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P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S  L A K Á S  B É R L E T É R E  

 

Kiszombor Község Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonát képezı 
Kiszombor, Szent István tér 3/A szám alatt fekvı 

bérház 1 db lakásának bérleti jogára. 
 

A Képviselı-testület az önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérletérıl szóló rendeletének 
megfelelıen pályázatot az a nagykorú személy nyújthat be: 

- aki vállalja, hogy a bérleti szerzıdés fennállása alatt életvitelszerően a bérleményben lakik, 
- a megpályázott lakásra óvadékként 1 havi lakbérnek megfelelı összeget befizet az      
önkormányzat számlájára. 

 

   A lakás havi bérleti díja bruttó: 204 Ft/m2/hó 
 

            A bérleti szerzıdés határozatlan idıtartamra szól. 
 

Pályázni lehet egy 53 m2-es, 2 szobás komfortos lakás bérleti jogára. 

Az érdeklıdık a pályázati őrlapot, a csatolandó mellékleteket átvehetik a Polgármesteri Hivatalban, 
ahol további részletes felvilágosítást adnak. 
 

A pályázatok beadási helye: Polgármesteri Hivatal 
  Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 
  Határideje: 2009. október 20. 1200 óra 
 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2009. október 28. 
A lakás bérbeadásának idıpontja: 2009. november 1. 
 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Polgármesteri Hivatal felújítás alatt áll. 
Az ügyfélfogadás rendje nem változott, azonban az irodák a felújítás ideje alatt a fıbejárat felıl 

nem, csak a hátsó udvar felıl közelíthetık meg. 
Polgármesteri Hivatal 
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ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTII  HHÍÍRREEKK        
 

Tájékoztató a képviselı-testület üléseirıl 
 

Szeptemberi ülését a Polgármesteri Hivatal felújítása miatt a mővelıdési ház elıterében tartotta a képviselı-testület. 
29-én reggel 8 órától a jelenleg folyó beruházások helyszíneit járták végig képviselıink, megtekintve az éppen folyó vagy 
a már elvégzett munkákat. 

A helyszíni bejárás után a mővelıdési házban folytatódott az ülés. Elızı újságunkban olvashattak arról, hogy két 
pályázat beadását tervezi az önkormányzat. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Program keretében a Dél-
alföldi Operatív Program Akciótervében megjelent pályázati lehetıségek: 
 

- Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése 
- Bölcsıdei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bıvítése 

 

Az elsı téma esetében az EESZI Öregek Napközi Otthonának átalakítására, bıvítésére és a szomszédos porta 
beépítésére kívánt pályázni az önkormányzat. A második esetében az üresen álló Rákóczi utcai épület felújítására, 
átalakítására bölcsıdei célokra.  

A pályázat elsı és legfontosabb lépéseként építészeti terveket és költségkalkulációt kellett csinálni. Erre Krizsán 
Katalin okleveles építészmérnököt kérte fel az önkormányzat, aki jelen ülésen mutatta be terveit.  
A Rákóczi utcai épület felújítása, átalakítása, bölcsıdei célokra alkalmassá tétele a törvényi szabályozásokat is 
figyelembe véve közel 200 millió forintba kerül. A maximális pályázaton elnyerhetı támogatás 150 millió.  
Az EESZI jelenlegi épületének felújítása, bıvítése a törvényi szabályozásokat is figyelembe véve 100 millió forintba 
kerül. A megpályázható maximális támogatás 50 millió forint. Mindkét esetben jelentısen több pénzre lenne szükség a 
beruházások megvalósításához. Az önkormányzat saját költségvetésébıl a két beruházás közel 100 milliós pályázaton 
felüli részét átvállalni nem tudja. Így képviselıink nem tudtak a pályázat beadása mellett dönteni. A témában kiírt 
pályázatokat továbbra is figyeli az önkormányzat, és keresi a lehetıséget a két intézmény fejlesztésére, felújítására. 

Az ülés a polgármesteri jelentéssel folytatódott, melyben beszámolt az elızı ülés óta történt eseményekrıl, 
munkájáról.  
 

„Szeptember 10-én a Többcélú Társulás ülésén voltam.  
Szeptember 11-én szüreti mulatság volt az idısek otthonában, ami egy kis fızést jelentett, nagyon sokat dolgoztak rajta 
az EESZI munkatársai, jól érezték magukat az idısek.  
Szeptember 15-én a román - magyar rendıri együttmőködés új lehetıségérıl tartott megbeszélésen vettem részt. 
Csanádon Romániában közös szolgálati helyet fognak kialakítani a régi határátkelı épületében. Ennek elınyei, hogy a 
munkavégzés egy légtérben történik, tehát román és magyar rendırök együtt. Gyorsabb, dinamikusabb ügymenetet 
tudnak biztosítani, közvetlenebb lesz a munkakapcsolatuk, azonnali segítségadással, konzultáció lehetıségével, gyorsabb 
információáramlással és hatékonyabb reagáló képességgel rendelkeznek majd, ezt a késıbbiekben közös járırszolgálat 
is bıvebbé fogja tenni.  
Szeptember 18-án Makón a városi tőzoltóság 125 éves születésnapi ünnepségén voltam. A tőzoltóságnál több kiszombori 
is kapott elismerést, köszöntötték a nyugdíjasaikat is. Nagyon büszke voltam a zomboriakra. Délután Maroslelén 
falunapi ünnepségen vettem részt.  
Az iskola, az ÖNO, a hivatal felújítása folyamatosan halad. A buszmegállók munkái is a vége felé tartanak.  
A járdaépítést a Kör utcán nem tudtuk elkezdeni, hisz érkezett olyan összegő árajánlat, ami miatt közbeszerzési 
eljárást kell indítanunk. Így ennek lefolytatása és a nyertes kihirdetése után ésszerő tavasszal kezdeni a 
munkát.” 
 
 

Az ülés következı napirendjén a döntési javaslatok voltak.  
A Képviselı-testület legutóbbi soros ülésén döntött arról, hogy 2010. január 1. napjától a nagyközségi címet használni 

kívánja. 
A képviselık felkérték a polgármestert arra, hogy készítsen intézkedési tervet, melyben megjelöli, hogy mely 

dokumentumokat szükséges módosítani a nagyközségi cím használatával kapcsolatban, és azt terjessze a testület elé. Az 
intézkedési terv elkészült, és azt el is fogadták. 

A képviselı-testület 2009. évi munkatervének megfelelıen tájékoztató készült a Polgármesteri Hivatal 
tevékenységérıl. A tájékoztató felsorolja a hivatal általános feladatait, és kitér a hivatal személyi és tárgyi feltételeire, 
valamint tájékoztatást nyújt a testület munkájához kötıdı feladatok ellátásáról. A terjedelmes írásos anyaggal 
kapcsolatos kérdéseiket a hivatal különbözı csoportvezetıihez intézhették képviselıink. Ilyenkor tárgyalják azt is, hogy 
van e olyan része, eleme a hivatali munkának, amin javítani lehet.  

A jegyzı szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy évrıl évre növekszik az ügyfelek, ügyiratok száma, míg az ezzel 
dolgozók száma nem változott. Emiatt rendkívül szakszerően, rugalmasan, gyorsan kell az ügyintézıknek dolgozniuk.  
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A többféle statisztikát tartalmazó tájékoztatóból egy az olvasók számára is érdekes táblázatot emelnék ki (szerk). 
 

Kiszombor lakossága korcsoportos bontásban 

2009. jan. 1-jén 

 férfi nı össz. 

0-2 éves 63 66 129 

3-6 éves 95 88 183 

7-13 éves 170 128 298 

14-15 éves 21 29 50 

16-17 éves 90 76 166 

18-54 éves 1178 1072 2250 

55-59 éves 137 150 287 

60-69 éves 197 248 445 

70-79 éves 114 183 297 

80-100 éves 38 99 137 

Összesen: 2103 2139 4242 
 

Palicz András-rendır alezredes, rendırségi fıtanácsos, a Makói Rendırkapitányság vezetıje tájékoztatta a 
képviselıket arról, hogy a Kiszombori Rendırırs ırsparancsnoki tisztségére Debreczeni Gábor rendır századost jelöli. 

