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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉIRŐL 

A képviselő-testület a 2017. május 11-én tartott 
rendkívüli ülésén 
döntött: 

- arról, hogy a „Kötelező önkormányzati feladat 
ellátáshoz kapcsolódó ingatlanok felújítása 2017” 
tárgyú projekthez kapcsolóan közbeszerzési 
eljárást indít, 

egyetértett: 
- a „Kötelező önkormányzati feladat ellátáshoz 

kapcsolódó ingatlanok felújítása 2017” tárgyú 
közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában 
foglaltakkal. 

 
A képviselő-testület a 2017. május 30-án tartott soros 
ülése első napirendjeként elfogadta a polgármesteri 
jelentést. 
 
A rendelettervezetek, döntési javaslatok napirendi 
pontban 
döntött: 

- a Rónay család síremlékeinek helyreállításával 
kapcsolatban, a Beszerzések lebonyolításának 
szabályzata III.1.b) pontja alapján további 
árajánlatok beszerzéséről, 

- a Kiszomboron működő civil szervezetek 2017. évi 
támogatására kiírt pályázatok elbírálásáról, mely 
szerint 

 a Kiszombori Községi Sportkört 2.500.000 
Ft összegben, 

 a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kört 
350.000 Ft összegben, 

 a Kiszombori Polgárőr Egyesületet 
150.000 Ft összegben, 

 a Kiszombori Sporthorgász Egyesületet 
350.000 Ft összegben, 

 a Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei 
Egyesületét 100.000 Ft összegben, 

 a Nagyboldogasszony Plébániát 50.000 Ft 
összegben támogatja, 

- hogy a kiszombori vasútállomásokat és 
környezetüket érintő feladatok ellátására 
vonatkozóan nem kíván együttműködési 
megállapodást kötni a MÁV Zrt.-vel, 

- hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
feladatainak ellátása a jelenleg hatályos 
hulladákgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
megszüntetésének napjától a Szegedi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel 
(székhely: 6728 Szeged, Városgazda sor 1.) – mint 
közszolgáltatóval – valósuljon meg, 

- a Kiszombori Ifjúsági Központ nyitva tartásának 
módosításáról, 

megalkotta: 
- az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 

8/2017.(III. 1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 17/2017. (V. 30.) 
önkormányzati rendeletét, 

támogatta:  
- a település tehetséges tanulói részvételét a 2017. 

június 19-30. között megtartandó XVII. Makó és 
Térsége Ifjúsági Művésztelep munkájában. Ennek 
érdekében a Dózsa György Általános Iskola, 
valamint a Művészeti Iskola pedagógusai szakmai 
javaslata alapján delegált 6 fő tanuló részvételi 
díját, 92.400 Ft-ot az Önkormányzat biztosítja. 

hozzájárult: 
- a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör kérelmére 

ahhoz, hogy kérelmező a főtéri két buszmegállóra 
reklámmolinót helyezhessen ki a Kukorica-
útvesztő Fesztivál népszerűsítésére 2017. 
augusztus 20. napjáig. 

nem támogatta: 
- esztétikai szempontokra figyelemmel a 

kenyérboltnál és a József Attila utcában, a 
buszmegálló makói oldalán található mozgatható, 
gurulós hirdetők kihelyezését. 

 
A harmadik napirendi pont keretében megalkotta az 
Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló 18/2017. (V. 30.) önkormányzati 
rendeletét. 
 
A negyedik napirendi pontban elfogadta a 2016. évi belső 
ellenőrzési tevékenységről szóló éves ellenőrzési 
jelentést és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést. 
 
Az ötödik napirendi pont keretében elfogadta a 
Kiszombor nagyközség területén végzett gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi munkáról szóló beszámolót Kiszombor 
nagyközség területén. 
 
Hatodik napirendi pontként elfogadta a Kiszombori 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2016. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
A hetedik napirendi pont keretében elfogadta a 
Kiszombor nagyközség egészségügyi alapellátásának 
működéséről szóló tájékoztatót. 
 
Nyolcadik napirendi pontként meghatározta a 
Kiszombori Karátson Emília Óvoda 2017/2018-es nevelési 
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évére az indítható csoportok, az ellátandó órák és a 
számított álláshelyek számát. 
 
