértékű.
Az alkotók neve, akik megtisztelték rendezvényünket azzal,
hogy megmutatják műveiket:
Bozsó Böbe, Csányi Mónika, Faragó-Mészáros Irén,
Farkas Istvánné Erzsike, Farkas Zoltánné Nelli, Fekete István,
Fekete Istvánné Marika, Gábor Kálmánné Piroska, Hajdáné

A kiállítás

Barna Tünde, Korognai Károly, Korognai Károlyné, Kovács
Rita, Kovács Zsoltné Edit, Maróti Antalné Pannika, Monori
Gyula, Móra Csaba, Patócs Ádám, Rescsik Lászlóné Marika,
Seres Mihályné Magdika, Sinkovitsné Acsai Julianna, Sipiczki
Éva, Szúnyogh Imréné, Tokodi Mariann, Veszprémi Lili,
Zádori Aliz.
Kiállításunk megnyitójának vendéglátásához a süteményeket
szorgos önkéntesek készítették. A finom fonott kalácsot
Radvánszky Jánosné Erzsikének köszönhetjük, az ízletes és szép
teasütemények Veszprémi Flóra keze munkáját dicsérik.
A kiállítás megnyitóján elhangzott – aktualitásában odaillő –
saját versét Szepsy Eleonóra előadásában hallhattuk.
Rendezvényünk meghívója Szőke Csaba, míg a bemutatóról
készülő színes beszámoló fotó- és videoanyagának elkészítése
Csányi Mónika nevéhez fűződik.
Nagy-nagy hálával tartozunk a kiállítás esztétikus
kialakításáért, berendezéséért Farkas Zoltánné Nellinek
és Fekete Istvánnak, akik több napjukat töltötték azzal, hogy
a beérkező alkotásokat méltó környezetben mutathassuk be.
Köszönjük a József Attila Közösségi Ház és Könyvtár
igazgatójának és alkalmazottainak a háttér biztosítását
és a személyes segítséget.
Alapítványunk nevében köszönöm a biztatásokat,
támogatásokat, segítséget, visszajelzéseket – szükségünk van
a megerősítésekre ahhoz, hogy tudjuk: jó úton járunk.
Csányiné Barna Klára
DOMINO Közhasznú Alapítvány

fotók: Csányi Mónika

„Együtt értünk…”
„Együtt értünk…” címmel a DOMINO Közhasznú Alapítvány pályázatot nyújtott be a Nemzeti Együttműködési Alap
szakmai pályázati felhívására, mely az Emberi Erőforrások
Minisztériuma jóvoltából kedvező elbírálásban részesült.
Alapítványunk 695.000 Ft vissza nem térítendő támogatást
nyert honlap kialakítására, mely keretében mód nyílik online
jogi- és pszhichológiai területen segítség nyújtására, időbank
működtetésére, a fenti kategóriákat érintően workshopok,
előadások, tréningek szervezésére, továbbá a településen élő
hátrányos helyzetű általános- és középiskolás fiatalok számára
a tanulási- és mobilitási készségek fejlesztése céljából fejlesztő10 | XI. évf. 10. szám – október

és tehetséggondozó foglalkozások szervezésére.
A fentiek megvalósításához szükséges adminisztrációsés eszközszükségletet szintén a pályázatból szerezzük be.
A
projekt
keretében
szervezett
programokról
folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot az alapítvány közösségi
oldalán, valamint a Zsombói Hírmondóban, illetve személyesen
tájékoztatást nyújt az alapítvány vezetője.
Csányiné Barna Klára
kuratóriumi elnök

DOMINO programterv 2013
2013.OKTÓBER 25. – 18.00 ÓRA
Helyszín: József Attila Közösségi Ház és Könyvtár

Radvánszky János és Szűcs Zoltán útibeszámoló estje:
Európa Útikalauz Bicajosoknak

Belga csokoládé Flandriában. Pizza egy olasz kisvendéglőben. Sajtok a Tour de France-on. Burek egy horvát pékségből. Az Alpokban,
2000 méter felett. A Száva-völgy sziklái között. Kopottas kis utak a Saar-vidék erdeiben. Vadkemping a Duna-völgyben. Bicikliszállítás
kompon, vonaton. Kerékpártúrák története Európa országaiból.

2013.NOVEMBER 15. – 18.00 ÓRA
Helyszín: József Attila Közösségi Ház és Könyvtár

Hangfürdő a „Hangkeltők” társaságával

A hangfürdő során megszólaltatott hangtálak, gongok és más egyszerű hangszerek segítségével utazást tehetünk belső világunkban,
lehetőségünk lesz feltöltődni, pihenni, gyógyulni, elengedni azt, ami már nem szolgál és meghívni az életünkbe azt, amire vágyunk.

2013.NOVEMBER 22. – 18.00 ÓRA
Helyszín: József Attila Közösségi Ház és Könyvtár
Belépő díj: 500 Ft.

Dr. Szollár György pszichológus, kineziológus,
Hellinger- és hipnoterapeuta előadása a Hellingercsaládállítás módszeréről

A módszer lényege, hogy a tágabb értelemben vett családunk egyes tagjainak sorsa meghatározó a többiek élete szempontjából is.
Felmenőink életeseményei bekerülnek egy közös energiamezőbe és az ebben a mezőben levő információk hatással lehetnek a család
bármelyik tagjára. Újfajta megközelítése ez az öröklődésnek. A terápia a csoportenergia erejét használja, és mintha szituációs játék
lenne, lemodellezi a helyzetet, ami az egyén problémájának gyökerét jelenteti.

