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A képviselő-testület a 2017. április 25-én 
tartott soros ülése első napirendjeként el-
fogadta a polgármesteri jelentést. 
A rendelettervezetek, döntési javaslatok 
napirendi pontban módosította 

 ͽ Kiszombor Nagyközség Önkormányza-
ta Képviselő-testületének 2017. évi munka-
tervét, 

 ͽ az önkormányzat 2017. évi költségveté-
séről szóló 8/2017.(III.1.) önkormányzati ren-
deletet, 

 ͽ a hivatali helyiségen kívüli, valamint a 
hivatali munkaidőn kívül történő házasság-
kötés engedélyezésének szabályairól és dí-
jairól, valamint az anyakönyvvezető díjazá-
sáról szóló 7/2017.(III.1.) önkormányzati ren-
deletet, 

 ͽ a temetőkről és a temetkezésről szóló 

20/2000.(IX.26.) KKÖT rendeletet,
döntött 

 ͽ a tömegközlekedés által igénybe vett út 
felújítására vonatkozó pályázat benyújtásá-
ról, amely a Kiszombor, József Attila utcát 
fogja érinti, 

 ͽ a tömegközlekedés által igénybe vett út 
felújítására benyújtandó pályázathoz kap-
csolódó feladatokat érintően a pályáza-
ti előkészítési munkák és a műszaki ellen-
őri feladatok ellátásával kapcsolatos meg-
bízásokról, 

 ͽ a Földeák és Valcani közötti együttmű-
ködésben partnerszervezetként történő 
részvételről, 

 ͽ az Ady Endre Művelődési Ház eszközei-
nek (asztalok, székek) bérbeadásáról, 

 ͽ a „Kötelező önkormányzati feladat el-

látásához kapcsolódó ingatlanok felújítá-
sa 2017” tárgyú építési beruházáshoz kap-
csolódó közbeszerzési eljárás lebonyolítá-
sáról, 
elfogadta

 ͽ a Kiszombor Nagyközség Önkormány-
zata tulajdonában lévő mártélyi üdülő Üdü-
lési Szabályzatát,

 ͽ a kamatozó kincstárjegy vásárlásáról 
szóló tájékoztatást,

 ͽ a Csongrád Megyei Településtisztasági 
Nonprofit Kft. tájékoztatóját.

Harmadik napirendi pontként elfogadta a 
Kiszombor Nagyközség Településképi ar-
culati kézikönyvéhez, valamint Település-
képi rendeletéhez kapcsolódó „Partnersé-
gi Egyeztetési Szabályzatot”.

A településrendezési eszközök készítése 
során minél szélesebb körben biztosítani 
kell a véleményező partnerek bevonását, 
és az elfogadott dokumentumok nyilvános-
ságát.  
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete elfogadta Önkor-
mányzatunk Partnerségi Egyeztetési Sza-
bályzatát, amely tartalmazza az egyezte-
tésben résztvevő partnerek körét.

A Partnerségi Egyeztetési Szabályzat alap-
ján az a partner tekinthető érintett part-
nernek, aki a tervezés előtt közzétett – je-
len – felhívás alapján postai úton jelezte 
részvételi szándékát. Határidő: 2017. má-
jus 31.
Az egyeztetésben résztvevők tájékoztatása 
a Kiszombori Polgármesteri Hivatal – 6775 
Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. – főbe-
járata előtti hirdetőtáblán, és a nagyközség 

honlapján – www.kiszombor.hu – elhelye-
zett hirdetéseken keresztül, továbbá a he-
lyi információs havilap, a Kiszombori Híradó 
útján, illetve felhasználásával történik. 
Kérjük, döntsön a most készülő munká-
ban történő részvételi szándékáról, és 
postai úton jelezze azt. 

A 2016. évi LXXIV. törvény (Településké-
pi törvény), továbbá annak felhatalmazá-
sa alapján a településfejlesztési koncepci-
óról, az integrált településfejlesztési straté-

giáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: település-

ügyi kódex), valamint a 400/2016. (XII. 5.) 
és a 190/2009. (IX.15.) Korm. rendeletek tar-
talmazzák a

Településképi arculaTi kézikönyv és a Településképi rendeleT
elkészítésének, módosításának és elfogadásának rendjét.

HirdeTMény

önkOrMÁnyzaTi HÍrek

Tisztelettel:  Szegvári Ernőné
polgármester

Dózsás siKereK
 
 Április hónapban a Kiszombori Dózsa 
György Általános Iskola tanulói közül többen 
versenyeken vettek részt. Néhánynak már is-
merjük az eredményét. Örömmel számolunk 
be tanítványaink és felkészítő pedagógusaik 
sikereiről. 
 A térségi helyesírási versenyt már hosszú 
évek óta a makói Kálvin Téri Református Álta-
lános Iskola rendezi meg. Ezen a nívós verse-
nyen tanítványaink közül az alábbiak indultak 
és értek el szép eredményeket. 
 A  3. a osztályból Túri Dániel 2. helyezést, 
Tóth András 7. helyezést ért el.  A diákokat, 
Süvegné Nagy Ivett tanítónő készítette fel. A 
3. b osztályban is jó eredmények születtek. 

