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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Folytatás a 4. oldalon!

A képviselő-testület a 2017. július 20-án 
tartott rendkívüli ülésén döntött: 

a helyi termelői piac kialakításával ös�-
s�efüggésben a Kis�ombor,    Nagys�entmik-
lósi u. 7. s�ámú épület melletti ü�lethelyiség 
(volt „Bandi-bolt”) elbontásáról,

 ͽ a „Helyi termelői piac kialakítása 
Kis�omboron” tárgyú projekt pén�ügyi fe-
de�etének bi�tosításáról és a� engedélyes 
és kiviteli tervdokumentáció elkés�ítéséről,

 ͽ a� „Energetikai beruhá�ások Kis�ombo-
ron” tárgyú pályá�at pén�ügyi fede�etének 
bi�tosításáról és a kiviteli tervdokumentá-
ció elkés�ítéséről,

 ͽ a „Makó és Térsége” Ivóví�minőség-ja-
vító Önkormány�ati Társulás Társulási meg-
állapodása módosításának jóváhagyásáról,

 ͽ a települési önkormány�atok s�ociális 
célú tü�előanyag vásárlásáho� kapcsolódó 
támogatására kiírt pályá�at benyújtásáról,

 ͽ a Móric� Zsigmond u. 4. s�. alatti lerom-
lott állapotú lakóépület, egykori s�olgálati 
lakás további sorsát illetően arról, hogy a�t 
nem kívánja elbontani,

 ͽ a Móric� Zsigmond u. 4. s�. alatti üres, 
egykori s�olgálati lakás tetőfelújításáról. 
egyetértett:

 ͽ a helyi termelői piac kialakításának 
terveivel a��al a kiegés�ítéssel, hogy a 
Kis�ombor, Nagys�entmiklósi u. 7. s�ámú 
épület piac felőli tű�faláho�, a beépíté-
si % maximális mértékéig, a piac épületé-
vel s�ínben és stílusban harmoni�áló, a� ott 
kialakítandó teras� fölé kerüljön egy tető 
megterve�ésre.

A képviselő-testület a 2017. augusztus 
23-án tartott rendkívüli ülésén döntött: 

 ͽ a Képviselő-testület 2017. évi munka-
tervének módosításáról,

 ͽ a települési önkormány�atok s�ociális 
célú tü�előanyag vásárlásáho� kapcsolódó 
támogatására kiírt pályá�at benyújtásáról – 
kemény lombos fafajtára,

 ͽ a „Határ menti tekerés” - kerékpáros tú-
rá�ók fogadásáról,

 ͽ kö�bes�er�ési s�aktanácsadói tevé-
kenység ellátásának megrendeléséről – 
„Kis�ombor Nagykö�ség Csapadékví�-csa-
torná�ás fejles�tése I/2. Ütem” tárgyú pá-
lyá�atho�,

 ͽ a „Kis�ombor Nagykö�ség Csapadék-
ví�-csatorná�ás fejles�tése I/2. Ütem” című 
pályá�atho� kapcsolódó műs�aki ellenőri 
feladatok elvég�ésével kapcsolatos meg-
bí�ásról.

A képviselő-testület a 2017. augusztus 
29-én tartott soros ülésén 
döntött:

 ͽ a Kis�ombor, S�egedi u. 1. s�ám alatt 
lévő ü�lethelyiség (volt ko�metika) pályá�a-
ti eljárás keretében bérbeadás útján törté-
nő has�nosításáról,

 ͽ a földbérleti díj 3  Ft/m2+áfa/év öss�eg-
ben történő megállapításáról,

 ͽ a kis�ombori műfüves labdarúgó pá-
lya s�eptembertől történő nyitvatartásának 
meghatáro�ásáról, a� alábbiak s�erint:

Elkészült a „TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV”
Mint a Kis�ombori Híradó érdeklődő ol-

vasói a 2017. áprilisi s�ámban megjelent 
„Beharango�ó a Településképi Arculati Ké-
�ikönyv kés�ítéséről” című tájéko�tató írás-
ból már értesülhettek, nagykö�ségünk ön-
kormány�ata is elindította a� új típusú do-
kumentum öss�eállítását. (Elkés�ítését a 
településkép védelméről s�óló, 2016-ban 
alkotott törvény rendelte el minden ma-
gyar település s�ámára, pén�ügyi támoga-
tás nyújtása mellett.) A törvényben meg-
fogalma�ott legfontosabb célja „a telepü-
léskép védelme, a település vagy telepü-
lésrés� jelleg�etes, értékes, illetve hagyo-
mányt őr�ő építés�eti arculatának és s�er-
ke�etének – a� építés�eti, táji érték és a� 
örökségvédelem figyelembevételével tör-
ténő – megőr�ése vagy kialakítása.  

A� érdemi munka megke�dése előtt 
elő�etes tájéko�tatást tartottunk a� április 
25-i lakossági fórumon és képviselő-tes-
tületi ülésen, kérve a helyi javaslatokat és 
ötleteket is. A� elmúlt hónapokban meg-
történt Kis�ombor teljes belterületének és 
a külterület egy rés�ének bejárása, mely-
nek során öss�egyűjtöttük a jelleg�etes te-
lepülési karakterjegyeket. Több s�á� fény-
képen rög�ítettük a nagykö�ség kiemelke-
dőnek ítélt építés�eti és termés�eti értéke-
it, jelleg�etes épületeket, kerítéseket, te-
metőrés�leteket éppúgy, mint igényes par-
kokat, s�obrokat, emlékműveket, utcafásí-
tásokat.  A friss fotók, a� érvényes telepü-
lésrende�ési terv és a� elérhető s�akiroda-
lom alapján elvég�ett értékelés után, ös�-
s�eállítottuk a ké�ikönyvet. (A kötet fotósa 

és s�er�ője Pap Ádám építés�, műemlékvé-
delmi s�akértő.)

