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P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S  
 

Kiszombor Község Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonát képezı 
Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 3. szám alatt fekvı 

költségalapú bérház 1 lakásának bérleti jogára. 
 
A Képviselı-testület az önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérletérıl szóló rendeletének megfelelıen a 
költségalapú lakás bérbeadására pályázatot az a nagykorú személy nyújthat be: 
     - akinek vagy vele együttköltözı házastársának, közeli hozzátartozójának (Ptk. 685. § b. pontja) 1/1 arányú 
tulajdonában, haszonélvezetében, bérletében nincs másik beköltözhetı lakása, illetve vállalja, hogy megszünteti a bérleti 
jogviszonyt, 
     - a megpályázott lakásra 6 havi lakbérelıleg befizetését vállalja, 
     - elınyt élvez, aki a pályázat benyújtásának idıpontjában legalább egyéves kiszombori bejelentett lakóhellyel 
rendelkezik. 
 

Költségalapon lakást bérbe adni annak lehet, aki a fenti feltételeknek megfelel. Amennyiben a megüresedı 
lakásra, a meghirdetett határidın belül több, a feltételeknek megfelelı pályázat érkezik, a képviselı-testület 
dönt a bérlı kiválasztásáról. 
 

Költségalapon bérbe adott lakás esetében a bérleti díj 358,- Ft/m2/hó. 
 

A bérleti díj mértékét a képviselı-testület minden év decemberében felülvizsgálja úgy, hogy a következı év 
január 1-tıl érvényes bérleti díj mértéke legalább a felülvizsgálat évét megelızı év hivatalos inflációs rátájával 
növekedjen, a bérleti díj értékállóságának biztosítása érdekében. 

A bérleti szerzıdés határozatlan idıtartamra szól. 
 

Pályázni lehet egy 65 m2-es, kétszintes, 2,5 szobás összkomfortos lakás bérleti jogára. Az érdeklıdık a 
pályázati őrlapot és a csatolandó mellékleteket átvehetik a Polgármesteri Hivatalban, ahol további részletes 
felvilágosítás kapható. 
A pályázatok beadási helye: Polgármesteri Hivatal 
      Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 
 

A pályázatok beadási határideje: 2009. szeptember 22. 1200óra 
 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2009. szeptember 29. 
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Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Polgármesteri Hivatal felújítása 
megkezdıdött.  
Az ügyfélfogadás rendje nem változott, azonban az irodák a felújítás ideje alatt a 
fıbejárat felöl nem, csak a hátsó udvar felöl közelíthetık meg. 

Polgármesteri Hivatal 
 

ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTII  HHÍÍRREEKK        
 

A tanítás alatt is folytatódik az iskola felújítása 
 

Lázas munka folyt egész nyáron a kiszombori iskolában. A felújításra rendelkezésre álló idı elég szőkös 
volt, amit a munkák idızítésénél figyelembe is vettek. Az új iskolaév kezdetéig, szeptember elsejéig az Óbébai 
utcai épületre koncentráltak jobban. Az épület tantermei, folyosói, a WC-helyiség elkészült, a tanítás 
megkezdıdhet. A régi nyílászárók cseréjét elvégezték, az emeleti tantermek új burkolatot kaptak. Megújult az 
iskola elektromos hálózata. Ahol kellett, parkettát cseréltek, ahol korábban ez megtörtént, ott csiszolták, 
lakkozták azt. Új padlóburkolatot kaptak a folyosók és az emeleti lány WC teljes felújítása megtörtént. Az 
épület hátsó, udvar felıli részein elkészült a hıszigetelés és a vakolás.  

A tanítás mellett folyó munkák az épület utca felıli homlokzatát fogják érinteni, ill. az egykori szolgálati 
lakások homlokzati felújítását, továbbá egy lift építését, mely akadálymentesítési célt szolgál. Addig a fıbejárati 
részt lezárjuk a forgalom elıl. Az iskolába bejárni a hátsó udvari ajtón lehet. 

A Móricz utcai épületben is megindul a tanítás. Igaz, itt csak három osztály kezdi az évet. A két elsı és a 2. 
A osztály. A többiek az Obébai utcai épületbe járnak.  

A Móricz utcai iskola visszakapja egykori, bejáratánál lévı tornyát, akadálymentessé válik a 
mozgáskorlátozottak számára. Kívülrıl új vakolatot kap az épület, a nyílászárók megújulnak, az elektromos és a 
főtési rendszer korszerősödik. A pedagógusok új tanári szobát kapnak, a diákokat pedig sószoba, orvosi szoba, 
logopédiai foglalkoztató várja. Ezek a munkák jelenleg is folynak.  

Az önkormányzat és a kivitelezı igyekeznek gyorsan és jó minıségben befejezni az átfogó felújítást, hogy a 
régi kerékvágásban, zavartalanul folyhasson a tanítás. 
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Elkezdıdött a buszmegállók felújítása 
 

Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a tavalyi évben döntött arról, hogy pályázni 
kíván a Makói Kistérség Többcélú Társulásával együtt a „Közösségi közlekedés fejlesztése” címő pályázati 
felhívásra. Mint már korábbi lapunkban beszámoltunk a „Közösségi közlekedés fejlesztése a Makói 
Kistérségben” címő pályázatot a kiíró támogatásban részesítette, így ennek köszönhetıen Kiszomboron is 
megújulhat a hat buszmegálló.  

Örömmel tájékoztatjuk a kedves lakosságot – mint ahogy azt már biztosan tapasztalták – a munkálatok 
augusztus utolsó napjaiban elkezdıdtek. A felújítás, újjáépítés idejére ideiglenes buszmegállókat alakítanak ki a 
felújítandók közelében. Ezek csak a beruházás befejezéséig szolgálnak.  

A munkálatok várhatóan szeptember végéig tartanak. Utána lehet birtokba venni a teljesen megújult 
buszvárókat.  

A lakosság türelmét, megértését kérjük az ideiglenes megállók okozta esetleges kellemetlenségekért. 
Rövidesen mindenért kárpótolnak az új várók.  
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Új üzemeltetıje van a Rónay-kúria étteremnek 
 

Az idei év tavaszán járt le a Rónay-kúria étterem üzemeltetésére kiírt közbeszerzési ciklus. Ennek lejárta 
után újból pályázatot kellett kiírni az étterem mőködtetésére. Az önkormányzat egy koncessziós, azaz összevont 
eljárást indított el, mely tartalmazta a vendéglátó egység mőködtetését és a közétkeztetés (iskola, óvoda) 
ellátását is. 
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Az eljárás meghirdetése után egy pályázat érkezett. Az eljárásba bevont szakértık véleményének 
ismeretében az abban foglaltak figyelembevételével döntött a képviselı-testület. Az étterem mőködtetésének 
jogát az elkövetkezı öt évre a makói Mihály Zoltán nyerte el, aki a sokak által ismert Szent Gellért Borház és 
Étterem vezetıje. 

Augusztus utolsó hetében pár napig az átállás miatt zárva tartott az étterem, de szeptember 1-jétıl újból 
nyitva áll kapuja a kiszombori közönség elıtt.  
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Tájékoztató a képviselı-testület üléseirıl 
 

Az elızı újságszám óta háromszor ülésezett a falu testülete. Júniusban 30-án, kedden, szokásosan 9 órakor 
vette kezdetét a munka. Elsıként a megüresedett képviselıi hely betöltése történt meg. A választási eljárásról 
szóló törvény alapján, a 2006. október 1-jén megtartott önkormányzati választásokon a 11 testületbe kerülı 
képviselı utáni következı legtöbb szavazatot kapott képviselıjelölt, Badicsné Szikszai Zsuzsanna kapott 
felkérést a hely betöltésére, aki azt elfogadta. Jelen ülésen tette le az esküt és egyúttal a szintén megüresedett 
Ügyrendi Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenırzı Bizottság tagjává is megválasztották. 

A munka a polgármesteri jelentéssel folytatódott, melyben a polgármester az alábbiakról számolt be: 
 

„Május 27-én a Településtisztasági Kft. taggyőlésén voltam.  
Május 28-án megkeresett a Takarékszövetkezet elnöke és az újságuk szerkesztıje. 50 éves volt a 

Takarékszövetkezet, és Kiszomborról egy kibıvített cikket jelentetnek meg a községrıl. A takarékszövetkezet és 
az önkormányzat kapcsolatáról beszélgettünk, ez kerül bele a cikkbe is.  

Május 29-én a Víziközmő Kft. beszámolóján voltam Makón.  
Június 2-án Karsai Ildikó keresett meg kistérségi összefogással megvalósítható térkép, kiadvány 

megjelentetésérıl. Ezen a napon dr. Buzás Péter tartott fogadóórát Kiszomboron. Az iskola felújításáról közös 
sajtótájékoztatót tartottunk. Délután Mihály Zoltánnal a bérlıváltás ütemezésérıl egyeztettünk. Késı délután az 
EU-választás miatt a pártdelegáltak esküjén vettem részt. 

Június 4-én az új kiszombori honlapról tárgyaltunk a honlap készítıvel és a helyi kapcsolattartónkkal. 
Június 5-én az óvodában tanévzáró értekezleten voltam, köszöntöttem az év óvónıjét is, aki Süliné Horváth 

Gabriella lett. Utána a Móricz utcai iskolában nyílt az alsó tagozatosoknak egy nagyon szép képzımővészeti 
kiállítása. Szombaton Ferencszálláson voltam gyermeknapon. Az új játszótéri játékokat vették birtokba a 
gyerekek, és erre meghívták a kiszombori óvoda vezetıjét is, mivel ı bonyolította pályázaton keresztül a játékok 
megvásárlását.  

Június 8-án az oktatási intézmények vezetıivel és Debrei Attilával a szeptemberben indítani kívánt osztályok 
számáról egyeztettünk.  

Június 9-én a Foci-suli szervezıi hívtak meg az ovisok mérkızésére. A szülık a végén finom paprikás 
krumplival várták a fáradt, sportoló ovisokat.  

