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A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA HIRDETMÉNYE
Tisztelt Választópolgárok!

Magyarország Köztársasági Elnöke
 a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását 2019. október 13. napjára tűzte ki. 

NÉVjEgYZÉk
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldé-
sével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2019. augusztus 
23-ig kell megküldeni. A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt 
a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe.

ÁTjELENTkEZÉS
Átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthat be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor 
ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart, átjelentkezéssel a tartóz-
kodási helyén szavazhat. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én (szerda) 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi vá-
lasztási irodához. 
Az átjelentkező választópolgár
- levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 9-én (szerda) 16.00 óráig,
- személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 11-én (péntek) 16.00 óráig visszavonhatja át-
jelentkezési kérelmét. 
A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha legkésőbb 2019. október 11-én (péntek) tartózkodási helyét meg-
szünteti. 

jELöLT- ÉS LISTAÁLLíTÁS
A Helyi Választási Iroda Vezetőjének a központi névjegyzékben található választópolgárok (2019. augusztus 7-ei) adatai alapján 2019. augusztus 
8-ig kellett megállapítani az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát.
A központi névjegyzék adatai szerint kiszombor nagyközség választópolgárainak száma 2019. augusztus 7. napján 3200 fő, így 
- a képviselőjelöltté váláshoz szükséges ajánlások száma: 32 darab,
- a polgármesterjelöltté váláshoz szükséges ajánlások száma: 96 darab.
Az ajánlóíveket legkorábban 2019. augusztus 24-én vehetik át az igénylők vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgárok, és legkésőbb 2019. 
szeptember 9-én (hétfőn) 16 óráig adhatják le a Helyi Választási Irodában. 
A jelölő szervezet a listát, illetve a listán szereplő jelölt jelölését legkésőbb 2019. szeptember 10-én (kedd) 16.00 óráig vonhatja vissza.
A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2019. október 4-én (péntek) 16.00 óráig lehet bejelenteni.

AZ AjÁNLÁS 
A választópolgár több jelöltet is ajánlhat, azonban egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat.
Ajánlást az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni, az alábbi kivételekkel:
- az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó mun-
kavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
- a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatá-
nak teljesítése közben,
- tömegközlekedési eszközön,
- állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
- felsőoktatási és köznevelési intézményben,
- egészségügyi szolgáltató helyiségében, valamint
- a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen.
Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.

A VÁLASZTÁSI kAMpÁNY
A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. október 13-án 19.00 óráig tart. 
A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – köz-
területen – választási kampánytevékenység 2019. október 13-án nem folytatható. 2019. október 13-án választási gyűlés nem tartható. 2019. október 
13-án politikai reklámot nem lehet közzétenni. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2019. november 12-én 16.00 
óráig köteles eltávolítani.

MOZgóuRNA
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota, fogyatékossága vagy fogva tartása miatt nem tud megjelenni a 
szavazóhelyiségben, mozgóurnát igényelhet. A mozgóurna iránti kérelmet az alábbiak szerint kell benyújtani:
a) a helyi választási irodához
- levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten 2019. október 9-én (szerdán) 16.00 óráig
- személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással interneten 2019. október 11-én (pénteken) 16.00 óráig vagy 16.00 órát követően ügyfélkapus azono-
sítással interneten 2019. október 13-án (vasárnap) 12.00 óráig,
b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazás útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel a szavazás nap-
ján 2019. október 13-án (vasárnap) 12.00 óráig.

A választással kapcsolatos részletes tájékoztatásért a Polgármesteri Hivatalban működő Helyi Választási Irodához lehet fordulni.
A kiszombori Helyi Választási Iroda címe: 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel.: 62/525-090, e-mail: ph@kiszombor.hu, 
vezetője: Dr. kárpáti Tibor jegyző, helyettese: Tenczerné Bajusz Ilona igazgatási csoportvezető.

Dr. kárpáti Tibor kiszombori Helyi Választási Iroda vezetője
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A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA HIRDETMÉNYE

Tisztelt Választópolgárok!

A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választását 2019. október 13. 
napjára – a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásának napjára – tűzte ki.

A Nemzeti Választási Bizottság 183/2019. számú határozatában kiszomboron roma nemzetiség tekintetében tűzte ki a települési nemzetiségi önkormányzati kép-
viselők választását, amelynek mellékletében megállapításra került a megválasztható képviselők száma, valamint a jelöltállításhoz szükséges ajánlások száma az aláb-
biak szerint:
- szükséges ajánlások száma: 6 darab,
- megválasztható képviselők száma: 5 fő.

NÉVjEgYZÉk
A nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe azt a választópolgárt kell felvenni, aki legkésőbb 2019. szeptember 27-én 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján szere-
pel nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben. 
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a sza-
vazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2019. augusztus 23-ig kell megküldeni. A helyi választá-
si iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-ét követően ke-
rül a település szavazóköri névjegyzékébe.
A szavazóköri névjegyzékből a választópolgár nemzetiségi adatát törölni kell, ha legkésőbb 2019. október 11-én a választópolgár kérelmére a választópolgár nemzeti-
séghez tartozását a választási iroda törli a központi névjegyzékből. 

A jELöLT- ÉS LISTAÁLLíTÁS
A helyi választási iroda – az ajánlóív átadásával egyidejűleg – ingyenesen átadja a jelölő szervezet számára a településen a jelölt ajánlására jogosult választópolgárok 
nevét és lakcímét, amelyet kizárólag az ajánlások gyűjtésére használhat fel, egyéb célú felhasználásuk, másolásuk, harmadik személy részére történő átadásuk szigorú-
an tilos!
A jelölő szervezet a névjegyzéki adatokat további két alkalommal igényelheti ingyenesen 2019. szeptember 8-án 16 óráig és a 2019. szeptember 30-án 16 óráig, 
írásbeli megkeresés alapján. Ezek az adatok már nem tartalmazzák az adataik kiadását megtiltó választópolgárok nevét és lakcímét, továbbá kizárólag közvetlen poli-
tikai kampány céljára használhatók fel.
Az ajánlóíveket legkorábban 2019. augusztus 24-én vehetik át az igénylők vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgárok. 
A települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én (hétfő) 16.00 óráig kell bejelenteni a Helyi Választási irodában. 
A választási bizottságba megfigyelőt legkésőbb 2019. október 4-én (péntek) 16.00 óráig lehet bejelenteni.

AZ AjÁNLÁS
A nemzetiségi névjegyzékben szereplő, a településen lakóhellyel rendelkező választópolgár az ajánlását az ajánlóíven adja le. A választópolgár több nemzetiségi je-
löltet is ajánlhat, azonban egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat. Ajánlást az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni, az alábbi kivételekkel:
- az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötele-
zettsége teljesítése közben,
- a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése köz-
ben,
- tömegközlekedési eszközön,
- állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
- felsőoktatási és köznevelési intézményben,
- egészségügyi szolgáltató helyiségében, valamint
- a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen.
Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.

SZAVAZÁS 
A választópolgár személyesen, az értesítőn feltüntetett szavazóhelyiségben szavazhat.
A nemzetiségi önkormányzati választáson mindenki csak a saját lakóhelye szerinti szavazókörben szavazhat. Aki azonban a lakóhelye mellett bejelentett tartózkodási 
hellyel is rendelkezik, az választhat, hogy melyik településen szeretne részt venni a választáson. 
Átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthat be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartóz-
kodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart, átjelentkezéssel a tartózkodási helyén szavazhat. 
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én (szerda) 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. 
Az átjelentkező választópolgár
- levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 9-én (szerda) 16.00 óráig,
- személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 11-én (péntek) 16.00 óráig visszavonhatja átjelentkezési ké-
relmét. 
A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha legkésőbb 2019. október 11-én (péntek) tartózkodási helyét megszünteti. 

MOZgóuRNA
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota, fogyatékossága vagy fogva tartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiség-
ben, mozgóurnát igényelhet.
A mozgóurna iránti kérelmet az alábbiak szerint kell benyújtani:
a) a helyi választási irodához
- levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten 2019. október 9-én (szerdán) 16.00 óráig
- személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással interneten 2019. október 11-én (pénteken) 16.00 óráig vagy 16.00 órát követően ügyfélkapus azonosítással interneten 
2019. október 13-án (vasárnap) 12.00 óráig,
b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazás útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel a szavazás napján 2019. októ-
ber 13-án (vasárnap) 12.00 óráig.