Gulyás ákos 8., míg Katona réka 11. helye-
zést ért el. Kádárné Varga Szabina tanítónő 
irányításával készültek fel a gyerekek a meg-
mérettetésre. A 2. a osztályból Molnár Dáni-
el 5. helyezést ért el. Felkészítője Vízhányó 
Mária Ágnes tanítónő volt.
 Büszkék vagyunk Túri Dániel 3. a osztályos 
diákunkra, aki a mórahalmi Móra Ferenc Álta-
lános Iskola által megrendezett alsó tagoza-
tosok  megyei helyesírási versenyén 14. he-
lyezést ért el.  Gratulálunk Danikának és Ivett 
néninek a szép eredményhez! 
 Örülünk annak is, hogy Dinnyés áron - A 
világ, ami körülvesz… című- fotó- és képre-
gény pályázaton 2. helyezést ért el. Itt a mű-
vészeti iskola felkészítő, támogató munkáját 
is köszönjük. Oláh Nóra tanárnő lelkiismere-

tes munkáját is dicséri az ezüstös eredmény.
Nagyon örülünk annak, hogy a versenyfel-
készülés alatt is lelkes támogatóink a szü-
lők. Egy-egy versenyre akár el is jönnek ve-
lünk, mellyel érzelmi biztonságot nyújtanak 
versenyző gyermeküknek. Az ő munkájukat 
is köszönjük, hiszen együtt nevelve, oktatva 
tudjuk formálni, szellemileg táplálni a gyer-
mekeket.
 Ezekben a napokban, hetekben is rendez-
nek tanulmányi versenyeket. 
 Bízunk benne, hogy májusban aranyeső 
várható. Szeretnénk, ha a következő lapszám 
hasábjait bearanyoznánk a dózsás diákok si-
kereivel!

Vízhányó Mária Ágnes

iskOlai HÍrek
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MájuSI MOZgAlMAS nApOK AZ OvIBAn
 Édesanyának lenni a legcsodálatosabb dolog 
a világon. Az anyák és gyermekeik között létre-
jövő kapocs egy életre szól. Természetes, hogy 
itt az oviban is megemlékezünk az anyák napjá-
ról minden csoportban. Az életkorukból adódó-
an nem a szereplés, a műsor hosszúsága a fon-
tos, hanem az a néhány szívből szóló kis vers 
és ének, amit a szeretettel és nagy buzgalom-
mal készített ajándék mellé adnak át a kicsik az 
anyukájuknak, nagymamáiknak - nagy puszi és 
ölelés mellett. 
 A Pillér Takarékszövetkezet kiszombori kiren-
deltsége labdákkal támogatta óvodás gyerme-
keinket, igazi meglepetést szerezve ezzel. A kü-
lönböző méretű labdák jó szolgálatot tesznek a 
gyermekek mozgásának fejlesztésében, a moz-
gásfejlesztő tehetségműhelyünkben, de a min-
dennapokban is. Köszönjük szépen!

„BizAloMMAl forDuloK HozzáD” –
projektzárónap a kiszombori oviban
 Az óvodások abban az életkorban vannak, 
amikor a legfogékonyabbak a tanulásra. Ezért 
nagyon fontos mindent a lehető legjobb, leg-
szemléletesebb formában megismertetni ve-
lük. A rendőrség, mentők, tűzoltók, határrendé-
szet munkáját korábban intézménylátogatások-
kal vagy az oviba egy napra meghívott rendőr-
rel mutattuk be ovisainknak.
 Nevelőtestületünk 14 évvel ezelőtt egy telje-
sen új, más formában megrendezésre kerülő 
rendezvénysorozatot indított el, amikor is vala-
mennyi rend,- és életvédelmi szervezet egy na-
pon, egyszerre „helybe jött” az oviba. A prog-
ram évről évre változott, a résztvevők szá-
ma bővült, és mára már egy projekt részeként 
szakmai team irányítja ezt a nagyszerű partneri 
együttműködést. Kilenc éve egy intézményi in-
nováció - egy jó gyakorlat született belőle, ami a 
„Bizalommal fordulok hozzád” elnevezést kap-
ta. Az, hogy így együtt, barátságos, a gyerme-
keknek ismerős környezetben, játékosan ismer-
kednek meg a hivatásos, egyenruhás emberek 
munkájával, eszközeivel, kialakul egy bizalmi 
kapcsolat a gyermekek és a felnőtt emberek 
között, és a gyerekek nagyon fontos ismeretek-
kel, élményekkel gazdagodnak. Az, hogy egy-
szerre vannak jelen ezen a projektzárónapon 

