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HELYESBÍTÉS 
 

Tisztelt Lakosság. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 2009. június 5-én postaládáikban talált, a helyi 
rendırırs költözésérıl szóló tájékoztatóban tévesen jelent meg az elérhetıségük.  Újságunk 17. oldalán 
olvashatják az ırsparancsnok hivatalos tájékoztatóját, benne elérhetıségeikkel. 
 

Tájékoztatás a képviselı-testület üléseirıl 
 

Képviselıink soros ülésüket április 28-án, kedden tartották. A szokásosan 9 órakor kezdıdı ülés elsı 
napirendjében a falugazdász tartott tájékoztatót tevékenységérıl.  Nagy Csaba falugazdász elıször ismertette munkája 
fıbb elemeit, melyek az ıstermelıi tevékenységgel kapcsolatos ügyintézések (igazolványigénylés, érvényesítés és 
megszőntetés), a gázolaj jövedéki adó visszaigénylésének ügyintézése, támogatások igénylésével kapcsolatos ügyintézés, 
statisztikai jelentések és egyéb delegált feladatok.  

folytatás a 2. oldalon 

 

Beszámoló Kiszombor Község Önkormányzata 2008. évi tevékenységérıl 
 

Az önkormányzat 2008. évben az alábbiak szerint gazdálkodott: 
 

Költségvetési bevétel fıösszege:    697.464e Ft 
Ebbıl:  
Helyi iparőzési adó              4,30 %     30.162 e Ft 
Gépjármőadó  3,30 %                       23.139 e Ft 
Állami támogatás - SZJA   66,69 %   465.149 e Ft 
Átvett pénzeszközök     6,25 %     43.591 e Ft 
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Intézményi mőködési bevételek                             9,0 %                        62.476 e Ft 
Kamatbevétel  2,06 %                      14.397 e Ft 
Felhalmozási bevétel                        1,40 %       9.993 e Ft 
Egyéb bevétel           7,0 %     48.556e Ft  

folytatás az 5. oldalon 

   

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS LAKÁS BÉRLETÉRE 
 

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

költségalapú bérház 1 lakásának bérleti jogára. 
 

Részletes pályázati felhívás a 8. oldalon. 
  

    

POLGÁRMESTERI FOGADÓÓRAPOLGÁRMESTERI FOGADÓÓRAPOLGÁRMESTERI FOGADÓÓRAPOLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA    
    

Szegvári Ernıné polgármester minden hétfın fogadóórát tart irodájában, délelıtt 9-tıl 12 óráig. A hét többi 
munkanapján is bizalommal fordulhatnak ügyeikkel a polgármesterhez az alábbi telefonszámokon: 

06/525-090,  06 30 525 64 95 
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Tájékoztatás a képviselı-testület üléseirıl 
 

Képviselıink soros ülésüket április 28-án, kedden tartották. A szokásosan 9 órakor kezdıdı ülés elsı 
napirendjében a falugazdász tartott tájékoztatót tevékenységérıl.  Nagy Csaba falugazdász elıször ismertette 
munkája fıbb elemeit, melyek az ıstermelıi tevékenységgel kapcsolatos ügyintézések (igazolványigénylés, 
érvényesítés és megszőntetés), a gázolaj jövedéki adó visszaigénylésének ügyintézése, támogatások 
igénylésével kapcsolatos ügyintézés, statisztikai jelentések és egyéb delegált feladatok.  

A falugazdász elmondta, hogy jelenleg 1225 fı rendelkezik ıstermelıi igazolvánnyal, ebbıl 540-en 
érvényesítették (átlagos éves érvényesítés 650-800 fı között mozog) és több mint 150-en leadták. Az 
érvényesítést minden évben el kell végezni. Most ingyenes.   

Beszámolója végén a normatív támogatásokról, az uniós, ill. a nemzeti támogatásokról beszélt. 
Második napirend a polgármesteri jelentés volt. Ebbıl a legfontosabbak: 

 

„Március 31-én a testületi ülést követıen a Leader egyesület ülésén voltam.  
Április 1-jén Scheitzner Beáta a Tourinform irodavezetıje és Nagy Lırinc mővelıdési ház vezetıvel a 
kiszombori programokról, rendezvényekrıl egyeztettünk. 
Délután folytatódtak az egyeztetések az Óbébai utca végén lévı tanyák villamosításáról. Új rendszert fognak 
kiépíteni.  
Április 2-án a Leader vályogos-tavi pályázatunkkal kapcsolatos helyszíni ellenırzésen vettem részt. 
Április 3-án Apátfalván voltam, ahol  az „Út a munkához” programról és az önkormányzati reformról 
hallgattam meg elıadásokat.  
Április 7-én a makói kórházban az imaszoba szentelési ünnepségén vettem részt. 
Április 8-án az óvoda húsvéti, családi rendezvényének részese lehettem. Délután Gábor Vilmossal, Süli 
Jánossal és Kövesdi Sándorral a „Trianoni emlékhely” helyszínén voltunk. 
Április 9-én Palicz András makói rendırkapitánnyal a rendırırs további sorsáról, helyzetérıl, 
finanszírozásáról tárgyaltunk. 
Április 14-én a Leader pályázattal kapcsolatban a Helytörténeti Győjtemény helyszíni ellenırzését végezték. 
Délután az iskola közbeszerzési eljárás helyszíni bejárásán voltam a tervezıvel és a mőszaki ellenırrel. 
A mővelıdési ház bıvítésére beadandó pályázat elıkészítéséhez egyeztettünk a Mozgókép Kht.-vel a mővelıdési 
ház udvarán lévı raktárépületrıl, ill. a ház telekszomszédait is felkerestük. Sajnos egyik félrıl sem pozitív a 
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fogadtatás. A kht. nem kívánja eladni a raktárépületet, ill. a telekszomszédok sem adnak el területet kertjeikbıl. 
Így sajnos a beépítettségi százalék túl nagy, és a terület nem növelhetı. Ebbıl az következik, hogy jelen 
álláspont szerint a pályázatot nem tudjuk beadni. 
Április 21-én Makón a mikrotérség-vezetık fórumán voltam. Utána a Víziközmő Társulat Intézı Bizottságának 
ülésén vettem részt. Ezután az óvoda felújított tornaszobájának ünnepélyes átadásán voltam. 
Április 22-23-án a TÖOSZ küldöttgyőlésén jelentem meg Budapesten. 
Április 24-én a háziorvosi rendelık felújításával kapcsolatos egyeztetés volt a tervezıkkel. 
Április 25-én a református közösség rendezvényén vettem részt. 
Április 26-án a „Rétaljai” kereszt újraszentelésének ünnepségén voltam. 
Április 27-én délután Pénzügyi Bizottsági ülés volt. Utána a háziorvosi szolgálat felújítási pályázatának 
folyamatáról egyeztettünk a pályázatíróval és Csanádi Anikóval. Ezután a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
ülésén voltam.„ 
 

A harmadik napirend a település fásítási terve volt. Az önkormányzat tavaly bízta meg Buella Mónika 
táj- és kertépítészt a közparkok és közterületek térképeinek elkészítésére, melyet decemberi ülésükön fogadtak 
el. Ekkor kérték fel a település belterületi fásítási tervének elkészítésére. Az utcákra lebontott terv a jövıben 
iránymutatást ad az utcák fásítására, figyelembe véve azok sajátosságait, a vezeték és közmőrendszert is. Jelen 
ülésre elkészült a terv, melyet szóban is kiegészített a tervezı (Terjedelme és összetettsége miatt nem 
részletezzük. Az ülések nyilvános anyagában megtekinthetı a Polgármesteri Hivatalban, a könyvtárban és a 
mővelıdési házban. – a szerk.) 

Az ülés folytatásában döntési javaslatokkal foglalkoztak képviselıink. 
Elızı számunkban olvashattak arról, hogy a település belterületén átvezetı kerékpárúttal kapcsolatban 

lakossági fórumot tervez az önkormányzat a Falugyőlésen felmerült lakossági aggályok miatt. A lakossági 
fórumot megelızıen az önkormányzat egy elızetes intézkedési tervet kért a tervezıtıl. Az ilyen terveket a 
pályázat befogadása után kell elkészíteni, de ebben az esetben indokolt volt ennek korábbi megléte. A terv 
konkrét mérések, a közmővek elhelyezkedése és a területi adottságok alapján készült. Ezek alapján kiderült, 
hogy a Szegedi utcai szakaszon nem lehetséges a kerékpárút nyomvonalának kialakítása. További utcákban is 
elvégezték a méréseket, de összefüggı, megszakítások nélküli nyomvonal sehol sem alakítható ki. Így az adatok 
tudatában képviselıink módosították korábbi döntésüket, és szavazásukkal a kerékpárutat a településen kívülre, 
a 43-as úttal párhuzamos nyomvonalra tették. Egyúttal a lakossági fórum is okafogyottá vált, hisz a lakossági 
aggályok kiváltó oka megszőnt. 

Kilencedik alkalommal szerveznek Makón Ifjúsági Mővésztelepet, ahová településünk minden évben 
delegál tehetséges diákokat. Az egy tanulóra esı részvételi díj 15 384 forint. Az általános iskola és a mővészeti 
iskola pedagógusainak ajánlása alapján tavaly 6 fı vett részt. Képviselıink megszavazták, hogy az idei évben is 
hasonló számú diáknak biztosítják a részvételt. 

Településünk önkormányzata a falu földrajzi, domborzati és talajvíz viszonyai miatt az Alsó-Tiszavidéki 
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság szakmai irányításával vízkár-elhárítási tervet készített. Ez a terv 
elemzi a település veszélyeztetettségét, a csapadékvíz-elvezetı rendszert bel- és külterületen, továbbá részletezi 
a vízkárelhárítás feladatait, az abba bevonandó szervezeteket. Jelen ülésen ezt ismerte meg a testület, ill. 
szavazatukkal elfogadták. 

13 órától képviselıink a falusi turizmussal foglalkozók tapasztalatainak, terveinek megismerésével 
foglalkoztak. Erre a tanácskozásra meghívták a makói Tourinform Iroda vezetıjét Scheitzner Beátát is, aki 
ismertette az iroda munkáját, jövıbeli terveit. Erre a megbeszélésre meghívást kaptak mindazon helybéliek, 
akik valamilyen formában részt vesznek a turizmusban (jelenlegi és jövıbeli szállásadók, horgász- vadász- 
egyesület, egyéb egyesületek, intézmények). Bemutatták vállalkozásaikat, munkájukat és a turizmus területén 
tervezett jövıbeni munkájukat.  

14 órától Ferencszállással és Klárafalvával együttes ülést tartottak képviselıink. Elsı feladatuk a 
Csongrád Megyei Rendır-fıkapitánysággal meglévı együttmőködési megállapodás módosítása volt. Mint 
ismeretes a Határırség és a Rendırség szervezeti összeolvadása folyamatos. Így a helyi ırs 2009 nyarán a 
Határrendészeti Kirendeltség épületébe költözik. Ebbıl adódóan az eddig érvényes együttmőködési 
megállapodás módosítása indokolt. Településünk, ill. Ferencszállás és Klárafalva önkormányzatai támogatták 
anyagilag az ırs mőködését évente 1 668 000 Ft-tal. Az új helyre költözés kedvezıbb fenntartási feltételeket 
biztosít az ırs számára, így az önkormányzatok támogatása ennek függvényében módosul. Képviselıink 
döntöttek arról, hogy a lakosságszám arányában üzemanyag támogatást továbbra is nyújt 150 Ft/fı összegben az 
alábbiak alapján. 
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Kiszombor   4 287 fı  642 900,- Ft 
Ferencszállás     674 fı  101 100,- Ft 
Klárafalva      527 fı    79 050,-  Ft 

összesen   823 050,- Ft 
 

 A munka együtt folytatódott tovább. Egyrészt elfogadták képviselıink a település 2008. évi pénzügyi 
zárszámadását, mely véglegesen lezárta a tavalyi költségvetést, másrészt a társulási formában mőködtetett 
intézmények 2008. évi költségvetési teljesítését. 
 

