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Ajándék az újságban! 
 

Kedves olvasóink már megszokhatták, hogy az év utolsó újságában egy apró ajándék is lapul. Hatodik 
éve készülnek régi fotókból kártyanaptárak. Idén is négytagú a kártyanaptár-sorozat. Most az általános iskola 
felújítása adta a képek aktualitását. Olyan régi felvételeket választottunk, melyek a napjainkban teljesen 
megújuló iskola múltját idézik. Felidézik az épületek egykori küllemét és az abban oktatók, tanulók 
nosztalgikus képét. Ebbıl a négytagú sorozatból talál egyet Kedves Olvasónk az újsága mellett. 

A sorozat tagjai: 
- Az Óbébai utcai iskolaépület homlokzata (1960-as évek) 
- A Móricz utcai iskolaépület toronnyal 
- Az iskola az I. világháború utáni években – osztálykép 1920-ból 
- Tanító és diákok (1930-as évek) 
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Elkezdıdött a háziorvosi rendelık felújítása 
Változik a rendelések helye a felújítás alatt!! 

 

Tavalyi év júniusában pályázatot nyújtott be az önkormányzat a Dél-alföldi Operatív Program felhívására a háziorvosi 
rendelık épületeinek felújítására.  
A Regionális Operatív Programok Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte pályázatunkat. A projekt kapcsán dr. 
Hegyes Ferenc és dr. Kiss Katalin háziorvosok rendelıi kerülnek felújításra, korszerősítésre.  

A közbeszerzési eljárás lebonyolítása után a munkálatok a napokban elkezdıdtek. A felújítás dr. Hegyes Ferenc 
rendelıjében kezdıdik. A munkák idejére a háziorvosok rendelési helye megváltozik.  

A felújítás alatt dr. Hegyes Ferenc háziorvos rendelési ideje nem változik, viszont helye dr. Kiss Katalin 
rendelıjében lesz (dr. Kiss Katalin rendelési ideje sem módosul). 

Késıbb, a felújítás második fázisában dr. Kiss Katalin rendelési helye változik. 
 

ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTII  HHÍÍRREEKK        
 

Szennyvíz– és csatornaberuházás 
Megérkezett a brüsszeli jóváhagyás 

 
Hosszas várakozás után végre hivatalosan is megérkezett Brüsszel jóváhagyása a kistérség szennyvíz– és 
csatornafejlesztési beruházásához. Az Európai Közösségek Bizottsága 46 millió 438 ezer 230 eurós, azaz több mint 
11,5 milliárd forint támogatást ítélt meg a fejlesztésnek, amely több mint 35 ezer helyi lakos mindennapjait teszi 
kényelmesebbé.  
 

A makói térség csatornafejlesztési programja majd 8 éves elıkészítés után indul útjára. A kormány illetve az Európai 
Unió támogatásával megvalósuló mintegy 14 milliárd forintos fejlesztés keretében Makó és további öt — Kiszombor, 
Maroslele, Földeák, Apátfalva és Magyarcsanád — település lakosai csatlakozhatnak majd rá a korszerő szennyvíz-
elvezetési hálózatra, így a jelenlegi 2.723-ról 17.029-ra nıhet a csatornahálózatba bekötött háztartások száma a térségben. 

A beruházás az itt élık nyolcvan százalékát érinti. A fejlesztés keretében összesen 291 km gravitációs 
szennyvízcsatorna, 92 km nyomás alatti szennyvízcsatorna és 14 306 új házi bekötés épül. A csatornahálózatban 
összegyőjtött szennyvizet a tervek szerint a 2002-ben üzembe helyezett makói szennyvíztisztító telepen kezelik majd, 
amely napjainkban kizárólag a Makón mőködı csatornarendszert szolgálja ki, mivel a kistérség települései közül jelenleg 
csak a Makó belvárosában lévı háztartások, intézmények és az ipari üzemek csatornázottsága megoldott. A makói 
szennyvíztisztító telepen végrehajtott fejlesztések eredményeképpen rendezıdik a makói telepen leválasztott 
szennyvíziszapok kezelése és hasznosítása, emellett pedig a telep biológiai kapacitása is bıvül, így a jelenlegi 30 ezer 
helyett több mint 52 ezer fı szennyvízkezelésére válik alkalmassá. 

A beruházás keretében új szennyvíziszap–kezelı és –elhelyezı rendszer épül, amely évente mintegy 1100 tonna 
víztelenített iszap kezelésére lesz alkalmas; az iszapot napenergia felhasználásával víztelenítik majd, amelyet a 
mezıgazdaságban használhatnak fel. 

A 14 milliárd forintos fejlesztés számára 82,5 százalékos, mintegy 11,5 milliárd forintos hazai és uniós fejlesztést 
ítéltek meg, ezen felül pedig a kormány további 6 százalékos támogatást nyújtott az úgynevezett EU Önerı Alapból. 
Ilyenformán a makói térségnek a maradék 12 százaléknyi önrészt kell fedeznie a csatornafejlesztéshez, összesen 1,75 
milliárd forint értékben. A 12 százalékos önerıbıl 6 százalékot a közel 15 ezer érintett ingatlantulajdonos adja össze, 
akiknek 92 százaléka önként csatlakozott a projekthez, és vállalta az elıtakarékoskodás terhét – így a törvény szava 
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szerint mindenkinek kötelezı immár csatlakozni az önkéntes tagokhoz. A hiányzó 6 százaléknyi önerıt az érintett hat 
település önkormányzata hitelbıl biztosítja. 
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A csatornázási beruházás legfontosabb tudnivalói 
Mikor lesz szennyvízcsatorna Kiszomboron? 

 
Kiszombor és a csatornázással érintett további öt település (Makó, Maroslele, Földeák, Apátfalva, Magyarcsanád) 

életének talán legnagyobb fejlesztése, beruházása elıtt áll. Érdemes, és hasznos e hatalmas munka legfontosabb adataival 
megismerkedni.  
 

Mit hoz a beruházás a hat településnek? 
 

14 306 db új szennyvízcsatorna-bekötést, 
291,4 km új gravitációs győjtıcsatornát, 
52,9 km nyomott győjtıcsatornát, 
5,3 km gravitációs győjtıcsatorna rekonstrukciót, 
6,3 km új gravitációs fıgyőjtıt, 
39,4 km nyomott fıgyőjtıt, 
7,2 km gravitációs fıgyőjtı rekonstrukcióját 
0,1 km nyomott fıgyőjtı rekonstrukcióját 
34 db körzeti átemelıt 
2 192 db házi átemelıt,  
és a szennyvíztisztító telep bıvítését. 
 

Mennyiért valósul meg? 
 

Új szennyvízcsatorna építése       10 942 640 000 forintért. 
A meglévı szennyvízcsatorna rekonstrukciója    420 360 000 forintért. 
A szennyvíztisztító telep bıvítése        758 000 000 forintért. 
Szennyvíziszap-kezelı létesítmények      307 875 000 forintért. 
Tájékoztatási és nyilvánossági feladatok         50 000 000 forintért. 
Projektmenedzsment a megvalósítás során        67 000 000 forintért. 
Mérnöki feladatok ellátása           432 000 000 forintért. 
Egyéb elıkészítı és támogató munkák         98 500 000 forintért. 
A projekt tartaléka              864 000 000 forint. 
 

Tehát mindösszesen 13 960 375 000 forintos beruházás történik az érintett 6 településen. 
 

Hogyan történik a beruházás finanszírozása? 
 

A finanszírozás három összetevıs.  
Elsı a saját forrás, ami  2 154 461 634 forint.  
Ebbıl       1 709 554 426 a lakossági hozzájárulás és  

    444 907 208 forint a bankhitel.  
Második összetevıje a központi költségvetés támogatása, mely 444 907 208 forint. 
Harmadik az Európai Uniós és hazai pályázati támogatás.  
Ez az összeg együttesen  11 516 681 158 forint,  
ebbıl EU támogatás     9 789 179 008.  
Így összesen     14 116 050 000 forintra rúg a teljes megvalósítási költség. 
 

Elérkeztünk az egyik legfontosabb kérdéshez! Mikor kezdıdnek a munkák? 
 

A törvényi elıírások szerint az ekkora beruházások közbeszerzési eljárás alá tartoznak, ami azt jelenti, hogy a 
kivitelezıt vagy a kivitelezıket nyílt közbeszerzési eljárással, azaz nyilvános pályázat útján választják ki.  

A csatornázás rendkívül összetett, több munkanembıl álló fejlesztés. A kivitelezık pályázati úton történı kiválasztása 
már magának az eljárási rendnek köszönhetıen is több hónapot vehet igénybe. Az elsı „kapavágást” a kivitelezıi 
szerzıdés megkötése után ejthetik meg.  
 

A legfontosabb kérdés! Mikorra lesz Kiszombornak kész csatornarendszere? 
 

A kiszombori munkákat két szakaszra bontották. Az elsı szakasz a kivitelezıi szerzıdés megkötését követı 10. 
hónapban elkészül. A második a 17. hónapban. Tehát Kiszomboron a munkák kezdetétıl számított 17 hónapon belül 
kiépül a szennyvízhálózat.  



4 

 

Összegezve 2010 Kiszombor életében egy nagyberuházást hoz, mely átnyúlik 2011-re is. A beruházás újabb minıségi 
változást jelent majd a falu életében, élhetıségében, de addig is, a munkák ideje alatt együttmőködésre és 
kompromisszumkészségre lesz szüksége a falu közösségének.  
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Költségvetési beszámoló 
A 2009. évi költségvetés háromnegyed évi teljesítése 

 
Az államháztartásról szóló törvény értelmében az önkormányzat költségvetésének háromnegyed évi teljesítésérıl 

a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan tájékoztatni kell a képviselı-testületet. E tájékoztatót olvashatják az 
alábbiakban. 
 

Az önkormányzat bevételei 
 

Költségvetési bevételünket 82,6 %-ra teljesítettük. Intézményi mőködési bevételünket 96,10 %-ra teljesítettük. 
Az adózók folyamatosan teljesítik az iparőzési és a gépjármőadó fizetési kötelezettségüket. A gépjármőadó 

bevételünk növekedett, elsısorban a 2008. évben újonnan vásárolt, forgalomba visszahelyezett, valamint az új 
tulajdonosnál elıször forgalomba helyezett gépjármővek utáni adók kivetésének hatásaként. 

Iparőzési adóbevételünk is növekedett. Ezt befolyásolta a 2008. évrıl beadott éves bevallásokból megállapított 
adókülönbözet, valamint a 2009. év szeptember 15-én esedékes adóelıleg fizetési kötelezettség.  

Kincstárjegyek és egyéb értékpapírok állománya 204.431 000 Ft,  5.976 000 Ft-tal kevesebb mint 2009. június 
30-án. 

Pénzkészletünk 2009. június 30-án 32.718 000 Ft, 2009. szeptember 30-án 63.684 000 Ft. Az emelkedés oka az 
iskola és a háziorvosi rendelı felújításának finanszírozási elılegébıl adódik.  

Pályázatot nyújtottunk be a Magyar Köztársaság által szabályozott, „a mőködésképtelen helyi önkormányzatok 
egyéb támogatása” címő elıirányzatra, melynek eredményeként 4.000 000 Ft-ot kaptunk az Önkormányzati 
Minisztériumból. 
 

Az önkormányzat kiadásai 
 

Kiadásainkat 74,96 %-ra, személyi jellegő kiadásainkat 75,61 %-ra, dologi kiadásainkat 72,74 %-ra teljesítettük. 
Szociálpolitikai juttatásaink felhasználása 62,83 %. Mőködési kiadásaink idıarányos teljesítése jónak mondható. 
 

Kiemelt felújításaink – nyertes pályázatok alapján - az alábbiak : 
                      összköltség  pályázati támogatás 

− Általános iskola infrastrukturális fejlesztése     216.535 000 Ft 194.842 000 Ft 
−  Orvosi rendelık korszerősítése           35.852 000 Ft   32.267 000 Ft 
− Hivatal alászigetelése II. ütem              4.332 000 Ft      2.219 000 Ft 
− Hivatal akadálymentesítése             16.432 000 Ft    14.789 000 Ft 
− Járdafelújítás IV. ütem              19.479 000 Ft    14.609 000 Ft 
− Helytörténeti Győjtemény felújítása          26.670 000 Ft    21.336 000 Ft 
− Horgásztó és környékének felújítása  (Vályogos-tó)    23.224 000 Ft    11.144 000 Ft 

összesen:                              342 524 000,- Ft 291 206 000,- Ft 
 

Befejezıdött az óvoda épületének felújítása 13.547 000 Ft összköltséggel, melybıl a támogatás 10.830 000 Ft volt, 
valamint az Óbébai utcai Alapszolgáltatási Központ vizesblokkjának felújítása 3.920 000 Ft-ba került, melyet 100 %-ban 
saját forrásból finanszíroztunk. 

Folyamatban van a buszmegállók felújítása, mely a Makói Kistérség Többcélú Társulása keretében benyújtott 
pályázat alapján valósul meg. 
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2010. január 1-jétıl újból nagyközség Kiszombor 
 

A hivatalos dokumentumok szerint 1892-ben, akkori névhasználat szerint, Kis-Zombor már nagyközségként szerepelt 
Magyarország helységnévtárában.  