Június 10-én óvoda pályázat helyszíni szemléje volt.  
Június 11-én Dózsa-gálán voltam az iskolában. 
Június 12-én a tervezıvel és jegyzı úrral a hivatal akadálymentesítési tervérıl egyeztettünk.  
Június 15-én az új induló pályázatokat vettük sorra.  
Június 16-án TÖOSZ elnökségi ülésen voltam Budapesten.  
Vesmás Péter és Sipos György a Tér és Forma Kft. tervezıi voltak nálam. Segítenek az épületek színének 

megtervezésében. Megkértem ıket, hogy a könyvtár épületét nézzék körbe. Csodálatos dolgokat álmodtak meg. 
Június 18-án az M43-as tábla avatásán voltam Földeák mellett.”  
 

A folytatásban az óvoda és az általános iskola 2008-2009. évi szakmai munkájáról készített beszámolóját 
tárgyalta, értékelte a képviselı-testület. Az írásban benyújtott terjedelmes, részletes beszámolók tartalmilag 
kitérnek a személyi, tárgyi feltételekre, törvényi változásokra és intézkedésekre, gyereklétszám adatokra, 
tanulmányi eredményekre, ill. az egész éves nevelési, tanítási munka szerteágazó részeire, melyet az 
intézményvezetık szóban is kiegészítettek, és a képviselık felmerülı kérdéseire válaszoltak.  

Következı napirend a rendelettervezetek és döntési javaslatok voltak. Elsıként a Családsegítı és 
Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadásának a májusi ülésen felmerült módosításáról tárgyaltak. Az elızı ülés 
óta elkészült ügyfélfogadási tervet fontolták meg és fogadták el (az új ügyfélfogadási rendrıl a 9. oldalon 
olvashatnak). 



 4 

A júniusi ülésen döntöttek képviselıink a könyvtárépület külsejének rendberakásáról, csinosításáról. Az 
azóta már célegyenesben lévı munkálatokról tárgyaltak. Az épület festéséhez, vakolatdíszítéséhez a Tér és 
Forma Kft. mérnökeitıl kapott ötleteket, javaslatokat a testület, melynek eredményeként hamarosan újabb 
színfoltként csatlakozik a központ rendbe tett, felújított épületeihez.  

Az új közfoglalkoztatási, „Út a munkához” program törvényi szabályozásában szerepel az önkormányzatok 
foglalkoztatási tervének elkészítési kötelezettsége. Ezt a tervet az állami foglalkoztatási szerv véleményezi és 
fogadja el. A tervet minden évben felül kell vizsgálni. Településünk önkormányzata ezen idıszakon kívül is 
szükségesnek tartotta azt felülvizsgálni, módosítani, hisz több tényezı változása miatt ez indokolttá vált. Nıtt a 
rendelkezésre állási támogatásra jogosultak száma, változott a támogatásra jogosultak összetétele képzettségük 
(nıtt a szakmunkások, szakközépiskolát végzettek és fıiskolát végzettek aránya), nemük (nıtt a nık aránya), ill. 
koruk összetétele (nıtt a 35 év alattiak aránya) szerint. Emellett részben változott az ellátandó feladatok köre. 
Az új tervet a képviselık elfogadták. 

Az ülés végén a falunapok szervezési munkáinak aktuális fázisáról tájékozódott a testület. 
 

A képviselık éves munkaterve szerint július hónapban szünetel a munka. A feladatok sokasága viszont évek 
óta megkívánja, hogy ebben a hónapban is döntéseket hozzanak, így idén is üléseztek, július 29-én.  

Polgármesteri jelentéssel kezdıdött a munka, melyben az aktuálisan folyó beruházás (iskola) és a hamarosan 
kezdıdıhöz (orvosi rendelı) kapcsolódó feladatokról, munkákról tájékoztatott a polgármester.  
 

„A hónap elsı felében elsısorban az óvoda nyertes pályázatának kivitelezését készítettük elı, árajánlatokat 
kértünk kivitelezıktıl külön fürdıszoba-felújításra, burkolásra és külön nyílászárócserére. Helyi vállalkozókat 
is megkerestünk.  

Amit most el fogunk végezni az óvodában az a fürdıszobák, öltözık, irodák, 3 csoportszoba ablakcseréje, 
térítési díjat szedı irodájának ajtajának cseréje, hátsó kijárat ajtajának cseréje, a logopédiai csoportszoba 
falának cseréje fára, a konyhánál az ablak és az ajtó, ami az udvar fele nyílik és a régi óvodaszárnynál a 
mosdók elıtti 3 db ablak is cserére kerül.  

Az iskola felújításával folyamatosan foglalkozunk, koordinációs feladatok vannak. Az iskolaigazgató 
bevonásával minden héten tartunk megbeszélést.  

A Móricz utcai épületnek a jobb oldali felét csinálják, a bal oldali részében a termek nincsenek kiürítve, ott 
fogják kezdeni az iskolaévet a gyerekek. Ha befejezték a jobboldalt, akkor cserélnek.  

Ebben az idıszakban kértünk árajánlatot a hivatal szigetelésére, elektromos rendszerének felújítására, a volt 
rendırırs épületére gyermekjóléti szolgálat kialakítására és a Kör utcai járda felújítására.  

Idısek gondozóházának fürdıszobáinak felújítására is készültek árajánlatok.  
Július 11-én Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító program mőszaki terveinek bemutatásán voltam.  
Szennyvízcsatornázás ügyben jó hírek vannak. Dr. Buzás Péter polgármester úr felhívott, hogy elhárultak a 

mőszaki akadályok, amelyek eddig problémát jelentettek. Szeptemberben várható a hivatalos 
eredményhirdetés.”  
 

Ezt követıen pályázati lehetıségeket mérlegelt a testület. A februári ülésen tájékozódtak az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv Operatív Programjainak 2009–2010. évre szóló, a kormány által már elfogadott akcióterveirıl. A Dél-
alföldi Operatív Program Akciótervében számos pályázati lehetıség adódik az önkormányzat számára, melyek beadásáról 
újból tárgyaltak, az alábbi témakörökben: 
 

- Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése 
A felhívás lehetıséget nyújt egyes szociális alapszolgáltatások, illetve gyermekjóléti alapellátásokhoz kapcsolódó 
infrastruktúra-fejlesztésre (épületbıvítés, rekonstrukció, állapotjavítás, akadálymentesítés).  

Támogatás összege:    min. 5 millió Ft 
max. 50 millió Ft 

Támogatás mértéke:   90 % 
A fentiek alapján lehetısége nyílik az önkormányzatnak az EESZI Öregek Napközi Otthonának átalakítására, bıvítésére 
a szomszédos porta beépítésével. A bıvítésnek köszönhetıen helyet kapna az új épületben a szociális étkeztetés, az 
idısek klubja, a régi épületben pedig maradna az átmeneti otthon.  
A beadható pályázat tartalmáról folytatott hosszas vita után képviselıink úgy döntöttek, hogy a jelenlegi épület 
felújítását, bıvítését pályázza meg az önkormányzat. 
 

- Bölcsıdei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bıvítése 
Bölcsıdék épületének bıvítése, felújítása, korszerősítése, akadálymentesítése. Támogatható tevékenység a funkciójukat 
vesztett épületek hasznosítása, felújítása, átalakítása az adott szolgáltatás nyújtásához szükséges módon és mértékben. 
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Kiegészítı tevékenységként támogatható az ellátáshoz szükséges eszközök, gépek, berendezések beszerzése, külsı tér 
kialakítása, parkolóhely létesítése.  

Csak kapacitásbıvítést eredményezı fejlesztés támogatható. A kapacitásbıvítés minimálisan elvárt aránya 25 %. 
Támogatás összege:    min. 20 millió Ft 

max. 150 millió Ft 
Támogatás mértéke:   90 % 

A fentiek alapján lehetısége nyílik az önkormányzatnak, hogy az üresen álló Rákóczi utcai épületet felújítsa, átalakítsa, 
így a jelenleginél nagyobb, tágasabb, szebb, nagy udvarral rendelkezı épületbe kerülne a bölcsıde. A jelenlegi épületet 
bıvíteni nem tudjuk, mert a terület beépítettségi százaléka meghaladja a megengedett mértéket. 

 

- Közösségi terek fejlesztése 
A felhívás kapcsán lehetıség adódik a pályázó tulajdonában lévı többfunkciós közösségi terek (melyek kizárólag: 
mővelıdési házak, közösségi és ifjősági házak), intézmények épületének/helyiségeinek bıvítésére, átalakítására, 
felújítására, energiatakarékossá tételére, továbbá funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, felújítása, átalakítása az 
adott szolgáltatás nyújtásához szükséges módon és mértékben.  

Támogatás összege:    min. 5 millió Ft 
max. 50 millió Ft 

Támogatás mértéke:   90 % 
A fentiek alapján lehetısége nyílik az Önkormányzatnak, hogy a régi mővelıdési házban felújítási munkálatokat 
(utólagos vízszigetelési munkák, tetıfelújítás) végeztessen el.  

Korábbi számainkban olvashattak arról, hogy az önkormányzat keresi a lehetıségét annak, hogy egy telephelyen, 
megújult környezetben folyjék a helyi közösségi és kulturális élet. Az ún. új mővelıdési ház bıvítése a telek beépítettségi 
százaléka miatt nem lehetséges. Az épület „egyszerő” felújítása nem oldaná meg a táncterem hiányának problémáját. A 
régi mővelıdési ház sem bıvíthetı, felújítása a maximum pályázati összegnél is többe kerülhet. Így egy korábbi tervet, a 
Rónay-kúria tetıterének beépítését pályázza meg az önkormányzat. 