Hellinger családállítás Zsombón

Bert Hellinger				

fotó: Internet

Bert Hellinger felfigyelt arra, hogy testi-lelki bajaink
kialakulását nem lehet csak a saját életünk eseményei
alapján megérteni.Úgy tűnik,mintha sorsunk elválaszthatatlanul
összefonódna a kibővített családunk tagjainak sorsával.
Mintha lenne egy közös családi lélek, egy olyan energiamező,
amelybe mindenki benne foglaltatik,aki csak a kiterjedt családhoz
tartozik, akár tudunk a létezéséről, akár nem. Ebbe a nagy
egészbe ágyazódik bele az egyes ember élete, és sokszor oly
módon irányítja azt, hogy az illető arról nem is tud.
A külföldi és a hazai tapasztalatok szerint a családállítás
rendkívül erőteljes, pontos és hatékony. Egyrészt új fényben
láttatja az életünket nehezítő bajokat, betegségeket, kudarcokat,
másrészt lehetővé teszi, hogy ezeket a terheket letegyük.
Hellinger megfigyelései szerint a családi lélekben, illetve

mezőben szigorú törvények uralkodnak, melyek, ha
megsérülnek, generációkon keresztül negatív hatással vannak
a család tagjaira. Hellinger a „szeretet rendjeinek” nevezi őket.
Ha a Hellinger-féle törvények ismeretében vizsgáljuk meg,
hogy miért nem sikerül úgy élnünk, ahogy szeretnénk, nagyon
gyakran derül ki az, hogy a családunkban megsérült a rend,
a családállítás három törvényének valamelyike, és a rendszerben, azaz a családi lélekben beindulnak a kiegyenlítő (jóvátevő)
akciók és működésmódok. Más szóval működésbe lép
a Hellinger-féle rendszer-lelkiismeret, melynek megnyilvánulásaként pl. egy gyerek kezd el érthető okok nélkül rosszul élni, vagy
valamilyen testi-lelki tünetet mutatni. Mivel ilyenkor az okok
nem a saját élettörténetben vannak, mindaddig eredménytelenek
maradhatnak a testi és lelki kezelések, amíg a fenti rejtett,
tudattalan fogadalom a napvilágra nem kerül, és fel nem oldódik.
A ma még újszerűnek ható módszer eddig számos alkalommal
hozott gyors és látványos javulást. Sokszor megszűntek a saját
élettörténet alapján érthetetlen depressziók, teljesítménybeli
és kapcsolati kudarcsorozatok, és a fizikai állapot is javult.
A Hellinger családállításról bővebb információt nyújt
a József Attila Közösségi Ház és Könyvtárban 2013.november 22-én
18 órától Dr. Szollár György pszichológus, kineziológus,
Hellinger-, Hammer- és hipnoterapeuta.
Alapítványunk megfelelő létszámú jelentkező esetén tervezi
2014 év elején Hellinger csoport szervezését Dr. Szollár György
vezetésével.
Csányiné Barna Klára
DOMINO Közhasznú Alapítvány
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„Újratöltve…”
A pszichoszociális kockázatok értékelése I.rész
Zsombó Község Önkormányzata a Nemzeti Munkaügyi
Hivatal támogatása révén lehetőséget kapott arra, hogy
„Pszichoszociális kockázatok értékelése” címmel tanulmányt
készíttessen, mely tartalmazza a kockázatelemzés
folyamatának bemutatását, pszichoszociális kóroki
tényezők és pszichés terhelhetőség felmérését és
eredményét láttató problématérképet, valamint kockázatértékelést, továbbá a program támogatja munkavállalói számára stresszkezelő tréning szervezését.
A pályázott programnak részét képezi a pszichoszociális
kockázati tényezők elemzéséről, kezelési módszereiről
szóló rövid összeállítása, melyet a vállalásnak megfelelően
két részletben fogunk a Zsombói Hírmondóban megjelentetni.

Egészségfejlesztés lehetőségei, illetve a pszichoszociális
kockázati tényezők a munkahelyen
Az egészségfejlesztés célja az egyének, csoportok, közösségek
egészségének, életminőségének fejlesztése. Az egészségfejlesztés
során a kontroll az egészségügyi ellátó személyzet kezéből
visszakerül az egyén kezébe: vagyis az emberek maguk lesznek
képesek gondoskodni a saját egészségükről, felelőssé válnak
a saját egészségi állapotukért.
A munkának, a munkahelynek kitüntetett szerepe van
az egészségfejlesztésben. Miért?
A munkavégzés hatással van a dolgozók egészségi állapotára.
Ezek a hatások lehetnek pozitívak vagy negatívak is a veszélyes,
egészségkárosító fizikai körülmények, vagy a munkahelyen
érvényesülő pszichoszociális kockázati tényezők közvetítésével.
Az alkalmazottak testi-lelki egészségi állapota hatással van
a munkavégzés hatékonyságára, ezen keresztül a szervezet
eredményességére. A hiányzásból, a dolgozók elvándorlásából
fakadó költségek (kiválasztás, betanítás), a rossz lelkiállapotban,
vagy betegen végzett munkából (hiányzás, balesetek),
a dolgozók alacsony motivációjából, elkötelezettségéből fakadó
költségek jelentős terhet rónak a vállalatokra. A vállalatoknak
tehát érdekükben áll mindent megtenni annak érdekében, hogy
alkalmazottaik minél egészségesebbek legyenek.
Gyakorlati okokból: a munkahelyen könnyen elérhetjük
az egészségfejlesztő program célcsoportját, hiszen az aktív korú
lakosság ideje javarészét a munkahelyén tölti,továbbá a programok
szervezésében, illetve az azokon való részvételre való
motiválásban felhasználhatóak a munkahelyi kapcsolatok stb.