Végül kilencedik napirendi pontként döntött 1 db 
lakáshoz jutás helyi támogatására benyújtott pályázatról. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
pályázatot hirdet a tulajdonát képező 

Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 3. szám alatt fekvő 
költségalapú bérház 5. ajtó alatti lakásának bérleti 

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

 akinek vagy vele együttköltöző házastársának, 
közeli hozzátartozójának 1/1 arányú 
tulajdonában, haszonélvezetében, bérletében 
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 egyéves 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 bérleti díj mértéke legalább a 
felülvizsgálat évét megelőző év hivatalos inflációs 
rátájával növekedjen a bérleti díj értékállóságának 
biztosítása 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 csatolandó mellékleteket átvehetik 
a Polgármesteri Hivatalban, ahol további részletes 
felvilágosítás kapható. 
 
A pályázatok beadási helye: 
Kiszombori Polgármesteri Hivatal 

Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 
Határideje: 2017. június 21-e 12:00 óra 
 
A pályázatok elbírálásának határideje 
2017. június 27.  

FELHÍVÁS AZ INGATLANOK ELŐTTI KÖZTERÜLETEN LÉVŐ 
FÁK LOCSOLÁSÁRA 

Tisztelt Lakosság! 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata tisztelettel kéri, 

hogy az ingatlanok előtti közterületen lévő, 

Önkormányzat által ültetett fák locsolásáról az ingatlanok 

tulajdonosai szíveskedjenek gondoskodni. 

Értékeink megóvása érdekében, ahol a járdaépítés folyik, 

kérjük, hogy a nagy melegre való tekintettel a friss betont 

szíveskedjenek locsolni.  

Segítő közreműködésüket köszönjük! 

 Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 

ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI 

Sakkszakkör 
Minden szombaton délelőtt 10 és 11 óra 
között sakk szakkör várja a 
kiváló szellemi sport iránt 
érdeklődő gyermekeket.  
A szakkör vezetője Bartos 
Ferenc, a Csongrád 
Megyei Sakkszövetség 
elnöke.  Ez a tevékenység, 

nagy örömünkre, egyre népszerűbb a 
kiszombori fiatalok körében.  
 
Jóga tanfolyam 
Lelkes visszhangra talált az Ady Endre Művelődési Ház 
jóga tanfolyamra invitáló felhívása. A nagy érdeklődés 
következtében két csoportban folyik az oktatás. Kedden 
és szerdán délután 18 órától várja az egészségtudatos 
hölgyeket Szabó Zsuzsanna jógaoktató.  
 
Informatikai tanfolyam 
A művelődési házban 2017. június 6-án informatikai 
tanfolyamot indítottunk „Digitális szakadék csökkentése” 
címmel. A tanfolyam a résztvevők számára ingyenes, a 
GINOP 6.1.2. projektnek köszönhetően. A 10 fős csoport 
35 órás oktatáson az információs eszközök (PC, tablet, 
notebook, okos telefon stb.) alapvető használatát, 
szövegszerkesztést, az elektronikus levelezés 
használatát, internet használat, közösségi portálok 
kezelését sajátíthatja el, és az operációs rendszer 
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szolgáltatásait ismeri meg. A gyakorlatorientált képzést 
tapasztalt oktatók vezetik. 
 
Gyermeknap 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
finanszírozásával 2017. május 28-án vasárnap 
Gyermeknapi programot szerveztünk a játszótéren. A 
rendezvényt Szegvári Ernőné polgármester nyitotta meg. 
Számos izgalmas programmal vártuk a település 
gyermekeit és családtagjait.  Kézműves-foglalkozással, 
lufihajtogatással, óriás csúszdával szórakoztattuk a 
gyermekeket. 

 

A Kiss Mária Hortensia Honismereti 
Kör tagjai népi játékokkal, 
kenyérlángossal, csokoládéval kínálták a 
látogatókat. Az évekkel ezelőtt 
megkezdett kerítésdíszítést egy 
Micimackó figurával bővítették a 
szorgalmas kis kezek Tenczerné Kasza Mária vezetésével. 

A Kiszombori Szabadidős és Természetbarát 
Sportegyesület szervezésében Vízhányó Mária 
pedagógus, Balázs Zoltán és Tóth András képviselő urak 

sorversennyel várták a 
fiatalokat. A legügyesebbek 
jutalomban részesültek. 