Az év második felének nagyobb rendezvényei finanszírozásáról tárgyaltak az ülés záró szakaszában. Döntés született 
arról, hogy a mővelıdési ház költségvetését kiegészítik a Kiszombori Zenés Nyári Esték, a Luca-napi bolondságok és az 
Aranykapu rendezvény költségeivel. Emellett a 2009. évi falunapok szervezési munkáiról tájékozódtak, és a szervezés 
folytatásához szükséges döntéseket meghozták. 
 

Augusztusi ülését a szokásostól eltérıen hétfın, 24-én tartotta a képviselı-testület. A Polgármesteri Hivatal 
házasságkötı termében 9 órakor vette kezdetét a képviselıi munka.  

Elsı napirend a polgármesteri jelentés volt, melyben az alábbiakról tájékoztatott a polgármester: 
 

„Az iskolai felújításokat folyamatosan figyelemmel kísérjük. A koordinációs értekezleteken is jelen vagyok. 
Tanévkezdésre a tantermek átadásra kerülnek, így a tanítás elkezdıdhet. 
A z óvodában is folynak a munkák, reméljük elkészülnek.  

A buszmegállók felújítása ügyében augusztus 12-én sajtótájékoztatón voltam. Megkezdik a buszmegállók 
építését.  

Augusztus 16-án Csanádpalotán voltam városnapon. 
Augusztus 19-én Szent István-napi megemlékezést tartottunk.  
Tájékoztatom a képviselıket, hogy a Maros túloldalán az Ószegedi utca és a maroslelei út közötti 

baromfinevelı trágyaszéthordása miatt szenvedtünk. A szélirány átnyomta a szagot Kiszomborra. Egyébként 
szabályosan végezhetik ezt a feladatot, csak a folyékonytárgya-szállításhoz kell engedély. A széljárástól függıen 
ez több környékbeli településen is probléma volt.” 
 

A Kiszombor, Ferencszállás, Klárafalva önkormányzatainak közös fenntartásában mőködı intézmények és 
intézményegységek 2009. 1. félévi költségvetése teljesítésének értékelésével folytatódott a munka. Az EESZI, az óvoda 
és az iskola után a falu 2009. 1. félévi pénzügyi mutatóival ismerkedtek meg a képviselık. 

A júliusi ülés döntései alapján a Dél-alföldi Operatív Program korábban ismertetett témaköreire benyújtandó 
pályázatokhoz szükséges építészeti tervek költségvetését fogadták el képviselıink. 

Az új tanév kezdete elıtt az óvoda és az iskola a 2009-2010-es tanév indítható csoportszámairól és az ehhez tartozó 
alkalmazotti létszámszükségletrıl döntött a testület. 

Az iskolában 16 osztály kezdi az új tanítási évet. 8 alsós, 8 felsıs. Indítható továbbá 2 napközis csoport. Az alsós 
osztályoktól 6 csoport iskolaotthonos rendszerő. 

Az új tanítási évhez kapcsolódik a testület következı döntése. A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérıl szóló 
törvény alapján ingyenes tankönyvellátáshoz 10 000 Ft/fı/év, valamint általános hozzájárulás a tanulók 
tankönyvellátásához 1 000 Ft/fı/év támogatást vehet igénybe az önkormányzat. Az ingyenes tankönyvellátásra jogosultak 
körét is törvény határozza meg. A helyi iskolában 189 tanuló jogosult a támogatásra (10 000 Ft/fı). A képviselı-testület 
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több éve megítéli az 1000 forintos plusztámogatást, nem csak a rászorulók, hanem az iskola teljes létszáma részére. Így 
az önkormányzat 478 491 forinttal egészíti ki a tankönyvek állami támogatását. 

Az ülés végén a falunapok szervezésének utolsó fázisáról tájékozódtak képviselıink. 
 

KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ  
 

Tájékoztatás Kiszombor Község Önkormányzata 2009. I. félévi költségvetésének teljesítésérıl 
 

Az államháztartási törvény értelmében a polgármester az önkormányzat gazdálkodásának elsı félévi 
helyzetérıl szeptember 15-ig tájékoztatja a képviselı-testületet.  

Az alábbi táblázatok az önkormányzat 2009. év elsı félévi kiadásainak és bevételeinek teljesítését 
tartalmazzák, melyet a polgármester az augusztusi ülésen ismertetett a képviselı-testülettel. 
 

Kiszombor Község Önkormányzat 2009. I. félévi bevételi elıirányzata és teljesítése 
adatok ezer  forintban 

Sorsz. Megnevezés 
Eredet

i 
Módosítot

t Teljesítés % 
1. Hatósági jogkörhöz kötött mők. bev. 60 60 109     181,7% 
2. Egyéb intézményi mőködési bevétel 6 143 6 174 864 14,0% 
3. Bérleti és lízing díj bevétel 16 376 16 376 8 245 50,3% 
4. Intézményi ellátás díja 19 756 19 756 10 371 52,5% 
5. Kötbér, egyéb kártérítés 0 0 179   
6. ÁH-n kívülrıl mőködési célú pe. 0 545 545 100,0% 
7. Továbbszámlázott szolgáltatás 7 846 7 846 2 193 28,0% 
8. Kamatbevétel 2 500 12 032 12 312   
9. ÁFA bevételek - visszatérülések 7 279 7 285 5 067 69,6% 
10. Intézményi mőködési bevételek (1-9): 59 960 70 074 39 885 56,9% 
11. Helyi adó 20 016 20 016 14 574 72,8% 
12. Pótlék, bírság 1 300 1 300 892 68,6% 
13. SZJA helyben maradó része 27 885 27 885 14 946 53,6% 

14. SZJA kiegészítés 
115 
648 115 648 61 987 53,6% 

15. Gépjármőadó 20 000 20 000 8 975 44,9% 
16. Termıföld bérbeadásából származó jöv. adó 100 100 121 121,0% 
17. Önkormányzati lakások lakbér bevétele 2 018 2 018 1 199 59,4% 
18. Egyéb sajátos bevétel 600 600 372 62,0% 

19. Sajátos mőködési bevételek (11-18): 
187 
567 187 567 103 066 54,9% 

20. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása 1 200 1 200 760 63,3% 

21. Normatív állami hozzájárulás 
222 
481 222 481 118 116 53,1% 

22. Kieg. tám.egyes közokt. feladathoz 642 642 344 53,6% 
23. Egyes szociális feladatok kieg. tám. 55 759 55 759 29 634 53,1% 
24. Központosított elıirányzat 571 42 627 41 864 98,2% 
  ebbıl: Kisebbségi önkormányzat támogatása 571 745 459 61,6% 

25. Fejlesztési és vis maior támogatás   8 095 8 095 100,0% 

26. Központi költségvetési támogat. össz (21-25): 
279 
453 329 604 198 053 60,1% 

27. Elızı évi költségvetési kieg. 0 0 3 131   
28. Mők. célú tám.ért.bev. központi kv. 0 1 396 2 389 171,1% 
29. Mőködési célú tám.ért.bev. fejezeti kez. 9 910 8 870 3 822 43,1% 
30. Mőködési célú tám.ért.bev. TB alaptól 12 138 12 138 6 324 52,1% 
31. Mők. célú tám.ért.bev. (Közhasznú fogl.) 677 2 049 2 049 100,0% 
32. Mőködési célú tám.ért.bev. önkormányzat 3 735 3 795 1 201 31,6% 
33. Mőködési célú tám.ért.bev. többc. kistérségi társ.  5 035 5 035 1 861 37,0% 
34. Felhalmozási célú tám. ért. bevétel 38 196 0 0   
35. Felújítási célú tám.ért.bev.hazai p. 0 4 708 4 708 100,0% 
36. Felújítási célú tám.ért. bev.EU-s pr. 0 9 958 9 958 100,0% 
37. Átvett pénzeszközök összesen (27-36): 69 691 47 949 32 312 67,4% 
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38. Mőködési célú kölcsön visszatérülés 0 135 135 100,0% 
39. Kincstárjegy beváltás 796 0 148 978   
40. Kiegyenlítı, függı, átfutó bev. 0 0 -23 868   
41. Pénzforgalom nélküli bevétel 28 360 31 997 31 997 100,0% 
42. Mőködési célú hitel 10 000 10 000 0 0,0% 

43. Összesen (10+19+20+26+37+38+39+40+41+42): 
637 
027 678 526 534 449 78,8% 

44. Finanszírozási mővelet egyenlege 637027 678 526 385 471 56,8% 
 

Kiszombor Önkormányzat 2009. évi I. félévi kiadási elıirányzata és teljesítése 
adatok ezer forintban 

Sorsz. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 
1. Személyi jellegő kiadás 266 513 282 405 139 520 49,40% 
2. Munkaadót terhelı járulék 87 038 91 844 44 081 48,00% 
3. Dologi kiadások 152 725 163 431 81 041 49,59% 
4. Szociálpolitikai juttatások 44 766 45 795 20 637 45,06% 
5. Pénzeszköz átadás 13 751 16 128 6 406 39,72% 
6. Felújítási kiadások 40 117 59 357 4 293 7,23% 
7. Beruházási kiadások 550 3 477 3 261 93,79% 
8. Céltartalék 30 567 10 864 0   
9. Általános tartalék 1 000 5 225 0   
10. Kincstárjegy vásárlás 0 0 204 700   
11. Függı, átfutó kiegy. kiad. 0 0 2 192   

  Összesen 637 027 678 526 506 131 74,59% 
   Finanszírozási mővelet egyenlege:  637 027 678 526 357 153 52,64% 

 

A fenti táblázatok szöveges kiegészítéseként olvashatják alábbi sorainkat. 
 

A fogorvosi rendelı és védınıi szolgálat épületeinek komplex akadálymentesítése 2008. évben befejezıdött, 
a felújítás pályázati részét 2009. elsı félévében kaptuk meg, mely összeg 9.958 e Ft. 

A 2008. évi TRFC, TEKI és TEUT pályázat támogatási része elszámolás után szintén 2009. elsı félévében 
került átutalásra, mely összesen 28.196 e Ft. 