Palicz Andrástól megtudhatták képviselıink, hogy Debreczeni Gábor 1997-ben kezdte rendıri pályáját Makón 
járırként, késıbb bőnügyi vizsgálóként folytatta. Egyúttal folytatta tanulmányait a Rendırtiszti Fıiskola Közrendvédelmi 
Szakán. 2002-ben a fıiskola elvégzése után nyomozóvá nevezték ki. 2004-ben fınyomozói kinevezést kapott. A 
határırség integrációját követıen 2008-ban felderítı csoportvezetıként dolgozott tovább. 2009. június elsejétıl pedig a 
kiszombori rendırırs megbízott vezetıje. Munkáját tehát már korábban elkezdte településünkön, így képviselıink 
ismerısként köszönthették az új ırsparancsnokot.  

A Magyar Köztársaság Kormánya 2009. szeptember 9-én elfogadta a 2010. évi költségvetés-tervezetet, amely Bajnai 
Gordon miniszterelnök szerint szigorú, takarékos, de néhány területen többletforrást tartalmaz. A Kormány álláspontja 
az, hogy az önkormányzatok jövıre mintegy 120 milliárd Ft-tal költhetnek kevesebbet, de kevesebb feladatot és nagyobb 
gazdálkodási szabadságot kapnak.  

A polgármester máris a képviselık elé tárta a jövıre várható költségvetési csökkenést, hogy idıben elkezdıdhessen a 
felkészülés. 

A polgármester intézkedési terv kidolgozását kezdeményezte az intézményvezetık és a jegyzı bevonásával, melyben a 
várható normatív állami támogatás megvonás hatásainak kezelésére, megtakarításokra és költséghatékony gazdálkodásra 
dolgoznak ki javaslatokat még a költségvetési koncepció benyújtását megelızıen.  

A felsıoktatásban résztvevı hallgatók juttatásairól szóló kormányrendelet szerint a települési önkormányzatok évente 
csatlakozhatnak a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz.  
2009-ben 6 fı adott be B (azok a középiskolát végzık, akik jövıre kezdik felsıoktatási tanulmányaikat) és 33 fı A (már 
felsıoktatásban tanulók) típusú pályázatot.  

Ez alapján az önkormányzat jelenlegi kötelezettsége: ,,B” típusú 180.000.- Ft, „A” típusú 1.320.000.- Ft összes 
támogatási összeg. A 2010-es évben a rendelkezésre álló adatok szerint nı a felsıoktatásban tanuló kiszomboriak száma, 
így a támogatási összeg is.  

Képviselıink hosszas vita után úgy döntöttek, hogy az önkormányzat nem csatlakozik a Bursa Hungarica felsıoktatási 
ösztöndíjpályázat 2010. évéhez. A jövı évi megvonások és költségvetési bizonytalanság arra kényszeríti az 
önkormányzatot, hogy kiadásait minimalizálja.  
 

PPÁÁLLYYÁÁZZAATTII  HHÍÍRREEKK        
 

 

 

A kiszombori iskola felújítása – korszerő, esztétikus környezetben tanulnak a diákok 
 

EU támogatással újítjuk fel helyi iskolánkat 
 

A közel 90%-os EU támogatással megvalósuló iskolai épületek felújítási munkálatai még folynak, de már most megújult, 
méltó környezetet biztosít az iskolásoknak a Dózsa György Általános Iskola Óbébai utcai épülete. A Móricz utcai 
iskolaépület felújítási munkálatai megkezdıdtek, azonban az épület egy részének a használatba vétele még várat magára. 
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Kiszombor, 2009. október 5.  
-Az Óbébai utcai épületben és udvarán kellemes, természetközeli, akadálymentesített környezetben oktatják a 
pedagógusok a Kiszomborról, Klárafalváról és Ferencszállásról érkezı gyermekeket. Az iskolaépület felújítási 
munkálatai már majdnem befejezıdtek, a falak harmonikus színt kaptak, a liftakna és a torony elkészült, a lift belsı 
szerelése folyamatban van. A hátralevı munkálatok ellenére a diákok zavartalanul tanulhatnak. 
-A Móricz utcai iskolaépület felújítása miatt az épület egy része tanításra alkalmatlan, így három alsó tagozatos osztály 
tanulói átmenetileg az Óbébiai utcai épületben tanulnak.  
 

A közel 200 millió forintos Európai Uniós támogatással megvalósuló projekt 2009. február 23-án kezdıdött és elıre 
láthatólag 2010. január 31-én fejezıdik be. A projekt fı célja a 21. sz. követelményeit kielégítı komplex 
akadálymentesítés és a kompetenciaalapú képzés feltételeinek megteremtése, mely célkitőzés az egyik épületben már 
megvalósult.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

A kiszombori háziorvosi rendelı felújítása – akadálymentesített, korszerősített körülmények között folyhat a rendelés 
 

EU támogatással újítjuk fel helyi háziorvosi rendelıinket 
 

A közel 90%-os EU támogatással megvalósuló Kiszombor Község Önkormányzata a helyi háziorvosi  rendelık 
felújítására, korszerősítésére. A projekt kezdetének idıpontja 2009. május 31., befejezésének várható idıpontja 2010. 
augusztus 31. A több mint 30 millió forintos Európai Uniós támogatású projekt célja az egészségügyi szolgáltatások 
fejlesztése, a betegek ellátásnak maximalizálása, akadálymentesítés, mindent kielégítı infrastruktúra létrehozása. Dr. 
Kiss Katalin és Dr. Hegyes Ferenc háziorvosok rendelıinek felújítása felváltva történik, az éppen felújítás alatt álló 
rendelı helyett a másik rendelıben fogják fogadni a betegeket. 

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

A Kiszombori Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése  
 

EU támogatás a Kiszombori Polgármesteri Hivatal akadálymenetesítésére 
 

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Kiszombori 
Polgármesteri Hivatal épületének komplex akadálymentesítése” címő pályázatát a VÁTI Magyar regionális Fejlesztési és 
Urbanisztikai Nonprofit Kft., Közremőködı Szervezet vezetıje közel 15 millió forint összegő, 90%-os Európai Uniós 
támogatásra ítélte. A projekt megvalósításának idıszaka 2010-re van tervezve.  

IISSKKOOLLAAII  HHÍÍRREEKK        
 

Vendégségben otthon 
 

2009 nyarán a kiszombori Dózsa György Általános Iskola épületeiben megkezdıdtek a felújítási munkálatok, 
melyek több ütemben zajlottak: Óbébai utcai épület, Móricz utcai épület. Az Óbébai utcai épületet a kivitelezı úgy 
strukturálta, hogy a végsı munkálatok befejezéséig képes befogadni alsós osztályokat is. Így kapott a 3. a osztály egy 
„vendégtermet” a fıépületben. 
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Noha itt csak pár hónapot fogunk eltölteni, az évnyitó elıtt a tanító nénik arra törekedtek, hogy a kölcsön kapott 
osztálytermet minél otthonosabbá tegyék a gyerekek számára. A mi termünk a munkálatok befejezése után könyvtárként 
fog üzemelni, ezért át kellett gondolnunk kollégámmal a teremdekorálási lehetıségeket.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Végül az általunk készített mobil faliújság mellett döntöttünk. (2-es kép hátterében.) A gyerekek nagy lelkesedéssel 

fogadták, ezért ha visszaköltözünk a saját tantermünkbe, ott is használni fogjuk. 
Az elsı héten fontosnak tartottuk azt, hogy tanulóink megismerkedjenek a felsıs napirenddel és szokásokkal, 

melyeknek elsajátítása kooperatív foglalkozásokon történt. A személyes kapcsolat kialakítása érdekében pedig 
megismerkedtek a tanulók a felsıs tanárokkal és diákokkal egy rövid bemutatkozás erejéig. 

Az új tanteremben az oktatás zökkenımentesen zajlik. A technikai berendezéseinket (CD-lejátszó, írásvetítı) 
hiánytalanul megkaptuk. Lehetıségünk nyílt – leginkább a délutános órákon – a magyartermet használni, mely minden 
pedagógus számára új, érdekes lehetıségeket rejt. Példának említhetném a makói tőzoltós rajzpályázatot, melyhez nagy 
segítséget jelentett a digitális technika.  

Tantermünket sikerült úgy berendeznünk, hogy a tavaly elkezdett munkaformákat alkalmazni tudjuk. 
A gyerekek és a szülık élménybeszámolói alapján elmondhatom, hogy a tanulók jól érzik magukat a 

„vendégségben”. A diákok beilleszkedtek az új tanulói közösségbe. A felsıs pedagógusok is szeretettel fogadtak minket. 
Azonban mind a kollégák, mind a gyerekek szívesen térnek majd vissza a megújult Móricz utcai osztályterembe. 

