
KISZOMBOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INFORMÁCIÓS LAPJA

XXVI. ÉVFOLYAM
2017. 9. SZÁM   

OKTÓBER

KISZOMBORI
HÍRADÓ

"Egy nép azt mondta: 
elég volt!"
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EMBERI JOGI HÍREK

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
 A képviselő-testület a 2017. szeptem-
ber 18-án tartott rendkívüli ülésén döntött 
arról, hogy pályázatot kíván benyújtani a 
Magyar Labdarúgó Szövetség által meghir-
detett telephely korszerűsítései programra, 
a labdarúgó pályának helyet adó sportte-
lep körbekerítése érdekében történő kerí-
tés építésére.

 A képviselő-testület a 2017. szeptem-
ber 26-án tartott soros ülése első napi-
rendjeként elfogadta a polgármesteri je-
lentést. 
A rendelettervezetek, döntési javaslatok 
napirendi pontban
döntött: 
- az önkormányzat 2017. évi költségveté-
séről szóló 8/2017.(III. 1.) önkormányzati 
rendelet módosításáról,
- az idősek egyszeri támogatásáról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásáról, 
- a helyi népszavazás kezdeményezésé-
hez szükséges választópolgárok számáról 
szóló önkormányzati rendelet megalkotá-
sáról,
- az önkormányzatnál és intézményeinél 
foglalkoztatott közalkalmazottak részé-
re, 12 hónapra vonatkozóan 8.000 Ft/hó/fő 
cafetéria juttatás nyújtásáról,
- a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi for-
dulójához történő csatlakozásról és a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer elbírálásának rendjéről 
szóló Szabályzat módosításáról: 
„Az ösztöndíj megállapításának feltétele-

ként meghatározott felső határ szerint: 
- a családban élő pályázó esetén az egy 
főre jutó havi nettó jövedelem nem halad-
hatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 500 %-át,
- egyedülálló eltartó esetén az egy főre jutó 
havi nettó jövedelem nem haladhatja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 550 %-át.”,
elfogadta:
- az önkormányzat 2017. évi költségvetés-
ének 2017. 01. 01-től 2017. 08. 31-ig terjedő 
időszakra vonatkozó helyzetéről szóló tájé-
koztatást,
egyetértett:
- a Szegedi Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. – mint Közszolgáltató – és 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
között megkötendő – 2017. október 1. nap-
jától hatályos – hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatási szerződéssel, 
- a Kiszombori Karátson Emília Óvoda Éves 
Munkatervében foglaltakkal,
hozzájárult ahhoz, hogy: 
- a Szegedi Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. 2017. január 2. napjától 2017. 
december 29. napjáig terjedő futamidő-
re szólóan a bankszámlahitel keretét meg-
emelje, 
tudomásul vette: 
- a Csongrád Megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szerve-
zet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályá-
nak tájékoztatását, mely szerint a meglé-
vő felszín alatti jobb minőségű vízkészletek 
mennyiségének megóvása érdekében nem 

támogatja a Kiszombor, Óbébai u. 48/A szá-
mú ingatlanon lévő IV. sz. (B-45) vízműkút 
kútból a Vályogos-tó aszályos időszakban 
történő vízpótlását.
javaslatot tett: 
- karácsonyi díszkivilágításra. 

Harmadik napirendi pontjaként döntött 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatá-
nak 2017. évre vonatkozó közbeszerzési 
tervének módosításáról. 

A negyedik napirendi pontban elfogadta a 
településen folyó közművelődési és könyv-
tári tevékenységről szóló tájékoztatót.

Végül ötödik napirendi pontként döntött a 
megüresedett Kiszombor, Nagyszentmiklósi 
u. 3. szám alatti költségelvű bérház 2. szám 
alatti bérlakásának bérbeadásáról.

A képviselő-testület a 2017. október 5-én 
tartott rendkívüli ülésén 
egyetértett: 
- a kerékpározás az emlőrák elleni küzde-
lem jegyében résztvevőinek 56 000 Ft-tal 
történő támogatásával,
döntött:
- az Önkormányzat 2017. évi költségve-
téséről szóló 8/2017.(III. 1.) önkormányzati 
rendelet módosításáról,
- a „Kiszombor Nagyközség Csapadék-
víz-csatornázás fejlesztése I/2. Ütem” című 
TOP-2.1.3-15-CS1-2016-000018 kódszámú 
pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési el-
járásban a nyertes ajánlattevő személyéről.

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója jogait megsértették a pszichiátrián, jelezze panaszát az alábbi elérhetőségeken. 

Alapítványunk több mint 20 éve biztosít ingyenes jogsegélyszolgálatot azok számára, 
akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során.

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány 
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384  E-mail: panasz@cchr.hu Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!

PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyer-
mek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. 

Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.  Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384  E-mail: info@cchr.hu Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!
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„Nem érti ezt az a sok ember, Mi áradt itt meg, mint a tenger?
Miért remegtek világrendek? Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.”