A megismerésre és alkalma�ásra aján-
lott mű – s�erényen fogalma�va: könyvecs-
ke – 70 oldalon kíván hiteles képet felmu-
tatni Kis�ombor jelenlegi építés�eti-környe-
�eti arculatáról, annak minőségéről, továb-
bá irányt mutatni a követendő település-
fejles�tési gyakorlatho�, a� óhajtott építé-
si és fenntartási tevékenységhe�. (Mintegy 
120 fotóval, 40 s�emléltető ábrával és rövid 
s�öveges magyará�atokkal.) Alapvetően 
„képeskönyv”, amely mindenkinek és min-
denkihe� s�ól, s�ándékunk s�erint egys�e-
rűen, világosan, kerülve a „s�ak�sargont”! 
Vagyis nem jogs�abály, vagy kötele�őnek 
s�ánt normagyűjtemény. 

Hétfő:      16.30-19.30

Kedd:      16.30-19.30

S�erda:      16.30-19.30

Csütörtök:      16.30-19.30

Péntek:      16.30-19.30

 ͽ a Jó�sef Attila Kis�ombori versesfü�et 
hasonmás kiadásának utánrendeléséről 
750 példányban,

 ͽ a „Kis�ombor Nagykö�ség csapadék-
ví�-csatorná�ás fejles�tése I/2. ütem” TOP-
2.1.3-15-CS1-2016-000018 tárgyú projekt-
he� kapcsolódó kö�bes�er�ési eljárás meg-
indításáról és a� ajánlati felhívás elfogadá-
sáról,

 ͽ Börcsökné Balá�s Márta rés�ére 
„Kis�omborért” díj adományo�ásáról,

 ͽ Bujdosó Gé�a rés�ére „Kis�omborért” 
díj adományo�ásáról,
egyetértett:

 ͽ a Kö�össégi Napok keretében megren-
de�ésre kerülő sportnap programjainak ter-
vével, és a sportesemények lebonyolításá-
ho� legfeljebb 80.000 Ft öss�eg bi�tosítá-
sával, 
tudomásul vette: 

 ͽ a Nagyboldogass�ony Plébánia kös�ö-
netnyilvánítását, egyben kös�önetét feje�te 
ki Varga Attila esperes-plébánosnak a� álta-
la vég�ett munkáért,

 ͽ a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör 
kös�önetnyilvánítását, egyben kös�öne-
tét feje�te ki a honismereti körnek a� álta-
la vég�ett munkáért.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tájéko�tató és s�emléletformáló kiad-

vány, amelyet a legs�élesebb körben cél-
s�erű terjes�teni, ajánlani. Megismerése, 
forgatása mindenki – építeni s�ándéko-
�ó, há�át felújító, bővítést fontolgató, vagy 
csak pl. kerítést átépítő, esetleg csak át-
festést terve�ő helyi tulajdonos – s�ámára 
has�nos, e�ért megs�ívlelésre ajánlott. A� 
önkormány�at és saját s�erve�etei rés�ére 
a�onban kötele�ő, his�en a� egye�tetési fo-
lyamat végén – várhatóan novemberben – 
a képviselő-testület határo�attal hagyja a�t 
jóvá. E�t követően a Ké�ikönyv felhas�nálá-
sával helyi Településkép-védelmi rendelet 
kés�ül, amelynek betartása vis�ont köte-
le�ő les�. A két dokumentum a továbbra is 
érvényes településrende�ési tervvel, e�en 
belül pedig a „Helyi Építési S�abály�at”-tal 
együtt alkalma�andó.

Nagyon fontos, hogy a lehető legtöb-
ben megismerjék a� elkés�ült munkaanya-
got, és véglegesítése előtt véleménye��ék 

a�t. Tis�telt olvasóinkat is arra kérjük, hogy 
javaslataikat – netán kritikai és�revételei-
ket – jutassák el a Polgármesteri Hivatalba. 
(Hagyományos vagy elektronikus levélben: 
ph@kis�ombor.hu)  A Ké�ikönyv megtekint-
hető a� önkormány�at honlapján (www.
kis�ombor.hu) és a Hivatalban. A� egye�-
tetés, illetve véleménye�és rés�leteiről 
polgármester ass�ony a helyi „Partnersé-
gi S�abály�at”  s�erint külön is inté�kedik. 
Kérjük, figyeljék a� erre vonatko�ó friss hí-
reket. E��el öss�efüggésben arra is felhív-
juk s�íves figyelmüket, hogy még október-
ben nyilvános lakossági fórumot tartunk, 
ahol rés�letes tájéko�tatón ismerhetik meg 
a „Településképi Arculati Ké�ikönyv” teljes 
tartalmát.

A kis�omboriak érdekében kérjük, tá-
mogassa a kö�ös munkát, ismerje meg a vi-
taanyagot, és tis�telje meg véleményével 
a kés�ítőket, a hivatali munkatársakat és 

nem utolsósorban a� Önkormány�atot!
Kiss Lajos

az Önkormányzat megbízott főépítésze

A� írásho� csatolt raj�ok és fényképek 
a� elkés�ült kötetből s�árma�nak. A� ábrák 
melletti �öld „pipa” a� ajánlott megoldást, 
míg a piros X a kerülendő, tehát a nem ja-
vasolt válto�atot jelenti.

2017. október
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„Ne azt keressétek, ami széthúz és 
megoszt, hanem azt, ami összeköt.”

S�ent Pál Apostol intelmének jegyében 
kés�ültünk öss�efogással és példamuta-
tó együttműködéssel a XXI. Kis�ombori Kö-
�össégi Napokra.

A Kö�össégi Napok fontos esemény 
Kis�ombor életében. Ilyenkor öss�egyűlik 
a falu apraja-nagyja, hogy együtt játss�on, 
s�órako��on, móká��on. A s�eptember 15-
17-ig tartó programsoro�atot Kis�ombor 
Nagykö�ség Önkormány�ata s�erve�ésé-
ben és támogatásával, XXI. alkalommal 
rende�tük meg. 