a rend, - és életvédelmi munkatársak, azért is 
nagyon jó, hiszen a mindennapi munkájuk kap-
csán is együttműködésben dolgoznak.
 Nagy eredménynek tartjuk, hogy innovatív 
ovis programunkat már más intézményekben, 
iskolákban, óvodákban is megrendezik hason-
ló módon, gyakorlatokkal egybekötve, látvá-
nyosan. Az évek óta tartó kölcsönös, baráti kap-
csolatunknak köszönhetően természetes, hogy 
bekapcsolódtunk az „Ovi-Zsaru” programba, és 
2016 óta megkaptuk a „Biztonságos Óvoda” cí-
met is. De ezt a biztonságot mi már 14 éve érez-
zük, hiszen partnereink számára is nagyon fon-
tos a fiatal korosztállyal megismertetni mun-
kájukat, megelőzni a veszélyeket, megtaníta-
ni a helyes cselekvést baj esetén. Segítségükre 
nemcsak ilyenkor, hanem a mindennapokban is 
számíthatunk, mint ahogy mindenki más is.
 A rendezvény időpontjának megválasztása 
sem véletlen, hiszen ebben az időszakban van-
nak a rendőrség, tűzoltóság, mentők és polgár-
őrök napjai, és ezzel egyúttal tisztelegni tudunk 
munkájuk előtt, hiszen a mindennapokban a 
biztonságunkért, az életünkért végzik áldozatos 
munkájukat.
 Nagyon örülünk, hogy sok szülő és családtag 
eljött erre a nyílt napunkra is. Köszönjük, hogy 
akár a vendégül látásban, akár a feladatokban 
való aktív közreműködésükkel segítették a ren-
dezvény sikerét. Reméljük, a felnőtteknek is 
olyan élmény volt együtt tölteni aktívan gyer-
mekeikkel egy délelőttöt, mint ahogy ők élvez-
ték a szülőkkel való minőségi időt.

rend- és életvédelmi projekthét ez évi prog-
ramjaiból nyújtunk egy kis ízelítőt.

 ͽ Decsiné Zsuzsi előadása után minden nagy-
csoportos kerékpárját, illetve kerékpározási is-
mereteit ellenőrizte.

 ͽ A nagycsoportosok átkerékpároztak a 
nagyiskolába, ahol Simor Gábor tanár úr együtt-
működésével egy kiépített mini közlekedési pá-
lyán próbálhatták ki ismereteiket a gyakorlat-
ban is a gyerekek.

 ͽ 3-án egy nagyobb kerékpáros túrát tettek 
a kerékpározást már jól ismerő nagycsoportos 
gyermekeink. A kiszombori határrendészeti ki-
rendeltség, illetve a Makói Rendőrkapitányság 
kiszombori Rendőrőrs telephelyére is ellátogat-

hattak, ahol megfigyelhették az ott dolgozók 
eszközeit, a kiképzett kutyákat, és még a moto-
rokra is felülhettek. A kerékpáros csapat bizton-
ságos haladását a rendőrség munkatársai biz-
tosították.

 ͽ A Minta Mókus mozgásos tehetségműhely 
tagjai délutáni töltéskerülő kerékpáros túrája is 
a projekthéthez kapcsolódott, amikor a polgár-
őrök vigyáztak a gyermekek biztonságos átke-
lésére.

 ͽ Naszradi– Balogh Edina édesanya a Ficánka 
csoportban beszélt a munkájáról, mutatta meg 
az egyenruháját és a munkavégzéséhez szük-
séges eszközeit. 

 A Csongrád Megyei Önkormányzat, a megyei 
klímastratégia kidolgozásának keretében a me-
gye összes településén egy-egy fát ültetett el 
a Föld napjához kapcsolódóan. Kiszomboron, 
az óvoda udvarán kapott helyet egy gyertyánfa 
május 9-én, melyet a napraforgós gyerekek kis 
verses-dalos-táncos köszöntővel fogadtak.

 Márciusban mesekönyv gyűjtésre hívtuk köz-
ségünk apraját, nagyját az újság, a facebook és 
plakátok, valamint az „ovi rádiónk” segítségé-
vel. Kórházak, gyermekosztályok mesekönyv-
állományának bővítése céljából óvodai csopor-
tok, általános iskolai osztályok, középiskolás 
csapatok részvételével a Mátrix Közhasznú Ala-
pítvány által működtetett Mesedoktorok mese-
könyv gyűjtő akciójában vettünk részt. Össze-
sen 165 darab könyv érkezett, amiket nagy sze-
retettel hoztak óvodásaink, illetve a könyvtár-
tól is kaptunk néhány régebbi, kiselejtezett, de 
még jobb állapotú darabot. Május 10-én átad-
tuk az ovinkban gyűjtött mesekönyveket az ala-
pítványnak, akik az összegyűlt több ezer köny-
vet az ország egész területén lévő gyermekkór-
házakba fogják eljuttatni, ahol sok beteg gyer-
mek - kórházban töltött napját és ezáltal gyógy-
ulását segítik elő. A legtöbb könyvet összegyűj-
tő óvodai csoport minimum 60.000 Ft értékű dí-
jazásban részesül. A mesedoktorok.hu oldalon 
a jótékonysági felhívás teljes szövege elérhe-
tő, itt kerül összegzésre a csapatok által bekül-
dött könyvek mennyisége is. Úgy véljük, hogy 
mi máris nyertesek vagyunk, hiszen jóleső ér-
zés, hogy segíthettünk.

