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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselő-testület a 2018. június 26-án
tartott soros ülése első napirendjeként elfogadta a polgármesteri jelentést.
A rendelettervezetek, döntési javaslatok
napirendi pontban
módosította:
- az önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 17/2014. (X. 22.) önkormányzati rendeletet,
- a tanév, nevelési év kezdetének, valamint
az intézményi gyermekétkeztetés díjának támogatásáról szóló 16/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendeletet,
- az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II. 14.) önkormányzati rendeletet,
- a Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítésének határidejét;
tudomásul vette:
- a Kiszombor Nagyközség Önkormányzata
diszkont kincstárjegy vásárlását,
- a Kiszomborért Alapítvány 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóját;
jóváhagyta:
- az EFOP-1.5.3-16-2017-00025 és EFOP-

3.9.2-16-2017-00028 pályázatok közös közbeszerzési eljárásának megindításához szükséges Együttműködési Megállapodást;
döntött
- a Kiszombor, Mező utcai magánút tulajdonjogának megszerzéséről,
- a „Kiszombor Nagyközség Csapadékvízcsatornázás fejlesztése I/2. Ütem” TOP-2.0.315-CS1-2016-000018 tárgyú projekthez kapcsolódó kiegészítő munkák megrendeléséről,
- a Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 3. szám
alatti 8 lakásos társasház csatornájának javításáról,
- a Kiszombor, Dédényszegi-Mező utca kereszteződésében lévő csapadékvíz-csatorna
zárttá tételéről,
- a Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. szám
alatti Polgármesteri Hivatal mellékszárnyának tetőjavításáról.
A harmadik napirendi pontban elfogadta a
Kiszombori Karátson Emília Óvoda 2017/2018as nevelési évre vonatkozó tevékenységéről
szóló beszámolót.
Negyedik napirendként elfogadta a

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ
kiszombori feladatellátásáról, az iskola működtetésének tapasztalatairól szóló tájékoztatót.
Az ötödik napirendi pontban tudomásul vette a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer által nyújtott 2017. évi szolgáltatásáról szóló tájékoztatót.
A hatodik napirendi pont keretében elfogadta a településen folyó könyvtári tevékenységről szóló tájékoztatót.
Hetedik napirendi pontként döntött az óvodavezetői megbízásra beérkezett pályázatok
elbírálásáról, és 5 év határozott időre 2018.
augusztus 1. napjától 2023. július 31. napjáig
Börcsökné Balázs Mártát nevezte ki óvodavezetőnek.
Végül zárt ülés keretében döntött a művelődésszervezői álláshely betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról, és határozatlan időtartamra Bódi Mariannát nevezte ki művelődésszervezőnek.

Tanév nevelési év kezdetének támogatása
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának célja, hogy enyhítse az óvodába és iskolába járó gyermeket nevelő családok anyagi
terheit, valamint a szülőket arra ösztönözze,
hogy a kiszombori óvodába és iskolába írassák be gyermekeiket, ezzel biztosítva az intézmények működéséhez szükséges létszámot. Ennek érdekében módosította a tanév,
nevelési év kezdetének, valamint az intézményi gyermekétkeztetés díjának támogatásáról szóló 16/2015.(VIII.26.) önkormányzati rendeletét.
1. A tanév és a nevelési év kezdésének támogatásában részesíti az önkormányzat:
azon szülőt, gondviselőt vagy más törvényes
képviselőt (a továbbiakban: szülő), akinek a
családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 160.000 Ft/fő-t és

a) óvodáskorú gyermeke a Kiszombori
Karátson Emília Óvodába jár,
b) általános iskolás korú gyermeke a
Kiszombori Dózsa György Általános Iskola
tanulója,
c) az általános iskolás tanuló vagy az óvodás a kiszombori intézményektől eltérő intézménybe jár, és a szülő a Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottsága által kiállított
szakvéleménnyel igazolja, hogy a gyermek
integráltan nem nevelhető vagy foglalkoztatható, a gyermekét sajátos nevelési igénye, fogyatékossága miatt a település intézményében ellátni nem tudják,
d) gyermeke általános iskolai tanulmányait befejezte, de közoktatási intézmény
nappali tagozatán tanul, és családi pótlékra
jogosult.”