A� ünnepélyes �ás�lófelvonás után 
S�egvári Ernőné polgármester ass�ony kö-
s�öntötte Kis�ombor lakosságát és vendé-
geinket.

A település hagyománya, hogy legna-
gyobb ünnepén elismerésben rés�esülnek 
a kö�össégért legeredményesebben mun-
kálkodó s�emélyek a falu megtis�telő nyil-
vánossága előtt.

A 2017. évi Kö�össégi Napok kereté-
ben Börcsökné Balá�s Márta vehette át a 
„KISZOMBORÉRT” díjat. 

E�úton is kös�önjük a�t a� áldo�atos 
tevékenységet, a kö�össég s�olgálatában 
vég�ett több évti�edes munkát, amellyel 
rés�t vett óvónőként, majd a Kis�ombori 
Karátson Emília Óvoda ve�etőjeként a tele-
pülésen élő kisgyermekek nevelésével, to-
vábbá a� 1994 óta folyamatos önkormány-
�ati képviselői megbí�atásával kapcsolatos 
feladatok elvég�ésében, e�által ho��ájárult 
Kis�ombor nagykö�ség fejlődéséhe�. Mint 

települési önkormány�ati képviselő, a S�o-
ciális, Egés�ségügyi és Kisebbségi Ügye-
ket Ellátó Bi�ottság elnökeként, döntései-
vel segíti a településen élők s�ociális hely-
�etének javításáho�.

S�intén „KISZOMBORÉRT” díjat ado-
mányo�ott Kis�ombor Nagykö�ség Önkor-
mány�atának Képviselő-testülete Bujdosó 
Gé�ának. 

E�úton kös�önjük meg a kö�össég s�ol-
gálatában vég�ett több évti�edes munkát, 
amellyel rés�t vett a Kis�ombori Határren-
dés�eti Kirendeltség ve�etőjeként a tele-
pülés kö�bi�tonságának növelésével, va-
lamint a Kis�ombori Sporthorgás� Egyesü-
let titkáraként a sporthorgás�at néps�erű-
sítésével és a� ifjúsági sportélet s�íneseb-
bé tételével kapcsolatos feladatok elvég�é-
sében, e�által ho��ájárult Kis�ombor nagy-
kö�ség fejlődéshe�. A falu lakosainak köré-
ben igen néps�erű a horgás�sport. A kul-
turált kikapcsolódási és pihenési módnak 
a Vályogos-tó bi�tosít megfelelő helyet. A� 
Egyesület titkáraként a tó környe�etének 
megőr�ésében, ápolásában, rendben tar-
tásában évek óta kiemelkedő s�erepet vál-
lal. Minden évben kö�reműködik a hagyo-
mányos, nagysikerű Vályogos Bajnoka hor-
gás�verseny megs�erve�ésében. A korábbi 
években a helyi általános iskola tanulói kö-
rében s�akköri foglalko�ás keretében nép-
s�erűsítette a horgás� sportot.

A „KISZOMBORÉRT” díj Kis�ombor 
nagykö�ség címerével dís�ített arany pe-
csétgyűrűből és a ho��átarto�ó dís�es ok-
levélből áll.

A megnyitó ünnepélyes hangulatát a 
Makói Magán Zeneiskola Gyermek-Ifjúsági 
Fúvós�enekarának műsora tovább emelte.

Rende�vényünket a s�oms�édos des�ki 
Tis�avirág Néptáncegyüttes Borbolya cso-
portjának néptáncbemutatójával folytattuk. 

A fiatal koros�tály által kö�kedvelt elő-
adók léptek s�ínpadra. A� Animal Cannibals 
együttes tagjai jó hangulatot teremtettek a 
Főtéren. A� estét egy fergeteges discoval 
�ártuk, a leme�lovas DJ Xandro volt.

S�ombaton iga�i stílus és műfaj kaval-
káddal vártuk látogatóinkat.   A délelőtt fo-
lyamán, gyermekprogramokon, raj�ver-
senyeken, arcfestésen, óriás csús�dán, 
rodeobikán, mesekerten, ké�műves fog-
lalko�ásokon vehettek rés�t a gyermekes 
családok. A Kö�művelődési Könyvtár dolgo-
�ói Könyvtármo�ival kedveskedtek a� apró-
ságoknak.

 A Grimm-Bus� S�ínhá� s�ínés�ei A Cso-
dálatos Lámpás című mesével vará�solták 
el a kö�önséget. A Rónai Kastély tornyából 
torony�enét hallhattunk a� Ad Hoc Ré�fú-
vós kvintett előadásában. Sárkö�i Mimi és 
csapata romamulatós �enével örvende�tet-
te meg rajongóit. 

A Kiss Mária Hortensia Honismere-
ti Kör tagjai a napfolyamán bemutatták 
Kis�ombor neve�etességeit, műemlékeit.

A magyar nóta és a� operett műfaj ked-
velői örömére Bokor János és Kátai Zsu-
�sa műsora követke�ett, melyet a világhí-
rű S�alai Antal által ve�etett Cigány�ene-
kar kísért.

E� évben is felkértük a helyi hagyo-
mányőr�ő csoportokat, mutassák be tehet-
ségüket. Büs�kén tapsoltunk a Citera�ene-
karnak, a Nótafa Népdalkörnek, a Gyermek 
néptánccsoportnak, a Fürgelábak tánc-
együttesnek, Papp Máriának és táncosai-
nak.

Látványos bemutatót tekinthettünk meg 
a Makó Budo Klub Aerobik S�akos�tályá-
nak növendékeinek előadásában.

A� Íris� Táncklub Makó Sportegyesület 
táncosai a táncvilágnapi gálaműsorukból 
adtak pa�ar í�elítőt.

A budapesti Tű�vará�s produkció tán-
cosai nem mindennapi akrobatikus tű�tán-
cukkal káprá�tatták el  a né�őket.

ByeAlex és a Slepp együttes koncertje 
s�órako�tatta a buli�ni vágyó tömeget.

Folytatás a 6. oldalon!