ÓvOdai HÍrek
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KÖzÖsséGi szolGálAT A HoNisMereTi 
KÖrBeN
 A középiskolásoknak a köznevelési törvény 
szerint az érettségi vizsga előfeltételeként 50 

óra közösségi szolgálatot kell teljesíteniük.
 A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör szíve-
sen fogadja azokat a fiatalokat, akik önkéntes 
közösségi munkájukat a hagyományőrző tevé-

kenységet folytató honismereti körben szeret-
nék teljesíteni. Jelentkezni akár nyári munkára 
is lehet a kzhonismeretikor@gmail.com levél-
címen, akár a facebookon.

könyvTÁri HÍrek

Izgalmas feladatok, rejtvények, játékok, könyvnyomozó, számháború, lépcső-
színház, s minden, ami tavaly volt, vagy ami nem ;) 
Várunk az idén is minden dózsás diákot a könyvtárba, a könyvtáborba!
Jelentkezni, a könyvtárban - és a könyvtár Facebook oldalán - elérhető nyom-
tatványon lehet, melyhez legalább az egyik szülő beleegyezése (aláírása, elér-
hetősége) szükséges!

Jelentkezési határidő: 2017. JÚlius 25. (kedd)

gyertek, mi itt leszünk: Bódi Marianna, Adrián Renáta - könyvtárosok

Könyvtár, könyv, diafilm, mese, 
KönyvtárMozi minden mennyiségben!

BölcsŐdei HÍrek
Bölcsődénkben is a május az anyák napjá-
val kezdődött. A gyerekekkel együtt szorgo-
san készültünk, hogy meglepjük az édesanyá-
kat, nagymamákat, dédiket egy kedves kis kö-
szöntővel, ajándékkal. Mikor elérkezett a nagy 
nap, a kicsik és nagyobbak egyaránt bájosan 
mondókáztak, énekeltek, majd apró kis virág-
szállal ajándékozták meg a meghatódott anyu-
kákat, nagymamákat. Következő programunk a 
gyermeknap lesz, melyre minden kedves szü-

lőt, testvért várunk szeretettel 2017. május 26-
án, pénteken 15 órától. Várható programjaink: 
Kézműves-foglalkozás, arcfestés, lufidobálás, 
ugrálóvárazás és egy hatalmas meglepetés 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának jó-
voltából (2 db nagymozgást fejlesztő játékcen-
tert kapnak a gyerekek.)

Ezúton szeretnénk megköszönni Szőllősi Ká-
rolynak a varrógép javítását.

éDesANyáMNAK
Ha csak egy virág volna,
Én azt is megkeresném,
Ha csak egy csillag gyúlna
Fényét ide vezetném.
Ha csak egy madár szólna,
Megtanulnék a hangján,
Ami csak szép, s jó volna,
Édesanyámnak adnám.

iFJÚsÁGi közpOnT HÍrei

HOnisMereTi HÍrek

anGOl ökOMenikus TÁBOr
Sok játékkal, társalgással, kézműveskedéssel, szeretettel várunk minden régi és új résztvevőt az idei angol ökomenikus táborunkba június 19-23-a 
közt. Érdeklődni: 30/295-1091 – Pongó Zsuzsanna és Szlávikné Búzás Irén – Hozzájárulási díj: 2.000 Ft/fő/hét

DivATKluB: Ha van benned egy kis kreativitás 
és divatmánia, akkor várlak keddenként 17.00 
órától. Foglalkoztató: Zita

ANiMe KluB: Aki imádja a japán kultúrát és az 
animét, annak itt a helye keddenként 17.30-tól.
Foglalkoztató: Zita

MéDiAKluB: Ha szeretnél pár jó fortélyt elsa-
játítani, betekinteni a filmezés világába, akkor 
szerdánként 17.00 órától várunk a KIK-ben! 
Foglalkoztató: Dani
AlKoTóKluB: Szeretsz kreatívkodni és újra-
hasznosítani? Akkor sok szeretettel várunk csü-
törtökönként 17.00 órától. Foglalkoztató: Lora

A klubfoglalkozásokat az Ifjúsági Központban 
tartjuk!

Köszönetnyilvánítás
A kiszombori fiatalok nevében szeretnénk meg-
köszönni Haklik Jánosnak és családjának a fel-
ajánlott pókerasztalt.