A szülő a tárgyév szeptember 30-ig nyújthatja be kérelmét a középiskolás gyermek
iskolalátogatási igazolását és nyilatkozatát
a család egy főre jutó nettó jövedelméről a
Kiszombori Polgármesteri Hivatalba.
Az iskolai oktatási év kezdetére megállapított támogatás mértéke 10.000 Ft/ gyermek.
Az óvodai nevelési év kezdetére megállapított támogatás mértéke 7.000 Ft / gyermek.
A tanév, nevelési év kezdetének támogatása természetbeni támogatás formájában
fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint
tanszer vásárlására felhasználható utalvány
(gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány) formájában kerül kifizetésre a jogosult szülő részére.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata pályázati eljárás keretében bérbeadás útján hasznosítani kívánja a Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti - önkormányzati tulajdonú - épületben lévő 26 m2 területű üzlethelyiséget és 2 m2 előteret az alábbiak szerint:
A helyiségek havi bérleti díjának pályázati alapára:
2
Üzlet (26 m ): nettó 592 Ft/m2
Előtér (2 m2): nettó 592 Ft/m2
Mindösszesen: nettó 16.576 Ft/hó
A pályázó az általa benyújtott ajánlatban a pályázati alapáron vagy az általa felkínált magasabb áron pályázhat.
Pályázni a Polgármesteri Hivatalban (6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.) igényelhető „Pályázati ajánlat” adatlapon lehet.
Pályázati ajánlatot legkésőbb 2018. augusztus 13. (hétfő) 14.00 óráig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalnál.
A részletes pályázati felhívás megtekinthető a www.kiszombor.hu honlapon. Érdeklődni a 62/525-090 telefonszámon lehet.
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Búcsú a kis bölcsődésektől
A nyár az önfeledt vidámság és játék ideje.
A napsugár már korán reggel melengeti a szíveket és lelkeket egyaránt. Az árnyas fák védelmében a gyerekek nagy műgonddal készítik a formákat a homokozóban, és egymást
biztatva motoroznak, labdáznak, futkosnak
ki-ki kedve szerint. A nyári élet azonban mást
is tartogat a kisgyermekeknek. A nagyoktól
sajnos hamarosan búcsút kell vennünk, hiszen várja őket egy új, izgalmas, kalandokkal
és új csodákkal teli élet az óvodában.
Számunkra, kisgyermeknevelők számára
kicsit szomorú, de egyben örömteli is ez az
időszak. Szomorú, mert tudjuk, hogy néhány
hét múlva „kirepülnek” óvó biztonságot és
meleg szeretetet nyújtó szárnyaink alól ezek
a gyerekek. Örömteli, mert a szülőkk el közös
munkánk eredményét láthatjuk a gyerekek
fejlődésében. Idén is búcsú uzsonnadélutánnal szeretnénk elköszönni az óvodába menő
gyerekektől, melyet 2018. július 6-án tartunk.
A bölcsőde összes dolgozójának nevében
kívánok sok örömet és boldog új ismeretekkel gazdagodó óvodás éveket!

Óvodába menő gyerekek:
• Tóth Dániel
• Pesti Henrietta
• Ocskó Vajk
• Sarró Viktória
• Árva Bálint
• Szilágyi Erik
• Kis Péter
• Nagy-Rézi Réka
• Kovács Péter
• Forrai Áron
• Rácz Emma
• Baksa-Pap Sebestyén
• Békési Bianka
• Békési László

„Az én bölcsődém legszebb a világon,
nincs is neki párja hetedhét határon.
Az én bölcsődémbe reggel, ha bemegyek, tárt karokkal várnak gondozó nénik s
gyerekek.
Az én bölcsődém kertje, mint az éden,
Gabika néni tartja rendben egész évben.
Ha játék s ebéd után álomra hajtom fejem, gondozó nénim betakar, el is ringat
engem.
Az én bölcsődémet feledni nem fogom,
ha nagyobb leszek, meg-meglátogatom.
S ha úgy hozza az élet, hogy lesz gyermekem, majd ő fog odajárni helyettem.
Ringató bölcsőde karjai kitárva, a gyermekeket mindig szeretettel várja.”
A bölcsőde dolgozói