Májusi ülését 26-án tartotta a falu képviselı-testülete. Elsıként Szegvári Ernıné polgármester 
tájékoztatta képviselıinket az elızı ülés óta eltelt idıszak munkájáról, eseményeirıl. Ezek közül a 
legfontosabbak: 
 

„ Május 12-én Makón a Többcélú Kistérségi Társulás ülésén vettem részt. 
Május 15-én Kádár Mihállyal, a Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat igazgatójával tárgyaltam az 
önkormányzat tulajdonában lévı külterületi csatornák rekonstrukciójáról, melyre pályázati forrásból 
biztosítanánk fedezetet. Ezen a napon a mővelıdési ház vezetıjével a falunapi programokról, lehetıségekrıl 
tárgyaltunk. 
Május 18-án helyszíni bejárást követıen mőszaki megoldásról egyeztettünk a tervezıvel a TEKI pályázat 
kapcsán a Kör utcai járdaépítésrıl.  
Május 19-én a Makó és Térsége Víziközmő Társulat küldöttgyőlésén vettem részt.” 
 

A folytatásban döntési javaslatokat tárgyalt a testület. Több pályázat beadásáról határoztak.  
A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács (CÉDE) helyi önkormányzatok fejlesztési feladataira 

pályázatot írt ki, mely lehetıséget teremt településünk önkormányzatának, hogy a Polgármesteri Hivatal 
alászigetelési munkáinak második szakaszát elvégezhessék. A pályázati támogatás 2 219 000 forint. A munka 
elvégzéséhez az önkormányzatnak 3 060 414 forinttal kell kiegészítenie az összeget, így a teljes bekerülés 
5 279 414 forint. 

Ezzel a munkával párhuzamosan célszerő, ésszerő a hivatal érintett szakaszán az elektromos hálózatot 
felújítani. Ez tartalmazza a számítógépes hálózat vezetékeinek falba kerülését, új konnektorok kiépítését 
valamint a világítótestek vezetékeinek felújítását.  

A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési feladatokra (TEKI) 
is pályázatot írt ki. Ez lehetıséget biztosít járdák felújítására. A testület döntése alapján a Kör utcán végeznek 
majd járdafelújítást. A pályázati támogatás 14 609 000 forint, melyhez 4 869 666 forint önrészt biztosít az 
önkormányzat, így a járdafelújítás összesen 19 478 666 forintból történik majd.  

Elızı újságszámunkban olvashattak a közpénzekbıl nyújtott támogatások odaítélésérıl szóló új 
törvényrıl, mely alapján ezek a szervezetek pályázati úton kérhetnek mőködési támogatást. A pályázat kiírásra 
került, az elbírálás a pénzügyi bizottság ülésén megtörtént, melyet a képviselı-testület is elfogadott. A 
3 636 000 forintos keretösszegbıl az alábbi pályázó társadalmi szervezeteket támogatja az önkormányzat: 
 

Kiszombori Sporthorgász Egyesület          50 000,- Ft 
Községi Sportkör         3 086 000,- Ft 
„Mosolygó Gyermekarcok” Alapítvány        100 000,- Ft 
Kiszombor-Maroslelei Református Missziói Társegyházközség      100 000,- Ft 
Nagyboldogasszony Plébánia Kiszombor        300 000,- Ft 
 

Harmadik napirendben az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény számolt be tevékenységérıl.  
Ebben tagintézményei, az idısek otthona, a Csodaország Bölcsıde, a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, 
a Védınıi Szolgálat, ill. a háziorvosok és a fogorvosok tartottak beszámolót munkájukról. 

A települési önkormányzatot 2009. június 16-ától augusztus 31-éig terjedı idıszakra gyermekek 
szociális étkeztetésére kötött felhasználású támogatás illeti meg. A támogatást azok a települések kaphatják 
meg, melyek vállalják, hogy legalább 44 munkanapig napi egyszeri meleg étkezést biztosítanak. A támogatásból 
az önkormányzat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı, elsısorban 10 év alatti gyerekek 
étkezését biztosítja. Az étkeztetésre igénybe vehetı támogatás legfeljebb 370 Ft/fı. Az iskola és a gyermekjóléti 
szolgálat felmérése alapján 64 fı számára van igény az étkeztetésre. A támogatás összege a létszám alapján 
maximum 1 041 920 forint lehet, míg a tényleges költsége 1 428 275 forint. Ezért képviselıink megszavazták, 
hogy a fennmaradó 386 355 Ft különbözetet biztosítja az önkormányzat. 
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A község önkormányzatát az év elején megkereste a Trianoni Emlék Egyesület Elnöke, Kövesdi László 
helyi lakos egy „Trianoni Emlékhely” kialakításának ötletével, szándékával. Ezzel kapcsolatban késıbb 
kérelmet nyújtottak be kopjafa állítására. A kopjafa elhelyezésére vonatkozóan közös megegyezéssel a Kisteleki 
teret jelölték meg. A téren való elhelyezést megelızte egy vizsgálat mely kitért a parkrendezésre, ill. a 
közmővek jelenlegi helyére és a szennyvízcsatorna jövıbeli elhelyezkedésére. Ezek alapján kialakult a 
lehetséges helye, melyet a képviselı testület elfogadott és a kopjafa állításához hozzájárulását adta.  
 

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

Tájékoztatás 
 

Dr. Kiss Katalin – a helyi önkormányzati képviselık jogállásának egyes kérdéseirıl szóló 2000. évi XCVI. 
törvény 3. § (1) bekezdése szerint – a képviselı-testület 2009. május 26-i ülésén bejelentette lemondását 
képviselıi tisztségérıl, valamint az Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenırzı Bizottsági és a 
Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottsági tagságáról, melyet a testület tudomásul vett. 
Tekintettel arra, hogy a helyi önkormányzati képviselık jogállásának egyes kérdéseirıl szóló 2000. évi XCVI. 
törvény 3.  § (4) bekezdése a) pontja alapján lemondásának idıpontjaként 2009. május 27. napját jelölte meg, 
ezért települési önkormányzati-képviselıi megbízatása, illetve fenti bizottságokban tagsága a hivatkozott 
törvény 2. § d) pontja, valamint Kiszombor Község Önkormányzata Képviselı-testületének a Képviselı-testület 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 22/2009. (X.31.) KKÖT rendeletének 41. § d) pontja alapján ezen 
nappal megszőnt. 
 

A Képviselı-testület a 2009. május 26-i ülésén a Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó 
Bizottság tagjának dr. Hegyes Ferenc települési képviselıt választotta meg. 
 

A Képviselı-testületben a települési képviselı lemondásával megüresedı képviselıi hely betöltésére a 
választási törvénynek megfelelıen kerül sor. 
 

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

Beszámoló Kiszombor Község Önkormányzata 2008. évi tevékenységérıl 
 

Az önkormányzat 2008. évben az alábbiak szerint gazdálkodott: 
 

Költségvetési bevétel fıösszege:    697.464e Ft 
Ebbıl: Helyi iparőzési adó              4,30 %     30.162 e Ft 

Gépjármőadó  3,30 %                     23.139 e Ft 
Állami támogatás - SZJA   66,69 %   465.149 e Ft 
Átvett pénzeszközök     6,25 %     43.591 e Ft 
Intézményi mőködési bevételek                       9,0 %                       62.476 e Ft 
Kamatbevétel  2,06 %                     14.397 e Ft 
Felhalmozási bevétel                    1,40 %      9.993 e Ft 
Egyéb bevétel          7,0 %    48.556e Ft  
 

A költségvetési kiadások összege:              663.267 e Ft 
Személyi juttatások  42,25 %  280.232 e Ft 
Munkaadót terhelı járulékok                        13,72 %                     90.998 e Ft 
Dologi kiadások  21,23 %  140.843 e Ft 
Mőködési kiadások összesen  77,20 %  512.073 e Ft 
Felújítások - beruházások összesen               12,72 %              84.374 e Ft 
Pénzeszköz átadás 2,79 %  18.474 e Ft 
Segélyek - támogatások  7,04 %  46.674 e Ft 
Függı kiadás     1.672 e Ft 
 
 
 

2008. évben az önkormányzatnak hitelállománya nincs. 
A kincstárjegy állománya 2008. december 31-én    154.684 e Ft  
Pénzmaradvány 30.432 e Ft  

 

Felújítási, beruházási tevékenység pénzügyi teljesítése 84.374 e Ft, melybıl 42.914 e Ft a pályázati támogatás (50,86 %). 
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A 2008. évben az alábbi fejlesztéseket valósítottuk meg: 
 
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott DAOP-
2007-4.3.1 pályázatunk sikeres volt, így el tudtuk végezni a fogorvosi rendelı és védınıi szolgálat épületeinek 
komplex akadálymentesítését. Ezáltal mind fizikai, mind infokommunikációs akadálymentesítésre sor 
kerülhetett a két épületben. 
A felújítás összköltsége:    11.740 e Ft, 
ebbıl pályázati támogatás:      9.958 e Ft volt. 
A felújítás pályázati részét 2008-ban az önkormányzat saját forrásból finanszírozta. Az EU-s költségvetésbıl 
kapott támogatás összegének átutalására a kifizetési kérelem és a kapcsolódó pénzügyi elszámolások után, 
2009. elsı félévben került sor. 
A fogorvosi szolgálatnál a pályázati kereteken kívül esı fejlesztéseket az önkormányzat saját költségvetésébıl 
biztosította. A fogorvosi rendelıbe légkondicionálót vásároltunk, ezzel szeretnénk a nyári melegben a fogorvosi 
székben ülı betegek és a fogorvosok helyzetét megkönnyíteni, az ellátást komfortosabbá tenni. A fogorvosi 
váróba új székek, asztaltok kerültek és ablakcserére is sort került. A rendelıt önkormányzatunk szobafestı 
munkatársai kimeszelték, 2008 ıszén pedig az épület külsı homlokzata is megújult. 
Festı munkatársaink az óvodát és a gazdaboltot is körbe meszelték, a Polgármesteri Hivatal felújított 5 
irodájának meszelése is az ı feladatuk volt.  
 

TRFC pályázatból a 2008. évi falunap programjának egy részét tudtuk finanszírozni, mely célra 1.000.000 Ft-ot 
vettünk igénybe. Ezen túl a mővelıdési ház színháztermének parketta felújítására és a nézıtéri székek cseréjére, 
valamint 3 darab számítógép beszerzésére is sor került. Ezek teljes bekerülési költsége 5.885 ezer Ft volt, 
melybıl a támogatás összege 4.708 ezer Ft-ot tett ki. A mővelıdési ház szolgáltatásai a pályázatnak 
köszönhetıen kibıvültek: jogsegélyszolgálattal, pályaorientációs, valamint mentálhigénés tanácsadással, illetve 
lehetıvé vált, hogy a Szegedi Melódiák Iroda munkatársai a diákmunka feltételeirıl adjanak hasznos 
információkat az érdeklıdık számára az épületben. 
 

TEKI pályázatból a járdafelújítást folytattuk községünk területén. Új aszfaltburkolatot kapott: 
- Szántó Kovács János utca páros oldalának egy szakasza,  
- Kürt utca páros oldala,  
- Petıfi utca páros oldalának egy szakasza,  
- Munkás utca páros oldala,  
- Szegedi utca Munkás és Kör utca közötti szakasza,  
- a Szegedi utca Óbébai és Zöldfa utca közötti szakasza pedig térkı burkolatot kapott.  
 