 

Galó Orsolya tanító 
 

Az Óbébai úti épületben a munkálatok a végéhez közelednek. Valószínő, hogy a rossz idı beálltával az állványok 
eltőnnek, és teljes szépségében látható lesz az iskola. A Móricz utcai épületben a cikk írásakor is lázas munka folyik. A 
tervek szerint a főtési szezonra az elsı és második évfolyam beköltözhet a felújított szárnyba. Nagyon reméljük, hogy 
mire a karácsonyfát feldíszítjük, a teljes épület megújul, és a belsı munkálatok befejezıdnek. 
 

Az idei évben is hagyományainkhoz híven megrendezésre kerül az iskolabál, melyre minden kedves érdeklıdıt 
szeretettel várunk. Idıpontja: november 14. szombat, 19:00. Reméljük, hogy ismét jó hangulatú estében lesz részünk. 
 

İszi szünet: október 26 – 30. A szünet elıtti utolsó tanítási nap október 22. (csütörtök). A szünet utáni elsı tanítási nap 
november 2. (hétfı) 
 

ÓÓVVOODDAAII  HHÍÍRREEKK        
 

Pillanatképek az oviból 
 

 Elkezdıdött egy újabb tanév az óvodánkban. A középsısök és a nagyok már ismerısként üdvözölték az óvoda 
épületét, az itt dolgozó felnıtteket és társaikat. Az újonnan érkezı gyerekeknek azonban nagy kihívást jelentethettek az 
elsı napok, hetek. Más-más módon reagáltak az eddig megszokottól most eltérı, megváltozott körülményekhez. Volt, 
akinek szinte egyáltalán nem okozott ez gondot, de természetesen voltak, akik nehezebben vették az „akadályokat”.  
A következıkben közreadjuk a legkisebbek beilleszkedésének tapasztalatait, az elsı óvodai pillanatokról. A 
tapasztalatokról az óvó néni, Szabó Zoltánné Margó számol be: 
 Az óvodába minden szülı büszkén hozza a gyermekét, hisz olyan nagy már, hogy óvodás lesz. Ez a tény örömet és 
szorongást is kivált gyermekekben, szülıkben egyaránt. Hogyan fogja bírni a gyermekem az óvodát? Ehhez hasonló 
kérdések, gondolatok foglalkoztatják a szülıt az ovi kezdetén. A gyerekeknek is nehéz pillanatok ezek, hisz az új 
környezet, a társak, a játékok és az óvó nénik, daduska nénik mind ismeretlenek számukra. Ha ezt a helyzetet értı és 
odafigyelı felnıttek segítik, akkor a másokkal való érintkezés, a társas együttmőködés, azaz a játék, a tevékenységek 
megteremtik a kommunikáció lehetıségét. Jó, ha azt tapasztalhatják a szülık, hogy az oviban gyermekét nyugodt, 
biztonságos légkör veszi körül, ahol a felnıttek elfogadják ıt, engedik akár sírni is vagy nevetni, esetleg alkalmi 
dackitöréseit is türelemmel veszik. Így a napok elteltével észrevehetik, hogy gyermekük jól érzi magát a csoportban, 
szívesen beszél az oviról.  
 Természetesen a szülı is sokat segíthet abban, hogy a beilleszkedés zökkenımentes legyen. Hogyan? Elıször is 
türelmével. Fontos, hogy igazat mondjon a gyereknek. Például, hogy elmondja pontosan, mikor fog érte jönni, és be is 
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tartja az ígéretét – ezzel érzelmi biztonságot adva számára. Továbbá, ha engedi, hogy gyermeke önállóan végezhesse el, 
amit már meg tud csinálni. Ha odafigyelve rá, ad elegendı idıt számára, sıt biztatásával segíti az önálló 
tevékenykedésben, közben meghallgatva ıt.  
 Itt az óvodában évek óta hagyomány, hogy a kicsiket a nagyobbak is köszöntik a nevelési év elsı napjaiban. Ez 
alkalommal a Ficánka csoport üdvözölte a Micimackó csoport új kis tagjait; versekkel, dalos játékokkal. Ajándékokkal is 
kedveskedtek a miniseknek, majd közösen vonatoztak, játszottak. Az egy hónap eltelte után elmondhatjuk, hogy a 
Micimackó csoportba eddig érkezett gyerekeknek szépen sikerült az óvodai életbe való beilleszkedés. 

Beköszöntött az ısz, mely sok-sok szép lehetıséget kínál óvodásainknak. Nagyszerő idı ez a kirándulásokra, nagyobb 
sétákra. Mindenki elindult valahová, felfedezve a környezetünk adta lehetıségeket. A Napraforgó kiscsoport 
rendszeresen sétál a faluban, hogy a gyerekek tapasztalatokat szerezhessenek és rácsodálkozhassanak az ıszi táj 
szépségeire. A Bajnok csoportosoknak Szép István illetve Jani István meghívására, lehetıségük volt szılıt szüretelni és 
mustot kóstolni valamint tököt szedni is a közeli kiskertekben. Ezúton szeretnénk megköszönni a sok finom szılıt, Szép 
Istvánnak és Koczka Istvánnak, amivel az ıszi napokban az óvodás gyerekeket megajándékozták. Baranyi Sándor 
segítségével bejárták a határt, megnézték az ıszi betakarítási munkálatokat, és megfigyelhették a vadon élı állatokat. 
Készülnek még almát szedni is Pincedombra.  

   
 

A Delfin csoport kirándulásáról Bábelné Miskolczi Zsuzsanna óvodapedagógus így számol be: 
A szülıkkel közös kirándulást szerveztünk vonattal Szegedre. Lehet, hogy ez volt az utolsó lehetıségünk vonatozni, 

mert úgy hallottuk – megszőnik ez a vasútvonal is.  
Eseménydús napunk volt: megfigyeltük a városi közlekedést; a trolit, a sok-sok autót, gyakoroltuk a gyalogátkelést a 

zebrán, a közlekedési lámpa jelzéseit is figyelembe véve. Leültünk a Tisza-parti lépcsıkre, gyönyörködtünk az elénk 
táruló panorámában, és elfogyasztottuk a hátizsákban hozott elemózsiánkat. Átsétáltunk a múzeumhoz, ahol megnéztük a 
gyerekekkel a számukra is érdekes állandó kiállításokat. Itt ízelítıt kaphattunk a trópusi és a Tisza menti növény- és 
állatvilág életébıl. Gyönyörő és különleges lepkéket, bogarakat, kagylókat is láthattunk. Ezután kipróbálhatták a 
gyerekek a Tisza-parti játszótér számukra újszerő játékszereit. Visszafelé a gyönyörő Újszegedi Ligeten sétáltunk végig. 
Még arra is volt lehetıségünk, hogy bekukkantsunk a Sportcsarnok hatalmas nézıterére. A hazafelé úton fáradt, kipirult, 
de boldog gyermekarcok nézelıdtek kifelé a vonatablakon az elvonuló tájra. A falu határához érve felfedeztük a 
struccokat, és már szervezni kezdtünk egy újabb kirándulást, amit majd gyalogosan fogunk megtenni a gyerekekkel még 
az ısz folyamán.  

Örültünk annak is, hogy minden kisgyerekkel el tudott jönni a családból valaki. Az anyukák mellett három apuka, két 
nagy testvér és négy nagymama is bevállalta, hogy együtt tölti az idejét velünk, ezzel is emelve jelentıségét ennek a 
kivételes napnak.  

 
 

A Ficánka csoport Százszorszépfalvi kirándulásáról Mártonné Miron Ágnes ad most híreket: 
Szeptember 25-én a Ficánka középsıs csoport Százszorszépfalvára kirándult. Akik nem tudják, hol található ez a hely, 

nyugodjanak meg, nem hiányosak földrajzi ismereteik. E mesés játéksziget májusban jött létre a kübekházi óvoda 
udvarán a polgármester álmai alapján.  
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Nyáron, amikor ezt a helyet felfedeztem, egybıl tudtam, hogy ide el kell hozni óvodásaimat is. Francia Ida óvodavezetı 
és kolleganıi, igen szívélyes vendéglátásban részesítettek. Egész délelıttre átadták nekünk óvodaudvarukat.  