Segítség! - nyár van az oviban!
Az óvodás gyerekek hét közben nagyon
keveset vannak együtt zavartalanul a szüleikkel. Éppen ezért különösen értékesek azok
az órák, esetleg szabadságon együtt eltöltött
napok, amikor nyugodt körülmények között
élvezhetik szüleik társaságát a gyerekek.
– Felébredés után bebújni a szülők mellé,
hancúrozni, kényelmesen együtt reggelizni,
beszélgetni, társasozni, megjavítani apuval
a leszakadt szekrényajtót, füvet nyírni, gyomlálni a kertben, segíteni anyunak főzni vagy
akár takarítani, együtt sétáltatni a kutyát stb.
– A kisgyerekek nagyon szeretnek "csak
úgy" együtt lenni a szüleikkel, feltéve, ha
azok valóban figyelnek rájuk, nemcsak fizikailag, hanem lélekben is feléjük fordulnak.
Gyakran halljuk, hogy "ha otthon vagyunk,
csak unatkozik a gyerek". Általában a szülők
félnek az unalomtól, pedig talán ők szoktatják arra gyermeküket kicsi korától, hogy folyamatosan programokkal látják el, szórakoztatják őket.
A gyermek látszólag céltalan üldögélését
vagy merengését, esetleg a tucatnyi kérdését vélik az "unalom" jelének. Pedig ilyenkor
a kisgyerek az egész évi társas foglalkozásokat, az óvodai folyamatos fejlesztő tevékenységeket piheni ki - lazít. Élvezi a semmittevést, azt, hogy nincsenek szabályok, szigorú napirend. Van ideje csak úgy "gondolkod-

ni". Ezek nagyon értékes órák, és nagy kár, ha
erre nem jut elég idő. A gyerekek életében
és személyiségük fejlődésében a fantáziáknak és az álmodozásnak óriási szerepe van.
Az ehhez szükséges időt többnyire akkor teremti meg magának, amikor mi kívülről csak
annyit látunk, hogy unatkozik, sőt "nem tud
mit kezdeni magával".
Sokan azzal fojtják el csírájában gyermekük érdeklődését és alkotási vágyát, hogy
odaültetik a tévé és egyéb digitális okos eszközök elé. A képernyő előtt a gyerek passzívan szórakozik. Rengeteg új információ pas�szív befogadója lesz, tehát kíváncsi, érdeklődő szelleme folyamatosan le van kötve. A virtuális világban nem is érzi magát egyedül, tehát nem kell semmit tennie, kitalálnia, elképzelnie ahhoz, hogy ne unatkozzon. Még csak
másokhoz sem kell alkalmazkodnia az élményekért cserébe. Ráadásul a felnőttek is
elégedettek, mert a gyerek “jó”; nincs vele
gond, hiszen szép nyugodtan és elégedetten
üldögél.
Amikor a szülőhöz fordul a véget nem érő
kérdéseivel, akkor egyrészt tényleg kíváncsi, másrészt kapcsolatot keres. Sajnos, sok
családban nem ismerik fel az ilyen odafordulás jelentőségét. A tucatnyi „miért?” nyugodt
megválaszolása helyett minden hétvégén elviszik valahova "szórakozni". Sokan köteles-

ségnek érzik, hogy éjjel-nappal játsszanak
gyerekükkel, szórakoztassák, és foglalkozzanak vele.
Pedig ebben az életkorban a leginkább
személyiségfejlesztő dolog a boldog, kielégítő szabad játék – egyedül vagy a testvérek társaságában - amikor az igényei szerint
önállóan mindenféle kis eszközzel, fadarabokkal játszik, vagy fantáziavilágában kalandozik. Az a gyerek, akit a szülő állandóan szórakoztat, önállótlanná válik, és nyűgös lesz. A
fáradt anya egyre rosszabbul érzi magát, és
kialakul egy önrontó kör. A nyűgös, önállótlan
gyerekkel aztán egyre sokasodnak a problémák. Azt hiszi, érte kel fel a nap, állandóan
igényli, sőt követeli, hogy mások szórakoztassák, kiszolgálják.
Higgyék el, hogy egy kisgyerek számára
még a házban és a ház körül végzett munka
is érdekes játék lehet, főleg, ha idősebb testvérei vagy szülei “megengedik” neki, hogy ő
is “dolgozzon”, azaz dagassza a tésztát, panírozza a husit, söpörje a faleveleket, összepárosítsa a kimosott zoknihalmot. Érdemes kipróbálni!
Jó feltöltődést, kellemes, lazítós, pihenős
napokat kívánunk mindenkinek a nyárra!
Börcsökné Balázs Márta, óvodavezető
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Ópusztaszeri kirándulás
Jutalomkiránduláson vehettünk részt a 1. osztályosokkal és a nagycsoportos óvodásokkal az év utolsó tanítási napján. Az Ópusztaszeri
Nemzeti Történeti Emlékparkban tölthettük egy teljes napot, aminek
költségeit a Makói Egyesített Népjóléti Intézmény sikeres pályázata
fedezte.
A gyerekek nagy izgalommal várták a megérdemelt kirándulást.
Megnéztük a parkban lévő magyar királyok szobrait, körbejártuk a
régi házakat, csodálkozva nézték meg, hogy milyen volt régen egy
iskola tanterme, felszereltsége. Sikerült megnéznünk a híres Fesztykörképet is.
A bőséges ebéd után a gyerekek nagy örömére kipróbálhatták az
íjászatot is. A kirándulás végén még vásárlásra is volt lehetőségük,
kézzel készített apró ajándékokkal térhettünk haza a kirándulásról.
Köszönjük a jutalomkirándulást!
Reméljük, a jövő tanévet is zárhatjuk ilyen élményekben gazdag kirándulással:
Kovács Kitti, Engedi Zsuzsanna és az 1. a osztályos gyerekek