A választással kapcsolatos részletes tájékoztatásért a Polgármesteri Hivatalban működő Helyi Választási Irodához lehet fordulni.

A kiszombori Helyi Választási Iroda címe: 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel.: 62/525-090, e-mail: ph@kiszombor.hu, 
vezetője: Dr. kárpáti Tibor jegyző, helyettese: Tenczerné Bajusz Ilona igazgatási csoportvezető.

        Dr. kárpáti Tibor  kiszombori Helyi Választási Iroda vezetője



■ JóL VIZSGÁZOTT A FeLúJíTOTT   
cSApAdÉkVíZeLVeZeTő hÁLóZAT   
kISZOMbOrOn
 2018-ban TOP forrásból valósult meg a te-
lepülésen 6893 méter hosszúságban a csapa-
dékvíz-elvezető csatornahálózat felújítása. A 
nyílt földmedrű árkokban a csatornaszelvények 
helyreállítása, betonelemekkel mederburkolá-
sok és a temető előtt zárt szakasz kialakítása 
valósult meg. Az idei április-májusi-júniusi rend-
kívüli csapadékos időjárás tette először próbá-
ra a felújított rendszert, ami igazán jól vizsgá-

zott. A több alkalommal is az egyszerre lehul-
ló közel 50-100 mm csapadékmennyiség fenn-
akadás nélkül folyt végig a hálózaton a kültéri 
befogadócsatornákba. Sehol nem történt kiön-
tés, elöntés, és épületek sem kerültek veszély-
be. A beruházás ezzel igazolta szükségességét. 

■ eFOp-1.5.3-16-2017-00025 köZöSSÉGI  
SZOLGÁLTATÁSOk MInőSÉGÉnek 
FeJLeSZTÉSe
 Maroslele, Apátfalva, Magyarcsanád, 
Kiszombor, Földeák, Óföldeák, Székkutas, 
Mártély és Mindszent települések közösen, 
konzorciumként pályázatot nyújtottak be és tá-
mogatásban részesültek az EFOP-1.5.3-16-2017-
00025 kódszámú, „Közösségi szolgáltatások 
minőségének fejlesztése Csongrád megyében” 
elnevezésű, projekt megvalósítására. A pályá-
zat keretében Kiszombor Nagyközség Önkor-
mányzatának lehetősége nyílt napközis tábor 
szervezésére. A tábor teljes mértékben ingye-
nes volt, a pályázat fedezte a kísérők, felügyelő 
pedagógusok megbízási díját, naponta három-
szori étkezést (mind a gyerekeknek, mind a pe-

dagógusok számára). Annak érdekében, hogy a 
táborban részvevő gyermekek tartalmasan tölt-
sék idejüket, társasjátékokat, sporteszközöket, 
kreatív eszközöket szereztünk be.
 A pályázat lehetőséget adott minden héten 1 
kirándulás megszervezésére. Az ezzel kapcso-
latos költségek (utazás, belépőjegy) szintén a 
pályázatból voltak finanszírozhatók.

A programelem sikeres megvalósítása érdeké-
ben együttműködtünk a Dózsa György Általá-
nos Iskolával, a Kiss Mária Hortensia Honisme-
reti Körrel, a Kiszombor-Maroslelei Református 
Missziói Társegyházközséggel, valamint a Köz-
művelődési Könyvtárral.

■  A VIdÉkFeJLeSZTÉSI prOGrAM kereTÉn 
beLüL A TISZA ÉS MArOS VIdÉke JöVőJÉ-
ÉrT eGYeSüLeT MűködÉSI TerüLeTÉre 
MeGhIrdeTeTT pÁLYÁZATOk
 Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a 
képviselő-testület döntése alapján pályáza-
tot nyújtott be a Tisza és Maros Vidéke Jövő-
jéért Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport által 
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A képviselő-testület a 2019. június 25-én tar-
tott soros ülése első napirendjeként elfogadta a 
polgármesteri jelentést. 

A rendelettervezetek, döntési javaslatok napi-
rendi pontban 
módosította: 
•	 a	tanév,	nevelési	év	kezdetének,	valamint	az	
intézményi gyermekétkeztetés díjának támoga-
tásáról szóló 16/2015. (VIII. 26.) önkormányzati 
rendeletet oly módon, hogy a tanévkezdési tá-
mogatás a jövőben pénzbeli támogatás formá-
jában kerül kifizetésre,
•	 az	Önkormányzat	2019.	évi	költségvetéséről	
szóló 4/2019.(II. 27.) önkormányzati rendeletet,
döntött: 
•	 arról,	 hogy	 Kiszombor	 Nagyközség	 Önkor-
mányzata nyújtson be pályázatot a Magyaror-
szág 2019. évi központi költségvetéséről szóló 
2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 10. pontja sze-
rinti önkormányzatok szociális támogatására, 
•	 arról,	hogy	felhatalmazza	Makó	Város	Önkor-
mányzatát, mint gesztor önkormányzatot, hogy 
pályázatot nyújtson be Magyarország 2019. évi 
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. tör-
vény 3. melléklet I. 7. pontja és I. 10. pontja sze-
rinti megyei önkormányzatok rendkívüli támo-
gatására és a települési önkormányzatok rend-
kívüli önkormányzati támogatására. 
tudomásul vette: 
•	 a	Vidékfejlesztési	Program	keretén	belül	a	Ti-
sza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület műkö-
dési területére meghirdetett pályázatokról szó-
ló tájékoztatást, mely szerint a Kiszombor Nagy-
község Önkormányzata 

- „A településen élők hasznos szabadidő el-
töltését segítő fejlesztések megvalósítása” 

című pályázat esetében, a kiszombori játszó-
térre 18 db felnőtt játszótéri elem beszerzésé-
hez 5.932.379 Ft összegű vissza nem téríten-
dő támogatásra, 
- a „Települési szintű kulturális vonzerőre ala 
puló, ökoturisztikai, aktív turizmushoz kap-
csolódó közösségi fejlesztések” című pályá-
zat esetében pedig a Vályogos-tó partjára 3 
db háttámlás pad és 6 db asztal-pad garni-
túra (háttámlás paddal, fedett kivitelben) be-
szerzéséhez és telepítéséhez 4.960.620 Ft 
vissza nem térítendő támogatásra, 

vált jogosulttá, 
•	 a	Kiszomborért	Alapítvány	2018.	évi	egysze-
rűsített éves beszámolóját,
meghatározta: 
•	 a	„Rónay	család	emlékezete”	kiállítás	nyitva-
tartási idejét és a belépőjegyek árát, 
hozzájárult: 
•	 ahhoz,	hogy	a	kiszombori	 temető	főbejárata	
felőli rész jobb oldalán lévő üres területen ur-
natároló falak kerüljenek kialakításra, melyek-
hez a tervezővel a kivitelezési terv elkészítése 
érdekében a további egyeztetések lefolytatása 
szükséges,
jóváhagyta: 
•	 a	Kiszombori	Szociális	és	Gyermekjóléti	Intéz-
mény Szakmai Program módosítását.

 Harmadik napirendi pontként elfogadta a 
Kiszombori Karátson Emília Óvoda 2018/2019-
es nevelési évre vonatkozó tevékenységéről 
szóló beszámolót. 

 A negyedik napirendi pontban tudomásul 
vette a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ 
kiszombori feladatellátásáról, az iskola működ-

tetésének tapasztalatairól szóló tájékoztatót. 

 Az ötödik napirendi pont keretében tudomá-
sul vette a Somogyi Károly Városi és Megyei 
Könyvtár a Könyvtárellátási Szolgáltatási Rend-
szer által nyújtott 2018. évi szolgáltatásáról szó-
ló szakmai tájékoztatót. 

 Hatodik napirendi pontként elfogadta a tele-
pülésen folyó könyvtári tevékenységről szóló 
tájékoztatót. 

 A hetedik napirendi pont keretében elfogad-
ta a településen folyó közművelődési tevékeny-
ségről szóló tájékoztatót.

 Végül zárt ülés keretében döntött egy önkor-
mányzati tulajdonú bérlakásban lakó bérlő bér-
leti jogviszonyának meghosszabbításáról. 