KluBfoGlAlKozásoK

A HÚsvéToló reNDezvéNyüNK seGíTői-
NeK NAGy KÖszÖNeT: 
 Vízhányó Mária Ágnes, aki fergetegesen ve-
zette a programot, Süliné Rácz Emőke a hús-
véti ünnepkörről beszélt a megjelenteknek, 
Pozsárné Nagy Ilona, Hévizi Gézáné fotóztak, 
rendezték a terepet. Bokor Mihály, a kakasütés 
irányítója volt Balázs Istvánnal, Bokor Mihállyal 
és Imrével.
 Kézműveskedtek csodás húsvéti díszeket ké-
szítve: Majorosné László Editke és Dömösi Eme-

se. Az arcfestés mesterei: Szalma Lászlóné Már-
tika és Tenczerné Kasza Maca voltak.
 Az állatsimogató állatkáit hozták nagy él-
ményt szerezve a gyermekeknek: Tenczer Te-
rézia, Tenczer Szilvia, Csizmadiáné Inci, Szalay 
Balázs és csapata, Zemanko Tímea. 
 Baranyi Tímea kedvenc állatait, a görényeket 
mutatta be, és tartott róluk ismertetőt.
 A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör meg-
jelent, segítő tagjainak munkájukért elismerés:
Bajnóczi János, Balázs Zoltán, Baranyi Sándorné, 

Gulácsiné Simondán Ilona, Hegedűsné Bellik 
Klára, Jankó Istvánné, Kelemenné Goldis Juli-
anna, Nyári Mihály, Rutainé Matuszka Katalin, 
Sinka Lajosné, Sóki András, Terzin Józsefné.
 
 Köszönjük Szegvári Ernőnének a gyermekek-
nek adott édességet. 
 
 A rendezvény helyszínét a Nagyközségi Ön-
kormányzat biztosította.
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vÁlyOGOsi HÍrek
 A Vályogos Bajnoka verseny első forduló-
ja 2017. 04. 30-án került megrendezésre 32 fel-
nőtt és 6 gyerek részvételével. Ha a versenyzők 
hangulata és az időjárás egyenes arányban áll-
na egymással, akkor ragyogó jó időben folytat-
hattuk volna le a versenyt, de ez ismét nem így 
volt. Bár ez alkalommal nem igazán panaszkod-
hattunk a reggel tapasztalható, hónapok óta nem 
látott ködre, hiszen az végül megkegyelmezett 
nekünk, és még a verseny első felében felszállt. 
A sorsoláskor mindenki egy kiváló minőségű ete-
tőanyaggal lett gazdagabb a Maros Mix Bt. jóvol-
tából. 
 A reggeli időszakban többen fogtak szép pon-
tyokat, melyek aktivitása az idő előrehaladtával 
csökkent, de így is nagyon jó fogások szület-
tek, hiszen az első helyezett Patkó Tamás 7830 
gramm kifogott hallal győzedelmeskedett, míg 
a gyerek kategóriában Szalontai Róbert 1825 
grammal szerezte meg a vezető helyet. A ver-
senyzők összesen 81783 gramm, azaz közel 82 
kilogramm halat fogtak ki a tóból, melyek mérle-
gelés után természetesen visszanyerték szabad-

ságukat.
 Zárásképpen a résztvevőket, segítőket asztal-
hoz ültettük, és egy baráti beszélgetés mellett 
elköltött finom babgulyással vendégeltük meg, 
melyet ezúton is szeretnénk megköszönni  Ga-
lamb Jánosnak.
 Szintén köszönet jár a támogatóinknak és se-
gítőinknek: Kiszombor Nagyközség Önkormány-
zata, Maros Mix Bt., Aranyhal horgászbolt, Ma-
kói Mozaik, Munkás utcai húsbolt és Torsten, va-
lamint Markovics Ferencnek, Horváth Imrének, 

Soós Istvánnak, Hatvani Józsefnek.

 2017. április 28-án 8 fő sikeres állami horgász-
vizsgát tett egyesületünk vizsgabizottsága előtt. 
Egyesületünknél a továbbiakban is lehetőség van 
állami horgászvizsgát tenni az alábbi időpontok-
ban: június 30., augusztus 25., október 27. A vizs-
gáztatás helye: Kiszombor, Ady Endre Művelődé-
si Ház. Azok számára, akik nálunk kívánnak vizs-
gát tenni, ingyenes felkészítési lehetőséget biz-
tosítunk, melynek időpontjai: április 21., június 
23., augusztus 18., október 20.
 A felkészítés megfelelő létszám esetén kerül 
megtartásra, /amely létszám a felkészítés előtt 4 
nappal már ismert!/, ezért ez regisztrációhoz kö-
tött. Regisztrálni a kiszombori.she@gmail.com cí-
men lehet név, telefonszám megadásával, lehe-
tőség szerint a tervezett vizsgaidőpont előtt mi-
nél hamarabb kérjük jelezni! A felkészítés helye 
Kiszombor, Ady Endre Művelődési Ház.
 A vizsgával kapcsolatosan érdeklődni a 70/ 771 
4953 számon lehet.
Információk a: www.valyogos.hu oldalon.

 ͽ Április 27-én megkezdődött a törpeharcsa 
halászata, az esetlegesen előforduló kényel-
metlenségekért előre is ELNÉZÉST KÉRÜNK!

 ͽ Április 13-án, a déli órákban 1000 kg har-
madik nyaras / méretes /  és 200 kg egynya-
ras ponty érkezett.  /Ez évben eddig összesen: 
3900 kg./  

 ͽ Horgászrendünk értelmében a tavon horgá-
szóknak kötelező a szájfertőtlenítő spray és a 
pontymatrac megléte és annak használata!