ELIT CSAPATOK VETÉLKEDŐJE 2018
Már évek óta hagyomány iskolánkban,
hogy a tanév végéhez közeledve megrendezzük ezt a műveltségi vetélkedőt, mely minden
évben más-más tematikára épül. Mint a neve
is mutatja, olyan diákok vehetnek részt ezen
az eseményen, akik egész évben színvonalas
teljesítményt nyújtottak, és az osztályfőnökük kiválasztotta őket erre. A felső tagozatból
osztályonként 8 tanuló, vagyis összesen 64en vetélkedtek egymással, 8 csapatba vegyítve a különböző korosztályokat. Minden asztalnál ült egy segítő kolléga, aki koordinálta a
játék tisztaságát és a végleges értékelést is.

Az idei év címe a „Híres emberek, híres idézetek” volt, mottója pedig egy Thomas Mann
idézet miszerint „Mélységes mély a múltnak
kútja.”
Mi a múltba pillantást 22 elgondolkodtató idézeten, híres mondáson keresztül tettük meg, körülbelül 100 percen keresztül. Így
a gyerekek játékos formában jutottak sok új
információhoz különböző korok nagy gondolkodóiról, politikusairól, tudósairól vagy művészeiről. A vetélkedő első és második helyezettjei a következő tanévben beváltható
jutalomkártyát nyertek. A játék végén senki

sem távozott üres kézzel, mivel az esemény
tombolahúzással zárult. Ezen a gyerekek a
szponzorok által felajánlott vidám kulcstartók, szemüvegtartók, hűtőmágnesek és lézergravírozott, fából készült -úgynevezettveterán autók közül válogathattak.
Itt köszönöm meg mindenkinek, aki hozzájárult az esemény sikeres lebonyolításához.
Köszönöm kollégáimnak, továbbá a láthatatlan háttérmunkásoknak és szponzoroknak is,
név szerint: Bálint Optika - Makó, Csavarbolt
Makó, Megyeház utca, 3M Dekor-Makó, Széchenyi tér.

KÖNYVTÁRI HÍREK
Kedves Olvasóink!
A nyár folyamán is várjuk Önöket a könyvtárba a megszokott nyitvatartási időben!
A kölcsönzés mellett az alábbi szolgáltatások
vehetők igénybe:
• ingyenes számítógéphasználat,
• segítségnyújtás pl. önéletrajzok készítésében, e-mail fiók létrehozásban, e-mailek
küldésében, interneten való keresésben,

• fénymásolás,
• nyomtatás,
• szkennelés,
• laminálás, valamint
• terveink szerint szeptembertől lehetőség
lesz egyedi dokumentumok spirálozásra is
(A/4-es méretben).
Olvasnivalóval is várjuk felnőtt és a gyermek

olvasóinkat egyaránt! Térjenek be hozzánk,
fedezzék fel a polcok könyveiben rejlő cselekményeket, leírásokat, legyen az történelmi, thriller, fantasy, romantikus, humoros, izgalmas, magával ragadó, reális, racionális, ismeretterjesztő, elgondolkodtató ...
www.facebook.com/KözművelődésiKönyvtár-Kiszombor
- A könyvtár munkatársai -

Akikre büszkék vagyunk…
Czérna Ramóna 2004. december 8-án született, a Kiszombori Dózsa György Általános
Iskola tanulója. Óvodás korában tanult meg
úszni, és annyira megtetszett neki e sportág, hogy 2011-től már versenyekre is járt. Ramóna a Makói Úszó Klub versenyzője, edzője Kiss Tibor. Kitartása ebben az évben hozta meg gyümölcsét, mert válogatott búvárúszó lett. Eredményei eléréséhez sok idő és
sok befektetett munka szükséges, ami Ramóna esetében heti öt úszó-, és kettő szárazföldi edzést jelent.
2017-ben Dunaújvárosban 50 m felszíni