A képviselő-testület a 2019. július 30-án tar-
tott rendkívüli ülésén 
döntött: 
•	 a	 települési	 önkormányzatok	 szociális	 célú	
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támoga-
tásra kiírt pályázat benyújtásáról 1026 q bar-
nakőszénre vonatkozóan, melyhez Kiszombor 
Nagyközség Önkormányzata 1.433.322 Ft ösz-
szegű önerőt biztosít,
- a Vidékfejlesztési Program eredményeinek 
népszerűsítése tárgyában 1.200.000 Ft össze-
gű támogatásra kiírt pályázat benyújtásáról, 
amely a 2019. szeptember 13–14. napján meg-
rendezésre kerülő Közösségi Napok rendez-
vény költségeinek finanszírozása érdekében 
kerül felhasználásra.

öNkORMÁNYZATI HíREk
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meghirdetett „A településen élők hasznos sza-
badidő eltöltését segítő fejlesztések megvaló-
sítása” című, VP6-19.2.1.-84-5-17 kódszámú, és 
a „Települési szintű kulturális vonzerőre alapu-
ló, ökoturisztikai, aktív turizmushoz kapcsolódó 
közösségi fejlesztések” című, VP6-19.2.1.-84-9-
17 kódszámú támogatásokra vonatkozóan.
 A VP6-19.2.1.-84-5-17 kódszámú pályázat 
„Kiszombori játszótér bővítése felnőtt játszótéri 
elemekkel” elnevezéssel, a Kiszombor, Szege-
di utca 13/2 hrsz.-ú játszótéren felnőtt kondicio-
náló gépek beszerzésére, a VP6-19.2.1.-84-9-17 
kódszámú pályázat „Aktív turizmus elősegítése 
a Vályogos-tó partján” elnevezéssel a Vályogos-
tó partjára garnitúra asztal-pad garnitúra (hát-
támlás paddal, fedett kivitelben) és háttámlás 
pad beszerzésére irányult.
 A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóság 
mindkét pályázatot támogatásra alkalmasnak 
minősítette. A támogató a projekt elszámolható 
költségeit az Európai Mezőgazdasági Vidékfej-
lesztési Alap és a hazai költségvetési előirány-
zatból vissza nem térítendő támogatás formá-
jában finanszírozza. A projektek támogatási in-
tenzitása 100 %. 
 A támogató döntése alapján önkormányza-
tunk mint kedvezményezett, a játszótéri eszkö-
zök beszerzésére 5.932.379 Ft, a Vályogos-tó 
partján elhelyezendő eszközök beszerzésére 
pedig 4.960.620 Ft vissza nem térítendő támo-
gatásra vált jogosulttá. 
 Ezáltal a pályázatok keretében a játszótér-
re 18 db felnőtt játszótéri elem beszerzése, a 
Vályogos-tó partjára 6 db asztal-pad garnitú-
ra (háttámlás paddal, fedett kivitelben) és 3 db 
háttámlás pad és beszerzése és telepítése való-
sul meg. 

■ FOGOrVOSI rendeLő FeLúJíTÁSA
 Kiszombor Nagyközség Önkormányzata az 
„Energetikai beruházások Kiszomboron” című, 
2016-ban nyertes TOP-os pályázat keretében 
2019. március hónapban megkezdte a fogorvo-

si rendelő felújítási munkálatait. A nyertes kivi-
telező közbeszerzési eljárás lefolytatását köve-
tően a Hungarosun Bt. lett. 
 A kivitelezés tartalmazta az épület hőszi-
getelését, külső homlokzati nyílászáró cseré-
jét, fűtéskorszerűsítését hőszivattyú beépíté-
sével, napelemes rendszer kiépítését, elektro-
mos hálózat felújítását, külső-belső festését. A 

beruházás költsége bruttó 21.581.212 Ft. A pá-
lyázati támogatás mellett az önkormányzat 
2.656.363 Ft saját forrás felhasználásával új 
fogröntgenkészüléket, digitalizáló berendezést 
és 1 db ólomkötényt vásárolt, melyek a rende-
lőbe még július hónapban megérkeztek, és be-
üzemelésre is kerültek. 

■ kISZOMbOrI pIAc
 Szintén 2016-ban elnyert TOP forrásból 
valósul meg egy új helyi piac kialakítása a 
Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti ingatlan te-
rületén. 115,7 m2 fedett, 16 asztalos piacépü-
let épül, és a volt KTSZ épületében található vi-

zesblokk is felújításra kerül. A bekerülési költ-
ség bruttó 60.000.000 Ft. A pályázati támoga-
tás mellett az Önkormányzat bruttó 15.000.000 
Ft önrésszel járul hozzá a megvalósításhoz. A 
munkálatok május közepén megindultak, előre-
látható befejezési időpont 2019. szeptember. 

■ MAGYAr FALU prOGrAM -OrVOSI eSZköZ 
pÁLYÁZAT
A Magyar Államkincstár által megküldött értesí-
tés szerint Kiszombor Nagyközség Önkormány-
zata eredményesen szerepelt a Magyar Falu 
Program keretében az Orvosi eszköz című pá-
lyázati kiírásra benyújtott pályázatával, melynek 
során a megpályázott 2.995.005 Ft 100 %-os 
támogatásban részesült. Önkormányzatunk a 
pénzt orvosi eszközök beszerzésére fordíthatja, 
mellyel a két háziorvos és a Védőnői Szolgálat 
eszközparkja fog korszerűsödni. 
 
A pályázattal nyert összegből csak a főbb esz-
közöket említve, dr. Kiss Katalin háziorvos ren-
delőjébe
•	 vérnyomásmérő	és	mandzsettasorok	(felnőt	
 tek, gyerekek ellátásához),
•	 lélegeztető	ballon	(felnőtt,	gyermek,	
 csecsemő részére), 
•	 izolációs	takaró,
•	 dermatoszkóp,	
•	 áram	nélkül	működő	szívóberendezés,
és dr. Hegyes Ferenc háziorvos rendelőjébe 
•	 pulzoximéter,
•	 fonendoszkóp,
•	 ambuláns	vérnyomásmérő	Holter	készülék,
•	 defibrillátor,
a Védőnői Szolgálat részére pedig 
•	 audiométer,
•	 hűtőszekrény,
•	 hűtőtáska,	
•	 10	fiókos,	zárható	kartotékszekrény
•	 2	db	irodai	szék
•	 számítógép	kerül	beszerzésre.	

■ TISZTELT LAKOSSÁG!

 Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. január el-
sejétől a társasházzá nem alakult, és gazdálko-
dó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fi-
óktelepként be nem jegyzett, egylakásos in-
gatlanok tulajdonosai – zömmel családiház-tu-
lajdonosok – részére, a kéménytulajdonosok 
vagy kéményhasználók kezdeményezésére a 
közszolgáltató egy közösen egyeztetett idő-
pontban ingyenesen végzi el a felülvizsgá-
latot. A törvényben megállapított egy vagy két 
évnél gyakoribb ellenőrzés – ha azt nem a ké-
ményseprő írja elő – megrendelésnek minősül, 
és költségekkel jár.

Az ingyenes sormunka iránti igényét időpont-
foglalással jelentheti be:

•	 Online	 a	 www.kemenysepres.hu/
ugyfelszolgalat oldalon az „időpontfoglalás” 
elektronikus űrlap kitöltésével

•	 Telefonon	a	1818 9 1 1-es menüpontban

•	 E-mailben	 a	 kemenysepro.ugyfelszolgalat@
katved.gov.hu címen 

•	 Írásban	 a	 BM	OKF	GEK	 részére	 címzetten	 a	
1903 Budapest, Pf.: 314. címen

•	 Személyesen,	 nyitvatartási	 időben	 a	 me-
gyei	 ügyfélszolgálati	 pontokon	 (http://www.
kemenysepres.hu/ugyfelszolgalat/megyei)

•	 Külföldről	a	+36	(1)	550	1858	helyi	díjszabás-
sal hívható telefonszámon.

 Az égéstermék-elvezető ellenőrzéséről és an-
nak eredményeiről a kéményseprő tanúsítványt 
állít ki, amelynek egy példányát az ügyfélnek 
igazolt módon átadja. 

A gazdálkodó szervezetek tulajdonában vagy 
használatában lévő egylakásos ingatlanok-
nál a kéményellenőrzés a tüzelő-fűtőberen-
dezés fajtájától függően évente vagy két-
évente kötelező. 