Az önkormányzati rendszert megelızıen Kiszombor Nagyközségi Közös Tanácsként mőködött településünkön, 1971-
ben jött létre Kiszombor, valamint Ferencszállás és Klárafalva községek részvételével.  

Az önkormányzati rendszer létrejöttével a Nagyközségi Közös Tanács megszőnt, de az önkormányzati képviselı-
testület megalakulásakor - 1990 szeptemberében - nem szerepelt napirenden a névhasználat meghatározása. 
Önkormányzatunk képviselı-testülete a továbbiakban nem használta a nagyközségi címet. Az idei év testületi ülésein 
viszont újból felmerült ennek lehetısége.  
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Kiszombor számára a nagyközségi cím viselése indokolt lenne a térségben - mind a múltban, mind a jelenben - 
betöltött szerepére, illetve történelmi hagyományaira tekintettel is, a jövıben pedig a cím viselése a település további 
fejlıdése szempontjából bírhat jelentıséggel. 

Az Önkormányzati törvény 108. §-a rendelkezik a nagyközségi cím használatát illetıen, mely az alábbi szabályozást 
tartalmazza: 
„A nagyközségi címet használhatják azon települések képviselı-testületei, amelyek a törvény hatályba lépésekor 
nagyközségi tanácsok voltak, továbbá amelyek területén legalább ötezer lakos él.” 

Kiszomboron jelenleg 4242 fı az állandó lakos, mellyel a tizenhét települést magába foglaló Makói Kistérség – Makó 
várost követıen – második legnépesebb települése, mikrotérségi központ (a Kiszombori Mikrotérséghez tartoznak 
településünkön kívül Ferencszállás és Klárafalva községek). Ezen adatok alapján az 5000 fı feletti lakosságszámot nem 
éri el, de a törvény hatályba lépésekor viselte a nagyközségi címet. 

Fenti jogszabály értelmezéséhez kérte képviselı-testületünk a Dél-alföldi Regionális Államháztartási Hivatal 
állásfoglalását. Az állásfoglalásban tájékoztatták a testületet, hogy a nagyközségi cím használatának nincs idıbeli 
korlátja. Tehát, annak ellenére, hogy az önkormányzat megalakulásakor nem vette fel e címet, jogosultsága most is 
megvan, ill. elegendı a jogszabályi feltételek egyikének megfelelni, így esetünkben a lakosságszámnak nem kell 5000 fı 
felettinek lennie. 

Településünk képviselıi a lehetıséggel élni kívánnak, és ezirányú döntéseiket meghozták. Több hónapos elıkészítı 
munka eredményeként 2010. január elsejétıl KISZOMBOR ÚJBÓL NAGYKÖZSÉG. Ez, mint korábban olvashatták, a 
település fejlıdése szempontjából lehet fontos a jövıben.  
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Tájékoztató a képviselı-testület üléseirıl 
 

Október hónapban 27-én, kedden tartotta ülését a település képviselı-testülete. Az ülés elsı napirendje egy pályázati 
lehetıség ismertetése volt. Kádár Mihály, a Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat igazgatója egy olyan pályázat 
részleteit ismertette, melynek köszönhetıen a vízgazdálkodási társulat üzemeltetésében, de az önkormányzat 
tulajdonában lévı belvízelvezetı csatornák felújítására, karbantartására kerülhet sor. A lehetıség megismerése után a 
képviselık a pályázathoz szükséges tulajdonosi hozzájárulást megszavazták, ill. az MVH által 70%-ban támogatható 
pályázat önerejéhez 2 millió forint támogatást is megszavaztak.  

Második napirend a polgármesteri jelentés volt, melyben az alábbiakról tájékoztatta a képviselıket Szegvári Ernıné 
polgármester: 
 

„Szeptember 30-án az Önkormányzati Minisztériumban voltam az Önkormányzatok Napján. Délután az 
Önkormányzati Szövetségek együttes ülésén vettem részt. 

Október 1-jén Makón a Városháza galériában Naszradi András fotókiállításának megnyitóján voltam. Többen voltak 
Kiszomborról, gyönyörő szép kiszombori képeket láthattunk.  

Október 8-án Ferencszállás – Makó közötti kerékpárúttal kapcsolatos megbeszélés volt. Délután 17 órakor a 
Többcélú Társulás ülésének keretein belül ivóvízminıség-javító programegyeztetı megbeszélésén voltam. 

Október 10-én a helyi idısek napi rendezvényen mondtam köszöntıt. 
Október 14-én az ÖNO-ban elvégzett felújítások mőszaki átadása volt. Ezen a napon a buszmegállók felújításának 

munkáit is megnéztük. 
Október 15-én az Óbébai utcai iskolában az Államigazgatási Hivatal Építésügyi Hatóságának ellenırzése folyt, 

minden rendben volt. Ezen a napon Kiszomboron volt Varjú László államtitkár úr a gazdasági minisztériumból, 
meglátogatta az iskolaberuházást. 17 órakor LEADER ülés volt a mővelıdési házban, ahol a a III. és IV. tengely 
pályázatairól hallhattunk tájékoztatást. Itt tájékoztatnám a képviselıket, hogy az elsı pályázati menetben, amit 
januárban adtunk be, összesen 12 pályázó adott be igénylést. Ebbıl, az általunk megnyertek 80.158.000 Ft pályázati 
támogatást jelentenek Kiszombornak. 12 millió Ft az elutasított összeg, így 87 %-os a pályázataink sikere. Az élen járt 
Kiszombor, jók voltak a pályázatok, illetve illeszkedtek a kiírt pályázati célokhoz.  

Október 16-án a Móricz utcai iskola felújított részébe átköltöztek az alsósok. Szép lett ez a szakasza is az iskolának. A 
kivitelezı most az épület másik szárnyában folytatja a munkát.  

Október 20-án Gıgıs Zoltán FVM államtitkár volt térségünkben. 
Október 21-én Szegeden a Hulladékgazdálkodási Társulás ülésén vettem részt. 
Október 22-én 1956-ra emlékeztünk, két nagyszerő elıadás hangzott el, eljöttek idısebb emberek is, akik átélték ezt 

az idıszakot is. Sajnos elég kevesen jöttek el erre a megemlékezésre.  
A hetenkénti iskolával kapcsolatos kooperációs üléseken folyamatosan részt veszünk, figyelemmel követjük a felújítás 

mozzanatait.” 
 

A polgármesteri jelentés után a „Döntési javaslatok” napirend következett. 
Kiszombor Község Önkormányzata a kéményseprı szolgáltatás ellátására a Kéménytechnika Kft.-vel kötött 2009. 

december 31-éig szóló megállapodást. Ennek közelgı lejárta miatt, a törvényi szabályozás szerint nyílt pályázat útján kell 
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kiválasztani a szolgáltatót. Így a képviselıknek dönteniük kellett a pályázat kiírásáról. A beérkezı pályázatok értékelése 
után várhatóan a novemberi ülésen döntenek a szolgáltató személyérıl. 

A Makói Kistérség Többcélú Társulása tagjaként minden évben el kell fogadnia a testületnek a társulás belsı 
ellenırzési tervét. Ezt tették meg az októberi ülésen. 

Magyarország 2004. május 1-tıl az Európai Unió tagja, ezáltal az Európai Unió által kínált pályázati erıforrások, jogi 
megoldások, együttmőködési formák igénybevételére, alkalmazására jogosulttá vált. 

Az önkormányzatokat a regionális együttmőködések közvetlenül is érintik, ezért az elmúlt években az európai 
önkormányzatok és régiók részérıl igényként merült fel, hogy együttmőködéseikre konkrét kereteket találjanak. A 
határokon átnyúló együttmőködést érintı európai gondolkodást az utóbbi években meghatározta az Európai Unió keretén 
belül 2006. július 31-én napvilágot látott Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás (European Grouping of 
Territorial Cooperation, röviden EGTC) rendszere, melyet 2007. augusztus 1-tıl alkalmazhatnak a tagállamok. 

Az új modell („határon átnyúló megye”) létrehozását lehetıvé tevı jogszabályt 27 tagállam közül eddig csak 8 
fogadta el, köztük Magyarország. Ennek következtében Magyarország részvételével alakulhatott meg az EU-ban az elsık 
között a határon átívelı együttmőködés a magyar-szlovák Ister-Granum EGTC-ben, melyet 2008. május 6-án 47 
magyarországi és 39 szlovákiai önkormányzat hozott létre. A jogi bejegyzés létrejöttét követıen már pályázhattak az 
Európai Területi Együttmőködési Operatív Program kiírásaira. 2008. decemberéig 246 pályázatot nyújtottak be a 
határmenti magyar és szlovák megyékbıl, ezek közül 106 pályázatot és 17 projekt koncepciót támogatott a Közös 
Monitoring Bizottság.  

A fenti információk ismeretében kézenfekvı volt a magyar-román-szerb hármashatár mentén elhelyezkedı 
önkormányzatok igénye, hogy – támaszkodva az elızı évek sikeres együttmőködéseire és továbbfejlesztési lehetıségeire 
– EGTC létrehozásában gondolkodjanak. 2009. június 17-én Mórahalmon került sor az elsı munkamegbeszélésre, ahol 
az érintett régiók önkormányzati képviselıi mellett a téma ismert jogi-társadalmi-tudományos és közigazgatási 
szakemberei vettek részt.  

A megjelentek 2009. június 17-én egyhangúlag az alábbiakban állapodtak meg: 
 

- a létrehozandó csoportosulás teljes hivatalos neve: BANAT-TRIPLEX CONDINIUM KORLÁTOLT 
FELELİSSÉGŐ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŐKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS,  
a csoportosulás rövidített hivatalos neve: BANAT-TRIPLEX CONFINIUM EGTC, 

- a csoportosulás székhelye és ezáltal a bejegyzés országa: Mórahalom/Magyarország 
 

Az egyezmény fı tartalmi elemei: 
 

- a felek az EGTC jogi bejegyzésétıl számított 3 év idıtartamra felvételi moratóriumot hirdetnek  
- az egyes országok jogrendjével való harmonizáció 
- felállítanak egy ideiglenes elnökséget. Az elnökség delegált és meghatalmazott tagjai az egyes országok 

képviselıi részérıl: Nógrádi Zoltán (Magyarország), Kaba Gábor (Románia), és Kern Imre (Szerbia) 
- az ideiglenes elnökség feladatai: a megalakulásig ellátja a szervezési, operatív feladatokat, különös tekintettel az 

egyezmény szövegének véglegesítésére, a testületi határozati javaslatok elıkészítésére, a tagok pénzügyi 
hozzájárulásának, és annak mértékének meghatározására 

- az egyes tagok pénzügyi hozzájárulásának meghatározásánál a lakosságarányos alapelv kerül érvényesítésre 
- a véglegesített egyezmény szövege, más munkaanyagok, illetve egyéb információk július hónap közepéig 

feltöltésre kerülnek és külön EGTC menüpontban hozzáférhetıek lesznek a www.morahalom.hu  illetve a 
www.eokik.hu weblapon 

- az egyes települések képviselı-testületei a végleges egyezmény szövege, és a határozati javaslat jóváhagyását 
követıen, a döntésrıl levélben értesítést küldenek Mórahalom polgármestere címére.  

- az emlékeztetı (magyar, román, szerb nyelven) minden résztvevı és érdekelt, de a jelen találkozón nem 
megjelent, de minden érdekelt település polgármestere részére is e-mail útján megküldésre kerül. 

A fenti típusú együttmőködésben való részvétel kétségkívül tágítja önkormányzatunk határon belüli és túli 
együttmőködési formáit, további sikeres európai uniós forrásokhoz történı hozzájutását bıvíti, és még számos más 
terület fejlesztésére is sor kerülhet.  

A fenti javaslatot tárgyalták meg képviselıink, és határozati formában kinyilvánították azon szándékukat, hogy 
csatlakozni kívánnak a Banat-Triplex Confinium EGTC európai több határon átnyúló területi együttmőködési 
csoportosuláshoz. Ehhez az 1Ft/lakos/hó tagsági díjat vállalja.  
Kiszombor Község Önkormányzatának pályázatot nyújtott be Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal „Turisztikai 
tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások” címő felhívására „Horgásztó és környezetének megújítása” címen. 
Ennek költségvetésében vállalta az önerı: 3.715.831.- forintos összegét. Az ehhez igényelt támogatás: 18.579.153.- Ft, 
azaz mindösszesen: 22.294.984.- Ft.  
A pályázat önereje az önkormányzat 2009. évi eredeti költségvetésében megtervezésre került.  

A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága a támogatási kérelemnek 
helyt adott, azonban abban csupán 11.144.185,- Ft támogatási összeget hagyott jóvá, mely összeg a tervezett beruházás 
nettó összköltségének 60 %-a. A támogatás összege a tervezett beruházás bruttó költségének 50 %-a. 
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A támogatási mérték kihirdetése utáni kalkuláció szerint önerıként összesen 12.079.756,- Ft-ot kellene biztosítania az 
önkormányzatnak a beruházás megvalósításához. Ehhez két év áll rendelkezésre, ezen idıszak alatt - amennyiben a 
beruházás nem történik meg - a pályázati összeg lemondható.  

A képviselıknek dönteniük kellett a beruházás sorsáról. Választásuk arra esett, hogy további egyeztetéseket végeznek 
a tavat használó horgászegyesülettel, és keresik a beruházás megvalósulásának lehetıségeit. Az erre irányuló 
elképzeléseket, terveket a novemberi ülésre készítik elı. 