/Márai Sándor: Mennyből az angyal/

 Akik megélték, talán azt mondhatják, ma jóval könnyebb életünk van. Könnyebb ma döntéseket hozni, könnyebb embernek maradni.
Az én generációmnak nincs tényleges lehetősége összehasonlítani azt a kort a maival. Mi csak az elmondottakból és a történelemkönyvekből szűrhet-
jük le a magunk következtetéseit. S bár azt hiszem, sok szempontból valóban könnyebb ma az élet, mint akkor volt, ugyanakkor azt vallom, hogy egy 
embert a döntései határoznak meg, nem pedig a körülményei.  Mindannyian meghozzuk ma is a saját kis döntéseinket az élet minden területén. Ám 
kiállni ezek mellett a döntések mellett, ma sem könnyű feladat. Nem könnyű objektíven nézni egy olyan eseményt, amelyről már gyermekkorunkban 
megtanították, hogyan is kell néznünk. Mindig elfogultan.
Azt mégis látnunk kell, hogy az elfogultság sosem vitt előre még egyetlen embert, de nemzetet sem. 
’56-nak is bőven van árnyoldala, amelyről egyetértésben kegyesen hallgatunk. Amellett, hogy bátor volt, friss és hazafias, véres is volt, és sokszor 
embertelen. Ha jobban megnézzük a történéseket, akkor bizony bőven találunk benne elítélendőt. Jogosan vált ki büszkeséget, de szégyent is egy-
aránt. Emberek vizsgáztak emberségből, és bizony sokan elbuktak. Ha ’56-ra gondolunk, ezt is látnunk kell, mert csak így okulhatunk a múltban el-
követett hibákból. 
Nem jó az elfogultság, mégis azt hiszem, vannak olyan különös esetek, amikor egy rövid időre kivételt tehetünk. Az én ’56-om is egy ilyen kivételes 
alkalom. Nem huny szemet, de az értékre koncentrál. Arról szól, ami összeköt, nem pedig arról, ami elválaszt. Végső soron ez is csak döntés kérdése. 

Az én döntésem, mit tartok fontosnak, mi mellett szólalok fel. Persze, ettől még a tör-
ténelem nem változik meg. Mégis fontosnak tartom a megemlékezést, mert ilyenkor 
együtt vagyunk, és együtt is érzünk. 
Azt hiszem, minden magyar emberben megindul valami, ha egy ilyen ünnepségen fel-
csendül a himnusz. A mi búsmagyar imánk. Benne van minden fájdalom, minden nyo-
morúság, mégis hithű és reményteli. Csak a miénk. Csak mi magyarok értjük és érez-
zük igazán e szavak súlyát. Összeköt minket, mégha határok választanak is el. 
Úgy érzem, most nagyobb igény van az emberekben az összetartásra, mint bármikor. 
Ki vagyunk éhezve rá. Ma ugyan Magyarországon azt mondhatjuk, nincs háború, de 
azt hiszem, igazából béke sincs. Ellenségeskedés, konfliktusok, kicsinyes, kulturálat-
lan viták tömkelege zúdul ránk napi szinten. Sajnos, olyan időket élünk, amikor a gyű-
lölködés begyűrűzik az emberek szűkebb szférájába is. Régi vendégként köszön be 
hozzánk, beleszól régi barátságokba, és családtagokat uszít egymás ellen. 
Ne hagyjuk, nem hagyhatjuk!
Ha valamit tanulhatunk ’56-ból, akkor az azt hiszem az, hogy álljunk ki a döntéseink 
mellett. Álljunk ki önmagunkért. S ha erre képesek vagyunk, akkor már kiállhatunk 
másokért is. Nem könnyű feladat, de nem is lehetetlen. Számomra ez a hatvanegy év-
vel ezelőtti forradalom legnagyobb tanulsága.
 Október 23-án szomorú, esős időnk volt, de mégis sokan eljöttek a megemléke-
zésre. A tavalyi évben átadott emlékkő új, méltó színtérül szolgált az ünnepségnek.
 És akik eljöttek, azt hiszem, nem bánták meg. Megható, lényegre törő, mégis 
tartalmas programon vehettünk részt. Érzelmes versek, fiatalos, lendületes dallamok 
váltották egymást egy kis történelmi áttekintővel fűszerezve.
Szeretnék köszönetet mondani Kiszombor Nagyközség Önkormányzata és a meg-
jelentek nevében a szervezőknek és a fellépőknek egyaránt. Köszönet illeti a Dózsa 
György Általános Iskola énekkarát és felkészítő tanárukat, Rónainé Török Csillát, aki 
még betegen is eljött támogatni a kórustagokat.
Köszönet a verselő kisdiákoknak, Adai-Simon Viviennek, Farkas Viktóriának, Süveg 
Jankának, Kenyeres Áronnak, Udvarhelyi Péternek és Baloghné Papós Mónika felké-
szítő pedagógusnak. 
Köszönjük, hogy szívüket-lelküket beletették, és ezáltal egy valóban színvonalas mű-
sorral adózhattunk a forradalom emléke előtt.
 Sokan sokféleképpen látjuk ’56-ot. Ítélkezünk a valódi tények ismerete nélkül, 
vagy hamis források alapján foglalunk állást. 
Az én szememben 1956 egy közös eszméért való bátor kiállása egy maroknyi nemzet-
nek. Mementó a szabadság eszméjéért vívott küzdelemről. Főhajtás a forradalmárok, 
tisztelgés az áldozatok és hozzátartozóik előtt. Valóban ”jelkép és tanítás”.  Október 
23-án ezekről a hősökről emlékeztünk meg.
Több ez, mint egy levert szabadságharc emléke! Nemzetkovácsoló szerepe van. Ösz-
szeköt és hidat emel két ember között, mindegy milyen nézeteik vannak, vagy ho-
gyan is vélekednek egymásról vagy a múlt eseményeiről. 
Legalábbis így kellene lennie. Szép volna, ha így lenne. Ha nemcsak ítélkeznénk, de 
meg is akarnánk érteni egymást. S hogy meg akarjuk-e érteni a másikat, az csak raj-
tunk múlik.