A gyönyörű motívumokat 
és arcdekorációkat alkotó 
Szalmáné Horváth Márta ez 

alkalommal is nagy tömeget vonzott. 
Tíztáblás 

sakk szimultán 
partira invitálta 
a szellemi sport 
kedvelőit Bartos 

Ferenc úr, a Csongrád Megyei 
Sakkszövetség elnöke, aki minden játszmát megnyert. 

A művelődési házban a Szekeres Ferencné 
gyűjteményéből megrendezett plüssmackó-kiállítás 
nyújtott élményt az idelátogató családoknak. 

Az Ifjúsági Központ 
tagjai az önkormányzat 
által biztosított sajtos 
masnival és szörppel 
kínálták a megéhező és 
megszomjazó vendégeket. 

Délelőtt 11 órakor a Fülemüle zenekar 
szórakoztató, interaktív 
koncertjét hallgathatták meg az 
apróságok. Az eseményre 
ellátogató családok színes, 
mozgalmas, szórakoztató 
programokon vehettek részt. 

 Pozsárné Nagy Ilona 
 művelődésszervező 

ÓVODAI HÍREK 

MÁJUS-JÚNIUS HAVI OVIS ESEMÉNYEINK 

A nagy sikerű és nagy látogatottságú „Bizalommal 

fordulok hozzád” projekt napok után, ovisaink 

csatlakoztak a Makói Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 

által meghirdetett Országos Tűzmegelőzési Bizottság 

alkotói pályázatára. Ovisaink közül 9-en kreatív 

alkotásaikon keresztül mutatták be a tűzoltók izgalmas és 

egyben veszélyes világát. Rajzaikat továbbítottuk, 

eredményekről még nem tudunk. 

A Bajnok csoportos gyermekek kedves anyák napi 

műsorral lepték meg a Kiszombori Szociális és 

Gyermekjóléti Intézmény Idősek klubjába járó hölgy 

tagjait. 

Ha itt a jó idő, akkor kisebb nagyobb kirándulásokra 

indul az ovi. A hosszabb séták és túrák mellett Makóra, 

Szegedre is ellátogatnak óvodásaink. A teljes 

nevelőtestület pedig Répáshutára. 

Meglepetés labdák érkeztek hozzánk! Évek óta 

csatlakozunk a Bozsik-programhoz, melyhez az általános 

iskola biztosítja a helyszínt és a szakembert, de leginkább 

egy lelkes szülőnek, Fancsali Zoltánnak köszönhetjük az 

egész éven át tartó mozgásfejlesztést. Néhány napja egy 

csomagot kaptunk a Bozsik-programnak köszönhetően, 

melyben 20 igazi focilabda volt. Jó hasznát vesszük, 

csakúgy, mint azoknak a különböző méretű labdáknak (30 
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db), amelyeket a Pillér Takarékszövetkezet 

adományozott ovisainknak. 

Nagycsoportos ovisaink közül néhányan 

szerepeltek a Makói Magán Zeneiskola által szervezett 

MŰVÉSZETI GÁLÁN, ahol bemutatták, hogy mit is 

tanultak egész évben a néptánc foglalkozásokon. Öröm 

volt nézni mosolyukat és azt, hogy mennyire élvezték 

ezeket a népi dalos játékokat. Ezek az alkalmak szintén 

remek lehetőségek arra, hogy népi kultúránk értékeivel 

és néphagyományainkkal megismerkedhessenek. 

Május végén, 26-án ovis gyereknapi meglepetések 

várták kis lakóinkat, amit a Napsugár csoportos 

óvodapedagógusok szerveztek, és valósítottak meg. 

Minden csoportban palacsinta partival zárult a program, 

amihez a palacsintát a szülők sütötték. 

Az iskolába készülő nagycsoportosaink utolsó 

bérletes előadásukat nézhették meg június 1-én, 

Szegeden, a Kövér Béla Bábszínházban. 

Június 2-án búcsúztattuk el az iskolába készülő 

nagyjainkat délelőtt 10 órától az oviban. 

