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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2017.  július

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata  
BELVÍZ- ÉS HELYI VÍZKÁR VESZÉLYEZTETETTSÉGÉNEK CSÖKKENTÉSE KISZOMBORON

SAJTÓKÖZLEMÉNY  

MEGKEZDŐDÖTT A KISZOMBORI CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ CSATORNAHÁLÓZAT FEJLESZTÉSE

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a „Kiszombor Nagyközség csapadékvíz-csatornázás fejlesztése I/2 ütem” című és 
TOP-2.1.3-15-CS1-2016 pályázati kiírás keretében meghirdetett pályázaton 199 999 994 Ft vissza nem térítendő támogatást 
nyert el a kiszombori csapadékvíz-elvezető csatornák építésére. A beruházás által 6841 folyóméter hosszúságú csapadék-
víz-elvezető árok kerül kiépítésre.

A projekt során Kiszombor nagyközségben 6841 fm hosszúságú nyílt földmedrű csapadékvíz-csatorna kerül fejlesztésre záportó bő-
vítéssel. A projekt célja - Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás a belterületi csapadékvíz-elvezetési és gazdálkodási rendszer 
fejlesztése a települési csapadék-és belvízbiztonság megteremtése és fokozása. A vízbefogadó a „Vályogos”-tó (záportó), amely he-
lyi védettség alatt álló terület.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Kapcsolat: Kiszombor Nagyközség Önkormányzata
Cím: 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.
Telefon/fax: +36 62 525 090
Email: ph@kiszombor.hu

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonát képező
Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 3. szám alatt fekvő költségalapú bérház 2. ajtó alatti lakásának bérletére.

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről szóló rendeletének megfelelően a költségalapú lakás bér-
beadására pályázatot az a nagykorú személy nyújthat be:

•	 akinek,	vagy	vele	együttköltöző	házastársának,	közeli	hozzátartozójának	1/1	arányú	tulajdonában,	haszonélvezetében,	bér-	
   letében nincs másik beköltözhető lakása, illetve vállalja, hogy megszünteti a bérleti jogviszonyt,

•	 a	megpályázott	lakásra	6	havi	lakbérelőleg	befizetését	vállalja,
•	 előnyt	élvez,	aki	a	pályázat	benyújtásának	időpontjában	legalább	egy	éves	kiszombori	bejelentett	lakóhellyel	rendelkezik.

Költségalapon lakást bérbe adni annak lehet, aki a fenti feltételeknek megfelel. Amennyiben a megüresedő lakásra, a meghirdetett 
határidőn belül több, a feltételeknek megfelelő pályázat érkezik, a képviselő-testület dönt a bérlő kiválasztásáról.

Költségalapon bérbe adott lakás esetében a bérleti díj 438 Ft/m2/hó.

A bérleti díj mértékét a képviselő-testület minden év decemberében felülvizsgálja úgy, hogy a következő év január 1-től érvényes bér-
leti díj mértéke legalább a felülvizsgálat évét megelőző év hivatalos inflációs rátájával növekedjen a bérleti díj értékállóságának biz-
tosítása érdekében.

A bérleti szerződés határozatlan időtartamra szól.

Pályázni lehet egy 62 m2-es, kétszintes, 2,5 szobás összkomfortos lakás bérleti jogára. Az érdeklődők a pályázati űrlapot és a csato-
landó mellékleteket átvehetik a Polgármesteri Hivatalban, ahol további részletes felvilágosítás kapható.
A pályázatok beadási helye: Kiszombori Polgármesteri Hivatal, Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.
   határideje: 2017. szeptember 18-a. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2017. szeptember 26.
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ÖSSZEFOgLALó AZ IdőSEK KLubjÁNAK ESEMéNYEIRőL

ISKOLAI HÍREK

bÖLCSődEI HÍREK

2017. július közepétől a Kiszombori If-
júsági Központban (KIK) Ökrös u. 1/c alatt 
várjuk klubtagjainkat és minden kedves 
kiszombori lakost, akik kikapcsolódásra 
szórakozásra, közösségben való közös idő-
töltésre vágynak. Programjaink szervezése 
a klubtagokkal közösen kerül kialakításra, 
a saját igényeikhez igazítva. 