A község önkormányzata egy másik LEADER-pályázatot is benyújtott melynek sikerérıl szintén kapott írásos 
értesítést. Tekintettel arra, hogy a bírálati idı alatt áfaváltozás történt a képviselıknek dönteniük kellett az önerı áfa-
változás arányában történı növelésérıl, továbbá arról is, hogy az idıközben módosított közbeszerzési törvény szerint 
jelen pályázat esetében is nyílt közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. A pályázat részleteirıl a „Pályázati Hírek” rovatban 
olvashatnak. 

Október végén nyíltak meg a LEADER-program IV. tengelyének pályázati lehetıségei. Ezek egyike lehetıséget 
biztosít közösségi rendezvényekhez rendezvénysátor beszerzésére. A település önkormányzata pályázat benyújtásáról 
döntött. A pályázat részleteirıl a „Pályázati Hírek” rovatban olvashatnak. 

A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. azzal kereste meg településünk önkormányzatát, hogy a 
mőködtetésükben lévı hulladékudvar nyitva tartásáról egyeztessenek. A Kft. a jelenlegi gazdasági helyzetben 
takarékoskodásra kényszerül, így szeretné az 1 fıvel üzemelı hulladékudvar nyitva tartását a felméréseik alapján 
megalapozott mértékben csökkenteni. A Kft. kimutatásai szerint ugyanis a beszállított hulladékmennyiség, kihasználtság 
nem indokolja a jelenlegi nyitvatartási idıt. Ezért javaslatot tett a nyitva tartásra. Ezt képviselıink megtárgyalták és az 
alábbiak szerint döntöttek.  
 

A HULLADÉKUDVAR ÚJ NYITVA TARTÁSA: 
 

SZERDA és PÉNTEK     8-16 óráig 
SZOMBAT        8-12 óráig 

13 órától képviselıink a Makói Kistérség Többcélú Társulása tevékenységérıl dr. Buzás Péter, a társulás elnökének 
tájékoztatóját hallgatta meg. Az írásos anyag ismeretében képviselıink ezt elfogadták. Ezt követıen lehetıségük nyílt dr. 
Buzás Péter parlamenti képviselıt parlamenti munkájáról és a térséget, a települést érintı ügyekrıl kérdezni. 

Visszatérı kérdésként a szennyvízcsatornázás pályázata merült fel. Az októberi ülés napján országgyőlési képviselınk 
még nem tudott végleges választ adni, de annyiról biztosította a kérdezıket, hogy a pályázat a legfelsıbb szinten várja 
aláírását Brüsszelben. Jelen újság hasábjain (a 2. oldalon) viszont már olvashatják a pályázat sikerérıl szóló cikket.  

Dr. Buzás Péter kifejezte elismerését a település önkormányzatának, hogy sikeres pályázataival az elmúlt években 
(2006-tól) közel 450 millió forintot hozott a faluba, mellyel a térségben a hasonló mérető települések között vezetı 
helyen áll.  
 

Novemberi, soros ülését 24-én, kedden tartotta a település képviselı-testülete. Az ülés elsı témája az októberi ülésen 
már szereplı Vályogos –tavi pályázat ügye volt. Mint pár sorral feljebb olvashatták a LEADER pályázaton támogatást 
nyert a „Horgásztó és környezetének megújítása” címő pályázat, azonban csökkentett támogatási intenzitással. Az 
eredetileg tervezett 3 715 831,- forint önerı helyett 12 079 756,- forintot kell biztosítania az önkormányzatnak a 
beruházás megvalósulásához. A pályázat nem engedi azt sem, hogy csökkentett tartalommal történjen a felújítás, így 
amennyiben a megvalósítás mellett döntenek az eredetileg tervezett önrészt 8 363 925,- forinttal kell kiegészíteni.  

A témával kapcsolatban jelen ülésre meghívták a Kiszombori Horgászegyesület tagjait is. Az egyesület elnöke 
tájékoztatta a testületet a horgásztó üzemeltetésének tapasztalatairól. Többek között arról, hogy egyre többen látogatják, 
egyre népszerőbb, sıt már Románia felıl is érkeznek horgászni, pihenni vágyók. A tervezett fejlesztés jelentıs elırelépés 
lehet a tó turisztikai lehetıségeiben, de ennél fontosabb, hogy a település csapadék és belvíz befogadó helye 
mederkotrással, partszakaszok felújításával, megerısítésével, zsilipekkel és mőtárgyakkal teljesen megújul. Hosszútávra 
megoldódik a tó vízkormányzása és alkalmas lesz egy települési szintő csapadékvíz-elvezetı csatorna felújítás után 
fogadni a bel- és csapadékvizet.  

A képviselı-testület a fentieket figyelembe véve úgy döntött, hogy a csökkentett pályázati támogatást kiegészít 
összesen 12 079 756 forinttal, így mindösszesen 22 294 984 forint ráfordításával fog megújulni a Vályogos-tó és 
környezete minden kiszombori és vidékrıl ide látogató örömére. 

Az ülés a polgármesteri jelentéssel folytatódott, melyben az alábbiakról számolt be a polgármester: 
 

„Október 29-én a mérlegképes könyvelık továbbképzésén voltam.  
Október 30-án Bacsa György alpolgármesterrel és két munkatársammal Baján voltunk. 
November 3-án az iskola felújítást ellenırizte a Váti (Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit 

Kft.). A számlázást, a mőszaki megoldásokat teljes körően nézték, rendben volt az eddig látottak szerint.  
November 5-én Makón a mikrotérség központ polgármestereinek megbeszélésén voltam, délután pedig az iskola 

kooperációs értekezletén.  
November 11-én a Vályogos-tó beruházásról egyeztettünk a tervezıvel. 
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November 12-én a Sportcsarnok energiatakarékossági pályázatát készítettük elı a pályázatíróval és a tervezıvel. 
Délután iskola kooperációs értekezlet volt a mőszaki ellenırrel és a kivitelezıvel. 

November 13-án Makón Többcélú Társulási ülésen voltam. 
November 16-án a Rónay család Ausztriában élı leszármazottai voltak a vendégeink. Kb. 4 éve már voltak 

Kiszomboron, vannak itt földjeik, és idınként ellátogatnak Zomborra. Ezen a napon rendkívüli testületi ülés is volt.  
November 17-én Csanádi Ferenc vállalkozó keresett meg a galambritkítással kapcsolatban. 
November 18-án rendkívüli Szociális Bizottsági ülésen vettem részt, utána Pénzügyi Bizottsági ülés volt, ezt 

követıen intézményvezetıi értekezletet tartottunk a 2010. évi költségvetési koncepció tárgyában.  
November 19-én a Kör utcai járdákat mértük fel újra. Délután a Mozgáskorlátozottak Egyesületének ülésén 

voltam. 
November 23-án Pénzügyi Bizottsági ülésen vettem részt, majd mőszaki bejárás volt az iskolában. Hamarosan 

elkezdıdnek az orvosi rendelıben is a felújítási munkák. Emiatt változni fog a háziorvosok rendelési helye (A 
változásokról a 2. oldalon olvashatnak. szerk.).” 
 

A település képviselı-testülete augusztusi ülésén döntött arról, hogy 2010. január 1. napjától a nagyközségi címet 
használni kívánja, továbbá felkérte a polgármestert egy intézkedési terv elkészítésére. A szeptemberben jóváhagyott 
intézkedési tervben szerepelt az önkormányzat intézményeinek alapdokumentum felülvizsgálata és módosítása a 
nagyközségi cím használatával. Erre került sor a novemberi ülésen.  

2008 novemberében képviselıink galambritkítással kapcsolatos elıterjesztést tárgyaltak, mivel az elszaporodott 
galambállomány a Rónay-kastélyt, a templom fıépületét és a magtár épületeit, ill. a környezı területeket ürülékükkel 
beszennyezik.  2009. január 1. és május 1. közötti idıszakra a munkát meg is rendelték, ami a ritkítást vállaló 
galambritkításra szakosodott szolgáltató elfoglaltságai miatt elmaradt.  

A szolgáltató újból megkereste az önkormányzatot és ajánlatot tett, hogy 2010. január 1. és május 1. között a munkát 
elvégzi. A ritkítás a vadászható, nem védett, ill. az elejtésüket jogszabály által nem tiltott galambfajok egyedeire 
korlátozódik. Képviselıink az ajánlatot elfogadták, és a munkát a fenti idıszakra megrendelték.  

A település önkormányzata 2009 márciusában csatlakozott a Kormány által meghirdetett „Út a munkához” 
foglalkoztatási programhoz. Ennek tapasztalatairól számoltak be a foglalkoztatási forma helyi szervezıi (a polgármester 
és a polgármesteri hivatal dolgozói), ill. ezt egészítette ki a Dél-alföldi Munkaügyi Központ Makói Kirendeltség-
vezetıjének, Petı Klára tájékoztatója. 

Az új foglalkoztatási program szerint éves szinten elıre lehet tervezni az elvégzendı feladatok nagyságához szükséges 
létszámot. A jelenlegi létszám 55 fı, ebbıl 3 fı közhasznú munkás. A nemek aránya: 27 nı és 28 férfi. Az önkormányzat 
intézményeihez 20 fı került kihelyezésre. 

Községünk közigazgatási területén belül mintegy 12 hektár nagyságú területen, 8 – 10 fı bevonásával folyamatosan 
kaszálást, főnyírást folytattak. Parkosítási munkákat végeztek a község fıterén, a Nagyszentmiklósi utcában, a Petıfi és a 
Kossuth szobor környékén, valamint a könyvtár utcai kerítésének elbontása után az elıkertben. A közfoglalkoztatásban 
résztvevık a könyvtár homlokzati részének felújítását, festését a hivatal festı munkásainak vezetésével végezték. 

Elkészült a régi mővelıdési ház külsı és belsı festése, az Óbébai utcai iskolában a földszinti tantermek padozatának 
lakkozása, valamint az intézményeknél a tisztasági meszelés. 

Folyamatos feladatot ad a kerékpárutak, valamint a határátkelıhöz vezetı út mellett a szemétgyőjtés. A kerékpárút 3 
kilométeres szakaszán kitisztították az elvadult bokroktól a vízelvezetı árkot. A Kiss Menyhért, valamint a Mezı utca 
burkolt vízelvezetı árkát is tisztították, javították. Árokásási munkákat végeztek, és jelenleg is végeznek a Deák Ferenc, a 
Kör, a Tisza, a Nagyatádi, a Rákóczi, valamint a Kölcsey utcában. A település becsatlakozó útjai mellett bozótot nyírtak. 
Rendben tartották a köztemetıt és a Rónay-sírkertet. Az utcai kerékpártárolókat, köztéri padokat, valamint a játszótéren 
felállított játékokat átfestették. 

Az átlagosnál szárazabb, melegebb idıjárásra való tekintettel a kiültetett növények locsolása, gondozása jelentıs 
feladatot jelentett egész évben. A buszváróknak és környékének a takarítása a nıi munkavállalók feladata volt.  

A dolgozók részt vettek az óvoda ivóvízvezeték cseréjében, az intézmények – iskola, óvoda, hivatal – felújítási 
munkáinak elıkészítésében, bútorok ki- és bepakolásában, bontási munkák elvégzésében, a helyi rendezvények 
elıkészítésében és lebonyolításában. 

A munkaügyi központ makói kirendeltségvezetıjétıl megtudhattuk, hogy az alkalmazási forma finanszírozása jövıre 
is biztosított, így az önkormányzatok számíthatnak továbbra is a magasabb létszámú munkásra.  

Délután három órára hívta meg a képviselı-testület a Rónay-kúria éttermet üzemeltetı vállalkozót, dr. Mihály Zoltánt, 
aki az étterem mőködésének eddigi tapasztalatairól számolt be. Jó alkalomnak bizonyult ez a meghívás a közelebbi és 
távolabbi tervekrıl való beszélgetésre, tervezett rendezvények ismertetésére. Természetesen szó esett az éttermi 
szolgáltatás mellett a közétkeztetésrıl is (óvodai, iskolai és idısek étkeztetése), melynek minıségével az érintett 
intézmények vezetıi elégedettek. Képviselıink megköszönték a tájékoztatót, és további sikereket kívántak az 
üzemeltetınek.  

Utolsó napirenden a település 2010. évi költségvetési koncepciója volt, melyet közmeghallgatás keretében tárgyal a 
képviselı-testület. 
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A koncepciót a helyben képzıdı bevételek, valamint az ismert kötelezettségeket figyelembe véve, a következı évre 
vonatkozó költségvetésrıl szóló törvényjavaslat alapján kell összeállítani. 

A jövı évi költségvetés legfontosabb eleme az adócsökkentés. A személyi jövedelemadózásban 2010-tıl az adó alapja 
a bruttó jövedelmek munkáltató által fizetendı járulékokkal, egészségügyi hozzájárulással növelt összege (szuperbruttó). 
Az adótábla sávhatára 1,9 millió Ft-ról 2010-ben 5 millió Ft-ra emelkedik, míg az adómértékek 18 és 36 %-ról 17 és 32 
%-ra csökkennek. 

Megszőnik a tételes egészségügyi hozzájárulás, és a magánszemélyek 4 %-os különadója, a munkaadói és 
munkavállalói járulék. A munkáltatók által fizetendı járulék mértéke 2010-tıl általánosan 27 %-ra csökken. 