A támogatás összege:         8.095.226 Ft,  
a felújítás összköltsége:  11.673.000 Ft volt. 
A fıtéren a járdafelújítással egy idıben az orvosi rendelı elıtti kerítést kibontottuk, valamint a sarki üzlet 
kerítését visszabontva, virágtartó fal építésével, kis teraszt alakítottunk ki. 
 
TEUT pályázatból a Móricz Zsigmond utca a 33. számtól a Tisza utcáig és a Régi Makói utca teljes szakasza új 
aszfaltburkolatot kapott, a Régi Makói utcát szélesítettük is. 
A támogatás:    14.392.800 Ft, 
a munkák összköltsége:  28.785.600 Ft volt. 
 
CÉDE pályázatból a Polgármesteri Hivatalban végeztünk felújítási munkálatokat. A projekt során a Hivatal 5 
irodájában tudtuk a szigetelési munkákat elvégezni. 
A támogatás:   2.674.476 Ft, 
az összköltség:   4.807.782 Ft volt. 
Ezen felül saját forrásból a hivatalban ablakokat is cseréltünk, mintegy 668 ezer forint értékben. 
 
A fenti projektek pályázati részét 2008-ban az önkormányzat szintén saját forrásból elılegezte meg. A CÉDE 
pályázat esetében a támogatási rész 2008-ban, míg a többinél a támogatások összegének átutalására - 
elszámolás után - 2009 elsı félévében került sor. 
2008-ban vehette birtokba Kiszombor lakossága az uniós elıírásoknak megfelelı hulladékudvart szelektív 
győjtıkkel, külön a veszélyes hulladékok - akkumulátor, olaj, gyógyszer - tárolását is biztosító edényzettel. A 
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Nagyszentmiklósi utcai győjtıszigeten, szelektív konténerekben lehet elhelyezni a hulladékot. A régi 
hulladéklerakó lezárása megtörtént, rekultivációjára Szeged város gesztorságával benyújtott uniós pályázat 
biztosíthat majd fedezetet. 2008 decemberében a kukákat is kisebbekre cserélhette a lakosság, egyúttal áttértünk 
a heti szállításra. A szolgáltatás nem drágult, sıt valamivel kevesebbe kerül, mint korábban.  
 

2008-ban elkészült a parkok, közterületek kertépítési terve, ehhez a megyei önkormányzattól pályázat útján 
1.986 ezer forint összegő támogatást kaptunk. Elkészült az utcák fásítási terve is. Szeretnénk, ha községünk 
utcáin a kivágandó fák helyére már a tervek szerinti fafajtákat ültetné a lakosság. A fa ültetésénél figyelemmel 
kell lenni a földbe épített közmővekre, de a felettünk lévı villanyvezetékekre is. Ehhez nyújt majd segítséget a 
fásítási terv. A hivatal elıtti tujákat kivágtuk - így láthatóvá vált a platánsor -, a belsı oldalra pedig gömbakácot 
ültettünk. 
2008-ban a régi mőkıbıl készült Kossuth- és Petıfi-szobrot elbontottuk, helyükre a Képzımővészeti Alaptól 
nyert 1.100 ezer Ft összegő pályázati pénzbıl, valamint 1.400 ezer Ft összegő önkormányzati forrásból új 
Petıfi- és Kossuth-szobor készült bronzból. A szobrokat Borsi Sándor álmodta meg és készítette el honorárium 
nélkül a kiszomboriaknak. Köszönet érte.  
 

2008-ban megjelent a Kiszombor történetét bemutató monográfia Marosvári Attila szerkesztésében. 
Kiszomboron az önkormányzat tulajdonában sok mőemlék épület van, ezek kezelése, állagmegóvása fontos 
feladatunk. A kastély cselédházának héjazatát átrakattuk, a beázott elkorhadt részeket kicseréltettük: 2.266 ezer 
forintot fordítottunk erre a feladatra. A volt KTSZ- épület, üzletház belsı oldalán lévı tetıszakaszt szintén 
átrakattuk, ez a munka 1.450 ezer forintba került. Ez az épület helyi védettséget élvez. A régi mővelıdési ház 
párkányzata leszakadt, meg kellett javíttatnunk, 488 ezer forintot költöttünk rá. 
A Nagyszentmiklósi utcán a vízvezeték egy szakaszát cseréltettük ki, erre a feladatra önkormányzati forrásból 
2.400 ezer forintot költöttünk. 
Az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévı temetı ravatalozójába 1.309 ezer forintért új 
hőtıberendezést vásároltunk. 
Elkészíttettük Kiszombor község belvíz-elvezetési terveit, mely 1.910 ezer forintba került. A tervek a beadott és 
beadandó pályázatainkhoz elengedhetetlenül szükségesek. 
 

2008-ban az alábbi civil szervezeteknek, egyesületeknek adtunk támogatást:  
Sportkör támogatása    2.813 e Ft 
Mozgáskorlátozottak támogatása        81 e Ft 
Határırség támogatása         81 e Ft 
Egyházak támogatása                  219 e Ft 
Rendırség mőködési célú támogatása       364 e Ft 
Bursa-ösztöndíj 36 fı részére (minden kérelmet támogattunk)    970 e Ft 
Marosvidék folyóirat támogatása       67 e Ft 
Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör támogatása      36 e Ft 

 

2008-ban 46.674 ezer forint segélyt fizettünk ki, ezen összeg tartalmazza a közgyógyellátástól a 
munkanélküliek szociális segélyéig az összes támogatást. A szemétszállítási díjkedvezmények rendszerében 
változtattunk, de láttuk, hogy az új szabályozás nagyon szők kört érintett, ezért 2009. második félévétıl a 
szociális bizottság javaslata alapján új, kedvezıbb rendszert alakítunk ki. 
 

A foglalkoztatás javítása érdekében 17.779 ezer forint támogatást vettünk igénybe, melyhez 1.543 ezer forintot 
tettünk hozzá, így biztosítva munkahelyet a rászorultaknak. 
 
2008. évet lezárva megállapítható, hogy önkormányzatunk kiegyensúlyozottan gazdálkodott, hitelállományunk 
nincs. A kincstárjegy állományunk az elızı évihez viszonyítva 16.126 ezer forinttal csökkent. A csökkenést a 
felhalmozási kiadások pályázati összegének megelılegezése okozta.  A költségvetési évet 30.432 ezer forint 
pénzmaradvánnyal zártuk. 
 

Szegvári Ernıné polgármester 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Kiszombor Község Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonát képezı 

Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 3. szám alatt fekvı 
költségalapú bérház 1 lakásának bérleti jogára. 

 

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

• akinek, vagy vele együttköltözı házastársának, közeli hozzátartozójának (Ptk. 685. § b. pontja) 1/1 
arányú tulajdonában, haszonélvezetében, bérletében nincs másik beköltözhetı lakása, illetve vállalja, 
hogy megszünteti a bérleti jogviszonyt, 

• a megpályázott lakásra 6 havi lakbérelıleg befizetését vállalja, 
• elınyt élvez, aki a pályázat benyújtásának idıpontjában legalább egyéves kiszombori bejelentett 

lakóhellyel rendelkezik. 
 

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

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

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

A bérleti szerzıdés határozatlan idıtartamra szól. 
 

Pályázni lehet egy 62 m2-es, kétszintes, 2,5 szobás összkomfortos lakás bérleti jogára. Az érdeklıdık a 
pályázati őrlapot és a csatolandó mellékleteket átvehetik a Polgármesteri Hivatalban, ahol további részletes 
felvilágosítás kapható. 
A pályázatok beadási helye: Polgármesteri Hivatal, Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 
      határideje: 2009. június 23. 1200óra 
 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2009. június 30. 
 

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

Tájékoztatás a védendı (villamosenergia, illetve földgáz) fogyasztói körrıl! 
 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 273/2007.(X.19.) Korm. rendelet szerint védendı vagy más néven 
szociálisan rászoruló villamosenergia-fogyasztónak minısül az a személy, aki vagy akinek a 
háztartásában (egy lakásban együtt élı, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı közeli 
hozzátartozók közössége) élı személy;  
illetıleg a 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján szociálisan rászoruló 
földgázfogyasztónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki vagy akinek háztartásában élı személy: 
 a) idıskorúak járadékában; 
 b) aktív korúak ellátására jogosult, 
 c) lakásfenntartási támogatásban  
 d) ápolási díjban; 
 e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül; illetve 
 f)otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül; 
 g)nevelıszülı, hivatásos nevelıszülı, aki saját háztartásában neveli a gondozásába elhelyezett átmeneti 
vagy tartós nevelésbe vett gyermeket. 
 

Fogyatékkal élı, és a szociálisan rászoruló fogyasztót különösen az alábbi kedvezmények illetik meg: 
 részletfizetéshez, fizetési haladékhoz, 
 elıre fizetı mérıhöz való jog. 
 

A szolgáltató (DÉMÁSZ, DÉGÁZ) a kedvezmények biztosítása érdekében a védendı fogyasztókról 
nyilvántartást vezet, amelybıl egyértelmően megállapítható, hogy a fogyasztó a kedvezmények melyik körére 
jogosult.  
A nyilvántartásba történı felvételt a fogyasztónak kell kérnie.  
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A kérelem formanyomtatvány a DÉMÁSZ vagy a DÉGÁZ Ügyfélszolgálatánál, illetıleg a Polgármesteri 
Hivatalban igényelhetı. A Polgármesteri Hivatalban igazolják a jegyzı hatáskörébe tartozó ellátások 
tekintetében az igénylı szociális rászorultságát. 
 

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

Normatív lakásfenntartási támogatás 
 
A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás 
fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik (pl.: gáz-, áram-, víz,-szemétszállítási díj) viseléséhez nyújtott 
hozzájárulás.  
 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) vonatkozó 
rendelkezései alapján normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában (az Szt. 
alapján háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı személyek 
közössége) az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
150%-át (jelenleg: 42.750,- Ft./hó) feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi 
összjövedelmének 20%-át meghaladja.  
 

A lakásfenntartás elismert havi költsége: 
az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség (2009. évben: 450,-Ft.) szorzata. 
 

A normatív lakásfenntartási támogatást a jogosultsági feltételek fennállása esetén annak a hónapnak az elsı napjától 
számított egy évi idıtartamra kell megállapítani, amikor a kérelmezı a támogatás megállapítása iránti kérelmét 
benyújtotta. 
 

A normatív lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelem tárgyában - a kérelmezı anyagi helyzete és a 
feltételek vizsgálata mellett – a Képviselı-testület Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottsága 
dönt.  
 

Ha a lakásfenntartási támogatás megállapítására természetbeni juttatásként kerül sor, akkor a folyósítás a 
szolgáltató részére történik. 
A lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelmet formanyomtatványon a megfelelı igazolásokkal, 
nyilatkozatokkal együtt a Polgármesteri Hivatalban lehet benyújtani. 
 

PPÁÁLLYYÁÁZZAATTII  HHÍÍRREEKK        
 

Pályázati hírek 
 

Tavalyi év júniusában Önkormányzatunk a Dél-alföldi Operatív Program felhívására  benyújtotta pályázatát a 
háziorvosi rendelık épületeinek felújítására.  
A Regionális Operatív Programok Irányító Hatóság támogatásra érdemesnek ítélte pályázatunkat.  A projekt 
kapcsán dr. Hegyes Ferenc és dr. Kiss Katalin orvosok rendelıi kerülnek felújításra, korszerősítésre. A 
közbeszerzési eljárás lebonyolítása után a nyár folyamán megkezdıdhetnek a munkálatok. 
 

A Kiszombori Híradó tavaszi számában olvashattak arról, hogy önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a 
bölcsıde és az óvoda épületének kisebb mértékő infrastrukturális felújítására. A bölcsıde felújításra sajnos nem 
kapott támogatást, míg az óvoda felújításra csökkentett összegő támogatást nyertünk el.  Az óvoda épületének 
új szárnyában sor kerül nyílászárók cseréjére, padozatok cseréjére és vizes blokkok felújítására. 
 