 A kéményseprőipari tevékenységet megren-
delésre a területi kéményseprőipari szolgáltató 
végzi költségtérítés ellenében. 

 Kiszomboron a kéményseprési feladatokat a 
Szegedi Kéményseprőipari Szolgáltató és Ke-
reskedelmi Kft. végzi. 
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■ TAnÉV neVeLÉSI ÉV keZdeTÉnek 
TÁMOGATÁSA
 Kiszombor Nagyközség Önkormányzata an-
nak érdekében, hogy enyhítse az óvodába és 
iskolába járó gyermeket nevelőcsaládok anya-
gi terheit, valamint a szülőket arra ösztönöz-
ze, hogy a kiszombori óvodába és iskolába íras-
sák be a gyermekeiket, támogatásban részesí-
ti azon személyeket, akiknek a családjában az 
egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg 
a 160.000 Ft/főt. 
•	 a) óvodáskorú gyermeke a Kiszombori 
Karátson Emília Óvodába jár,
• b) általános iskolás korú gyermeke a 
Kiszombori Dózsa György Általános Iskola ta-
nulója,
•  c)  az általános iskolás tanuló vagy az óvo-
dás a kiszombori intézményektől eltérő intéz-
ménybe jár és a szülő a Pedagógiai Szakszol-

gálat Szakértői Bizottsága által kiállított szak-
véleménnyel igazolja, hogy a gyermeke sajá-
tos 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 jogosultak a kérelmüket a mellékelt nyom-
tatvány kitöltésével juttathatják el a kiszombori 
Polgármesteri Hivatalba.

1. A tanév, nevelési év kezdetének támogatása 
iránti kérelmet szeptember 30-ig lehet beadni, 
a határidő elmulasztása jogvesztő.
2. A kérelemhez a kiszombori óvodába és álta-
lános iskolába járó tanulóknak iskolalátogatási 
igazolást nem kell becsatolni.
3. A kérelem mellékletét képezi a sajátos ne-

velési igényű vagy fogyatékos gyermek eseté-
ben az iskolalátogatási igazolás, és a Pedagó-
giai Szakszolgálat Szakértői Bizottsága szakvé-
leményének fénymásolatát kell becsatolni azon 
gyermekek esetében, akik nem a kiszombori 
óvodába vagy általános iskolába járnak.
4. A kérelemhez mellékelni kell a családi pótlék-
ra (iskoláztatási támogatásra) jogosult középis-
kolás gyermek iskolalátogatási igazolását.
5. A tanév, nevelési év kezdetének támogatása 
a kiszombori állandó vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező és életvitelszerűen Kiszomboron 
élő tanuló jogosult.
6. A tanév, nevelési év kezdetének támogatá-
sában csak azok a családok részesíthetők, ahol 
az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 
160.000 Ft-ot.

■ nYÁrI ÉLeT A böLcSődÉben
 Mozgalmas és vidám élet folyik bölcsődénk-
ben a nyár során is. Már reggeli után lehet az 
udvaron homokozni, labdázni, motorozni. A 
gyurmázás, rajzolás, képeskönyvek nézege-
tése, konstruáló játékok mellett előkerülnek a 
nagy vidámságot okozó vizes játékok is.
 Júniusban Jani Edit óvodapedagógussal kö-
zös szülői értekezletet tartottunk a szeptember-
től óvodába menő gyerekek szülei részvételé-
vel. A szülők feltehették kérdéseiket, ismerked-
hettek az óvodai élettel, szokásokkal, és átsé-
tálhattak gyermekeikkel az óvodába is.
 Júliusban szülőcsoportos beszélgetésre vár-
tuk a szülőket mindkét csoportban. A Napsugár 
csoportban a kisgyermeknevelők beszélget-
tek a szülőkkel az óvodaérettségről, az óvodá-
ba kerülés után esetlegesen felmerülő átmene-
ti nehézségekről. A Katica csoport témája a kis-
gyermekkel töltött szabadidős lehetőségek, te-
vékenységek voltak.
 Július végén ünnepi uzsonna keretében bú-
csúztunk el a tőlünk elballagó gyermekektől, 
ahova vártuk a szülőket, testvéreket, nagyszü-
lőket is. Szeptembertől számukra új élet kezdő-
dik, kitárja kapuit az óvoda. A kisgyermekkor-
nak megfelelő tartalmas elfoglaltságok, a vál-
tozatos tevékenységek biztosítása, az énekek, 
mondókák, a bölcsődei napirend, a közösségi 
életben kialakult szabályok, az egymáshoz való 
alkalmazkodás, a bölcsődében gyűjtött tapasz-
talatok jó alapot adnak a következő érési fok, 
az óvoda eléréséhez. Ezek ellenére a változás, 
a búcsúzás senkinek sem könnyű.
 Szeretettel búcsúzunk, és kívánunk élmé-
nyekben gazdag, boldog óvodás éveket!

Folytatás a 10. oldalon!
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■  nYÁrOn IS AZ OVIbAn
 Azoknak a gyerekeknek, akik az óvodában 
töltik a nyarat, igyekeztünk minél változatosabb 
és színesebb programokat biztosítani.
 Az óvoda árnyas hátsó udvarán minden bizto-
sított az idő tartalmas eltöltésére.
 A szabad játék mellett került idő a 
kézműveskedésre. Vadvirágokat préseltünk, 
koszorút és nyakláncot fontunk. A gyerekek so-
kat festettek, gyurmáztak, vizes játékokat ját-

szottak. Természetesen fagyizásra és közösen 
készített, hűsítő limonádéra is jutott idő. Az óvó 
nénik bábelőadással, diafilmvetítéssel színesí-
tették a nyári napokat.
 A hátsó udvaron lévő kiskert is sok örömet 
szerzett, hiszen a közösen végzett munka gyü-
mölcsének betakarítása és elfogyasztása új él-
ményekkel gazdagította a gyerekeket. Szívesen 
fogyasztották az asztalra került karalábét, hagy-
mát, paradicsomot. 

Támogató felajánlók révén sok-sok idénygyü-
mölcsöt - sárgabarackot, almát, őszibarackot, 
dinnyét, szilvát - és frissen sült illatozó süte-
ményt is fogyaszthattak a gyerekek. Köszönjük 
mindazoknak az önzetlen és nagylelkű támoga-
tását, akik gondoltak a nyarat az oviban töltő ki-
csikre. 
 Munkánkat a nyár során két fiatal és lelkes, 
mindig mosolygó munkaerő segítette. 

Jani edit óvodapedagógus

Sokak által ismert és szeretett személytől - a 
kiszombori óvoda egyik kedves óvó nénijé-
től - kellett búcsút vennünk néhány hete - 
Barna Gyuláné Gyöngyike, óvó nénitől! 
A gyermekek nevelése-oktatása minden te-
lepülés szívügye. Barna Gyuláné egész éle-
tét az óvodás gyermekek nevelésének szen-
telte. 
 
 1952. augusztus 15-én lépett munká-
ba Kiszomboron, ahol nemcsak új lakó-
helyet talált, de itt is alapított családot, 
és egy egész életre szóló hivatásra is lelt a 
kiszombori óvodában. 
 Mindig gyerekek vették körül, sok-sok 
kisgyermeknek tanította meg, mi a jó, és mi 
a helytelen. Példás, lelkiismeretes pedagógi-
ai munkát végzett, ezért 1961 óta az általá-
nos vezetőhelyettesi feladatokat is ellátta az 
intézményben. Példamutató szakmai mun-
kájáért Miniszteri Dicséretben részesült. 
1990-ben vonult nyugdíjba. Ekkor több év-
tizedes lelkiismeretes nevelő munkájáért 
Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitünte-
tésben részesült. A község életében is aktí-
van részt vett, több ifjúsági és felnőtt szak-
kört vezetet, a Nőklubot is évekig irányítot-
ta.