Az adóbevallás és az adófizetés egyszerősítése érdekében a helyi iparőzési adót érintı adóztatási feladatok 2010-tıl 
átkerülnek az állami adóhatóság hatáskörébe. Az adóból származó bevétel, illetve az adónem bevezetésének, 
mőködtetésének, megszüntetésének joga azonban továbbra is a helyi önkormányzatokat illeti meg. 

A gépjármőadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 2010. január 1-jével történı módosítása következtében 15 %-kal 
nı a személygépkocsik és a nem légrugós tehergépjármővek, pótkocsik adómértéke. 

A költségvetési támogatások között a normatív állami támogatások tekintetében jelentıs csökkenés figyelhetı meg. A 
2010-es évben a feladatellátás szerkezetében alapvetı változások nem várhatóak. A fajlagos összegek vonatkozásában 
csökkenés állapítható meg, viszont az egyes mutatókat érintıen minimális a változás. Ez a jelenlegi számítások alapján 
24.200 000 Ft-os normatív állami támogatás csökkenést jelent. (A gyermekétkeztetés támogatása várhatóan a 2009. évi 
szinten marad.) 

A szociális szakellátások körében nagyobb mozgásteret biztosít majd az önkormányzatoknak, hogy a szociális és 
gyermekvédelmi ellátások mőködési feltételeit tartalmazó tárca – rendeletekben a szabályok a jelenleginél 
rugalmasabbak lesznek, mind a dologi feltételek, mind az alkalmazotti létszámok tekintetében. Az alkalmazotti 
létszámnormák egy része törlésre kerül, más része ajánlottá válik.  

A települési önkormányzatok segélyezési feladatai 2010-ben lényegesen nem változnak: a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben rögzített szabályok szerint kell biztosítani a szokásos pénzbeli és 
természetbeni ellátásokat. Folytatódik a rászoruló általános iskolai tanulók felmenı rendszerő ingyenes étkeztetése 2010-
tıl már a 7. osztályosokkal.  

Alapvetı feladat, hogy az önkormányzat intézményeinek zavartalan mőködését a takarékosság maximális figyelembe 
vételével biztosítsa, mőködésképességének megırzése és a törvényben foglalt elıírások betartása mellett. 

A felújítási és fejlesztési feladatokat az EU pályázati források igénybevételével kívánjuk megvalósítani. 
 

PPÁÁLLYYÁÁZZAATTII  HHÍÍRREEKK        
 

Nyertes LEADER-pályázatok 

                             
Megújul a Vályogos-tó és környezete 

 

Kiszombor Község Önkormányzatának képviselı-testülete pályázatot nyújtott be a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal „Turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások” címő felhívására „Horgásztó és 
környezetének megújítása” címmel.  

 

A pályázat költségvetése: 
önerı:    3.715.831.- Ft,  
igényelt támogatás:  18.579.153.- Ft,  
azaz mindösszesen:  22.294.984.- Ft.  

 

A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a támogatási kérelemnek helyt adott, azonban abban csupán 
11.144.185,- Ft támogatási összeget hagyott jóvá. Ezt követıen a képviselı-testület újra megvizsgálta a tervezett felújítás 
tartalmát. A tervezett fejlesztés jelentıs elırelépés lehet a tó turisztikai lehetıségeiben, de ennél fontosabb, hogy a 
település csapadék és belvíz befogadó helye mederkotrással, partszakaszok felújításával, megerısítésével, zsilipekkel és 
mőtárgyakkal teljesen megújul. Hosszútávra megoldódik a tó vízkormányzása és alkalmas lesz egy települési szintő 
csapadékvíz-elvezetı csatorna felújítás után fogadni a bel- és csapadékvizet.  

A fentieket figyelembe véve a település képviselı-testülete úgy döntött, hogy a csökkentett pályázati támogatást 
kiegészíti. Az eredetileg kalkulált 3 715 831 forintos önrészt megemelték 8.363.925.- forinttal, azaz összesen 12 079 756 
forint önrész vállalása mellet valósulhat meg a Vályogos-tó és környezetének felújítása mindösszesen 22 294 984 forint 
ráfordításával.  
 

KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ   
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Felújításra kerül a Helytörténeti Győjtemény 

 

A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal „Vidéki örökség megırzéséhez igénybe vehetı támogatások” címő 
felhívására is pályázatot nyújtott be a település önkormányzata „Mőemléképület felújítása Kiszomboron” címmel. E 
pályázatban a Helytörténeti Győjtemény felújítására és környékének parkosítására pályázott a település.  

Az MVH ezt a pályázatot is támogatásra jogosultnak ítélte és az alábbi költségvetéssel elfogadta.  
 

A felújítás költségvetése: 
 

önerı:     3.976.937.- Ft 
igényelt támogatás:   21.336.336.- Ft 
azaz mindösszesen:   25.313 237.- Ft 

 

A pályázat benyújtása és támogatási kérelemnek helyt adó határozat meghozatala közötti idıszak alatt 
jogszabályváltozások történtek, melyek kihatással vannak a fejlesztés költségvetésére. Tekintettel arra, hogy az ÁFA 
mértéke 20 %-ról 25 %-ra változott, ezért önerıként 5.334.084.- Ft-ot kell biztosítani. Így a beruházás összköltsége 
26 670 420 forintra változik. 

Idıközben a közbeszerzésekrıl szóló törvény jelentıs módosítása is megtörtént, melynek rendelkezései szerint a 
felújítással kapcsolatban nyílt közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, amelyhez a fedezetet az önkormányzat biztosítja. 
 

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

Az új LEADER-programra beadott pályázatok 

                             
Nagymérető rendezvénysátorra pályáztunk 

 

Október elsı hetében megjelent a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ún. LEADER- támogatásokra kiírt 
pályázati felhívása.  

A IV. intézkedéscsoportban a LEADER-program helyi szervezete, az ún. Helyi Akció Csoport (Maros-völgyi 
LEADER Egyesület) által megfogalmazott célok között szerepelt a „Szabadtéri rendezvények tárgyi eszközbeszerzése és 
szabadtéri színpadok kialakítása”. Ez lehetıséget biztosít az önkormányzatok számára közösségi programok 
megtartására alkalmas rendezvénysátrak, pavilonok beszerzésére. 

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent, ha a pályázat partnerségi együttmőködés keretein belül valósul meg. A község 
önkormányzata Ferencszállással és Klárafalvával vette fel a kapcsolatot partnerségi viszony kialakítására. Az érintett 
települések elfogadták megkeresésünket, képviselı-testületeik határozati formában rögzítették e pályázattal kapcsolatos 
partnerségi egyetértésüket. 

A három település közös célja, hogy szabadtéri rendezvényei színvonalát emelje saját rendezvénysátor beszerzésével, 
mely egyúttal anyagi megtakarítást is jelent, jelenthet az önkormányzatok számára. 

Ferencszállás és Klárafalva Község Önkormányzataival egyeztetve a pályázati pénzkeretet figyelembe véve egy 
alumínium vázas, 180 m2-es rendezvénysátor költségeire lett beadva a pályázat. 

A támogatási összeg a bekerülési költségek nettó összegéig terjedhet, így a pályázat költségvetése: 
 

támogatási összeg:     2 880 000,- Ft 
önrész, az áfa összege:       720 000,- Ft 
összesen:       3 600 000,- Ft 
Az elbírálás 2010 tavaszán várható. 

 

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

                             
A „Mosolygó Gyermekarcok” Alapítvány LEADER-pályázata 

 

A”Mosolygó Gyermekarcok” Alapítvány tájékoztatja a helyi lakosságot, hogy 2009. november. 16-i határidıvel 
pályázatot nyújtott be a Maros-völgyi LEADER Egyesületéhez, közösségi célú fejlesztésre. A pályázatban 
mozgásfejlesztı eszközök beszerzését tervezzük, melyben az elnyerhetı támogatási összeg: 1 403 000 Ft  

A projekt megvalósításával olyan mozgásfejlesztı és terápiás eszközök beszerzését tervezzük, amely a községben 
élı gyermekek egészségmegırzését preventív módon segíti, ugyanakkor hozzájárul a gyermekek élményszerő szabadidı 
eltöltéséhez is. Az új szolgáltatás lényege, hogy az önkormányzatokkal együttmőködve, családias hangulatú, közösségi 
rendezvényeken, alapítványunk rendelkezésre bocsátaná azokat a mozgásfejlesztı eszközöket, melyeket a pályázaton 
nyer, vállalva a szállítást, felügyelve az eszközök rendeltetésszerő használatát is.  
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A mozgásfejlesztı eszközök kiadását a társközségekben, és a civil szervezetek egyéb programjaira, 
rendezvényeire is kiterjesztené.  

A mindennapokban a községben levı bölcsıdés gyermekek és a társközségben levı tagóvodák gyermekei 
számára is elérhetıvé válnának a terápiás fejlesztı eszközök. Mivel intézményeink nyitottak, így az ott tervezett 
programokhoz kapcsolódva, játszóházakkal kiegészítve, színvonalasabbá tehetjük ezeket az alkalmakat fejlesztı 
eszközeinkkel. Alapítványunk tájékoztatást nyújt a jövıben is pályázatunk sikerérıl.  

 

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

                             
Sporttelep fejlesztése Kiszomboron 

 

A Kiszombori Községi Sportkör november közepén pályázatot nyújtott be az Európai Mezıgazdasági és 
Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER-fejezetének végrehajtásához nyújtandó 
támogatásra.  

A pályázat célja, hogy a sportkör támogatást nyerjen a kiszombori sporttelepen mőködı edzıpálya 
megvilágításának kialakítására. A fejlesztés eredményeképp a jelenleg futballedzésekkel terhelt futballpálya minısége 
megırizhetı a nevesebb sportesemények lebonyolítására, míg az edzéseket az edzıpályán megfelelı körülmények között, 
kivilágított pályán lehet majd bonyolítani.   

A sporttelep fejlesztése az együttmőködésben részvevı Földeák Sportegyesület valamint Ferencszállás 
Sportegyesület korszerőbb és kedvezıbb sportolási lehetıséget biztosító létesítmény megvalósítását, használatát is 
szolgálja. 

A fejlesztés tervezett összköltsége bruttó 7 868 933 Ft, az elnyerhetı támogatás mértéke 100%. 
 

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

ÚMFT-pályázatok 

      
Pályázat a Sportcsarnok főtésrendszerének korszerősítésére 

 

Kiszombor Község Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet 
és Energia Operatív Program keretében meghirdetett Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerősítése címő 
pályázati kiírásra. 

A fejlesztés keretében a Dózsa György Általános Iskola Óbébai utcai sportcsarnok főtését kívánja az 
önkormányzat korszerősíteni. A főtés korszerősítésének célja az épület mőködési költségeinek csökkentése, a 
gazdaságosság növelése.  

A projekt elıkészületei munkálatai még folyamatban vannak, az elkészült pályázatot 2009. év végén nyújtjuk be. 
 

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

„EU Önerı Alap” támogatás 
 

Kiszombor Község Önkormányzata „A Kiszombori Mikrotérségben korszerő oktatási feltételek megteremtése a Dózsa 
György Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésével” elnevezéső, DAOP-4.2.1/2F-2f-2009-0022 számon 
nyilvántartott, és a Dél-alföldi Operatív Program keretében támogatott beruházás költségeinek saját forrás 
kiegészítéséhez az önkormányzatok és jogi személyiségő társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás 
kiegészítése 2009. évi támogatásának rendjérıl szóló 19/2009.(IV. 8.) ÖM rendelet alapján összesen: 10.846.830,- Ft 
összegő vissza nem térítendı „EU Önerı Alap” támogatást nyert.  

IISSKKOOLLAAII  HHÍÍRREEKK        
 

Ha november, akkor iskolabál. Szinte év elejétıl kezdve nagy a sürgölıdés - forgolódás intézményünkben. Minden 
hónapnak megvan a legfıbb rendezvénye, a novemberé az alapítványi bál. Hat évvel ezelıtt rendeztük meg az elsıt, 
sokak örömére.  DVD-k, hangtechnikai eszközök, berendezési tárgyak, gyermekeknek nyújtott támogatások bizonyítják 
azt, hogy bevételünkkel igyekszünk megfelelni az alapító okiratban foglaltaknak. Minden évben egy fı témára főzzük fel 
a bál jellegét, az idei „KARIBI” volt. Látványában és hangulatában is forró, temperamentumos, jó hangulatot 
igyekeztünk varázsolni arra az éjszakára a régi mővelıdési házba pálmafák, koktélok, kötelezı strandkellékek 
segítségével.  

A dzsesszbalettesek vidám táncmősora indította az estet. Vacsora alatt és utána Csikota József és együttese alapozta 
meg a jó hangulatot. Kb. 10 óra tájban a tanári kalóz csapat jelent meg és a Baj van a részeg tengerésszel c. dalra készült 
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koreográfiát adták elı. Ezután Hajdú Pisti vette át a zenei irányítást, és közkedvelt slágerekkel mozgatta meg a 
közönséget kivilágos–kivirradtig. A tombolán most is vicces és értékes nyeremények találtak gazdára.  