Helyi adóbevételünk idıarányosan az éves elıirányzat 72,8 %-a, ez 5.760 e Ft-tal több az elızı év azonos 
idıszakánál. Ez elsısorban a 2009. elsı félévére megállapított adóelıleg, a 2008. évben állandó jelleggel 
folytatott iparőzési adó elszámolásakor keletkezett adókülönbözet befizetésébıl, valamint az elızı évi hátralék 
tartozás rendezésébıl tevıdik össze.  

Gépjármőadó bevételünk az elsı félévben az éves elıirányzat 44,9 %-a, mely 2.862 e Ft-tal kevesebb, mint 
2008. elsı félévében. Ennek oka, hogy jelentısen csökkent ebben az évben az új autók vásárlása és megnıtt a 
forgalomból kivont gépjármővek száma. 

Kincstárjegyek és egyéb értékpapírok állománya 210.407 e Ft, 55.723 e Ft-tal több mint 2008. december 31-
én, miután a 2008. évi pályázatok támogatási részének jelentıs összege 2009. elsı félévében került az 
önkormányzat számlájára. 

Pénzkészletünk 2008. december 31-én 36.397 e Ft volt, a féléves beszámoló idıpontjában 32.718 e Ft. A 
mőködési bevételek és kiadások idıarányos teljesítése az elsı félévben jónak mondható. 

Kiemelt felújításaink között pályázati és önkormányzati forrás igénybevételével folyamatban van a Dózsa 
György Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése, valamint informatikai infrastruktúra fejlesztése; a 
közösségi közlekedés fejlesztése (kistérségi pályázat); az orvosi rendelı korszerősítése, felújítása; a 
Polgármesteri Hivatal szigetelésének II. üteme; a Kör utcán egy járdaszakasz felújítása, valamint az óvoda 
épületének felújítása.  

A Helytörténeti Győjtemény épületének és környezetének felújítására, a Vályogos-tó és környékének 
megújítására, a fıtéri közparkok rehabilitációjára és a Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítésére 
beadott pályázatok elbírálása folyamatban van. 

Tartalékunk 16.089 e Ft. Hitelállományunk nincs. Az önkormányzat likviditási helyzete megfelelı. Az 
intézmények mőködését biztosítani tudjuk. 
 

KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ  
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PPÁÁLLYYÁÁZZAATTII  HHÍÍRREEKK        
 

Az óvoda épület új szárnyának felújítási munkálatai befejezıdtek, így sor került a nyílászárók és a 
hidegburkolatok cseréjére, valamint a vizes blokkok korszerősítésére. 
 

Az iskola felújítása is jó ütemben halad. Az Óbébai utcai épületben a munkák nagy része befejezıdött, a Móricz 
utcai épületben folyamatosan zajlanak a felújítások. 
 

A Makói Kistérség Többcélú Társulása által benyújtott nyertes pályázanak köszönhetıen községünkben is 
megújul a hat buszmegálló. Új buszvárók, kerékpártároló és térburkolatok készülnek el ısszel, melynek munkái 
már megkezdıdtek augusztus végén. 
 

A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai területi 
kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztési feladatok (TEKI) támogatás elnyerésére „Járdafelújítás 
Kiszomboron – IV. ütem” címmel nyújtotta be pályázatát az Önkormányzat. A nyertes pályázat kapcsán a Kör 
utca Óbébai utcától a Petıfi utcáig lévı szakaszának járdája kap új burkolatot.  
 

A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak (CÉDE) 
támogatására vonatkozó felhívásra „Alászigetelési munkálatok a Községi Polgármesteri Hivatalban – II. ütem” 
címmel nyújtottuk be a pályázatot. Tavalyi évben a Hivatal egyik felében tudtunk utólagos vízszigetelési 
munkákat elvégezni hasonló pályázatnak köszönhetıen. Idén pedig a nyertes pályázatnak köszönhetıen a 
Hivatal másik felében tudjuk megvalósítani a vízszigetelést. 
 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program „Egyenlı esélyő hozzáférés a közszolgáltatásokhoz” címő 
pályázatára az önkormányzat által beadott pályamunka támogatást nyert.  Így 2010 nyarán a Polgármesteri 
Hivatal akadálymentesítése is megvalósul. 

IISSKKOOLLAAII  HHÍÍRREEKK        
 

Az új tanítási év kezdetén 
 

Új év, új élet – mondja ezt sok ezer diák, pedagógus szeptemberben. A nyári hetek pihenése után tervek 
születnek, mindenki nagy erıvel és kreativitással kezd dolgozni. Így van ez minden nyár után, de az idei mégis 
más volt, mint az eddigiek. Nemcsak felújításról volt szó, hanem a falu egy részének újjászületésérıl is. 
Tısgyökeres kiszomboriként különösen nagy érdeklıdéssel figyeltük és segítettük a nyári munkafolyamatokat. 
Elıször az Óbébai úti épületben kezdıdtek meg a munkák. Hihetetlen, de a teljes iskolai berendezést sok segítı 
kéznek köszönhetıen 2 nap alatt sikerült áttelepíteni a Tornacsarnokba.  

A falakról eltőntek a feleslegessé vált vezetékek, új lámpatestek vették át a régiek helyét, multimédiás 
oktatáshoz szükséges elektromos lekötések kerültek be minden osztályba. A még meglévı, régi nyílászárókat 
felváltották az újak. Az emeleti szint képe teljesen megváltozott a járólap- és parkettacsere után. A lány WC 
teljes felújítása, esélyegyenlıségi WC-k és személyzeti helyiségek kialakítása után „színre kaptak” a falak. 
Ezzel egy idıben az épületet elkezdték kívülrıl hıszigetelı réteggel bevonni, s a bepucolás után ízléses zöld 
színével az udvar felıli  homlokzat elnyerte végsı formáját az évnyitóra.  

A Móricz utcai épület sokkal látványosabb változásokon ment/megy keresztül. Az épületet egész nyáron 
elzárták a hívatlan látogatók elıl, ezért fel sem tőnt a helybelieknek, hogy az udvarra nézı épületrész 
visszafiatalodott vagy 100 évet. A boltíves tornác újra megjelent, s most lehet újra látni a monumentális vastag 
falakat, a régi építımesterek kifogástalan munkáját. Falszigetelés, főtés, világítás teljes cseréje, új WC-k, tanári, 
sószoba (a teljesség igénye nélkül) mind- mind a tanulók érdekeit, kényelmét fogja szolgálni.  

A cikk írásakor még a munka befejezéséig sok idı van hátra, de látjuk az alagút végét.  
Öröm számunkra, hogy együtt bábáskodhatunk patinás épületeink újjászületésében, megújulásában. Az 

idısek könnyes szemmel, elérzékenyülve idézik fel élményeiket az udvarra benézve. Sok történet elevenedik 
meg Majoros tanító úrról, az 50-60 fıs osztályokról, nádpálcáról, irkáról, szegénységrıl, a békebeli világról..  

A felújítások új lendülettel töltenek el bennünket. Talán újra remélhetjük, hogy iskolamúzeumunk kiállítási 
tárgyai megint szaporodni fognak. Tisztelettel kérek minden régi diákunkat, hogy szíveskedjenek eljuttatni 
azokat az ereklyéket, melyeknek látványát másokkal is megosztanák. (Leadási hely: Óbébai u. 6. Igazgatói Iroda 
Szabóné Vígh Erzsébet) 
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Remélem, sikerült ezzel a lendülettel a gyerekeket is megfertızni, s június 15-én fáradtan, de elégedetten 
állapíthatjuk meg, hogy sikerült újjászületnünk a gyönyörő falak között, s megvalósítottuk év eleji 
célkitőzéseinket. 

Minden dolgozónknak, diákunknak sikeres tanévet kívánok!  
Szabóné Vígh Erzsébet igazgató  

ÓÓVVOODDAAII  HHÍÍRREEKK        
 

Megszépült óvodába járhatunk szeptembertıl 
 

A nyár folyamán varázslat történt az oviban. Dolgos kezek vadonatúj mosdót, csodaszép ablakokat és 
burkolót készítettek az óvoda egyik szárnyépületében. Szeptember elsején nemcsak a gyerekek ámultak, de a 
szülık is nagy elismeréssel nyilatkoztak az önkormányzati pályázaton nyert jelentıs összeg felhasználásáról. A 
munkálatok július 23-tól kezdıdtek, így igazán rövid idı állt rendelkezésre a tanévkezdésig. A vízvezeték- 
hálózat felújításának nyomait az udvaron már csak a betemetett árkok jelzik. Még az ısz folyamán egy udvari 
ivókút igényesebbé, szebbé teszi környezetünket. Köszönetünket szeretnénk kifejezni polgármester asszonynak 
és a hivatal munkatársainak a felújítások alatt tett segítségükért. MGÉP-KER Bt.-nek és minden 
közremőködınek az ivóvízvezeték kiépítésért, a régi kút elbontásáért, az árkok betemetéséért. Az ENTA 2000 
Kft. valamennyi munkatársának, hogy idıben elkészítették a 4 mosdó és a folyosók, helyiségek burkolását. 
Sákovics Józsefnek és munkatársainak a nyílászárók cseréjét a csoportszobákban és a mosdókban, öltözıkben. 
Szeptember folyamán a konyha felıl is új ajtók és nyílászárók kerülnek a régiek helyére. A pakolásban és 
takarításban segítı közcélú munkásoknak, az óvoda dolgozóinak, kiemelt köszönettel a dajka néniknek azért, 
hogy idıben elkészült minden és gyönyörő tiszta környezetben érkezhettek augusztus 31-én az óvodás 
gyerekek. Mindenkit arra kérünk, hogy nagyon vigyázzon mindezekre, hogy unokáink is láthassák és 
használhassák ezt a szép épületet. 
 A nevelımunka megkezdése már új feladatokat és egy új pályázati lehetıségeket is kínál. A nyár folyamán 
megnyert újabb IPR pályázatunknak köszönhetıen hamarosan sok élményszerzı, fejlesztı programot fogunk 
szervezni óvodásainknak. Valamint egy újabb szakmai informatikai pályázat beadása a tanév elsı hetében 
megtörténik. 
 Jó a kapcsolattartás a gyermekintézmények között hiszen az elsı napon most is bölcsıdei gondozónıik 
jelenlétében ismerkedtek az óvodával az új kiscsoportosok, és hagyományunkhoz híven az óvodából indultak a 
tanévnyitóra az elsıs kisiskolások az óvó nénik és szüleik kíséretében. Sikeres, élményteli tanévet kívánunk 
mindenkinek. 

az óvoda dolgozói 

EEEESSZZII  HHÍÍRREEKK        
 
Tisztelt Kiszombori Lakosok! 
 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadási ideje 2009. július 
1-tıl megváltozott. A keddi napokon hosszított ügyfélfogadási idıvel várjuk az ügyfeleket, pénteken szünetel az 
ügyfélfogadás. 
 