A kisházak telefonnal, a templom haranggal, a benzinkút és a 
falu fıterén a körforgalom zászlórúddal, a mini ABC, no meg a 
kertészet a zöld kötıkkel és szerszámokkal, annyi 
játéklehetıséget és újszerő élményeket nyújtott, hogy az idı csak 
úgy röpült. A gyerekek játékosan ismerkedtek meg alapvetı 
közlekedési szabályokkal, de leginkább a „kötelezı haladási 
irány” táblával, mely elengedhetetlen része volt a balesetmentes 
„motoros” közlekedésnek.  
 Távozáskor a polgármestertıl minden résztvevı egy-egy 
emléklapot kapott ajándékba. Köszönjük a részvételi lehetıséget. 

Az óvó néniknek a tanévkezdés továbbképzési lehetıségeket 
is tartogatott. Egyik ilyen tapasztalatszerzési napról számol be 
kolleganınk, Szabó Zoltánné Margó. 
 2009. szeptember 23-án közülünk négyen vettek részt 
továbbképzésen, Algyın. Itt a kompetencia alapú oktatás-nevelés fejlesztési program ıszi projektterv megvalósításából 
láthattunk gyakorlati bemutatót. Több csoport tartott nyílt délelıttöt, ahol a korszerő oktatást segítı eszközök 
alkalmazását is láthattuk. (interaktív tábla, audio-vizuális eszközök, varázsláda ...) Ezután az óvoda udvarán változatos 
kézmőves tevékenységeket (gipszöntést, festést, nyomdázást) végeztek a gyerekek kis csoportokban. Majd a délelıtt 
lezárásaként a nagycsoportosok néptáncos ruhában vásári játékot és hozzá kapcsolódó néptáncokat népzenével adtak elı. 
A játék végén a vendégeket is invitálták, s bekapcsolódva az óvoda udvarát körbe táncoltuk. Az ıszi hangulatot az 
esztétikus környezet is segítette, melyben igazi harmónia uralkodott. (pl.: szalma-apó, anyó, paprikafüzérek, almák, 
szılıszüreti kellékek stb.) 
 Tartalommal megtöltött élménydús programokat láthattunk a délelıtt folyamán, melybıl gyermek és felnıtt, 
pedagógus lelke egyaránt nemesedett. 
 

 A Napsugár nagycsoportosok kirándulásának élményeibıl Benák Gabriella ad ízelítıt. 
 Szeptember 11-én a „Majoros tanyára” kirándult a Napsugár csoport. 
Gyermekeink már nagyon várták ezt a napot. Nemcsak azért, mert kirándulunk, 
hanem azért is, mert tudták, hogy egy teljes napot töltünk vidám játékkal együtt 
vagy az apukájukkal, vagy az anyukájukkal. Ez így is történt. Önfeledt focizás, 
labdakiütıcske, barangolás az erdıben – tette igazán élvezetessé a kirándulást, 
melyben nemcsak gyerekek, de a felnıttek is kellemesen elfáradtak. Kipirult 
arccal, sok-sok élménnyel lettünk gazdagabbak a nap végén.  
 Tapasztalatunk az, hogy a kötetlen kirándulások a szülıket és óvó néniket is 
jobban összekapcsolja, mint egy kötöttebb kirándulás.  

A nevelési év kezdetével különbözı pályázati lehetıségek is megnyíltak 
elıttünk.  

Az „Összefogás a bárányhimlı ellen” program keretében a szülıi értekezleten a szülık széleskörő tájékoztatást 
kaphattak a bárányhimlı elleni védıoltás fontosságáról. Kérdéseiket szakembernek (védını) tehették fel, aki készségesen 
válaszolt nekik. A programban való részvétellel egy pályázaton veszünk részt, amellyel óvodánk ismét gazdagodhat. 

Egy másik pályázatról Rutainé Matuszka Katalin, a ferencszállási tagintézmény óvónıje számol be: 
Örömmel értesültünk arról, hogy a Tőzoltóság „Tőzlovagok a XXI. században” címmel rajzpályázatot hirdetett, 

melyre a ferencszállási ovisok is beneveztek. Négy nagycsoportos gyermek készített rajzot. Két gyermek ért el helyezést, 
Bernáth Csaba és Fári Melinda. Az ünnepi mősoron a szüleikkel vehettek részt, melynek fénypontja a díjkiosztás volt. 
Sok szép ajándékkal és oklevéllel gazdagodva térhettek haza, melyeket büszkén mutattak meg nekünk is az óvodában. 

Ebben a nevelési évben is lehetıségük van a gyerekeknek külön foglalkozásokon való részvételre. Ilyen például a 
játékos angolovi, melyet Csapóné Mátó Mónika tart a gyerekeknek, és egyre nagyobb létszámban igénybe is veszik a 
szülık e szolgáltatást. 

A makói Magán Zeneiskola népzene- néptánc foglalkozásait Badicsné Szikszai Zsuzsanna vezeti. Ezeken a 
foglalkozásokon a gyerekek ízelítıt kapnak a magyar népi játékokból, zenébıl és táncból.  

Az ovitorna-foglalkozásokra Németh Angéla óvodapedagógus várja az érdeklıdı gyerekeket. Mint arról már 
számot adtunk, az ovitornás gyerekeink nagyon jó eredményekkel szerepeltek például a tavalyi makói városi 
váltóversenyen. A versenyzésen túl azonban jó állóképességet, edzettséget ad a gyerekeknek, valamint a 
csapatszellemüket építi. A kora gyermekkorban észrevehetı különleges képességeket tudjuk itt észlelni, amit azután a 
tehetségek gondozásával lehet tovább fejleszteni. Angéla a torna mellett Nagy Gyula edzı segítségével ovi-foci 
foglalkozásokra is invitálja az érdeklıdı gyerekeket. A legújabb ovi focicsapat friss eredményeit Német Angéla 
ismerteti. 
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Mindjárt a tanév kezdetén, szeptemberben lehetıségünk nyílt egy megmérettetésre Makón a Bozsik- program 
keretében, ahol óvodások és iskolások mérkıztek meg egymással. Az odautazás a szülık segítségével történt. Ahhoz 
képest, hogy csapatunknak még nem igazán volt lehetısége sem az edzésre, sem az összecsiszolódásra, mégis nagyon jó 
eredményő meccseket játszottak. Bízom benne, hogy sikerül ismét egy olyan csapatnak összeállnia, akik tovább 
gazdagítják eddigi sikereinket, hiszen tavasszal is ezüstéremmel térhettünk haza. Az edzések októberben kezdıdnek, 
ahova továbbra is várom a mozogni vágyó, labdát szeretı fiúkat és lányokat.  

De nem csak gyermekekbıl álló focisikerekrıl számolhatok be. Hiszen a Karátson Emília Óvoda dolgozóiból 
verbuválódott „EMÍLIA FAMÍLIA” elnevezéső csapatunk, második helyezést ért el a 2009-es Falunapi amatır 
focicsapatok versenyén. Edzésre ugyan ennek a csapatnak sem volt túl sok alkalma, viszont lelkes szurkoló táborunk 
buzdította a pályára bátran lépı játékostársakat. Igaz, hogy a mérkızések végére a fáradtság jelei is egyre inkább 
mutatkoztak, mégis igazi élmény volt mindannyiunk számára ez a délelıtt.  

 
Büszkeségeink között meg kell hogy említsük még a nagycsoportos Kohányi Attilát, aki szeptember 30-án a 

Mese Világnapján, Szegeden, a Százszorszép mesegyőrő mesemondóversenyének Gálamősorán vehetett részt, az óvodás 
korosztály 2. helyezettjeként. Családtagjai nagy örömmel és büszkeséggel hallhatták újra Atika elıadását.  

 

Már negyedik alkalommal gazdagította programjainkat a „Kölyökidı” Alapítvány ingyenes programjukkal. Most 
ugrálóvárral és arcfestéssel kedveskedtek a gyerekeknek. Az általuk igényesen elkészített fényképek megvásárlásával 
lehet az alapítványt támogatni.  