Nagy örömünkre szolgál, hogy amikor mindenki szerényebben él, mint tavaly ilyenkor, most is akadnak szép 
számmal, akik hajlandók segíteni pénzzel és tombolafelajánlással alapítványunkat „ ..egy nagy cél érdekében..”. 
Tanulóink nevében szívbıl köszönjük mindenkinek a segítségét, jólelkő, nagyvonalú adományát. A késıbbiekben 
hírül adjuk, mire fordítottuk a bál bevételét.  Köszönjük a Rónay-kúriának, dr. Mihály Zoltánnak az ízletes és bıséges 
vacsorát, Juhász Kálmán cukrász mesternek a finom desszertet, s mindenkinek, aki munkájával hozzájárult e színvonalas 
rendezvény megrendezéséhez.  
 

További hírek:  
Szeretettel hívjuk a kedves szülıket, s minden kiszomborit, aki egy meghitt hangulatú karácsonyi rendezvényre 

vágyik, hogy jöjjenek el december 22-én kedden 17.00 órára a Tornacsarnokba .   Ünnepeljük  együtt a felsı 
tagozatos diákok közremőködésével az idei karácsonyt! 
 

Tájékoztatjuk a Kedves Szülıket, hogy utolsó tanítási napunk december 22. kedd, az elsı tanítási nap 2010. január 4-e 
hétfı lesz.  

Dolgozóink nevében szívbıl kívánok minden családnak  békés karácsonyi ünnepeket , egészségben és 
eredményekben gazdag  boldog új esztendıt! 

Szabóné Vígh  Erzsébet  igazgató   
 

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

Trapp-nap  
 

November 18-án délután került megrendezésre a Trapp-nap. Már délelıtt izgatottan készültek a gyerekek a délutáni 
versenyekre. Találgatták, vajon milyen feladatok lesznek?  

Az 1. osztályosoknak ez volt az elsı mozgással járó megmérettetése, ık a 2. osztályosokkal mérték össze az 
ügyességüket.  Az 3-4 osztály már több alkalommal versenyzett, így gyorsan, ügyesen végezték a feladatokat.  Örültek a 
labdaadogatásnak, a bekötött szemmel futás párban – nagy derültséget keltett. Egymáshoz kötözött lábakkal nem is volt 
igazán egyszerő futni!  

A talicskázás közben nagy volt a biztatási kedv és a derültség. A zsákban futás igazi jó kedvet varázsolt a gyerekek 
arcára.  

Mindannyian kellemesen töltöttük ezt a délutánt.  
Elért eredmények: 
 

      I. 2.b osztály                                           I.   4.a, 4.b 
     II.1.a. osztály                                          II.  3.b 
    III.2.a. osztály                                        III.  3.a 
    IV.1.b. osztály                                   

Burai Vilmosné 
 

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

T U D O M Á N Y O S  J Á T S Z Ó T É R  
 

2009 októberében és novemberében két ízben szerveztünk kirándulást Budapestre, a Csodák Palotájába. Hogy mi volt 
az oka, hogy megismételtük szinte ugyanazt a kirándulást egy hónappal késıbb? Egyszerő a válasz: a jelentkezık száma. 
Az elsı meghirdetett kirándulásra több mint százan jelentkeztek. Egyrészt meglepett, másrészt örömmel töltött el 
bennünket, hogy ekkora az érdeklıdés. Az elsı alkalommal 81, míg novemberben 30 gyerkıccel vágtunk neki ennek a 
tartalmas napnak.  

És hogy miért ilyen népszerő ez a hely? Véleményem szerint fantasztikus ötlet a szervezıktıl, hogy látványos, 
szórakoztató, közérthetı és átélhetı módon mutatják be a természet törvényeit, a fizika csodálatos és meghökkentı 
világát – nem csak gyerekeknek. Ráadásul az Öveges teremben segítenek elmélyíteni a kiállításon szerzett ismereteket, 
hiszen a tematikus kísérletbemutatókkal a tanulók közelebb kerülhetnek a természettudományokhoz. Legutóbb két ilyen 
elıadást is megnéztünk, és szinte elhőlt a közönség a látványtól és a hatástól, hiszen szárazjéggel és folyékony 
nitrogénnel folyt a kísérletezés. Egy igazi fizika shownak lehettünk részesei, mely többnapos beszédtémát eredményezett 
a gyerekek körében. Ezen a napon a világ érdekes jelenségei közül nagyon sokat kipróbálhattak a gyerekek, és kicsit 
mindenki „megérinthette a tudományt”. 

Úgy gondolom, hogy most sok ember köszönetét tolmácsolom elsısorban a fıszervezınek, Rácz Gézának, aki nem 
véletlen szorgalmazta már régóta ennek a napnak megvalósulását. Szeretnénk megköszönni azoknak a pedagógusoknak 
és szülıknek a segítségét, akik idejüket nem sajnálva elkísértek minket erre a kirándulásra, hiszen ezzel teremtettek 
lehetıséget arra, hogy ennyi tanuló eljöhessen velünk. Köszönjük a részvételt! /Baranyi István, Baranyi Istvánné, 
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Bárkányi Tibor, Botlik Bálintné, Endrész Erzsébet, Háló Sándor, Harmatosné Barna Mária, Szeles Józsefné, dr. Szilágyi 
Dezsıné, Tóth Edit./ 

 
Prónai Éva 

 

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

Rekordbajnok 
 

Iskolánkban 1998 óta minden ısszel trappolunk egy nagyot. Ezen a napon az évfolyamok 5-8.-ig egymással 
versengve próbálják eldönteni ki a legjobb sportban, ügyességben, tréfás feladatok megoldásában. Az elıre kiadott 
feladatokkal már lelkesen készülnek, az adott napon pedig mindenki próbál a legjobban teljesíteni. Ez a rendezvény 
minden tanulót megmozgat, beleértve az osztályfınököket is.  

Szerencsémre mindig olyan csapattal dolgozhattam együtt, akik tudták, mit és hogyan kell tennünk a 
gyızelemért. Mivel osztályfınöktársam (Nagy Róbert) a rendezvény lebonyolítója, így egyedül irányítottam az idén is, 
most a nyolcadikosokat. Elıre lelkesen fogalmaztuk meg az „iskolai harcos”-t bemutató szöveget.  
A gyerekekkel együtt próbáltam kitalálni, hogy milyen igazolással lehetne a tanulókat felmenteni az iskolai munka alól, 
amit a védınıktıl kellett beszerezni. A korábbi években természetesen mindig más-más érdekesebbnél érdekesebb 
feladatokkal kellett megküzdenünk, de én a csapatommal hatodszor diadalmaskodtam, ami a legtöbb a verseny 
történetében. Vezetésemmel kerestük mi már községünk legmagasabb, legsúlyosabb emberét, hoztunk rendıröket, 
határıröket, ha ez volt a kérés. Írtunk katonai dallamra indulót, együtt költöttünk át ismert verset is, melyben 
évfolyamunkat dicsértük. Én irányítottam ıket, amikor kiválasztottuk egy-egy versenyszám résztvevıit, próbáltuk a 
legalkalmasabbat megkeresni az évfolyamból. Fogtam a kezüket akkor is, amikor együtt biztattuk a többiekkel ıket. 
Voltam már megkötözött csapatvezetı, aki kiszabadításra vár. Rúgtam gyıztes gólt, irányítottam a „vak” nebulót, hogy 
találja meg a szétszórt tárgyakat, sıt az idén be is falaztak osztályfınökként. Nagyon sok élménnyel gazdagodtunk évrıl 
évre, számtalan szép pillanatot éltünk meg, de mindig azok voltak a legszebbek, amikor gyıztesként tapsoltunk és 
megtapsoltak bennünket.  

Kívánom pedagógus kollégáimnak, hogy döntsék meg a rekordomat! 
Harmatosné Barna Mária 

 

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

ÚJ LEHETİSÉG SZÜLİKNEK-GYEREKEKNEK-TANÁROKNAK 
FÓRUM AZ ISKOLÁBAN 

 

Az idén az általános iskola egyik tanára, Prónai Éva, egészen újszerő és általános iskolákban ritka – sıt még nem is 
hallottam hasonlóról - kezdeményezést tett.  
Létrehozott egy internetes Fórumot, amelyen 5. osztályos szülık, tanárok, gyerekek napi rendszerességgel tudnak 
beszélgetni, a tanároktól kérdezni. A gyerekek szorgalmi feladatokat tölthetnek le, és küldhetik el tanáraiknak. Lehetıség 
van privát üzenetek váltására, érdekes cikkek fel-és letöltésére, információszerzésre.  
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A gyerekek bánatára a szülık napra készen megtudhatják gyermekeik jegyeit, tudomást szerezhetnek gyermekeik 
viselkedésérıl az iskolában. Emellett a szülık egymással is megvitathatják problémáikat, tarthatják a kapcsolatot. 

Én is rendszeres olvasója, ill. feltöltıje vagyok a Fórumnak. Nagyszerő lehetıséget látok benne. Úgy érzem, a szülık 
nagy része is látja ezt, és sokan regisztráltak már. Azok, akik még nem tették meg, kérem, csatlakozzanak ehhez a 
kezdeményezéshez, regisztráljanak, és használják ki ezt a kapcsolattartási lehetıséget. Jelenleg 22-en használjuk. Várunk 
minden kedves szülıt. 

Sok levelet kapok magam is, egyrészt a szülıktıl, másrészt a gyermekek küldik a szorgalmi feladatokat, és szinte 
azonnal értékelem teljesítményüket, javítom a hibáikat, kapják a dicséretet, a jó jegyeket. A Fórum elérhetı: 
http://szuloiforum.forumx.hu/ 

Az egyik gyermek, jelesül Rácz Máté, 7. b osztályos tanuló, Baloghné Papós Borbála osztályából, látta ezt a 
kezdeményezést, és a 7. b osztálynak is készített egy Fórumot. 

Szintén jól használható hasonló módra és hasonló témákkal, de mivel gyermek hozta létre, mi is felkerült? 
Természetesen a várható témazárók, dolgozatok anyaga, segítı feladatok, házi feladatok napra készen.  
A 7. b osztályos fórum elérhetı:  http://www.altisk-7b.mlap.hu/, http://7bkiszombor.forumx.hu/ 

A mai világban, amikor az internet áthatja életünket, használjuk valami igazán hasznosra is! És ezek a Fórumok 
valóban azok. Köszönet érte! 

Aki szeret olvasni, csatlakozhat, szintén a tanárnı által indított könyvklubhoz, aminek elérhetısége: 
www.kzkonyvklub.fw.hu. 

Endrész Erzsébet 

ÓÓVVOODDAAII  HHÍÍRREEKK        
 

Pillanatok az ovis mindennapokból 
 

A legutóbbi beszámolónk óta eltelt idıszakban számos érdekes esemény történt óvodánkban, szinte minden napra jut 
valami.  

Az együttmőködést, a partneri kapcsolatok erısítését segítı tevékenységeink közül a legnagyobb érdeklıdés az ıszi 
„Fitten-frissen, Tüskelaki vigadalom” címő rendezvényünket kísérte, melyet egybekötöttünk a hagyományos nagyszülıs 
napunkkal. A program keretein belül a nagyszülık együtt tevékenykedtek kis unokáikkal és az óvoda dolgozóival, egy 
igazi szívet-lelket melengetı közös napot tölthettünk együtt. Süteményeket, savanyúságot, befıttet, termésbábokat 
készítettek ezen az ovis délelıttön, majd az udvaron folytatódott a program, ahol a Napsugár csoportosok mesével, a 
Delfin csoportosok nagyszülıknek való versekkel, az óvó nénik közös énekkel, és valamennyi csoport kis mősorral 
kedveskedett vendégeinknek. Megrendeztük a „leg-ek” kiállítását is, a legnagyobb és akár a legkisebb termésekbıl, 
gyümölcsökbıl, melyet már az elızı napokban elkezdtünk összegyőjteni. 

   
Erre a délelıttre visszahívtuk a volt nagycsoportosainkat. Élményeikrıl tanítónıjük számol be. 
 Idén októberben került elıször megrendezésre az óvodában a „Frissen Fitten Tüskelaki Vigadalom”. Erre a vidám, 
családias rendezvényre meghívást kaptunk mi, elsı osztályosok is.  
A gyerekek nagy örömmel fogadták a hírt, hogy látogatást teszünk az oviba, és találkozhatnak a régi barátokkal, szeretett 
óvó nénikkel, dadusokkal. Meglepetten álltunk az óvoda kapujában, amikor megpillantottunk egy mesebeli kis erdıt, az 
óvoda udvarára varázsolva. A kukoricaszárból épített kis kunyhók elıtt lenyőgözve állt az egész osztály. Az ıszi 
termésekkel díszített és szalmával bebútorozott „Sünlakásokat” belülrıl is megnézhettük, kipróbálhattuk. Az óvó nénik és 
a kicsik kedves kis versekkel és énekekkel fogadtak bennünket és a megjelent nagyszülıket, családokat. Bepillantottunk a 
régi csoportszobákba is, ahol megkóstolhattuk az ott késült finom süteményt is. Rövid nosztalgiázás után végigjártuk a 
megszépült óvodát, és fájdalmas búcsút vettünk, de csak egy kis idıre. 