Mit kap az egyén?

A munkahelyi egészségfejlesztő programok révén az egyén
időt és pénzt megtakarítva egészségi szolgáltatásokhoz juthat
hozzá, szűrővizsgálatokon, megelőző programokon vehet részt,
melyek következtében javulni fog az egészségi állapota, közérzete.
A komplex munkahelyi egészségfejlesztő programok révén,
melyek a problémák hátterében álló szervezeti, munkakörnyezeti okok megoldását is célba veszik, az alkalmazottak egy
egészségesebb, motiválóbb munkahelyen, munkaszervezetben
dolgozhatnak.
12 | XI. évf. 10. szám – október

Mit nyer a szervezet?
Az alkalmazottak rossz testi-lelki egészségi állapota első
hallásra talán meglepő módon nem is a hiányzás, hanem
annak ellentétje, az úgynevezett „presenteeism” jelenségén
keresztül fejti ki káros hatásait a szervezet eredményességére.
A presenteeism azt jelenti, hogy a dolgozó betegen, vagy
rossz lelki állapotban, kimerülten megy dolgozni, ennek
következtében munkavégzésének színvonala csökken, kevesebb
feladatot tud elvégezni, pontatlan lesz, többet hibázik,
gyakrabban okoz vagy szenved el baleseteket, illetve nem
mellékesen fertőző betegség esetén további kollégákat
betegíthet meg. Ez jelentős terheket róhat a munkáltatókra.
A presenteeism jelenségéből fakadó költségek csökkentésén túl
a munkahelyi egészségfejlesztő programok egyéb módokon is
fokozhatják a vállalatok eredményességét, termelékenységét.
Csökken a hiányzás, az ebből fakadó költségek, csökken
a dolgozók elvándorlása, a fluktuáció, javul a munkahelyi légkör,
a szervezettel szembeni attitűdök, jobbak lesznek a munkatársi
kapcsolatok, növekszik az alkalmazottak motivációja, elkötelezettsége a szervezet felé. Javul a szervezet külső megítélése:
egy gondoskodó szervezet képét mutatja befelé a dolgozói felé,
és kifelé a piac szereplői, a potenciális ügyfelek, valamint a
jövendő munkavállalók felé is.Vonzó lesz a vállalat az álláskereső,
magasan kvalifikált szakemberek körében.

Módszerek

A munkahelyi egészségfejlesztő programok egy része arra
irányul, hogy a dolgozókat a fennálló munkahelyi és egyéb
pszichoszociális megterhelésekkel szemben edzettebbé,
ellenállóbakká tegye. Ezt hívjuk a munkahelyi egészségfejlesztés ún. egyéni megközelítésének. A munkahelyi egészségfejlesztés egyéni megközelítésében alkalmazott módszerek
irányulhatnak egyrészt a dolgozók egészséggel kapcsolatos
tudatosságának fokozására, ismereteinek növelésére: például
felhívjuk a figyelmüket különböző egészségügyi kockázatokra,
vagy szűrővizsgálatokat végzünk a munkahelyen a bizonyos
betegségekre veszélyeztetettek kiszűrése érdekében. Az egyéni
módszerek másik csoportja az alkalmazottak életstílusváltoztatását hivatott elősegíteni.Ez többek között olyan eljárások
segítségével zajlik, mint az egészség coaching, a relaxációs
technikák, a stresszkezelő tréningek, a pszichológiai tanácsadás,
vagy a fitnesz programok (pl.testedző programok a munkahelyen).
A munkahelyi egészségfejlesztés másik, ún. szervezeti
megközelítése magukat a munkahelyi stresszorokat,megbetegítő
tényezőket célozza meg. Ehhez először azonosítjuk a munkahelyi
stresszorokat, majd ezeknek megfelelően szervezeti, környezeti
átalakításokat végzünk.
Ezek az átalakítások például a következők lehetnek:
A munkát az alkalmazottak igényeihez, képességeihez
igazítani, világosabbá tenni a szerepeket, lehetővé tenni,
hogy az alkalmazottak részt vehessenek a munkájukat érintő
döntésekben, támogatni a dolgozók közti társas interakciókat,
szabadságok rendeltetésszerű felhasználását biztosítani a
munkavállalók számára,egészségesebb fizikai munkakörnyezetet
kialakítani stb...

Mi a stressz?