Valóban nehéz megítélni ’56-ot. 
De feltétlen ítélkeznünk kell?                                                                     Bódi Marianna

’56 az én szememben
Nehéz megítélni ’56-ot
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KÖNYVTÁRI HÍREK

FELHÍVÁS

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüg-
gő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM–EüM együttes 
rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a tulajdonos 
köteles gondoskodni
- az ingatlan előtti járdaszakasz, 
- járda hiányában egy méter széles területsáv,
- ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes 
terület,
- a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisz-
tán tartásáról, 
- a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és 
más hulladékok eltávolításáról.

A szórakoztató-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előt-
ti járdaszakaszt a nyitvatartás ideje alatt - ettől eltérő megálla-
podás kivételével – a használó köteles tisztán tartani és a hulla-
dékot eltávolítani.
A közterület rendeltetésétől eltérő célra (árusítás, építési-sze-
relési munka stb. céljára) történő használata esetén a haszná-

lattal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles 
tisztán tartani.
A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 
5/2004. (I. 28.) GKM rendelet 3.2.2. b) pontjában foglaltak 
is rendelkeznek arról, hogy az ingatlan tulajdonosának (keze-
lőjének, használójának) kell gondoskodnia az ingatlan előtti 
járdaszakasz ( járda hiányában 1 m széles területsáv, illetve ha a 
járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), va-
lamint a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai 
tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadá-
lyozó anyagok eltávolításáról.

Településünk szépítése, tisztán tartása mindannyiunk közös 
érdeke, továbbá az árkok tisztán tartása az ár- és belvízi védeke-
zés szempontjából is kiemelkedően fontos, ezért kérjük a tisztelt 
ingatlantulajdonosokat, tegyenek eleget a jogszabályban előírt 
kötelezettségeiknek.

Szíves együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

FELHÍVÁS AZ INGATLANOK ELőTTI KÖZTERüLETEK TISZTÁN TARTÁSÁRA

ÍRó-OLVASó TALÁLKOZó
 Születésnapfalván három beszélő bajusz egyszer csak leugrik gazdája orra alól, és vi-
lággá megy… Október 10-én meghívtuk az első osztályos tanulókat, hogy találkozhassa-
nak Vig Balázs meseíróval, s kideríthessék, milyen kalandos utazásban volt részük a „sze-
replőknek”.
 Az író játékos, mulattató előadását a gyerekek örömmel fogadták, figyeltek, ügyesen 
válaszoltak a kérdésekre, majd feledkeztek bele a játék, mozgás örömébe. A műsor, Vig 
Balázs, a Három bajusz gazdát keres című 
könyve alapján került bemutatásra.

 Köszönjük a Somogyi-könyvtár szervezé-
sét, az önkormányzat támogatását!

 A Nagy Dia Naphoz 2014-ben – a Diafilm 
60. születésnapjának évfordulóján – az-
zal a szándékkal csatlakozott könyvtárunk 
is, hogy minél több gyermeket bevonjunk 
a vetítés élményébe. A felhíváshoz csatla-
kozó intézmények kérésére Nagy Dia(Hó)
Nap-ra módosult az esemény, így saját el-
képzelés és időbeosztás szerint tudjuk fo-
gadni, hívni a gyerekeket egész november 
hónapban.

 Szeretnénk, ha nemcsak a gyerekek, ha-
nem velük együtt szülők, nagyszülők is részt 
vennének a novemberi vetítéseken. Jelent-
kezzenek, szervezzenek csoportokat, vagy 
figyeljék a kiírásainkat – Facebook, könyv-
tár előtti hirdetőtábla –, és várjuk a csalá-
dokat is a Nagy Dia(Hó)Napra!

Adrián Renáta

A fotók megtekinthetők a könyvtár 
Facebook oldalán! 