IISSKKOOLLAAII  HHÍÍRREEKK        
 
 

ÁCIÓ, KÁCIÓ, AKÁCIÓ, VAKÁCIÓ!!!! 
 
 

Az idei eseménydús tanév a végéhez közeledik. Az eredmények értékelése még javában tart, ezek birtokában a 
következı számban fogunk részletes tájékoztatást adni. 
 
A DÓZSA-HÉT  tervezett programjai: 
 

Június 8. (hétfı) 6.00 CASIO-futás. 
   ~ 19.00 Vacsora.  
                 Tábortőz.  
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Június 9. (kedd) EGÉSZSÉGNAP  
                   Témái: 

o a helyes fogápolás 
o az egészséges táplálkozás  
o a szükséges testmozgás  
o a dohányzás és az alkohol káros hatásai 

 
Június 10. (szerda)  
 Alsó tagozaton: ALKOTÓNAP 
 Felsı tagozaton: JÁTÉKOS TÖRTÉNELMI VETÉLKEDİ 5-6-7. évfolyamon.  
  Helyszín:  Helytörténeti Győjtemény  
    Könyvtár  
    Óbébai utcai iskola  
 Ezzel egy idıben: TÉRSÉGI  KISPÁLYÁS  FOCI BAJNOKSÁG, 
                                          TÉRSÉGI FLOORBALL VERSENY  

    A 8. évfolyamos lányok pompom-csapattal, 
     a 8. évfolyamos fiúk táblákkal és  hangjukkal biztatják a résztvevıket.  
 

Június 11. (csütörtök)  
                         FILMVETÍTÉS: 8.30-tól az alsó, 10.30-tól a felsı tagozatnak  
 

Délután:  17:00-tól DÓZSA -GÁLA a Tornacsarnokban, 
                        kb. 19.00-tól bankett az ebédlıben. 

 
Június 12. (péntek)  BOLONDBALLAGÁS, mely keretében a 8. osztályosok meglátogatják a bölcsıdét, óvodát és az 

alsós osztályokat. 
            Este: Szerenád. 
 

Június 13. (szombat) BALLAGÁS 
 9:00-9:20 Virágátadás az Óbébai utcai iskola udvarán (esı esetén az osztályokban). 
 9:20-9:50 Dicsıségfal leleplezése, búcsúzás az osztályoktól. 
 10:00 Ünnepi mősor a Tornacsarnokban. 
 

Június 15. (hétfı)  Utolsó tanítási nap. 
 

Bizonyítványosztás: június 17. szerda 18.00 Óbébai u. 6. udvar 
-       visszahozni június 22. (hétfı) 23.(kedd) 8.00-12.00 lehet az igazgatói irodába 

A nyári napközi június 22-tıl indul, melynek részleteirıl a gyerekek visznek haza tájékoztatót. 
 

ÓÓVVOODDAAII  HHÍÍRREEKK        
 

ÓÓ vv oo dd aa ii   hh íí rr mm oo nn dd óó   
  

Április 7-én a Kistérségi Óvodai Munkaközösség szervezésében szakmai napokon vehettünk részt az algyıi és 
földeáki óvodában. A Montessori program szerint mőködı óvodákban folyó tevékenységeket tekinthettük meg. 
A bemutató foglalkozások után átfogó tájékoztatást kaptunk a program lényegérıl, a bevezethetıség 
elengedhetetlen feltételeirıl. A programban sok új és jól megvalósítható tevékenységet leltünk fel, amit 
lehetıség szerint igyekszünk beépíteni a mi programunkba, pedagógiai gyakorlatunkba. A vendéglátóink nagy 
tisztelettel, szívesen láttak vendégül bennünket, és felajánlották a további tapasztalatszerzés lehetıségét.  
 

 Imre Mátyásné (Katika), óvodapedagógus 
 
 

KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ  
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Április 8-án IPR-pályázatunk szakmai projektjének részeként megrendezésre került a „Húsvétolónk”, mely 
nyitott keretek között zajlott. A néphagyományok felelevenítését szülık és nagyszülık segítségével sikeresen 
valósítottuk meg. Ezúton szeretnénk megköszönni a nagymamáknak: Nagy Tibornénak, Erdélyiné Irénkének, 
Farkasné Ilonkának, hogy az udvari babaházban, üstben fızték meg a sonkát és tojást. A fızéshez szükséges 
kellékeket - égıfej, üst, üstház – Dávid Mihály biztosította számunkra, neki is nagyon köszönjük. A finom 
foszlós fonott kalács elkészítését: Csuhaj Andrásné Mariannak és Faragó Sándornak köszönjük, melyet 
intézményünk vezetıje „szegett” meg és osztott szét az óvodás gyermekek között. A délelıtt kuriózuma volt az 
oviudvaron megrendezett állatsimogató, melyhez a birkák és bárányok simogatását Kovács Jenı és Putnoki 
Gábor tette lehetıvé, a puhaszırő nyuszik simogatását pedig Tenczerné Kasza Mária és Gera Ádám. A 
„Mosolygó Gyermekarcok” Alapítványnak azt köszönjük, hogy e nívós rendezvény lebonyolításához szükséges 
anyagi fedezet biztosításához hozzájárult. 

Süliné Horváth Gabriella, óvodapedagógus 

    
 

Családi Húsvét az oviban 
 

 Mint oly sok szülı, jómagam is kíváncsian vártam ezt a közösen eltöltött délelıttöt. Különleges 
alkalmak ezek, mikor bepillantást nyerhetünk az óvodai élet menetébe. Rendhagyó a gyermekek számára is, 
hiszen végre megmutathatják anyunak és apunak csoportszobájukat, kedvenc játékaikat, munkáikat. 

A nap elsı részében szülık és gyerekek együtt alkothattak. Volt kifújt-, tömör-, pici- és nagy tojás, 
lehetett kiscsibét is készíteni. Csemetéinknek még az orra hegye is festékes volt, de nagy örömmel dolgoztak. 
Így a munka végeztével büszkén helyezték fel remekmőveiket a tojásfára, illetve a csibéket a fészekbe. Egy kis 
takarítás és tisztálkodás után következhetett az anyukák által készített finom szendvics elfogyasztása. 

Ezután egy kis mősorral örvendeztettek meg bennünket az óvó nénik és a „Ficánkák”. Húsvéthoz 
kapcsolódó dalocskákat, verseket, mondókákat adtak elı. Színvonalas kis elıadásuk végén a fiúk meglocsolták 
a kislányokat, melyért jutalmul finom csokitojás járt. 

Az udvaron meglepetés várta az ovisokat. Birkákat és nyuszikat lehetett simogatni, aki akarta 
megszemlélhette, hogyan és miben készül az ínycsiklandozóan illatozó húsvéti sonka – melyek néhány 
nagymami segítségével készültek.  

Hamarosan megkezdıdött a tojáskeresés. Mindegyik csoportnak máshová volt rejtve a kiskosár, 
melyben a csokitojások lapultak. A gyerekek nagy izgalommal, buzgón kutatták át az óvoda udvarát, majd a 
mókás keresés után jóízően elfogyasztották jutalmukat. 
 A délelıtt zárásaként közös éneklés és tánc következett. Kicsik és nagyok kézen fogva „járták”. Végül a 
csoportszobában gyermekeinkkel asztalhoz ültünk, és elfogyasztottuk a finom ebédet. Élményekkel telve 
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tértünk haza, abban bízva, hogy még sok ehhez hasonló rendezvény részesei lehetünk az oviban töltött évek 
alatt. 
         Köszönettel a szülık nevében Süvegné Nagy Ivett 
 

   
 

Április 9–én délelıtt került megrendezésre Királyhegyesen a 3. Kistérségi Versmondó Verseny óvodásoknak. 
Ezen alkalommal sok szép gyermekverset hallottunk a gyermekektıl. Nagyon bátran léptek a közönség elé, és 
szép kiejtésrıl tettek tanúbizonyságot. A mi óvodánkból Horog Ádám (Delfin középsı csoport) II. helyezést ért 
el, Kis Bence (Micimackó nagy csoport) pedig a zsőri különdíját kapta, Váradi Vivien (Micimackó 
nagycsoport) szereplését pedig dicséretben részesítették. Valamennyiük szereplését oklevéllel és 
jutalomkönyvekkel díjazták még.  
Gratulálunk a helyezésükhöz! 

Szabó Zoltánné (Margó) óvodapedagógus 

 
Április 17-én A Mosolygó Gyermekarcok Alapítvány jóvoltából az óvodai csoportok korszerő mp3 mikro 
tornyokkal gazdagodtak. 

 

Április 20-án Mezoregionális Mőhelymunkán vettünk részt, ahol az óvoda-iskola közötti átmenet 
megkönnyítéséhez kaptunk szakmai és alkalmazható gyakorlati ötleteket.  
 

 
Április 21-én a Tornaszoba új sportburkolatának ünnepélyes átadására kerülhetett sor. Apró forintokkal és 
összefogással a biztonságos és önfeledt mozgásért, hónapokig tartó győjtımunkával (1 és 2 forintosok), az 
Önkormányzat és a Mosolygó Gyermekarcok Alapítvány, valamint Nagy-György Attila képviselı úr nagylelkő  
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BBAALLLLAAGGÓÓ  DDIIÁÁKKJJAAIINNKK  22000099--BBEENN  
 

Szívbıl kívánunk mindannyiuknak sikeres középiskolai éveket Németh László gondolataival: 
 

„A mőveltség nem ünneplı ruha, amelyet hordani kell.  
A mőveltség a helytállás segédeszköze, a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyverzete.” 

 
 

8.A 
 

     Osztályfınök: Borsiné Engi Katalin 
                               Nagy-György Ágnes 

 
Árgyelán Bernadett 

Barta Tímea 
Czene Éva Alexandra 

Jani Gergı 
Juhász Csenge 
Juhász Márton 
Kiss Boglárka 
Kiss Leonóra 

Kolompár Anita 
Majoros Richárd 
Nagy Alexandra 

Németh Márk 
Rónai Csilla Ilona 

Sarnyai Attila 
Simon Richárd 
Szeles Balázs 
Szilasi Máté 
Tóth Klaudia 

 

8.B 
 

Osztályfınök: Simor Gábor 
 
 

Atodiresei Beatrix 
Baranyi Krisztián 

Farkas Péter 
Fodor Ádám Martin 

Gazsó Nelli 
Kócsó Dániel 

Kovács Georgina 
Makk Etelka 

Németh Anna 
Ördög Edina 

Sárszegi Dávid 
Simon Anetta 

Szalárdi István 
Szántó Dániel 

Szemkó Szonja 
Szilvási Emese 
Tasi Zsuzsanna 

Vecsey Kitti 

 
KKeeddvveess  SSzzüüllııkk,,  TTaannáárraaiinnkk,,  DDiiáákkttáárrssaaiinnkk!!  

 
 

Izgalommal vártuk ezt a napot, hogy felölthessük az ünneplı ruhát, tisztelettel búcsúzzunk el, 
hogy szembenézhessünk a nagybetős élettel. 
Eltelt 8 év. Nyolc hosszú, kemény, ám örömteli év. Rengeteg boldog pillanattal és tapasztalattal 
gazdagodtunk az itt eltöltött idı alatt. Hogy mindezt errıl a helyrıl elmondhatom, köszönjük 
szüleinknek, tanárainknak és mindazoknak, akik eddig mellettünk álltak, támogattak, biztattak és 
segítettek minket. 
Emlékszünk, hogy félve, de várakozással telve léptük át az iskola kapuit, ami aztán a második 
otthonunkká vált. Nagyon sokat köszönhetünk az alsós tanító néniknek, osztályfınökeinknek: 
Marcsika néninek, Marika néninek, akik bevezettek minket az ábécé bonyolult tudományába. 
Zsuzsika néninek, Kitti néninek, akik a matematika alapjait 
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tanították. Márti néninek és Éva néninek, akik az olvasás és a nyelvtudásunkat alapozták meg.  
Soha nem felejtjük el azokat a jó hangulatú kirándulásokat, amikor nyakig érı főben szaladgáltunk 
Szarvason, Ópusztaszeren megcsodáltuk a Feszti-körképet, és válaszolhattunk egy találós kérdésre 
cserébe a hajó vezetéséért. Bár emlékezetes éveket töltöttünk a Móricz utcai épületben, 
negyedikesként mégis alig vártuk, hogy a nagyok közé tartozhassunk.  