 ͽ K é r j ü k, személyi jövedelemadója 1%-
ával támogassa egyesületünk tevékenységét. 
Kiszombori Sporthorgász Egyesület, adószám: 
18452275-1-06

Területi jegyek kiadása : Szerdánként 15:00 órá-
tól az Ady Endre Művelődési Házban (Kiszombor, 
Szegedi u. 13.) vagy telefonos egyeztetés alap-
ján, telefonszám: 06/70-327-8862, Oláh  Sán-
dor

VEZETŐSÉG

eGyHÁzi HÍrek

Kedves olvasó! 
 A verset olvasva könnyen magunkra ismerhe-
tünk, ha időnként kissé egyedül hagyva érezzük 
magunkat, és nehéz helyzeteinkben nem talál-
juk a kiutat. Jól esne ilyenkor egy kis csöndes-
ség, békesség, valamint az, hogy a Mester ké-
zen fogjon, és azt mondja: ’Én most is hordoz-
lak téged.’ Ennek átélésére, megtapasztalásá-

ra van kiváló lehetőség a gyülekezet közössé-
gében, ahova szeretettel hívunk és várunk ér-
deklődőket és korábbi gyülekezeti tagokat egy-
aránt.
 Lehetőség van csatlakozni a Kiszombor-Ma-
roslelei Református Missziói Társegyházköz-
ség mindkét gyülekezetéhez. Felnőttek szá-
mára három keresztelőre és konfirmációra fel-

készítő alkalmat hirdetünk, amelyeken megbe-
széljük hitünk, azaz a Biblia alapvető témaköre-
it, és augusztusban, ünnepi istentiszteleten ke-
rülhet sor a fogadalomtételre. Az első alkalom 
2017. június 29. csütörtök 17:00, református 
imaházban lesz (Kiszombor, Kossuth u. 2.). 
Érdeklődni a 30/5709854-es telefonszámon le-
het. 

reforMáTus ÚTrAvAló

 Pünkösd ünnepén, 2017. június 4-én, 
Maroslelén a református gyülekezetben két ifjú 
konfirmálására, valamint egyikük keresztelé-
sére kerül sor az ünnepi istentiszteleten. A fel-
nőtteket is befogadja mind a kiszombori, mind 
a maroslelei gyülekezet nagy örömmel és sze-
retettel. Jézus mondja: „Jöjjetek énhozzám 

mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagy-
tok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” 
Máté evangéliuma 11,28.

   velünk történt: 2017. május 7-én gyülekeze-
tünk gondnokasszonya és presbiterei egyház-
megyei találkozón vettek részt Makón, melyet 

a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, 
dr. Fekete Károly hirdetett meg. Ezen a találko-
zón megtanultuk, hogy milyen fontos úgy élni 
életünket, mint ami mindig Isten szeretve vigyá-
zó szeme előtt zajlik. 

Matosné Bokor Anikó
helyettes lelkész

Álmomban Mesteremmel
tengerparton jártam, s az életem
nyomai rajzolódtak ki mögöttünk:
Két pár lábnyom a parti homokon,
ahogy ő mindig ott járt énvelem.

De ahogy az út végén visszanéztem,
itt-amott csak egy pár láb nyoma
látszott, éppen, ahol az életem

próbás, nehéz volt, sorsom mostoha.
Riadt kérdéssel fordultam az Úrhoz:

„Amikor életem kezedbe tettem,
s követődnek szegődtem, Mesterem,

azt ígérted, soha nem hagysz el engem,
mindennap ott leszel velem.

S most visszanézve, a legnehezebb
úton, legkínosabb napokon át

mégsem látom szent lábad nyomát!
Csak egy pár láb nyoma látszik

ott az ösvényen.
Elhagytál a legnagyobb ínségben?”

Az Úr kézen fogott, s szemembe nézett:
„Gyermekem, sose hagytalak el téged!

Azokon a nehéz napokon át
azért láttad csak egy pár láb nyomát,

mert a legsúlyosabb próbák alatt
téged vállamon hordoztalak!”

Ismeretlen szerző után németből 
Túrmezei Erzsébet fordította

Lábnyomok
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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: 12-12.30)

62/525-090 

Makói Járási Hivatal kiszombori ügyfélfogadása Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Hétfőn 8-11.30

Kormányablak a Makói Járási Hivatalban (Okmányirodai, 
Földhivatali, családtámogatási, fogyasztóvédelmi, stb. ügyek)

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

Társadalombiztosítási ügyintézés Makó, Széchenyi tér 22. Csütörtök 8-15:30

Nyugdíjjal kapcsolatos ügyintézés Makó, Széchenyi tér 22. Csütörtök 8-15:30

Építésügyi hatóság Makó Makó, Széchenyi tér 22. H 7.30-12, Sze 7.30-17.30, P 7.30-12 62/511-876

Járási Földhivatal Makó Makó, Széchenyi tér 6. H 8-17, K 8-16, Sze 8-16, Cs 8-16, P 8-12 62/681-454