(www.facebook.com/Közművelődési-
Könyvtár-Kiszombor)

NAGY DIA(Hó)NAP!
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óVODAI HÍREK

KISZOMBOR CÍMERÉRőL

BÖLCSÖDEI HÍREK

 Az építkezési munkák még tovább foly-
nak intézményünkben - alakul, szépül a 
konyhai rész is, hamarosan véglegesen el-
készül, és birtokba vehetjük az új tálaló-
konyhánkat.  
 Sok jó program, esemény várt ovisaink-
ra a legutóbbi jelentkezésünk óta. Elláto-
gatott hozzánk a szegedi Látványszínház. 
Amellett, hogy jól szórakozhattak a gyer-
mekek a mesejeleneteken, a jeles napok-
hoz kapcsolódóan a környezet védelmére, 
az egészséges táplálkozásra és az egymás 
iránti tiszteletre is hívta fel a gyermekek fi-
gyelmét. 
 A zene világnapján vendégeket fogad-
tunk a tornaszobába egyik kolléganőnk 
javaslatára – a Makói Alapítványi Magán 
Zeneiskola helyi tagozatának vezetője, 
Rónainé Török Csilla hozta el hozzánk a kü-
lönböző hangszereken játszó diákjaikat, 

akik megmutatták zenei tudásukat és érde-
kes hangszereiket a kisgyermekeknek. Kü-
lönleges alkalmak az ilyenek, jó látni, hogy 
mennyire megfogja, érdekli a kicsiket a 
zene, a hangszeres játék. Közös felelőssé-
günk, hogy értéket nyújtsunk és adjunk át a 
felnövekvő generációknak. 
 Az állatok világnapját egy szép kis kiál-
lítással köszöntöttük az óvoda folyosóján. 
Állatok trófeái, a Ficánka csoportban ké-
szült gyümölcsökből, zöldségből készített 
állatfigurák gazdagították a folyosón meg-
tekinthető gyermekmunkákat. Köszönjük 
Nagy Zoltánnak, hogy rendelkezésünkre 
bocsátotta kitömött állatait, melyekből va-
lódi életképeket tudunk kialakítani. 
 Már javában készülődünk a Kincset érő 
nagyik projekt programunkra, és nagy sze-
retettel várjuk 2017. október 20-án délelőtt 
10 órakor kezdődő generációs napunkra a 
nagyikat, dédiket és a kedves szülőket is, 
hogy közösen felfedezzük a „földi alma tit-

kait” – avagy mi mindenre jó, hányfélekép-
pen használható fel a burgonya. 
 A Napraforgó csoport nevében szeret-
nénk megköszönni Dékány Elvira nagyma-
minak, hogy a nyár folyamán megvarrta a 
szép új törölközőiket és Veréb Tamásnak a 
rengeteg vizuális eszközt, játékot és köny-
vet. A Napsugár csoportban Császár Haj-
nalka varrta meg a terítőket, a Bajnok cso-
port mosdójába pedig Berényi Gábor javí-
totta meg és rögzítette a polcot, amit itt kö-
szönünk meg. A Tehetségműhely munká-
ját is többen segítették. A nagy trambulin 
elbontásában Furulyás Norbert, a Bozsik 
programtól kapott bőrfocik felpumpálásá-
ban Tóth Gábor közreműködött. Hálásak 
vagyunk ezekért a segítségekért, és kö-
szönjük az együttműködést mindenkinek!

Börcsökné Balázs Márta
óvodavezető

 Az ősz kincsei között megtalálható a tök is, 
amely azon felül, hogy finom, egészséges, jó 
játékra is ad lehetőséget. Mi ezt a lehetősé-
get használjuk ki immár sokadik éve, hogy 
egy kicsit együtt alkothassanak „gyermeke-
ink” a szüleikkel, testvérekkel. A gyerekek-
kel nagyon készülünk erre a családi délután-
ra, már napokkal előtte tökfejeket rajzolunk, 
színezünk, dekorációt készítünk, a szülők pe-
dig elhalmoznak minket mindenféle tökkel, 
amelyből ételeket és töklámpásokat készít-
hetünk. A gyerekek izgatottan várják a szü-
leiket, majd együtt nekilátnak a töklámpások 
készítésének. Apró pici kezeikkel szedegetik 
ki a tök belsejét, és kíváncsian figyelik, aho-

gyan anya és apa kifaragja a számukra hatal-
mas tököt. A kész tökfejeket és töklámpáso-
kat a bölcsőde bejáratánál helyezzük el, és 
mécseseket gyújtunk meg bennük.  Minden-
nap, mikor reggel jönnek a gyermekek a böl-
csődébe, megkereshetik az anyuval és apu-
val közösen készített kis töklámpásukat, és 
felidézhetik a közös kis élményeket.
Mi nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek 
közös élményeket szerezhessenek a szüleik-
kel itt a bölcsődében is, mert minden együtt 
töltött idő kincs a számukra. Ezért igyekszünk 
minden alkalmat megragadni, így a TÖKNAPI 
családi délutánra 2017. október 26-án 15 órá-
tól vártuk a családokat.

TÖKNAPI CSALÁDI DÉLuTÁN A BÖLCSőDÉBEN Tökfilkó
Tökkobakján tökfedő azt hiszi, 

hogy nagymenő. Tökéletlen keze lába, 
Tök nehéz a felfogása.

Egyszer egy, meg egy meg egy,
Ez számára tökmindegy. 
Nem okul, nem gyúrható,

Tökéletes tökfilkó!

