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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉIRŐL 

A képviselő-testület a 2017. június 16-án tartott 
rendkívüli ülésén  
döntött:  

- a „Kötelező önkormányzati feladat ellátáshoz 
kapcsolódó ingatlanok felújítása 2017” tárgyú 
projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárásban a 
nyertes ajánlattevő személyéről, amely a 
HungaroSun Bt. lett, a projekt  

 a Kiszombori Karátson Emília Óvoda 
felújítását,  

 az Ady Endre Művelődési Ház felújítását,  

 a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmény felújítását és  

 a Védőnői Szolgálat elektromos rendszer 
korszerűsítését érinti,  

- a kiszombori műfüves labdarúgó pálya 
nyitvatartásáról, az alábbiak szerint: 

 

Június 1-től augusztus 31-ig 

Hétfő: 17.00-21.00 

Kedd: 17.00-21.00 

Szerda: 17.00-21.00 

Csütörtök: 17.00-21.00 

Péntek: 17.00-21.00 

Szombat: 17.00-21.00 

Vasárnap: 17.00-21.00 

 
A képviselő-testület a 2017. június 27-én tartott soros 
ülése első napirendjeként elfogadta a polgármesteri 
jelentést.  
 
A rendelettervezetek, döntési javaslatok napirendi 
pontban 
döntött:  

- kamatozó kincstárjegy vásárlásáról, 
- arról, hogy új hirdetőfelületet szándékozik 

kialakítani a Kiszombor, Szegedi u. 1. szám alatti 
épület üzletház felőli oldalfalán, és felkérte 
Szegvári Ernőné polgármestert, hogy a 
hirdetőtáblák műemléki környezetbe illeszkedése 
kérdésében egyeztessen Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzatának megbízott főépítészével, 

- arról, hogy a kialakítandó piac érdekében 
kezdeményezi a Kiszombor Nagyszentmiklósi u. 7. 
számú, 1157/7 hrsz.-ú, 2.442 m2 alapterületű 
üzlet és a mellette lévő 1157/2 hrsz.-ú 112 m2 
alapterületű üzlet megjelölésű ingatlanok 
összevonását, 

- arról, hogy Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzata az EFOP-1.2.11-16 Esély Otthon 
című felhívásra nem kíván pályázatot benyújtani; 

megalkotta: 
- 19/2017. (VI. 28.) önkormányzati rendeletét a 

tanév, nevelési év kezdetének, valamint az 
intézményi gyermekétkeztetés díjának 
támogatásáról szóló 16/2015. (VIII. 26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, amellyel 
az egy főre jutó nettó jövedelemhatárt 150.000 
Ft-ra emelte,  

- 20/2017.(VI. 28.) önkormányzati rendeletét az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
8/2017.(III. 1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról; 

jóváhagyta: 
- a felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Programot, 
- a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási 

Társulás Társulási megállapodásának 
módosítását, 

- a Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi 
Társulás 2016. évi gazdálkodásáról szóló 
beszámolóját és a 2017. évi záró beszámolóját; 

tudomásul vette:  
- a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 

2016. évi szolgáltatásáról szóló szakmai 
tájékoztatót, 

- a „Kiszomborért” Alapítvány elnökének 
tájékoztatóját az Alapítvány 2016. évi 
tevékenységről és elfogadta az Alapítvány 2016. 
évről szóló beszámolóját, továbbá köszönetét 
fejezte ki az Alapítvány által végzett sokrétű 
munkáért az Alapítvány kuratóriumi és felügyelő 
bizottsága tagságának és elnökének,  

- a Kiszombori Szabadidős és Természetbarát 
Sportegyesület köszönetnyilvánítását, egyben 
köszönetét fejezte ki a Sportegyesületnek a IV. 
Torontál kaland- és teljesítménytúra 
megszervezésében és lebonyolításában végzett 
munkájáért. 

hozzájárult: 
- hogy a Kiszombori Dózsa György Általános Iskola 

a Kiszombor, Móricz u. 4. sz. alatti telephelyének 
Ökrös u. felőli parkolóra néző udvarrész füves 
területére a kültéri tanítási órák és szabadidős 
tevékenységek megtartására egy arra alkalmas 
pavilont építsen; 

módosította 
- a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti 

Intézmény Szakmai Programját és annak 
mellékletét képező Bölcsőde Házirendet. 
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A harmadik napirendi pont keretében elfogadta a 
Kiszombori Karátson Emília Óvoda 2016/2017-es nevelési 
évre vonatkozó tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
A negyedik napirendi pontban tudomásul vette a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kiszombori 
feladatellátásáról, az iskola működtetésének 
tapasztalatairól szóló tájékoztatót. 
 
Végül ötödik napirendi pontként döntött a megüresedett 
Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 3. szám alatti költségelvű 
bérház 5. szám alatti bérlakásának bérbeadásáról. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata pályázati eljárás 
keretében bérbeadás útján hasznosítani kívánja a 
Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti 1157/7. 
hrsz.-ú épületben lévő 40 m2 területű üzlethelyiséget és 
a hozzá tartozó 5 m2 területű raktárhelyiséget az alábbiak 
szerint: 
 
A helyiségek havi bérleti díjának pályázati alapára: 
Üzlet (40 m2): nettó 592 Ft/m2 

Raktár (5 m2): nettó 237 Ft/m2 

Mindösszesen: nettó 24.865 Ft/hó 
 
A pályázó az általa benyújtott ajánlatban a pályázati 
alapáron, vagy az általa felkínált magasabb áron 
pályázhat. Pályázni a Polgármesteri Hivatalban (6775 
Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.) igényelhető 
„Pályázati ajánlat” adatlapon lehet. 
 
Pályázati ajánlatot legkésőbb 2017. augusztus 16. 
(szerda) 14.00 óráig lehet benyújtani a Polgármesteri 
Hivatalnál.  
A részletes pályázati felhívás megtekinthető a 
www.kiszombor.hu honlapon. 
 
Érdeklődni a 62/525-090 telefonszámon lehet. 

FELHÍVÁS 

Tisztelt Kiszombori Lakosok! 
 
2017. évben ünnepeljük a reformáció 500. 

évfordulóját. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
2017. november 12-én az Ady Endre Művelődési Házban 
egy orgonakoncerttel egybekötött, a reformáció és a 
kiszombori egyházközség történetét bemutató 
kiállítással szeretne megemlékezni erről az ünnepről. 

A kiállítás helyi vonatkozású anyagának 
összegyűjtéséhez kérjük az Önök segítségét abban, hogy 
akinek a birtokában van a református egyházközséggel 
kapcsolatos írásos dokumentum vagy fénykép, és 
hozzájárul ahhoz, hogy azokat lemásoljuk, vagy ha ez 

nem lehetséges, akkor eredeti állapotban kiállítsuk, 
juttassa el ügyfélfogadási időben a Kiszombori 
Polgármesteri Hivatalba Tenczerné Bajusz Ilona vagy 
Kerekes Mónika részére. 

Az eredeti dokumentumokat és fotókat 
természetesen a kiállítást követően visszajuttatjuk a 
tulajdonosoknak. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata pályázati eljárás 
keretében bérbeadás útján hasznosítani kívánja a 
Kiszombor, Szegedi u. 1. szám alatti – 118 m2 területű 
üzlethelyiségből és 67 m2 raktárból álló – 185 m2 

alapterületű önkormányzati tulajdonú ingatlanból 69,03 
m2 területű leválasztott ingatlanrészt (ebből 51,5 m2 

üzlet, 17,53 m2 terület raktár) az alábbiak szerint: 
 
A helyiségek havi bérleti díjának pályázati alapára:  
Üzlet (51,5 m2): nettó 592 Ft/m2 

Raktár (17,53 m2): nettó 237 Ft/m2 

Mindösszesen: nettó 34.643 Ft/hó 
 
A pályázó az általa benyújtott ajánlatban a pályázati 
alapáron, vagy az általa felkínált magasabb áron 
pályázhat. Pályázni a Polgármesteri Hivatalban (6775 
Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.) igényelhető 
„Pályázati ajánlat” adatlapon lehet. 
 
Pályázati ajánlatot legkésőbb 2017. augusztus 16. 
(szerda) 14.00 óráig lehet benyújtani a Polgármesteri 
Hivatalnál.  
 
A részletes pályázati felhívás megtekinthető a 
www.kiszombor.hu honlapon. 
 
Érdeklődni a 62/525-090 telefonszámon lehet. 

FELHÍVÁS PARLAGFŰMENTESÍTÉSRE 

A parlagfű Magyarországon a legnagyobb területen 
előforduló és legelterjedtebb gyomnövény, melynek 
egészségügyi és gazdasági károsító hatása rendkívül 
jelentős. Ezért kérjük a lakosságot, hogy mindannyiunk 
egészségének védelme érdekében akadályozzuk meg a 
parlagfű terjedését. 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 
2008. évi XLVI. törvény 17.§ (4) bekezdése értelmében a 
földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az 
ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását 
megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a 
vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. 

Azon földhasználókkal szemben, akik elmulasztották a 
védekezési kötelezettségüket teljesíteni belterületen a 
jegyző, külterületen a Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály 
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Növény- és Talajvédelmi Osztálya közérdekű védekezést 
rendel el, melynek költségei az ingatlan tulajdonosát, 
használóját terhelik. 

Ezzel egyidejűleg a kötelezettségüket megszegőkkel 
szemben növényvédelmi bírságot kell kiszabni. 

Kérem a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy a feni 
kötelezettségüknek tegyenek eleget, hisz a parlagfű 
mentesség mindannyiunk közös érdeke. 

Dr. Kárpáti Tibor 
jegyző 

A RÓNAY CSALÁD SÍREMLÉKÉNEK FELÚJÍTÁSA 

A Rónay család önkormányzati temetőrészben lévő 
megdőlt, veszélyes síremlékeinek helyreállításával 
kapcsolatban polgármesteri előterjesztés készült 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 2016. 
november 29-i ülésére. A Képviselő-testület tagjai egy 
emberként támogatták a 11 síremlék felújítását. 

A munkával Kalász Sándor műkő- és betonáru-készítő 
egyéni vállalkozót bízta meg az önkormányzat. 

A veszélyes kategóriába tartozó sírkövek helyreállítása 
2017 márciusában kezdődött meg és június hónapban ért 
véget. A keresztek felújításra kerültek, a balesetveszély 
elhárult. A síremlékek ismét méltó módon állítanak 
emléket a Rónay család elhunyt tagjainak.  

A felújítás bruttó 1.567.180 Ft-ba került, melyet 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata finanszírozott. 

Gróf Széchenyi István szavaival zárom soraimat: 
„Ha tudni akarod, hogy egy nemzet mennyire becsüli 

a múltat, nézd meg a temetőit!” 

Felújítandó síremlékek: 

   

   

Felújított síremlékek: 

   

   
 

 

ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI 

Felhívás 
Megvásárolta álmai varrógépét, és szeretné önmaga 

és családja örömére használni? 
Itt a lehetőség! A kiszombori Ady Endre Művelődési 

házban varrótanfolyamot szervezünk az őszi hónapokra. 
Farkas Lászlóné szakmai vezető segítségével 
elsajátíthatja a varrógép használatát, megismerkedhet a 
varrás alapjaival, varrástechnikákkal. 