Újjá alakult az osztályközösségünk, és elıször találkoztunk osztályfınökeinkkel. Kati néni és 
Gábor bácsi megmutatta nekünk az iskolát, ahol mi újra kicsinek éreztük magunkat. Mikor 
találkoztunk tanárainkkal, megrettentünk Jancsi bácsi hangerejétıl és féltünk Kati néni szigorától. 
Erzsike néni mellett olykor „kisembernek” éreztük magunkat. Géza bácsi mindig elmagyarázta, hogy 
miért szidott le bennünket. Robi bácsi informatika óráján rengeteg új fogalommal ismerkedtünk meg, 
és olykor bele is bonyolódtunk. Marika néni elmagyarázta nekünk, hogy a palacsintának mi köze van 
a kémiához. Amikor tesiórán „be voltunk sózva”, akkor Sanyi bácsi sült krumplinak hívott minket. 
Az önuralmunk Tünde néni óráin fejlıdött ki teljesen. Erika néninél mindig úgy tettünk, mintha 
értenénk, amit mond. Énekórán zenehallgatáskor néha egy kis könnyőzene is becsúszott a 
tananyagba, ezt köszönjük Csilla néninek. Borika néni akkor is magyarázott, amikor látta rajtunk, 
hogy reménytelen. Erzsike néninek köszönjük a hangulatos kezdéseket, a karácsony elıtti meséket. 
Földrajzórán Gábor bácsitól gyakran hallottuk, hogy „Miért olyan nehéz ezt megérteni?”. Ettıl a 
díszes társaságunk kicsit rosszul érezte magát. Ha dicséretet kaptunk, Ági néni meleg kézfogással 
jutalmazott minket. Az ı ötlete alapján váltunk amatır színtársulattá.  

Soha nem felejtjük el a jó hangulatú Trapp-napokat, ahol az idén végre mi gyıztünk. Az 
akadályversenyeket, a közös farsangi bulikat. Mikulás-délutánt, amikor megajándékoztuk egymást. 
Az egyik utolsó kedves emlékünk a Dózsa-hét, ahol a Casio - futóversenyen az évfolyamunk együtt 
futotta le a távot.  

Szeretnénk köszönetet mondani azért, hogy mindig tiszta és gondozott iskolában 
tanulhattunk Icu néninek, Ibolyának, Margitka néninek, Ildikó néninek és Misi bácsinak. A hatodik 
órák után jól esett elfogyasztani az ebédet, a repetákat, a picit nagyobb adagokat. Icu néni, Pannika, 
Kati, ne haragudjatok ránk, ha ezt elfelejtettük megköszönni! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KKeeddvveess  hheetteeddiikkeesseekk!!  
 
Jövıre ti fogtok itt állni, valószínőleg ugyanilyen meghatottan. Tapasztalatunk, hogy az utolsó évben 
kovácsolódtunk össze igazán. Használjátok ki okosan ezt az évet, töltsetek sok idıt együtt, és 
higgyétek el, hogy szüleitek, tanáraitok a javatokat akarják! 
 
Búcsúzunk hát az iskolától, ahol olyan jól éreztük magunkat. Ugyanolyan félve lépjük át a 
középiskola kapuit, mint ahogyan 8 évvel ezelıtt. Reméljük, sok barátunk lesz ott is, és jó közösségbe 
kerülünk. 

8. évfolyam 
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felajánlásával, megvalósulhatott óvodánk tornaszobájának felújítása. A terem padlója kapott vadonatúj 
burkolatot. Az ünnepélyes átadáson jelen volt Szegvári Ernıné polgármester asszony, Nagy-György Attila 
képviselı úr, Harkai Józsefné, az alapítvány kuratóriumának elnöke, Börcsökné Balázs Márta óvodavezetı, 
Kerekesné Mészáros Edit, az alapítvány tagjaként, Csóti Jánosné, a győjtés ötletadója, óvodapedagógusok és a 
tornaszoba valódi élvezıi: a gyerekek.  
A nemzeti színő szalag átvágása után köszöntı hangzott el, majd bemutatóval kedveskedtek a megjelenteknek a 
Napsugár csoport óvodásai. Mindannyian örömmel nyugtáztuk, hogy ovisaink ezentúl biztonságosabban, 
szabadabban mozoghatnak a korszerő felújított tornaszobában. Köszönjük! 

 

 Amint az elızı számban olvashatták, az idei nevelési évben több lehetıségünk nyílt elıadások 
szervezésére. Három alkalommal dr. Szabó Éva pszichológus a gyermeknevelés legfontosabb szakaszairól 
(kisgyermekkor, óvodáskor, kamaszkor) tartott elıadást nagyon közérthetıen és a mindennapok gondjait 
kiemelve. Sok-sok ötletet és segítséget kaptak mindazok az érdeklıdık, akik jelen voltak, az olykor nem 
könnyő szülıi „mesterséghez”. 
 

 
 

A védınık gyakran keresték fel intézményünket, április hónapban dohányzást megelızı foglalkozásokat tartottak. 

 
Április 21-23. Bölcsıde látogatáson vehettek részt a leendı kiscsoportos óvodapedagógusok. A bölcsıdei 
munkatársaktól kaptuk a meghívást a délelıtti tapasztalatcserére, megfigyelésekre.  Április 23-án délután 
megbeszéltük a látottakat. Közös célunk a minél gördülékenyebb átmenet biztosítása a gyermekek számára a 
bölcsıde és óvodai élet között is. Ez alkalommal vetıdött fel, hogy jó lenne lehetıséget biztosítani a leendı 
ovisoknak és családjaiknak az óvoda és az itt dolgozók megismerésére. Egyaránt vonatkozik ez a mostani 
bölcsisekre és az otthonról jövıkre is. Ezért június 15-én 16-17 óra között nyitott óvodai programunkon 
módjukban áll az ismerkedésre. Megtekinthetı, bejárható az óvoda épülete, udvara stb. Szívesen várunk minden 
leendı kis óvodást és szüleiket! 
 
Április 24-én a két nagycsoport (Napraforgó és a Micimackó) részvételével kirándulást szerveztünk a 
Hódmezıvásárhelyen minden évben megrendezésre kerülı Alföldi Állattenyésztési és Mezıgazdasági Napokra. 
Pénteken, a jó idıt kihasználva, külön busszal indultunk útnak. Feltérképeztük a rengeteg látnivalót, 
megcsodáltuk a gyönyörő állatokat; lovakat, szarvasmarhákat, juhokat, sertéseket, baromfiudvar számos lakóját.  

Még a mi falun nevelkedı gyermekeinknek is igazi élményt nyújtott az állatok ilyen közelrıl való 
megtekintése, megsimogatása. Hazatérve napokig emlegették a kiránduláson látottakat. 
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Április 27-28–ai héten került sor a csoportokban a szülıi értekezletekre. A szülık és óvodapedagógusok 
egymással karöltve beszélték meg az aktualitásokat (ballagás, kirándulások stb.) és az adott csoportra vonatkozó 
programokat, teendıket.  

 

Május 6. Az óvodánk hátsó – három csoport által használt – udvarában a füvesítés még nem volt teljesen 
megoldott, mert a talaj nagy része homokos volt, ahol a fő állandóan kiégett, a gyerekek pedig a fél udvart 
homokozónak használták. Ez így egészségtelen is volt, mert a környékbeli macskák is tulajdonuknak tekintették 
a gyerekmentes pillanatokban. Szülıi értekezleten segítséget kértünk a szülıktıl e probléma megoldásához. 
Nagy örömünkre néhány szülı azonnali segítséget ajánlott, és rögtön a tettek mezejére lépett. 

 
Köszönjük Tábori Zoltánnak az igen nagy anyagi és szervezési segítséget, melyben részben alapítványi, részben 
saját költségén is hozatta a földet, és annak elterítését elrendezte, valamint megszervezte a homok kitermelését 
a területrıl. Köszönjük az önzetlen segítséget az MGÉP-KER Bt.-nek, Balogh Imrének és Balogh Andreának az 
ingyenes gépi munkálatokat. Köszönjük a szülık fizikai munkáját a föld elegyengetésében. Már csak a főmag 
elvetése következik. 

Imre Mátyásné (Katika) óvodapedagógus 
 

Május 7. és 14. között kerültek megrendezésre az anyáknapi ünnepségek, melyeken nagy szeretettel köszöntöttük az 
édesanyákat, nagymamákat, és az édesapákról sem feledkeztünk el. A gyerekek apró ajándékokat készítettek, melyeket 
kedves, szívhezszóló dalok, versek, táncos produkciók, jelmezes elıadások kíséretében adtak át szeretteiknek nagy-nagy 
örömet lopva mindannyiónk szívébe.  

 
Május 8.  Immáron 8. éve hagyományként várjuk május elsı péntekén a rendvédelmi szakembereket az óvoda 
melletti játszótérre. A gyerekek izgalommal készülnek erre az alkalomra, ahol találkozhatnak a rendırökkel, 
tőzoltókkal, katasztrófavédelmisekkel, a polgárırökkel, önvédelmi bemutatót tartó nénikkel és bácsikkal – akik 
közül többen óvodába járó gyermekeink szülei. A háttérben is segítenek a szülık, pl. a vendéglátásban.  
A meghívottak mindig szívesen és szeretettel jönnek és fordulnak a gyerekek felé, akikben igyekeznek a 
bizalmat kialakítani az egyenruhás emberek felé. A gyerekek ilyenkor beülhetnek a szolgálati jármővekbe, 
használhatják a szirénát és a fényjelzést, kipróbálhatják a traffipaxot és egyéb érdekességeket, amit máskor nem 
tehetnének meg. A bizalom kialakulása mellett sokat tanulnak a szakemberektıl, akik gyermeknyelven 
magyarázzák el számukra munkájuk egyes részleteit. Most is rengeteg élménnyel záródott a délelıtt, mint évek 
óta mindig. Köszönjük mindenkinek az önzetlen segítséget!                                                

Németh Angéla óvodapedagógus 
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Ugyanezen a napon délután ovifocisaink II. helyezést értek el a makói városnapon. Felkészítıjük: Nagy 

Gyula és Németh Angéla.                                                Gratulálunk!!! 
 

Ízelítı a következı idıszakból: 
 
 Május vége – azaz a tanév végi idıszak – a kirándulások ideje az óvodában. Ezekre az alkalmakra minél 
több szülıt szeretnénk bevonni, megmozgatni. Van csoport, amelyik a hódmezıvásárhelyi Söndör tanyára 
készül, egy másik csoport a budapesti Campónába, mások Ásotthalomra utaznak, de vannak, akik helyben, 
Kiszombor környékén kirándulnak, fıznek közösen.  
 

Május 22-én került megrendezésre az óvodai „Rendkívüli gyereknap” címő programunk.  
 

Május 28-án ortopédiai szőrésre volt lehetıség az óvodában. 
 

Május 29-én az év kiemelkedı fénypontjára került sor, a ballagásra. A ballagás pénteken reggel 8-kor 
kezdıdött, amikor a gyermekek végigjárva az óvodát elbúcsúztak mindenkitıl. A szülıket és hozzátartozókat 
10 órára vártuk az óvoda udvarán tartandó ünnepi búcsúztatóra. 
Az utóbbi programokról részletes képes beszámolóval jelentkezünk a következı újságszámban.  
 