 
 

 

 

BÚCSÚZÓ NAGYCSOPORTOSAINK 

Napraforgó csoportból: 

1. Bakos Dorina 

2. Dinka Olivér 

3. Furulyás Hédi 

4. Kabók Petra Ilona 

5. Rácz Richárd 

6. Schmidt Vivien 

7. Uracs Dániel 

8. Vastag Nimród 

Napsugár csoportból: 

1. Bajusz Csenge 

2. Bajusz Gergő 

3. Decsi Anna Barbara 

4. Dömösi Kamilla Fehérke 

5. Katona Edina 

6. Márkus Regina 

7. Varga Levente 

Bajnok csoportból: 

1. Bandor Boglárka 

2. Czavalinga László Dávid 

3. Csanádi Mira 

4. Rácz Kirill Roland 

5. Szentandrászki Lili 

Katica csoportból: 

1. Barna Lora Panna 

2. Búza Olivér István 

3. Karsai Adrián 

4. Nagy Liliána 

5. Soós Botond 

6. Szabó Petra Anna 

7. Varga Odett 

A ballagó nyolcadikosokat is visszavárjuk 

hagyományainknak megfelelően egy kis nosztalgiázásra.  

Június 7-én, szerdán, 16 órától szélesre tárt 

kapukkal várjuk intézményünkbe a felvételt nyert, 

leendő ovisainkat és kedves szüleiket, hogy 

megismerkedhessenek az ovis termekkel, kipróbálhassák 

a játékokat, megismerkedhessenek az óvó nénikkel, 

dadus nénikkel és a leendő pajtásaikkal, a kedves szülők 

pedig egymással.  

Felújítás és építkezés lesz az ovinkban ezen a 

nyáron. Pakolunk, készülünk a nagy munkára, melynek 

elkészülte után, biztosan sokkal jobb feltételekkel folyhat 

a nevelőmunkánk tovább. 

Börcsökné Balázs Márta és Németh Jánosné 
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BÖLCSŐDEI HÍREK 

Május utolsó hete a bölcsődében is a gyermeknapi 
készülődés jegyében telt. Igaz, nálunk az év minden napja 
arról szól, hogy a gyermekek jól érezzék magukat, 
örömmel jöjjenek hozzánk. Igyekszünk úgy nevelni őket, 
hogy az pozitív hatással legyen a fejlődésük minden 
területére. Ez a nap mindenki számára különleges, igazi 
családként töltöttük el ezt a délutánt, a hozzánk érkező 
vendégekkel. Az idén május 26-án 15 órától tartottuk a 
gyermeknapi kerti partinkat. Két új játékkal bővült az 
udvari játékkészletünk a Kiszombori Önkormányzat 
jóvoltából. A gyerekek boldogan vették birtokba a 
csúszdás-mászókás játékcentereket. A délután során 
lehetett pónin lovagolni, volt arcfestés, a szülők együtt 
kézműveskedhettek gyermekeikkel. A már jól bevált 
ugráló várunk is nagyon népszerű volt. Persze az ünnepi 
torta sem maradhatott el, amiből mindenki szívesen 
falatozott. 

Szeptemberben 9 gyermekünk kezdi az új tanévet 
az óvodában. Az ő szüleik részére tartottunk szülői 
értekezletet június 07-én a leendő 
óvodapedagógusaikkal közösen. A szülők nagy 
izgalommal várták ezt az alkalmat, hogy 
beszélgethessenek az óvodás életről, a változásokról. A 
beszélgetés után nyílt délutánon fogadták őket az 
óvodában, ahol ismerkedhettek a számukra új 
környezettel, az óvoda dolgozóival. A nyár során a 
kisgyermeknevelők sokat beszélgetnek a gyerekekkel az 
előttük álló változásokról, és el is látogatnak közösen az 
óvodába, hogy minél jobban felkészítsék őket az életük 
következő lépcsőfokára. 

Bölcsőde dolgozói 

A KISZOMBORI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY HÍREI 

KULTÚRA 

2017. május 27-én, Kübekházán, a falunapi 
rendezvényen lépett fel a NAPRAFORGÓ IDŐSEK 
KLUBJÁNAK két csoportja. Negyven perces vidám, 
színvonalas műsorral ajándékozták meg a nagyszámú 
közönséget. A fellépés igazi siker volt.  