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, várjuk 
jelentkezését a 06 62 297-465 vagy a 06 70 621-6728-as 
telefonszámon, illetve személyesen az Ady Endre 
Művelődési Házban. 
 
Műfüves pálya átadása 

2017. június 9-én 
átadásra került a 
kiszombori futballkedvelő 
lakosság nagy örömére a 
minden igényt kielégítő 
labdarúgópálya. A Magyar 
Labdarúgó Szövetség által 
meghirdetett labdarúgópálya építési programon való 
sikeres részvétel és Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzatának hozzájárulásával jött létre. A pálya 
kialakításának teljes költsége 31.011.337 Ft, az 
önkormányzat által biztosított önrész 9.303.401 Ft volt. 

A sportlétesítményt Szegvári Ernőné polgármester 
asszony, Lázár János országgyűlési képviselő, 
Miniszterelnökséget vezető miniszter és Kispál Róbert, 
volt FIFA asszisztens-
játékvezető, jelenlegi UEFA 
Nemzetközi- és MLSZ 
mérkőzés ellenőr és 
Nógrádi Tibor az MLSZ 
Csongrád megyei 
igazgatója adta át. 

Az eseményen a Makó 
Budó Klub Aerobik 
Szakosztályának látványos 
bemutatóját láthattuk. 
Elsőként a Dózsa György 
Általános Iskola diákjai 
vették birtokba a 
játékteret.  A mérkőzés 
kezdő rúgása Fancsali 
Péter jutalma volt. A 
kiszombori ifjúsági és 
felnőtt futballcsapat 
mérkőzésével zártuk az 
átadó ünnepségünket. 
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Mozgás Éjszakája Kiszomboron 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 

szervezésében első alkalommal rendeztük meg az 
Egészségfejlesztési Iroda által meghirdetett, országos 
rendezvénysorozathoz csatlakozva a Mozgás Éjszakája 
programot településünkön. Az esemény nem titkolt célja 
az egészséges életmód és a közösségi sportok 
népszerűsítése volt. A 21 órától 24 óráig tartó 
rendezvénynek a Sportpálya adott helyet. A 

közelmúltban átadott 
műfüves pályán labdarúgó 
mérkőzések zajlottak 
lelkes szurkolás közepette. 
A csapatokat Nagy Gyula 
koordinálta, akinek ezúton 
is köszönjük munkáját. A 
hölgyek gyertyafényes 

jógaórán vehettek részt Szabó Zsuzsanna jógaoktató 
segítségével. Önzetlen munkáját hálásan köszönjük. A 

program összeállításakor a 
futás kedvelőire és a tánc 
szerelmeseire is gondol-
tunk. Sétálók csoportja 
színesítette tovább a 
mozgáspalettát a csillagos 
ég alatt. A sportoláson 
kívül lehetőség nyílt a 
baráti beszélgetésekre is. A mai túldigitalizált 
világunkban közelebb kerültek egymáshoz az emberek. 

A Mozgás Éjszakája nem a versenyzésről szólt, hanem 
a mozgás és az együttlét öröméről.  

Szeretnénk, ha ez a közösségi program hagyománnyá 
válna településünkön! 

 

 Pozsárné Nagy Ilona 
 művelődésszervező és a művelődési ház dolgozói 

KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁR HÍREI 

KÖNYVTÁRMOZI KISZOMBORON! 

A KönyvtárMozi alig két éve indult útjára, azóta a 
magyar filmkultúra értékei az ország több mint 400 
kistelepülési könyvtárában elérhetőek, melyhez 
könyvtárunk 2017 áprilisában csatlakozott. A programot 
az Informatikai és Könyvtári Szövetség koordinálja a 
megyei könyvtárak közreműködésével, azzal a nem 
titkolt céllal, hogy a magyar filmkultúrát népszerűsítse. 

A KönyvtárMozi projekt azt a lehetőséget teremti 
meg, hogy országszerte, a kistelepüléseken található 
könyvtárakban bárki megismerheti, vagy újranézheti a 
hazai filmeket, amely egy széleskörű kulturális 
együttműködésen alapul. 

Mikulás Ferenc fesztiváligazgató ötlete nyomán 
Ramháb Mária a Bács-Kiskun Megyei Katona József 
Könyvtár igazgatója, az Informatikai és Könyvtári 
Szövetség elnöke tartotta országos ügynek a 
kezdeményezést, ezért megnyerte az EEMI mellett, a 
NAVA-t, MaNDA-t (vizuális archívumok), a Kecskemétfilm 
Kft-t, a filmekhez való hozzáférési jogát a könyvtárosok 
részére, a KönyvtárMozi használatához. 

A filmek elérése térítésmentes szolgáltatásként van 
jelen a könyvtárakban.  

Településünkön vetítettünk már a Dózsa György 
Általános Iskola alsó 
tagozatos diákjainak, a 
Kiszombori Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmény 
Idősek Klubja, Napraforgó 
Csoportjának, a Karátson 
Emília óvoda ovisainak, a 
napközis csoportnak. 

Köszönjük a szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei 
Könyvtár kollégáinak, valamint szintén a Somogyi-
könyvtár munkatársának, Fodor Mónikának a 
közbenjárást, köszönjük Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzatának a támogatást, hogy élhettünk ezzel a 
lehetőséggel. 

Filmcímek és vetítési időpontok egyeztethetőek a 
könyvtárban. Várunk minden érdeklődőt, családi-baráti 
csoportokat! 

NAGY GERONIMO STILTON-NAP 

Könyvtárunkban is nagysikerű 
Elisabetta Dami írónő, Geronimo 
Stilton sorozata. A mókás, izgalmakkal 
teli detektívregényes könyveket nincs 
olyan gyerkőc, aki ne szeretné, sokan a 
Stilton könyveknek köszönhetően 
szeretnek, kezdenek el olvasni, s 
kíváncsian várják a következő részeket. 

Ezen apropóból vártuk a gyerekeket 
a Nagy Geronimo Stilton-napra. Be is 
futottak a lányok, fiúk, akiknek 
könyvbemutatóval kezdtük a 
programot, „A rejtélyes tiramisu esete” 
címmel. Érdekes alternatívákat 
hallhattunk, mi is lehet a könyv 
végkifejlete, de egyöntetű volt az utolsó 

szó, végül Geronimo mindenre fényt derít. 
A következő rész a Totó volt, ahol, hogy idézzem 

Faceook oldalunkat: fantasztikus ügyességgel győzték le 
a gyerekek a Stilton-„akadályokat”. 
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Végül közkívánatra előkerültek a 
memóriajátékok, a társasjátékok. 

Másnap sajnálattal hallottuk a 
hozzánk betérő gyerekektől, hogy 
szerettek volna ott lenni a Stilton- 
napon, de nem tudtak róla… 

Ezúton kérjük a szülőket, ha látják Facebook 
oldalunkon programjainkat, osszák meg gyermekeikkel, 
hiszen az idén nyáron is szünet nélkül várjuk az olvasni, 
kikapcsolódni vágyó gyerekeket KönyvtárMozival, 
könyvbemutatóval, társasjáték délelőttökkel, 
délutánokkal igyekszünk nekik kedveskedni, hiszen ma 

már – nem győzzük 
hangsúlyozni – más szerepet is 
betölt a könyvtár, picit már 
lehet hangoskodni, jókat 
nevetni, s nem kell vigyázban 
állni! 

Köszönjük, ha segítenek nekünk, hogy együtt 
szerezhessünk kellemes emléket a gyerekeknek, mely a 
könyvtárhoz köti Őket! 

 

Adrián Renáta 
könyvtáros 

ISKOLAI HÍREK 

HATÁRTALANUL PÁLYÁZAT 

A Kiszombori Dózsa György 
Általános Iskola 7. 
osztályos tanulói a 
Határtalanul pályázaton 
egy háromnapos 
kirándulást nyertek 
Erdélybe. Május 18-án 6 

órakor indultunk Kiszomborról. A határon gyorsan átérve 
Aradnak vettük az irányt, ahol felvettük az 
idegenvezetőnket, Bicsak Brigitta nénit. Itt 
megtekintettük az aradi vértanúk emlékhelyét, amit meg 
is koszorúztunk. Majd a dévai gyermekotthon 
kolostoránál álltunk meg, ahol arról meséltek, hogy 
milyenek itt a körülmények, és hogy a gyerekek hogy 
élnek itt. Vittünk adományokat is, hogy egy kicsit 
segítsünk nekik. Ezután Déva várához indultunk el, amit 
távolról néztünk meg. 
Majd Vajdahunyad 
várához értünk, ami 
nagyon szép volt, és sok 
érdekes dolgot fedeztünk 
fel, olvastunk, láttunk, és 
amit, persze, Brigi néni 
mondott, az is érdekes volt. Ezután elindultunk a 
szálláshelyünkre, Torockóra, ahol gyönyörű látvány 
fogadott minket, hisz Torockó pont rálát a Székelykőre, 
illetve a helyi házak is nagyon szépek voltak. Lepakoltunk, 
megvacsoráztunk, sétáltunk egyet a faluban, és ezután 
elmentünk aludni. Mivel „kialudtuk” magunkat, gond 
nélkül kezdődhetett a második nap. A napot Kolozsváron 
kezdtük, ahol megtekintettük Hunyadi Mátyás szülőházát 
és a Szent Mihály-templomot is. Mivel Kolozsváron nem 
sűrűn járunk, úgy döntöttünk, hogy megnézzük a 
Házsongárdi temetőt. Majd egy kis fagyizás után 
elindultunk a tordai sóbányába, ahol miután mindenki 
végignyalta a falat, s nagyon sok érdekes és ámulatba ejtő 
dolgot is hallhattunk. Itt voltak játékok, amiket szabad 
programon belül ki is próbáltunk. Ezután a Tordai-

hasadékhoz mentünk, ami 
nagyon szép volt. Itt a 
sétában jól elfáradtunk, 
úgyhogy egy kis pihenő 
után a gyönyörű tájban és 
szabadban szállásunkhoz 
indultunk. Ezután ,mivel 
kicsit hangosabbak voltunk, el kellett mennünk aludni. 
Másnap, reggeli után, miután összepakoltunk, egyből a 
helyi múzeumot tekintettük meg. Majd Nagyenyedre 
érkeztünk, és itt megtekintettük az irodalomórán tanult 
két fűzfát, illetve a Bethlen Kollégiumot. Ezután utolsó 
turistacélpontnak Gyulafehérvárt vettük. Itt megnéztük 
az érseki székesegyházat, ahol megkoszorúztuk Hunyadi 
János sírhelyét. Mivel nagyon szép a vár, ezért itt volt 
szabad programunk. Majd elindultunk hazafelé. A 
határon szerencsére nem kellett sokat várni, így egész 
hamar hazaértünk. Amikor hazaértünk nagyon fáradtan, 
de élménytelien, nagy örömmel meséltünk szüleinknek 
kalandjainkról. 
 