A nagy meleg ellenére az énekkar tag-
jai rendszeresen és kitartóan eljártak a pró-
bákra, készültek a közelgő ünnepre.

Augusztus hónapban a kiszombori 
templomban kerül megrendezésre a 
Nagyboldogasszony napi búcsúi zenés-

énekes áhítat.
Ezen alkalomból lép fel először közö-

sen a Nótafa népdalkör a Szögedi Hóvi-
rág népdalkör, és a Keresztény Értelmisé-
giek Szövetsége (KÉSZ) a Szegedi Énekkar 
tagjaival. Citeráznak Bárdos István, Bárdos 
Istvánné és Dobosy Éva.

A „Könyvtári mozi” keretén belül a nap-
pali ellátásban résztvevő klubtagok öröm-
mel kapcsolódtak be a nemrégiben indult 
filmvetítéshez. Egy-egy vetítés alkalmával 
régi magyar filmeket láthatnak az érdeklő-
dők. 

 Klubtagjaink egy kellemes délutánt töl-

töttek együtt a KIK kertjében. Nyári ked-
venc időtöltésének hódolva, jó hangulatú, 
vidám szalonnasütésen vettek részt. 

Igyekszünk figyelemmel lenni a lelki 
életre irányuló programokra. Közös beszél-
getéseket szervezünk. Minden hónapban 
Varga Attila esperes plébános atya látogat 
a klubba, és szentmisét mutat be.

Augusztus 31-én egynapos kirándu-
lást szervezünk a nappali ellátásban részt-
vevőknek, Tápiószentmártonra az Attila-
dombra.

Ahogyan az élet minden területén, így 
a bölcsődések életében is elérkezik az el-
válás, a búcsúzás ideje. A nyár nagy része 
még az önfeledt játék körül forog, de egyre 
többször előkerül egy-egy célzott beszél-
getés alkalmával az óvodába való készülő-

dés. Mire elérkezik a nagy nap, azt a gyere-
kek és a szülők is izgatottan várják. Nagy-
csoportos gyerekeinktől 2017. augusz-
tus 21-én 15.00 órakor egy ünnepi uzson-
nán köszönünk el, melyre szeretettel vár-
juk a kedves szülőket is. Szeretnénk meg-

köszönni a szülők együttműködését és bi-
zalmát, amivel féltett kincsüket, kicsi gyer-
meküket ránk bízták. Kívánunk nektek és 
gyermekeiteknek vidám és gondtalan óvo-
dás éveket!

•	Maróti	Áron
•	Gulyás	Veronika
•	Mezei	Rebeka
•	Méreg	Kevin

•	 Czavalinga	Csaba
•	 Kovács	Ferenc
•	 Szabó	Áron
•	 Bokor	Nimród

•	 Csala	Krisztián	Ramón
•	 Csanádi	Olivér

„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

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 hozta meg a tanév, nevelési év kezdetének, valamint az intézményi gyer-
mekétkeztetés 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 kép-
viselőt (a továbbiakban: szülő), akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 150.000 Ft/főt és 

a)   óvodáskorú gyermeke a Kiszombori Karátson Emília Óvodába jár, 
b)   általános iskoláskorú 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 Tanulási Képessé-  
      get Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által kiállított szakvéleménnyel igazolja, hogy a gyermek integráltan nem nevel-
      hető 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 Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmény nappali ellátás dolgozói

AKIKTőL AuGuSZTuSbAN ELbúCSúZuNK:

TANéV NEVELéSI éV KEZdETéNEK TÁMOgATÁSA

Folytatás a 4. oldalon!
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PAVILON A MóRICZ uTCAI ISKOLÁbAN

KÖNYVTÁRI HÍREK

ISKOLAI HÍREK

AZ ALAgÚT VégE

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 Hivatalban. 

Az iskolai oktatási év kezdetére megállapított támogatás mértéke 8.000 Ft / gyermek. 
Az óvodai nevelési év kezdetére megállapított támogatás mértéke 5.000 Ft / gyermek.