KÖZÖSSÉGI NAPOK 2017



6 KISZOMBORI  HÍRADÓ 2017.  SZEPTEMBER

Kö�össégi rende�vényünk második 
napját a kö�kedvelt és mindig jó hangula-
tot bi�tosító M-JAM Zenekar koncertjével 
�ártuk.

Kö�tudott, hogy a kis�omboriak lelkes 
hívei a sportnak, a s�abadidő has�nos el-
töltésének. Sportnapunk e� alkalommal 
is válto�atos programmal s�olgált. A Dó-
�sa György Általános Iskola alsó tago�a-
tos tanulói s�emet és s�ívet gyönyörköd-
tető táncbemutatójával vette ke�detét. 
Gymstick bemutatóval folytattuk a délelőt-
töt, majd ismét a gyermekeké volt a sport-
csarnok. I�galmas ügyességi akadályverse-

nyen s�urkoltunk a csapatoknak. Kös�önet 
a felkés�ítő, segítő tanítóknak. Kerékpáros 
ügyességi akadályversenyen tehették pró-
bára magukat, bővíthették ismereteiket a 
gyermekek. A kedve�ő időjárás lehetővé 
tette, hogy a művelődési há� és a könyv-
tár dolgo�ói által elkés�ített papírsárkány-
költemények levegőbe emelkedhessenek. 
Nagy érdeklődés fogadta a Csibés� Kutya-
iskola bemutatóját. A program végén kö�e-
lebbről is megismerkedhettünk a s�ebbnél 
s�ebb kutyusokkal. Termés�etesen a fut-
ballmérkő�ések is nagy érdeklődésre tet-
tek s�ert. A körmérkő�ések első helye�ett 

csapata a� ICS, második helye�ést ért el a� 
Öregfiúk csapat és harmadikként vég�ett a 
fiatalokból álló Suta FC. Minden játékosnak 
gratulálunk.

Reményeink s�erint a rende�vény kelle-
mes élményét mind a� előadók, mind a kö-
�önség megőr�i s�ép emlékei kö�ött.

                                                                                                                   
Pozsárné Nagy Ilona

művelődéss�erve�ő

A rende�vényen kés�ült fotókat 
Kis�ombor Nagykö�ség Önkormány�atá-
nak honlapján tekinthetik meg.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

MEGHÍVÓ

Kis�ombor Nagykö�ség Önkormány�atának célja, hogy a településen élő idősek s�ociális bi�tonságát megőri��e, segítséget nyújt-
son a� életkörülményeik minél magasabb s�inten tartásáho�, javításáho�. Koruk, egés�ségi állapotuk romlása miatt, a gyógys�er, a 
gyógyás�ati segédes�kö�ök, a téli fűtési és egyéb megemelkedett kiadásaik egys�eri támogatásával kívánja enyhíteni a� idősek anya-
gi terheit. Ennek érdekében a Képviselő-testület megalkotta az idősek egyszeri támogatásról szóló 23/2017.(IX.27.) önkormány-
zati rendeletét.
A� idősek egys�eri támogatására jogosult a� a s�emély, aki
   a)   1948. január 1. napja előtt s�ületett, 
   b)   Kis�omboron bejelentett lakóhellyel vagy tartó�kodási hellyel rendelke�ik, és életvitels�erűen a településen él, valamint
   c)   családjában a� 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 kis�ombori lakosok a� Er�sébet utalványt 2017. november 10-éig vehetik fel a Polgármesteri Hivatalban a meg-
küldött kérelem kitöltését követően a nyugdíj öss�egének, a s�emélya�onosságnak a tajs�ámnak a� iga�olásával.
Amennyiben a jogosult a támogatást s�emélyesen átvenni nem tudja, a�t meghatalma�ottja s�abálys�erű meghatalma�ás és a meg-
hatalma�ott s�emélyi okmányainak bemutatásával is átveheti. 
További tájéko�tatásért a Kis�ombori Polgármesteri Hivatal S�ociális ügyinté�őjéhe� fordulhatnak.

IDŐSEK EGYSZERI TÁMOGATÁSA

KISZOMBOR NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
 a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 

egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 29/A. § (2) beke�dés d) pontja értelmében

LAKOSSÁGI FÓRUMOT 
hirdet a��al a céllal, hogy a� elkés�ült „Településképi Arculati Kézikönyv” tartalmáról, jelentőségéről és alkalma�ásáról 

tájéko�tassa a� érdeklődőket.
A lakossági fórum ideje: 2017. október 31. (kedd) 14.30 óra.

Helyszín: Polgármesteri Hivatal (Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.) tanácskozó terme.
A lakossági fórumon s�óban vagy a fórum időpontjától s�ámított 8 napon belül – legkésőbb 2017. november 8-ig – írásban 

javaslatokat, és�revételeket tehetnek, véleményt nyilváníthatnak. Hagyományos levelet a Polgármesteri Hivatalba, 
elektronikus ü�enetet wa ph@kiszombor.hu, vagy a kisslajos@szemart.hu e-mail címekre lehet megküldeni. 

A Képviselő-testület javaslatokat, és�revételeket vár a kés�ülő Ké�ikönyvhö�.
 Minden javaslat fontos és számít!

Szeretettel meghívjuk Önt, hogy csatlakozzon a Makó Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda
által szervezett kezdeményezéshez, melyben Kiszombor Nagyközség Önkormányzata is közreműködik:

KEréKpározás az EMlőráK EllENI KüzdElEM jEgyébEN

2017. október 13-án, pénteken 15.00  órakor.  

gyülekező: Védőnői Szolgálat (Szegedi u. 2.) előtt.
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ÓVODAI HÍREK

S�eptember 1-én a� óvodából iskolá-
ba kísértük a nagycsoportosainkat, és e�-
�el immáron véglegesen átadtuk őket a ta-
nító néniknek, a gyerekek megke�dték ál-
talános iskolai tanulmányaikat.