Badics Anna Sára 
7. osztályos tanuló 

ÉV VÉGI ÖSSZESÍTÉS 

A 2016/17-es tanév végén mérleget vonva 
elmondhatjuk, hogy nehéz, de sikeres 10 hónap áll 
mögöttünk. Az iskolai élet medre két nagy csatornába 
ágazik: egyik a tanuláshoz, tanításhoz, versenyekhez 
kötődik, másik a szabadidős programoké: nyílt napok, 
témanapok (projektnapok), rendezvények, kirándulások. 
Rendezvényeink egy része állami ünnephez kötődik, 

melynek szervezésével és 
lebonyolításával bekapcso-
lódtunk a községi ese-
ménynaptárba betervezett 
programokba. Örömmel 
veszünk részt településünk 
életében továbbra is. 
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Éves terveink közül a legfontosabbak voltak: 
- első osztályosaink számára olvasás- írás- számolás 

biztos alapjainak lerakása 
- az alsó tagozat további évfolyamain nyelvtani 

szabályok rendszerének megalapozása, számtani 
műveletek megalapozása 20-tól több ezerig kitekintve 

- 5-6.-ban a szövegértés és a számolási készségek 
mellett az alsós természettudományos ismeretek 
bővítése 

- 7-8. évfolyamon az érettségi tárgyak 
megerősítése, fizika, kémia, biológia, földrajz 
ismereteinek rendszerezése, az érettségi 
megalapozása; készségtárgyak adta lehetőségek 
kiszélesítése. 

- 8. osztályok segítése a továbbtanulásban. 
Közvetett feladat az óvoda-iskola átmenet segítése, 

kapcsolattartás a középfokú oktatási intézményekkel, 
munkahelyekkel. Pedagógusok továbbképzése. 

A 2016 szeptemberétől változott a fenntartónk: a 
Hódmezővásárhelyi Tankerület irányítja a makói, 
csongrádi, szentesi és a hódmezővásárhelyi járás iskoláit, 
köztük a mienket is. 

Címszavakban összefoglalva a mögöttünk álló 10 
hónapban történt:  

- több mint 2 millió Ft értékű eszközvásárlás 
(sportszerek, szőnyeg és új sötétítő a Tornacsarnokba, 
fűnyíró, porszívók, párnázott székek, kosárpalánk, 
projektorok) 

- sikeres pályázatok: Határtalanul, régen 
magyarlakta területekre kirándulás; EFOP3.3.6. 
Természettudományos és élménypedagógiai 
programkínálatához csatlakozás; EFOP 3.3.2. Kulturális 
intézmények a köznevelés fejlesztéséért; EFOP 3.2.9. 
Óvodai és iskolai szociális segítés fejlesztése a makói 
járásban 

- iskolánk tanulmányi átlaga: 4.2 
- 4.00 és 4.99 közötti átlagot ért el 127 tanuló 
- nemzetközi tanulmányi versenyen 1-3. helyezést 

elért tanulónk: 1 fő 
- országos tanulmányi versenyen 1-3. helyezést 

elért tanulók: 29 fő 
- megyei tanulmányi versenyen 1-3. helyezést elért 

tanulók:10 fő 
- városi tanulmányi versenyen 1-3. helyezést elért 

tanulók: 64 fő 
- Továbbtanulás: gimnáziumban tanul tovább 14 

fő; szakgimnáziumban (régi neve szakközépiskola) 17 fő; 
szakközépiskola (régi neve szakiskola) 16 fő 

Kitűnő tanulmányi eredményt értek el: 
1. a  Benkő Barnabás, Gulyás Sebestyén, Harkai Hanna 

Dóra, Pusztai Zoé Csillag, Aiftincai Barbara, Benyó Bence, 
Dorogi Norbert 

2. a  Dinnyés Áron, Haklik Dorina, Kiss Petra, Molnár 
Dániel, Zubán Szofi 

2. b  Parancs Fruzsina, Szabó Szintia 
3. a  Fehér Krisztián, Herskovics Eszter, Horog Dominik 

Martin, Nemes Lara, Tábori Flóra, Túri Dániel 
3. b  Gulyás Ákos, Kardos Réka Napsugár, Katona Réka 
4. a Kovács Virág, Pintér Ronett, Süveg Janka Villő, 

Szabó Hédi, Urbán Petra 
4. b Adai-Simon Vivien, Dinka Barbara, Farkas Regina 

Erika, Ipovicz Zsuzsanna, Jankó Georgina, Kovács Hunor, 
Kovács Lara, Tóth Máté 

5. a Tóth Bojtorján,  
5. b Domján Zóra, Gulyás Kristóf, Tábori Fanni, 

Fancsali Péter, Rácz Emese 
6. b Süveg Merse, Turányi Melinda, Budai Márk 
7. a Udvarhelyi Péter, Kenyeres Áron 
7. b Farkas Viktória, Gazsi Noel 
8. a Petrik Réka 
8. b Lele Bernadett, Balázs Luca, Tenczer Franciska 
Az Oláh Veronika Alapítvány egész évben segíti az alsó 

tagozaton megrendezett versenyeket díjakkal, 
ajándékokkal. Köszönjük a segítségét Süliné Rácz 
Emőkének, a kuratórium elnökének, hogy közvetett 
módon, de egész évben jelen volt/van életünkben, és 
bármikor számíthatunk rá! 

A Kiszombori Diákokért Alapítvány a felső tagozatosok 
számára továbbra is ösztöndíjrendszert működtet. 
Kitűnőket, a tanulós tantárgyakból javítókat és a nyolc 
éven keresztül ötös tanulókat jutalmazza 5-10000 Ft 
közötti összeggel. Tanulmányi versenyeket 
könyvjutalmakkal, rendezvényeket ajándékokkal, 
érmekkel és serleggel támogatja. Oktatást segítő eszköz 
vásárlásában is oroszlánrészt vállal, s ennek 
köszönhetően az informatika oktatásban jövőre új 
lehetőséggel, a robotikával gazdagodik a tanítás. 
Köszönjük Nagy Róbert kuratóriumi elnök egész éves 
munkáját, kreativitását, segítségét! 

Éves rendezvényeinket olyan szellemben igyekszünk 
megrendezni, hogy minél több lehetőséget teremtsünk a 
betekintésre. Nyílt napokon a szülők már a gyermek 
nagycsoportos korától figyelemmel kísérhetik az órai 
munkát. Rendezvényeink szabadidős tevékenységébe 
bevonjuk a szülőket is, így közvetlenebb módon tudunk 
kapcsolatot kötni egymással. 

Minden évben igyekszünk új rendezvényt 
becsempészni eseménynaptárunkba, az idén az alsó 
tagozat vállalt magára egy térségi matematika verseny 
szervezését és megrendezését. A járás iskolái közül több 
mint 40 fő nevezett a nemes megmérettetésre. 
Mindenkitől rengeteg dicséretet kaptunk a korrekt 
lebonyolításért, reméljük hagyomány lesz a „Kiszombori 
alsós matek verseny”, csak úgy, ahogy a felsős szövegértő 
verseny már évek óta. 

A ballagással lezárul a tanév, elcsendesednek a 
tantermek szűk két hónapra. Minden kedves családnak 
köszönöm egész éves segítségét, kívánok aktív pihenést! 
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VERSENYEREDMÉNYEK 

Az iskola versenyeredményeit a www. kiszombor.hu honlapon tekinthetik meg mellékletként. 
 

Szabóné Vígh Erzsébet 
intézményvezető 

BÚCSÚZÁS 

Kedves Tanáraink, Diáktársaink, Szüleink, Vendégeink! 
Egy éve még mi köszöntünk el az akkori 

nyolcadikosoktól, és el sem hittük, hogy eljön az a perc, 
amikor nekünk kell búcsút mondanunk. S számunkra 
hihetetlen, hogy ilyen gyorsan eltelt az idő. Várva várt, 
mégis nehéz nap ez a mai. Várva várt, hiszen a mai nap 
rólunk szól: nekünk állnak sorfalat, a mi kezünkben gyűlik 
a virág, ma bennünket búcsúztatnak. Nehéz, mivel ezen a 
napon lezárul életünk egy szakasza. Nagyon vártuk, s csak 
az utolsó napokban éreztük át igazán, hogy mennyire 
biztonságban voltunk itt. Ismertük tanáraink szokásait, 
iskolánk rendjét, tudtuk, kihez fordulhatunk segítségért, 
mit hol találhatunk, kiben bízhatunk. 

Nyolc évvel ezelőtt, óvodásokként némi 
bizonytalansággal, de izgatottan léptük át az kisiskola 
kapuit. Tanítóink féltő szeretettel fogták kezünket, 
mellettük biztonságban voltunk, s segítségükkel 
elsajátíthattuk a betűvetés tudományát, az olvasás titkát, 
és bevezettek a számok rejtelmeibe is. 

Azután felsősök lettünk. Új tanárokkal, új 
környezettel, ismerkedtünk meg. Tudásunk gyarapodott, 
mi növekedtünk: mások lettek a gondjaink, mások a 
céljaink. S az idő egyre csak múlt... 

S most itt állunk. Ballagó nyolcadikosokként az együtt 
eltöltött évek emlékei kavarognak bennünk: a versenyek 
erőpróbái, a Trapp-nap izgalmai, a kirándulások vidám 
pillanatai és a dolgozatokkal járó stressz. Mosolyogva 
emlékezünk vissza azokra a napokra, amikor 
ráébredtünk, hogy hamarosan el kell búcsúznunk. Furcsa 
belegondolni, hogy szeptemberben már nem itt kezdjük 

az évet. Nem beszéljük meg, hogy akkor jövőre veletek 
ugyanitt. Az elmúlt nyolc év emlék lesz. Egy emlék, amely 
elhalványul, megkopik, de nem tűnik el soha. 

Búcsúzunk Tanárainktól! Ők nem csak tanítottak, 
neveltek is minket. A tanító néni szava, amely törvény 
volt, sokáig kísért bennünket. Ezért kell köszönetet 
mondanunk osztályfőnökeinknek és a tanárainknak, 
azért a sok türelemért és segítő fáradozásért. Nem csak a 
tanórákon, hanem az együtt átizgult versenyeken és a 
pályaválasztás időszakában. 

Kedves hetedikesek! Most hozzátok szólunk. 
Köszönjük nektek, hogy a mai napra ünnepi díszbe 
öltöztettétek iskolánkat! Ti most átveszitek helyünket, s 
bizonyára arra gondoltok, hogy végre milyen jó, hiszen ti 
lesztek a legnagyobbak, de azt tudnotok kell, hogy ez 
felelősséggel is jár. Reméljük, jó példát mutattunk 
számotokra. Arra kérünk benneteket, hogy 
teljesítményetekkel öregbítsétek iskolánk hírnevét. 