 Talán nincs is olyan Zomboron élő csa-
lád, akivel ne került volna kapcsolatba az 
óvodai nevelés időszakában. 
 Sok szép emléket őrzünk mi is, egykori 
óvodásai, munkatársai. Emberségét, gyer-
mekszeretetét példaértékűnek tartjuk! Az 
óvoda jubileumi évkönyvében is megőriz-
tük az utókornak kedves alakját. 
 Mindazok, akik szerették és tisztelték, 
az óvodában található tablón szereplő kép 

előtt emlékezhetnek meg kedves személyé-
ről, generációk elismert óvó nénijéről.
 Időközben érkezett a szomorú hír, hogy 
Dorogi Jánosné, vagy ahogyan minden-
ki nevezte - Ilonka néni - egykori daduska 
nénink is elhunyt. 1977 és 1993 között vett 
részt a zombori gyermekek óvodai gondo-
zásában, segítette a nevelőmunkát. Emlékét 
szeretettel megőrizzük! 

Börcsökné Balázs Márta, óvodavezető

óVODAI HíREk

BÚCSÚZUNK!

„A nagy szavak nem érnek semmit, 
elszállnak, mint az őszi szél,

De a szeretet, ha tiszta szívből fakad, 
elkíséri az embert, amíg él.”

hÉdL Ferenc
GAVALLÉr AndrÁS bALÁZS
rOSTÁS krISZTIÁn keVIn
IAnOVIcI SZóFIA
kOLOMpÁr MArceLL
dOrOGI pATrícIA

VArGA LIneTT erIkA
pÁSZTOr LÉnÁrd ZSOLT
AndrÁSI VIkTórIA VAndA
MAJOrOS bArnAbÁS
kUrAI LIneTT
prónAI hAnnA hAJnI

pATÁLY róberT rIkÁrdó
TóVIZI MÁrk TAMÁS
MrAZnIcZA reGInA
kónYA LOrenA eLenA

A böLcSőde dOLGOZóI



■ „TUdnI MIndIG könnYebb, 
      de kIMOndAnI... AZ A nehÉZ.”
 Intézményünkben a felzárkóztatás mellett ki-
emelt figyelmet fordítunk a tehetséggondozás-
ra. Ez a tantárgyak széles skáláját érinti, melyek 
közül most az általam is képviselt vers- és pró-
zamondás terén elért hazai és nemzetközi ered-
ményeinket szeretném ismertetni. Gyakran ta-
pasztaljuk, hogy időnként nehezen állnak ösz-
sze a gondolatok. Kimondani, előadni pedig 
még nehezebb ezeket. A lehetséges kategóri-
ák közül az alábbiakban képviseltük magunkat: 
vers- és prózamondás, meseelőadás. 
 Senki előtt sem kétséges, hogy a szóbe-
li megnyilvánulásnak milyen jelentősége van 
napjainkban. Ösztönös, természetes, mégsem 
olyan egyszerű, hiszen nem mindig érezzük ma-
gunkat felkészülve rá. Egy ilyen megméretteté-
sen azon túl, hogy valaki esetenként többolda-
las szövegeket megtanul, az igazi hangsúly az 
előadáson van. 
 Az értékelők sok szempontot vesznek figye-
lembe: mennyire telitalálat a szövegválasztás, a 
korosztálynak megfelelés, a mondanivaló meg-
értése, a mű stílusjegyeinek felismerése és ér-
zékeltetése, az előadó egyéniségének jelenlé-
te, az előadás felépítettsége, művészi értéke, 
nehézségi foka. Ezeken túl az előadásmód kü-
lön értékelendő. A beszéd tisztasága, kulturált-
sága, a helyes intonáció, a másodlagos közlé-
si formák, a tempó, ütem, ritmus, szünetek al-
kalmazása, helyenként a fokozásra, időnként a 
visszafogottságra törekvés. Ha mindezek meg-
felelőek, akkor bizony nem marad el az utolsó 
kritérium sem, az előadó és előadás hatása a 
közönségre. 
 
 Egy jó performanszhoz a szövegtanuláson 
túl, napi szintű gyakorlásra van szükség, hogy 
a helyes előadásmód ösztönössé váljon. Né-
hány versenyre fel lehet készülni 2-3 hét alatt, 
de pl. az idei év legnívósabb versenyére, me-

lyet Bécsben rendeztek meg, másfél hónapot 
készültünk. Ráadásul vannak olyan befolyá-
soló tényezők is, melyeket szinte lehetetlen-
ség kontrollálni. Egy előadón nem érződhet, ha 
rossz hangulata van, nem érzi jól magát, vagy 
csak éppen bal lábbal kelt fel, hiszen ez mind 
levon az előadás értékéből. Ő kiáll, és az előt-
te álló néhány percben minden szem rászege-
ződik. Intézményünk hírnevét 5. osztályos ta-
nítványom, Kecskeméti Bence Odin öregbítet-
te. Kivételes és megismételhetetlen évet hoz-
tunk össze, hiszen maga Bence is kivételes e 
téren. 13 különböző versenyt (térségi, megyei, 
országos és nemzetközi), 10 települést és 3200 
km-t tudhatunk magunk mögött. Az említett ver-
senyek mindegyikéről dobogós hellyel tértünk 
haza.Voltunk Bécsben, Szekszárdon, Budapes-

ten, Szentesen, Orosházán, Hódmezővásárhe-
lyen, Szegeden, Deszken, Makón, Pitvaroson. (7 
db 1. hely, 3 db 2. hely, 3 db 3. hely)
 A nyár is munkával fog telni, hiszen Bence be-
jutott a Nemzeti Színház által szervezett Nem-
zeti VERSeny középdöntőjébe, ahová versfil-
met kell készítenünk. Itt már nagyon szűk lesz 
a keret, csak a legjobb 20 versmondó juthat be 
a szuperdöntő élő adásába, melyet a Nemzeti 
Színház színpadán rendeznek meg.  Remény-
kedni nem merünk, de bízunk. Hiszen tudjuk, a 
világon minden változik, de a vers örök…
Köszönjük szépen mindenkinek a támogatást, 
biztatást. Jövőre is várom a magukban elhiva-
tottságot, kedvet érző fiatalokat, akik szeretnék 
magukat megmérettetni néhány versenyen. 

prónAI ÉVA
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■ pIZSAMÁbAn AZ ISkOLÁbAn
 
 Mi történik, ha néhány nem hétköznapi diák 
és tanár elképzelése találkozik? Valószínűleg 
valami olyasmi lesz, ami még nem volt. 
A tanév végéhez közeledve néhány diákom úgy 
döntött, hogy eljön velem futni. Aki már űzött 
bármilyen sportot, ami igazán kikapcsolta, ta-
pasztalhatta, hogy ilyenkor csak úgy tolulnak 
a	gondolatok.	 Így	voltak	ezzel	 tanítványaim	 is,	
akik feltették nekem a kérdést: „Éva néni, nem 
alszunk bent az iskolában?” Az ötlet tetszett, 
kértem egy kis időt, majd eléjük álltam, s közöl-
tem, hogy rendben.
Ez azonban így, önmagában elég soványnak 
ígérkezett, ezért kaptak a gyerkőcök egy előze-
tes feladatot is, ami a következő volt: olvassa-
nak fel egy 3-4 perces mesét teljes beleéléssel 

és mindent elsöprő előadással egy csigának. 
Ezt vegyék videóra, majd küldjék el nekem. A 
szemöldökök enyhe megrángását a szemekben 
tündöklő kihívástudat elszántsága váltotta fel. 
Két nap múlva közölték velem a gyerekek, hogy 
bajban vannak, mert a közel 40 fokban nem iga-
zán	rohangálnak	csigák.	Így	csak	kreativitásuk-
ra támaszkodhattak, aminek meg is lett az ered-
ménye. Nagyon jókat mosolyogtam a beérkező 
videókon. Volt, aki kakaós csigának, táblára raj-
zolt, illetve papírra festett csigának olvasott fel. 
Szóval a feladatot teljesítették. 
Az ominózus estén esett az eső, és villámokat 
vetve dörgött az ég. Ez azonban nem tartotta 
vissza a legelszántabb nebulókat. Két viharfel-
hő között szalonnát sütöttünk, majd minden-
ki kapott egy órát, hogy felkészüljön az estére. 
Feldobtunk néhány csokit is tétnek, s abban ál-

lapodtunk meg, hogy aki pizsamában jön vissza 
az iskolába, részesülhet belőle. 
Besötétedve izgalmas játékok vártak minket. 
A legszimpatikusabb ágy (szivacs) kiválasztá-
sa után társasjátékok kerültek elő. Felvetődött 
a gondolat, hogy meséljünk ijesztő történeteket 
is, de menet közben rádöbbentünk, hogy ilye-
neket nem tudunk. Az izgalom viszont nem ma-
radhatott el…
„Alkonyodik. Szinte hangtalan léptek nesze töri 
meg a szürke csendet. Rikolt egy bagoly, s hirte-
len felsuhannak a szárnyak. Nyikordul egy ajtó, 
s ebben a pillanatban becsapódik egy ablak. 
Óvatos mozdulatok visszhangzanak egy hatal-
mas épületben. Kattan a zár, s kezdődik az éj-
szakai felvonás... Vajon ki fog, kit megtréfálni e 
hosszú kaland alatt?”
Ezzel a szöveggel hangolódtunk rá legizgalma-