A tanév, nevelési év kezdetének támogatása természetbeni támogatás formájában fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vá-
sárlására felhasználható utalvány (gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány) formájában kerül kifizetésre a jogosult szülő részére.

 Örömmel számolhatok be arról a hatá-
rozatról, amely építési engedélyt tartalmaz 
a fedett-nyitott gyerekfoglalkoztató (20 
négyzetméteres)  építésére. Ennek a több 
mint 600 ezer forint értékű pavilonnak a 

megvásárlását az Oláh Veronika Alapítvány 
kezdeményezte, és vállalta az anyagi hát-
teret. Mindez önmagában nem lenne ele-
gendő, de szerencsére a felállításhoz szük-
séges segítséget az önkormányzat magá-

ra vállalta. Reményeink szerint szeptem-
berben már birtokba is vehetik a Móricz ut-
cai iskolában a gyerekek, akik a szabadban 
gyarapíthatják ismereteiket és játszhatnak 
is.

A tisztelt Olvasók a Kiszombori Híradó-
ból értesülhettek legelőször arról az ör-
vendetes tényről, hogy 2016 áprilisában a 
Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények 
Kollégiuma pályázatot írt ki a kistelepülé-
sek könyvtárainak szakmai eszközfejleszté-
se, korszerűsítésének lehetőségére, mely 
kiírást könyvtárunk sikeresen megpályázta.

A Képviselő-testület és az Önkormány-
zat teljes támogatástnyújtott a pályázat idő-
szakában, minden segítséget megkaptunk, 
sitt a könyvtárban mi is - ideértve a Somo-
gyi Városi és Megyei Könyvtármunkatársa-
it is - igyekeztünk mindent megtenni, hogy 
megnyerjük a tendert.

Jelenleg az NKA pályázati forrás vissza 
nem térítendő 2.966.118 Ft, valamint az Ön-
kormányzat saját forrásából származó kö-
zel 450 e Ft összeggel az elszámolás sza-
kaszába értünk, ami azt jelenti, hogy a fej-
lesztés, az eszközök vásárlása megtörtént, 
minden egyes beszerzett bútordarab a he-
lyére került, minden egyéb kellék haszná-
latbavétele megtörtént.

A pályázat időtartama alatt minden 
egyes elem beszerzésének körülménye-
it nagy örömmel, néha aggódással vártuk… 

Végül elértük a célt, egységes és szép 
lett a könyvtár.A gyerekek,a látogatása-
ik során szívesen veszik birtokba a nekik 
szánt babzsák ülőpárnákat, a technikai se-
gédeszköz lehetővé teszi a laptop és a 
projektor könnyebb, biztonságos mozgatá-

sát. Megújultak a dohányzóasztalok, a régi 
fotelek helyett új és kényelmes klubfote-
lekben olvashatnak olvasóink. A folyóirat-
állványt a folyosó mintázatához igazítottuk, 
így a dizájn mellett az átláthatóság és kíná-
lat is másképpen hat.

Megújultak a székek, asztalok, új sző-
nyeget kapott négy teremrész. Az idejét-
múlt számítógépasztalok szintén eltűntek, 
helyére egy osztott, a felhasználókat egy-
mástól megfelelően elszeparáló asztal ke-
rült, melyhez dukált négy, szintén új irodai 
forgószék is.

Az utolsó megrendeléssel két garnitú-
ra kerti bútor került beszerzésre, mellyel 
szintén olvasóink, illetőleg a hozzánk beté-
rők kedvébe szeretnénk járni. A kényelmes 
asztalt és székeket – amint „jobb” idő lesz 
-, ki lehet próbálni; átélni a szabadban való 
olvasás élményét, egy pillanatra megpihen-
ni a könyvtár teraszán egy könnyed beszél-
getés, vagy esetleg pl. „Az alagút vége”c. 
cikk olvasása közben.

Szeretnénk, és kérjük is önöket, hogy 
a közeljövőben minél többen térjenek be 
hozzánk, tapasztalják meg saját érzékszer-
veikkel, hogy a 2015 februárjától hatalmas 
változást megélt könyvtár milyen élményt 
nyújt ma önöknek!