S�eptember 4-én egy megs�épült kör-
nye�etben tudtuk fogadni a régi és újonnan 
ovinkba érke�ő gyermekeket. Kös�önet il-
leti a� építke�és s�akipari munkáit vég�ő-
ket, his�en határidő előtt befeje�ték a régi 
épületrés�ben a� alás�igetelést, a burko-
lási munkákat, így valamennyi csoportunk 
a saját helyén ke�dhette meg a nevelési 
évet. A� Önkormány�atnál dolgo�ók, a kö�-
munkások is sokat tettek e�ért, nekik kö-
s�önhetően a korábban els�állított óvodai 
bútorok, fels�erelések foko�atosan viss�a-
kerültek a helyükre. A legnagyobb elisme-
réssel tarto�unk a festő brigádnak a� es�té-
tikus, s�ép munkájukért, és a� óvodai daj-

káknak a hatalmas terület folyamatos taka-
rításért. A munkálatok még folynak a� épü-
letben - folyamatos épületbejárással, a mű-
s�aki ellenőr, a polgármester ass�ony és a� 
óvodave�ető, valamint s�akmérnökök el-
lenőr�ése mellett.

Mindjárt a� év elején - s�eptember 11-
én – s�ülői érteke�letekre hívtuk a gyerme-
kek s�üleit, hogy kö�ösen megbes�éljük a� 
előttünk álló nevelési év teendőit, megbe-
s�éljük a kö�össégi s�okásokat, és segít-
séget nyújtsunk a beilles�kedésben. A cso-
portok s�ülői munkakö�össégébe delegált 
s�ülőkkel 17 órától találko�tunk. Tájéko�-
tattuk őket a� éves munkaterv első terve-
�etéről, véleményüket, javaslataikat kértük 
e��el kapcsolatban. A� inté�ményi tanfel-
ügyeleti ellenőr�és kapcsán, csoportos in-
terjún való kö�reműködésre kértük fel őket 
s�eptember 22-én.

Inté�ményünk is rés�t ves� a� EFOP-
3.2.9-16 „Óvodai és iskolai S�ociális segítő 
tevékenység fejles�tése” pályá�at megva-
lósításában a Makói Egyesített Népjóléti In-
té�ménnyel kötött együttműködési megál-
lapodás alapján.

Több külső s�akember kö�reműködik 
majd velünk óvodai programjaink során. 
Védőnő, s�ociális munkás, ps�ichológus, 
mediátor segíti a két ellátórends�erben 
dolgo�ó s�akemberek együttműködését. 
Nemcsak a gyermekek, hanem a családok 
is nevelési segítséget kaphatnak a kö�ös 
munkavég�ésnek kös�önhetően, his�en je-
len les� a segítséget nyújtó s�akmai háttér. 

Börcsökné Balázs Márta
óvodave�ető

Új NEVELÉSI ÉV- MEGÚjULÓ KÖRNYEZETBEN

A gyermeknek első termés�etes kör-
nye�ete a család. A családból való idős�a-
kos kis�akadás nem könnyű sem a s�ülő, 
sem a kisgyermek s�ámára. Gyakran eb-
ben a� életkorban történik a� anyától való 
első elválás.

A� első feladat a kölcsönös megisme-
rés, e�ért is tartjuk fontosnak a családláto-
gatást. A kisgyermek a s�ámára megs�o-
kott, bi�tonságos környe�etben ismerked-
het meg a kisgyermeknevelőkkel.  A gyer-
mek beilles�kedését segíti és megkönnyíti, 
a foko�atos anyás bes�oktatás móds�ere. 

Így a kisgyermek nem a�onnal, egyik 
napról a másikra kerül be a bölcsődébe, 
hanem a� új környe�et elfogadására és a� 
anyától történő els�akadásra foko�atosan 
kés�ítjük fel. A� anya vagy apa együtt töl-
ti a� első hetet a gyermekével a bölcsődé-
ben. A bes�oktatási idő általában két hé-
tig tart, a gyermek egyéni reakciójától füg-
gően, e� esetenként hoss�abb, illetve rövi-
debb időt is jelenthet. A bes�oktatás egyik 
fontos eleme a� idő! A gyermek új környe-
�etben eltöltött idejét, napról napra foko-
�atosan növeljük. Ke�detben csak 1-2 órát 
van a bölcsődében, és a� időt naponta nö-
velve, csak a második hét végére, eseten-
ként a harmadik héten marad egés� nap-
ra. A� idő foko�atos növelésével a napon-

ta történő rövid ideig tartó els�akadások és 
a� ismétlődő újratalálko�ások a� anyával, 
foko�atosan kiépíti a gyermekben a� idő-
leges els�akadást. Megtapas�talja e�által 
a�t, hogy anya viss�a fog jönni érte.

Általában három hét alatt minden gye-
rek megs�okja a bölcsit. Előfordulhat 2-3 
hónappal később egy kisebb viss�aesés, 
amikor a kicsi reggelente nem akar elin-
dulni.  Fontos a követke�etesség és kitar-
tás. Egy kis sírás még nem a világ, vis�ont 
ha a s�ülő beadja a derekát, és nem vi-
s�i bölcsibe, akkor belekerülhet egy olyan 
játs�mába, amit később bármikor "bevet-
het" a kisgyermek.

Fontos, hogy mikor a s�ülő ha�avis�i 
délután a bölcsiből a kicsit, akkor legalább 

egy órát csak vele foglalko��on. Játss�a-
nak, raj�oljanak, meséljenek kö�ösen. A 
gyerekeknek e� a minőségi együtt töltött 
idő nagyon sokat jelent, his�en végre a csa-
ládjával lehet.

A bes�oktatási idő arra is jó alkalom, 
hogy a s�ülő megismerheti a bölcsőde ne-
velési móds�ereit, és a kisgyermekneve-
lőket, akikre gyermekét bí��a.  A kisgyer-
meknevelő és s�ülő kapcsolata, kö�vetve 
és kö�vetlenül is viss�ahat a gyermekre, és 
meghatáro��a a bes�oktatás légkörét. Ha a 
gyermek ér�i, hogy anya bi�alommal fordul 
a kisgyermeknevelőhö�, ő is könnyebben 
tud kapcsolatot kiépíteni és elfogadni. 