OKTóBER AZ OVIBAN

 Kiszombor címere a beszélő címerek (tesserae 
loquentes) csoportjába tartozik. Bal felső meze-
jében Szent Gellértet, kora kiváló teológusát 
és az első csanádi püspököt látjuk (alakja em-
lékeztet a község Árpád-kori hatkaréjú temp-
lomának egyik freskójára is), aki először említi 
az e tájon folyó szőlőművelést, amikor azt írja, 
hogy az ártalmas gyomokat nehéz a szőlő kö-
zül kiirtani, "ahogyan ezt tapasztalatból tudjuk 
(ut ex usu cognoscimus)". A sárkány felett győ-
zedelmeskedő oroszlán Csanád vezér Ajtony fö-
lötti diadalát idézi, akinek álmában oroszlán ké-
pében jelent meg sárkányölő Szent György, s 
buzdította a támadásra. A kettőskereszt azt jel-

zi, hogy a kezdeti időben erre a görög és római 
katolikus térítés együtt folyt. A település neve 
magyar névadási szokást követve személynévi 
eredetű, a szláv szó magyar jelentése: "bölény". 
Itt, a Maros-vidéken, a Gyula nemzetség volt az 
ősfoglaló, Anonymus pedig ismeri e nemzetség 
egyik, Szent István korában élt tagját is. Nem 
lehetetlen tehát, hogy ő lehetett a névadó ős. 
Az ő emlékét láttatja az aranymezőbe helyezett 
bölényfő. A pajzs fölé helyezett sisak a vérziva-
taros századok áldozatainak, a község hősi ha-
lottainak állít emléket, az aranykorona pedig az 
önkormányzati autonómiát fejezi ki.  

www.nemzetijelkepek.hu
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KERÉKPÁROZÁS AZ EMLőSZűRÉS NÉPSZERűSÍTÉSÉÉRT

KIK – KISZOMBORI IFJÚSÁGI KÖZPONT HÍREI

Október 13-án Kiszomboron ismét megren-
dezésre került az emlőszűrést népszerűsítő 
kerékpáros felvonulás. A megmozdulást a 
Makói Egészségfejlesztési Iroda szervezte, 
melyben közreműködött Kiszombor Nagy-
község Önkormányzata is. A jó hangulatú 
eseményen 21 fő vett részt, fiatalok és idő-
sek egyaránt. A felvonulás végén nyeremé-
nyek kerültek kisorsolásra, így sokak szá-
mára szerencsét hozott a péntek 13-a. A 
fődíj egy kerékpár volt, melyet Kiszombor 
Nagyközség Önkormányzata ajánlott fel. 
Azok, akik részt vesznek a novemberi 
egész héten esedékes szűrésen, a 2018-as 
felvonuláson kerékpárra pattanhatnak, és 
harcba szállhatnak a nyereményekért.

PARA-EST – PÉNTEK 13.
 Az este, mikor mindenki rémálma valóra 
válik. Ez történt nálunk is, az ifjúsági köz-
pontban október 13-án, amikor is megtar-
tottuk régi Rémtörténet estünk megújított 
változatát.
 Volt kézműves-foglalkozás, melyen 
Nacsa Lora és Varga Krisztina segített a 
gyermekeknek gyönyörű mécsestartókat, 
illetve különböző ijesztő dekorációkat ké-
szíteni. Emellett Hegedűs Sándor az emele-
ten gyertyafényben rémtörténteket mesélt 
a félelemre éhező fiataloknak, majd közö-
sen beszélték meg a velük történt rémisztő 
eseteket is, fokozva ezzel az amúgy is félel-
metes hangulatot. Még egy helyszíne volt 
az esténknek, a filmnézés, a Scobby-Doo-t 
a kicsik nem annyira várták, így ugrottunk 
egyet, és horrorfilmet kezdtünk el nézni, 
mégpedig a Démonok között 2-t. Reméljük, 
azért azóta is rendben alszik mindenki.
 Rendezvényünknek még egy újítása volt, 

a muffinsütés. Ezeket a csodálatos, illet-
ve „rémijesztő” süteményeket, első kör-
ben Ferencsik Mónika, Oravecz Nelli és 
Pozsárné Nagy Ilona, másodkörben Rácz 
Ferencné készített el a kisebbeknek. Na-
gyon szépen köszönjük nekik.
 Az új emberek regisztrálásában Takács 
Gabriella és Baranyi Norbert segédkezett.
 
Nagyon szépen köszönöm minden kedves 
érdeklődőnek a részvételt, illetve a segítsé-
get a felsorolt személyeknek és nem utol-
sósorban Kiszombor Nagyközség Önkor-
mányzatának is.

KÖZELGő ESEMÉNYEINK
Október 27. (péntek) – Halloween 
Ahogy a múlt évben is, lesz paraszint, va-
gyis matricák gyűjtésével lehet az est 
csúcspontjára bejutni, a cukorkakeresésre, 
a KIK-es temetőbe. Tök- és narancsfaragás, 
XBOX-os feladat, kézműves-foglalkozás, és 
még megannyi program vár majd titeket.