Stressz alatt a szervezetünkben bizonyos körülmények
hatására létrejövő testi és lelki változások összességét értjük.
Melyek ezek a bizonyos körülmények? Pszichológiai stresszállapot akkor alakul ki, ha olyan helyzettel találkozunk, ami
saját megítélésünk szerint meghaladja a rendelkezésünkre álló
erőforrásokat. Vagyis a fenti meghatározás értelmében nem
tekintjük stressznek az olyan feladatokat,problémákat,amelyeket
az egyén saját véleménye szerint könnyen meg tud oldani,
ezzel szemben stresszről beszélünk, ha a célszemély úgy véli,
jelentős nehézségekbe ütközhet a probléma megoldása során.
Így könnyen előfordulhat például egy munkahelyi helyzetben,
hogy bár két dolgozó ugyanazt a feladatot kapja, az egyikük
személyiségéhez, tudásához, tapasztalataihoz jobban illeszkedik,
mint a másikéhoz. Feltételezhetően az előbbi dolgozó számára a
feladat jóval könnyebben meg is oldható, így adott esetben kisebb
mértékű stresszt fog okozni. Sőt az is elképzelhető, hogy valójában a képességeik, tapasztalataik sem térnek el objektívan
jelentős mértékben, csak saját képességeik szubjektív megítélésében, önbizalmukban különböznek. Ami számít, az egyén
saját megítélése a helyzetről, annak stresszkeltő jellegéről.
Kétféle stressz létezik:
EUSTRESSZ – pozitív stressz. A pozitív stresszt igazi életelixírként éljük meg,optimistának, stimuláltnak, produktívnak,
a helyzet urának érezzük magunkat ahogy szembesülünk
a kihívásokkal, s a test rövid időn belül visszatér egyensúlyi
állapotába.
DISTRESSZ – negatív stressz.A negatív stressz a tehetetlenség,
frusztráció, csalódottság, kimerültség érzése, s különböző testi
tünetek formájában jelzi, hogy a stressztűrő képességünk
határához közeledünk, s nem megfelelően kezeljük az adott
szituációt.

Melyek a stresszállapotra jellemző testi-lelki
változások?

A stressz hatására megjelennek bizonyos rövid távú testi
változások, pl. emelkedik a vérnyomás és a szívritmus, felgyorsul
a légzés, nő az izomfeszültség, kitágulnak a pupillák, csökken
az emésztés stb. Mindezeknek a változásoknak a célja, hogy
a szervezet több energiához jusson, a vér az emésztőrendszerből
(gyomor, belek) az izmokba és az agyba áramoljon, felkészítve
az egyént a gyors reakcióra.
A fentiek mellett a hosszútávon fennálló – nem semlegesített,
megterhelő – stressz az egyén számára nem kezelhető stresszbetegségek kialakulásához vezethet: fekélyek alakulhatnak ki,
nő a szív-koszorúér betegségek kockázata, az immunműködés
gátlásán keresztül pedig a fertőző, illetve a daganatos betegségek
kockázata is nagyobb lesz. A testi változások mellett lelki tünetek,
problémák is megjelennek a stressz hatására. Ezek közül
a leggyakoribb a lehangoltság, a depresszió és a szorongás.
Tartós stressz hatására jellemző még, hogy csökken az egyén
teljesítményének színvonala, valamint változik a viselkedése:
megjelenhet a harag, agresszió, egészségkárosító szokásokat
vehet fel az illető (pl. dohányzás, túlzott alkoholfogyasztás) stb.
Dr. Selye János Stressz distressz nélkül című könyvében
a stressz 3 szakaszát különbözteti meg:
1) vészhelyzeti reakció szakasza: a test riadót fúj a stresszor
megjelenésére adott válaszként. Az ellenállóképesség csökken,

a stressz hatására a szív- és keringési rendszer, a vegetatív idegrendszer, a hormonmirigyek működése átáll oly módon, hogy
elegendő energiánk álljon rendelkezésre a támadáshoz vagy
a meneküléshez. Ez az „üss vagy fuss” reakció vészhelyzetben.
2) ellenállás szakasza: amikor a test ellenállóképességét
a normális fölé emeli, hogy alkalmazkodjon a stresszor
folyamatos jelenlétéhez.
3) kimerültség szakasza: amikor a testnek nincs tovább energiája
a stressszorhoz való igazodáshoz, és megjelennek a stresszel
kapcsolatos betegségek jelei (pszichoszomatikus tünetek).
Csányiné Barna Klára

mentálhigiénikus, programkoordinátor

Lakossági tájékoztatás
a szociális tűzifáról
Tisztelt Zsombói Lakosok!
Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
a 2013. október 9-i ülésén megalkotta a szociális célú tűzifa
juttatásának szabályairól szóló 17/2013. (X.10.) önkormányzati
rendeletét.
A rendelet értelmében a Képviselő-testület kérelemre, egyedi
elbírálás alapján természetbeni juttatásként tűzifatámogatást
nyújt azon szociális rászorultaknak, akik háztartásában az egy
főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (28.500,- Ft), egyedül
élő esetén annak 120 %-át (34.200,- Ft).
A kérelem elbírálásánál előnyt élveznek:
a)
a lakásfenntartási támogatásban részesülő személyek;
b)
az aktív korúak ellátása keretében
ba)
bb)

a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra;
rendszeres szociális segélyre jogosult személyek;

c)
d)

az időskorúak járadékában részesülő személyek;
adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásban részesülő személyek;
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

e)

Az eljárás kérelemre indul, az indoklást is tartalmazó
kérelmet a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél lehet
benyújtani – 2013. november 15. napjáig – az erre rendszeresített
formanyomtatványon.
A természetben nyújtott szociális célú tűzifatámogatás
mennyisége legfeljebb 5 m3 lehet háztartásonként.
A szociális célú tűzifa juttatásának egyéb szabályairól felvilágosítás kérhető személyesen Stefkovicsné Nagy Ildikó szociális
ügyintézőnél, vagy telefonon a 62/595-559-es számon.
					