Törökné Jani Edit, óvodapedagógus 
 

 Április végén elkezdıdött a pályázaton nyert játszótéri eszközök telepítése tagintézményeink 
játszóudvarán. Már csak egy-egy asztal és pad hiányzik, és teljesen birtokukba vehetik a ferencszállási és a 
klárafalvi gyerekek a közel 1-1 millió forint értékben nyert játékeszközöket.  
 Különleges meglepetésben részesült ma az egyik óvodai csoportunk, az iskolába készülı Micimackó 
csoport. Olyan ajándékot kaptak a gyermekek és a gyermekekkel foglalkozó felnıttek, amilyenrıl még álmodni 
sem mertek, és azt hiszem, hogy mindig a szívükben fog élni ennek a csodálatos délelıttnek az emléke. A 
szülık közössége egy közösen összeállított és eljátszott mesedarabbal ajándékozta meg a csoportot. Ilyen 
élményben még soha nem volt részünk, és nagy-nagy szeretettel köszönjük meg az ötletet kitaláló szülıknek és 
a szabad idejükben, titokban, a mővelıdési házban próbálóknak ezt a meglepetést. Tudom, hogy minden 
fellépınek legalább olyan szívet melengetı volt ezen a délelıttön részt venni, mint amilyen szeretetet kaptak a 
megajándékozottak. Köszönjük! 

Börcsökné Balázs Márta, óvodavezetı 

EEEESSZZII  HHÍÍRREEKK        
 

Védınıi levél 
 

A májusban megtartott Egészséghét nagy sikerrel zajlott le. A szőréseken, vizsgálatokon magas számban 
jelent meg a lakosság. Örömmel tapasztaltuk, hogy legtöbben idıben jelezték részvételi szándékukat, ezáltal 
nem volt a korábbi években megszokott hosszú várakozási idı, illetve a vizsgálatok is gördülékenyebben 
zajlottak.  

Köszönjük a segítséget azoknak, akik kitöltötték kérdıívünket, ezáltal lehetıvé tették, hogy a két éve megkezdett 
a lakosság egészségi állapotát felmérı vizsgálatot folytassuk. A kérdıívek jelenleg feldolgozás alatt állnak. 

Június hónap végén várhatóan ortopédiai szőrıvizsgálat lesz a Gondozási Központban, amire ismét mindenkit 
szeretettel várunk. Lehetıség lesz gyógyászati segédeszközök felíratására, mint bot, járókeret, kapaszkodó fürdıszobába 
stb. A programról felvilágosítást a Védınıi Szolgálatnál kaphatnak. 
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Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a vizsgálatokat végzı orvosoknak és támogatóinknak.  
Mindenkit szeretettel várunk jövıre is! 
 

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

Támogatók:              Üdvözlettel: Kiszombor Község Önkormányzata 
és a védınık 

        
Bakos Optika Makó 

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

 

Májusi programok a Csodaország bölcsıdében 
 

Május az egyik legszebb hónap, hiszen ilyenkor köszöntjük az édesanyákat és a gyermekeket is. Így volt ez a mi 
kis bölcsıdénkben is, a gyermekek kis kézlenyomata gipszformában a legszebb ajándék egy édesanyának. 

Évek óta hagyomány már, hogy a nyár során elsétálunk „nagycsoportos” gyermekeinkkel az óvodába ismerkedés 
céljából. Ezt a programunkat is ebben a hónapban sikerült megszerveznünk. Az óvónık és a gyerekek örömmel, kedvesen 
fogadtak minket. Az óvodától búcsúzó, leendı iskolás gyerekek boldogan mutatták be kis birodalmukat gyermekeinknek. 
Kedves gesztus volt a részükrıl, hogy visszakísértek a bölcsıdébe, ahol e szép nap emlékére, saját készítéső ajándékot 
adtak át a gyerekeknek. 

A gyermeknapi programok igazi meglepetésekkel várják a bölcsıde kis lakóit. Ez a nap más, mint a többi, hiszen 
ezen a napon a gyerekek szüleikkel, nagyszüleikkel együtt vehetnek részt programjainkon, együtt ünnepel a bölcsıde és a 
család. A bölcsıde kertje és az egész épület ünnepi díszbe öltözik. A különbözı játéklehetıségek mellett lesz itt 
ugrálóvár, sétakocsikázás, és még egy bohóc is meglátogat bennünket. Az esıs idı nem szegte kedvünket, csak a 
sétakocsikázást kellett derős napokra elhalasztanunk. 

                                                                                 a bölcsıde szakmai vezetıje 

 
 
                                                                                  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 

KKÖÖNNYYVVTTÁÁRRII  HHÍÍRREEKK        
 

 
A Kiszombori Könyvklub honlappal gyarapodott, ahol nyomon követhetik kis csapatunk lelkes munkáját. Cím: 

kzkonyvklub.fw.hu. Tagnak lehet jelentkezni a Kiszombori Könyvklub honlapján található e- mail címen vagy 
személyesen a községi könyvtárban. 
 

Április 29-én vendégünk volt Huzella Péter.  
Huzella Péter  – Kossuth-díjas zeneszerzı-elıadómővész. 20 évig a Kaláka együttes tagja volt, 1995 óta szólóénekes. 
Építészként kezdte pályafutását, majd zenésszé vált, késıbb a Kaláka együttesben töltött húsz esztendıért átvehette a 
Kossuth-díjat. A közönség, a gyerekek Zenegér nevő sikeres tévésorozata nyomán is ismerhetik,  
„Tudod-e hol van Garboncia ?” címő zenés elıadásában az elsı osztályosokat invitálta egy képzeletbeli utazásra, 
melynek során  találkozhattak a gyerekek állatokkal, növényekkel , sıt még a Nappal és a Holddal is.  Az elhangzott 
versek szerzıi: Gazdag Erzsi, Kányádi Sándor, Tarbay Ede, Végh György, Weöres Sándor és Zalán Tibor.  
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Június 5-ig megtekinthetı Kolláth Gyula Útközben c. természetfotóiból nyílt kiállítás. Minden érdeklıdıt 

szeretettel várunk. 
Továbbra is folytatódik a könyvbörze, a leselejtezett könyvekbıl, 100.- Ft / db áron válogathatnak  az 

érdeklıdık. 
Itt a vizsgaidıszak. Tudja-e, ha a tanuláshoz, kutatáshoz, munkájához keresett dokumentumokat a 

könyvtárunkban nem találja meg, kérésére az eredeti anyagot vagy annak másolatát más könyvtárból beszerezzük, és 
rendelkezésére bocsátjuk. Kérem, használják ki a könyvtári rendszer elınyeit, és vegyék igénybe a könyvtárközi 
szolgáltatásokat. A könyvtárközi dokumentumszolgáltatás módjáról és feltételeirıl a könyvtár munkatársai részletes 
tájékoztatást adnak. 

    Nagy-Gy. Jánosné és Vígh Krisztina könyvtárosok 

KKÖÖZZÉÉRRDDEEKKŐŐ  IINNFFOORRMMÁÁCCIIÓÓ  
 
 

ÚJ HELYRE KÖLTÖZÖTT A RENDİRİRS 
 

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy a Kiszombor Rendırırs az Ökrös u. 1/c szám alatti irodából a 
Kiszombor, Régi Makói út 2. szám alatt lévı Határrendészeti Kirendeltség épületébe – „laktanyába” – 
költözött. 
Az ırs telefonos elérhetısége ideiglenesen megváltozott az alábbi számra: 62/525-020, 

   ill. hívhatják a 06 30 565 96 06-os mobilszámot is. 
Debreceni Gábor rendırfıhadnagy, megbízott ırsparancsok 

 

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

Érettségizzen Kiszomboron! 
 
A Budakalász Gimnázium Kiszombori Tagintézménye felvételt hirdet a 2009-2010-es tanévre 11. és 12. 
évfolyamára (megfelelı elıképzettséggel). 
Esti tagozaton (heti két délutáni elfoglaltsággal) akár két év alatt érettségit szerezhet. 
Diákigazolvány-kedvezmény igényelhetı, tandíj nincs. 
 
Érdeklıdés, információ Harmatosné Barna Mária tagintézmény vezetınél, illetve a  
06/30-280-30-39-es telefonszámon.  
 

CCIIVVIILL  HHÍÍRREEKK        
 

A HONISMERETI KÖR HÍREI 
A Húsvétolóról 

 

2009. április 12-ére a mővelıdési ház udvarára vártuk a program iránt érdeklıdıket. Igen szeles volt a 
kezdet, nem nagyon bíztunk sok látogatóban ezért. 10 órára azonban összegyőlt a rendszeresen járó kis csapat, 
és elkezdıdtek a kézmőves-foglalkozások. 

Lehetett tojásokat festeni Tenczerné Kasza Mária segítségével, Kajtiné Margit néni pedig húsvéti asztali 
dísz készítésére várta a gyerekeket. Baranyi Csaba állatkái: kecskék, gidák és nyuszikák nagy örömet szereztek 
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kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Prónai Mátyás kis pulikutyája barátkozott Farkasné Marika kis kutyusával, 
szórakoztatva mindenkit.  

Megtaláltuk a legszebb és legnagyobb tojást, lehetett locsolóverseket mondani, amiben a lányok jártak 
az élen, volt tojásdobáló verseny, majd zárásként a hagyományos „csokitojás-aknakeresés” zajlott. 

Minden támogatónknak köszönjük a segítségét. 
 

Krasznahorka 
Június 6-án hajnalban indulunk a Szlovákiában lévı szépséges vár „bevételére”. 
 

Június 24. 
A hagyományos Szent Iván-éji tőzugrást a Helytörténeti Győjteménynél tartjuk az idén is. 
 

Honismereti tábor 
Az idei táborunk augusztus 3-7-éig tart. A jelentkezéseket június 24-éig várjuk a mővelıdési házban.  
 

Útvesztı 
Idén a honismereti kör fogja mőködtetni a ZOMBORI ÚTVESZTİT július 18-ától augusztus 9-éig. 
Az Óbébai utcán haladva a határ felé lehet majd megtalálni. Mindenkit szeretettel várunk.  
A résztvevık adományaikkal honismereti munkánkat támogatják. 
 

www.kzhonismeretikor.hu 
Honlapunkon folyamatosan figyelemmel kísérhetik programjainkat, láthatják az elmúlt évek eseményeinek 
történetét képekben, értesülhetnek új eseményekrıl. Látogassák honlapunkat! 

KMHHK 
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A „Kiszomborért” Alapítvány hírei 
 

Közhasznúsági jelentés 2008. évrıl 
Rövid beszámoló a „Kiszomborért” Alapítvány közhasznúsági tevékenységérıl 

 

 Alapítványunk az 1998. augusztus 5-én keltezett végzés alapján közhasznú minısítést nyert. Munkánkat az 
Alapító Okiratban foglaltak szerint végezzük. 
 

Az alapítványunk alapító okirat szerinti tevékenysége: 
- nevelés, oktatás, képességfejlesztés 
- kulturális örökség megóvása 
- mőemlékvédelem 
- környezetvédelem 

 

Alapítványunk bevételei csekélyek, a SZJA 1 %- ára és kisebb adományokra számíthatunk. 
 