SPORT 

2017. május 31-én hangulatos, 
vidám, sportos délutánra került sor a 
Kiszombori Dózsa György Általános Iskola 
Sportcsarnokában a makói MENYUKE és a 
kiszombori NAPRAFORGÓ IDŐSEK KLUBJA 
tagjai között. Kihívás napja minden év 

május utolsó szerdája, ahol egy baráti tekézésen 
mérhette össze erejét a két csoport.  

 
JÚNIUS HAVI PROGRAM ELŐZETES 

Nappali ellátás - Napraforgó Idősek Klubja (Kiszombor, Óbébai u. 11.) 
 

1. (csütörtök) 10 óra Torna, vérnyomás-, vércukormérés 

2. (péntek) 10 óra A játék lendületbe hoz: társasjáték 

5. (hétfő) Ünnep 

6. (kedd) 14 óra „Nótafa” népdalkör 

7. (szerda) 

10-16 

óra 

Régen volt, hogy is volt? Felidézzük 

fiatalságunk szép emlékeit, közös 

beszélgetés 

13:30 Foltvarrás 

8. (csütörtök) 

10 óra Filmnap (helye: a könyvtárban) 

16:30 
„Fürgelábak” táncoljunk együtt, 

vonaltánc 

9. (péntek) 10 óra 

Színjátszás: készüljünk vidáman 

beszélgetve 

Közös beszélgetés: ki lehet a 

nyugdíjas klub tagja? 

12. (hétfő) 10 óra 
Torna, vérnyomás-, vércukormérés, 

a játék lendületbe hoz: társasjáték 

13. (kedd) 14 óra „Nótafa” népdalkör 

14. (szerda) Kirándulás Mártélyra 

15. (csütörtök) 

9 óra Katolikus imaóra 

14 óra Kreatív nap: alkossunk papírból 

16:30 
„Fürgelábak” táncoljunk együtt, 

vonaltánc 

16. (péntek) 10 óra Keresztrejtvényfejtő délelőtt 

19. (hétfő) 10 óra 
Torna, vérnyomás-, vércukormérés, 

a játék lendületbe hoz: társasjáték 

20. (kedd) 14 óra „Nótafa” népdalkör 
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21. (szerda) 14 óra 
Beszélgetés Papp Máriával: minden 

a fejben dől el 

22. (csütörtök) 

13:30 Foltvarrás 

16:30 
„Fürgelábak” táncoljunk együtt, 

vonaltánc 

23. (péntek) 10 óra 
Tallózás napi-heti lapokból, 

kötetlen beszélgetés 

24. (szombat) 

Szent Iván-éji tűzugrás melynek keretén belül 

kézimunka kiállítás, ahol részt vesz a 

csapatunk 

26. (hétfő) 10 óra Torna, vérnyomás-, vércukormérés 

27. (kedd) 14 óra „Nótafa” népdalkör 

28. (szerda) 

10-16 

óra 

Régen volt, hogy is volt? Felidézzük 

fiatalságunk szép emlékeit, közös 

beszélgetés 

14 óra Karaoke Papp Marikával 

29. (csütörtök) 14 óra 
Színjátszás: készüljünk vidáman 

beszélgetve 

30. (péntek) 10 óra Keresztrejtvényfejtő délelőtt 

A programváltozás joga fenntartva! 

Szeretettel várjuk a kiszombori társaságra vágyó idős lakosokat! 
 

IFJÚSÁGI KÖZPONT HÍREI 

AZ ELMÚLT HÓNAPOKBAN TÖRTÉNTEK 

Április 14-én, nagypénteken megtartottuk a KIK-
ház, vagyis az ifjúsági központ épületének egyéves 
születésnapját. 16 órakor kezdődött rendezvényünk, a 
gyermekeket kézműves-foglalkozással, szörppel, illetve 
ízes palacsintával vártuk. A kézműves-foglalkozáson a 
húsvétra való tekintettel csipeszből készíthettek az 
érdeklődők nyuszikat, és természetesen nem 
maradhatott el a húsvéti színező sem. A kicsik nagyon 
élvezték ezt az elfoglaltságot, sőt szívesen táncoltak az 
interaktív szobában is a nagyokkal különböző mai, illetve 
retró zeneszámokra is. A KIK csapata szeretné 
megköszönni azt a sok szeretetet, amit aznap a 
jelenlévőktől kaptak, és nem utolsósorban Pozsárné Nagy 
Ilonának is, aki a finom palacsintákat elkészítette. 