Ügyfélfogadási idı: 

Hétfı: 8.30.  − 12.00. 14.00. − 16.00.  
Kedd: − 14.00. − 18.00.  
Szerda: 8.30.  − 12.00. −   
Csütörtök: − 14.00. − 16.00.  
Péntek: − −     
 

Az adományok osztására és fogadására a továbbiakban is pénteken 9 és 10 óra között kerül sor, a régi 
mővelıdési házban. 

Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 
 

KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ  
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Védınıi Levél – Összefoglaló az Egészséghétrıl 
 

Az idei évben május 11-15. között zajlott az immár hagyománnyá vált 
szőrıvizsgálati program, az Egészséghét. Programsorozatunk a márciusi 
allergiavizsgálattal indult, és a május végi ortopédiai vizsgálattal zárult. Végleges 
adatok még nem állnak rendelkezésünkre, hozzávetılegesen 300 fı vett részt a 
különbözı programokban, illetve az Óvoda teljes létszámban ortopéd szakorvos 
által meg lett vizsgálva.  

A várakozási idı szinte megszőnt, mivel többnyire sikerült tartani az 
idıpontokat, sok esetben, akik azon felül jelentkeztek, is sorra kerültek. Arra 
kérnénk Önöket, hogy a jövıben is jelezzék elıre részvételi szándékukat, ha viszont 
jelentkeznek, és mégsem tudnak eljönni, akkor szóljanak, hogy mást beírhassunk a 
helyükre. Kellemetlen volt azt tapasztalni, hogy el kellett utasítanunk sokakat idıponthiány miatt, azok közül, 
akiknek meg volt idıpontjuk, elıfordult, hogy szinte egyetlen vizsgálatra sem jöttek el. 

Szeptemberben ismét lesz bırgyógyászati szőrés a nagy érdeklıdésre való tekintettel. Azok is eljöhetnek 
majd, akiket a doktornı augusztus-szeptemberre visszarendelt. További tájékoztatást augusztusban kérhetnek az 
Egészségházban. 

Újdonságként az iskolásokat is bevontuk a programsorozatba, rajzpályázatot hirdettünk „Lépj idıben az 
egészségért” mottóval. Szép számmal érkeztek rajzok. A zsőri tisztségét a szőrıvizsgálatokon megjelenık 
töltötték be, akik szavaztak a pályamővekre. Az eredményhirdetést május 26-án tartottuk, a nyertes munkák 
megtekinthetık a Móricz utcai iskola faliújságán.  

A rajzpályázat nyertesei: 
I. helyezett  Varga Kristóf (3/a) 
II. helyezett  Nacsa Lora Hanna (1/b) 

Tasi Renáta (3/b) 
III. helyezett  Váradi Veronika (3/b) 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a vizsgálatokat végzı orvosoknak és támogatóinknak.  

Mindenkit szeretettel várunk jövıre is! 
        Üdvözlettel: Kozma Anikó, Varga Erika védınık 

Támogatóink voltak:        

Kiszombor Község Önkormányzata költségvetésébıl 200 000 forintot biztosított az Egészséghét szervezéséhez. 
 

Bakos OptikaBakos OptikaBakos OptikaBakos Optika 

 

KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ  
 

Közös név- és születésnapozás az idısek otthonában 
 

Egy közös kezdeményezés valósult meg 2009. július 30-
án, Mindenki név- és születésnapját tartottuk az otthon lakói és 
klubtagjai részvételével. Lelkes elıkészület elızte meg az 
ünnepet, lakóink segítségével finom süteményeket készítettünk 
vendégeink számára. Vendégeink is megleptek finom 
süteményekkel, üdítıvel. Ezúton köszönjük kedves 
mindnyájuknak a sok-sok finomságot. Kitőnı hangulatban és 
nagyon jó étvággyal fogyasztottuk el közösen. Az ünneplés közös 
versköszöntıkkel folytatódott, és közös nótázás tette még 
emlékezetesebbé ezt a szép napot. Itt ragadnánk meg az alkalmat, 
és ezúton hívjuk és várjuk klubtagjainkat, valamint azon kedves 
kiszomboriakat, akik szívesen csatlakoznának programjainkhoz, 
melyeket a Gondozási Központban tartunk 

Tisztelettel: gondozónık 
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CCIIVVIILL  HHÍÍRREEKK        
 

Rónay-emlékszoba 
 

A „Kiszomborért” Alapítvány Kuratóriumának nevében újfent a község lakosságát kérem: ha a felállítandó 
emlékszobát gazdagítani tudnák birtokukban lévı Rónay családtól származó emléktárggyal, nagyon örülnénk és 
megköszönnénk a köz nevében, érdekében, ha felajánlanák a kiállítás céljára. 

Az emlékszoba a Rónay-kúriában jön létre közadakozásból egyrészt, másrészt pedig az alapítvány jelentıs 
összeget fordított a kiállítandó tárgyak vásárlására, ill. restauráltatására. 
Köszönjük az eddigi és a további támogatást is.                Endrész Erzsébet 
 

KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ  
 

Helytörténeti Győjtemény 
 

Az elmúlt idıszakban néhány tárggyal bıvült az anyag: Diós László, Dávid László ajánlottak fel tárgyakat, 
amiket nagyon köszönünk. 

K. M. H. H. K. 
 

KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ  
 

Szent Iván-éji tőzugrás Kiszomboron 2004-2009 
 

A 2003. október 6-ai alakulás óta a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör immáron hatodik alkalommal 
szervezi június 24-ére ezt a hagyományırzı rendezvényt. Kezdetben szerényebb körülmények között, de a 
községi Önkormányzat hathatós támogatásával, a mővelıdési ház segítségével és néhány pályázat elnyerésével, 
pl. a Mővészeti és Szabadmővelıdési Alapítvány, egyre színvonalasabb, érdekesebb programokat kínálunk a 
község lakosságának és a más, környezı helységekbıl idelátogatóknak ezen a napon. 

Június 24-e a nyári napforduló ünnepe, a nyár legrövidebb éjszakája van ekkor, a szertartásos tőzgyújtás 
egyik jeles napja. A természettel összhangban élı, kereszténység elıtti ember a nyárközépi tőzgyújtással 
elsısorban a Napot kívánta megsegíteni a sötétséggel vívott küzdelmében, a tőz fényének erejével pedig az ártó 
szellemeket igyekeztek minél messzebb őzni.  

A régiek szerint ezen az éjszakán szinte minden megtörténhet, a kívánságok teljesülhetnek. Így különbözı 
hiedelmek főzıdnek ehhez a naphoz. Az ekkor gyújtott tőzrıl azt tartották, hogy megvéd a jégesı, dögvész és 
köd ellen, elısegíti a jó termést. Egészségvarázsló szerepe is volt a tőz fölött füstölt növények révén. A 
szerelemvarázslás talán a szertartás legfontosabb része: a tőz átugrálása közben párosító és kiházasító dalokat 
énekeltek. Ha a legénynek a lány nem tetszett, akivel kiénekelték, szétrúgta a tüzet. 

A honismereti kör hagyománygyőjtı tevékenysége nyomán derült fény arra, hogy községünkben is zajlott a 
tőzugrás hajdanában. Megtudtuk ezt Bajusz Józsefné Tóth Mária, Barna Józsefné Gábor Borbála, Husztik 
István, Balázs György és Szemrédi Vilmos és felesége Barna Katalin révén. 

Községünkben a falu néhány pontján: Kör utca, Petıfi utca, Mezı utca, rendeztek az 1940-50-es években kis 
esti mulatságot a fiataloknak, gyermekeknek. Tüzet gyújtottak szalmából, gallyakból, és az utca fiataljai, 
idısebbjei is átugrották a tüzet. Ugrás közben kis versikéket mondtak. Aki átugrotta a tüzet, szentiványi almát 
kapott, amely a legkorábban ért, sárgás-zöldes színő alma volt. A tőzbe vetett vagy a tőz fölött átdobott almának 
egészségmegırzı szerepet tulajdonítottak. Ezért különösen örültünk, amikor erre az almára találtunk: Faragó 
István, és az idén, Kasza Lajosné biztosította a szertartáshoz. 

Minden évben a hagyományos tőzugrás mellett számos programmal színesítjük a rendezvényt. Csak 
néhányat említve ezek közül: voltak már a Maros-Kara Tíz tagjai, akik az ısi magyar viselet és íjászatból 
tartottak bemutatókat, a gólyaláb használatát lehetett kipróbálni, szórakoztattak a makói Maros táncegyüttes 
tagjai, a helybéli Tóth István kovács a helyszínen lovat patkolt, amelyet nagy érdeklıdéssel figyelt mindenki. De 
lehetett kocsikázni Szalay Zoltán fogatán, tavaly Hegedős Ferencné felajánlása révén nyílt tőzön malacot 
sütöttünk a Rónay-kúria dolgozóinak segítségével.  Az egyik évben a helyi Gera Lajos hozta a térre 
sárkányrepülıjét, s a gyerekek kis idıre, ugyan a földön, de birtokba vehették.  