A bölcsőde dolgozói

AZ ŐSZ AZ Új GYEREKEK BESZOKTATÁSÁNAK IDŐSZAKA A BÖLcSŐDÉBEN

BÖLcSŐDEI HÍREK
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ÖNKORMÁNYZATI / FELSŐOKTATÁSI HÍREK

Kis�ombor Nagykö�ség Önkormány�ata a� Emberi Erőforrások 
Minis�tériumával együttműködve, a� 51/2007. (III. 26.) Kormány-
rendelet alapján kiírta 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormány�ati Ös�töndíjpályá�atot a felsőoktatási hall-
gatók s�ámára („A” típusú pályá�at) a 2017/2018. tanév máso-
dik és a 2018/2019. tanév első félévére vonatko�óan, valamint a 
2018/2019. tanévben felsőoktatási tanulmányokat ke�deni kívá-
nó fiatalok s�ámára („B” típusú pályá�at) hat egymást követő ta-
nulmányi félévére vonatko�óan (2018/2019. tanév, a 2019/2020. 
tanév és a 2020/2021.).

A rés�letes pályá�ati kiírás elérhető: a 
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_

hungarica/?main_menu[main_menu][item]=15&menueditbox
[Menu]=main_menu címen, illetve a www.kiszombor.hu 

honlapon.

A pályá�at beadásáho� a Bursa Hungarica Elektronikus Pályá-
�atke�elési és Együttműködési Rends�erében egys�eri pályá�ói 

regis�tráció s�ükséges, melynek elérése: 
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A s�emélyes és pályá�ati adatok ellenőr�ését és feltöltését kö-
vetően a pályá�ati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési ön-
kormány�atnál kell benyújtaniuk a pályá�óknak. A pályá�at csak 
a pályá�ati kiírásban meghatáro�ott csatolandó mellékletekkel 
együtt érvényes.

A pályá�at rög�ítésének és a� önkormány�atokho� történő be-
nyújtásának határideje: 2017. november 8.

A határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályá-
�atok a� elbírálási folyamatból való ki�árását vonja maga után.
A benyújtás határidejének túllépése esetén a pályá�at formai hi-
básnak minősülés a� elbírálási folyamatból való ki�árást vonja 
maga után.

A pályá�ati kiírással kapcsolatban s�emélyesen ügyfélfogadási 
időben, illetve telefonon tájéko�tatást kérhetnek a Polgármeste-
ri Hivatalban (Kis�ombor, Nagys�entmiklósi u. 8.), illetve 
a 62/525-090-es telefons�ámon. 

Mi is az a BURSA HUNGARIcA?

A Bursa Hungarica egy egys�erűen igényelhető s�ociális ös�tön-
díj, sajátos felsőoktatási támogatás, amit a helyi önkormány�at-
októl lehet igényelni pályá�at benyújtása által.

A támogatás hátrányos s�ociális hely�etű felsőoktatási hallgatók 
megsegítésére s�olgál. A pályá�ók köre s�erint megkülönbö�-
tethetünk „A” és „B” típusú pályá�atot. 

A Bursa Hungarica Ös�töndíjrends�er többs�intű támogatási 
rends�er, amelynek pén�ügyi fede�eteként három forrás s�ol-
gál: 
a települési önkormány�atok által nyújtott támogatás, a megyei 
önkormány�atok által nyújtott támogatás és a� inté�ményi támo-
gatás.

A� inté�ményi ös�töndíj rés� a�t jelenti, hogy a� Emberi Erőfor-
rások Minis�tériuma a települési (és a megyei) önkormány�at ál-
tal megállapított támogatási öss�eget a� önkormány�ati támo-
gatással megegye�ő mértékben a felsőoktatásban rés�t vevő 
hallgatók juttatásairól és a� általuk fi�etendő egyes térítésekről 
s�óló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendeletben foglaltak s�erint ki-
egés�íti. A� inté�ményi ös�töndíjrés� egy főre eső maximuma a 
2017. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó volt.

A� „A” típusú kiírt pályá�at feltétele, hogy a 2017/2018. tanév 
második és a 2018/2019. tanév első félévében a felsőoktatási 
hallgató nappali tago�aton tanuljon, teljes idejű hallgatói jogvi-
s�onnyal rendelke��en. E� vonatko�ik a� alap- és mesterkép�és-
re, valamint a� os�tatlan kép�ésre is. Illetve a�okra, akik felsőfo-
kú vagy felsőoktatási s�akkép�ésben folytatják tanulmányaikat.

A „B” típusú 2018. évre vonatko�ó Bursa Hungarica Felsőoktatá-
si Önkormány�ati Ös�töndíjpályá�atot felsőoktatási tanulmányo-
kat ke�deni kívánó fiatalok s�ámára írták ki. A pályá�ás felté-
tele, hogy 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló 
kö�épiskolások, valamint felsőfokú diplomával nem rendelke�ő, 
felsőoktatási inté�ménybe még felvételt nem nyert érettségi�et-
tek legyenek. A� ös�töndíjat tehát a�ok is kérhetik, akik csak a 
követke�ő tanévben (2018/2019.) ke�dik meg felsőfokú tanulmá-
nyaikat. 

Továbbá fontos mindkét típusú pályá�atnál, hogy csak Kis�ombor 
nagykö�ség kö�iga�gatási területén állandó bejelentett lakó-
hellyel rendelke�ő hallgatók pályá�hatnak. E�t a pályá�ó lakcím-
kártyával tudja iga�olni.