Sikeres pályázatunknak köszönhetıen október végén több érdekes programmal várjuk az érdeklıdıket.  
 

az óvoda dolgozói 

EEEESSZZII  HHÍÍRREEKK        
 

Szüretelnek, énekelnek, 
  Láttál-e már ennél szebbet? (Takáts Gyula) 

 

Régen a szüret társas eseménynek számított, amelyre egy egész éven át emlékeztek és készültek a családok. Szüretkor 
megélénkült a szılıhegy, a munkavégzés alatt is jellemzı volt a tréfálkozás, az éneklés. Utána azonban valódi ünneppé 
alakult a nap. E kedves hagyományt szeretnénk ápolni, és ennek keretében valósult meg az otthon lakói és klubtagjaink 
részvételével a ,,Szüreti Vigadalom,,. 

Szüreti hangulatot, hogy fokozni tudjuk, ebédlınket szılıfüzérrel díszítettük, és a szüretre érkezı kedves 
vendégeinket szılıvel és az ínycsiklandozó bográcsossal vártuk. Asztalaink vendégeink jóvoltából sok-sok finomsággal 
teltek meg. Ezúton köszönjük nekik. A szüreti szokásokhoz, mint tudjuk, hozzátartozik az evés-ivás, ének, tánc. Hogy e 
szép hagyománynak eleget tegyünk, közös nótázás színesítette, és tette emlékezetessé a napot. Köszönjük, hogy együtt 
ünnepelhettünk: együtt jobb a hangulat.  

a Területi Gondozási Központ dolgozói 
KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ  

 

A DÉMÁSZ Zrt. a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közremőködésével 
támogatja a nehéz szociális helyzetben élıket 

 

A DÉMÁSZ Zrt. – a Magyar Energiahivatal határozata alapján – a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közremőködésével 
támogatja a nehéz szociális helyzetben lévı embereket. 
A támogatásra pályázatot kell benyújtani, melyen 20.000. és 150.000. forint közötti áramár-támogatást lehet elnyerni, ha 
bizonyos feltételeknek megfelel az ügyfél. 
Három kategóriában lehet pályázni: 
 

• a szolgáltatásból 2009.04.16-át megelızıen kikapcsolt fogyasztók, akiknek háztartásában az egy fıre esı 
átlagos havi nettó jövedelem 2008-ban nem haladta meg az 57.000,- Ft-ot; 

• azok a fogyasztók, akik 2009. 04.16-ig jelentıs tartozásuk miatt okot adtak a szolgáltatás kikapcsolására – 
de a kikapcsolás 2009.04.16-ig nem történt meg – amennyiben háztartásukban az egy fıre esı átlagos havi 
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nettó jövedelem 2008-ban nem haladta meg az 57.000,- Ft-ot. Ebbe a kategóriába tartoznak azok, akik a 
szolgáltatást még igénybe veszik, és hátralékkal rendelkezı "védendı" fogyasztók; 

• a szolgáltatásért rendszeresen fizetı, de alátámaszthatóan súlyos szociális helyzetbe került védendı 
fogyasztónak minısíthetı fogyasztók, akik kiegészítı támogatást igényelnek életvitelük megkönnyítése 
érdekében. 
 

A pályázatot október 1- és október 31-e között lehet benyújtani interneten keresztül. 
Az pályázhat, aki a DÉMÁSZ szolgáltatási területén fogyasztási hellyel rendelkezik, vagy a tartozás miatt kikapcsolás 
és szerzıdésfelmondás elıtt rendelkezett. 
A pályázó személynek meg kell egyeznie az áramszámlán szereplı fogyasztóval, és a villamos energia felhasználási 
hely a pályázó fogyasztó és család állandó lakhelyét képezi. 
 

Védendı fogyasztónak minısül az aki: 
- Idıskorúak járadékában részesül 
- Aktív korúak ellátására jogosult 
- Lakásfenntartási támogatásban részesül 
- Ápolási díjban részesül 
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 
- Otthonteremtési támogatásban részesül 
- Nevelıszülı/hivatásos nevelıszülı 
- Önmaga vagy más háztartásban élı után eltartója magasabb összegő családi pótlékban részesül 
- Fogyatékossági támogatásban részesül 
- Vakok személyi járadékában részesül 

 

A pályázat benyújtásához az alábbi dokumentumok, adatok szükségesek: 
o A fogyasztó és a háztatásban lakók személyes adatai (név, születési idı és hely, anyja neve, tartózkodási hely, 

jövedelem típusa és összege); 
o Az áramszámlán szereplı fogyasztási hely azonosító és a számlán szereplı fizetıszám; 
o Amennyiben nem rendelkezik áramszolgáltatással, a kikapcsolás dátuma; 
o Amennyiben hátralékkal rendelkezik, a hátralék összege és hogy mikortól hátralékos; 
o Az átlagos villanyszámla összege; 
o Nyilatkozat arról, hogy a visszafizetéshez tudna-e önrészt vállalni. 

 

Amennyiben a pályázat pozitív elbírálást kap, a pályázatban feltüntetett adatokat, tényeket igazolni kell! 
A pályázat kitöltéséhez és elektronikus úton történı benyújtásához a családsegítı és gyermekjóléti szolgálat munkatársai 
nyújtanak segítséget. Cím: Kiszombor, Szegedi u. 2. (Könyvtár épülete). Ügyfélfogadási idı: Hétfı: 8.30. – 12.00. és 
14.00. – 16.00. Kedd: 14.00. – 18.00. Szerda: 8.30. – 12.00. Csütörtök: 14.00. – 16.00. 
Amennyiben a pályázat benyújtása mellett döntenek, kérjük a fentebb felsorolt adatokat hozzák magukkal a minél 
gördülékenyebb, gyorsabb ügyintézés miatt! Amennyiben ezek az információk nem állnak a rendelkezésükre, a pályázat 
benyújtására nincs lehetıség. 

Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 
 

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

Bölcsıdei hírek            Kedves szülık! 
 

Ezzel a rövid kis tájékoztató jellegő levéllel szeretnénk bemutatni a csodaország bölcsıdét, és arra biztatni Önöket, 
hogy kisgyermekükkel bátran látogassanak el hozzánk. 

Bölcsıdébe adni a legféltettebb kincsüket nagyon nehéz döntés. Izgalom, aggódás, féltés keveredik a szülıkben és a 
nagy kérdés: jó helyen hagyom-e gyermekemet? Ebben szeretnénk segítséget nyújtani önöknek. 

Bölcsıdénk immár 50 éve áll a falu szolgálatában. Többszöri átalakítás és bıvítés után jelenleg 30 kisgyermek 
befogadására alkalmas. A szakszerő gondozást-nevelést 1 középfokú végzettségő csecsemı- és kisgyermekgondozó és 5 
felsıfokú szakképesítéső szakgondozónı látja el. A hozzánk járó gyerekek intézményünkben napi négyszeri étkezésben 
részesülnek. A korszerő táplálkozásról, a gyerekek életkorának megfelelı tápanyagok bevitelérıl élelmezésvezetı és 
szakképzett szakácsnı gondoskodik. Tágas játszószobákkal, változatos játékkészlettel, nagy és árnyas udvarral várjuk a 
falu apraját. 

Intézményünket azok a gyermekek látogathatják, akik 20 hetes és 3 éves kor között vannak, és ha szülık napi 8 órai 
igazolt munkaviszonnyal rendelkeznek. Gyed mellett a bölcsıdei ellátás nem lehetséges. A bölcsıdei étkezésért térítési 
díjat kell fizetni. Összegét minden évben a képviselı-testület határozza meg, jelenleg napi 336 Ft. Mentességet kap, aki 
gyermekvédelmi támogatásban részesül. A három gyermekes szülıknek pedig 50%-ot kell fizetniük. 
Ha felkeltettük érdeklıdését, vagy munkába kell állnia, kérdéseivel bizalommal forduljon hozzánk, látogasson meg 
minket! Elérhetıek vagyunk munkanapokon 6:30- 16:45 között. Telefon: 297-070 Szeretettel várjuk jelentkezését. 
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Egészségnap a bölcsıdében 
 

Szakmai programunk az egészséges életmódra nevelésre épül. Az egészséges táplálkozást a szabad levegın való 
tartózkodást, a mindennapi testmozgást már kisgyermek korban kiemelkedı fontosságúnak tartjuk. Családi délután 
keretében védınıi elıadást tartunk. Témái a bölcsıde - család kapcsolat, egészséges táplálkozásra nevelés, fogápolás. Az 
elıadás végén gyógyteák, zöldségek, gyümölcsök kóstolása történik. 
 