Hívtunk meg népi zenekarokat, különösen 2006 óta, amikor Borsi Sándor kezdeményezésére elindult a 
Kiszombori Zenés Nyári Esték rendezvénysorozat, amely keretében az elsı zenekar már harmadik éve június 
24-én lép fel. Az idén Alex Horsch sámánénekes szerepelt, aki a dunántúli Regölybıl érkezett. Megismerkedett 
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a magyar népzene világával, bejárta Közép-Ázsiát a magyar honfoglaló törzsek útvonalát követve. Útján 
sámánokkal találkozott, megismerte és megtanulta a tuvai magas és mély torokéneklést, amely a világörökség 
része. Igen jól illeszkedtek az éjszaka hangulatához az ısi hangszerekkel megszólaltatott régi, uráli dallamok. 
Köszönjük a Lilaakác panzió üzemeltetıjének, Baranyi Csabának, hogy 24-e éjszakáján szállást adott 
fellépınknek. 

A nap nagyon fontos része minden évben a kézmővesek megjelenése, foglalkozásaik. Mindent ki lehet 
ilyenkor próbálni, lehet az ügyességet bizonyítani. Nagyon szeretnénk, ha az ısi foglalkozásokat a fiatalság 
megismerné és megszeretné, hisz múltunk a jelenünk és a jövınk része is. 

Nagyon népszerőek ezek a foglalkozások. Nagy Lırinc a nap folyamán a mősorvezetı szerepében mutatta be 
a lehetséges tevékenységeket. Az idén meghívtuk Császár Tibor fafaragót, aki szenzációs, fürdıkádból 
kialakított kemencéjével aratott nagy sikert. Ehhez a sikerhez az alapot a honismereti kör tagjainak munkája 
adta, akik kenyérlángos tésztát készítettek 11 kg lisztbıl! Balázs Lászlóné, Frank Józsefné, Engler Magdolna, 
Mátó Jánosné, Maszarovits Péterné, Papdi Mihályné, Hegedős Ferencné, Kovács Jánosné ügyes kezekkel 
fáradhatatlanul dolgoztak. A sütıben sült, tejföllel, fokhagymával megkent lángos szinte azonnal elfogyott, 
ahogy kisült. A mangalica zsírral megkent kenyér lila hagymával ugyancsak népszerő eledel volt ezen a napon.  

Galgóczi Mária mézeskalácsait mindenki szívesen és nagy igyekezettel díszítette. Zsótér Jánosné 
ferencszállási kosárkötı megtanította az érdeklıdıket néhány alapmőveletre. Gálné Nagy Ildikó Algyırıl 
érkezett, népi szınyegeit mindig megcsodáljuk. Bitó György az agyag megmunkálhatóságát mutatta 
gyermekeinknek. Kajti Imréné, Tenczerné Kasza Mária, Panyor Istvánné csuhéfigurák készítését tanították 
mindenkinek, aki felkereste sátrukat. Szabóné Tóth Hilda tőzzománc tárgyaival aratott sikert, a makói Foltvarró 
Egyesület tagjai pedig kifogyhatatlanok a kimaradt ruhaanyagok csodás felhasználásában.  
És mindemellett a Rónay-kúria magyaros ételekkel, Somodi Sándor, a Somodi Borgazdaság borásza pedig 
finom borokkal várta az ínyenceket.  

Az est fénypontja mégiscsak a tőzugrás volt. Badicsné Szikszai Zsuzsa beszélt a népi hiedelemvilágról, 
majd Balázs Zoltán, Csepkó Gábor, Balázs Tibor gondoskodtak a tőzrıl és a jó hangulatról. Hosszú sorban 
várakoztak az ugrani kívánók: gyerekek, házaspárok. Mindenki megkapta az ugrás után a „szerencsehozó-
egészségırzı” almáját.  

A nap, a program éjfél elıtt zárult a sámánénekes muzsikájával. Addigra már a tér lassan kiürült, hisz 
másnap a dolgos hétköznap következett. 

Ezen a napon a rendezvény, úgy érzem, elérte célját: feleleveníteni egy ısi hagyományt, és ezen keresztül 
egy kicsit közelebb hozni a község lakóit egymáshoz. Köszönet mindenkinek, aki tevékeny részese volt a nap 
szervezésének, lebonyolításának. 

Endrész Erzsébet, a KMHHK elnöke 
 

KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ  
 

Egy labirintus krónikája 
 

Talán kezdésre egy idézet abból az emlékkönyvbıl, amelybe azok a vendégeink írtak egy pár gondolatot, 
akik végigjárták az idei kukorica-útvesztıt: 

 

„Jó buli volt. Nem hagytuk magunkat eltéríteni, a szimatunk mőködött. A kedves vendégfogadást és 
vendéglátást köszönjük. A falu történetébıl is kaptunk ízelítıt. A lelkes amatıröknek sokat köszönhetünk. Jó kis 
faluközösség lehet Kiszomboron. Ez jó. Szeretnénk máskor is jönni. /Szentes/” 

 

Nagyon boldogok voltunk, hízott a "melykaskánk"(pedig ez Nekem nem hiányzott), és tényleg úgy éreztük, 
hogy érdemes volt belevágni ebbe a nagy kalandba. Pedig nem volt egyszerő a honismereti kör tagjai részérıl a 
döntést meghozni, hogy vállalva a kockázatot, a sok munkát, az elsı kapavágásig eljussunk! A komoly 
elıkészület alatt mindenki hozta az ötletét, hogy kihez forduljunk segítségért a tervezett programjaink 
megvalósításában. Repült az idı, fogytak a napok, vészesen közeledett a nyitás napja. Izgultunk, hogy mindenre 
gondoltunk-e! 

Július 18. A nyitás napja! Az elsı vendégekkel megjött az elsı vihar is, gyors pakolás, majd otthon aggódás! 
Mi lesz, ha az égiek belepancsolnak a szép tervekbe, álmokba? De az égiek már másnap máshogy gondolták, 
kisütött a nap, emelkedett a jókedvünk, valamint a hımérséklet mintegy 40 Celsius fokra!!! De ami a 
legfontosabb, jöttek a vendégek, a kalandra, kikapcsolódásra vágyók, hosszú tömött sorokban, a "szerjózsa" 
minden irányából! Csillogott a szemünk a boldogságtól, és ott volt bennünk az a jólesı érzés: sikerült, 
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megcsináltuk!! Ezres számban voltak kíváncsiak az idei útvesztıre, valamint a szombatonként megrendezett 
programokra!! Az Óbébai úton utoljára talán az oroszok bejövetelekor járt ennyi ember.  

Felszabadult örömünkben, boldogságunkban már a jövırıl kezdtünk gondolkodni.  
Álljon itt egy névsor, mindazon személyek, vállalkozások, intézmények, médiumok nevével, akik segítettek 

bennünket: 
 

Tokai Ferenc, Makói Mozaik-Wernyik Tibor - Wernyikné Balla Anett, Szeredi Attila, GKI Dénesmajor 
dolgozói:-Szőcs József, Prónai Mátyás, Árkádia Rádió, Makó VTV, Rádió ICE, Rádió 88, a kiszombori 
Önkormányzat, Szegvári Ernıné polgármester, Balázs Ferenc, Zombori Dezsı, Csanádi Csaba, Miskolci 
József, Bacsa György, Márta János, Moldován Attila, Kiszombori Határrendészet, Rendırség, Gabnai Antal, 
Baranyi Sándor ifj., Terhes Sándor, Tourinform Iroda Makó, Naszradi András, Gazsi Gábor. 
 

Jelenlétük érdekesebbé tette a hétvégi programokat: Gera Lajos, Szabó István, Luczó László, a szegedi 
Sárkányrepülı Klub tagjai, a makói veterán autós és motoros egyesület tagjai, Üvegtigris Büfé, Szalai Zoltán 
 

Mindenkinek köszönöm, köszönjük!!                        Balázs Zoltán 
 

Befejezésül… 
 

Nagyon köszönöm a honismereti kör tagjainak lelkes, önkéntes munkáját: elıkészítették- szervezték a 
mőködést, nyitva tartották az útvesztıt, tőrték a sokszor szinte elviselhetetlen meleget, sütötték a bélest, 
kínálták a kávét, gyümölcsöt, fogadták vendégeinket. Kitartó tevékenységükkel megteremtették annak 
lehetıségét, hogy jövıre hagyományırzı programjainkat színvonalasan meg tudjuk rendezni a község lakóinak 
számára. 

İk voltak: Balázs Zoltán, Nagy Lırinc, Csepkó Gábor, Balázs Lászlóné, Mátó Jánosné, Maszarovics 
Péterné, Vígh Ildikó, Zubán Zoltánné, Süliné Rácz Emıke, Papdi Gáborné, Hegedős Ferencné, Badicsné 
Szikszai Zsuzsanna, Kovács Jánosné, Tenczer Szilvia, Farkas Lászlóné, Engler Magdolna, Matkócsik János, 
Antal Jenıné, Bali Annamária. 

Pártolóink szintén kivették részüket a munkából ügyeletet vállalva az útvesztıben: Balázs Tibor, 
Kelemenné Goldis Juliska, Vízhányó Mária Ágnes, Szécsi Barna, Kolozsi Helga, Vecsey Kitti, Balázs Ferenc, 
Kovács János. 

A Zoli által fentebb említett támogatóknak a kör nevében én is hálásan köszönöm a közösséget segítı 
tevékenységüket. És köszönöm a sok látogatónak, hogy adományaikkal támogatták jövı évi programjainkat! 
Találkozzunk mindenkivel jövıre is az útvesztıben!                   Endrész Erzsébet 
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VI. honismereti tábor 
 

Augusztus elsı hetében újra összeállt egy kis csapat, hogy tartalmasan, a népi hagyományokat is 
felelevenítve töltsön egy hetet együtt. 30 gyerek és seregnyi „honismeretis” felnıtt. Vezetınk Badicsné Szikszai 
Zsuzsa volt. 