Nem győzzük újra és újra megköszön-
ni a rengeteg támogatást a képviselő-tes-

tületnek, az önkormányzatnak, a somogyis 
kollégáknak!

Szeretnénk köszönetet mondani a köz-
munka programban résztvevőknek, akik 
rengeteget cipekedtek „jobbra-balra ra-
kosgatták a polcokat”, éppen mikor melyik 
termet kellett kiüríteni, elpakolni. Köszön-
jük a lányoknak többek között a takarítást, 
hogy a segítségükkel meg tudtuk oldani a 
könyvtár folyamatos nyitvatartását, az olva-
sók kiszolgálását.

Szeretnénk megköszönni Hegedűs Ist-
ván asztalosunknak, hogy igényeinkre rá-
bólintott, avagy ha kellett, segített döntést 
hozni. Köszönjük, Pista, az ajándékot, me-
lyet felajánlottál és elkészítettél a könyv-
tár részére, így plusz egy válogatóládával 
és egy táskatartóval lettünk gazdagabbak!

Köszönjük!

Adrián Renáta – könyvtáros

Süliné Rácz Emőke kuratóriumi elnök
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VÁLYOgOSI HÍREK

EgéSZSégÜgYI HÍR  –  VéRAdÁS

■ 2017. augusztus 9-én a csatornarendsze-
ren keresztül megérkezett a víz a tó észak-
nyugati zsilipjéhez.

■ Minden Vályogos-tavi horgász félelme 
vált valóra az idei esztendőben, hiszen a 
nagy hőség és az aszály következtében 
tavunk vízszintje rendkívüli mértékben le-
csökkent. A nagyobb baj elkerülése érde-
kében megkezdődtek a vízpótlással kap-
csolatos munkálatok, augusztus 4-én dél-
után és 5-én reggel két helyen. Az első na-
pon 13 fővel megtöltöttünk és jó hangulat-
ban leraktunk kb. 400 db homokzsákot, 
amit sajnálatos módon a következő reg-
gel csak 3 fővel fejeztünk be. A Szeredi 
Kft. végzi a vízkivételt a Maros folyóból, az 
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság ke-
zelésében lévő 11 km-es csatornaszaka-
szon az Óbébai szivattyútelepen átemelve 
jut el a víz tavunkba. A vízelfolyás megaka-
dályozása érdekében több helyen pótlóla-
gosan is meg kellett akadályozni a víz elfo-
lyását. Ezt a feladatot 5-6 lelkes horgásztár-
sunk végezte el. Reményeink szerint a ren-
geteg munkával és koordinációval járó víz-

pótlás meghozza a gyümölcsét, és sikerül 
kellő mennyiségű vizet biztosítanunk ah-
hoz, hogy az év hátralévő részében a vízi 
élőlények léte biztosított legyen. Szeret-
nénk megköszönni azoknak a horgásztár-
sainknak a munkáját, akik a meghirdetett 
napokon eljöttek és dolgoztak azért, hogy 
tavunkban megfelelő vízszint legyen. A to-
vábbiakban kérünk mindenkit, hogy lehető-
sége szerint járuljon hozzá céljaink megva-
lósításához, ezzel is segítve Kiss Róbert tó-
mester, környezetvédelmi felelős munká-
ját, aki szervezte és összefogta ezt a sok-
rétű munkát. Az eddigi eredmények nem 
jöhettek volna létre, ha nem kapunk több 
külső segítséget. Ezért köszönjük Szegvá-
ri Ernőné polgármester asszony, az Alsó-
Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság vezetői és 
munkatársai, valamint Szeredi Attila egyéni 
vállalkozó segítségét.

■ 2017. 07. 16-án második alkalommal ke-
rült megrendezésre a Kiszombori SHE há-
ziversenye. Ezen a versenyen csak saját 
tagjaink vehetnek részt, amolyan „családi” 
programként. Idén is számos indulóval kez-

dődhetett a versengés, melynek végered-
ménye a következő:
1. helyezett: Szabó Ferenc, 3900 grammal; 
2. helyezett: Szitás Róbert, 3850 grammal;
3. helyezett: Gera Tibor, 3450 grammal.
 A versenyben megéhezettekről Galamb 
János gondoskodott egy kitűnő marhapör-
költet főzve, akinek ezúton is köszönjük a 
fáradozást. Továbbá köszönet jár segítőink-
nek: Ács Istvánnak, Hatvani Józsefnek és 
Horváth Imrének.