Újra töknap a bölcsıdében 
 

A tavalyi évben nagy sikert aratott új kezdeményezésünk a töknap. Ezért úgy döntöttünk, ebben az évben is 
megtartjuk. Sok szeretettel várjuk a Kedves szülıket, 2009. október 29-én 15 órakor a bölcsıde teraszára. Töltsünk el 
együtt egy kötetlen, kellemes délutánt! Idén is sütünk tököt, meg tökös sütit, amit gyümölcsteával öblítünk le. Közben a 
teraszon lázasan folyik majd a tökfaragás. Anyukák – apukák teljes átéléssel faragják a töklámpát. Az esti szürkületben 
kellemes hangulatot áraszt a mécsesek meggyújtása. A hangulat fokozására zenehallgatás, gitározás szolgál. 

a bölcsıde dolgozói 

CCIIVVIILL  HHÍÍRREEKK        
 

A honismereti kör hírei 
 

A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör október 17-ére kirándulást szervez Esztergom, Révkomárom, Párkány, 
Zseliz helységekbe.  
Támogatóink jelentkezését várjuk a mővelıdési házban október 14-éig. Az utazási költség elıreláthatólag kb. 4000,- Ft. 
 

November elsı hetében, 6-án a mővelıdési házban a makói foltvarrók tartanak bemutatót és foglakozást, hogyan és 
mit lehet készíteni ruhaanyagokból olcsón, és örömet okozva családtagjainknak. 
Minden érdeklıdıt szeretet tel várunk! 
 

A Helytörténeti Győjtemény anyagát az utóbbi idıben gazdagították: Hajdú Istvánné, Kovács Györgyné, Kovács Jenı. 
Felajánlásukat köszönjük. 

a honismereti kör tagjai 

KKÖÖZZHHÍÍRRRRÉÉ  TTÉÉTTEETTIIKK        
 

A szerencsés tizenharmadik! Kiszombori falunapok 2009. 
 

Az idei, 2009-es évben minden eddiginél átgondoltabb költségvetés mellett, a takarékoskodást szem elıtt tartva, 
egynapos falunapról döntött a képviselı-testület. A pénzügyi források alapját a Földmővelési és Vidékfejlesztési 
Minisztérium Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett pályázata képezte. E forrást egészítette 
ki az önkormányzat, és így nyílt lehetıség arra, hogy a tizenkét éves hagyomány tovább éljen, és immár tizenharmadik 
alkalommal invitálhassuk a falut és a környezı települések lakóit a legnagyobb szabadtéri ünnepünkre. 

A település önkormányzata mindenképpen szükségesnek, elengedhetetlennek tartja a falunapi rendezvényt, hisz évrıl 
évre több ezren látogatják. Családok, barátok találkozóhelye. Egy nagy, közös házibuli. És most, nehezebb gazdasági 
helyzetben talán még nagyobb szükség van rá. Kellenek olyan alkalmak, melyek a családok számára nem kerülnek 
pénzbe, mégis szórakozhatnak, kikapcsolódhatnak, egy kis idıre elfelejthetik a szürke hétköznapokat. 

És most nézzük, mi is történt szeptember harmadik hétvégéjén Kiszomboron? 
Mint ahogy ’97-óta minden évben, a hivatalos megnyitó elıestéjén falunapi kiállításra vártuk az érdeklıdıket a 

mővelıdési házba. A kiszombori Száz Tibor festményibıl és az üllési Szalai Géza történelmi témájú tablóiból láthattunk 
ízelítıt. Sokan csodálkoztak rá, hogy a mindenki által kımővesként ismert Száz Tibor fest. Szalai Géza a történelemnek 
apró szeleteit hozta el nekünk. A legérdekesebb egy, a szülıfalujában történt világháborús esemény képi és tárgyi 
emlékei voltak.  

A kiállítás megnyitóját Rónai Dániel jótékonysági gitárestje követte. Klasszikus és romantikus, modern és spanyol 
gitármőveket szólaltatott meg gitártehetségünk. Kétszer negyvenperces elıadása komoly zenészi teljesítmény volt Dani 
és kísérıje, Boros Szilvia számára. Az estet egykori iskolája, a Dózsa György Általános Iskola alapítványa, a 
„Kiszombori diákokért” Alapítvány számára ajánlotta. 
 Szeptember 19-e, szombat, verıfényes napsütéssel köszöntött a falura, így felszabadultan, jókedvvel indulhatott a 
fıtéri, szabadtéri program. A reggeli hívogató napsütésben a helyi és a makói magán zeneiskola fúvósai zeneszóval járták 
körbe a falut, hogy senki el ne felejtse, jeles napra ébredt.  

E jeles nap elsı eseménye az egykori Rónay Aladár-féle kúriában, a mai Rónay-kúria étteremben, Rónay emlékszoba 
avatása volt. A „Kiszomborért” Alapítvány és a település önkormányzatának közös munkájával nyílt emlékszoba 
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felújított bútorai, használati tárgyai egykor a falu birtokosainak házait díszítették. Gilicze János, Rónay-családfakutató 
megnyitója után nagyon sokan voltak kíváncsiak az antik bútorokra. 

A fıtéren feldíszített színpad, sátrakkal, asztalokkal és padokkal berendezett tér, finom illatokat árasztó konyhasátrak 
és vásározók várták a falu apraját, nagyját.  

A falunapot hivatalosan, ünnepélyesen Szegvári Ernıné polgármester köszöntıje nyitotta meg 11 órakor. A falunapi 
hagyomány szerint díjakat, elismeréseket adtak át. 

Az idei évben másodszor döntött a képviselı-testület a „Kiszomborért" díj odaítélésérıl. A község érdekében kifejtett 
sport támogatói és szervezıi munkássága elismeréseként Szirbik Imre részére a „Kiszomborért” díjat adományozta.  
 

Idézet a határozat szövegébıl: 
„Szirbik Imrét Kiszomboron mindenki úgy ismeri, mint a helyi amatır sport önzetlen támogatóját és szervezıjét.   
Hosszú évekig a Kiszombori Községi Sportkör vezetıjeként a helyi sportéletben meghatározó volt munkássága. Az egyre 
nehezebb anyagi körülmények ellenére tevékenysége alatt a futballcsapat eredményesen mőködött. A csapat elnöki tisztét 
1995-ben vette át.  
Sportvezetıi tevékenysége idején a helyi csapat kiemelkedı eredményekkel büszkélkedhetett, többek között  

- 1997-ben megyei II. osztályban bajnoki cím, feljutás a megyei I. osztályba, 
- 2001-2002. években a csapat megyei I. osztályban bajnok, 
- 2003-ban megyei I. osztályban 2. helyezett, 
- 2004. és 2005. évben ismét megszerzik a megyei I. osztályban a bajnoki címet.  

Ezt a páratlan sorozatot sem elıtte, sem azóta nem sikerült egyetlen csapatnak még megközelíteni sem. 
Ezt követıen a vezetıség a szurkolói akaratával egyezıen helyi tehetséges fiatalokból állította össze a csapatot. Ez az új 
felállású csapat azóta biztonságosan helyt áll a megye legmagasabb osztályában. 
A helyi csapat köré lelkes szurkolói kör kovácsolódott, ami köszönhetı személyes kapcsolatainak, sportszervezıi 
erényeinek is.  A helyi foci hétrıl hétre 2-300 embert vonz a meccsekre. 
Mint települési önkormányzati képviselı, az Ifjúsági és Sportbizottság tagja, döntéseivel mindig kiállt a helyi sport 
támogatásáért, képviselte a sportélet érdekeit. 
Kiszombor közösségének egyik meghatározó alakja, aki jelen van a helyi rendezvényeken, támogatóként számos helyi 
sikeres rendezvényt segített.  
Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete ezúton köszöni meg a helyi amatır sportért kifejtett szervezıi 
és támogatói munkáját, mellyel önzetlenül járult hozzá a község hírnevének öregbítéséhez, a település sportéletének 
megırzéséhez, gazdagításához, s a továbbiakban kíván sok sikert, további eredményes munkát.” 
A díjjal járó oklevelet és a címeres győrőt Szegvári Ernıné polgármester adta át. 

 

Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a községben kifejtett karitatív tevékenysége 
elismeréseként a XIII. Falunapok keretében Kiszombor története címő könyv 1 példányát adományozta dr. Fejes 
Magdolnának. 
 