Utolsóként a mindig mögöttünk állókhoz: szüleinkhez 
szólunk. Hogy nekik mennyi mindenért tartozunk 
köszönettel, azt felsorolni is lehetetlen. Köszönjük nekik 
mindazt, amit értünk tettek és tesznek ezután. 
Köszönjük, hogy a felvételi idején is hittek bennünk, lelket 
öntöttek belénk. Igyekszünk szorgalmunkkal és 
becsületes életünkkel mindezt meghálálni. 

Eljött a búcsú ideje. Búcsúzunk tanárainktól, az iskola 
dolgozóitól, iskolatársainktól, és a tantermektől. Soha 
nem feledjük el, hogy a Kiszombori Dózsa György 
Általános Iskola tanulói voltunk nyolc éven át. 

Shakespeare soraival búcsúzunk: 
Megcélozni a legszebb álmot, 

Komolyan venni a világot, 
Mindig hinni és remélni, 

Így érdemes a földön élni. 

A búcsúzó nyolcadikosok nevében: 

Lele Bernadett, Molnár Brigitta 

ÓVODAI HÍREK 

JÚLIUSI VISSZATEKINTŐ 

Javában tart a nyári időszak az oviban, elkezdődtek a 
felújítási munkálatok, de most még visszatekintünk egy 
kicsit az eltelt néhány hónapra. Ebben a nevelési évben 3 
főiskolai hallgató töltötte 8 hetes záró szakmai 
gyakorlatát és 2 főiskolai hallgató félévenkénti 1-1 hetes 
gyakorlatát szakvizsgázott pedagógusaink segítő 
irányítása és támogatása mellett. Nagy a felelősségünk 
ilyenkor, hiszen a leendő pályájukhoz nyújtunk gyakorlati 
tapasztalatokat számukra. A főiskolán főleg elméleti 
ismeretekkel gazdagodnak a hallgatók, a mindennapi 
tevékenységet, a tényleges óvodai munkát itt élhetik meg 
nálunk.  

A nevelési évet záró értekezletünkön az elvégzett 
nevelőmunka beszámolójában megállapíthattuk, hogy 
eredményes nevelőmunkát végeztünk. Az ismeretek 
átadásának témái, módszerei változatosak, 
élményszerűek, aktuálisak voltak. Nyitott, családi 
programjaink egyre látogatottabbak, gördülékeny a 
szervezés és a megvalósítás, mert a partnereink egyre 
inkább nyitottabbak, és aktívan részt vesznek a 
lebonyolításban. A családokkal közös rendezvényeink 
szervezettsége, színvonala évről évre magasabb szintű, 
mindig új elemekkel gazdagodik. 

Példamutató a kollektíva összefogása a közös 
feladatok megoldásakor. Csoportjaink arculata, 
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pedagógusaink felkészültsége, a pedagógiai munkát 
segítők hozzáállása, egymás segítése magas színvonalú. 
Nevelési elveink, elvárásaink zömében megegyeznek a 
szülőkével, azoknak a gyermekeknek a nevelése is jó 
irányban halad, akik otthon esetlegesen nem kapják meg 
a megfelelő törődést. Szeptembertől elkezdjük az 
„Esélyteremtő óvoda” pályázat megvalósítását, és egy 
másik makói EFOP-pályázatba is részt veszünk 
közreműködőként, mely az óvodai szociális segítés-
szolgáltatás biztosítását teszi lehetővé. 

Partneri az együttműködésünk az együttnevelést 
segítő külső szakemberekkel, a jelzőrendszer tagjaival és 
társintézményekkel. 

Itt ragadnánk meg az alkalmat, hogy az egész éves 
együttnevelést a nyilvánosság előtt megköszönjük 
Fancsali Zoltánnak, aki hetente 1 alkalommal a 
Sportcsarnokban foglalkozott munka után a focizni, 
labdázni szerető fiúkkal, lányokkal a Bozsik-program 
keretében. Önkéntes munkájának köszönhetően sokat 
tett a gyermekek mozgásfejlődéséért, az egészséges 
életmódra nevelés kialakításáért és elősegítéséért. Ezek 
a gyerekek játékosan megtanulják azt is, hogyan lehet a 
szabadidejüket hasznosan, mozgással eltölteni. 

Tehetség műhelyeinkben a valamiben ügyes 
gyermekek felkarolása, a tehetséggondozás volt a 
feladatunk. Korábban már beszámoltunk a Mint a Mókus 
mozgásos műhely munkájáról, most szeretnénk 
köszönetünket kifejezésre juttatni Czirbus Beátának, aki 
a műhelyfoglalkozásokat záró - vízhez szoktatásban 
nyújtott segítséget nekünk. Ő az, aki a Csongrád Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat Makói Tagintézményének 

keretein belül egész évben a gyógytestnevelési 
feladatokat is ellátta intézményünkben. Köszönjük a 
lehetőséget és a segítő hozzáállását.  

Horváthné Oláh Máriának köszönhetően ebben a 
nevelési évben is művészetterápiás foglalkozásra 
járhatott 5 kisgyermek heti rendszerességgel. Azonkívül, 
hogy a gyermekek önbizalma erősödhetett, bátrabban, 
felszabadultabban álltak egy idő után a feladatok elé, 
nagyon szép, igazi gyermekalkotások, mesék születtek ez 
idő alatt. Ez a tevékenység egyúttal a gyermekek komplex 
tehetséggondozására is lehetőséget biztosított. A 
program a nevelési év végén egy interaktív kiállítással 
zárult, amit nem csak az érintett gyermekek és szüleik, 
hanem valamennyi csoportunk és számos szülő és más 
szakember is megtekintett. 

Az együttnevelésben egész évben számíthattunk 
Kökény Lászlóné - Jutka nénire, Burdán Gabriellára és 
Horváthné Oláh Mária gyógypedagógusokra. A 
gyermekek beszédfejlődését Kisné Takács Emese 
logopédiai fejlesztései segítették elő. Lakatosné Ficzere 
Judit a magyar népi kultúránk értékeit, hagyományait 
ismertette meg a nagycsoportos korú gyermekekkel, és a 
népitánc lépéseit gyakoroltatta velük. Halmosi 
Zsuzsanna tanárnő segítségével az angol nyelv alapjait, 
különleges hangzását gyakorolhatták a gyerekek 
játékosan délutánonként az általános iskolával való 
együttműködésünknek köszönhetően. 

 
Börcsökné Balázs Márta 

óvodavezető 

 
  

BÖLCSŐDEI HÍREK 

NYÁRI ÉLET A BÖLCSŐDÉBEN 

A nyár a kalandok, felfedezések és a jókedvű, vidám 
szabad játék ideje. Így van ez a bölcsis kisgyermekek 
életében is. Ebben az időszakban a lehető legtöbb időt a 
szabadban töltik, ahol számukra szinte kitárul a világ. A 
gondosan előkészített környezetben, a számtalan 
játéklehetőség nagy örömmel tölti el a gyermekeket. A 
nagymozgásos játékok, a csúszda, a mászóka, a motorok 
és a kisbiciklik megteremtik a lehetőséget arra, hogy 
játékos formában észrevétlenül fejlődjön a gyermek 
egyensúlyérzéke, mozgáskoordinációja. A nagy szabad 
tér lehetőséget biztosít a futkározásra, szökdécselésre, 
ugrándozásra. A kisebbek boldogan fedezik fel a 
számukra kinyílt világot. Örömmel és kitartóan 
gyakorolják az önálló járást, az őket körülvevő világ 
felfedezését. Minden fűszál, bokor, virág felkelti 
kíváncsiságukat, érdeklődésüket. A homokozóban 
sokféle forma, lapát, kis vödör játékra csábítja a kicsiket, 
nagyokat egyaránt. A homok tapintása, formázhatósága 
új ingerek megtapasztalására ad lehetőséget. A 

különböző formák készítése felkelti a kicsik érdeklődését. 
A nyári nagy melegben a fák árnyéka mellett felfrissülést 
biztosít a párakapu, amit a gyerekek nagy örömmel 
vesznek birtokba.  A nyári időszakban a nagyobb 
gyerekekkel egyre többet beszélgetünk arról, hogy lassan 
elérkezik a pillanat, amikor elbúcsúzunk, hiszen ők 
nemsokára óvodások lesznek. A búcsú nem könnyű, 
hiszen a bölcsiben együtt töltött idő alatt bensőséges, 
szeretetteljes kapcsolat alakult ki a gyermekek és 
felnőttek között.  Az új változások gyakran szorongással, 
félelemmel töltik el a gyermekeket, amit segít feloldani a 
közös beszélgetés. Ebben az időszakban a „nagyokkal” 
ellátogatunk az óvodába, ezáltal is lehetőséget 
teremtünk ismerkedésre, az új környezet 
megismerésére, ezzel is biztosítva a zökkenőmentes 
átmenetet. 

Naszradiné Sódar Judit 



 

A KISZOMBORI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY HÍREI 
 

TÁJÉKOZTATÁS 
Tisztelettel tájékoztatjuk Kiszombor Nagyközség 

lakosságát, hogy a KISZOMBORI SZOCIÁLIS ÉS 
GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY átmenetileg az ÖKRÖS J. U. 

1/C Kiszombori Ifjúsági Központban (régi rendőrség) 
változatlan ügyfélfogadási rendben működik. 

NYITVA TARTÁS 
HÉTFŐ-CSÜTÖRTÖK: 730-16-ig 

PÉNTEK: 730-1330-ig 
Tisztelettel: 

Kohut Amália 
intézményvezető 

IFJÚSÁGI KÖZPONT HÍREI 

AZ ELMÚLT HETEKBEN TÖRTÉNTEK 

IV. Torontál kaland- és kerékpártúra 
Június 10-én elindult 

csapatunk a IV. Torontál 
kaland- és kerékpártúrán, 
amit a Kiszombori Szabad-
idős és Természetbarát 
Sportegyesület szervezett. 

A rendezvényen számos 
csapat indult el a dobogós helyekért, ahogy a mi kis 
csapatunk is, személy szerint Csóti Beatrix, Takács 
Gabriella, Baranyi János, Baranyi Norbert és Szabó Béla. 
A nehézségek ellenére, első nekifutásként, a negyedik 
helyig jutottak el. Büszkék vagyunk rájuk, köszönjük, hogy 
képviseltek minket. Jövőre reméljük, túlteljesítjük 
önmagunkat. 
 
Kiszombori Ifjúsági Nap 

Július 8-án, 10 órakor megkezdtük a III. Kiszombori 
Ifjúsági Napunkat. A nap, amit egészen múlt év óta 
szervezünk, nagyon jó hangulatban telt el. Ebben az 
évben mindössze 3 csapat versengett meg az értékes 
díjakért. Megjelent az Apátfalvi Ifjúsági Klub, a szegedi 
Raptorgyíkok csapata, a kiszombori Mulatsiii, illetve 
ellátogatott hozzánk Bordányból a GyiFö is.  

Fél 11-kor rendezvényünket Szegvári Ernőné 
polgármester és Balázs Zoltán az Ifjúsági- és 
Sportbizottság elnöke nyitotta meg. 

A megnyitó után a csapatok bemelegítése 
következett, hogy kibírják a forróságban a 
csapatversenyeket. A „Helló, KiKMan vagyok!” játékunk, 
illetve a klasszikus „Kő-papír-olló” játék egész testes 
„Királyfi-királylány-sárkány” változata is kellően 
megmozgatta a 8 főből álló csoportokat. 