dr.CsúcsÁron
jegyző
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Zsombói

Hírmondó

A magyar semlyékvíz-projekt
Csólyospálos, MÖF-EKI Tájbirtok
Akik Csólyospálosra kirándulnak
mostanában, a MÖF-EKI Tájbirtokon
nem csupán szép, de hasznos
élményekkel is gazdagodhatnak.
Mind több érdeklődő egyeztet látogatási
időpontot a +36/30-361-62-72-es
telefonon vagy a moef@t-online.hu
ímélcímen. Nem ok nélkül.
Itt tekinthető meg az a semlyékvízprojekt, amelyet a Magyar Ökoszociális
Fórum indított el. 2013. július 26-án
mutatta be a „Víz és vízhiány a tájban.
Mit (ne) tegyünk?” című szegedi
konferencián. Augusztus 28-án pedig
már a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Minisztérium épületében hangzott
el előadás a Magyar Nemzeti Vidéki
Hálózat (MNVH) Tanácsa előtt a Magyar
Semlyékvíz-megőrzési Mintaprojektről.
Ez utóbbi előadásnak már nem csak
a puszta ismertetés volt a célja. Elsősorban
az, hogy országos szinten találjunk egyszerű támogatási formát a helyi vízvis�szatartás gondolatának és gyakorlatának
elterjesztésére. A Magyar Ökoszociális
Fórum szerint a földalapú támogatások
ilyen jogcímű, egyszeri kiegészítése
lehetne a legegyszerűbb mód.
De mi is az valójában, amit látni
lehet
a
MÖF-EKI
Tájbirtok
csólyosi semlyékein? A semlyéktáj
festői finomságú rónás-szelíd hullámzásán, a füves lapályok és a belőlük
alig előkandikáló hátak léleksimogató
szépségén kívül?
Most még gyógyuló gépnyomokat.
Olyan lapályokat és hátakat, amelyekről
„valamiért” hiányzik a gyepszőnyeg.
Pedig már bennük is ott szunnyad az
elvetett legelő és kaszáló fűmagkeverékből
meg a beforgatott gyephantokból hamarosan újrafakadó gyöp. S ha kizöldellt,
akkor már „látni” a gyönyörű semlyéktájon kívül szinte semmit se lehet majd.
Azt sem, hogy a most még a
darázskőalapig csupasz lapályok nem
válykosgödrök, hanem vízvisszafogó
teknők, amelyek rézsűin gond nélkül
elmegy a gépikasza. Meg azt sem, hogy a
gyorsan visszafüvesedő hátak mesterségesek, és tulajdonképpen csak hátszerű
töltések a semlyékvizek útjában.
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Ez a földkupac-sor szelídült semlyékút-háttá, amelyen végigsétálva ismerkednek
a látogatók a semlyékvízprojekttel és a MÖF-EKI Tájbirtokkal.
fotó: MÖF-EKI

Nézni, közelebb hajolni ehhez a tájszelethez épp ezért érdemes. A táji vizeket itt
a táj és a paraszti tájismeret segítségével
tartjuk helyben, nem pedig a tájból
fájdalmasan kiordító betonműtárgyakkal.
Nem hatalmas víztározókkal, amelyek
útjából buldózerek és markolók előzőleg
mindent eltakarítanak, ami szépség
és működő élet az évmilliók alatt itt
keletkezett, vagy hosszú évezredek során
az ember alkotott.
A parasztember a természettől tanulta
a léptékeket és a mértéktartást. A Magyar
Semlyékvíz-megőrzési
Mintaprojekt
a semlyékek léptékeihez és a paraszti
tulajdonformák, a helyi táj mértékeihez
igazodik. Úgy tartja helyben a vizeket,
ahogy a táj maga tette: lapályküszöbökkel,
hátak képzésével. Négy helyen pedig
zsilipelhető átereszekkel, amelyek szabályozzák a vízborítás mélységét,kiterjedését
és időtartamát.
Persze még ezekre a természetutánzó
mesterséges létesítményekre se volna
szükség, ha a profitéhség, a mindenható
politikai akarnokság és a mindentudó
mérnöki tervezés bele nem avatkozott volna a táj élettanába, mára szinte megállíthatatlannak látszó tájkiszáradást okozva.
A vízmérnöki szakma a felelősségre
sohasem vonhatók könnyedségével
most is „totális” megoldásokon eszel,
megaprojekteket ajánlgatva a politikai
döntéshozóknak.

A Magyar Semlyékvíz-megőrzési
Mintaprojekt a felelős kisléptékek
jegyében hívja a mindinkább elszabaduló
kártételek megfékezésére a gazdatársadalom felelősen gondolkodó tagjait,
a helyi földművelő közösségeket,az önkormányzatokat. A föld a mi kezünkben van.
Legyen a víz is a mi kezünkben, hiszen
víz nélkül nem talaj a talaj. Csak elegendő
vízzel ad kenyeret, jövedelmet a földből
élőknek, és lakható életteret azoknak,
akiknek ez a táj jelenti a hazát.
A csatornák betúrására ma már aligha
gondolhatunk komolyan. De megreformálásukat ki lehet kényszeríteni
a vízügytől. Nem gazdatüntetésekkel és
a csatornadíjak fizetésének megtagadásával, ahogy pár évvel ezelőtt egyesek
próbálkoztak. Okos gazdaszempontok
és fenntarthatósági érvek közös
érvényesítésével. S alkalmazásképes
vízvisszatartási projektek elterjesztésével,
amilyen a Magyar Ökoszociális Fórum
csólyosi semlyékvízprojektje.
Ez ellen a Kiskunmajsa és Környéke
Vízgazdálkodási Társulat se tiltakozott.
Együttműködési készségét is kinyilvánította. Van tehát lehetőség arra, hogy akár
a vízüggyel együttműködve készüljenek
a helyi vízvisszatartási projektek.
Mértékadók azonban e helyi gazdaprojektekben csak a gazdák lehetnek, akik
saját területeiken, saját tájtudásuk szerint
nem „a csatornatársulat vagy az állam