A� ös�töndíjból nem rés�esülhetnek a Magyar Honvédség és a 
rendvédelmi feladatot ellátó s�ervek hivatásos és s�er�ődéses 
állományú hallgatói, a doktori (PhD) kép�ésben rés�tvevők, va-
lamint a�ok, akik ki�árólag külföldi inté�ménnyel állnak hallga-
tói jogvis�onyban és/vagy vendéghallgató kép�ésben ves�nek 
rés�t.

A 2017. évi ös�töndíjra 18 db „A” típusú és 4 db „B” típusú pá-
lyá�at érke�ett be, a� önkormány�at 17 fő „A” típusú és 4 fő „B” 
típusú pályá�ót 12.000 Ft/ hó/ fő támogatásban rés�esített, így 
öss�esen: 3.480.000 Ft öss�egben támogatta a felsőoktatásban 
tanuló hallgatókat.

BURSA HUNGARIcA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS



Könyvtárunk könyvállománya minden negyedévben bővül. Igyeks�ünk olvasóink keresletét s�em előtt tartva olyan könyveket bes�ere�-
ni, melyek kö�ött megtalálhatja mindenki a saját igényének megfelelő s�órako�tató irodalmat – s�épirodalom, bestsellerek, újdonságok, 
krimik –, ismeretterjes�tő és s�akkönyveket – életmód, egés�ség, e�otéria.  
Néhány könyvet e�úton hadd ajánljunk felnőtteknek, gyerekeknek:

KÖNYVAjÁNLÓ

Adrián Renáta, Bódi Mariann

ÖSSZEFOGLALÓ AZ IDŐSEK KLUBjÁNAK ESEMÉNYEIRŐL

KÖNYVTÁRI HÍREK

A� elmúlt hónap is s�ínes programokkal 
ga�dagított volt a Napraforgó Idősek Klub-
ja s�ámára.

A� Attila-dombi kirándulás élményeit 
bes�éltük meg a hónap első napjaiban.

Kö�ös biciklitúrán vehettek rés�t a� arra 
vállalko�ók, a kis�ombori határátkelőhely 
volt a cél.

S�eptemberben került sor a Kis�ombori 
Kö�össégi Napok megrende�ésére. Inté�-
ményünk, a Napraforgó Idősek Klubjának 
tagjai lelkesen kés�ültek erre a napra. A 
rende�vényen a Nótafa népdalkör, a Fürge 
Lábak tánccsoport és Papp Mária képvisel-
te a klubot.

A Nótafa népdalkör s�ínes népdalcso-
korral kés�ült citera kísérettel.

Papp Mária operett- és musicalrés�le-
teket adott elő. Mary Poppins dalát Ipovit� 
Zsu�sanna és Jankó Georgina tánca s�íne-
sítette.

Fürge Lábak Linedance s�ínvonalas elő-
adását is megtekinthették a� érdeklődők. A 
táncot Ko�ma Anikó tanította be.
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A� új tanévvel együtt elke�dődött a hit-
tanoktatás is településünkön, melyet leg-
nagyobb rés�ben idén is Pongó Zsu�sa hit-
tanoktató munkatársunk vége�, valamint a 
lelkés�nő. Bí�unk és hiss�ük, hogy eredmé-
nyes és gyümölcsö�ő les� a gyermekek kö-
�ött vég�ett s�olgálat Isten segítségével. 

A� es�tendő sok s�empontból ho� meg-
újulást a s�ámunkra. Folyamatosan alakul, 
s�épül a környe�etünk, amelyhe� e�úton is 
kös�önjük Kis�ombor Önkormány�atának 
ho��ájárulását, segítségét.

A programok terén is örömmel adunk 
hírt arról, hogy új találko�ási lehetőségeket 
kívánunk teremteni a�ért, hogy aki s�eret-
né, megismerhesse a református gyüleke-
�et életét, munkáját, és bes�élgethessünk 
jövendőbeli terveinkről, örömeinkről, javas-
latokról és kihívásokról. Ennek első fóruma 
a 2017. s�eptember 23-án, s�ombaton volt, 
a jó sikerű tanévindító családi teadélután 
kereteiben, ahol áhítatot és kö�ös éneklést 
követően s�eretetvendégségre invitáltunk 
mindenkit. Vendégül láttuk a hittanos gyer-
mekeket családjukkal, valamint a régebbi 
és újabb gyüleke�eti tagokat, továbbá min-
den kedves érdeklődőt. Meghívott vendég-
ként kös�öntöttük ifj. Pongó Gyulát kedves 
feleségével, valamint a gyermekek kö�ötti 
foglalko�ásban nyújtott segítséget nővére, 
Zsu�sa, kedves hitoktatónk. A teadélutánt 

rends�eresen megs�erve��ük, hogy e�ek 
által felidé��ük a régi s�eretetvendégsé-
gek hangulatát.

Megalakítottuk a Kis�ombori Reformá-
tus Nős�övetséget, amely egy bibliaórás 
kö�össég, feladata a gyüleke�eti élet lelki 
és fi�ikai hátterében való forgolódás, a há-
�iass�onyi teendőinek ellátása. Rends�eres 
bibliaórákon való kö�ös imádko�ás és mun-
kálkodás a gyüleke�et jövőjéért, valamint 
a� Ors�ágos Református Nős�övetség vér-
áramába való betago�ódás. A Nős�övetsé-
günkhö� bármikor lehet csatlako�ni, alkal-
mainkat kéthetente csütörtökön 17 órától 
tartjuk a Református Imahá�ban. Első alka-
lom: 2017. október 5.

A� iskolás gyermekek s�ámára terve-
�ünk egy Alkotó Műhely elneve�ésű foglal-
ko�ást, melyen különbö�ő ké�imunkák el-
sajátítására les� lehetőség. Varrni, kötni, 
horgolni, híme�ni, gobelint varrni, illetve 
újabb technikákkal s�ép, értékes ajándé-
kokat kés�íteni les� itt lehetőség. A kétheti 
rends�erességű alkalom ke�désének pon-
tos időpontját a� iskolában fogjuk hirdetni. 
Helys�íne a Református Imahá� les�, Kos-
suth u. 2. s�ám alatt. 