11 órakor az előre elkészített előfeladatok bemutatása 
következett. A videókat a 4 főből álló zsűri pontozta, 
Börcsökné Balázs Márta, Pozsárné Nagy Ilona, Balázs 
Zoltán és Tóth András. Köszönjük, hogy elvállalták 
felkérésünket. A csapatindulót, csapatzászlót, illetve a 
kabalát a 20 főből álló szervezői brigád pontozta le. 
Szeretném megköszönni az ő munkájukat is, személy 
szerint a következőknek: Ádók Péter, Baranyi János, 
Baranyi Norbert, Baranyi Tamás, Csepkó Márk, Csóti 
Beatrix, Debreczeni Márk, Ferka Ádám, Hegedűs Sándor, 

Kohajda Tamás, Márki Kitti, Nacsa Lora, Pópity István, 
Pozsárné Nagy Ilona, Rácz Ferenc, Szabó Béla, Takács 
Gabriella, Tóthpál Csilla és Varga Krisztina. 

Az előfeladatok után még egy pár közös csapatépítő 
feladat várta a jelentkezőket, először cukorkát kellett 
keresniük plusz pontokért a fő téren, majd a 
templomkertben egy zászlórabló játék vette kezdetét. 

Ebben az évben egy tematika alapján készítettük el a 
feladatokat. Nemcsak a feladatok, hanem a szervezők is 
tematikusak voltak, hiszen a MARVEL-hősök világát 
választva minden szervezőnk szuperhősnek érezhette 
magát, természetesen csak KiKMan, az ifjúsági központ 
szuperhőse után. 

Délben az „Életen át!” Fiatal Andragógusok Közhasznú 
Egyesülete által ebédben részesült minden résztvevő, 
illetve a vacsorát is ők szolgáltatták nekünk. Nagyon 
szépen köszönjük támogatásukat. 

Az ebéd után elrajtoltak a csapatok. 11 állomáson 
várták a résztvevőket az állomásvezetők. A forróság 
ellenére minden csapat a maximumot hozta ki magából. 

Fél 6-ra mind a szervezők, mind pedig a versenyzők 
kimerültek, a főszervezők bőszen összesítették a 
pontokat. Az eredményhirdetésre nem kellett sokat 
várni, majdnem fél 7-kor megszülettek a helyezések 
tulajdonosai. 

Ebben az évben különdíjak is voltak, a videóért járó 
különdíjat a Raptorgyíkok csapata vihette el 37 ponttal. 
Az indulóért járó különdíjat az Apátfalvi Ifjúsági Klub 
zsebelte be 130 ponttal. A kabaláért járó különdíjat 
szintén a Raptorgyíkok csapata nyerte meg 135 ponttal. 
Mivel 3 csapat versenyzett, így mindenki dobogós lett, 
mindenki nyert. A 3. helyezést a kiszombori Mulatsiii (591 
pont), a 2. helyezést a szegedi Raptorgyíkok (750 pont), 
így az 1. helyezést az Apátfalvi Ifjúsági Klub (774 pont) 
érte el. Gratulálunk nekik. 

Az eredményhirdetés után utcabál vette kezdetét 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata által a fő téren 
felállított nagy sátorban. 

Nagyon szépen köszönjük azt a sok támogatást, ami 
hozzánk érkezett be. A rendezvény fő támogatója 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata volt. További 
támogatóink: ANSZA-KER Kft., Fodor Bálint, Gazsi Gábor, 
Horváth Edit, Martonosi Szabolcs, Nagy Gyula, Papp 
Cukrászda Makó, Schererné Gábor Zsuzsanna, Sütő 
Gábor, Szabóné Uracs Ildikó, Szűcsné Beinschróth Tímea, 
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Tóth Ferencné Veronika, Török Istvánné „Etu”, Vár-Lak 
Makó 

 
PLUS MAKÓ 

  
 

 
 

  

 
 

  
Apátfalvi Ifjúsági Klub Raptorgyíkok 

 
 

Mulatsiii KIK – szervezők 
 
 

 

JÖVŐBELI TERVEINK 

Július 21. (péntek) 19:00 – KIK-Filmklub 
Várunk minden filmrajongót esti eseményünkre, ahol 
együtt, jó hangulatban nézhetjük meg a következő filmet. 
Pattogatott kukoricát hozni ér. A levetítendő film címét a 
Facebook csoportban tudjátok megnézni: 
www.facebook.com/groups/kikfilmklub 
 
Július 22. (szombat) 20:00 – Just Dance kihívás 
Július utolsó előtti szombatján megrendezzük első XBOX-
os versenyünket, a híres Just Dance táncos kihívást. Párok 
(2 fő) jelentkezését várjuk az ifjúsági központban vagy a 
Facebook oldalunkon. Győzzön a jobb páros, nyerjétek el 
„A hónap legjobb táncospárja” címet. – Jelentkezési 
határidő: július 21. 22:00. 
 
Július 29. (szombat) 15:00 – 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: 
július 26. 18:00. 
 

Rácz Máté 
közösségi vezető 

EGYHÁZI HÍREK

REFORMÁTUS PERCEK 

A kiszombori hittanos 
gyerekek szép alkalmakon 
találkozhattak Isten Igéjével. 
2017. május 25-én, 
Áldozócsütörtökön, egy 
értékes ünnepnapon, mely 
húsvét ünnepét és pünkösd 
ünnepét köti össze, szép szemléltetéssel tanultunk arról, 
hogy az Úr Jézus Krisztus, negyven nappal feltámadása 
után felment az Atyához a mennyei dicsőségbe. Ezt azért 

tette, hogy közbenjárjon 
értünk, az övéiért az Atya 
előtt. Szemléltetésünk a 
következő volt: Egy szép nagy, 
héliummal töltött léggömböt 
engedtünk el a Kiszombori 
Dózsa György Általános Iskola 

udvarán, melyre előzőleg minden gyermek felírhatta 
üzenetét az Úr számára. Volt, aki megköszönte a 
családját, volt, aki egészséget kért Istentől, míg más 
eredményes tanévzárásért fohászkodott. Bár a piros 
léggömböt nem takarták el felhők a szemünk elől, mint 
ahogyan a felemelkedő Jézust a bibliai történet szerint, 

mégis hasonló örömmel és izgatottsággal tekintettünk a 
távozó felé, mint kb. 2000 évvel ezelőtt az első keresztyén 
tanítványok. 

2017. június 26-30 között angol-
magyar hittanos tábort tartottunk, 
melyre a maroslelei gyerekek is 
eljöttek felnőtt kísérettel a 
református gyülekezetből. Minden 
nap két csoportban tanultak angolul 
a gyermekek, az énekeket, de még 
az aranymondásokat is kipróbáltuk 

az idegen nyelven, sikerrel. Tartalmas tízórai szünet után 
bibliai történeteket hallgattak a gyerekek, majd 
kézműves-foglalkozás segítségével mélyítettük el azok 
üzenetét. A jó hangulatért, a 
református gyülekezeti tagok 
áldozatos segítségnyújtásáért, 
értékes barátságok szövődéséért, 
hasznos ismeretek elsajátításáért 
Istené legyen a hála és a dicsőség! 

 
Pongó Zsuzsa és Matosné Bokor Anikó 

hittanoktató                                 lelkipásztor



 

CIVIL HÍREK 

HONISMERETI HÍREK 

Felhőtlen óra 
Amikor a táblára felkerült a vakáció szó, a Móricz utcai 

épületben a tanító nénik remek ünnepséget szerveztek 
mind a 8 alsó tagozatos osztálynak. Befészkelték magukat 
a gyerekek az öreg akácfák árnyékába, és izgalommal 
várták, immár másodszor az eredményhirdetést. 

A hangulat egyre emelkedettebbé vált, hiszen 
osztályonként kiállva közösen mondtak el egy-egy szép 
verset, majd gitárszó csendült. Mindez híven tükrözte az 
odaadó tanítói munkát. 

Megelevenedett a természet s az ünnepek emléke. 
Egész évben szorgalmasan és kitartóan versenyeztek a 
nebulók, és 128 főből 85-en kaptak értékes 
könyvjutalmat. 

A néhai tanítónőről Vajdáné Bárdi Magdi néni 
emlékezett meg, aki híven támogatta a versenyzőket a 
felkészülésben, így búcsúként őt is könyvvel 
köszöntöttük. 

Köszönjük az Oláh Veronika Alapítvány támogatását. 
 

Süliné Rácz Emőke 
kuratóriumi elnök 

 
Köszönetnyilvánítás 

A Helytörténeti Gyűjtemény tárgyait az elmúlt 
időszakban Horváth István gyarapította, köszönet érte. 
 
14. Szent Iván-éji tűzugrás és kézimunka-kiállítás 2017 

Az idei hagyományápoló rendezvényünk a kézimunka-
kiállítással bővült, melyen a környékről sok kézműves 
tisztelte meg Kiszombor lakosságát megmutatván 
kincseiket. Hálás szívvel köszönjük nekik, hogy eljöttek 
hozzánk. Lelkes polgármesterek kísérték őket, jelesül 

Tiszasziget polgármestere Ferenczi Ferenc, valamint 
Ferencszállásé, Jani János. Szegvári Ernőné képviselte 
Kiszombort, és köszöntötte a megjelenteket. 

A nap további részében a honismereti kör színes 
programokat tárt Zombor lakossága elé, és aki eljött, igen 
jól érezte magát. 

Volt itt minden mi szem szájnak ingere, lábnak kedves, 
játszani vágyónak is akadt valami, és a szerelmesek is 
megtalálták számításukat.  

Ifj. Majoros Zoltán szólótánca, a Kiszombori 
Hagyományőrző citerazenekar nagyszerű játéka, moldvai 
csángó muzsika Bede-Fábri-Hegedűs trióval, Szvoboda 
Szabolcs tánctanárral és a kiszombori néptáncosokkal 

táncház, kézművesség 
meghívott kézművesekkel, 
a honismereti kör népi 
játékai, asszonyaink 
kemencés kenyérlángosa, 
hajfonás Balázs Tímeával, 
lovaglási lehetőség Szalai 
Zoltán lovasaival, 

lufihajtogatás Csenki Józseffel, - szinte felsorolni is alig 
lehet az érdekes lehetőségeket. 

Az est fénypontja a tűzugrás sokakat vonzott, 
benépesült a tér, és körtáncot jártunk a tűz körül.  

A szerelmesek még szerelmesebbek lettek, a baj 
elkerül bennünket.  

A finálé a Gold Fire 
Mozgáskultúra és Tánc 
Egyesület csodás bemu-
tatója volt. 

Köszönet mindenkinek, 
aki segítette a rendez-
vényt. Köszönjük az önkor-
mányzat sátorállítását, tá-
mogatását. 

A Kiszomborért Alapítvány támogatása és a civil 
szervezetek községi pályázatán kapott pénzösszeg a 
rendezvény anyagi lehetőségeit kiegészítette az idén. 