úszásban III. helyezést,
200 m felszíni úszásban II.
helyezést ért el. Kaposváron a Diamant Kupán 100
m felszíni úszásban III. helyezettként állt dobogóra.
A Gyöngyösön megrendezett Diákolimpián 100 m
felszíni úszásban III. helyen végzett. Decemberben a Serdülő Országos
Bajnokságon 4x50 m felszíni mix váltóban, mely-

nek Ramóna is tagja, a III. helyet szerezték
meg. A májusban megrendezett Ifjúsági és
Felnőtt Uszonyosúszó Országos Bajnokságon
pedig csapattársaival sikeresen megvédték e
helyezésüket.
Kyokushin karatéban ért el kiváló eredményeket Pipicz Tibor (12 éves).
„A karatét 2013-ban kezdtem el. Az edzés a
kiszombori iskola sportcsarnokában volt, Rónai Emil tanár úr kezei alatt, ami a későbbiekben a Juhász Gyula Ref. SZKI-ben, Makón
folytatódott, és a mai napig ott zajlik. Heti 2-3,
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alkalmanként 2-3 órában fektetjük széles alapokra a tradicionális vonalát a sportnak. Verseny közeledtével ezeknek az edzéseknek a
száma megszaporodik, és olyankor a küzdelmi részekhez veszünk új technikákat. Kezdetben a szegedi működésű ICHIRO DOJO, majd
később a TADASHI Szövetség színei alatt
versenyeztem. Jelenlek 6 Kyu-s (citromsárga öves) vagyok. Ehhez a szinthez rengetek
technikát, kombinációt és formagyakorlatot KATA - kellett megtanulnom. Azt szeretem ebben a sportban, hogy magas fokú önfegyelmet, koncentrációt és mozgáskoordinációt
fejleszt. Versenyeim során 2 arany, 3 ezüst és
2 bronzérmet szereztem nevesebb versenyeken. Házi bajnokságokon viszont a helyezés
mellé okleveleket kaptunk. Versenyezni 2014
végén kezdtem el. A megmérettetések előtt

a felkészülés nagyon
k e m é n y.
Folyamatos fizikai
és mentális felkészülést igényel. A versenyeken a
küzdelmek
mehetnek
pontszerzéses és kiütéses módon. Minden mérkőzés 2 perces,
és ha nem születik eredmény, ezt még kétszer meg lehet ismételni bírói döntés alapján.
Eddigi legnagyobb élményemnek elkönyvel-
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hetem a Kiskunfélegyházán és Debrecenben
megtartott diákolimpiákon való részvételemet. Sajnálatos módon nem sikerült dobogós
helyezéseket elérnem. Az ezekből nyert tapasztalatokból erőt merítek a folytatáshoz, és
még keményebben dolgozom a jövőbeli sikereim érdekében. Mindig a legjobbat próbálom kihozni magamból, maximalista vagyok
mind edzéseken, mind a küzdőtéren (páston).
Hosszú távú terveimben a fekete öv megszerzése, valamint az európai bajnokságra kijutni, és helyezést elérni. Nagyon hálás vagyok
Rónai Emilnek, aki legjobb tudása szerint tanít. A Dózsa-gálára is ő készített fel. Itt láthattak egy rövid ízelítőt a kedves vendégek. Remélem, hogy sokan kedvet kapnak ehhez a
sporthoz!
További sok sikert kívánunk!

HONISMERETI HÍREK
Ami elmúlt
“In veritate ius sum huic Fraternali societate”
vagyis „Valósággal igaz vagyok e testvéri közösség iránt.” Így hangzik a Szent György Lovagrend jelmondata, aminek pár tagja Vas
Zoltán vezetésével június 9-én településünkre látogatott. A csoport nagy lelkesen jött,
hogy láthassa a középkor épített emlékét, a
Rotundát. Mint a vezetőtől megtudtam, egy
körút első állomása volt Kiszombor. A főtéren sétálva megcsodálták a szép XIX. századi
épületeket, a szobrokat, és magával ragadta
őket a “kiszombori hangulat”. A Lovagrend,
amely maga is számtalan területen - többek
közt karitatív, történeti-kulturális stb. - tevékenykedik, el volt ragadtatva településünktől és a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör
munkájától, elismeréssel adóztak, és működésükhöz további sok sikert kívántak.
Görbe Boldizsár
Közösségi szolgálatos megbeszélésre
vártuk az érdeklődő fiatalokat június 25-én.
10 fiatal kezdi meg vagy teljesíti az 50 órát
nálunk az útvesztőben, ill. a honismereti táborunkban.
Jótékonysági vásárt, régi könyvek

vásárát tartottuk június 16-án. Minden jótékony vásárlást szívből köszön a honismereti
kör tagsága.
Az útvesztő 4 hetében lehet válogatni, ingye-

nesen elvinni egy-egy jó könyvet majd.
Köszönet a könyveket felajánlóknak:
Daróczi András, Nacsa Andrea, Fekte Jánosné, Hajdú Katalin, dr. Kőrösi Ilona, Martonosi Tiborné, Szerdahelyi Tiborné,
Furulyásné Szerdahelyi Judit.
A 15. Szent Iván-éji tűzugrás
Június 24-én, vasárnap igen jó hangulatban
telt, tartalmas, zenés szórakozása volt annak,
aki részt vett a rendezvényen.