ISkOLAI HíREk
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sabb programunkra, az éjszakai, páros bújócs-
kára, ahol csak egy telefon lehetett mindenki-
nél, azzal lehetett világítani. Feledhetetlen órá-
kat tudhatunk magunk mögött, és nagyon örü-
lök, hogy erről az oldalról is megismerhettem 
gyerkőceimet. 
A legkitartóbb bentalvó 2:30-kor hajtotta álom-
ra fejét. Ezután tényleg elcsendesedett min-
den. A reggelit 7 órára vártuk az iskolába. Kö-

szönöm Gina mamájának, Jankó Istvánnénak, 
és Vivinek a reggeli betevőt. Adai-Simon Zsu-
zsannának és Adai-Simon Ferencnek az egész 
esti segítséget. Ginának, Zsuzsinak, Marcinak, 
Reginek, Vivinek az élményt. Az iskolavezetés-
nek a lehetőséget, Ibolyának pedig a türelmet.
Ennek az egyszerű, de mégsem hétköznapi 
eseménynek köszönhetően egyedi élménnyel 
gazdagodtunk, mely során mindenki tanult min-

denkitől. Türelmet, segítségnyújtást, tiszteletet, 
elfogadást, odafigyelést, együttműködést. Min-
dent, ami a hétköznapi életben alig észrevehe-
tő, mégis felbecsülhetetlen. Én például arra is 
rájöttem, hogy ha pizsamában megyek este is-
kolába, és nincs időm reggel hazamenni átöl-
tözni, abban is kell végigülnöm a másnapi érte-
kezletet az első szünetig.

prónAI ÉVA

 A Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intéz-
ményben a Napraforgó idősek klubja tartalmas 
és változatos programokkal színesítette a klub-
tagok nyári napjait. Gazsi Gáborné közreműkö-
désével a Quilling technika elsajátítását tanul-
hatták meg a klubtagok. Havonta egy alkalom-
mal római katolikus és református istentisztele-
tet is tartottunk intézményünkben.  A klubtag-
ok igényinek megfelelően a régi magyar filmek 
közül is kedvükre válogathattak az érdeklődők, 
és akinek kedve volt, közös beszélgetéssel, ze-
nehallhatással és társasjátékkal, illetve kártyá-
zással tölthette el az időt. A már megszokott és 
szeretett programokon kívül új program is bele-
került a népszerű foglalkozások körébe.  Irodal-
mi kávéház címmel Martonosi Istvánné tartott 
több alkalommal rendhagyó irodalomórát az ér-

deklődőknek. Szó esett Garai Gábor költészeti 
munkásságáról, kiemelve Bizalom című versét, 
továbbá József Attila, Ady Endre költőink éle-
téről és verseiről is beszélgettek a klubtagok. 
A versek elemezése közben visszagondoltak a 
régi idők történelmi eseményeire, az akkori szo-
kásokra és az emberi kapcsolatokra, így sikerült 
átérezni a versek tartalmát, és felidézhették a 
régmúlt eseményeit a saját életükben. A meleg 
ellenére ízletes almás sütemény és sült szalon-
na is készült a lelkes tagoknak köszönhetően, 
amelyet később el is fogyaszthattak az ügyes 
kezű szakácsok. A hirtelen jött esős idő sem tar-
totta vissza klubtagjainkat attól, hogy megcso-
dálják a szegedi Füvészkert éppen virágot bon-
tó lótuszait, ami maradandó élmény volt a szá-
mukra. 

 A Kiszombori Család és Gyermekjólléti Szol-
gálat munkája már ismert a kiszombori  lakos-
ság körében, mivel évek óta végzi lelkiismere-
tes munkáját a kedves lakosság érdekében. A 
szolgálat rendszeresen segít a rászorultaknak 
adományokkal, főleg ruhaadománnyal. Külö-
nös figyelmet fordít a gyermekek védelmére, 
együttműködve az óvodával és az iskolával. 
Ezenkívül mindenféle ügyintézésben segítséget 
kérhetnek a lakosok az ügyintézőktől, akik a 
legjobb tudásuk szerint igyekeznek segíteni az 
ügyek és problémák megoldásában. Ezért bá-
torítom a tisztelt lakosságot, hogy forduljanak 
hozzájuk bizalommal.  

pAp-kArdOS kATALIn családsegítő

■ Idén nyáron is sok színes programmal várta a 
művelődési ház az érdeklődőket. Július 6-án is-
mét otthont adtunk a már hagyománynak szá-
mító gitártábor zárókoncertjének.
 Július 12-én a Nagyboldogasszony Plébániá-
val közös szervezésben valósult meg a Mozgás 
Éjszakája. Az esős idő ellenére nagy volt az ér-
deklődés a programok iránt, megmozdult a falu 
apraja-nagyja. A résztvevők többek között ki-
próbálhatták a mindig nagy sikerű óriás légvár-
csúszdát, az újdonságnak számító buborékfocit, 
lehetett pingpongozni, focizni, lábtengózni, pa-
pírsárkányt eregetni, tollasozni, voltak csoport-
versenyek, és most is megrendezésre került a 
műfüves focikupa kiszombori csapatokkal.
 A nyári hónapokban, csütörtökönként játékos 

délutánt rendeztünk a gyerekek számára, akik 
csocsózhattak, biliárdozhattak, pingpongozhat-
tak, társasjátékozhattak, kártyázhattak, és ki-
próbálhatták kerti játékainkat is.
 Nyolc alkalommal vetítettünk rajzfilmeket a 
közönségnek, amin szép számmal vettek részt 
gyerekek, felnőttek egyaránt. A látogatóknak 
ajándék pattogatott kukoricával kedvesked-
tünk. A nagy érdeklődésre való tekintettel ősz-
szel és télen is tervezünk további vetítéseket.
 Július 19-én maratoni mozizásra invitáltuk a 
vígjátékok szerelmeseit, melyen több egész es-
tés film is vetítésre került.
 Augusztus 12-én különleges programot kínál-
tunk, melyre még a környező településekről is 
érkeztek látogatók. A Csemete Természet- és 

Környezetvédelmi Egyesület jóvoltából két elő-
adást is meghallgathattunk a világegyetem ke-
letkezéséről, valamint a csillagképek történe-
téről. Profi távcsövön keresztül kémlelhettük 
az esti égbolton a Hold krátereit, és a szeren-
csésebbek kívánhattak is a Perseidák Meteorraj 
fénycsóvái alatt.
 
 A nyár fennmaradó részében is várjuk önö-
ket közelgő programjainkra, rendezvényeink-
re, melyekről részletes tájékoztatást találnak az 
Ady Endre Művelődési Ház facebook oldalán, 
valamint plakátjainkon.