És természetesen a jelen lévő körtagok áldozatos 
munkáját köszönöm. 

 
Endrész Erzsébet 

a KMHHK elnöke 

 
Honismereti tábor 2017 

Kellemes egy héten vagyunk túl, 5 nap érdekes 
történéseivel, két kirándulással, rengeteg gyermekek 
számára nyújtott élménnyel. 

24 gyermek hasznos időtöltését biztosította 
honismereti körünk tagsága. 

Süliné Rácz Emőke tartalmas, érdekes ismeretanyagot 
állított össze, és szinte mind meg is valósult. Rendkívüli 
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lelkesedéssel, türelemmel oktatta, szórakoztatta, 
nyújtott nagy élményeket a gyermekeknek. 

Endrész Erzsébeté volt a szervezés nem kis feladata, 
ahogy lenni szokott mindig. 

A jelenlévő körtagok: Gulácsiné Simondán Ilona, 
Terzin Józsefné, Nyári Mihály, Szalmáné Horváth Mártika 
segítették a vezetőket, a gyermekek tevékenységét. Egy 
közösségi szolgálatos fiatalember, Ádok Robin is 
hozzájárult a tartalmas időtöltéshez. 

Az uzsonna előkészítésében közreműködtek: Rutainé 
Matuszka Katalin, Duruczné Ocskó Edit, és igazán finom 
buktát sütött: Jankó Istvánné, Engler Magdolna, Balázs 
Lászlóné, Csizmadia Imréné. Bajnóczi János azonnal 
segített, ha szükséges volt. Görbe Boldizsár a rotundában 
kalauzolta a gyerekeket. 

A művelődési ház dolgozói mindenben partnerek 
voltak, hozzájárultak tábori életünk gondtalanságához. 

Meghívott előadóink a tábor tematikájának 
megoldásában nyújtottak segédkezet: Kőszegi Zoltán, 
Fodor Kata, az ősi kovácsmesterséget mutatták be a 
nebulóknak, és az apátfalvi Bökény Népe Egyesület 4 
tagja pedig az ősmagyar életmód és szállás, ruházat, 
fegyverzet megjelenítését végezte. 

Az érdeklődő és éppen szabad szülők kirándulásra is 
elkísértek bennünket Ópusztaszerre. 

Az anyagi lehetőségeinket, a tábor ellátását segítette 
a civil szervezetek községi pályázatán nyert pénzösszeg, 
valamint a Kiszomborért Alapítvány és Kasza Lajosné 
támogatása. 

Mindenkinek hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindenért a gyermekek és szüleik nevében is. 

Jövőre újra, ugyanitt találkozunk. 
 

Endrész Erzsébet 
a KMHHK elnöke 

 
A honfoglalók nyomán 

Felemelő érzés, amikor elkezdődik egy honismereti 
tábor 24 fővel (6-15 éves korosztállyal). 

Az eredeti elképzelést, melyet mindenki örömére 
teljesítettünk, vagyis mondák, korabeli eszközök 
megismerésével, agyag-és nemez, fém 
megmunkálásával, szövéssel, gyöngyfűzéssel telt el az 5 
nap, gazdagodott tudásunk. 

Tűzben égetéssel kipróbáltuk a kezdetleges 
agyagégetés fortélyait, és 
ékszergolyókat kapartunk 
ki másnap a hamuból. 
Jurtát építettünk, nyilaz-
tunk, jókívánságokat írtunk 
rovásírással, és kincses 
naplót vezettünk. 

Kovácsoltunk, körtemplomunkat, a Helytörténeti 
Gyűjteményt, a Móra Múzeumot, Ópusztaszert 
látogattuk. 

Mint a körkép, összeállt csodás történelmi múltunk 
gyermekeink lelkében. Magyar őseink kultúrájának 
megszeretése a kimondott szavakból érezhető volt. 
Játszva tanulva, lelkesen és vidáman, futott az idő. 

Mottónk volt: „Csak hősként ÉRDEMES ÉLNI a 
világban. 

 
Süliné Rácz Emőke 

A KISZOMBORI SZABADIDŐS ÉS TERMÉSZETBARÁT 
SPORTEGYESÜLET HÍREI 

Kerékpáros kalandozás Kiszomboron és 
környékén 

 
2017. június 10-én – immár 4. alkalommal – 

ismételten megrendezésre került a Torontál kaland-és 
teljesítménytúra a Kiszombori Szabadidős és 
Természetbarát Sportegyesület szervezésében. 

A kalandtúra nagyon jó hangulatban telt, amelyen a 
helyieken kívül makói és szegedi csapatok is részt vettek: 
KIK, Gurulók, Szomorú vasárnap kommandó, 
Hátramönés, C(S)ONTI brigád, Lányhatalom. 

A versenyzők 7:30-tól gyülekeztek, a 
pályaismertetést és a sorsolást követően 8:00 órakor 
kezdték az akadályok, a főként fizikai, valamint szellemi 
képességüket is igénybe vevő feladatok leküzdését a 25 
km-es távon: lövészet a lőtéren, kerékpáros ügyességi 
verseny a Móricz utcai iskola udvarán, darts az Infúzió 
sörözőben, szellemi totó a könyvtárban, teke a 
Sportcsarnokban, csónakhúzás a Vályogos-tavon, vasúti 
kézi hajtányozás a nagyállomáson, töltés-talicskázás a 
Csipkési szivattyútelepnél, canopy a Maros felett, 
mocsárjárás a ladányi „miniszteri úton”. 

Az idei verseny legügyesebb csapata a C(S)ONTI 
brigád lett, amely egy éven keresztül birtokolhatja a 
Torontál Kalandtúra vándorserleget. Minden résztvevő 
emléklapot kapott a szponzorok által felajánlott 
ajándékok kíséretében. Az eredményhirdetés után a 
kiéhezett versenyzők és a szervezők közös ebéddel zárták 
a napot. 

Köszönet szponzorainknak: Hagymatikum 
Gyógyfürdő, Kerékpárudvar 2005. Bt., Rocco Pizzéria és 
Étterem, Figyi Coffe, Loft Cafe, Szabóné Uracs Ildikó, 
Herczeg Csaba, Simon Ilona. 

Az Egyesület köszöni a tagság, valamint a külsős 
segítő személyek, szervezetek és intézmények segítségét: 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata részéről az 
eszközök biztosítását, a közmunkások hatékony 
segítségét, valamint a szervezésben részt vevők 
munkáját: Polgárőrség Kiszombor, KIK - Kiszombori 
Ifjúsági Központ, Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár, 
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Kiszombori Dózsa György Általános Iskola, Kiszombori 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény, Kiszombori 
Sporthorgász Egyesület, Maros Kalandpart, Kiszombori 
Lőtér, MÁV Vasúttörténeti Alapítványa, Infúzió söröző, 
Makói Mozaik, Szilágyi Tibor Kerékpárszerviz; Adrián 
Renáta, Bajusz Olivér, Balázsné Makra Hajnalka, Balázs 
Zoltán, Barta Hajnalka, Bartáné Vékony Hajnalka, Bánhidi 
Ildikó, Bogár Alexandra, Csóti Bettina, Czirbus Beáta, 
Darvas Irén, dr. Decsi Róbert, Herczeg Csabáné, Herczeg 
Csaba, Kelemenné Goldis Julianna, Kenyeres Sándor, 
Maróti-Forgács Beáta, Márta Beáta, Márta János, 
Mártonné Miron Ágnes, Nacsa Lora, Nagy Péter Sady, 
Németh Anna, Némethné Koczka Gabriella, Németh 
János, Rácz Máté, Sarnyai Anikó Emese, Sákovics József, 
Simor Gábor, Szőnyi Rudolf, Tóthné Balázs Andrea, Tóth 
András, Vízhányó Mária Ágnes. 
 

Kiszombori Szabadidős és Természetbarát 
Sportegyesület 

VÁLYOGOSI HÍREK 

Június 6-án a délelőtti órákban 4000 db süllő ivadék 
érkezett tavunkba a Megyei Szövetség tógazdaságából. 

 
Egyesületünk 2017. 06. 20-án első ízben rendezett 

meghívásos csapatversenyt. Ezen a megmérettetésen 
csak azok vehettek részt, akik erre meghívást kaptak. Az 
időjárás ismét inkább a növénytermesztőknek és nem a 
versenyzőknek kedvezett, de így is 5 csapat indult a 
versenyen. A legtávolabbról érkező mindszenti csapat 
szerepelt a legjobban. Ők kettő szektorban is első, a 
harmadikban pedig második helyezést tudtak elérni, így 
összesen 4 pontot szerezve kerültek az első helyre. A 
második helyre Hódmezővásárhely, a harmadikra pedig a 
Contitech csapata futott be. A hangulat ismét legyőzte az 
időjárást, és a végére kisütött a nap is. Jövőre ismét 
találkozunk. 

 
Június 23-án, pénteken egyesületünk állami 

horgászvizsga felkészítőt tartott, melynek 
eredményeként mind a négy jelölt 30-án sikeres vizsgát 
tett vizsgabizottságunk előtt. 

 
Egyesületünk sikeresen vett részt a Magyar Országos 

Horgász Szövetség pályázatán, melynek 
eredményeképpen a rendészeti vizsgát tett Galamb 
János halőr sporttársunk egy öltözet egyenruhát kap 
230.000 Ft értékben. 

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

Június, július és augusztus hónapokban napijegyes 
horgásztársainknak is lehetőségük van az éjszakai 
horgászatra nyitvatartásunk 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. 

 
Néhány nagyobb fogás, a teljesség igénye nélkül: 

 Borbély József 05. 30-án: ponty, súlya: 6 kg. 

 Kelemen Mihály 06. 02-án reggel: ponty, súlya: 
7 kg. 

 Kiss-Vince László 06. 04-én: amúr, súlya: 8 kg. 
 

Természetesen a halak mérlegelés után azonnal 
visszakerültek természetes élőhelyükre, a vízbe. 
 

Vezetőség 

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK CSONGRÁD MEGYEI 
EGYESÜLETÉNEK KISZOMBORI CSOPORTJA 

Tisztelt kiszombori lakosok! 
 

A Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei 
Egyesületének Kiszombori csoportja minden második 
héten, hétfőn összejövetelt tart. 

Szeretettel várjuk a régi tagságot, és azokat is, akik 
érdeklődnek a csoport tevékenysége iránt! 

Az összejövetel helyszíne: Kiszombor, Ady Endre 
Művelődési Ház. 

A következő összejövetel ideje: 2017. július 24. 14 óra 
 

Mozgáskorlátozottak kiszombori csoportja 

HIRDETÉS 

 



 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 

INTÉZMÉNY CÍM NYITVA TARTÁS/ÜGYFÉLFOGADÁS TELEFONSZÁM 

Polgármesteri hivatal 
Kiszombor, 

Nagyszentmiklósi u. 8. 
H: 8-16, K: 8-17 (építési ügyekben: 16-17) Sze: 8-16, P: 8-12 

(Ebédidő: 12:00-12:30) 
62/525-090 

Makói Járási Hivatal kiszombori 
ügyfélfogadása 

Kiszombor, 
Nagyszentmiklósi u. 8. 