Idézet a határozat szövegébıl: 
„dr. Fejes Magdolna az aktív egészségügyi pályafutását követıen nyugdíjas éveiben is tovább folytatta a 

segítségnyújtást, de immár tevékenysége a településen élı rászorulók támogatására irányult. A Katolikus Karitász 
szegedi egyházmegyei szervezetén keresztül több adományozási akciót szervezett Kiszomboron, amelyek lebonyolításába 
a Polgármesteri Hivatal és az EESZI munkatársai segítettek. Az élelmiszer, ajándékcsomag adományok sok, a faluban 
élı idıs, kisnyugdíjas, illetve nagycsaládos ünnepeit tette gazdagabbá. 
Karitatív tevékenysége során is megırizte az emberek iránti empátiáját, finoman segítve ıket a mindennapok 
nehézségeiben.  

Áldozatos munkáját a település lakói nevében köszönjük és kívánjuk, hogy jóindulatú segítségével még sokáig vegyen 
részt közösségünk életében.”  

 

A falunappal egyidıs hagyomány a rendezett, szép porták díjazása, a Példás Porta díjak átadása. Idén öt ingatlan 
tulajdonosának adhatta át Bacsa György alpolgármester 
 

Moldován Mihályné  Deák Ferenc utca 12. 
Barna József    Szegedi utca 48. 
Szemerédi András   Kör utca 108. 
Marosi Mátyás    Óbébai utca 30. 
Gera Ferenc    Régi Makói utca 51. 
 

2006-ban adtak át elıször Példás Porta különdíjat, melyet azok kaphatnak, akiknek portája folyamatosan, évrıl évre 
rendezett, ápolt, esztétikus, ill. legalább egyszer kaptak Példás porta díjat. Idén a különdíjat Márkus Lajosné Kiszombor, 
Régi Makói utca 1. szám alatti lakosnak ítélték oda. 
 

A protokolláris rész után a felhıtlen, könnyed szórakozásé volt a színpad. Rövid bemutatkozó fellépésen ismerhettük 
meg a fiatalokból álló formációt, az Evil Strawberry együttest Szıke Eszterrel tagjai között. A gyerekek és szüleik örök, 



12 

 

megunhatatlan kedvence a szegedi Grimm-Busz Színház idén 12. alkalommal lépett fel, és vezette el nézıit a mesék 
csodás világába.  

Anyukák, apukák, nagymamák izgalommal teli örömmel nézték néptáncot tanuló csemetéik fellépését. Sokan most 
léptek elıször szabadtéri színpadra. Nevelı, fellépı és szülı számára egyaránt felemelı, izgalmas pillanatok ezek. 

Kora délután a Kiszombori Cigány Kisebbségi Önkormányzat meghívásában láthattuk, hallhattuk az autentikus 
cigányzenét játszó Apátfalvi Cigányfolklór Együttest. 

Falunapjaink állandó vendége a hazai magyarnóta énekesek egyik legjobbika, a falu szülötte, Bokor János, akit a 
közönség többszörösen köszöntött az idén a magyarnóta-éneklés hagyományainak ápolása és a kiemelkedı 
elıadómővészi pálya elismerésekén átvett Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztért. A magyar nóta dallamait 
operettslágerek követték az algyıi Parlandó Énekegyüttes prezentálásában.  

Az FVM-pályázat elemeként közvetítették ki a rendezvényre a nap meglepetés fellépıjét, Gulyás Zoltán humoristát, 
akinek nevét röviddel a rendezvény elıtt tudhattuk meg. A Gálvölgyi Show és a Kész átverés produkcióból is ismert 
színmővész pillanatok alatt bebizonyította, nem kész átverés, hogy humorista. Fellépését követıen az ÚMVP-sátor 
személyzete tartott rövid sorsolást a nap folyamán „ÚMVP-totót” kitöltık között. 

A teljes komolytalanságot, kötetlenséget és a maximális szórakoztató értéket vette figyelembe következı fellépı 
csoportunk, a „Dáridó zombori módra” paródiacsapat. Hosszú évek óta ık felelnek egy kellemes falunapi rekeszizom 
lázért. Nem kíméltek egyetlen hazai vagy külföldi elıadót sem paródiáikkal a közönség legnagyobb örömére.  

Az elfáradt arc- és rekeszizmok megpihentek a „nézıtéren”, míg a színpadon minden izomszál dolgozott az aerobic 
csoport fellépésén. Az országos és európai eredményekkel büszkélkedı kiszombori csoport most is hatalmas tapsot 
kapott, amibıl jutott bıven az ıket követı moderntánc csoportnak is, akik jól ismert film- és rajzfilmslágerekre 
koreografálták produkciójukat. 

A nap csúcspontja ezután következett. A fiatalok kedvence, Lola, hatalmas, ezres tömeg elıtt lépett színpadra. Egy 
zsebkendınyi hely nem maradt a téren. Többszáz rajongó próbált a lehetı legközelebb kerülni kedvencéhez, aki jól 
ismert slágereivel és közvetlenségével hálálta meg a közönség szeretetét. És akiknek ez még mindig nem lett volna elég, 
Lolát Varga Feri és Balássy Betty váltotta a színpadon. Jól ismert dallamos, romantikus slágereikkel elvarázsolták a 
közönséget.  

A hangulat továbbra sem lankadt Nagy Renátának köszönhetıen (akinek fellépését szintén a Kiszombori Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat támogatta), aki a szegedi Talent Tehetségkutató Stúdió fiatal üdvöskéje. Nótár Mary dalokkal 
örvendeztette meg a mulatós zene kedvelıit. 

Óriási meglepetés volt a Black Sheeps hastánccsoport, mely elıször mutatkozott be Kiszomboron. Eddig senki sem 
tudta, hogy helyi táncosaik is vannak. Fellépésük, koreográfiájuk, zenéjük a szokványostól eltérı, igen egyedi volt. 
Látványos, hatásos táncaikkal, ruháikkal, jelmezeikkel szögeztek több száz férfi és nıi tekintetet a színpadra. A hastánc 
fekete bárányai elsöprı sikert arattak. 

A kellemesen hővös szeptemberi este forró hangulatát a sörsátorban igyekezett lehőteni a közönség, de nem sok 
idejük jutott rá, hisz rövid beszerelés után a tőzoltózenekarok létszámával vetekedı Traubi együttes kezdte az utcabált a 
nap és a szabadtéri rendezvény zárásaként. A kilencfıs csapat tökéletesen eltalálta a közönség ízlését, így hamarosan 
táncra perdítették a falut. Este tíz órától hajnali kettıig meg sem állt a mulatozás.  

Kevés idınk marad pihenésre, hisz vasárnap reggel kilenc órától már fitten és üdén jelentünk meg az öregfiúk 
labdarúgó-mérkızéssel egy idıben megrendezett amatır férfi- és nıi labdarúgó-bajnokságon. A szintén szikrázó 
napsütéssel kedveskedı vasárnap sokakat csábított egy kis sportra. Persze nyomós érv volt a bográcsban rotyogó pörkölt 
és babgulyás illata, ill. a gyöngyözı söröskorsók látványa is. Az önkormányzat ifjúsági és sport bizottsága a focit 
kedvelıket összefogva közösen szervezte a falunap sportos délelıttjét. A fiúk véresen komolyan vették a tornát. 
Izgalmas, gólgazdag meccseket vívtak, kifulladásig. A szomszédos Makóról és Ferencszállásról is neveztek.  

Az igazi közönségkedvencek, a torna látványosságai mégis a lányok voltak, akik a fiúkkal ellentétben humorukkal 
taroltak. Elég, ha csak a csapatneveket említjük: Harcos Csibék Csapata (az iskola pedagógusai), Mencs Eszter (az 
egészségügyi dolgozók), Hunka Punki (faluszinten szervezıdı csapat), Emília Família (a Karátson Emília Óvoda 
csapata). Mindegyikük egyedi mezzel és külön indulóval érkezett, amivel meccseik elıtt buzdították magukat és a 
közönséget.  

A körmérkızések után elfáradt tagokkal ebédeltek a hatalmas bográcsokban addigra elkészült igazán ízletes 
pörköltbıl és babgulyásból. Az eredményhirdetésre már mindenki jóllakva, energiával feltöltıdve jelent meg. Ezt 
követıen kellemes ejtızés, beszélgetés, sörözés kezdıdött az árnyékos sátrak alatt. Nagyon kellemes, jól sikerült 
sportesemény részesei lehettünk. 
 