ZOMbOrInÉ SZAbó kLÁrA 
és bódI MArIAnnA

A kISZOMBORI SZOCIÁLIS ÉS gYERMEkjóLÉTI INTÉZMÉNY HíREI

AZ ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ HíREI
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köNYVTÁRI HíREk
nYÁrI ÉLMÉnYeM… 
■ Ilyen vagy hasonló címmel íratnak a pedagó-
gusok dolgozatot a diákokkal a tanév elején. Ez 
az egyik olyan téma, amelybe belefér a szabad-
ság – minden szempontból –, a napsütés, a na-
gyi meglátogatása, a nyaralás, kirándulás vagy 
éppen a tábori élmények.
 Ez utóbbi téma az, melyből - ha jól belegon-
dol a kedves olvasó -, a kiszombori diákok nem 
szűkölködtek, lesz miről írniuk. 
 Lássuk csak: úszótábor, gitártábor, honisme-
reti tábor, hittantábor, angol tábor, napközis tá-
bor, kaland-, alkotó- és élménytábor, könyvtá-
bor. 
 Nyilván nem tisztünk a propagálás (csak a 
könyvtári), de mint ahogyan a gyerekek és a 
szülők, mi is örülünk, hogy ennyi lehetőség áll 
a zombori gyerekek rendelkezésére. És ha jól 
figyelt az utca embere, láthatta, tapasztalhatta, 
hogy teltház volt mindenhol. Szerencsére. Mert 
nem hiába törekszünk arra, hogy a nyári szü-
netben legyen lehetőségük igazi társaságban, 
hasznosan tölteni az idejüket, mint hogy marad-
janak a négy fal között – görnyedve a fotelben 
– telefonnal a kezükben…
 Félre a kütyüt! Döntöttek így – sokan és he-
lyesen – az idei táborozók.
 A könyvtárban július 23-27-éig tartott a 2019. 
évi ötödik könyvtábor. Változatlanul 20 fő gyer-
kőcöt vártunk, akik közül többen már a nyár ele-
jén jelezték, hogy számíthatunk rájuk, ott lesz-
nek a könyvtárban.
A kis csapat hamar összeverbuválódott, a na-
gyobbak szívesen vették szárnyaik alá a kiseb-
beket, a kicsik elfogadták a nagyobbak segítsé-
gét. Az egyenlő erőkre szükség is volt a játékok 
alkalmával, mert nemcsak a nagyobbak tudtak 
segíteni a kicsiken, hanem bizony, ez fordítva is 
előfordult.
 Igyekeztünk most is minél színesebbé va-
rázsolni a könyvtábort, hiszen az azonnali tu-

dás-élmény visszaigazolá-
sa ugyanúgy fontos a szá-
mukra, mint (pihenésként) 
egy „jó öreg” magyar nép-
mese… Szerették a Kahoot 
kérdéseket (ezt éjjel-nappal 
tudják játszani!), a rajz alap-
ján „kitalálósdit” (activity), 
vagy a fordított barkochbát. 
Dacolva a nagy meleg-
gel, többször is muszáj volt 
számháborút játszani, ami 
nemcsak a fiúk kedvenc já-
téka, a lányok ugyanúgy 
felvették a kesztyűt, sőt! A 
KönyvtárMozi sem maradha-
tott el, hiszen alapként szolgált jó néhány rejt-
vénynek, kvíznek. Köszönjük Balázs Zoli, hogy 
elhoztad a gyerekeknek a játékokat, amit nagy 
örömmel „harcoltak”!
 A tábor jelentős támogatást kapott, az önkor-
mányzati pályázatnak köszönhetően. Az EFOP-
1.5.3-16-2017-00025 „Közösségi szolgáltatá-
sok minőségének fejlesztése Csongrád megyé-
ben” nevet viselő pályázattal bővült a lehetősé-
günk. A gyerekek hozzájuthattak például sport-
eszközökhöz, amit szívesen 
használtak a beiktatott szü-
netek alkalmával. Kaptunk 
sok egyéb anyagot, eszközt, 
amelyek jó szolgálatot tettek 
a kézműves-foglalkozáson.
 Természetesen nem utol-
sósorban említendő, a napi 
háromszori étkezés biztosí-
tása, ami remekül indította a 
napjainkat egy közös tartal-
mas reggelivel, majd a fincsi 
ebéddel, végül egy könnyed 
uzsonnával. 
 Köszönjük a kúria kiszol-

gáló személyzetének a hozzánk való türelmü-
ket, mosolyukat, a felszolgáló lányoknak, az aj-
tók mögött tüsténkedő szakácsoknak, az utá-
nunk mosogatóknak, takarítóknak!
A táborra való felkészülésünk (és tárgyai) szom-
batra romjaiban hevertek, de mivel látjuk, hogy 
megérte: jövőre veletek, ugyanitt! ?

AdrIÁn renÁTA / könyvtár
Rengeteg fotó a Facebook oldalunkon!

Az Oláh Veronika Alapítvány nagy szeretettel 
biztosított a tanulóknak 100.000 Ft értékben 
érdekes jutalomkönyveket. Meghitt ünnepsé-
gen a Móricz utcai iskola udvarán oszthattunk ki 

35 könyvet. Közös versmondás, gitárjáték pezs-
dítette a hangulatot az árnyas fák alatt. Öröm-
mel adhattuk át azoknak az alsósoknak is a ju-
talomkönyveket, akik a tanévzárón ünnepelhet-

ték egész évi munkájuk sikerét. Gratulálunk a 
tanító néniknek, gyerekeknek, szülőknek. „Min-
den szó találjon gazdára! ”

OLÁH VERONIkA ALApíTVÁNY HíREI

Alsós kitűnő tanulók Felsős kitűnő tanulók

SüLInÉ rÁcZ eMőke  kuratóriumi elnök
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HONISMERETI HíREk

■ MórA SZÁZneGYVen
 A Kiss Mária HHK az önkormányzat támoga-
tásával Móra Ferenc író száznegyvenedik szü-
letésnapjára emlékezett egy egyhetes kéz-
műves táborral. 
 A kézműves tábor néprajzi, szellemi örök-
séget visz tovább. Megismerteti MÓRA FE-
RENC gyermekkori életkörülményeit, gyer-
meki lelkületének fejlődését. Mindez 140. évi 
születésének évfordulóján igen nemes érzel-
mek fejlesztésére adott lehetőséget. Nem 
egyszerű választás ez 2019-ben, ám annál 
magasztosabb. Mindazon értékek "átmenté-
se" érzékeltetése volt a cél, amelyek az érte-
lem-és érzelemvilágot összeköti az önazonos 
cselekvés felelősségével.
Minden napra jutott mindebből úgy, hogy 
a szülők magas egyetértésével nem hoz-
tak, nem használtak telefont 8-tól 16 órá-
ig a gyermekek, és a játszótéren sem töltöt-
tünk felesleges időt, hiszen erre délután a tá-
borból hazatérve maradt módjuk. Egyébként 
a játékra délelőtt és délután is volt idejük, 
ugyanis a KMHH Kör népi játékaival a műve-
lődési ház udvarán éltek is a lehetőséggel.                                                                                                                                    
         A jelentkezők nagyon szeretik a megszo-
kott tábort, amit bizonyít, hogy még Makóról 
és Ferencszállásról is jártak. 
Néhány gyermek beilleszkedési, illetve maga-
tartásbeli problémákkal jött, de szerdára a bé-
kétlenkedéseikből társaiknak (is) elegük lett, 
így sikerült a nyugodt közösségi, alkotó lég-
kört megteremteni. Ehhez a nevelők és a je-
lenlévő kör tagjainak figyelme, segítő szándé-

kú határozottsága kellett.
Kimagaslóan azonban a gyermekek érdek-
lődését a TEVÉKENYSÉGEK GAZDAG LEHE-
TŐSÉGE kötötte le. Mindig csoportbontás-
ban dolgoztunk, így a közösségi és egyéni 
felelősség is fejlődhetett. Csak természetes 
anyagokat használtunk, és az elkészített tár-
gyak mindegyike otthon is előállítható lesz. 
Törekedtünk a környezettudatos, takarékos 
anyagfelhasználásra, étkezések során a kö-
zös asztalnál való viselkedés, szokások kultú-
rájának fejlesztésére. A meghívott vendégek 
a népi kultúra terjesztésének mesterei, akik 
gondolatilag is értéket hoztak lére, és az is-
mereteket gyarapították. Sok gyermek jelez-
te: visszavágyik újból, mint már évek óta. 
Főbb tevékenységi programelemek:
Július 1.
1. Hogyan táborozzunk?