Az elsı napon mindjárt munkával kezdtünk: lovas kocsikkal, melyekkel Csepkó Gábor és Szalay Balázs 
fuvarozta a gyerekeket a falu néhány pontján lévı keresztekhez. Minden évben újrameszeljük ıket a 
gyerekekkel.  A munkát Mátó Jánosné, Csapóné Mátó Mónika, Antalné Jolika, Balázs Lászlóné, Engler 
Magdolna segítette, irányította. Köszönjük a finom szılıt Zubán Gyuri bácsinak és Marika néninek. 

A munka után a makói Foltvarró Egyesület tagjai segítségével gyakorolták a tő használatát fiúk és lányok. 
Tőtartót készítettek közösen. Közben az emblémánk is megszületett, ami nem volt más, mint egy bölény. 

A második nap Szikszai Zsuzsi anyukájának irányításával megismerkedtek a régi idık tarhonyakészítésével.  
Amit készítettek a gyerekek, délben fel is használtuk: Csapóné Mátó Mónika bográcsban krumplis tarhonyát 
készített, amit jóízően megettünk. Majd ebéd után a kosárfonással foglalkoztunk. Lırincz Magdika pedig 
megmutatta, hogyan lehet egyszerően, olcsón egyéni hőtımágnest készíteni. Elkezdtük a fa táblakép készítését, 
festését is, amelyet a 4. napon fejeztek be a gyerekek. 

Szerda a túra napja volt: fantasztikus rendıri kíséret mellett, amit ezúton is nagyon köszönünk a 
rendırségnek, kerekeztünk a kerékpárúton a Kunkereszthez Apátfalva határába. Visszafelé már vonaton 
utaztunk. A kerékpárok hazaszállítását köszönjük Márta Jánosnak. Délután pedig gyerekjátékot, katicát 
készítettek a gyerekek, valamint folytatták a kosárfonást, táblaképet. 
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Csütörtökön délelıtt az igazi túrós lepény sütése volt a feladat Mátó Jánosné és Balázs Lászlóné 
irányításával. Lepényevés után jól esett a görögdinnye, amit köszönünk Gazsi Gábornak.  A főzfasíp készítését 
is kipróbálta mindenki. Akinek nehezebben ment, annak Csepkó Gábor segített. Néhány hangszer igen szépen 
szólt. Este folytatódott a tábor: közösen bicikliztünk ki a kukorica-útvesztıbe. Mindenki sikeresen kitalált 
hosszabb-rövidebb idı után. 

Az utolsó napon csodálatos helyre indultunk: Hortobágyra. Vezetınk kisvasútra invitált, és bemutatta a nagy 
magyar puszta madárvilágát. Délután részt vehettünk egy lovas kocsis túrán, melynek keretében csikós 
bemutatót, magyar szürke marhákat, mangalicákat, racka juhokat, bivalyokat láthattunk természetes 
környezetükben. Még egy kis debreceni városnézésre is futotta idınkbıl, megnéztük a Nagytemplomot, abban 
Kossuth Lajos székét. 

Nagyszerő élményekkel tértünk haza. A tábor segítıi voltak az említetteken kívül: Maszarovits Péterné, 
Balázs Zoltán, Zubán Zoltánné, Nagy Lırinc. 
Minden honismereti köri tagnak, pártoló tagnak nagyon köszönjük a segítségét, aki részt vett a tábor 
munkájában. 

Jövıre egy éjszakai napot is tervezünk, s várjuk a vállalkozó gyerekeket augusztus elsı hetében 2010-ben is. 
a kör tagjai 
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AZ ARADI VÉRTANÚKRA EMLÉKEZÜNK 
 

Hagyományainkat tartva október 6-án (kedd) fáklyás felvonulásra hívjuk a falu lakóit. 
 

Program: 
 

17:00 Ünnepi szentmise a katolikus templomban 
17:45 Gyülekezı a Szent István téren 
18:00 Fáklyás felvonulás a Petıfi és Kossuth-szoborhoz 
18:15 Közös emlékezés a szobroknál 
 

OOLLVVAASSÓÓIINNKK  ÍÍRRTTÁÁKK  
 

BECSÖNGETÉS  
 
Elmúlott már a boldog nyár, 
A vén iskola visszavár. 
Fürgén pergı bohó napok 
Után most jönnek szők padok, 
 
Ovi után bíz’ oly nehéz 
Ákombákom betővetés. 
És azzal telik majd napunk, 
Hogy szótagolva olvasunk. 
 
 

Nagyobbak most értik meg, 
Mibıl is áll a jó matek. 
Arany Jánostól hallható, 
Mitıl lesz szép a magyar szó. 
 
Széppel, jóval kobakjaink 
(Tölcsérezik tanáraink) 
Megtelnek majd, ez nem vitás. 
Jobbak leszünk, mint bárki más! 
 
Szőcs István 2009. 08. 30. 
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Elsı kiszombori íjásztalálkozó 
 

Hosszas elıkészületek után végre 2009. július 24-25-26-án megvalósult egy nagyszabású terv. 
Hagyományırzı Íjásztalálkozót tartottunk a kiszombori Puszta Tüzének İrzıi rendezésében a töltés mögötti 
ártérben a bányatavaknál. A helyszín kiválónak bizonyult, vadregényes, embert próbáló íjászpályát sikerült 
kialakítanunk kemény munkával.  

Már pénteken este sokan kijöttek a rendezvény helyszínére, hiszen szalonnasütéssel egybekötött „kintalvós 
bulival” kezdtük az íj ünnepét. Szombaton tartottuk a versenyt, ami rendhagyó volt, bárki megmérhette tudását 
anélkül, hogy komoly tétje lett volna. 35-40 induló volt, köztük nagy örömünkre sok gyermek is. İsi magyar 
viseletben érkeztek a legtöbben, ami még látványosabbá, színesebbé tette a találkozót. Szegedi, apátfalvi, 
makói, vásárhelyi íjászcsapatok neveztek, de sokan kijöttek a kiszomboriak közül is. Az egész falut meghívtuk 
erre a rendezvényre, azzal a céllal, hogy megismerkedjenek İseink legkiválóbb fegyverével, a visszacsapó íjjal. 
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A vállalkozó kedvőek dobhattak csatacsillagot, és kelevézt is.  A 
kicsiknek csúzlipályát is felállítottunk, ami jó ötletnek bizonyult, végre 
nem csak az „ámítógép” elıtt ülve lövöldözhettek a célokra.  

A megmérettetés után, aki mert és akart, lovagolhatott, 
sétakocsikázhatott kedvére. A megjelentek éhen, szomjan nem maradtak, 
mert mindenkit megvendégeltünk egy adag finom étellel, ami két 
hatalmas üstben rotyogott, valamint a három nap alatt folyamatos nyitva 
tartással büfé is üzemelt. A rendezvény mindenki számára ingyenes volt, 
és hogy létrejöhetett, azt sok kiszombori ember segítette önzetlenül. 
Köszönetet szeretnénk mondani: Szeles Józsefnek, mert 
rendelkezésünkre bocsátotta ezt a remek helyet.  Balogh Andreának a 
M-Gép Ker fınökének, és társának Baranyi Csabának a három napon 
keresztül végzett önzetlen segítségért; Szalai Zoltánnak a fogatokért és 
hátaslovakért (amelyek a legkisebbeknek a legnagyobb élményt 
nyújtották); Márki Istvánnak a lépcsıkért; Badics Istvánnak a hídért; 
Bokor Mihálynak a fáradhatatlanságért; Fodor Róbertnek és 
családjának a sok munkáért; Balogh Imrének a büféért; Németh 
Csabának a csúzlikért; Karika Lajosnak a bográcsbavalókért; Zombori 
Andrásnak a finom ételért; Király Sándornak az önzetlen segítségért, 
Bıkény Népe íjászcsapatnak a célokért.  

A találkozóról mindenki szép emlékekkel, jókedvően távozott, sokan csak vasárnap, mert az éjszakába nyúló 
beszélgetés után a felállított sátrakban tértek nyugovóra. Reméljük, jövıre ugyanitt találkozhatunk egy 
örömíjászat elejéig.  

 Tóth András, Veréb Gábor kiszombori Puszta Tüzének İrzıi Íjászegyesület 
 

KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ  
 

Olvasói levél 
 

A temetıben járva emberekkel beszélgethetünk szeretteinkre emlékezve, a virágokat locsolgatva. Ebben a 
hıségben, ami volt, kitartó asszonyok tartották üdén, szépen a sírra helyezett virágokat. Közben alkalom 
kínálkozik egy kis beszélgetésre is. Szomorú és felháborító ténykedésekrıl szóltak. 

Bizony elkeserítı, hogy a még itt is a „potyát” keresık elıszeretettel orozzák el a sírra helyezett virágokat, 
gyertyákat, mécseseket. Milyen a lelkivilága annak, aki sírról képes lopni? Van egyáltalán? Mire tanította ıket a 
szülı, a nagyszülı? Biztosan nem erre! Hová lesz a világ, ha még ilyen dolgok is megtörténhetnek nálunk, 
Kiszomboron? 

/Név a szerkesztıségben/ 
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Keresztény gondolatok:  
 

„ A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. Atyafiúi 
szeretettel egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelızık legyetek. Az igyekezetben ne 
legyetek restek .” (Róma 12:9-11)  
 

Ezek a szép gondolatok, így a tanév kezdetén, hadd legyenek irányadóak mindenki számára! Nagyon áldott, 
sikeres tanévet kívánunk, jó reménységben! 

Evangéliumi Pünkösdi Közösség Kiszombori Gyülekezete 

KKÖÖZZHHÍÍRRRRÉÉ  TTÉÉTTEETTIIKK        
 

Nıi horgász-világbajnokság - zombori siker! 
 