December 6. (szerda) – Mikulás délután
Ezen a napon, az iskola után sok szeretet-
tel vár majd benneteket a KIK, ahol gyönyö-
rű karácsonyi díszeket segítünk majd elké-
szíteni nektek a karácsonyfátokra egy po-
hár forró tea elfogyasztása közben. A kará-
csonyi hangulat mézeskalács, illetve ünne-
pi zene nélkül mit sem ér, ezek sem marad-
nak majd el.

 Rácz Máté
 Önkéntes közösségi vezető
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 Ez évi utolsó horgászvizsga-időpont: ok-
tóber 27. péntek 17.00 óra, amelyre ele-
gendő jelentkező esetén felkészítőt szerve-
zünk október 20-ra. Bővebb információk az 
egyesület honlapján találhatók.
 2017. október 6-án került megrende-
zésre a XVI. Dózsa-kupa horgászverseny, 
melyre a kistérség iskoláiból érkeztek kis 
horgászok, szám szerint 35. Egyénileg és 
csapatban is indultak a versenyzők, a leg-
ügyesebbek a kiszombori, a második Föl-
deák, a harmadik pedig Apátfalva csapa-
ta lett. Egyéniben az alsósok közül 1. Szap-
panos Noel és Varga Csaba holtverseny-
ben, 3. Gera Marcell, a felsősök közül pe-
dig 1. Mandák Botond, 2. Varga Levente, 3. 
Hatvani Rinaldó helyezést ért el. A legjob-
ban szereplők éremmel, ajándékokkal és a 
Kiszombori SHE által felajánlott a Vályogos-
tóra szóló ingyenes területi engedély váltá-
sára jogosító kuponnal és vizsgalehetőség-
gel térhettek haza.
 Október 8-án 10:20 körül elkészült a kistó 
vízfelületét felügyelő kamera, és összesze-
relésre került 10 szeméttároló edény. Ezzel 
is emelve a tó partvonalának színvonalát. 
Kérjük a sporttársakat, a tóra kilátogatókat, 
hogy az kihelyezett szeméttároló edénye-

ket vegyék igénybe. Köszönet: Paku, Hat-
vani, Ács, Tóth, Oláh, Horváth, Bajusz sport-
társaknak!
 Október 1-én 5 mázsa méretes ponty ér-
kezett a Megyei Szövetség ecsegfalvi tó-
gazdaságából. Ez évben eddig 5900 kg hal 
került telepítésre.
 Október 1-én 16:00 körüli időben 16 kg-os 
amúr akadt horogra, Bedő Gábor fogta.
 Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
és a Kiszombori SHE 2017. 9. 17-én megren-
dezte a „Vályogos Bajnoka 2017” horgász-
verseny második fordulóját. Az első forduló 
után megcsappant 25 fős létszámmal kez-
dődött meg a Vályogos Bajnoka verseny 
második fordulója. Persze ilyenkor meg-
szokott, hogy a falunapi programok meg-
osztják a résztvevőket. Az időjárás a meg-
szokott arcát mutatta – esővel kezdtük, 
és azzal is zártuk az összejövetelt. A fogá-
sok ezért vagy talán ennek ellenére job-
bak lettek a tavaszi fordulónál. Személyen-
ként több mint 600 grammal lettek nagyob-
bak az átlagos súlyok. A felnőttek között az 
első helyezést és a bajnoki címet is Szeke-
res Zsolt nyerte el 18075 grammos fogás-
sal és 3+1, azaz összesen 4 pontot szerez-
ve. A második Barta Máté (10500 gr), a har-

madik pedig Nagy Balázs (7575 gr) lett. A 
gyerekeknél ezúttal Rácz Noel győzedel-
meskedett 2325 grammal, a bajnoki címet 
viszont a második helyre befutó Szalontai 
Róbert nyerte el 3 ponttal (1+2). A máso-
dik Szalontai Róbert (1825 gr), a harma-
dik Tóth Máté (600 gr) lett. A győzteseknek 
ezúton is gratulálunk, és köszönünk min-
dent a segítőinknek, illetve támogatóink-
nak: Kiszombor Nagyközség Önkormány-
zata, Rónai Ottó, Balázs Zoltán, Aranyhal 
Horgászbolt, Fritsch Torsten, Makói Moza-
ik, Ács István, Horváth Imre, Soós István, 
Markovics Ferenc, Rózsa István.
 Kérjük, különös tekintettel, napijegyes 
horgásztársainkat, hogy a fogási naplót, 
összesítőt olvashatóan, pontosan és érte-
lemszerűen vezessék! Horgászrendünk ér-
telmében a tavon horgászóknak kötelező 
a szájfertőtlenítő spray és a pontymatrac 
megléte és annak szakszerű használata!
 A 2015. évi személyi jövedelemadó 1 
%-ának felajánlásából egyesületünk 2016. 
évben 124.740 Ft-ot kapott, amit környe-
zetrendezéshez szükséges gépek karban-
tartására és üzemeltetésére használtuk fel. 
A felajánlásokat KÖSZÖNJÜK!