H: 8:00-11:30  

Kormányablak a Makói Járási 
Hivatalban (okmányirodai, 

földhivatali, családtámogatási, 
fogyasztóvédelmi stb. ügyek) 

Makó, Széchényi tér 22. H: 7-17, K: 8-16, Sze: 8-16, CS: 8-18, P: 8-12 62/561-688 

Társadalombiztosítási ügyintézés Makó, Széchényi tér 22. Cs: 8:00-15:30  

Nyugdíjjal kapcsolatos ügyintézés Makó, Széchényi tér 22. Cs: 8:00-15:30  

Építésügyi hatóság Makó Makó, Széchényi tér 22. H: 7:30-12:00, Sze: 7:30-17:30, P: 7:30-12:00 62/511-876 

Járási Földhivatal Makó 
Makó, Hollósy Kornélia u. 

2/A 
H: 8-17, K: 8-16, Sze: 8-16, Cs: 8-16, P: 8-12 62/681-454 

Hatósági és Gyámügyi Osztály 
Makó 

Makó, Széchényi tér 22. H-CS: 8-16, P: 8-12 62/561-681 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Makó 
Makó, Hunyadi u. 4. fsz. 

2. 
H: 8-12 és 12:30-18:00, Sze: 8-12 és 12:30-15:00, CS: 8-12, P: 8-12 40/42-42-42 

Járási Munkaügyi Kirendeltség Makó, Deák F. u. 6. H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-12 62/681-480 

FŐGÁZ Zrt. 
Szeged, Szent István tér 

12-13. 
H-K: 8-14, Sze: 8-20, CS-P: 8-14 40/474-474 

Démász Zrt. Makó, Liget u. 3. Sze: 8-12, CS: 14-18 
Hibabejelentés: 

62/565-881 - 
4-es menüpont 

Alföldvíz Zrt. 
Műszaki hibabejelentés 

 0-24 80/922-333 

Rendőrőrs Kiszombor Kiszombor, Régi M. u. 2. H-P: 8-16 62/525-020 

Rendőrkapitányság Makó 
Makó, Csanád vezér tér 

13. 
H-CS: 8-15, P: 8-12 

(Kapitányi fogadóóra minden hónap első hétfőjén 14-16 óráig) 
62/511-260 

107, 112 

Magyar Posta Kiszombor 
Kiszombor, 

Nagyszentmiklósi u. 5. 
H-K: 8-16, Sze: 8-17, CS: 8-16, P: 8-15, Szo: 8-12 

(Ebédidő: 12:00-12:30) 
62/297-790 

Közjegyző Makó: 
Dr. Bartha Attila Viktor 

Makó, Megyeház u. 3-5.  62/211-175 

Határátkelő Kiszombor Kiszombor, Külterület 0-24 62/297-808 

Tűzoltóság Makó 
Makó, Vorhand Rabbi tér 

1. 
0-24 

62/510-740 
105, 112 

Állatorvos: Dr. Dán János Makó, Kossuth u. 58.  62/212-838 
20/926-1438 

Falugazdász: Fehér Attila 
Kiszombor, Szegedi u. 13. 

(Művelődési Ház) 
K: 8-16 62/297-465 

Gyógyszertár Kiszombor, Szegedi u. 2/c H-P: 8-16 62/297-024 

NHKV Zrt. 
Szeged, Városgazda sor 

1. 
H-Sze: 8-15, CS: 7-19, P: 8-13 62/777-177 

Szegedi Kéményseprőipari Kft. Szeged, Moszkvai krt. 27. H-P: 8-17 62/548-810 

Polgárőrség Kiszombor 
Kiszombor, 

Nagyszentmiklósi u. 9. 
Sze: 18-19 30/306-2261 

Hulladékudvar Kiszombor, Óbébai út Sze: 8-16, P: 8-16, Szo: 8-12  

Mentők Makó Makó, Eötvös János u. 3. 0-24 
62/211-004 

104, 112 

Orvosi ügyelet 

felnőtteknek 
Makó, Vorhand Rabbi tér 

3. 
hétköznap 16-8 óráig, szombaton és munkaszüneti napon 0-24 óráig 62/433-104 

gyermekeknek 
hétköznap 16-8 óráig Makó, Kórház gyermekosztály 

szombaton és munkaszüneti napon 8–16 óráig a Makó, Hollósy Kornélia u. 2/A szám alatti 
gyermekorvosi rendelő, 16–8 óráig Makó, Kórház gyermekosztály 

62/511-151 

Dr. Kiss Katalin Kiszombor, Szegedi u. 2. 

Rendelés: H: 9-12, K: 13-16, Sze-CS: 9-12, P (páros hét): 9-12, P 
(páratlan hét): 13-16 

Gyógyszerírás: H: 14:00-15:30, K: 8-11, Sze-CS: 8-9 és 14:00-15:30, P 
(páros hét): 8-9 és 14-15, P (páratlan hét): 8-11 

62/296-706 

Dr. Fekete Gyöngyi Kiszombor, Szegedi u. 2. H-K: 14-16, Sze: 14-16 (üzemorvosi rendelés), CS-P: 14-16 62/297-523 

Dr. Hegyes Ferenc Kiszombor, Szegedi u. 2. 
Gyógyszerírás: H-P: 8-9 és 14-15 (kivéve szerda) 

Rendelés: H-P: 9-11 és 15-16 (kivéve szerda) 
62/297-001 

Dr. Gyergyóújfalvi-Lázár István Kiszombor, Szegedi u. 2. 
H: 10:00-18:30, K: 9-17, Sze: 14:00-18:30, CS: 9-16, 

P: 9:30-11:30 (iskolafogászat) 
62/297-464 

Szennyvízzel kapcsolatos 
hibabejelentés: Bende Sándor 

 0-24 
62/211-177 

30/538-0585 

Vízzel kapcsolatos hibabejelentés 
 munkanapokon 7:00-15:30 

Bende Sándor: 
30/226-3665 

 munkanapokon 15:30-7:00, hétvégén 80/922-333 
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Dózsás eredmények a 2016/2017. tanévben 

„Tehetséggel születni nagy ajándék. De a tehetség küzdelmek árán kerül felszínre.” (Kiss Tamás) 

 

Az idei tanévben is méltón lehetünk büszkék tanulóink teljesítményére, hiszen számos országos, 

megyei, térségi és helyi versenyen mutathatták meg tudásukat, felkészültségüket. 

Hálásak vagyunk az Oláh Veronika Alapítványnak és a Kiss Mária Hortensia Honismereti Körnek a 

helyi versenyek jutalmazásában nyújtott támogatásukért. Továbbá természetesen a szülőknek is 

köszönettel tartozunk, mivel a segítségükkel ők is hozzájárultak a gyermekeik sikereihez. 

 

Kádárné Varga Szabina 

  

ISKOLAI 

VERSENYEREDMÉNYEK 
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ALSÓ TAGOZAT 
 

A verseny pontos megnevezése Típusa Helyezés Versenyző neve, osztálya 
Felkészítő 
pedagógus 

Nyelvművelő verseny helyi 1. Harkai Hanna 1.a 
Takácsné Kádár 

Erika 

Nyelvművelő verseny helyi 2. Benkő Barnabás 1.a 
Takácsné Kádár 

Erika 

Nyelvművelő verseny helyi 3. Pusztai Zoé 1.a 
Takácsné Kádár 

Erika 

Térségi (járási) helyesírási verseny térségi 5. Molnár Dániel 2.a 
Vízhányó Mária 

Ágnes 

Nyelvművelő verseny helyi 1. Molnár Dániel 2.a 
Vízhányó Mária 

Ágnes 

Nyelvművelő verseny helyi 1. Dinnyés Áron 2.a 
Vízhányó Mária 

Ágnes 

Nyelvművelő verseny helyi 2. Zubán Szofi 2.a 
Vízhányó Mária 

Ágnes 

Nyelvművelő verseny helyi 5. Gál Ákos Levente 2.a 
Vízhányó Mária 

Ágnes 

Nyelvművelő verseny helyi 6. Baranyi Viktória 2.a 
Vízhányó Mária 

Ágnes 

Nyelvművelő verseny helyi 9. Haklik Dorina 2.a 
Vízhányó Mária 

Ágnes 

Mese, mese, mátka… mesemondó -verseny helyi különdíj Csányi Antal 2.a 
Vízhányó Mária 

Ágnes 

Mese, mese, mátka… mesemondó- verseny helyi különdíj Lele Nóra 2.a 
Vízhányó Mária 

Ágnes 

English Competition helyi 1. Zubán Szofi 2.a 
Halmosi 

Zsuzsanna 

English Competition helyi 2. Gál Ákos Levente 2.a 
Halmosi 

Zsuzsanna 

Mese, mese, mátka… mesemondó verseny helyi különdíj Nyári Botond 2.b Galamb Ágnes 

Nyelvművelő verseny helyi 3. Szabó Szintia 2.b Galamb Ágnes 

English Competition helyi 3. Szabó Szintia 2.b 
Halmosi 

Zsuzsanna 

SULI-GURU levelező verseny - nyelvtan országos 2. Herskovics Eszter 3.a 
Süvegné Nagy 

Ivett 

SULI-GURU levelező verseny - nyelvtan országos 2. Tábori Flóra 3.a 
Süvegné Nagy 

Ivett 

Kazinczy szépkiejtési verseny térségi  Nemes Lara 3.a 
Süvegné Nagy 

Ivett 

Térségi (járási) helyesírási verseny térségi 2. Túri Dániel 3.a 
Süvegné Nagy 

Ivett 

Térségi (járási) helyesírási verseny térségi 7. Tóth András 3.a 
Süvegné Nagy 

Ivett 

Megyei helyesírási verseny megyei 14. Túri Dániel 3.a 
Süvegné Nagy 

Ivett 

Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör honismereti 
vetélkedője 

helyi 2. Boros Balázs 3.a 
Süvegné Nagy 

Ivett 

Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör honismereti 
vetélkedője 

helyi 3. Herskovics Eszter 3.a 
Süvegné Nagy 

Ivett 

Mese, mese, mátka… mesemondó verseny helyi különdíj Herskovics Eszter 3.a 
Süvegné Nagy 

Ivett 
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Mese, mese, mátka… mesemondó verseny helyi különdíj Szabó Fanni 3.a 
Süvegné Nagy 

Ivett 

Nyelvművelő verseny helyi 1. Herskovics Eszter 3.a 
Süvegné Nagy 

Ivett 

Nyelvművelő verseny helyi 2. Túri Dániel 3.a 
Süvegné Nagy 

Ivett 

Nyelvművelő verseny helyi 3. Tábori Flóra 3.a 
Süvegné Nagy 

Ivett 

English Competition helyi 3. Herskovics Eszter 3. a 
Halmosi 

Zsuzsanna 

SULI-GURU levelező verseny - irodalom országos 1. Katona Réka 3.b 
Kádárné Varga 

Szabina 

Kazinczy szépkiejtési verseny térségi  Farkas-Csamangó Gréta Hanna 3.b 
Kádárné Varga 