Ez évben is részt vettünk községi és egyházi ünnepeken. 
Állított emlékhelyeink állapotát folyamatosan figyelemmel kísértük. 
A millenniumi emlékmő tábláinak feliratait Bábel Józseffel felújíttattuk, a terep rendezését és a keresztfestést az 
önkormányzat végezte. 
Megjelentettünk egy 8 darabból álló képeslapsorozatot, amelyet Gazsi Gábor vállalkozó árusít, valamint 
felvettük a kapcsolatot a Tourinform Irodával. A bekerülési költség a kuratóriumi tagok magán hozzájárulásából 
jött össze.  
Az önkormányzat által utcanévtáblákra és emléktáblára benyújtott pályázaton nyert összeg felhasználásra került. 
Megvalósult a munka. 
Pályáztunk még számítógépre a Pafi-pályázaton, de nem nyertünk. Részt vettünk 2008-ban is a Zenés Nyári 
Esték szervezésében, a Molnár Diexiland Band lépett fel a helyi mővelıdési házban, adományokat győjtöttünk e 
célra. 
A Kiss Mária Hortensia Honismereti Körrel együttmőködési megállapodást kötöttünk néhány éve, a kör 
tevékenységét támogattuk kisebb összeggel.  
A Kis zombori füzetek kiadása ez évben átkerült a honismereti körhöz. 
A meghirdetett „Az én falum” pályázaton 3 helyi lakos munkáját díjazta alapítványunk. 
Bekapcsolódtunk a Magyar Közút Kht. szemétgyőjtı akciójába.  
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Az idén lakossági SZJA 1 %-ának felajánlásából 210 724- Ft-ot utalt át részünkre az APEH. Köszönjük a 
lakosságnak felajánlásaikat. 
Igyekszünk vállalkozókat megnyerni, hogy iparőzési adójuk felajánlható részét nekünk ajánlják, így jelentısebb 
összeget, 394 224- Ft-ot, kaptunk a Kiszombori Takarékszövetkezettıl, amit ezúton is köszönünk. Ebbıl a 
támogatásból terveztük egy bronzból készült napóra készíttetését és elhelyezését a fıtér-központ rendezési 
terveivel összhangban. A nagy bekerülési összegre tekintettel errıl lemondtunk, és helyette a Rónay-kúriában 
tervezzük emlékszoba állítását. Ebben is sokan támogatnak bennünket: a községi önkormányzaton kívül Török 
Márton Ibolya, Süliné Rácz Emıke, akik bútorokat ajánlottak fel erre a célra. 
 Támogatták még az alapítványt: Badicsné Szikszai Zsuzsanna, Harkainé Nyári Márta. Köszönjük. 
 

Mindennemő önkormányzati segítséget, támogatást ezúton megköszön a Kuratórium.                                
                                                                              

Kiszombor, 2009. május 29.      Endrész Erzsébet, a Kuratórium elnöke 
 

OOLLVVAASSÓÓIINNKK  ÍÍRRTTÁÁKK  
 

 
Kedves olvasóink. Két verset is közlünk ebben az újságszámban. Az egyik aktualitása a hamarosan beköszöntı 
nyári szünet. Írta Szőcs István. A másik vers szomorú aktualitása egy haláleset, melyben Balázs Lászlóné 
vesztette el keresztlányát hosszú betegség után. A verset lánya írta anyjához. 
 

VAKÁCIÓ 
 
Sutba vágjuk hát a könyvet, 
Éljen a bor, nótaszó. 
Jöjjön most a vígabb élet, 
Éljen a vakáció ! 
Lapítson a szők szobában 
Aki vén és roskatag, 
Mi pedig a kiskocsmában 
Öleljük a lányokat. 
 
Üljön csak az iskolában 
Kinek lelke is dohos, 
Mi mulassunk nagy vidáman, 
Lelkünk nyártól mámoros. 
Elfelejtünk minden leckét, 
Ördögé a stúdium, 
Nagy szabadság ó milyen szép, 
Nincs többé szilencium ! 
 
Akár fenn az Olymposon, 
Élünk , mint az istenek, 
Hallgatjuk a Marosparton, 
Hogy a folyó mit fecseg. 
Félre bú és félre bánat, 
Lehulltak a láncaink. 
Örüljünk a vidám nyárnak 
Mert a suli jön megint. 
                                Szőcs István 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ébredj fel! 
 
Itt állok melletted, nézem fakó arcod. 
Már nagyon régóta nem hallom hangod. 
Nem is fogom többé már soha-soha,  
mert kegyetlen az élet, a sors pedig mostoha. 
 
Itt állok, mozdulatlan kezed nézem. 
csak a fájdalmat, az ürességet érzem. 
felfogni sem tudom, hogy elvitt a Halál. 
Nem látlak már csak álmaimban talán. 
 
Látom megtört tested itt a fémasztalon, 
nem ébredsz fel már, mert nincs oly hatalom, 
ami visszaadná régen volt életed,  
hogy újra öleljelek és beszélhessek veled. 
 
Miért nem szólsz hozzám? 
Vagy csak álmodsz talán… 
Kérlek ébredj fel édesanyám! 
                                                  Kohonicz Ilona 
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Ovi-foci 
 
 
 

2008 tavaszán az ovitornán felmerült egyes gyerekeknél az ovifoci igénye. Egy lelkes apuka, Nagy 
Gyula segítségével egyszer-egyszer ovifocit tartottunk a gyerekeknek. 

2008 októberében az általános iskola tornacsarnokában hetente kaptunk fél órát, ahol Gyulával a labda 
szeretetére, a labdarúgás alapjaira tanítottuk kis csapatunkat. Összetartó, pénzt és idıt nem sajnáló szülıi 
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közösség verbuválódott össze. Segítséget kaptunk az edzéseken, a gyerekek mérkızésre szállításában. Mezek is 
megvásárolásra kerültek szülık és Balázs Zoltán felajánlásából. 

Amatır, névtelen összefogásunk ellenére, ahol önzetlenül, sport- és gyermekszeretetbıl foglalkoztunk és 
foglalkozunk a gyerekekkel, szép sikereket értünk el. Több mérkızésen is részt vettünk és idén tavasszal a 
makói városi napon rendezett tornán ezüstérmes lett a csapatunk, melyben több lány is van, akik a fiúkat 
meghazudtoló ügyességrıl adnak tanúbizonyságot. A fiúk is fergeteges módon kergetik a labdát és 
talpraesettek. Több kiemelkedı tehetség is akad köztük. 

Ezekben a sorokban szeretnék köszönetet mondani Szabóné Vígh Erzsébet igazgató asszonynak, Haklik 
János helyettesnek, Balázs Zoltán képviselınek, Tenczer Mihálynak, Kis Róbertnek, Kasza Lászlónak, Horváth 
Zoltánnénak, minden további szülınek névtelenül is. 

A jövıt illetıleg még nincs kiforrott gondolatunk, de ha 15-20 gyereknek okoztunk örömet és 
vidámságot, akkor már megérte az idı- és energiaráfordításunk. 

A továbbiakban, ha mód és lehetıség lesz folytatni elkezdett munkánkat, minden esetben várjuk a 
focizni szeretı apróságokat.  

Németh Angéla 
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Fehér hollók 
 

A ma embere éhes az újabb és újabb hírekre, információra. Sokat szeretne tudni a világról. Ezt az erre 
hivatottak nagyon jól tudják, és maximálisan igyekeznek kielégíteni ezen óhajokat. Ha vesszük a bátorságot, és 
bekapcsoljuk a rádiót vagy a televíziót, máris bombáznak bennünket szó szerint és átvitt értelemben is. Jönnek a 
rossz, negatív hírek. Elfogták, lebukott, agyonlıtték, lezuhant, 164-en vesztették életüket stb., stb. Egy híradó 
vagy rövid hírek 98%-a csak a rossz dolgokról számol be. „Jó ebédhez szól a nóta” - ahogy mondtuk régebben. 
Érezzük magunkat jól ezek után! A fásultság, a közöny elhatalmasodásáról, illetve annak romboló hatásáról már 
nem is szólva. 

A minap otthon tartózkodtam. Egyszer hallom, hogy valaki csenget. Kiérve a kapuhoz látom, hogy két 10-
12 éves kislány áll ott kerékpárral. Illıen köszönnek. 

„Elnézést kérünk a zavarásért, de szeretnénk megkérdezni, hogy szabad-e a meggybıl szedni?” (A ház 
elıtt van két meggyfa, tele érett gyümölccsel.) 
İszintén szólva, elıbb körülnéztem, megcsíptem magam, mert elıször nem hittem a szememnek, 

fülemnek. Kiderült, nem álmodtam. 
Munkámból eredıen óvodába kellett mennem hivatalos dolog miatt. Az ügyintézést követıen a gyerekek 

is szabadfoglalkozásba kezdhettek. Az erre való felszólítást követı pillanatban egy kis szöszi lány - akit pár 
hete írattak be a szülei, tehát alig 3 éves – odajött hozzám, és a kezemet megfogva a következıket mondta, 
miközben az egyik kis asztalhoz vezetett: 

- Gyere, légy szíves, Laci bácsi, ülj le! Csinálok neked egy kávét. 
Még jó, hogy kihúzta az asztal mellıl az egyik kis széket, így le tudtam ülni, mert valóban úgy éreztem, 

hogy le is kell. Még nem tértem magamhoz igazából, máris ott volt a mőanyag tányérka és a csésze. 
- Egészségedre! - mondta mosolyogva, és már fordult is vissza a „konyhába”, mondván, hogy szeretne 

egy rántottát is készíteni nekem. 
Természetesen ültem és bámultam, s közben hatalmas öröm töltötte el a szívemet. Igenis még vannak 

EMBEREK, még nem halt ki teljesen az emberség, udvariasság, mások szolgálata és így tovább, amik valóban 
emberré tesznek, tehetnének bennünket. Számomra, ez a viselkedés - különösen 3 évesen – hatványozottan 
hatalmas érték. 

- Jó étvágyat kívánok! - mondta, majd szabályosan megterített. Kés, villa, tányér a „rántottával”. 
Mondanom sem kell, ilyen finom, ízletes reggelim évek óta nem volt. 
Egyre többet lehet hallani szakemberektıl, hogy a rossz rosszat szül, a jó jót eredményez. Ki kardot ránt, 

kard által vész el - mondja Jézus. Nekünk is van fegyverünk, nem is egy. A szeretet, megértés, jócselekedet, 
türelem stb. Legyünk mi is madarászok, ornitológusok, és talán egyre több ilyen és hasonló kis fehér holló 
jelenik meg körülöttünk jobbá és szebbé téve a mi világunkat. Csak rajtunk múlik. 

 
                                                                                                   Szıke László 
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Keresztény gondolatok 
 

Pünkösd a Szent Lélek kitöltetésének ünnepe, óriási jelentıségő esemény az Egyház és a hívık életében. A 
Szent Lélek megjelenését megelızte Jézus Krisztus mennybemenetele, İ küldte el a Vígasztalót. A Lélek 
gyümölcsei: "Szeretet, öröm, békesség, béketőrés, szívesség, jóság, hőség, szelídség, mértékletesség." 
olvashatjuk a Bibliából. Pünkösd óta elérhetı ez a forrás mindenkinek, akik megnyitják szívüket Isten elıtt. 
Kívánjuk ezt az örömforrást minden ember számára!  

Evangéliumi Pünkösdi Közösség Kiszombori Gyülekezete 
 

KKÖÖZZHHÍÍRRRRÉÉ  TTÉÉTTEETTIIKK        
 

Föld-napi szemétszedési akció 
 
Az idén is csatlakozott községünk a "Föld Napja" elnevezéső szemétgyőjtési akcióhoz, amely április 22-én 
zajlott le. Csodálatos, napsütötte szerda reggelen, az iskola udvarán gyülekezett az a maroknyi felnıtt, akik 
fontosnak tartották, hogy részt vegyenek, példát mutatva mindenkinek: győjtsék a szemetet! 
A kevés felnıtt mellé sok diák is állt. Az általános iskola vezetése és pedagógusai  is szükségét látják a 
gyerekek nevelésében, szemléletük kialakításában, hogy részt vállaljanak ebben az akcióban! A fiatalabb 
korosztályok az iskola udvarán és a környékén szedték a szemetet, a "nagyok", vagyis a 8. A - 8. B és a 7. A 
osztályok tanulói a felnıttekhez csatlakozva, a falu utcáit járták végig hat- nyolcfıs csapatokban. 
Az Önkormányzat védıkesztyőt, láthatósági mellényt, szemetes zsákot biztosított mindenkinek, ill. egy-egy 
jólesı üdítıvel kedveskedett a résztvevıknek. 