2009 augusztusában az olaszországi Borettóban, a Pó-folyó öntözıcsatornáján rendezték meg a XVI. nıi 
horgászcsapatok világbajnokságát. 16 országból, így pl. Dél-Afrikából, Finnországból érkeztek csapatok a 
megmérettetésre. A Magyarországot képviselı 6 fıs válogatott csapat egyik tagja volt Kiszombor szülötte: 
Barna Diána. 
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A verseny elıtt a csapat 7 napon keresztül, a nemzetközi szabályok szerinti napi 3 órás edzéssel készült.  
Maga a verseny kétfordulós volt, délelıtt fél 11-tıl fél 2-ig terjedı idıben, a legnagyobb melegben /46 

fokban/ kellett jól teljesíteniük. 
Szoros versenyben alakult ki a végeredmény: 

1. Németország 
2. Csehország és 
3. Magyarország csapata lett, mindössze két pont lemaradással. 

Szívbıl gratulálunk Barna Diánának ehhez a nagyszerő eredményhez! 
A csapat felkészítıje, szövetségi kapitánya, a szintén zombori illetıségő Ambrus Tibor, nem indulhatott a 
csapattal, néhány nap múlva követte csak ıket, mert az indulás elıtti este egy szegedi autós elgázolta ıt és 
családját. 

Ambrus Tibor az idei nyáron Szlovéniában a magyar csapat tagjaként a férfi Európa bajnokságon arany 
érmet szerzett. Neki is gratulálunk, és mindkettıjüknek hasonló szép eredményeket kívánunk, valamint 
reméljük, tovább gazdagítja világbajnoki éremgyőjteményét a Hollandiában szeptember 5-6-án megrendezésre 
kerülı világbajnokságon. 

szerk. 
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Elismerés a honismeret területén végzett munkáért 
 

Szarvas városa adott otthont 2009. június 28. és július 3. között a XXXVII. Országos Honismereti Akadémia 
rendezvényeinek.  

A tényleges munka június 29-én kezdıdött, melyet megelızött egy nagyon sikeres jótékonysági bál. A 
befolyt összeg a Honismereti Szövetség rendezvényeit és a Honismeret folyóirat megjelentetését segíti. 
Az ünnepélyes megnyitón felszólalt Halász Péter, a Honismereti Szövetség elnöke, Domokos László, a Békés 
Megyei Közgyőlés elnöke, Kiszely Mihály, Szarvas város alpolgármestere, Stefan Dano, a Szlovák Köztársaság 
magyarországi fıkonzulja. 

Majd kitüntetések, díjak átadása következett. Csongrád megyébıl többen is átvehettek kimagasló 
honismereti munkájukért kitüntetéseket. Bél Mátyás Emlékplakettet kapott dr. Marjanucz László (Szeged), 
Honismeretért Emléklap elismerésben részesült Endrész Erzsébet (Kiszombor), Bari Gyöngyi (Szeged) és 
Georgiádes Ildikó (Csongrád). Tiszta szívbıl gratulálunk mindegyikıjüknek, kívánunk jó egészséget és 
sikerekben gazdag éveket! A Csongrád Megyei Honismereti Egyesületet az akadémia elsı napjának 
rendezvényein 15 fı képviselte. 

Gratulálunk Endrész Erzsébetnek az elismerésért és kívánjuk, hogy hasonló lendülettel folytassa a falu 
közösségéért végzett munkáját.  

a szerk. 
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SZIQvíz 
A Somogyi Könyvtár a Szegedi Ifjúsági Ház és a Szegedi Rendır Fıkapitányság vetélkedıje középiskolások számára 

 

A Somogyi Könyvtár a Szegedi Ifjúsági Ház és a Szegedi Rendır Fıkapitányság közös szervezésében 
SZIQvíz néven zajlott vetélkedı szegedi középiskolások és általános iskolások számára. 
A tavasszal induló háromfordulós versenyen a Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium egyik nyolctagú csapatában 
indult a megmérettetésen Papp Gábor is. Tıle kaptunk élménybeszámolót az izgalmas vetélkedırıl. 

A három, különbözı idıpontban megtartott forduló három téma köré szervezıdött. Az elsı az Ifjúsági 
Házban a bőnmegelızésrıl szólt. Ehhez kellett „házi feladatként” köztéri plakátot készíteni graffiti stílusban, 
mely értékeinkre való nagyobb odafigyelésre hívja fel a figyelmet. 

A Somogyi-könyvtár adott helyt a második fordulónak, melyben a szegedi nagyárvíz volt a téma. 130 évvel 
ezelıtt sújtotta Szeged városát története legnagyobb árvize. Errıl az eseményrıl kellett házi feladatként egy 
médiatudósítást készíteni. Erre egy pár perces videoanyaggal készült a csapat. A helyszíni, tényleges feladat egy 
ún. city rally volt, ahol különbözı, az árvízhez köthetı helyszínen kellett kérdésekre válaszolni. A helyes 
válasszal kaphatták meg a csapatok a következı helyszín címét. Így kellett teljesíteni egy a várost átfogó pályát.  

A harmadik forduló késı tavasszal a szegedi szabadstrandon volt. Témája az energiatakarékos háztartás volt. 
Házi feladatként a csapat errıl is egy videót készített (a videók megtekinthetık a youtube.com oldalon sziqvíz-re 
keresve – szerk.), melyben egy lakás bekamerázásával mutatták be a legegyszerőbb energiatakarékoskodási 
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módszereket. A napi feladat szintén többhelyszínes, a város több pontján teljesítendı volt, melyet egy ügyességi 
versennyel zártak. 

Ezt követıen összesítették a fordulók pontjait. Ebbıl pedig az derült ki, hogy a Ságvári csapata nyert, tagjai 
között Papp Gáborral. Nyereményük igen komoly volt. Tíznapos balatonkenesei nyaraláson vehetett részt a 8 
fıs csapat augusztusban (Szeged Önkormányzatának nyaralójában). A második helyezettek sem 
panaszkodhattak, hisz ık bérletet nyertek a SZIN-re.  

Gratulálunk a csapatnak, gratulálunk a csapat kiszombori tagjának, Gábornak.          a szerk. 

RREENNDDİİRRSSÉÉGGII  HHÍÍRREEKK        
 

Tisztelt Kiszomboriak, kedves Barátaim! 
 

Engedjék meg, hogy ırsparancsnokként utoljára szólítsam meg Önöket.  
 

2001. április 1-vel lettem kinevezve rendırırsparancsnoknak, és ez nem áprilisi tréfa volt. Azt vállaltam, 
hogy a rendırırsöt felállítom, folyamatos mőködését biztosítom, bőnügyeket-, szabálysértéseket megelızzük, 
visszaszorítjuk, az elkövetett cselekményeket felderítjük. Az elmúlt 8 év során a Makói Rendırkapitányság 
bőnügyileg legkevésbé fertızött területét sikerült megteremtenünk és fenntartanunk. Sajnos a 
létszámproblémákat nem tudtam megoldani és sok minden más, elıremutató terv sem valósulhatott meg anyagi 
és más okok miatt. 

Lehetıségem volt egy jó hangulatú és tettrekész csapattal dolgoznom, akikkel a község biztonságáért a tenni 
akaró lakosokkal sikeresen mőködtünk együtt. Köszönöm mindenki munkáját! 

Határıri és rendıri pályafutásom alatt Kiszomboron sok barátra leltem, és hasonló gondolkodású személyt 
ismertem meg, akiknek köszönöm a barátságát és bizalmát! Remélem munkám és a „Rendırségi tájékoztatók” 
segítettek Önöknek egy biztonságosabb jövı megteremtésében. Átadom a stafétát az új parancsnoknak, segítsék 
a munkáját, ahogy az enyémet is segítették! 

İrsparancsnokként szép emlékekkel búcsúzom a Zomboriaktól, mivel 2009. június 1-tıl szolgálati 
nyugdíjba vonultam.  

Köszönettel és tisztelettel: Szilágyi László ny.r.szds. 

PPRROOGGRRAAMMAAJJÁÁNNLLÓÓ        
 

1956-RA EMLÉKEZÜNK 
 

Kiszombor Község Önkormányzata szeretettel meghívja a 
falu lakóit október 23-a elıestéjén, 22-én (csütörtök) 18 órától a 
mővelıdési házba, ahol egy beszélgetés keretében emlékezünk a 
környékbeli forradalmi eseményekre.  

A megemlékezést kiegészíti egy kiállítás, mely ’50-es 
évekbeli tárgyakból, ruházatból, jármővekbıl áll. A kiállítás 
megtekinthetı október 30-áig (péntek) munkanapokon 9-18-óráig. 

 

Ha Önnek, Önöknek van a témához illı tárgya szívesen fogadjuk a 
kiállítás idejére (információ: mővelıdési ház 62 297 465). 

 

HHIIRRDDEETTÉÉSS 
 

Z O M B O R I  G A Z D A  Á R U H Á ZZ O M B O R I  G A Z D A  Á R U H Á ZZ O M B O R I  G A Z D A  Á R U H Á ZZ O M B O R I  G A Z D A  Á R U H Á Z     
Kiszombor, Szegedi u. 1.

- ıszi virághagymák érkeztek 
- egér. és pocokirtó szerek 
- kerítésdrót, huzal, feszítı 
- huzalszeg, reiser csavar, tipli 
- vágókorongok (Kı, fém) 
- talicska, puttony 
- fólia, szennyezett víz szivattyú 
- téli csap, kerti csap 
- KPE és PVC csövek, idomok 

- mosdó- és kádtöltı csaptelepek 
- kályha és kandalló csövek 
 
Heti Plusz újságba hirdetésfelvétel!! 

 
   Nyitva: H.-P: 7:00-17:00 
    Szo: 7:00-12:00 
 
Telefon: 06 20 364 89 75 
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