Hatósági és Gyámügyi Osztály Makó Makó, Széchenyi 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,  Sze 8-12 és 12.30-15
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. 6721 Szeged, Szent István tér 12-13
H-K: 8-14 ,Sze: 8-20, Cs-P: 8-14 
Szombat-Vasárnap : zárva

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 06-80/922-333

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 fogadó óra minden hónap első 
hétfőjén 14-16

62/511-260
107, 112

Magyar Posta Kiszombor Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 5.
H 8-12 és 12.30-16, K 8-12 és 12.30-16
Sze 8-12 és 12.30-17, Cs 8-12 és 12.30-16
P 8-12 és 12.30-15      Szo 8-12

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.
62/510-740

105, 112

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

20/926-14-38

Falugazdász: Fehér Attila Kiszombor, Szegedi u. 13. Műv. Ház Kedd 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 06-30/464-35-89

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

Dr. Kiss Katalin Kiszombor, Szegedi u. 2.

Rendelés: H 9-12, K 13-16, Sze 9-12, Cs 9-12
P (páros hét) 9-12, (páratlan hét) 13-16
Gyógyszerírás: H14-15.30, K 8-11,Sze 8-9,
Cs 8-9 és 14-15.30, P (páros hét) 8-9 és 14-15
(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.

Minden nap délelőtt: 8-9 gyógyszerírás,
9-11 rendelés
Minden nap délután (kivéve szerda), 
14-15 gyógyszerírás, 15-16 rendelés

62/297-001

Dr. Gyergyóújfalvi-Lázár István Kiszombor, Szegedi u. 2.
H 10-18.30, K 9-17, Sze 14-18.30, Cs 9-16
P 9.30-11.30 (iskolafogászat)

62/297-464

Szennyvízzel kapcsolatos hibabejelentés: Bende Sándor 0-24 óráig 62/211-177,   06-30/538-0585

Vízzel kapcsolatos hibabejelentés
1. munkanapokon 7.00-15.30-ig
2. munkanapokon 15.30-7.00-ig és hétvégén

1. Bende Sándor 06-30-226-3665
2. 06-80-922-333
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HOnisMereTi HÍrek

 A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör a 
Kiszombori Önkormányzat, Gabonakutató Kft., 
vadásztársaság és 18 személy támogatásával 
retrómajálist szervezett. Az önkormányzat a te-
rületet, sátrakat, asztalokat, padokat, áramlevé-
telt, na, és embereket biztosított.  A nyolc em-
ber ki- és  visszaszállították a felszerelést, sátrat 
állítottak. 18 személy adománnyal és hússal tá-
mogatta a szervezőket.
Hogy is illik ebbe a honismereti kör? 
 Felvetődött beszélgetések apropóján, hogy 
jó lenne egy jó kis bulis majálist szervezni. Öt-
let, elképzelés volt. Múltbeli „hagyományt” ele-
venítenénk fel újra reTró MáJus elseJe né-
ven. Így már illik is a honismereti kör profiljába.
 Májusfák, pörkölt, sör, virsli. Minden volt, ami 
nélkül nincs május elseje. Igaz vonulás nem, de 
ami késik, nem múlik. Jövőre lesz, döntött a kör 
vezetője, tagsága. 
„Nagy buli lesz minálunk.” – mint ahogy a nóta 
is mondja. 

 Nyolc órakor indult a nap, 16 bogrács alá 
gyújtottak. 10 csapat nevezett a pörköltfőző ver-
senyre.
 Csapatok 3,5 kg húst kaptak a főzéshez, a 
többi hozzávalót ők biztosították.
 A Baranyi család felajánlásából és munkája 
nyomán 180 személyre 4 bográcsban rotyogott 
a pörkölt. Versenyen kívül még két baráti társa-
ság is főzött.
 9 órakor, kis megnyitó után, amelyen verset 
mondtak, énekeltek az iskola tanulói a főzés se-
gítőinek időnként játékos vetélkedőket szervez-
tünk, hogy el ne unják magukat.
 Volt közte virslievő verseny /6 virsli, egy 
zsemle, 0,5 l sör/, rönkhúzó verseny időre. A 
verseny győztesei díjazásban részesültek.
 Gyerekek aszfalt rajzokat készíthettek, Már-
tika jóvoltából arcfestésben is részesültek. Vol-
tak népi játékok: gólyaláb, mocsárjáró, százlá-
bú, nyári síléc, nyári szánkó, melyek szinte fo-
lyamatosan használatban voltak.

 A település képviselői és a polgármester asz-
szony tiszteletüket tették a rendezvényen.
 A jó ebédhez szóló és a talp alá való muzsikát 
Sztojkó Misi és barátja húzta.
„Nagy buli van minálunk” 12-14 óra között ki-
sebb sorban állással lezajlott az ebéd.
 A kész pörköltek elbírálását hivatásos embe-
rekre bíztok. A Szőllősi család, István és Viktor 
hosszúra nyúlt tanácskozás után kihirdették a 
győztest. A győztes csapat a 10-s rajtszámmal 
induló csapat lett: Szasza angyalai.
 A díjuk, ahogy mostanában lenni szokott, a 
győztes mindent visz, 6 üveg pezsgő, 6 üveg 
sör.
 A jó pörkölt utáni felesleges energia ledolgo-
zásához a zenét a Zenevan együttes biztosítot-
ta 16:00 óráig.
17.00 órától újra összeállt a reggeli csapat bon-
tásra. 19.00 órára úgy nézett ki a terep, mintha 
nem lett volna ott nagy buli. Tisztaság és rend 
lett.