Balázs Zoltán 
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Keresztszentelés 
 

Kiszombor hírnevét gazdag múltja alapozta meg. Múltjának ma is látható nyomai országosan, sıt 
Európa-szerte ismert épületei. A körtemplom, a Rónay-kastély, kúriák, magtárak és még számos építészeti 
remek. Nap mint nap ezek mellett sétálunk el, teljesen természetes számunkra, hogy a falu képéhez tartoznak.  

De ha figyelve járjuk utcáinkat, esetleg a határt, feltőnhet, hogy mennyi vallási, szakrális emlékünk is 
van. Kápolnák, útmenti keresztek, vallásos témájú szobrok.  

Ezek közül is kiemelkedıen nagy számú, úgynevezett útmenti kereszt található falunkban és a falu 
külterületi részein. Az egykor állított keresztek java a mai napig megmaradt, néhány már igen romos állapotban 
volt, mígnem a honismereti kör úgy döntött, hogy módot talál ezek megmentésére, felújítására. Elıször a Szılı 
és a Szegedi utca sarkán lévı Gábor-keresztet, utána Szegedi utca végén állót sikerült rendbe tenni a falu közös 
erejébıl.  

Idén is megmenekült a pusztulástól, megújult egy kereszt. A falu határától több kilométerre a GKI 
földjén állt az ún. Rétaljai kereszt. Az egykor ott futó út mellett álló kereszt a termıföld kellıs közepére került. 
Állapota nagyon leromlott, sokszor került útjába mezıgazdasági jármőveknek. Sorsa megpecsételıdni látszott, 
amikor pár évvel ezelıtt felfedezte és felfigyelt rá Badicsné Szikszai Zsuzsanna, aki éppen a néprajz 
tanulmányaihoz készített e témában dolgozatot. Azóta kísérte figyelemmel sorsát és szervezte megmentését, 
felújítását. Nyitott kapukat döngetett, hisz a gabonakutató is tervezte a kereszt sorsának rendezését. 
Legcélszerőbbnek az látszott, hogy helyileg a nem messze lévı mezıgazdasági út mellé helyezzék át. Ez idén 
tavasszal valósult meg. Nagyrészt a GKI munkájával és az önkormányzat segítségével április végére elkészültek 
az áthelyezéssel és felújítással. A munka végeztével egy napsütötte vasárnapon, április 26-án került sor a kereszt 
újraszentelésére. Ünnepi misét követıen délután fél ötre busszal, autókkal és biciklivel jöttek ki az érdeklıdık a 
kübekházi útról megközelíthetı kereszthez. Ott Varga Attila atya elıször az ilyenkor tavasszal szokásos 
búzaszentelés után újraszentelte. Dr. Halmágyi Pál, a makói múzeum igazgatója, pedig megosztotta gondolatait 
az útmenti szakrális helyekrıl a jelenlévıkkel. A végén egy kis vendégfogadással, süteményezéssel, 
beszélgetéssel zárult az ünnepség.  



 25 

A Rétaljai kereszt is közös összefogásnak köszönheti megújulását. Köszönjük elsısorban a GKI Kft. 
fıigazgatójának, dr. Matuz Jánosnak és a Dénesmajori Igazgatóság vezetıjének, Kótai Csabának, hogy az ügy 
mellé álltak és dolgozóikkal segítettek. A kereszt felújításában részt vettek: Erdei Ferenc, Bera István, Pósa 
László, Kakuszi Ferenc, Szabó János, Szalárdi István, Szőcs József GKI-dolgozók. A munkák ideje alatt 
Miskolczi József mezıır figyelt az eszközökre, és természetesen amiben kellett és tudott, az önkormányzat, ill. 
a katolikus egyházközség is segített. Úgy gondolom, illik külön kiemelni az egész ügy motorját, mozgatóját, aki 
Badicsné Szikszai Zsuzsanna. Köszönjük neki! Természetesen köszönjük mindazoknak, akik részt vettek a 
szentelésen, ill. süteménnyel járultak hozzá a megvendégeléshez.  

Ha hosszabb biciklizésre, esetleg sétára indulnak, látogassák meg a gyönyörően felújított keresztet, mely 
fehér színével világítótoronyként világít a búzatenger szélén. 

Nagy Lırinc 
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Majális 
 

Szokatlanul jó idıvel lepett meg bennünket április vége, május eleje. Ideálisnak ígérkeztek a feltételek 
egy jó hangulatú, családias rendezvényhez.  Az elızı két évihez hasonlóan idén is egy élı koncerttel, utána 
elsején családias majálissal vártuk az érdeklıdıket.  

Április 30-án este 7-tıl lépett volna színpadra a kizárólag Metallica zenét játszó hazai csapat, a 
Megnetica együttes. De az égiek egy kicsit megtréfáltak, és az egésznapos verıfényes napsütés után a koncert 
elıtt egy órával ijesztı fekete felhıkkel borították be az eget. Sokáig tanakodtunk, hogy mitévık legyünk, 
elkezdjük-e a koncertet esıre álló idıben? A döntés igen volt! Nem bántuk meg. Igaz, hogy a nézıszámot 
megtizedelte a rossznak ígérkezı idı, de akik kijöttek, nagyon jól szórakoztak a zenekar játékán. A rockzenét 
játszó Metallica együttes világsikerei hangzottak el, a mőfaj rajongóinak legnagyobb örömére.  

Elseje reggelére nyoma sem maradt a felhıknek. Ez jó hír volt azoknak, akik a Helytörténeti 
Győjtemény elıtt tervezték tölteni a napjukat. Szerencsére sokan gondolták úgy, hogy közösségben töltik a 
majálist. Ehhez kínáltunk programokat. 

Délelıtt folyamán fellépett a szegedi Talent tehetségkutató- és gondozó énekstúdió. Színvonalas 
mősorukban lehet, hogy jövıbeli popcsillagokat láttunk, hallottunk. Tılük Hamza Gianni vette át a színpadot. 
Talán ismerısen cseng a neve azoknak, akik szeretik Zámbó Jimmy zenéjét. A négy és fél oktávon éneklı 
szegedi fiatalember, több tehetségkutató verseny gyıztese nálunk is nívós mősorral szórakoztatta a közönséget.  
Kora délutánra minden asztaltársaságnál megfıtt az ebéd. Egyeseknél pörkölt, másoknál tárcsás hús, sıt 
halászlé is. Így az elkövetkezı pár óra legfontosabb dolga az ebéd elfogyasztása volt.  

Egy kis ejtızés után családi vetélkedıre jelentkezhettek 4 fıs csapatok. Lett is gyorsan 9 csapat, akik 
hısiesen küzdöttek egymással a végsı gyızelemért. Alighogy véget ért a vetélkedı, csinos hölgyek jelentek 
meg a színpadon, a Dzsanilla hastánccsoport tagjai. Sikerük osztatlan volt.   

Utolsó, de egyben legnépszerőbb színpadi fellépınk Luigi volt. Dallamos, mulatós zenéjét nem lehet 
megunni, ezt bizonyította a közönség is. 
 

A rendezvény nem jött volna létre ha, 
- Kiszombor Község Önkormányzata nem biztosítja a szervezés és lebonyolítás feltételeit, 
- Balász Zoltán képviselı nem támogatja, 
- a Kiszombori Cigány Kisebbségi Önkormányzat nem támogatja az elsejei fellépıkkel, 
- Langó Ferenc és a Rádió7 nem hangosít, 
- a GKI Kft nem kölcsönöz számunkra rendezvénysátrat, 
- Csanádi Ferenc teherfuvarozó nem szállítja terheinket, 
- a Rónay-kúria étterem nem biztosít hőtött söröket és meleg ételeket, 
- a Makói Mozaik hirdetıújság nem ad hírt róla, 

és természetesen akkor sem jött volna létre, ha Önök, kedves vendégeink nem jöttek volna el! 
Köszönjük. Reméljük, hogy jövıre is találkozunk.    

          Nagy Lırinc 
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PPRROOGGRRAAMMAAJJÁÁNNLLÓÓ        
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BÜ F É
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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.

- locsolótömlık, csatlakozók 
- szórófejek, locsolópisztolyok 
- szivattyúk (kerti, búvár)  
- permetezı és alkatrészei 
- baromfietetık és -itatók 
- légy- és szúnyogirtók, szúnyogháló 
- hígítók, rozsdaoldó, lenolaj 
- kerítésdrót, huzalok 
- fólia 4,2 m és 8,5 m 

- raschelzsákok, hagymakötözı 
- növényvédı szerek, gyomirtók 
 
Mobiltelefon egyenlegfeltöltés. 

 
   Nyitva: H.-P: 7:00-17:00 
    Szo: 7:00-12:00 
 
Telefon: 06 20 364 89 75 
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Folyamatosan bıvülı étlappal várjuk Önöket.Folyamatosan bıvülı étlappal várjuk Önöket.Folyamatosan bıvülı étlappal várjuk Önöket.Folyamatosan bıvülı étlappal várjuk Önöket.    
KínálatunkKínálatunkKínálatunkKínálatunk: 

- hamburgerek - francia pirítós 
- hot dog – melegszendvics 
- sütemények – jégkrémek 
- édességek – chipsek 
- sült burgonya 

- csevap 
- rostos és szénsavas üdítık 
- kávé, tea 
- röviditalok 
- minıségi borok, sörök 

Nyitva tartásunk: H.-V.: 7-21 óráig EVÉS KÖZBEN JÖN MEG A SZERENCSE!!EVÉS KÖZBEN JÖN MEG A SZERENCSE!!EVÉS KÖZBEN JÖN MEG A SZERENCSE!!EVÉS KÖZBEN JÖN MEG A SZERENCSE!! 
 

Továbbra is játszhat Puttón, 5Továbbra is játszhat Puttón, 5Továbbra is játszhat Puttón, 5Továbbra is játszhat Puttón, 5----ös és 6ös és 6ös és 6ös és 6----os Lottón, Skandináv Lottón, Luxoron, Kenón, Tippmixen, Totón, Góltotón, os Lottón, Skandináv Lottón, Luxoron, Kenón, Tippmixen, Totón, Góltotón, os Lottón, Skandináv Lottón, Luxoron, Kenón, Tippmixen, Totón, Góltotón, os Lottón, Skandináv Lottón, Luxoron, Kenón, Tippmixen, Totón, Góltotón, 
Jokeren, Tangón. Kaparós sorsjegyeink is vannak!Jokeren, Tangón. Kaparós sorsjegyeink is vannak!Jokeren, Tangón. Kaparós sorsjegyeink is vannak!Jokeren, Tangón. Kaparós sorsjegyeink is vannak!    

ÚJ SZOLGÁLTATÁS! UTÚJ SZOLGÁLTATÁS! UTÚJ SZOLGÁLTATÁS! UTÚJ SZOLGÁLTATÁS! UTÁNFUTÓ BÉRELHETİÁNFUTÓ BÉRELHETİÁNFUTÓ BÉRELHETİÁNFUTÓ BÉRELHETİ A NAP 24 ÓRÁJÁBAN A NAP 24 ÓRÁJÁBAN A NAP 24 ÓRÁJÁBAN A NAP 24 ÓRÁJÁBAN....    
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Tiszte Lakosság! 
 

A Termofarm Kft. megkezdte a gázpalackok cseréjét Kiszomboron.  
Nyitási akció: 3.000 Ft /db 
Folyamatos nyitva tartás mellett várjuk Önöket a Móricz Zsigmond utca 23. szám alatt. 
Telefon: 62/297-315 és 20/467-3109 

 
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. 