■ Kérjük a fogási naplót, összesítőt olvas-
hatóan, pontosan és értelemszerűen ve-
zessék! Horgászrendünk értelmében a ta-
von horgászóknak kötelező a szájfertőtle-
nítő spray és a pontymatrac megléte és 
annak szakszerű használata!
■ Az augusztus hónapra meghirdetett 
FEEDER KuPA elmarad! Az új időpont vár-
hatóan októberben lesz, amiről értesítjük 
az érdeklődőket.
■  Állami, területi  jegyek értékesítése KI-
ZÁRÓLAG  telefonos egyeztetés alapján, 
06-70/327-8862,  Oláh Sándornál.

A Csongrád megyei Vérellátó Szolgálat ar-
ról tájékoztatott, hogy a nyári szabadságo-
lások, mezőgazdasági munkák miatt a vér-
készlet erősen megcsappant.
Az év minden napján szükség van VÉRRE!
Ne engedje, hogy a vérkészlet elfogyjon!

A Kiszombori Közösségi Napok 2017 ren-
dezvényünk keretén belül 2017. szeptem-
ber 16-án 8:00-11:00 óráig az Óbébai utcai 

iskolában várják Önt a véradó állomás mun-
katársai.
 Kérem, amennyiben egészségi állapota, 
ideje engedi, szíveskedjen eljönni a vér-
adásra, hogy minden rászoruló számára 
biztosítva legyen az életmentő, pótolhatat-
lan vér.
A véradásra feltétlenül hozza magával sze-
mélyi igazolványát (vagy útlevelét vagy jo-
gosítványát) lakcím és tajkártyáját.

KÖSZÖNJüK, HOGY SEGíT!

a Véradó állomás munkatársai

Vezetőség

SEgÍTS, HOgY SEgÍTHESSÜNK!
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■ A MATASZ Magyar Tartalékos Szövetség 
Kiszombori Klubja idén júliusra is meghir-
dette honvédelmi táborát felső tagozatos 
általános iskolások részére. Jó érzéssel töl-
tött el mindannyiunkat, hogy már a hirdetés 
közzétételének napján a meghirdetett 20 
helyre többszörös túljelentkezéssel meg-
telt a tábor. Ez továbbra is megerősít ab-
ban, hogy sokak számára pozitív élménye-
ket nyújtunk, jó irányba haladunk.

Az idei tábor is öt napig tartott. A hetet csa-
patépítéssel, katonai, honvédelmi alapis-
meretek átadásával kezdtük, ahol a rend-
fokozatokkal, a Magyar Honvédség felépí-
tésével ismerkedhettek a gyerekek, eb-
ben a Makói Rendőrkapitányság, valamint 
a Magyar Honvédség Szegedi Toborzó Iro-
dájának munkatársai is segítségünkre vol-
tak, valamint alaki kiképzésben is részesül-
tek a fiúk. A kiszombori lőtéren a fegyve-
rekkel kapcsolatos alapvető tudás elsajátí-
tása és kis gyakorlás után lövészversenyt is 
tartottunk, majd a helyben elfogyasztott fi-