Papósné Szutor Viktória 
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Az egészségnapunk lebonyolításában nagy szerepe volt Tasi Imre bácsinak, aki a kis sünök számára biztosította a 
kukoricaszár-kötegeket a házikók készítéséhez. Köszönjük az apukák, nagyapák segítségét a házikók felállításában. A 
nagyszülık számára Csanádi Norbert és felesége, Katika készítették el az ízletes paprikás krumplit bográcsban. 
Segítségükkel elérhettük, hogy a nagyszülık egész nap itt tudjanak maradni az oviban. Csányi Ildikó közremőködésével 
gyógyteákat és teljeskiörléső készítményeket kóstolhattunk, Czirbus Beáta, gyógytornász, az ízületek sokoldalú 
megmozgatására mutatott és gyakoroltatott mozdulatokat. Szabóné Tóth Márta, gyógymasszır, minden érdeklıdıt 
megmasszírozott egy kicsit. Fodorné Varga Tímea, kozmetikus, arctípusoknak megfelelı kezeléseket ajánlott, és 
arcmasszírozási technikák bemutatásával kedveskedett a résztvevıknek. Községünk védınıi vércukorméréssel, 
vérnyomásméréssel, testtömegindex-méréssel hívták fel a figyelmet az egészséges életmódra és táplálkozásra. Kicsiknek, 
nagyoknak élmény volt ez a nap, köszönet a szervezıknek (a Gyermekvédelmi munkacsoportnak), a közremőködıknek és 
mindazoknak, akik eljöttek ilyen szép számmal. 

 
November 2.  A 23/2009. OKM Rendelet alapján kiírt pályázaton elnyert újabb sikeres óvodai fejlesztı 

programunk megvalósítása során IPR szaktanácsadó látogatott intézményünkbe. Részt vett az IPR munkacsoport 
értékelı megbeszélésén, tanácsot adott a mérések-értékelések, egyéni fejlesztések, tehetséggondozás terén. Eddigi 
tevékenységeinket nagyon jónak találta, és azt is, hogy belsı szakmai bemutatókon és szakmai továbbképzéseken, 
hospitálásokon veszünk részt folyamatosan. 

 

November 4. A Gyermekvédelmi munkacsoport kezdeményezésére, és szervezésében az óvoda tornaszobájában 
győjtöttük össze a szülık és óvodai dolgozók által behozott játékokat és ruhákat. A felhalmozott adományokból 
mindenki kedve szerint válogathatott. A megmaradt ruhadarabokat felajánlottuk a Gyermekjóléti Szolgálatnak. 

Börcsökné Balázs Márta 
 

  Óvodánk november hónapban ismét papírgyőjtési akcióban vett részt, melyet a Csongrád Megyei Településtisztasági 
Kht. hirdetett.  November 2 - 6 között egy hétig érkeztek az otthon feleslegessé vált papírok. A győjtés célja nemcsak a 
környezet tehermentesítése, de gyermekeink környezettudatos nevelése is. Ezen túl most a csoportok közös 
összefogásával - óvodánk a környezı települések óvodái közötti győjtı versenyben vesz részt, melynek az 
eredményhirdetése 2010 januárjában lesz. Itt az I. helyezett 8.000 Ft-ot, a  II. helyezett 5.000 Ft-ot, a  III. helyezett 3.000 
Ft–ot nyerhet a begyőjtött papír értéke felett. A kapott összeget a Mosolygó Gyermekarcok Alapítvány segítségével 
fogjuk eljuttatni az óvodás gyerekekhez.  
  Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek a közremőködését, aki részt vett a győjtıakció sikerességében. Nagy 
izgalommal várjuk az eredményt, hiszen ebben az évben is két konténert sikerült megtölteni a hulladékkal. 

 

November 12. Az óvoda-iskola átmenetet megkönnyítendı munkacsoport Márton-napi vendégeskedésre 
invitálta a volt nagycsoportosainkat, akik a meghívást elfogadva nagyszerő, tartalmas mősorral kápráztattak el bennünket 
és közös játékban, kreatív mőhelymunkában is aktívan részt vettek. Köszönjük a felkészítı pedagógusoknak (Engedi 
Zsuzsanna és Papósné Szutor Viktória) a nagyszerő délelıttöt.  



16 

 

 
Az iskolások élményeiket fogalmazzák meg az alábbiakban:  

November közepén ismét ellátogattunk Márton-nap alkalmából. Az 1. b osztály tanulói nagy lelkesedéssel készültek 
erre a napra. Aranyos kis mősort adtak elı az óvoda tornaszobájában a nagycsoportosoknak és a volt óvó néniknek. A 
közös körjáték és az azt követı csoportos kézmőves-foglalkozás még jobban összekovácsolta az óvodás és iskolás 
gyerekeket egymással. Nagyon jó, hogy közös rendezvények szervezésével megmarad egy kapocs az éppen iskolába 
kerülı kisdiák és az óvoda között. Reméljük, hogy hagyománnyá válnak ezek az ötletes rendezvények, és bízunk benne, 
hogy jövıre is találkozunk. 

Törökné Jani Edit 
Óvodánk faliújságára újabb büszkeségek kerültek 2009. 
november 18-án. A Napsugár csoport sportversenyen vett 
részt, ahol a Makó és a kistérségi óvodák lakói mérték össze 
erejüket, ügyességüket és gyorsaságukat. Az induló 6 csapat 
közül a Mi óvodásaink az igen elıkelı II. helyezést érték el. 
Küzdelmükért, kitartásukért gratulálunk, és nagyon büszkék 
vagyunk rájuk. 
 
 

November 19. a Napsugár csoport vendégségben járt a bölcsıdében. Nagyon várták már a találkozást a 
gyerekek, nagy örömmel fedezték fel a bölcsi udvarát, játékait, az ismerıs gondozó néniket. Egy kis mősorral és egy-egy 
ajándék kis sünivel kedveskedtek a kicsinyeknek, akik csillogó szemekkel, ıszinte örömmel fogadták a meglepetést. A 
szereplést sütivel és üdítıvel köszönték meg az ott dolgozó felnıttek. Megint egy szép nap volt ez is.        
        Benák Gabriella 
 

Könyvtári kisállat-simogató  
Nagycsoportosaink meghívást kaptak 26-án a Községi 

Könyvtárba, ahová eljöttek a szegedi Vadaspark munkatársai azért, 
hogy egy diavetítéssel egybekötött állat simogatót tartsanak. Igazi 
élményszerő beszélgetésbe vonta be a gyerekeket az elıadó az 
állatokkal kapcsolatosan, úgy, hogy közben diaképeken is láthatták a 
Vadaspark kicsi és nagy lakóit. A beszélgetés során kiderült, hogy a 
gyermekek milyen jól tájékozottak, mennyire jól ismerik az állatokat. 
Mégis sok hasznos tanáccsal lettek gazdagabbak ma délelıtt, mert 
nemcsak hallottak róla, hanem a valóságban is megtapasztalhatták, 
hogyan kell megfogni, megsimogatni a kisállatokat. Sok érdekes 
kisállat (nyuszi, teknıs, tengeri malacok) valamint, kígyóbır, 
strucctojás, tollak mellett mégis a legkülönlegesebb egy valódi kígyó 
és egy trópusi levelibéka megsimogatása volt. A bátrabbak még a 
nyakukba is vehették a gabonasiklót, és ık voltak a többen.  
Köszönjük ezt az érdekes, izgalmas élményt.                 Süliné Horváth Gabriella 

November 29. Hagyományainkhoz híven, az idén is csatlakoztunk az Önkormányzat és a Kiss Mária Hortensia 
Honismereti Kör által szervezett, a falu fıterén megrendezett Aranykapu Vásárhoz. Ízléses, az óvónık keze munkáját és 
kreativitását dicsérı ajándéktárgyakkal rukkoltunk elı. Természetesen a befolyt összeget az óvodánkba járó gyerekek 
hasznára fordítja majd a „Mosolygó Gyermekarcok” Alapítvány. 
 

December 4. Nagy-nagy izgalommal készülünk a Mikulás fogadására. Az apróságok lelkesen tanulják a 
versikéket, dalokat. Munkáikban, mindennapi beszélgetéseik során felidézıdnek élményeik és a várakozás öröme.  
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Tisztelt Olvasó! 
 Nem is gondoltuk volna, de már eltelt egy év. Ha magunkon nem is, de gyermekeinkre tekintve vesszük észre 
„Mekkorát nıt ez a gyerek!”. Mi is épp így vagyunk ezzel. Mikor telt el így az idı? Hisz nem oly régen tartottuk a Télapó 
és a karácsonyi ünnepséget. És tessék, itt van. Újra átélhetjük a csodát, azt a jólesı, bizsergetı, megnyugtató érzést, ami 
gyerekkorunk óta elkísér minket az ünnep közeledtével. Azok a kedves emlékek, azok az illatok, színek, a családi 
együttlét, az otthon melege…..Milyen jó újra átélni még felnıttként is! Ezt a melengetı érzést szeretnénk átadni 
gyermekeinknek óvodánkban, hogy majd a késıbbiek során ık is szívesen emlékezzenek vissza ezekre az ünnepi 
pillanatokra.  
Ezúton szeretnénk Önöket tájékoztatni néhány decemberi programunkról: 

∗ December 15-étıl Karácsonyi kiállításunk tekinthetı meg az új mővelıdési házban, melyre szeretettel 
meghívunk minden kedves érdeklıdıt.  

∗ December 18. Karácsonyi ünnepség az új mővelıdési házban, melyen minden óvodai csoport fellép. Erre a 
rendezvényünkre a hely hiánya miatt a szülıket várjuk sok szeretettel. Köszönjük a Kiss Mária Hortensia 
Honismereti Körnek és a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak az óvodánknak nyújtott segítséget. 

Haklikné Balázs Ildikó 
 

Tájékozatjuk a kedves szülıket, hogy december 19-én, szombaton óvodánk nyitva lesz, azonban december 23-tól 
január 3-ig zárva tartunk. Az új évben az elsı munkanapon, 4-én várjuk szeretettel a gyermekeket. 

Mindenkinek nagyon szép karácsonyt kívánunk! 

 
 

A „ Mosolygó Gyermekarcok” Alapítvány megköszöni mindazok felajánlását, akik 2008. évi személyi 
jövedelemadójuk 1%- ról úgy rendelkeztek, hogy ezzel az óvoda alapítványát támogatták.  

Ez évben 270 375 Ft összeget utalt át az APEH, melyet a helyi nevelési programokhoz szükséges játékok, 
készségfejlesztı eszközök beszerzésére, valamint a hátrányos helyzető gyermekek segítésére fordítunk.  

Továbbra is várjuk felajánlásaikat.  
A „Mosolygó Gyermekarcok” Alapítvány adószáma : 18465954-1-06    Harkai Józsefné, a kuratórium elnöke 

EEEESSZZII  HHÍÍRREEKK        
 

IDİSEK VILÁGNAPJA 
 

Október 1-je az ENSZ-közgyőlésnek határozata alapján 1991 óta az idısek világnapja. Azóta e napon emlékezünk 
meg a Föld mintegy hatszáz millió idıs lakosáról. Az intézkedés célja nem más, minthogy felhívja a figyelmet a 
méltóságteljes és aktív idıskor fontosságára.  Az Idısek Világnapján álljunk meg egy pillanatra életünk rohanó zajában, 
és köszöntsük tisztelettel azokat, akik hosszú élet munkáját és rengeteg tapasztalatát tudhatják maguk mögött. 

Élettel teli bölcsességüket, szeretetüket, gondoskodásukat mindannyian érezzük, hiszen İk neveltek és tanítottak 
minket, fiatalokat.  

2009. október 10-én az Ady Endre Mővelıdési Házban került sor e jeles nap ünneplésére, ahol együtt ünnepelhettünk 
az ezüsthajú ünnepeltekkel, és tölthettünk együtt egy kellemes délutánt. 
Köszönjük a fellépı kedves hittanos gyerekeknek, fiataloknak és a fellépı színészeknek, hogy vidámságot, jókedvet, 
örömet csaltak a szívekbe, így tették emlékezetessé ezt a napot. 