Vezetőség

VÁLYOGOSI HÍREK

FELHÍVÁS

VARRÓTANFOLYAM  
 Megvásárolta álmai varrógépét, és sze-
retné önmaga és családja örömére hasz-
nálni? Itt a lehetőség! A kiszombori műve-
lődési házban varrótanfolyamot indítunk 
az érdeklődők számára. Farkas Lászlóné 
szakmai vezető segítségével elsajátíthatja 
a varrógép használatát, megismerkedhet a 

varrás alapjaival, varrástechnikákkal.
 Jelentkezését 2017. november 20-ig 
várjuk a 06 62 297-465 vagy a 06 70 621-
6728-as telefonszámon, illetve személye-
sen az Ady Endre Művelődési Házban.

Pozsárné Nagy Ilona
művelődésszervező
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HONISMERETI HÍREK

ÖNKORMÁNYZATI HÍR

IDŐSEK EGYSZERI TÁMOGATÁSA

A Kálvária kripta a Rónay-sírkertben
 Három épületet foglal magába a sírkert: 
a Kálvária kriptát, Rónay Jenő és a Berzecki 
család sírboltját. A legrégebbi és romos ál-
lapota miatt is a legtöbb talányt rejtő épület 
a Kálvária kripta. A Historia Domus bejegy-
zése szerint 1873-ban építtette Karácson 
Emilia, egyrészt családi temetkezési helyül, 
másrészt Krisztus keresztútját megidéző 
Kálváriaként: ezért állnak a lépcsőkön meg-

közelíthető keresztek a lapos tetőn, ezért 
veszik (vették!) körül a megkínzatás állo-
másait egykor képekkel megjelenítő stáci-
ók.  
 Az utóbbi idők vizsgálódásaiból kiderült, 
hogy az épület három periódusban épült 
fel: ezt bizonyítják az eltérő méretű téglák, 
valamint a téglakötések elmaradása is. A 
világháború utáni évtizedekben a sírbolto-
kat feldúlták, kirabolták, a Kálvária kripta 

mellvédjeit, pillérfőit, keresztjeit lelökdös-
ték, összetörték. Ennek ellenére rendelke-
zésre áll annyi információ, hogy az épület 
teljességgel rekonstruálható.  
 Örömömre szolgál, hogy a sírkert mind-
három épületét a stációkkal egyetemben 
fölújítják. A munka pillanatnyilag a tervezés 
fázisában áll.
                                                                                      

Borsi Sándor

BARANGOLÁS KISZOMBOR RÉGMÚLTJÁBAN

Rekonstrukciós rajz a Kálvária kriptáról a Historia Domus részletével Axonometrikus rekonstrukciós rajz és alaprajz a Rónay-sírkertről

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának célja, hogy a településen élő idősek szociális biztonságát megőrizze, 
segítséget nyújtson az életkörülményeik minél magasabb szinten tartásához, javításához. Koruk, egészségi álla-
potuk romlása miatt, a gyógyszer, a gyógyászati segédeszközök, a téli fűtési és egyéb megemelkedett kiadásaik 
egyszeri támogatásával kívánja enyhíteni az idősek anyagi terheit. Ennek érdekében a Képviselő-testület megal-
kotta az idősek egyszeri támogatásról szóló 23/2017.(IX.27.) önkormányzati rendeletét.
Az idősek egyszeri támogatására jogosult az a személy, aki
   a)   1948. január 1. napja előtt született, 
   b)   Kiszomboron bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen a településen   
él, valamint
   c)   családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem 
haladja meg a 228.000 Ft-ot.
A támogatás mértéke: 5.000 Ft értékű utalvány.
A 70 év feletti időskorú kiszombori lakosok az Erzsébet 
utalványt 2017. november 10-éig vehetik fel a Polgár-
mesteri Hivatalban a megküldött kérelem kitöltését kö-
vetően a nyugdíj összegének, a személyazonosságnak a 
tajszámnak az igazolásával.
Amennyiben a jogosult a támogatást személyesen átven-
ni nem tudja, azt meghatalmazottja szabályszerű megha-
talmazás és a meghatalmazott személyi okmányainak be-
mutatásával is átveheti. 
További tájékoztatásért a Kiszombori Polgármesteri Hiva-
tal Szociális ügyintézőjéhez fordulhatnak.
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HONISMERETI HÍREK

LÁSSuNK TISZTÁN! 
 Prevenciós-ismeretterjesztő előadás-so-
rozatot indít a Kiss Mária Hortensia Hon-
ismereti Kör azokról a témákról, amelyek 
mindannyiunk számára fontosak lehetnek. 
 Így hallhatunk majd fontos információkat 
a gyógynövények szerepéről egészségünk 
érdekében, a cukorbetegségről és társai-
ról, betekinthetünk a jogi érdekességekbe, 
tanácsokat kaphatunk, hogyan védjük meg 
magunkat a saját házunk táján, de elkalau-

zolnak bennünket előadóink a műemlékek, 
helyi védett épületek, akár a régészet vilá-
gába is.
 Egyben ez a sorozat teret kíván adni a 
kiszombori fiataloknak, akik valamilyen 
érdekes mesterséget, hivatást gyakorol-
nak, fantasztikus hobbijuk van, amit magas 
szinten művelnek, és szívesen tájékoztat-
ják a lakosságot tevékenységükről, alkal-
mat adva arra, hogy megismerhessük őket, 
büszkék lehessünk rájuk. Hiszen fantasz-

tikus értékek rejlenek a mi fiataljainkban, 
csak nem tudunk róluk.
 Nosza, várjuk jelentkezésüket, ha bátor-
ságot éreznek önmagukban ahhoz, hogy 
bemutatkozzanak a zomboriak előtt. 