nom ebéd után a Kukorica Útvesztőben ba-
rangolhattak a gyerekek. Egy teljes napot 
töltöttünk a szolnoki Reptár Repülőpark-
ban, amely maradandó élményt nyújtott 
nem csak a gyerekek, hanem a kísérők szá-
mára is. Ugyancsak nagyon várták a gye-
rekek a paintballozást, amely az idén sem 
maradt el, ezt követően a szegedi repülő-
téren a Szegedi Repülő Egyesület Progresz-
szív Ejtőernyős Szakosztály tagjai által irá-
nyított foglalkozás kötötte le figyelmünket. 
A Makói Tűzoltó Kirendeltség dolgozói idén 
is nagy lelkesedéssel vártak minket, ismét 
volt lehetőség a kirendeltség bejárására, 
technikai eszközeinek megtekintésére, já-
tékos vetélkedőre, valamint a nyári meleg-
ben egy kis hűsítő fürdőre a locsolótömlők 
segítségével. Az utolsó nap délutánja már 
hagyományosan a készülődés jegyében 
telt, a gyerekek szüleik jelenlétében tet-
tek ünnepélyes esküt, amelyet közös sza-
lonnasütés követett a gyerekek, szüleik és 
a táborvezetők részvételével, emlékül pe-
dig – mint minden évben - egy-egy Bocs-

kai-kimenő sapkát, valamint a táborban 
való részvételt bizonyító, névre szóló vég-
elbocsátó levelet vihettek magukkal.

A programokon túl a tábor céljának megfe-
lelően ebben az évben is igyekeztünk olyan 
magatartásformát mutatni a 10-14 éves 
gyerekeknek, amely napjainkban kevésbé 
tapasztalható, mint a Himnusz és a nemze-
ti zászló tisztelete, vagy éppen a köszönés.

A gyerekek és szüleik visszajelzései, vala-
mint a tábor lebonyolításában részt vevők 
véleménye alapján idén is elmondhatjuk, 
hogy a tábort sikeresen zártuk. Bízva ab-
ban, hogy a gyerekek hasznát veszik a ná-
lunk tanultaknak, mindegyikőjüknek sok si-
kert kívánunk.

Decsiné Oláh Zsuzsanna főtörzsőrmester (Makói Rendőrkapitányság), 
Magyar Honvédség Szegedi Toborzó Irodája, dr. Decsi Róbert alezredes 
(Kiszombori Határrendészeti Kirendeltség), Csorba József (Szegedi Repü-
lő Egyesület Progresszív Ejtőernyős Szakosztály), Balogh Róbert tűzoltó 
alezredes (Makói Tűzoltó Kirendeltség), Makói Mozaik, Simor Gábor tanár 
úr, Sákovics József vállalkozó, Farkas Róbert vállalkozó, Kiszombor Nagy-
község Önkormányzata, Pozsárné Nagy Ilona művelődésszervező, Csóti 
Beatrix, Hévízi Gézáné (Ady Endre Művelődési Ház), Kiszomborért Alapít-
vány, Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör, H.O.W. Projekt Kft. Makó, Víz-
hányó Mária Ágnes, Balázsné Makra Hajnalka (adminisztrációs munkák), 
valamint a MATASZ Kiszombori Klubjának tagsága, akik a tábor lebonyo-
lításában tevékenyen segítettek: Kenyeres Sándor, Tóth András, Bujdosó 
Géza, Gazsi Gábor, Bacsa György, Endrész Erzsébet, Duruczné Ocskó Edit, 
Kelemenné Goldis Julianna, Terzin Józsefné.

balázs Zoltán táborvezető
a MATASZ Kiszombori Klubja elnöke

IV. MATASZ HONVédELMI TÁbOR KISZOMbORON

Köszönet a tábor lebonyolításában nyújtott segítségért és
támogatásért az alábbi személyek és szervezetek részére: 

MATASZ 
Magyar Tartalékos 

Szövetség 
Kiszombori Klubja
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A kiszombori Kukorica-útvesztő Fesztivált a 
Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör szer-
vezi 9. éve, jövőre lesz a jubiláló évünk.
Tagjaink munkájukat, lelkesedésüket adták 
ebben az idei nagy hőségben is négy hé-
ten keresztül azért, hogy a következő évi, 
KÖZÖSSÉGNEK SZÓLÓ hagyományápoló-
kulturális-közösségi programjainkat meg 
tudjuk valósítani.
Ezek a programok mindenki számára in-
gyenesen látogathatók.
Támogatóink tudják, milyen értékes tevé-