Köszönet minden támogatónak: Nagyközségi Önkormányzat, Kiszomborért Alapítvány,
Ady Endre Művelődési Ház dolgozói, közmunkásoknak a segítésért. Hálásak vagyunk:
Szalai Zoltán, Horváth Mártika, Tenczerné Kasza Mária, Dömösi Emese, Gazsi Gáborné,
Majorosné László Edit, a makói foltvarrók,
Galgóczi Mária és Forró Istvánné Marika,
Gálné Nagy Ildikó, Forró István, Gál Tibor nektek. A kör jelen lévő tagjai kitettek magukért, munkájukért nagy köszönet.
Zombori nyári esték 2.
JÚLIUS 1-JÉN 18.00-tól A ROTUNDÁBAN tehetséges zombori általános iskolások nagy
sikerrel koncerteztek, mutatták meg magukat
a népes számú közönségnek.
Csodás műsort hallgattunk, melynek sze-

replői: Budai Márk, Gál-Ákos Levente, Gera
Bazsó, ifj. Majoros Zoltán, Márton Levente,
Süveg Janka, Süveg Merse, Varga Vanda. Köszönet felkészítőiknek: Rónainé Török Csilla, Süvegné Nagy Ivett, Vízhányó Mária Ágnes. Meglepetésvendégeink voltak: Bujdosó
Géza, Kovács Róbert, Mágori Edit az M-Jam
zenekar tagjai és Süli Tamás. Ők énekükkel
kápráztattak el bennünket.
A templomkertben rövidfilmeket láthattunk
az est végén.
15. Honismereti tábor 2018
„Kincsbe merítkezés” – „A tudomány a
szegényeknek is palotát épít.”
/magyar szólás/
A KMHHK által szervezett honismereti tábor kis lakói elindultak a kincskeresés útján,
melyet Móra Ferenc (1879-1934) jelölt ki közel 140 évvel ezelőtt. Hol van az a KINCS? Valóban a ködmönbe van hímezve? Igazából a
szülők és szeretteink a lelkünkbe rejtik, azzal a bölcsességgel, hogy a tapasztalás többet ér a prédikációnál, a mese ereje, a szív
szeretete, a munka nevelte öntudat elvezet a
kincsekhez. A paraszti hősök, gyermekek élete-sorsa, dalai, játékai, lehetőségei elevenedtek meg a táborban a gyönyörű magyar nyelv
adta lehetőségeivel.
Tematika: a 130 évvel ezelőtti család életkörülményei (József Attila Múzeum – Makó), a
kis Móra családi élete. Hogyan vásároztak akkoriban? Mindezt eljátszottuk a régi ruhákba
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öltözve. Énekeltünk citerakísérettel, lúdtollal
írtunk, agyagoztunk, gyöngyöztünk, lombsátrat építettünk. A régi eszközök, ruhák ihletében gyakran kérés nélkül is beöltöztek, mert
a régi világ megérintette a gyermekek lelkét.
Kétszer kerékpárral Makóra látogattunk, és
zárásképpen Szegedre járatos busszal, villamossal a Vadasparkba.
Kérdezés nélkül kaptuk a válaszokat naponta;

„ ugye, a jövő héten is lesz tábor? – nagyon
szeretek járni – kezdjük még egyszer!...”
A szülők szép szóval engedték hozzánk a
gyermekeket, és ezt nagy öröm volt tapasztalni, mert erősítette munkákat.
Süliné Rácz Emőke
A tábor szakmai vezetője
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A tábori élet nagyban múlik a segítőkön is.
A kör tagjai közül szinte állandóan a csoporttal voltak: Gulácsiné Simondán Ilona, Jankó
Istvánné, Nyári Mihály, besegített sokat, a kalligrafikus írást is megtanította a gyermekeknek Szalmáné Horváth Mártika, Fejes Roland
egészségügyi előadást és gyakorlatot tartott,
Majoros Zoltán citerázott, a papírhajtogatás
rejtelmeibe Gazsi Gáborné avatta be őket,
gyöngyöt fűzött velük Sóki Andrásné, a lombsátor készítésében segített Frank Évi, közösségi szolgálatosként Ádók Robin támogatta a
kicsiket.
A Kiszombori Polgárőrség helyi tagjai biztosították a Makóra kerékpározásunkat, amit
szintén köszönettel, hálával fogadtunk.
Köszönet a Kiszomborért Alapítvány anyagi
támogatásáért.
És a sok-sok finom sütit, étkeket köszönjük: Bajnóczi János, Bajnóczi Jánosné,
Baranyi Sándorné, Balázs Lászlóné, Csizmadia Imréné, Matos Zoltán, Papdi Mihályné segítőinknek. A szervezés feladatát Endrész Erzsébet vállalta. Pozsárné Nagy Ilona és Bódi
Mariann művelődésszervezők mindenben segítettek, amiben lehetőségük volt. Ebédünket
a Rónay-kúria étteremben költöttük el. Köszönet érte.