KiszoMBori reTróMAJális

Támogatóink:
Baranyi Sándor és fiai, Nagyközségi Önkor-
mányzat, Anonim, Nagy Gyula, Anonim, 
Schererné Gábor Zsuzsa, Szabóné Uracs Ildi-
kó, Kovács Irén, Kovács Zoltán, Barnáné Bacsa 
Magdolna, Pachinger Lajosné, Annus Zoltán, Ju-
hász Kálmán, Marosszögi Egyetértés Vadásztár-
saság, Gabonakutató Nonprofit Kft., Szalay Zol-
tán és lovasai, Kovács István, Nagy-György Ág-

nes, Tóth Bojtorján, Németh Ádám, Vass Fanni, 
Kunos Rebeka, Határbástya Kft., Kiszombori Dó-
zsa György Általános Iskola
A rendezvény szervezői, megvalósítói:
Balázs Lászlóné, Bajnóczi János, Baranyi Sán-
dor, Baranyi Sándorné, Baranyi Attila, Baranyi 
István, Bíró István, Bokor Imre, Bokor Mihály, 
ifj, Bokor Mihály, Borsi Sándor, Csizmadiáné 
Inci, Duruczné Ocskó Edit, Endrész Erzsébet, 

Engler Magdolna, Gulácsiné Simondán Ilona, 
Hegedűsné Bellik Klára, Hévizi Gézáné, Jankó 
Istvánné, Nagy Katalin, Nyári Mihály, Pozsárné 
Nagy Ilona, Rutainé Matuszka Katalin, Sinka La-
jos, Sinka Lajosné, Sóki András, Szabó István, 
Szabóné Uracs Ildikó, Sóki András, Szalmáné 
Horváth Mártika, Terzin Józsefné.

KÖszÖNJüK A TáMoGATóKNAK, A részTvevőKNeK A siKeres és Jól siKerülT NApoT!

és eMelleTT NAGy KÖszÖNeT MAGuNKNAK A szervezőKNeK, seGíTőKNeK is.  NAGy Buli volT MiNáluNK!!!
(A rendezvényről készült sok-sok kép megtekinthető a http://kzhonismeretikor.hu/gallery oldalon.) KMHHK – B.J.

NAGyoN NAGy KÖszÖNeT A JóTéKoNysáGi 
süTeMéNyvásár süTőiNeK:
Bajnóczi Jánosné, Balázs Tímea, Baranyi 
Sándorné, Bíró Sámuelné, Borsiné Engi Kata-
lin, Börcsökné Balázs Márta, Csizmadia Imréné, 
Csuhaj Andrásné, Duruczné Ocskó Edit, Endrész 
Erzsébet, Farkas Lászlóné, Görbe Boldizsár, 
Gulácsiné Simondán Ilona, Hegedűsné Bel-

lik Klára, Hegedűs Gabriella, Hévizi Gézáné, 
Husztikné Szegvári Tünde, Jankó Istvánné, 
Juhász Kálmán, Katonáné Erzsi, Kelemenné 
Goldis Julianna, Kerekesné Inci, Kovács Gizella, 
Kőrösi Julianna, Makra Jánosné, Nagy-György 
Jánosné, Nagy Katalin, Nagy Máté, Naszradiné 
Balogh Edina, Nyári Mihály, Rozsánné Évi, Ruck 
Ferencné, Rutainé Matuszka Katalin, Simor Gá-

bor, Süliné Rácz Emőke, Szép Istvánné, Terzin 
Józsefné, Tóth-Rozsán Tünde.
És köszönet Horváth Editnek a csomagolóért.
A helyszínt a Nagyközségi Önkormányzat bizto-
sította.
És mindazoknak hála, akik adományukkal, sü-
teményvásárlásukkal hozzájárultak a majális 
programunk megvalósulásához.

TAvAszi KereszTMeszeléseK
Az idén is elvégeztük a vállalt feladatunkat: az 
út menti keresztek néhány darabját elláttuk új 

ruhával. Köszönet a tagoknak munkájukért: 
Hegedűsné Bellik Klára, Rutainé Matuszka Ka-
talin, Nyári Mihály, Gulácsiné Simondán Ilona.

A feszületek olyan magasak voltak itt-ott, hogy 
kértük és kaptuk az önkormányzat segítségét. 
Köszönet érte.

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.

kedves kiszOMBOriak!

ADoMáNyozás
Helytörténeti Gyűjteményünk újabb adományozói: Kasza Lajosné, Pásztor György, Balázs Tibor, Elek Józsefné, Nagy Zoltán. Köszönjük!
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