kenységet folytatunk, azért segítenek. KÖ-
SZÖNETÜNKET fejezem ki a kör tagjai ne-
vében mindenkinek, aki segíti tevékenysé-
günket.
Egyedüli rendezvényünk, amelyre a be-
lépés adománybelépővel lehetséges (fel-
nőttek 600 Ft, 14 év alatt 300 Ft), amely-
nek összegét 2013 óta nem változtattuk 
meg. Célunk az, hogy a vendégek számá-
ra érdekes programokat nyújtsunk, köze-
lebb vigyük Kiszombort a látogatókhoz, 
és legyen a szombati programos napjain-

kon helyben is kikapcsolódási lehetőség a 
zomboriaknak a négy nyári hét alatt.
Szívélyes vendéglátást nyújtunk, a szomba-
ti napokon kínált főtt kukorica, fánk, zsíros 
kenyér, palacsinta stb. mutatja ezt.

Programjainkról részletesen, napraké-
szen számoltunk be facebook oldalunkon: 
https://www.facebook.com/utveszto, 

és tájékoztatást adtunk az 
utveszto.com honlapunkon.

„Két keréken két nap alatt kétszáz kilo-
métert tekertünk csak azért, hogy elté-

vedjünk a kukoricásban?! Még szép!!! (Az 
este, éjszakába nyúló kártyapartiról nem 

is beszélve.)” Balázs

„Csodálatos közösség, csodálatos alko-
tása. Örülök, hogy megismerhettem, és 
hogy hallgatóimat is megismertethetem 

vele. Köszönöm a segítséget.” 
Lang János, szerkesztő (Magyar Rádió)

„Köszönjük szépen, fantasztikus élmény 
volt, izgalmakkal teli pillanatokat éltünk 

meg, jövőre ígérjük, visszatérünk.” 
Kiss család

És hosszan idézhetnénk még a vendég-
könyvből látogatóink tollából.

Köszönet a vendégeknek, hogy ado-
mánybelépőjükkel támogatták a Kiss 
Mária Hortensia Honismereti Kör továb-
bi munkáját. 

„Isteni volt a főtt qukorica, a vendéglátás, 
a hangulat, az útvonal, a kukorica nyer-
sen, főve, labirintusban és labirintuson 

kívül. Mit mondhatnánk, 
azaz írhatnánk mást, minthogy: 

KISZOMBORI QUKORICÁS, JÖVŐRE ÚJRA 
VELED, UGYANITT. FOLYT. KÖV.”  Mi & Mi 

„Rendkívül élvezetes volt az idei útvesz-
tő, jövőre újra jövünk, gratulálunk, és kö-

szönjük a szervezőknek.” 
Gilicze Márta

Az idei évben támogatói voltak rendezvényünknek:

KuKORICA-ÚTVESZTő FESZTIVÁL – RóNAYAK éVE 2017

■ VENDÉGEINK íRTÁK:

Makói Mozaik, Rádió 7, Kiszombor Határ-
rendészeti Kirendeltség és Rendőrség, Kis-
zombor Nagyközségi Önkormányzat, Dózsa 
György Általános Iskola Kiszombor, Városi 
Televízió Makó, Szeredi Kft., Gabnai Gábor, 
Gabonakutató Nonprofi t Kft., Dénesmajor 
Kiszombor, Rónay Eszter, Rónay Elemér le-
származottja, a kiszombori motorosok, az 
apátfalvi színjátszókör, Marosszögi Egyet-
értés Vadásztársaság, Annus és Fia Kft., 
Roncsderbi, Jani István, Hagymatikum 
Makó, sasip.hu, Bökény Népe Kulturális és 
Harcművészeti Egyesület, Kiszombori Ha-
gyományőrző citerazenekar, SHINTAI DOJO 
– Pap Gábor, Kiszomborért Alapítvány, KÖZ-
ÚT Makó, Kiszombori Polgárőr Egyesület, 
Szabad Madár Íjász Csapat, MakóMa, Már-
kus Péter, Ady Endre Művelődési Ház, Heti 
Új Szó, Makó Híradó, Makói Csípős, Kossuth 
Rádió, Borsi Sándor, Borsiné Engi Katalin, dr. 
Fekete Gyöngyi, Fejes Levente, Kovács Gá-
bor, Szűcs József, ifj . Baranyi Sándor, Buzás 

Péter, Kovács Jenő, Bacsa György, Horváth 
Józsefné, Nagy Gyula,  Rigó Angéla, Dömösi 
Emese, Tenczer Csaba,Tenczer Zita, Szegvá-
ri Ernőné, Furulyás Antalné, Baranyi Tímea, 
Baranyi Enikő, Hegyes Balázs, Pozsárné 
Nagy Ilona, Fodor Beáta, Köles László, 
Szalmáné Horváth Márta, Baranyi István, 
Baranyi Attila.