Az öregfiúk labdarúgó-mérkızés eredménye: 7-7  
A két csapat tagjai: Oláh András, Tézsla András, Litsauer József, Lehota István, Cseh Róbert, Kardos Péter, Tóth István, 
Pópity Péter, Moldován István, Andrási Miklós, Lovászi István, Terhes Sándor, Kajti József, Kinyó Péter, Takács László, 
Baranyi István, Simon Iván, Bíró Sámuel, Borsos István, Dorogi István, Budai János, Uracs Antal, Horváth János, Botlik 
Bálint, Kókai András, Pópity Tibor, Csizmadia Béla, Szabó József, Becsei György, Bottyán Zoltán, Papp Mihály 
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Az amatır férfi labdarúgó-bajnokság eredményei:    I. helyezett: SZETÁPMIX 
II. helyezett: BOTLÁB FC. 
III. helyezett: I.CS. 
IV. helyezett: FERENCSZÁLLÁS 
V. helyezett: LENINGRÁD COWBOYS 
 

Az amatır nıi labdarúgó-bajnokság eredményei:    I. helyezett. HARCOS CSIBÉK CSAPATA 
II. helyezett: EMÍLIA FAMÍLIA 
III. helyezett: HUNKA PUNKI 
III. helyezett: MENCS ESZTER 

 

A Kiszombori Sporthorgász Egyesület szervezésében a vizek és a horgászat szerelmesei is találhattak maguknak 
programot a Válykos-tó partján. Akik agytornára vágytak vasárnap reggel, a mővelıdési házba mentek, ahol a 
sakkversenyen lehetett összemérni tudásukat. 

Végül elmondhatjuk, hogy a szervezés eddigieknél nehezebb kezdete után szerencsés lett a tizenharmadik falunap. Az 
ehhez szüksége összetevık, a jó programok, népszerő, kedvelt fellépık, jó közönség és az elengedhetetlen jó idı 
mindegyike adott volt. A falu kitett magáért, rengetegen érezték úgy, hogy jelen kell lenniük a falu tizenharmadik éve 
szervezıdı legnagyobb rendezvényén, élvezve a közösségi együttlét baráti, felszabadult formáját egy-egy jó étel vagy ital 
mellett. Köszönjük nekik! Hajrá Kiszombor! 

szerk. 

OOLLVVAASSÓÓIINNKK  ÍÍRRTTÁÁKK  
 

Példás példaadás 
 

A minap buszra kellett szállnom. Szerencsére nem voltak valami sokan, így válogatni lehetett az ülıhelyekben. 
Beültem az ablak mellé, mondván, ne kelljen felállni, esetleg mást beengedni. Elébem egy harmincas korú fiatal pár ült 
két gyerekkel. Az édesapa közvetlen elıttem és mellé a 9-10 éves fia telepedett le. İelıttük pedig az édesanya és a 6-7 
éves kislányuk foglalt helyet. Az apuka elıvette a mobilját, és azzal mulatta az idıt. A gyerekek nézelıdtek. Az anyuka 
hátradılt és pihent, talán szunyókált is. 

Már utaztunk vagy 10-15 perce, mikor az apuka a bal kezével elırenyúlt és a kézfejével, nagyon gyengéden, 
megsimogatta kedvese arcát. Az anyuka mosolyogva fordult hátra és szemének fényével mondott köszönetet ezért a 
kedvességért. Alig telt el néhány másodperc, jött az igazi, még nagyobb meglepetés. Az apuka mellett ülı fiú elırehajolt 
és kétszer lágyan szintén megsimogatta édesanyja tarkóját. Anyuka hátranyúlt a kezével, és megfogta a cirógató kezet. 
Érzékelve, hogy az a fiáé lehet, megfordult, és mosollyal jutalmazta gyermeke szeretetét. Ezt követıen a kislány az 
édesanyja, a fiú az édesapja ölébe hajolt, és ott pihentek. A busz továbbra is folytatta az útját. 

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ehhez az utazáshoz semmi kedvem nem volt. Most már teljes meggyızıdéssel 
állítom, a fenti látvány, tapasztalatszerzés volt a magyarázata az utazásomnak. 
Természetesen hosszasan lehetne boncolgatni a történteket. Valójában mi is történt ezen a buszon? Feltételezhetıen egy 
pár kb. 10 éve, összekapcsolta az életét. Ennek a kis közösségnek, látható módon, virágai is teremtek. Ez még mindig 
nem elég, de ennyi idı után is van erı, késztetés, köszönet a szeretet kifejezésére. És ami a lényeg (tudom és-sel nem 
kezdünk mondatot): a jó példa adása!! 
Az események csak pörögtek, arcizmok mozdultak, kezek emelkedtek, egy hang nem hallatszott. A gyermek figyelt és 
követte a példát, a jó példát. Az apuka nem mondta, nem utasította a fiát. 
- Te is simogasd anyád fejét! 
Lehet, hogy a szónak nincs akkora ereje, mint a tettnek? 

Egy fikció: Sokan utazunk. A technika lehetıvé teszi a légkondit. A buszokon már tv is van. A közönség java csak 
bámul ki a buszon és a fejébıl. Be lehetne kapcsolni a tv-ket, és egy ilyen helyzetet le lehetne játszani. Szöveg úgy sincs, 
nem is kell. Ha csak a több száz napi utasból öt elgondolkodna, és egy tettekre váltaná a látottakat, már nem itt tartanánk. 

 

Szıke László 
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Keresztény gondolatok 
 

„Tiszteljed a te atyádat és anyádat, hogy jó legyen dolgod és hosszú élető légy ezen a földön” 

                                                                                                                               (Efézus 6:2-3)  
Hamarosan ünnepeljük az idısek napját! Isten Igéje arra bíztat, hogy szeressük és tiszteljük szüleinket, az idıs 

embereket, hiszen ez áldássá lesz a saját életünkre is.  
Kívánunk jó egészséget, szeretetteljes életet minden kedves szülınek, nagyszülınek! 
 

Evangéliumi Pünkösdi Közösség Kiszombori Gyülekezete 
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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 elıadás és beszélgetés keretében emlékezünk a környékbeli 
forradalmi eseményekre.  
 

Az elıadás címe: 
’56 Csongrád megyében – országos kitekintéssel 
 

Elıadóink: 
dr. Marjanucz László, SZTE PTK tanszékvezetı, egyetemi docens 
Miklós Péter, történész, múzeológus, Móra Ferenc Múzeum Szeged 
 

Várjuk mindazokat, akik megélték az akkori helyi vagy környékbeli eseményeket és szívesen adnák tovább 
emlékeiket, élményeiket a mai fiatalságnak, érdeklıdıknek. 

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). 
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NOVEMBER 1. - MINDENSZENTEK ÜNNEPE 
A Kiszomboron eltemetett szeretteinkre emlékezünk 

 

9:00  Ünnepi szentmise a katolikus templomban 
A misét celebrálja: Varga Attila plébános 

 

A misét követően elhelyezzük virágainkat és koszorúinkat kegyeleti helyeinken. 
Kiszombor Község Önkormányzata koszorúkat helyez el a világháborús és a 1848-as emlékműveknél. 

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

 

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.

- kandalló, kályha érkezett 
- kandalló és kályha füstcsövek 
- keretes főrész, főrészlapok 
- csıkefe, kéménykefe, kályhafény 
- begyújtókocka, koromtalanító 
- szög, csavar, ajtózár 
- virághagymák, fólia 
- téli csap, kerti csap 
- KPE és PVC csövek, idomok 
 

- kerítésdrót, huzal 
- egér- és pocokírtó szerek 
- normál izzók még kaphatók 
 
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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KISZOMBORI HÍRADÓKISZOMBORI HÍRADÓKISZOMBORI HÍRADÓKISZOMBORI HÍRADÓ Szerkeszti a Szerkesztı Bizottság. Kiadja: Ady Endre Mővelıdési Ház. Felelıs szerkesztı: Nagy Lırinc. Tel.: 

297-465, 06 30/351 82 48, aemh@vipmail.hu. Nyomdai elıkészítés: Kiszombor, Szegedi út 13. 