Szabina 

Térségi (járási) helyesírási verseny térségi 8. Gulyás Ákos 3.b 
Kádárné Varga 

Szabina 

Térségi (járási) helyesírási verseny térségi 11. Katona Réka 3.b 
Kádárné Varga 

Szabina 

Mese, mese, mátka… mesemondó verseny helyi különdíj Jóni Milán 3.b 
Kádárné Varga 

Szabina 

Mese, mese, mátka… mesemondó verseny helyi különdíj Dinka Máté 3.b 
Kádárné Varga 

Szabina 

Mese, mese, mátka… mesemondó verseny helyi különdíj Farkas-Csamangó Gréta 3.b 
Kádárné Varga 

Szabina 

Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör honismereti 
vetélkedője 

helyi 4. Katona Réka 3.b 
Kádárné Varga 

Szabina 

Nyelvművelő verseny helyi 2. Gulyás Ákos 3.b 
Kádárné Varga 

Szabina 

English Competition helyi 1. Gulyás Ákos 3.b 
Kádárné Varga 

Szabina 

English Competition helyi 2. Dinka Máté 3.b 
Kádárné Varga 

Szabina 

English Competition helyi 3. Nógrádi Áron 3.b 
Kádárné Varga 

Szabina 

Nyelvművelő verseny helyi 1. Szabó Hédi 4.a 
Tóth-Rozsán 

Tünde 

Nyelvművelő verseny helyi 3. Mezei Vanessza 4.a 
Tóth-Rozsán 

Tünde 

Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör honismereti 
vetélkedője 

helyi 1. Süveg Janka Villő 4.a 
Süvegné Nagy 

Ivett 

Mese, mese, mátka… mesemondó verseny helyi 1. Süveg Janka Villő 4.a 
Tóth-Rozsán 

Tünde 

Városi – és térségi mesemondó verseny térségi  Süveg Janka Villő 4.a 
Tóth-Rozsán 

Tünde 

Városi – és térségi szépíró verseny térségi különdíj Szabó Hédi 4.a 
Tóth-Rozsán 

Tünde 

English Competition helyi 1. Turányi Réka 4.a 
Halmosi 

Zsuzsanna 

English Competition helyi 2. Süveg Janka Villő 4.a 
Halmosi 

Zsuzsanna 

Városi – és térségi szépíró verseny térségi  Kovács Lara 4.b Kovács Kitti 

Kerek egy ég alatt című honismereti vetélkedő térségi 2. és 3. 

Adai-Simon Vivien 
Dinka Barbara, Farkas Regina 

Ipovitz Zsuzsanna, Kovács Lara 
Kis Marcell, Kovács Hunor 
Tóth Máté, Sárszegi Balázs 

Dömösi András 

4.b Kovács Kitti 

Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör honismereti 
vetélkedője 

helyi 5. Kis Marcell 4.b Kovács Kitti 

SULI-GURU levelező verseny - nyelvtan országos 8. Dinka Barbara 4.b Kovács Kitti 
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SULI-GURU levelező verseny - nyelvtan országos 8. Farkas Regina 4.b Kovács Kitti 

SULI-GURU levelező verseny - nyelvtan országos 9. Nadobán Napsugár 4.b Kovács Kitti 

Mese, mese, mátka… mesemondó verseny helyi különdíj Dömösi András 4.b Kovács Kitti 

Mese, mese, mátka… mesemondó verseny helyi különdíj Ipovitz Zsuzsanna 4.b Kovács Kitti 

Mese, mese, mátka… mesemondó verseny helyi különdíj Dinka Barbara 4.b Kovács Kitti 

Mese, mese, mátka… mesemondó verseny helyi különdíj Nadobán Napsugár 4.b Kovács Kitti 

English Competition helyi 3. Erdei Martin 4.b 
Halmosi 

Zsuzsanna 

 

FELSŐ TAGOZAT 
 

Verseny neve Verseny jellege Tanuló neve Helyezése Felkészítő tanár 

Térségi Szövegértő Verseny térségi Dénes Eliza 3. Rácz Bernadett 

Térségi Szövegértő Verseny térségi Gulyás Kristóf 2. Baloghné Papós Borbála 

Makó és Térsége Versmondó Verseny térségi Chikán Lili 4. Rácz Bernadett 

Almási Angol Verseny térségi Neller Kristóf  Juhász Petra 

Pitvarosi Matematika Verseny térségi Gulyás Kristóf 1. Juhász Petra 

Bábel nap térségi 

Csanádi Zsófia 
Kócsó László 
Karika Márk 
Nagy Noémi 

  

Térségi Kazinczy Verseny térségi 
Chikán Lili 

Udvarhelyi Péter 
Márton Levente 

 
4. 
 

Rácz Bernadett 
Siháné Kovács Andrea 

Baloghné Papós Borbála 

Bábel – SZIGNUM térségi 

Petrik Gellért 
Budai Márk 

Süveg Merse 
Decsi Gergő 

2. 
2. 
2. 
2. 

Nagy-György Ágnes 
Nagy-György Ágnes 
Nagy-György Ágnes 
Nagy-György Ágnes 

Bábel – SZIGNUM térségi 

Cseh Sára 
Borsos Norbert 
Naszradi Réka 
Trutz Nikoletta 

3. 
3. 
3. 
3. 

Nagy-György Ágnes 
Nagy-György Ágnes 
Nagy-György Ágnes 
Nagy-György Ágnes 

Bábel – SZIGNUM térségi 

Gulyás Kristóf 
Márton Levente 
Fancsali Péter 
Mezei Sándor 

1. 
1. 
1. 
1. 

Nagy-György Ágnes 
Nagy-György Ágnes 
Nagy-György Ágnes 
Nagy-György Ágnes 

JAG – angol verseny térségi 

Chikán Lili 
Petrik Réka 

Szeredi Soma 
Dénes Eliza 

3. 
3. 
3. 
3. 

Nagy-György Ágnes 
Nagy-György Ágnes 
Nagy-György Ágnes 
Nagy-György Ágnes 

JAG – angol verseny térségi 

Lele Bernadett 
Kasza Diána 
Balázs Luca 

Molnár Brigitta 

1. 
1. 
1. 
1. 

Gyulai Gabriella 
Gyulai Gabriella 
Gyulai Gabriella 
Gyulai Gabriella 

JAG – angol verseny térségi 

Tóth Ágota 
Orincsai Dominik 

Halál Gabriella 
Dancsi Péter 

 

Gyulai Gabriella 
Gyulai Gabriella 
Gyulai Gabriella 
Gyulai Gabriella 

JAG – angol verseny térségi 

Szűcs Virág 
Gazsi Noel 

Leoreanu Alexandra 
Dávid Ivonn 

 

Gyulai Gabriella 
Gyulai Gabriella 
Gyulai Gabriella 
Gyulai Gabriella 

Bábel - SZIGNUM térségi 

Lele Bernadett 
Kasza Diána 
Balázs Luca 

Molnár Brigitta 

1. 
1. 
1. 
1. 

Gyulai Gabriella 
Gyulai Gabriella 
Gyulai Gabriella 
Gyulai Gabriella 

Bábel - SZIGNUM térségi 
Leoreanu Alexandra 

Farkas Viktória 
Gazsi Noel 

 
Gyulai Gabriella 
Gyulai Gabriella 
Gyulai Gabriella 

Bábel - SZIGNUM térségi 
Vass Fanni 

Kunos Rebeka 
 

Nagy-György Ágnes 
Nagy-György Ágnes 
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Varga Vanda 
Erdélyi Hanna 

Nagy-György Ágnes 
Nagy-György Ágnes 

JAG- angol verseny térségi 
Udvarhelyi Péter 
Kenyeres Áron 

 
Nagy-György Ágnes 
Nagy-György Ágnes 

Almási – szavazógépes angol verseny térségi 
Süveg Merse 
Budai Márk 

Sárközi Hanna 

2. 
2. 
2. 

Nagy-György Ágnes 
Nagy-György Ágnes 
Nagy-György Ágnes 

Kálti Márk Országos Történelem Verseny térségi 
Csanádi Réka 
Rácz Emese 

 
Varga Viktória 
Varga Viktória 

„A régészek titkol élete” Térségi rajz 
pályázat 

térségi Szokol Bettina 3. Rónainé Török Csilla 

„Amit én adhatok” Téségi Rajzpályázat térségi 
Csanádi Zsófia 

Csuhaj Dorottya 
3. 
3. 

Rónainé Török Csilla 
Rónainé Török Csilla 

„Amit én adhatok” Téségi Rajzpályázat térségi 
Bokor Amanda 
Szokol Bettina 

4. 
4. 

Rónainé Török Csilla 
Rónainé Török Csilla 

„Papír Betlehem” Térségi Rajzpályázat térségi 

Budai Márk 
Sárközi Hanna 
Süveg Merse 

Cseh Sára 
Petrik Gellért 

4. 
4. 
4. 
4. 
4. 

Rónainé Török Csilla 
Rónainé Török Csilla 
Rónainé Török Csilla 
Rónainé Török Csilla 
Rónainé Török Csilla 

„A világ, ami körülvesz” fotó és képregény 
pályázat 

térségi Szokol Bettina 
kiemelt 
dicséret 

Rónainé Török Csilla 

„A világ, ami körülvesz” fotó és képregény 
pályázat 

térségi 

Ludányi Ákos 
Ludányi Péter 
Sárközi Hanna 

Tenczer Franciska 

dicséret 
dicséret 
dicséret 
dicséret 

Rónainé Török Csilla 
Rónainé Török Csilla 
Rónainé Török Csilla 
Rónainé Török Csilla 

„A világ, ami körülvesz” fotó és képregény 
pályázat 

térségi 

Csanádi Zsófi 
Csuhaj Dorottya 
Trutz Melinda 

Budai Márk 
Cseh Sára 

Sárközi Hanna 
Süveg Merse 

dicséret 
dicséret 
dicséret 
dicséret 
dicséret 
dicséret 
dicséret 

Rónainé Török Csilla 
Rónainé Török Csilla 
Rónainé Török Csilla 
Rónainé Török Csilla 
Rónainé Török Csilla 
Rónainé Török Csilla 
Rónainé Török Csilla 

„A világ, ami körülvesz” fotó és képregény 
pályázat 

térségi 

Süveg Merse 
Petrik Gellért 

Bokor Amanda 
Szabó Viktória 

Kovács Dzsenifer 
Benkő Bernadett 
Szalma Márton 

dicséret 
dicséret 
dicséret 
dicséret 
dicséret 
dicséret 
dicséret 

Rónainé Török Csilla 
Rónainé Török Csilla 
Rónainé Török Csilla 
Rónainé Török Csilla 
Rónainé Török Csilla 
Rónainé Török Csilla 
Rónainé Török Csilla 

Természetismereti tanulmányi verseny térségi 

Gulyás Kristóf 
Süveg Merse 

Lele Bernadett 
Kenyeres Áron 

4. Szabóné Vígh Erzsébet 
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