Május 28-án, délelőtt 10 órakor elkezdődött a 
gyermekek napjára szervezett önkormányzati 
rendezvény. Az eddigi évekhez képest a nagy 
érdeklődésre való tekintettel most 15 óráig még voltak 
érdeklődők a programokra, különösen arcfestés volt 
nagyon érdekelt. A rendezvényen most először Bartos 
Ferenc által bemutatásra került a 10 táblás 
sakkszimultán, ami a gyerekeknek nagyon elnyerte a 
tetszését. Ezen a jeles napon a fiatalok kézműves-
foglalkozás keretein belül jégkrémet készíthettek, és 
különböző tavaszi-nyári színezőket dekorálhattak. A KIK 
csapata szörpöt és sajtos masnit osztott a rendezvényen 
megjelenteknek az önkormányzat támogatásával. 
Nemcsak a kicsik, hanem a felnőttek is részt vettek, 
segítettek a programokban, így ők is újra gyermeknek 

érezhették magukat ezen a napon. 11 órától a Fülemüle 
zenekar szórakoztatta a kisebbeket, nagyobbakat. A 
gyerekek ezeken kívül kiugrálhattak magukat a hatalmas 
ugrálóváron. Köszönjük mindenkinek a részvételt, 
reméljük, jövőre is találkozunk, és eltöltünk együtt egy 
kellemes napot. 

JÖVŐBELI TERVEINK 

Június 17. (szombat) 14:00 - Póker party 
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, aki szeret 
kártyázni, blöffölni, és szívesen megmérettetné magát 
egy közös party keretein belül. Ifjúsági rendezvény, ezért 
nincs beugró, az esemény teljesen díjmentes. Ehhez nem 
kell mást tenned, csak jelentkezz az ifjúsági központban 
vagy a facebook oldalunkon. – Jelentkezési határidő: 
június 16. 14:00 
 
Július 8. (szombat) – Kiszombori Ifjúsági Nap (KIN) 
8 fős csapatok jelentkezését várjuk csapatvetélkedős, 
ügyességi, humoros ifjúsági napunkra. Jelentkezni a 
kiszomboriifjusaginap@gmail.com e-mail-címen vagy a 
facebook oldalunkon, illetve a helyszínen tudtok július 1-
jéig. Előfeladataink között szerepel a múlt évekhez 
hasonlóan a csapatzászló és induló, továbbá egy videót is 
el kell majd készíteni, aminek az ifjúsági napról kell 
szólnia. Reméljük, minél többen jelentkeztek, és 
versenybe szálltok egymással az értékes 
nyereményekért. 

Rácz Máté 
közösségi vezető 

CIVIL HÍREK 

HONISMERETI HÍREK 

Kiss Mária Hortensia: Kiszombor története c. könyvből 
részlet 

„A régi öregek közül sokan a szenvedő lelkekért 
önmegtagadásból nem ettek Szent Ivánig (jún. 24.) 
semmiféle gyümölcsöt. Szent Iván napján azután tüzet 
gyújtottak estefelé az utcában-a kocsiút-közepén- a 
tisztítótűzre való megemlékezésül. A tüzet pedig 

átugrálták: gyerekek, nagylányok, sőt idősebb asszonyok 
is, akik ezt mondták közben: Úgy mönnyek át a 
tisztítótüzön, ahogy ezt a tüzet átugrom! 

A szenvedő lelkek javára azután szakajtóval hordták 
ki a gyümölcsöt: szent-iványi almát, meggyet, stb., ami a 
gyerekeké lett. Ezt csak is a módosabbak tehették, mert 
régen csak a jobbmóduaknál volt gyümölcs. A mai 
lakosság már nem tudja, hogy miért gyújtja meg a "Szent 



8 KISZOMBORI HÍRADÓ - JÚNIUS 
 

Iváni tüzet". Teszi szokásból, szórakozásból, no meg 
virtusból is: ki bir nagyobb tüzet átugrani. De ma már nem 
is gyújtanak annyit, mint régen.” 
Kirándulás 

Az elmúlt időszakban Mórahalom, Röszke, 
Ásotthalom vidékén járt 
honismereti körünk egy 
tartalmas, szórakoztató, 
tanulságos napot töltve a 
környéken. 
 