Az idısek világnapja alkalmából szeretetteljes, békés életet és jó egészséget kívánunk Kiszombor idıs lakosainak. 
Területi Gondozási Központ dolgozói 

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

Védınıi levél 
Gyermeket szeretnénk - Családtervezési tanácsok 

 

Manapság sajnos az egyik legnehezebb kérdés a családok életében a gyermekvállalás. Ezáltal szeretnék egy kis 
kapaszkodót adni azoknak, akik a közeljövıben szeretnének gyermeket vállalni. A pozitív családtervezés célja, hogy a 
gyermek a szülıpár életébe megfelelı idıben és a lehetı legjobb egészségi állapotban érkezzen. Ehhez nem kell más, 
mint a pár elhatározása, illetve némi felkészülés. Az életünket, életkilátásainkat nagyban befolyásolja, hogy milyen 
tényezık játszottak közre fogantatásunk pillanatában. Jelentıségük abban mutatkozik, hogy például férfiként vagy nıként 
éljük le életünket, hogy egészségesek vagy betegek leszünk, vagy hogy milyen szellemi adottságokkal indulunk neki az 
életnek.  
Ne csak lélekben, hanem testben is készülj fel! Mindezt hogyan tegyük? 
1. Az ivarsejtek védelme – célszerő három hónapos felkészülési idıt hagyni, mely során a szervezetbıl kiürülnek azok a 
káros anyagok, amelyek befolyásolhatják az ivarsejtek egészségét. Nık esetében a fogantatást megelızı idıszakban a 
legsérülékenyebb a petesejt, férfiak esetében a betegségek, kóros állapotok, vegyi mérgezések (munkahelyi ártalmak, 
dohányzás, szeszesital-, kábítószer fogyasztás), elsısorban azokat az éretlen ondósejteket károsítják, amelyekbıl 6-8 hét 
múlva alakulnak ki az érett ondósejtek. 
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2. A fogamzásgátlás felfüggesztése – javasolt a hormonális készítmények szedését a tervezett fogantatást megelızı 
három hónappal abbahagyni, hogy kiürüljön a szervezetbıl. 
3. A családtervezı pár egészségi és hormonális állapotának ellenırzése - A nı optimális életkora a gyermekvállalásra 
a 20-35 év közé esı idıszak. Ilyenkor a legkisebb a magzati ártalmak kockázata. Valószínőleg kevesen vannak tisztában 
aktuális egészségi állapotukkal. A legjobb, ha a három hónapos felkészülési idıszakot megelızıen részt vesz a leendı 
anya egy kisebb kivizsgáláson. Ennek része lehet egy általános laborvizsgálat, a hormonháztartás ellenırzése, 
nıgyógyászati vizsgálat, rákszőrés, fogászati vizsgálat. Amennyiben valamilyen krónikus betegségben szenved, javasolt 
értesíteni kezelıorvosát terveirıl, mivel elképzelhetı, hogy a terápia módosítására lesz szükség. Tudakolják meg 
szüleiktıl, hogy elıfordultak-e a családban genetikai rendellenességek. Ha igen, javasolt részt venni genetikai 
tanácsadáson az ismétlıdés kockázatának meghatározása érdekében. 
4. Egészséges életmód – Magában foglalja az egészséges táplálkozást, valamint a rendszeres testmozgást. Tudnunk kell, 
hogy a várandósság alatt átalakulnak az anatómiai viszonyok, sokszor panaszt okozva ezzel a várandósnak. Ha a 
terhességet megelızıen megerısítjük állóképességünk, izomzatunk, csökkenthetık az esetleges kellemetlenségek. 
5. A magzatvédı-vitaminok - Szedésüktıl elsısorban a központi idegrendszer leggyakoribb és legsúlyosabb fejlıdési 
rendellenességeinek jelentıs csökkenése várható, másodsorban befolyásolják a szív- és vese-rendellenességek, valamint a 
végtaghiányok kialakulását is. A magzatvédı-vitaminok szedését helyes a tervezett fogamzás elıtt három, de 
mindenképpen egy hónappal elkezdeni, mivel mire az anya értesül várandósságáról már megkezdıdik a magzat 
szerveinek kialakulása.  
Amennyiben a kívánt terhesség egy év próbálkozás után sem jön létre, úgy célszerő felkeresni egy családtervezési 
tanácsadót (Szeged, Szülészet-, Nıgyógyászati Klinika: Pozitív családtervezési ambulancia), ahol részletes alkalmassági 
vizsgálatot végeznek feltárva az esetleges problémákat.  
Részletesebb tájékoztatásért forduljanak hozzánk bizalommal!            Kozma Anikó, védını 

KKIISSEEBBBBSSÉÉGGII  ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTII  HHÍÍRREEKK        
 

Ezúton szeretnénk megköszönni a kiszombori Polgármesteri Hivatal összes 
dolgozójának az egész éves segítségüket programjaink megvalósításában.  

 
Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket és nagyon Boldog Új Évet kívánunk 

erıben, egészségben Kiszombor minden lakójának. 
Kiszombori Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselıi  

és elnökük, Bakos Tamás. 
  

CCIIVVIILL  HHÍÍRREEKK        
 

A HONISMERETI KÖR HÍREI 
 

A Helytörténeti Győjtemény anyagát az utóbbi idıben gazdagították: Mártonné Miron Ágnes, Márton Anna, Nógrádi 
Sándor. Adományaikat köszönjük. 

A honismereti kör nagy örömmel fogadta, hogy az épület hamarosan felújul egy Leader pályázat eredményeképpen. 
Jövıre kellemes új munkánk lesz, ki kell költöztetni a győjtött tárgyakat. 
Köszönjük az önkormányzatnak a sikeres pályázat érdekében folytatott munkájukat. 
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ADVENT 
 

Nagyszerő eseménynek lehettek részesei azok, akik november 29-én délelıtt kilátogattak a templom környékére. Ez a 
rendezvény most már sok éve jeles színfoltja községünk közösségi életének. 

A községi önkormányzat által felállított betlehem január 6-áig, vízkeresztig látványossága lesz falunknak, felkeresi 
öreg és fiatal. A karácsony hangulata átjár minden érzı szívet. 

Az aranykapu vásár jó alkalom a civil szervezeteknek, alapítványoknak, az általános iskolásoknak, hogy megmutassák 
magukat, kedveskedjenek a község lakóinak ezen a napon. 

Azt hiszem, ez most maradéktalanul sikerült. A hideg ellenére rengetegen voltak, s adományokkal támogatták a fent 
említett szervezeteket. Köszönjük ezt a megjelenteknek. 

Köszönjük mindenkinek, aki részvételével hozzájárult a rendezvény sikeréhez. 
Reméljük, jövıre is együtt leszünk velük: KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT, KÖZSÉGI PLÉBÁNIAHIVATAL, VARGA ATTILA 

ATYA, DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. ÉS 2. OSZTÁLYÁNAK TANULÓI ÉS SZÜLEIK, TANÁRAIK, MOSOLYGÓ 
GYERMEKARCOK ALAPÍTVÁNY, AZ EGÉSZSÉGÉRT ÉS AZ ELVISELHETİBB ÉLETÉRT KISZOMBOR ÉS VIDÉKE ALAPÍTVÁNY, 
KISZOMBORI FALUÉPÍTİ KÖZÖSSÉG EGÉSZSÉGÜGYI CSOPORTJA, KISS MÁRIA HORTENSIA HONISMERETI KÖR, ADY ENDRE 
MŐVELİDÉSI HÁZ, KAJTI IMRÉNÉ, TENCZERNÉ KASZA MÁRIA, SZALMÁNÉ HORVÁTH MÁRTIKA, GALGÓCZI MARIKA 
MÉZESKALÁCSOS. 
 

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

December 15-éig várjuk a mővelıdési házba a felajánlásokat, amelyeket a Gyermekjóléti Szolgálat és az általános iskola 
ifjúságvédelmi felelısei fognak eljuttatni a rászorultaknak 
 

A honismereti kör tagjai az alábbi désfalvi köszöntıvel kívánnak Kiszombor valamennyi lakójának áldott ünnepet és 
boldog új évet. 

Ismét egy esztendı hanyatlik a sírba,  
Nézhetünk utána nevetve vagy sírva. 

  

Sokan biz örömest búcsúznak el tıle, 
Azt várják, hogy különb lesz a követıje. 

 

Itt állok magam is, azt óhajtom itten, 
Jobb idıket érjünk, mint az elmúlt évben. 

 

A mezıkön áldást, a hazában békét, 
Az emberek szívében boldog egyetértést. 

  

Ezért fohászkodunk, ezért ver a szívünk, 
Adjon az Úr Isten Boldog Újesztendıt nékünk. 
 

a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör tagjai 
 

A „KISZOMBORÉRT” Alapítvány Kuratóriumának tagjai köszönik a támogatást mindazoknak, akik személyi 
jövedelemadójuk 1 %-át felajánlották annak érdekében, hogy a közösség érdekében legyen lehetısége az alapítványnak 
tevékenykedni. Egyben kívánunk kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet. 

Endrész Erzsébet, elnök 

KKÖÖZZHHÍÍRRRRÉÉ  TTÉÉTTEETTIIKK        
 

X. KÖZSÉGI IRODALMI EST – KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR VERSMONDÓK TALÁLKOZÓJA 
VERS- ÉS PRÓZAÍRÓ, KÉPZİMŐVÉSZETI PÁLYÁZAT 

 

2010. március 14-ére szervezi az általános iskola ezt a rendezvényt most tizedik alkalommal. Rendkívüli lesz ez a nap, 
mert a környezı országokból is hívunk magyar versmondó gyermekeket.  

Az eddigiekhez hasonlóan egyrészt tehát vers- és prózamondó versenyre hívunk minden verset-prózát kedvelı fiatal 
és idısebb kiszomborit. 
Az általános iskolások megrendezik az osztály, illetve iskolai versmondó versenyüket, és a legjobbakat hallhatjuk ezen 
az estén. 

Másrészt újra lehet pályázni vers- és prózaírás, valamint képzımővészet alkotások kategóriákban. 
 

A szokásos módon, három korosztályban (általános iskolások,  középiskolások és felnıttek) nevezhet Kiszombor 
apraja-nagyja a pályázatra, ill. a versenyre. 

Vers- és prózaírás- és mondás kategóriában témai megkötés nincs, de  
a verssel és rajzzal, képekkel pályázóknak ajánljuk mindennapi életünkbıl vett humoros, komikus jeleneteket, 
eseményeket. 

Pályamőveket leadni, ill. a versenyre jelentkezni a mővelıdési házban és Endrész Erzsébetnél lehet március 1-jéig. 
 

A rendezvény támogatói: Dózsa György Általános Iskola, „Kiszombori Diákokért” Alapítvány, Községi 
Önkormányzat, Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör, „Kiszomborért” Alapítvány, Ady Endre Mővelıdési Ház, 
Edit virágüzlet és aki még csatlakozni szeretne. 
 

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

Kéményseprı beköszöntı 
 

Valószínő, hogy az újságolvasók többsége már tudja: 2010. január 1-tıl a kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatást 
Kiszomboron, a Szegedi Kéményseprıipari Kft. látja el. Ez alkalomból szeretném bemutatni társaságunkat és tevékenységünket 
Kiszombor lakosságának. 

Társaságunk 1994-ben alakult, olyan emberekbıl, akik azelıtt is kéménysepréssel foglalkoztak, csak a Szegedi Városgazdálkodási 
Vállalat keretein belül. Központunk Szegeden van, de kirendeltségeket mőködtetünk Makón, Kisteleken, és Bordányban. Apátfalvaiak 
elsısorban a makói kirendeltségünkön Németh János kirendeltségvezetıhöz fordulhatnak kéménnyel kapcsolatos ügyes-bajos 
dolgaikkal (Makó, Nagycsillag u. 29/a tel/fax: 62/638-375 mobil: 30/278 49 20). De nem árt tudni, hogy nem csak a bajban érdemes 
megkeresni bennünket, sok bosszúságot kerülhet el, aki bizonyos esetekben elıre tájékozódik. Lakástervezés, építés, átalakítás, 
tüzelıberendezés cseréje, kéményfelújítás, főtéskorszerősítés, nyílászárók cseréje, utólagos szigetelése, tipikusan azok az esetek, 
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amikor fontos a kéményseprı szakember véleményét kikérni. Ingyenes szaktanácsadással bármikor szívesen állunk az érdeklıdık 
rendelkezésére. 

A kéményseprık hívás nélkül, évente legalább egyszer megjelennek minden háznál, és ellenırzik a kéményeket. Ilyenkor megnézik 
a kémény állapotát, idıszerővé vált-e a javítás, változott-e a kémény terhelése, jól vannak-e bekötve a tüzelıberendezések. 
Legfontosabb persze a kémény tisztaságának, átjárhatóságának ellenırzése, és ha ezen a téren probléma van, akkor azt azonnal 
megszüntetik. Ha mód van rá, próbaüzemmel vagy egyéb módon ellenırzik a tüzelıberendezések hıcserélıjének tisztaságát, mert 
nemegyszer az égéstermék el sem jut a kéményig a tüzelıberendezésbıl. Megnézik, hogy az épületbe az égéshez szükséges levegı 
bejut-e, nincs-e túlzottan leszigetelve minden nyílászáró, vagy nincs-e szagelszívó a kéménnyel közös légtérben. Az utóbbi évek 
balesetei többnyire légellátási problémából adódtak. 

Az országos építési szabályzat minden lakásba kötelezıen elıírja a tartalékfőtésrıl való gondoskodást. Ennek két módja 
lehetséges: vagy többlet villamosenergia-vételezési lehetıségrıl kell gondoskodni, vagy tartalék kéményt kell építeni. Tehát, ha valami 
okból megszőnik a gázellátás, akkor vagy elektromos főtıtesttel, vagy egy sebtében beállított kis kályhával kell a főtésrıl 
gondoskodni. Nyilvánvaló, hogy szükséghelyzetben nincs idı több ezer esetleg több tízezer tartalék kémény használható állapotáról 
meggyızıdni, ezért írja elı a jogszabály kötelezıen a tartalék kémények ellenırzését is a használatban lévı kémények ellenırzése, 
tisztítása során.  

Munkatársainknak minden esetben ragaszkodniuk kell a munkák elvégzéséhez. A munkalapok leigazolása tényleges munkavégzés 
nélkül nem csak pénzkidobás, de a felelısség indokolatlan átvállalása is lenne, ezért a lakosoknak is ragaszkodniuk kell a munkák 
elvégzéshez. A biztonság közös érdekünk, bennünket minısít, a lakosokat védi. 