Az üzemeltető honismereti kör tagsága, 
kiknek munkáját hálásan köszönöm:
Hegedűsné Bellik Klára, Süliné Rácz Emő-
ke, Engler Magdolna, Balázs Zoltán, Jankó 
Istvánné, Rutainé Matuszka Katalin, Terzin 
Józsefné, Farkas Lászlóné, Sóki Andrásné, 
Baranyi Sándor, Baranyi Sándorné, Ke-
lemenné Goldis Julianna, Sinka Lajosné, 
Sinka Lajos, Gulácsiné Simondán Ilona, 
Nyári Mihály, Varga Attila.

Pártoló tagok:
Duruczné Ocskó Edit, Bajnóczi János, Ba-

lázs Lászlóné, Sóki András, Balázs Tibor, Ko-
vács István, Görbe Boldizsár,  Vízhányó Má-
ria Ágnes, Jankó Dániel, Bokor Mihály, Bo-
kor Imre, Nagy Zoltán, Fejes Roland, Jankó 
Dániel, Szabóné Uracs Ildikó, Szabó István. 

Önkéntesünk: Hévizi Gézáné

Közösségi szolgálatosaink: Tenczer Fran-
ciska, Matuszka Melitta

JÖVőRE FOLYTATJuK!
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HONISMERETI KÖRÖS PROGRAMELőZETES 
• Honismereti nap - toronyzene szeptember 16-án
• Október 14. – kirándulás Szentendrére: Hajóút, kellemes ebéd,  
 szentendrei városnézés. Jelentkezni a 30/499 8686-os számon,  
 facén, kzhonismeretikor@gmail.com levélcímen lehet.
• Szeptember 29. Rigó Angéla szappanok és kencék bemuta  
 tója. 
• Október 6-ai fáklyás felvonulás - műsor
Az őszi programok helyszínei és maguk a programok is a kultú-

ra házi felújítástól függnekés INGYENESEN látogathatók!
• Októberben Kasza Lajosné előadása a gyógynövényekről.
• Kosárkötő-tanfolyam jelentkezők esetén. JELENTKEZNI A    
 TANFOLYAMRA A 30/499-8686 telefonszámon lehet.
• Szeptember vége hagyományos lekvárfőzés a kör 
 asszonyaival.

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYünk tárgyait gyarapították az el-
múlt időszakban: dr. Hegyes Ferencné, Horváth József, Kesjárné 

Mészáros Gabriella, Nagy Zoltán, Sarróné Zubán Nikoletta, 
Ugri Katalin. Köszönjük a közösség nevében támogatásukat!

Tisztelt sportos, játékos programokat 
kedvelő kiszombori lakosok!
A Kiszombori Közösségi Napok 2017 el-
nevezésű falunapi rendezvényünk har-
madik napján 2017. szeptember 17-én, va-
sárnap a hagyományokhoz híven sportna-

pot rendezünk településünk sportpályá-
ján. Kispályás labdarúgó-mérkőzésekre 6 
fős, élőcsocsóra 5 fős és a családi sorver-
senyekre 3 fős csapatok jelentkezését vá-
rom. Jelentkezési határidő: 2017. szep-
tember 12.

Személyes jelentkezéssel az Ady Endre 
Művelődési Házban vagy a 06-70/621-
6728-as telefonszámon. 
Aktív részvételüket előre is köszönöm.

Pozsárné Nagy Ilona
művelődésszervező

FELHÍVÁS

HONISMERETI HÍREK
KéPEK AZ IdEI ÚTVESZTőRőL