Takarítás 

A Helytörténeti 
Gyűjteményt néhányan 
az elmúlt hetekben 
szebbé, tisztábbá 
varázsoltuk szorgos 
kezek által. Jöhetnek a 
látogatók. 
 
Gyermeknap 
Tagjaink tejfölös kenyérlángossal, kis meglepetéssel, 
csokival készültek a gyerekek ünnepén. Népi játékainkkal 
szórakozhattak kicsik és nagyok a nap folyamán. Valamint 
néhányan folytatták a játszótér kerítésének díszítését 
Tenczerné Kasza Máriával. 
 
Honismereti vetélkedő döntő 2017 

Az alsó tagozaton Vízhányó Mária Ágnes tanítónő 
szervezte az éves versenyt, amelynek zárása, döntője volt 
a napokban. Segítették: Süvegné Nagy Ivett, Kádárné 
Varga Szabina, Galamb Ágnes. 

Előtte héten a szülők, nagyszülők is segíthették a 
gyermekeket a helytörténeti régi tárgyainak 
felismerésével. Néhányan vállalkoztak is a feladatra. 

A verseny feladatai összeállítójának, Vízhányó 
Mária Ágnes pártoló tagunknak munkáját szívből 
köszönjük. 
 
A III. honismereti verseny eredménye: 

1. Süveg Janka Villő (4.a) 
2. Boros Balázs (3.a) 
3. Herskovics Eszter (3.a) 
4. Katona Réka (3.b) 
5. Kis Marcell (4.b) 
6. Furulyás Levente (3.a) 

 
A kispajtások díjazásában segítették a honismereti 

kört: Kiszomborért Alapítvány, Kasza Lajosné Marika. 
Hálás köszönet érte. 

Az első helyezett részvételi jogot kapott az idei 
honismereti táborunkba, a 2-4. helyezettek pedig 
útvesztőbérletet, amivel korlátlan belépést nyertek.  

Mindenki kapott hűtőmágnest a verseny emlékére. 

A felső tagozatos gyerekeknek jövő szerdán, 7-én 
14 órakor a kultúra házában lesz a honismereti vetélkedő 
döntője. 
Megemlékezés június 4-ére 

Honismereti körünk a vadászházban fogadta a pesti 
művészeket. A Szent Mihály Szekere Vándorszínház 
tagjai: Valter Ferenc – a Magyar Állami Operaház 
magánénekese és Vörös Elma Dóra – zongoraművész 
előadásában színvonalas, szép műsort hallgattunk, 
láttunk. 

Köszönet a vadásztársaságnak a hely biztosításáért, 
Baranyi Csabának a szállásért a művészek számára. 

És köszönjük Baranyi Sanyinak a finom gulyást. 
 
Kedves Kiszomboriak! 

A 2017.évi útvesztőhöz kapcsolódóan a nyitó 
napon kiállítást szervezünk a Rónay család tárgyi-fotó-irat 
emlékeiből. 

Tisztelettel kérjük, aki tud ebben segíteni,a fent 
említett dolgok egyikét-másikát kölcsönadni két hétre, a 
kiállítás idejére, jelezze nekünk a 30 499 8686-os számon, 
akár a facebookon, ill. a kzhonismeretikor@gmail.com 
levélcímen. 

A kiállítás ideje: 2017. július 15-július 30. 
 A KMHHK tagjai 
 
Ügyeletet tartunk 

A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör tagjai és 
pártolói sűrűn biztosítják a Rotunda és Helytörténeti 
Gyűjtemény hétvégi, ünnepnapi nyitva tartását. Így volt 
ez az utóbbi két hétvégén is, amikor Balázsné Makra 
Hajnalka és Borsi Sándor fogadták a Tó-party Panzióban 
megszálló kiránduló csoportokat. Köszönet érte. 
 
PROGRAMELŐZETES 
Újra útvesztő 

A május 24-én elkezdett vágási munkálatok 
befejeződtek, az útvesztőt 29-én megformáztuk. 

A Kiszombori Kukorica-Útvesztő Fesztivál ideje: 
2017. július 15 - augusztus 12. 