Így a 15 gyermek igazán jól érezhette magát
a táborban.
Helytörténeti Gyűjteményünk
anyagát gyarapították az elmúlt időszakban:
Frank Éva, Haklik János, Nagy János, Orosz
Jánosné. Köszönjük szépen nekik.
És ami jön:
Prágai kirándulás
És augusztus 20-án népes csapatunk (54 fő)
útra kel, és megismerjük Prága városát, már
amennyit 3 nap alatt lehet belőle.
Kedves régi, 30-40 évvel ezelőtti
helytörténeti szakkörös diákok!
Sok szép időt töltöttünk együtt, gyűjtögettük a Helytörténeti Gyűjtemény mai kiállítási
anyagát.
Ma a 15 éves Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör folytatja azt a munkát és annál
sokkal többet, amit mi kezdtünk el.
Balázs Tibi, volt tanítvány, ma már barát, elsőként csatlakozott a körhöz, nemrég Gazsi
Roberto, folyamatban Nagy Attila. (Van külhoni tagunk is, az sem akadály.)
Ha nektek is van kedvetek, időtök, nosztalgiázzunk, újra érintsen meg a honismereti munka, jertek közénk. Tegyetek vélünk ti is
a közösségért, falunkért.
Keressetek, vár csapatunk.

V. Torontál Kaland- és Teljesítménytúra – 2018
Enyhén szólva és fogalmazva kissé túltolta
magát az időjárás június 9-én, az V. Torontál
Kaland- és Teljesítménytúra napján. A szervezés során előre leszögeztük, hogy sportos-kalandos versenyünket esőben is megtartjuk, de arra nem gondoltunk, hogy a Maros éves vízhozama fog a nyakunkba zúdulni
a délelőtt folyamán. Persze, néztük mi a műholdas felhőképeket, láttuk, hogy erről is jön
egy kis felhőpamacs, meg arról is, de úgy jártunk, mint a paraszt bácsi - aki életében először ült repülőgépen -, hogy arra bizony nem
gondoltunk, hogy ez a sok kis pamacs épp a
fejünk felett fog egymás hátára mászni, és
dörögve-villámolva önti fejünkre tartalmát.
Reggel 6 órakor még optimizmussal telve,
rövid tanácskozás után úgy döntöttünk, hogy
lesz, ami lesz, felépítjük a sátrakat, megfőzzük a gulyáslevest, ha lesz verseny, ha nem,
legalább éhen ne menjünk haza. Éppen végeztünk az előkészületekkel, amikor a fent
említett légköri események bekövetkeztek. A
csapatok tagjai sorban telefonáltak - látva az
időjárás be nem tervezett anomáliáját -, hogy
most mi legyen. Mi pedig arra biztattuk őket,
hogy jöjjenek ki, legalább együnk, igyunk,
mert ha ezt megtesszük, nagy baj már nem
lehet.
Néhányan a bátrabbak közül elfogadták az
invitálást, s emelkedett hangulatban – ahogyan fogyott az italnemű -, vártuk, hogy alább

hagyjon az égi áldás. Talán a kitartásunkat jutalmazta Szent Péter, mert a zivatar szűnni
látszott. Ekkor összedugtuk fejünket, s gyors
átgondolás és átszervezés után, kihagyva a
versenyből a kerékpározást - de a kalandot
meghagyva - a főtéren alakítottunk ki néhány
állomást. Végül a jelenlévők közül 5 csapat
verbuválódott, majd jelentős csúszással, de
elkezdődött a verseny nagyon jó hangulatban, rengeteg nevetés, viccelődés közepette.

hessegette a felhőket, és néha a nap is feltűnt az égen.