vizét” csapolják meg. Csupán azt nem
engedik
elmenni
árvízcsinálónak
a Tiszába, amit az őszi, téli és tavaszi
csapadékokból ingyen kapnak a nyárra.
Azonban nem csak helyi tájékozódási
lehetőség van a MÖF-EKI csólyosi
Tájbirtokán arról, hogy hogyan is kell és
lehet ilyen saját vízvisszatartási projektbe
belevágni. Ennek eszközeit, várható költségeit, kivitelezési módját illetően is segít
eligazodni az a könyv, amelyet szintén
a MÖF-EKI adott ki a „Víz és vízhiány
a tájban…” konferenciára.
A könyv címe kicsit különösebb a tanácskozásénál, hiszen „Tanya-Watershed”
áll a borítóján. Ez körülbelül annyit tesz,
mint „tanyatáji vízmegőrzés”. A projekt
másik célja ugyanis a magyar tanyavilág,
a vidék megerősítése azáltal, hogy
a tanyai gazdálkodás vízellátási és
tájélettani alapjait erősítjük.
Angol nemzetközi címe ellenére a könyv
magyar-német kétnyelvű kiadványként
látott napvilágot. Az Anna-napi konferencia résztvevőin kívül Magyarországon
már az MNVH Tanács tagjai és az
MNVH megyei referensein keresztül sok
mezőgazdaság- és vidékpolitikával
foglalkozó ember ismeri.
Német fordítása révén a német
nyelvterület vidéktudománya is értesült
a projektről, hiszen a Kiskunság sivatagosodása, noha bennünket, itt élőket
érint leginkább, nemcsak magyar, hanem
európai közügy is. Egy Európa közepén
formálódó sivatag ugyanúgy egyúttal
terjedni is kezdene, ahogy a Száhel-övezet
vagy más sivatagi övezetek is terjedőben
vannak a Földön.
A könyvet a Líra Könyváruház
forgalmazza Szegeden (Tisza Lajos krt.
34.), de postán is megrendelhető (ára:
1500 Ft + postaköltség), vagy személyesen
megvásárolható a kiadótól Kiskunmajsán
(Bercsényi u. 29.) Természetesen arra is
mód van, hogy a Magyar Ökoszociális
Fórum projektvezetője menjen „helybe”.
Az őszi, téli estéken meghívásra szívesen
tartunk vetítettképes előadásokat a
csólyospálosi semlyék-vízprojektről, helyi
beszélgetéseken szívesen igazítjuk el,
segítjük tanácsainkkal az érdeklődőket
az esetleges saját elindulásban.

Bursa Hungarica 2014
Örömmel értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Zsombó Nagyközség
Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel
kiírja 2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók, valamint felsőoktatási tanulmányaikat a következő tanévben megkezdeni kívánó fiatalok számára.
AZ „A” TÍPUSÚ ÖSZTÖNDÍJRA AZOK A FELSŐOKTATÁSI HALLGATÓK PÁLYÁZHATNAK, AKIK:
Zsombó Nagyközség területén állandó lakóhellyel rendelkeznek, hátrányos
szociális helyzetűek, a közös háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át (71.250,- Ft), félárva
fiatal esetében 300 %-át (85.500,- Ft), árva fiatal esetében nincs jövedelemhatár,
és felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben,egységes,osztatlan
képzésben vagy felsőfokú illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2013. szeptemberében tanulmányaik utolsó évét
megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2014 őszén
már nem áll fenn, úgy a 2014/2015. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül
folyósításra. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek
a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel.
Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2013/2014. tanév második félévére
a hallgató már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.
A „B” TÍPUSÚ ÖSZTÖNDÍJRA AZOK A FIATALOK PÁLYÁZHATNAK, AKIK:
Zsombó Nagyközség területén állandó lakóhellyel rendelkeznek, hátrányos
szociális helyzetűek, a közös háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át (71.250,- Ft), félárva
fiatal esetében 300 %-át (85.500,- Ft), árva fiatal esetében nincs jövedelemhatár,
a 2013/2014-es tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú
diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, és a 2014/2015-ös tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes
idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt
venni. A pályázók közül csak az részesülhet ösztöndíjban, aki 2014-ben először nyer
felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányait a 2014/2015. tanévben ténylegesen
megkezdi.
NEM RÉSZESÜLHET TÁMOGATÁSBAN AZ A PÁLYÁZÓ, AKI:
középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt;
a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses
állományú hallgatója; ha doktori (PhD) képzésben vesz részt; kizárólag külföldi
intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2013. NOVEMBER 15.
A határidő után benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat
a pályázat elbírálásából ki kell zárni. A pályázati kiírás teljes szövege megtekinthető
a Polgármesteri Hivatal belső hirdetőtábláján és a www.zsombo.hu honlapon.
FELHÍVOM A PÁLYÁZÓK FIGYELMÉT EGY FONTOS VÁLTOZÁSRA:
A pályázat benyújtásához a pályázónak regisztrálnia kell az EPER-Bursa
rendszerben, amely a https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx címen
érhető el. Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben,
már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában
léphetnek be az EPER-BURSA rendszerbe. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését
és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva, a csatolandó
mellékletekkel együtt a Zsombói Polgármesteri Hivatalában, Stefkovicsné Nagy Ildikó
ügyintézőnél kell benyújtani. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül és a bírálatban nem vesz részt.