Mindenkit szeretettel várunk az egyhónapos 
kalandozásra. Részletekről, programokról később adunk 
hírt. 
Szent Iván-éji tűzugrás és kézimunka-kiállítás 

Június 24-én, szombaton mindenkit várunk a térre, 
erre a hagyományos programunkra, mely az idén a 
kézimunka-kiállítással bővül. 

Részletekről plakátokon és a facebookon adunk hírt 
hamarosan. 
Honismereti tábor 

A táboros gyermekek szüleit június 26-án, hétfőn 
17 órakor várjuk megbeszélésre az Ady Endre Művelődési 
Házba. 
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VÁLYOGOSI HÍREK 

Június 1-jén a délutáni órákban 500 kg harmadik 
nyaras ponty érkezett a tóba. (Ez évben eddig összesen: 
4 400 kg, azaz negyvennégy mázsa.) 

2017. május 20-án, szombaton rendeztük meg a 
Vályogos-tavon az év első gyerekversenyét ragyogó 
napsütéses időben. A megmérettetésen 27 résztvevő volt 
a környező falvakból és városokból. A verseny 2 órás 
időtartama alatt a legügyesebb versenyző 2 315 gramm 
halat tudott kifogni. A mérlegelésbe minden hal 
beleszámított, sajnos a pontyok nem voltak étvágyuknál, 
de nagyszámú keszeget, kárászt, törpeharcsát, bodorkát 
és küszt sikerült a szákba terelni a gyerekeknek. Ez 
utóbbiból többen közel 100 darabot is fogtak. Az első 
három helyezett értékes nyereményekkel távozhatott. 
Mindenkinek köszönjük a részvételt. 

Egyesületünk a MOHOSZ 2017. évre kiírt eszköz 
pályázatán nyert egy darab jó minőségű távcsövet a 
halőri munka színvonalának javítása céljára. 

A Kiszombori Sporthorgász Egyesületnél állami 
horgászvizsgát lehet tenni. A 10. életévét betöltött 
személynek lehetősége van, de aki a 15. életévét 
betöltötte, annak kötelező, amennyiben horgászni 
szeretne. A következő vizsga 2017. június 30-án, 

pénteken 17 órakor lesz. Azok számára, akik a Kiszombori 
Sporthorgász Egyesületnél kívánnak vizsgát tenni, 
ingyenes felkészítési lehetőséget biztosítunk, melynek 
időpontja június 23. péntek 17 óra. A felkészítés 
megfelelő létszám esetén kerül megtartásra /amely 
létszám a felkészítés előtt 4 nappal már ismert /, ezért 
regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a 
kiszombori.she@gmail.com címen lehet név, 
telefonszám megadásával. A vizsgával kapcsolatosan 
érdeklődni a fenti e-mail címen, illetve telefonon a 
70/771 4953 számon lehet. Bővebb információk 
www.valyogos.hu oldalon.  

Kérjük a fogási naplót, összesítőt olvashatóan és 
pontosan vezetni. Horgászrendünk értelmében a tavon 
horgászóknak kötelező a szájfertőtlenítő spray és a 
pontymatrac megléte és annak használata! 

Június, július és augusztus hónapokban napijegyes 
horgásztársainknak is lehetőségük van az éjszakai 
horgászatra nyitva tartásunk értelmében 0-24 óra között. 

Területi jegyek kiadása: szerdánként 15:00 órától 
az Ady Endre Művelődési Házban (Kiszombor, Szegedi u. 
13.) vagy telefonos egyeztetés alapján, telefonszám: 
06/70-327-8862, Oláh Sándor 
 Vezetőség 

RENDEZVÉNYEK 

 

http://www.valyogos.hu/
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HIRDETÉSEK 
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TOVÁBBI RENDEZVÉNYEK 

 

Az idei nyáron negyedik alkalommal kerül megrendezésre a 'Kiszombori Gitárkurzus' elnevezésű zenei 
programsorozat, amelyre az ország minden szegmenséből érkeznek hangszeres művészek és tanulók egyaránt.   

"Örömmel tölt el, hogy a zenét és kultúrát szerető emberek között egyre szebben csengő hírnevet szerez magának 
szeretett településünk!" mondta Rónai Dániel gitártanár, a 'Kiszombori Gitárkurzus' művészeti vezetője. 
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