 A sorozat első darabja „A gyógynövé-
nyek szerepe egészségünk érdekében” 
címmel november 10-én 17 órakor lesz a 
Rónay-kúriában. Előadója Kasza Lajosné 
Marika.

A Szeretünk, Kiszombor facebook oldalra várunk továbbra is régi, kiszombori épület- vagy eseményképe-
ket. Ha módjuk van rá, keressék az oldalt vagy hívják a 30/499-8686-os számot. Köszönet érte.

A Helytörténeti Gyűjtemény megőrzi az utódaink számára a régmúlt tárgyait, iratait, fotóanyagát. 
Kérjük, ne dobja ki dolgait, hívja előbb a 30/499-8686-os számot.

A közösség adventi koszorúját a templomkertben állítjuk fel ismét advent első vasárnapján, 
december 3-án. A szénabálákat Fekete Zsuzsi már félretette erre a célra nekünk, 

viszont fenyőágakat szeretnénk kérni az idén is a lakosságtól. 
Aki tudna segíteni, jelezze a 30/499-8686-os számon. Köszönet érte. 

KÉRÉSEINK

SEGÍT SÉGKÉRÉS

A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör tag-
sága köszöni minden szereplőnek, hogy az 
emlékezést az aradi vértanúkra mindannyi-
unk számára emlékezetessé tették.
Köszönjük:
Matosné Bokor Anikó lelkésznő ünnepi 
gondolatait, Varga Attila esperes-plébános 
ünnepi miséjét.
A műsorban szereplők:
Baranyi István, a honismereti kör pártoló 
tagja, a Kiszombori Dózsa György Általános 
Iskolából:

3. a osztály Gál Ákos Levente,
4. a osztály tagjai kórusa (10 gyermek),
5. a osztály Süveg Janka Villő,
7. b osztály Budai Márk, Gera Bazsó Attila,
a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör tag-
jai,
Oravecz Nelli,  
Ferencsik Mónika,   
Pozsárné Nagy Ilona.                                                                                                               
Felkészítő nevelők:
Vízhányó Mária Ágnes,
Süvegné Nagy Ivett,

Benyóné Novotni Lívia,
Dr. Kertészné Mészáros Tünde,
Rácz Bernadett,
Nagy Zsolt,
Forgatókönyvíró: Bajnóczi János
Díszlet: Hévizi Gézáné, Ady Endre Művelő-
dési Ház dolgozói

A helyszínen a forgalom lassításáról, tere-
léséről a polgárőrök és a helyi rendőrség 
gondoskodott.
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Szeptember végén szilvalekvárt főztünk a Helytörténeti Gyűjteménynél, amihez csatlakozhatott, akinek kedve volt. A lekvárt szétosztot-
tuk, és Baranyi Sanyi bá slambuca volt a ráadás. Másnap újra főztük a Vikintán István által felajánlott szilvából, és ezt már adventkor fog-
juk kínálni az aranykapu vásáron.
Nosztalgiatúra az útvesztőbe
A munka után kis piknikkel búcsúztunk az útvesztőtől, ill. a beért kukoricában is kalandoztunk egyet a kukoricásban.

1 % A HONISMERETI KÖRNEK
Nagy tisztelettel köszönjük mindazon támogatóinknak, akik érdemesnek találtak bennünket az szja 1 %-ának nekünk juttatására. 

Az ebből származó bevételünk 189 201 Ft, amit a közösségnek szóló, hagyományőrző programjainkra fogunk felhasználni.

HONISMERETI HÍREK

HAGYOMÁNYOS  SZILVALEKVÁRFőZÉS
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Október 14-én kora reggel indultunk 50-en a székes fővárosba, ahol hajóra szálltunk, és 
egy csodás hajóúton vettünk részt Szentendréig. A Rab Ráby étteremben elköltöttük finom 
ebédünket, és laza programokon vettünk részt: séta a belvárosban, Karácsonymúzeum-
ban, képtárban és a Kovács Margit Múzeumban. Nagy köszönet a szervező Bajnóczi Já-
nosnak a munkájáért, a sok süteményért az asszonyoknak, és a finom itókák is jól estek. 
Találkozunk a következő programunkon vagy kiránduláson. Jövő évi nagyobb, több na-
pos kirándulásunk nagy valószínűséggel az útvesztő után, augusztusban, Prágába vezet.

A Helytörténeti Gyűjtemény tárgyait gyarapította az elmúlt időszakban Gulyás Sándorné és egy anonim adakozó.

SZENTENDREI KIRÁNDuLÁS

HIRDETÉS

HONISMERETI HÍREK