Dr. Győri-Nagy Sándor

Gyuris Zsolt

kultúrökológus

polgármester
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Bölcsis búcsúzás
A múlt évhez hasonlóan az idén
augusztus 30-án pénteken,délután 4 órától
került sor a bölcsődei nagycsoportosok
búcsúztatására. Játékos családi délután
keretében engedtük el magunktól az
óvodába induló gyermekeket. Nehezen
váltunk el tőlük, bár tudjuk, hogy ez az élet
rendje. Köszönettel tartozunk minden
szülőnek, hogy ez a rendezvényünk létre
jöhetett. Szeretnénk megköszönni Maróti
Sándor cukrászmesternek a sok finomságot. Remélem, a jövőben is ilyen kellemes
és vidám hangulatú búcsúzásban lesz
részünk. Köszönettel:
a

Bóbita bölcsőde dolgozói

Gólyahírek:
2013. JÚLIUS:
- Kajtár Norbertnek és
Tóth Renátának:
Luca
- Németh Nándornak és
Becherer Anikónak:
Szilárd
- Zetkó Norbertnek és
Kádár-Németh Tímeának: Kinga
- Pesti Tibornak és
Újvári Juditnak:
Zétény
- Németh Dánielnek és
Ladányi Lilinek:
Alíz
- Kiss Imrének és
Balogh Juditnak:
Jázmin Adél
- Szabó Csabának és
Patik Anasztáziának:
Csaba
2013. AUGUSZTUS:
- Szabó Istvánnak és
Őszi Kingának:
Gergő
- Maczelka Zoltánnak és
Szikszai Krisztinának:
Hanna
2013. SZEPTEMBER:
- Balogh Nándornak és
Barna Éva Mónikának:
Máté
- Varró Mátyásnak és
Zandler Gertrúdnak:
Dávid
Gratulálunk, és jó egészséget, sok boldogságot a kisbabáknak, valamint kedves
szüleiknek, nagyszüleiknek és dédszüleiknek!

Játékos, mozgásos családi
délelőtt a Bóbita bölcsőde
szervezésében
Sok szeretettel hívunk és várunk
minden bölcsődébe járt és jelenlegi
bölcsődés gyermeket és szüleiket
2013. november 16-án szombaton
09:00–13:00-ig, a Zsombói Közösségi
Házban
megrendezendő
játékos,
mozgásos, közös ebéddel egybe kötött
Globális hálózatának köszönhetően olyan
nemzetközi önkéntes és szakmai programokat szervez, amelyek széles látókörrel
és nemzetközi tapasztalattal rendelkező
tehetséges fiatalokat képeznek.
Szeptember 16-án üdvözölhettük
új „kollégánkat” iskolánkban. Marco
Torresin elsődlegesen nyelvi asszisztensként segíti munkánkat az angolórákon
nyolc héten keresztül. A haladó csoportoknak heti kettő, míg a kezdő csoportoknak heti egy órát tart a szaktanárok koordinálása és felügyelete mellett.
Varga Krisztina

Külföldi gyakornok a
Szent Imre Katolikus
Általános Iskolában
Az AIESEC a világ legnagyobb diákszervezete, több mint 120 országban van
jelen, és több mint 86 000 taggal büszkélkedik. Működését nonprofit alapon végzi,
tagjai és vezetői pedig mind diákok.
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fotó: Maróti Katalin

Búcsú buli a bölcsőde udvarán

Marco Torresin

jótékonysági délelőttre.
Jelentkezni a Bóbita Bölcsődében
november 8. péntekig lehet. Mozogjunk
együtt az egészségünk megtartásáért!
Köszönettel:
Maróti Józsefné
Bölcsőde vezető

Szépkorú köszöntése

Heizer Jánosné

Szeptember 28-án köszöntötte családja
körében Gyuris Zsolt polgármester nagyközségünk egyik legidősebb tagját, a 90
éves Heizer Jánosnét.
Krisztina néni hat éve él Zsombón
a Móricz Zsigmond utcában lányánál
és vejénél. Hartán született, családjával
földművelésből, gazdálkodásból éltek,
s közben két gyermeket nevelt föl
tisztességgel, becsülettel.
A kiváló egészségnek örvendő Krisztina
nénit Isten éltesse még nagyon sokáig
családja, barátai és településünk örömére.
Nagyon köszönjük az ajándékát
Maróti Sándor cukrászmesternek, Gyuris
Attila virágkertésznek és Kovács Anikónak, aki a csokrokat készítette.

Két egyfelvonásos Gogoltól
A zsombói színházi előadássorozat szűk fél év alatt
a hetedik bemutatójára készül. Korábban a piactéren rendeztük
meg az előadásainkat, most pedig a zordabb időjárási
körülmények miatt a József Attila Közösségi Ház és Könyvtár
Nagytermében. A bemutatókat egytől-egyig szerény, de mégis
színvonalas kiállításban valósítjuk meg, olyan anyagi- és lebonyolítási konstrukcióban, hogy a produkciók továbbértékesítése
reálisan megvalósulhasson. Természetesen e mögött komoly
előkészítési, szervezési munka folyt és folyik. A következő,
november 24-én bemutatandó színházi esemény két Gogolegyfelvonásos alapján készül el. Ami ebben a vállalkozásban
a különlegesség: A Köpönyeg című novella színpadi változatát
még sehol sem mutatták be!
Kifejezetten a zsombói bemutatóra fog elkészülni ez a darab!