2. Móra Ferenc rövid életrajza
3. MEGY A KÖDMÖN VILÁGGÁ című írás fel-
dolgozása
4. Farkasné Marika: házikós jelvénye, vászon-
baba felöltöztetése (szabás)
5. Szövés - szövőkeret használata (Oláh Vero-
nika Alapítvány szövőkereteivel)
6. Sókiné Ágival gyöngyfűzés, Gazsiné Mari-
kával papírképek hajtogatása
Július 2.
1. Kőszegi Zoltán díszítő kovácshoz látogat-
tunk - falusi kovácsolás
2. A kúria kiállításának megtekintése
3. Algyőről Gál Tibor és felesége Ildikó segít-
ségével: karkötő készítése, szövőkeret, népi 
hangszerek, citerázás, daltanulás.
Július 3.
1. Párbeszédes "mesék" feldolgozása, elő-
adása színpadon, jelmezben, négy csoport-

 A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör 16. 
honismereti táborát tartotta az idén, jelen év-
ben ingyenes volt a tábor az önkormányzati pá-
lyázat segítsége miatt. Az anyagi támogatók so-
rában a honismereti kört és a Kiszomborért Ala-
pítványt találjuk. Lelkes nyári tevékenységükkel 
a honismeret kör tagjai minden évben kiemel-
kedő munkát végeznek. Mindenkinek köszö-
net a segítségért, támogatásokért.

■ A hOnISMereTI kör nYÁrOn
 Ahogy már 16. éve minden nyarunk, az 
idei is igen aktívan telik. Honismereti tábor, 
kiszombori kukorica-útvesztő, kirándulásszer-
vezés, Rotunda-és Helytörténeti Gyűjtemény 
nyitvatartásának nyári ügyelete, emlékhely ki-
alakítása Sándormajorban.
■ Munkánkról, ténykedésünkről a 
kzhonismeretikor.hu, utveszto.com honlap-
jainkon,	ill.	facebook	oldalainkon:	https://www.
facebook.com/kzhonismeretikor/,	 https://www.
facebook.com/utveszto/ tudhatnak meg sok 
érdekességet. Kövessenek bennünket, akinek 
kedve van, érdeklődése hasonló, szeret a falu 

közösségéért dolgozni is, csatlakozzon hoz-
zánk.
■ Következő programjaink: kirándulás 
Kalotaszentkirály környékére augusztus 26-28-
án, 
■ Zomborról mindenkinek előadás-sorozat 2., 

Borsi Sándor előadása a sándormajori kutatá-
sairól aug. 30-án, honismereti nap szeptember 
14-én. 
■ És lehet jelentkezni az októberi budapesti ki-
rándulásunkra, amikor is a Parlament lesz a fő 
célpontunk. Mindenkit szeretettel várunk. 

Folytatás a 10. oldalon!
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■ Július 18-án  10 mázsa méretes ponty érke-
zett tavunkba. Ezidáig összesen 20 mázsa, azaz 
2.000	kg-ot		telepített	egyesületünk.	Az	extrém	
magas napi hőmérséklet ellenére halpusztulás 
vagy fertőzés nem volt tapasztalható. 
■ 2019. 07. 21-én megrendezésre került az 
Egyesület „HÁZI VERSENYE”. Az idő nagyon me-
leg volt, a nyárnak megfelelő, a vezetés átgon-
dolt halasítási tervének köszönhetően a friss te-
lepítés és a jó vízállás szép fogási eredménye-
ket hozott. Kevés olyan személy volt, aki nem 
fogott pontyot. Ez a horgászverseny nagyon 
jó hangulatban, családiasan zajlott, melyhez 
hozzájárult a finom ebéd. A verseny végered-
ménye: 1. Füstös Péter 17800 g. 2. Gera Tibor 
14425 g. 3. Bakos Gyula 11700 g.
■ Augusztus 11-én került megrendezésre a 
„FEEDER KUPA” melynek eredményei a követ-
kező számban lesznek olvashatók.
■ 2019. szeptember 15-én hagyományosan 
megrendezésre kerül a Vályogos Bajnoka hor-
gászverseny II. fordulója. Jelentkezni lehet: az 
Aranyhal Horgászboltban, Oláh Sándor: 70/327-
8862, Szitás Róbert: 20/228-9264, valamint a 
helyszínen. További információk: - egyesüle-
tünk honlapján. 
■ Felhívjuk a figyelmét minden a tó partjára lá-
togatónak, hogy a tóban fürdeni és állatot für-
detni tilos! 

A tiltás legfőbb oka az, hogy tavunkon nincs für-
dőhely kialakítva, és nem szeretnénk, ha sérü-
lés vagy súlyosabb tragédia következne be. Az 
itt horgászók is szeretnének pihenni és kikap-
csolódni. A sikeres horgászat egyik alapvető 
feltétele a nyugodt környezet. 
■ A törpeharcsa szelektív halászata során 
ezidáig id. Hatvani és ifj. Hatvani sporttársak 
közel 200 kg kártevőt távolítottak el tavunkból. 
Köszönet munkájukért, továbbá -így utólag- el-
nézést kérünk az általuk okozott kellemetlensé-
gekért!
■ A nyári időszak sajátossága, hogy többen 
horgásznak a tavon egyszerre, ami konfliktuso-
kat okozhat. Ennek elkerülése érdekében ké-
rünk minden horgászt, főleg az éves engedély-
lyel rendelkezőket, hogy a horgászrend írott és 
íratlan szabályait tartsák be.
■ Horgászrendünk értelmében: A kifogott hala-
kat - törpeharcsát - a parton eldobni tilos, azt el 
kell vinni a horgászat végén. Gépkocsival csak 
száraz időben lehet a horgászhely közelébe áll-
ni, a partvonaltól legalább 6 méterre, ahol le-
het, az úthoz közel, azonban a közlekedési uta-
kat szabadon kell hagyni, a közlekedőket és a 
horgászokat nem zavarhatják. A GÁTAKRA ÉS 
A DÉLI PARTSZAKASZRA MÉG SZÁRAZ IDŐBEN 
SEM SZABAD AUTÓVAL BEHAJTANI.
■ A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17. §-a alap-

ján kérjük a tópartra kutyával kilátogatókat, 
hogy kutyáikat pórázon vezessék, elkerülve ez-
zel a véletlen támadásokat, atrocitásokat. Vala-
mint a parton állatok legeltetése, a partvonal és 
a partvonalat szegélyező ingatlanok szennye-
zése vagy károsítása nem megengedett, önkor-
mányzati intézkedést vonhat maga után.
■ Tavunkra érvényes NAPIJEGYET a kiszombori 
benzinkúton /07-17 között/,  K-Fish horgászcent-
rumban /Szeged, Kossuth Lajos sugárút 69-71./, 
Aranyhal Horgászboltban /Makó, Aradi utca 28./ 
és a Gabi-Profidog Kft.  / Makó, Hajnal utca 8./  
vásárolhatnak.
■ Az ÁLLAMI HORGÁSZVIZSGA ingyenessé vált. 
Egyesületünk CSAKIS, a jelentkezési lap kitöl-
tése és határnapra visszajuttatása esetén vál-
lalja a díjmentes vizsgáztatást, a lap letölthető 
valyogos.hu  oldalról. A következő vizsga: szep-
tember 27 péntek 17 óra.
■ Augusztus hónapban napijegyes és II. féléves 
vagy éves területi jeggyel rendelkező horgász-
társaink 00 – 24 óra között. Szeptember hónap-
ban napijegyes horgásztársaink 05 – 21 között 
II. féléves vagy éves területi jeggyel rendelkező 
horgásztársaink 00 – 24 óra között horgászhat-
nak tavunkon.

Vezetőség

VÁLYOgOSI HíREk

ban, Móra Ferenc, Gárdonyi Géza.
2. Pintér Attila és Sárfy Anikó segítségével pa-
raszti udvar, tanyaház "felépítése". Eszközök: 
fadeszka, nád, fűzfavessző, fúró, agyag, szög, 
kalapács stb.
3. Az udvaron fellelhető háziállatok meg-
agyagozása.
Július 4.
1. Bármely megkezdett munka befejezése, 

csinosítása
2. Móra Ferenc: Csontos Szigfrid c. művének 
ismertetése, értelmezése, újrajátszása
3. Falikép készítése karton, madzag, virágok, 
kavicsok, kagylók összhangjában
4. Tűnemezelés Belényi-Rutai Katalinnal
5.	KIÁLLÍTÁS	rendezése
6. Értékelés, fényképezkedés és a tárgyak ki-
osztása

Július 5.
Kirándulás Csongrádra: Western-nap. Sok ter-
mészeti játéklehetőséggel, ötletes módon 
mozgatta egész nap csapatunkat. 
Sikerült a legjobb dolgoktól elfáradni és jó 
emlékekkel hazatérni.

                                  SüLInÉ rÁcZ eMőke, 
a szakmai program összeállítója, 

táborvezető
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