Szenkovszky István ügyvezetı, Szegedi Kéményseprıipari Kft. Szeged, Moszkvai krt. 27. Tel/fax: 62/548 810 
Honlap: www.kemenytisztitas.hu E-mail:nokorom@vnet.hu 

OOLLVVAASSÓÓIINNKK  ÍÍRRTTÁÁKK  
 

Olvasói levél 
 

Megkezdıdött az advent, várjuk a karácsonyt, a templom környékén este csodálatos, varázsos a hangulat. 
Ez azonban nem tetszik valakinek, mindannyiunk örömét elveszi, lelkünkbe gázol: a kis Jézust gyógyítani kell, valaki széttörte. 
Ki vetemedik ilyesmire? Nem is fontos talán, csak az, hogy van köztünk, Kiszomboron ilyen lelkülető emberi lény. 
Szinte minden évben történt valami durvaság a betlehemmel, a díszkivilágítással kapcsolatban. Kérem a kiszomboriakat, ne 

hagyjuk tönkretenni szépségeinket, ırizzük meg ezt a varázst, ami onnan árad felénk. 
A mai helyzetben szőkölködünk anyagiakban, de az érzelmeinket, hangulatainkat, szépségeinket ne hagyjuk! Arról nem szabad 

lemondanunk. Senki nem veheti el tılünk. 
Köszönet a községi önkormányzatnak, hogy azonnal orvosolja a problémát.         (név a szerkesztıségben) 
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Keresztény gondolatok 
 

 „Dicsısség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat”(Lukács 2,14)  
Karácsonykor sokkal többen igyekezünk békességre, mert tudjuk örömteli, boldog ünneplésünk csak így lehetséges. A békesség és a 
szeretet iránti igény ott él minden ember szívében. Isten az emberiség iránti szeretetét sokféle módon kinyilvánította, de legjobban 
Fiában, Jézus által mutatta meg.  
”Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretet, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk általa” (1 János 4,9) 
Ez a karácsony üzenete ma is, fogadjuk el Isten Ajándékát!  
Áldott, békés ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónak, községünk minden lakójának!  
 

Evangéliumi Pünkösdi Közösség Kiszombori Gyülekezete 
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Márton nap az óvodában 
 

Meghívást kaptunk egy közös programra az oviba, Márton nap alkalmából. Az 1.b osztály tanulói nagy lelkesedéssel készültek 
erre a napra Engedi Zsuzsanna tanítónı vezetésével. Aranyos kis mősort adtak elı délelıtt az óvoda tornaszobájában a 
nagycsoportosoknak és a volt óvó néniknek. A közös körjáték és az azt követı csoportos kézmőves foglalkozás még jobban 
összekovácsolta az óvodás és iskolás gyerekeket egymással. Délután, a gyerekek szülei nézhették meg a produkciót az 
osztályteremben. Nagyon jó, hogy közös rendezvények szervezésével, megmarad egy kapocs az éppen iskolába kerülı kisdiák és az 
óvoda között. Reméljük, hogy hagyománnyá válik ez az ötletes rendezvény is, és bízunk benne, hogy jövıre is megrendezésre kerül 
Márton napja. 

Papósné Szutor Viktória 
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Szülıi szemmel – holdfénytúra 
 

Legifjabb gyermekem, fiam, is már felsı tagozatos lett. Szeptemberben iskolakezdés után már újságolta, hogy lesz ısszel egy 
holdfénytúra, amire szeretne ı is elmenni. Mivel egyébként is a mozgás a lételeme, így a kerékpározás sem áll tıle messze. Hasonlóan 
tılem sem. Sıt, hiányzik is. Így nem volt nehéz rávenni minket, szülıket, hogy október 2-án részt vegyünk az esti kerékpártúrán.  

Mire az iskolához értünk, nem hittem a szememnek. Sok világító mellényes diák (mai és egykori is), szülı, nagyszülı már 
felsorakozott az induláshoz. Ennyi kivilágított kerékpárt „libasorban” egyszerre még én sem láttam. 
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Mivel hátul kerékpároztunk, érdekes látvány volt a kanyarban kígyózó, világító sor. A Nagyszentmiklósi utcán indultunk el, és az 
új határhoz vezetı úton értük el a régi (döcögıs) kerékpárutat. A 43-as úton a 83 fıs társaság csak határırségi biztosítással tudott 
átkelni, és irányba venni a töltésen Ferencszállást. Hátul sereghajtónak egy kedves szülı saját terepjárójával követte a társaságot, 
minden esetre felkészülve. Minél nagyobb távot tettünk meg, annál jobban adtuk át az információt: lassíts, megáll… A szervezık 
mellettünk elhaladva segítették a haladást.  

10 óra elıtt már Ferencszálláson is volt a csapat, a hozott tőzrevalót több csoport meg is gyújtotta. A fiatalok nem nagyon tudták 
megvárni a parazsat, mert a szalonnasütéshez az lett volna jó. Aki nem sütött, az éppen focizott vagy a közeli krosszpályát próbálta ki. 
Amíg a diákok jót játszottak a holdfényes éjszakán, a szülık, nagyszülık is egy kicsit kikapcsolódva beszélgethettek egymással. Ebben 
a rohanó világban sokszor nem nagyon van erre lehetıség  

A visszaút rövidebb volt, mert a kiszombori benzinkút vonaláig jöttünk a töltésen, és szintén határırségi biztosítással kelhettünk át. 
Jó kis mozgás volt mindenkinek, piciknek és nagyoknak is! Egy kicsit megtanult kerékpározáskor mindenki figyelni is a másikra, 

hogy ne okozzon fennakadást. Szerencsés volt az idıpont kiválasztása, mert már a szalonnasütéskor a hold mosolygott ránk. A jó 
szervezésnek köszönhetıen zökkenımentes volt utunk. Szinte minden felsıs osztályból voltak a túrán. Jó kis éjszakai kikapcsolódás 
volt az esti kerékpározás! Az éjfélig tartó biciklizést jó ideig emlegetni fogják gyermekeink. VÁRJUK A KÖVETKEZİT! 

Szőcsné Sipos Andrea 
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Holdfénytúra 
 

2009. október 2-án ismét éjszakai túrára indultunk. Nagy öröm számomra, hogy rekordot döntött kezdeményezésem, mely 2 évvel 
ezelıtt úgy indult, hogy amikor telihold volt, néhány kalandvágyó fiatallal elmentünk a ferencszállási foci- és krosszpályára 
számháborúzni zseblámpával, fızni, focizni a sötétben. Most – egy év kihagyás után – péntek este 83-an ragadtunk kormányt erre a 
programra, és sok ember nevében mondhatom, hogy nagyon jól éreztük magunkat. Több mint fél km-es sorban haladt lelkes csapatunk 
a cél felé. Nem is volt ennyi elég. A mostani 8. a osztályos tanulók külön kérték, hogy menjünk el csak velük egy ilyen kirándulásra, 
hiszen nekik ez az utolsó évük, és szeretnék kihasználni ennek elınyeit. Természetesen igent mondtunk. Így a péntek estét követı 24. 
órában ismét biciklit ragadtunk – immár 24-en – és nekivágtunk a töltésnek, éjszakának, bulinak…  

Ezúton szeretném megköszönni a segítséget megjelent kollégáimnak és azoknak a szülıknek, akik neki mertek vágni ennek a nem 
mindennapi estének. 

Rácz Géza 
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Nagymama az óvodában 
 

Gyönyörő ıszi napra ébredtünk október 22-én, ugyanis minden nagymama meghívást kapott az óvodába egy kötetlen játékra. Nagy 
örömmel és szeretettel fogadtak bennünket mind az óvodások, mind az óvó nénik és a daduskák.  

Régen elfelejtett kézügyességünket elıvéve próbált ki-ki a maga módján csutkababát, töklámpást készíteni kisebb-nagyobb 
sikerrel. Vidám mősorral kedveskedtek a csoportok az óvoda udvarán. Nagy meglepetés volt az óvó nénik éneke, amit a gyerekek és a 
felnıttek is szívesen fogadtak. A kitőnı mősorok és a játék után mindenki a saját csoportjába vonult vissza. Hamarosan eljött az ebéd 
ideje. Minden nagyszülıt megvendégeltek egy nagyon finom paprikás krumplival, amit Csanádi Norbet, egy lelkes apuka készített el. 
A délután pedig a kényeztetésé volt. Míg a gyerekek aludtak, addig a nagymamák is kikapcsolódhattak. Volt vércukormérés, test- és 
arcmasszírozás, gyógytorna és biotermék bemutató.  

Ezúton szeretném megköszönni minden „Ficánkás” nagymama nevében Szőcsné Ponyecz Máriának és Mártonné Miron Ágnesnek 
a színvonalas szervezést, az óvoda vezetıjének és összes dolgozójának ezt a kellemes napot. Reméljük, hogy hagyománnyá válik ez a 
rendezvény, és jövıre is egy hasonlóan kellemes napot tölthetünk együtt unokáinkkal.  

A „ficánkás” nagymamák nevében: Zatykó Györgyné „Éva” mama 

PPRROOGGRRAAMMAAJJÁÁNNLLÓÓ        
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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, szeneslapát 
- füstcsövek, kémény- és csıkotró 
- begyújtókocka, koromtalanító 
- láncfőrész olaj, stihl adalék 
- téli szélvédımosó, fagyálló 
- jégoldó, zárolajzó, hidegindító 
- egér- és pocokirtó 
- szerszámnyelek, cirokseprő, hólapát 
- téli csap, KPE és PVC csövek, idomok 
- ajtózár, zárbetét, bilincs 
- ajtó- és ablakszigetelés 
- fólia, talicska, gumicsizma 

- kerékpár külsı és belsı gumik 
- kerékpár világítás, ülés 
- hosszabbítóük, elosztók, izzók 
 

   Nyitva: H.-P: 7:00-17:00 
                 Szo: 7:00-12:00 

 
Telefon: 06 20 364 89 75 

 
Kellemes karácsonyi ünnepeket  
és boldog új évet kívánunk mindenkinek!

 
  

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

 
MIÉRT UTAZNÁL MAKÓRA? 

2009. december 17-én (csütörtök)1800-kor 

KRESZ-tanfolyamot indítunk Kiszomboron a mővelıdési 
házban! 

Tel.:20/444-0-698, 62/424-025 
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- szaloncukor 13 ízben 218.-Ft-tól 
- szaloncukor akasztó 100db-os 80.-Ft 
- kristálycukor 1kg 199.-Ft 
- Pilos tejszínhab spray 250ml 279.-Ft 
- Tchibo Family kávé 250gr 399.-Ft 
- Frotto papír kéztörlı 2rétegő, 2 tekercses 139.-Ft 
- illóolajok párologtatóba (rengeteg illat) 119.-Ft-tól 
- begyújtós kocka 40 db-os 299.-Ft 
- ruhaszárítók 10 féle 2930.-Ft-tól 
- Cool légfrissítı spray 300ml több illat 199.-Ft 
- hó spray 150 ml 365.-Ft 

o Mystic dobozos hajfestékek, minden szín 395.-Ft 
o karácsonyi ajándékcsomagoló papír 200x70cm 159.-Ft 
o karácsonyi textil asztalterítık nagy választékban 
o karácsonyi viaszos terítı 100 x 140cm 499.-Ft  
o gyapjú garnitúra (kis-, nagypárna, paplan) 2oldalas 4990.-Ft 
o adventi koszorúk 1219.-Ft 
o karácsonyi ajtódíszek 1349.-Ft 

o ajtó és ablakszigetelı csík 119.-Ft 
o boák 8 színben 130.-Ft 
o adventi gyertyák, füstölı rudak, díszgyertyák 

 
KKKKÜLÜLÜLÜL---- és BELTÉRI FÉNYDEKORÁCIÓK és BELTÉRI FÉNYDEKORÁCIÓK és BELTÉRI FÉNYDEKORÁCIÓK és BELTÉRI FÉNYDEKORÁCIÓK,             FENYİFA VÁSÁR december 8-ától!! 
ÉGİSOROK, ABLAKDÍSZEK                 Vágott és töves ezüst, luc, normand fenyık. 
ÉS ENGEDÉLYEZETT TŐZIJÁTÉKOK  
SZILVESZTERRE !!! 
 
BENZINES LÁNCFŐRÉSZEK                  GÁZPALACK CSERE: 3880.-Ft 
kaphatók !!!! (52cm3, 40-es vágólap, 2,2Kw) 20990.-Ft 
 

Köszönjük hogy az idén is megtisKöszönjük hogy az idén is megtisKöszönjük hogy az idén is megtisKöszönjük hogy az idén is megtisztelt bennünket vásárlásaival ! ztelt bennünket vásárlásaival ! ztelt bennünket vásárlásaival ! ztelt bennünket vásárlásaival ! Békés Karácsonyt és sikerBékés Karácsonyt és sikerBékés Karácsonyt és sikerBékés Karácsonyt és sikeres, Boldog Új Évet Kívánunk !!!es, Boldog Új Évet Kívánunk !!!es, Boldog Új Évet Kívánunk !!!es, Boldog Új Évet Kívánunk !!!    
Fodor Team Fodor Team Fodor Team Fodor Team Kft. : Szilvia, Szilvia, Bálint Kft. : Szilvia, Szilvia, Bálint Kft. : Szilvia, Szilvia, Bálint Kft. : Szilvia, Szilvia, Bálint Hajrá KISZOMBOR !Hajrá KISZOMBOR !Hajrá KISZOMBOR !Hajrá KISZOMBOR !    
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A mővelıdési ház szomszédságában lévı 

kutya- macskaeledel bolt 

bıséges választékkal, a legkedvezıbb árakkal várja régi és új vevıit. 
 

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 

boldog új esztendıt kíván Rónai Ottó üzletvezetı. 
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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. 