Nykolaj Vasziljevics Gogol

fotó: Internet

További irodalmi, illetve színházi kuriózum, hogy
az egyébként színpadi műként köztudatban élő Egy őrült
naplója és az előbb említett Köpönyeg egyazon szerző művei
alapján teljes estés színházi élményt fog nyújtani a nézőknek.
A tervek szerint nemcsak Zsombón, és azt kövtően
Szeged városában valósul majd meg az előadás egy
hosszú távú perspektívát sejtető színházi koprodukció
keretében, de különböző iskolákban is látható lesz
a produkció, hiszen irodalmi tanagyagként szerepel mindkét
mű. Életszerű, hogy nemcsak a régióban, de országszerte teret
fog kapni a mi zsombói Gogol-vállalkozásunk. Egy biztos:
akárhol jelenik meg ez az előadás, mindenki tudni fogja,
hogy a mag nem más, mint Zsombó.
Korognai Károly

Nyikolaj Vasziljevics Gogol ukrán
származású orosz író. Az orosz irodalom
klasszikusa, az orosz széppróza és drámairodalom egyik legnagyobb hatású alakja.
Egyik legismertebb elbeszélése A köpönyeg, melynek központi alakja nem
romantikus hős, hanem jelentéktelen
kisember, Akakij Akakijevics Basmacskin
idősödő kishivatalnok, iratmásoló. Hiába
igyekszik, hogy nehezen megtakarított
pénzén csináltatott és még aznap elrabolt
köpenyét „normális” úton visszaszerezze;
próbálkozását a kapitánynál közöny, a tábornoknál durva megaláztatás fogadja,
végül kudarcába belehal.
Az író minden módon hangsúlyozza
Basmacskin gyámoltalanságát, jelentéktelenségét, „aki annyira senki, hogy
az már magában is tragikus.” Ugyanakkor kiszolgáltatottságát megértő részvéttel is ábrázolja. Az író moralizáló
hajlamának megfelelően ez a befejezés
nevelő célzatú példabeszédként is hat.
Hegedűs Géza szerint azonban: „Aligha van jobb példa arról, hogy a mesébe
forduló téma hogyan szolgálhatja

a társadalmi valóság kritikus ábrázolását.”
Híres elbeszélése, az Egy őrült naplója
egy
kishivatalnok
tudathasadásos
állapotának mesteri ábrázolása. Hőse,
Popriscsin a téveszmék birodalmába
menekül, s innen próbálja megérteni –
az író pedig ebből a groteszk szemszögből láttatni – életének történéseit.
Ebben
az
irracionális
világban
próbál felemelkedni kisszerű létezéséből
egészen a spanyol királyi trónig
– míg végül fantáziavilágába betör
a kegyetlen valóság.
A József Attila Közösségi Ház következő
színházi előadása nem kisebb feladatra
vállalkozik,mint hogy a színpadon ötvözze
e két önmagában is hatalmas művet. Azok
számára pedig,akik írott,eredeti formában
is meg szeretnének ismerkedni Gogol
remekeivel, ajánlom a könyvtár kínálatát,
ahol többek közt A köpönyeg és az Egy
őrült naplója is megtalálható.
Bálint Lea
könyvtáros

A József Attila Közösségi Ház és Könyvtár
programajánlója:
OKTÓBER:
31. - Halloween mozi – kicsiknek és nagyoknak
NOVEMBER:
09. - Nagycsaládos bál
13. - Magyar nyelv napja – nyelvi vetélkedő
15. - Hangfürdő a „Hangkeltők” társaságával
16. - Nagy B. Ferenc kolbász- és hurkatöltő verseny
22. - Dr. Szollár György pszichológus, kineziológus, Hellinger- és hipnoterapeuta
előadása a Hellinger-családállítás módszeréről
23. - Katalin napi táncház
24. - Színház: Gogol: Köpönyeg, Egy őrült naplója – két egyfelvonásos színmű
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Szélmalom Kábeltévé Zrt.
+ SPÓROLJON MÉG TÖBBET!

Analóg vétel esetén nincs szükség
külön beltéri egységre!

A Szélmalom Kábeltévé Zrt. Ügyfélszolgálata várja Önt hétfőn, szerdán, pénteken 8-16 óráig, kedden 8-18 óráig és csütörtökön 8-20 óráig
Kiskundorozsmán a Széksósi út 12. szám alatt. Telefonszámunk: 06-62-463-444, 06-62-765-444. Internet-címünk: http://www.szelmalomktv.hu
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Baba-mama klub
Várunk minden kedves kismamát, anyukát, kisgyereket
a Zsombói Baba-mama klubba, melyet kéthetente szerdánként
a Közösségi Házban 10-12 óráig tartunk!
November 6.: témánk: Konfliktuskezelés a családban
November 20.: témánk: Kapcsolataink titkai
- a szeretettankról
További információ kérhető: Polgárné Papp Katalin
védőnőtől, 30/2868-431, ill. 62/595-567, vagy személyesen
a tanácsadóban.

Meghívó
A Szivárvány Zsombói Nagycsaládosok Egyesülete 2013. november 9-én
19 órai kezdettel, immár 20. alkalommal JÓTÉKONYSÁGI bált rendez
a zsombói József Attila Közösségi Ház nagytermében.
A hajnalig tartó jó hangulatról a Travel Trió gondoskodik.
Házias ízekkel, a büfében finom italokkal várnak mindenkit.
Az est folyamán fellépnek az egyesület híres és hírhedt művészei.
Helyfoglalás: október 24-től 17-19 óra között munkanapokon a Közösségi Házban.
Bővebb információ: 06-20/953-77-23
Amennyiben tombola tárggyal segíteni
virágüzletekbe november 9-ig leadni.

kívánja

a

rendezvény

sikerét,

azt

kérjük

a

helyi

Köszönettel: a Rendezők
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