Forrás: Makó Híradó

Forrás: Makó Híradó

Miután a csapatok – az Észbontók, a C(s)onti
Brigád, a Vízállók, a Gurulók és a Küllőkirályok - elvégezték küldetésüket, a verseny ideje alatt elkészült finom gulyás várta a megfáradt versenyzőket és szervezőket, majd az
eredményhirdetés következett, ahol kiderült,
hogy ki viheti haza idén a megázott vándorserleget, amely nem más volt, mint a „Vízállók” csapata. Amikor Szent Péter úgy látta,
hogy mindent elvégeztünk, az összepakoláshoz már segítségünkre volt, mert kissé szét-

Minden körülmény ellenére a Kiszombori Szabadidős és Természetbarát Sportegyesület ismét elmondhatja, hogy egy remek közösségi programot tudhat maga mögött, amelynek
megvalósításához köszönjük minden segítő közreműködését: Kiszombor Nagyközség
Önkormányzata, Ady Endre Művelődési Ház
és Könyvtár (Pozsárné Nagy Ilona, Bódi Marianna, Nógrádiné Vígh Krisztina, Adrián Renáta, Zomboriné Szabó Klára), Kiszombori Polgárőr Egyesület (Borcsa Zoltán, Kis Róbert,
ifj. Gera Pál, Horváth Nándor),Kiszombori Dózsa György Általános Iskola (Szabóné Vígh Erzsébet, Trutzné Katika), Makói Mozaik (Köles
László), Kiszombori Lövészklub Sportegyesület (Sákovics József, Bujdosó Géza), Makói Kalandpart, Kiszombori Horgászegyesület
(Bajusz Zoltán).
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Köszönjük továbbá az állomásokon segítők és a KSZTSE tagjai által nyújtott segítséget is: Németh János, Némethné Koczka Gabriella, Balázs Zoltán, Bartáné Vékony Hajnalka, Czirbus Beáta, Herczeg Csaba, Herczeg

Csabáné, Tóth Boglárka, Kenyeres Balázs,
Kenyeres Sándor, Kenyeresné Szabó Aranka, Sarnyai Anikó Emese, Márta János, Márta Beáta, Tóthné Balázs Andrea, Tóth András,
Tóth Bojtorján, Tenczer Szilvia, Bánhidi Ildikó,

Balázsné Makra Hajnalka, Darvas Irén, Kelemenné Goldis Julianna, Vízhányó Mária Ágnes, Simon Ilona, Makra Jánosné.
Kiszombori Szabadidős és
Természetbarát Sportegyesület

KISZOMBORI RENDEZVÉNYEK TERVEZETE
JÚLIUS

SZERVEZŐ

PROGRAM NEVE

HELYSZÍN

1.

KMHHK

ZENÉS NYÁRI ESTÉK-KONCERT A ROTUNDÁBAN
DIAPORÁMA VETÍTÉS VAGY FÉNYFESTÉS A ROTUNDÁRA

ROTUNDA

2-6.

KMHHK

HONISMERETI TÁBOR

AEMHAZ

7.

RÓNAI DÁNIEL GITÁRMŰVÉSZ

RÓNAI DÁNIEL GITÁRMŰVÉSZ ELŐADÁSA

AEMHAZ

8.

RÓNAI DÁNIEL GITÁRMŰVÉSZ

CSÁKI ANDRÁS GITÁRMŰVÉSZ KONCERTJE

ROTUNDA

9–13.

MATASZ

TÁBOR

AEMHAZ

13.

RÓNAI DÁNIEL GITÁRMŰVÉSZ

GYERTYAFÉNYES GITÁRKONCERT - FIATAL MŰVÉSZEK ELŐADÁSA

ROTUNDA

14.

KIK

KIN – KISZOMBORI IFJÚSÁGI NAP

14–08. 13.

KMHHK

KIÁLLÍTÁS A HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY TEXTILJEIBŐL

14–08. 11.

KMHHK

KUKORICA-ÚTVESZTŐ

AUG.

SZERVEZŐ

PROGRAM NEVE

FŐTÉR
AEMHAZ

HELYSZÍN

07–10.

KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁR

KÖNYVTÁBOR

11–12.

NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA

BÚCSÚ

15.

NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA

KONCERT

TEMPLOM

20.

RÓNAI DÁNIEL GITÁRMŰVÉSZ

SZENT ISTVÁN NAPI KONCERT
RÓNAI DÁNIEL - TAKÁCS EMESE GITÁRKONCERTJE

ROTUNDA

20.

ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ

SZENT ISTVÁN-NAPI ÜNNEPSÉG

SZENT ISTVÁN TÉR

KMHHK

4 NAPOS KIRÁNDULÁS-PRÁGA

ROTUNDA

AEMHAZ

DECATHLON-HATÁR MENTI TEKERÉS

21–24.
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