A Reformáció indulásának 500. évfor-
dulója alkalmából gyüleke�etünkbe, te-
lepülésünkre várjuk 2017. október 30-án 
a Tis�ántúli Református Egyhá�kerület ál-

tal útra indított ’Vándor Bibliát’. E� a ma-
gyar nyelvű teljes S�entírás a� egyhá�kerü-
let valamennyi gyüleke�etébe eljut január 
1-je óta egy napra. A ho��á kapcsolódó em-
lékkönyvben egyre gyűlnek a kedves em-
lékek, melyek a reformátussággal kapcso-
latosak. A kis�omboriak is fellapo�hatják a 
’Vándor Bibliát’, és leírhatják emléküket a� 
emlékkönyvbe a településen a kö�eljövő-
ben meghirdetésre kerülő időpontokban és 
helys�íneken. 

Anyakönyvi hírek: Keres�tség sákra-
mentumát s�olgáltattuk ki: 2017. július 9-én 
Rutai Virág Já�min rés�ére, konfirmációi fo-
gadalmat tett 2017. július 30-án Dinka Vik-
tória Lívia, utolsó földi útjára kísértük, és 
sírjánál a feltámadás evangéliumát hirdet-
tük: 2017. július 28-án Tóth János (84), va-
lamint 2017. augus�tus 8-án, Bokocs Ilona 
(90) elhunyt testvéreink esetében.

Istentis�teletet tartunk minden vasár-
nap 9 órától a Református Imahá�ban. Nő-
s�övetségi bibliaórára is s�eretettel várunk 
minden érdeklődőt. Jé�us mondja: „Jöjje-
tek énho��ám mindnyájan…!” Máté 11,28. A 
Hatalmas Isten legyen gyüleke�etünk meg-
tartó, őri�ő és újra öss�egyűjtő Mennyei 
Pás�tora! 

Áldás, békesség: 
Matosné Bokor Anikó, lelkés�; 

Hugyecz Mihályné, gondnok.

 ■ A ví�pótlás után viss�amaradt homok�sákok eltávolítására egye-
sületünk környe�etrende�ési munkát hirdetett, s�eptember 30-án, 
s�ombaton. 

 ■ Egyesületünk s�eptember 24-én, vasárnapra a� újonnan érke-
�ett s�eméttároló edények lábainak betono�ását terve�te. E��el is 
emelve a tó partvonalának s�ínvonalát. Kérjük a sporttársakat, a 
tóra kilátogatókat, hogy a� elhelye�ett s�eméttároló edényeket ve-
gyék igénybe.

 ■ Kis�ombor Nagykö�ség Önkormány�ata és a Kis�ombori SHE 
2017. 09. 17-én megrende�te a  „Vályogos Bajnoka 2017” horgás�-
verseny második fordulóját. Rés�letes eredmények a követke�ő 
s�ámban. Vagy a� egyesület honlapján: http://valyogos.hu talál-
ható.

 ■ Augus�tus 25-én hat fő sikeres állami horgás�vi�sgát tett vi�sga-
bi�ottságunk előtt.

 ■ E� évi utolsó vi�sgaidőpont: október 27. péntek, 17.00 óra, 
amelyre elegendő jelentke�ő esetén felkés�ítőt s�erve�ünk októ-
ber 20-án.

 ■ Augus�tus 19-én megke�dődtek a második kamera telepítési 
munkálatai. Elsőként a leendő torony alépítményei kerültek meg-
valósításra.

 ■ Kérjük, a fogási naplót, öss�esítőt olvashatóan, pontosan és ér-
telems�erűen ve�essék! Horgás�rendünk értelmében a tavon hor-
gás�óknak kötele�ő a s�ájfertőtlenítő spray és a pontymatrac meg-
léte és annak s�aks�erű has�nálata!

 ■ A� elmaradt FEEDER kupa várhatóan októberben les�, amiről 
időben tájéko�tatjuk a� érdeklődőket.

 ■ Állami, területi jegyek értékesítése KIZÁRÓLAG telefonos egye�-
tetés alapján, 70 / 327-8862, Oláh Sándornál.

Vezetőség

VÁLYOGOSI HÍREK

REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÍREK
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HONISMERETI HÍREK

A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör pártoló tagja, Borsi Sán-
dor művés�tanár a� utóbbi években 12 tanulmányt-könyvet írt 
Kis�ombor épületeivel, s�obraival kapcsolatban, amelyeket könyv 
alakban is s�eretnénk megjelentetni. A teljes anyag egyébként a 
facebook S�eretünk, Kis�ombor oldalán a� albumok kö�ött látha-

tó-olvasható. E�ek a munkák túlnyomó többségében múltkutató 
s�ándékkal kés�ült raj�ok és fotók. A helyi újságban e�ekből so-
ro�atként rés�leteket kívánunk a falu érdeklődő lakossága s�ámá-
ra kínálni. Elsőként a régi óvodáról álljon itt két kép és kis emlé-
ke�tető írás.

„1887-re épült föl a Rónay Jánosné Karácson Emilia által építtetett Emilia Kisdedóvoda.  Körülbelül s�á� évig láthatta el 
a feladatát e� a tornácos, bájos fatornyos, gyerekléptékű „mesehá�ikó”, amikor is – nem tudni, miért – a� 1980-as évek végén, 

a rends�erváltás előtt lebontották. Helyén ugyan játs�óteret ho�tak létre, de hiánya pótolhatatlan űrt hagyott maga után.”

BARANGOLÁS KISZOMBOR RÉGMÚLTjÁBAN

Rajz a régi Emilia KisdedóvodárólFotómontázs a mai játszótérről és az óvadaalapító Karácson Emiliáról

Endrész Erzsébet

TISZTELT KISZOMBORI LAKOSOK!
Az alábbi három kép helyszíneit kutatjuk, vajh mely épületek láthatók rajtuk? Az első két kép eredetijének gazdáját 

is keressük. Kérjük, aki tud segíteni, tegye meg a 06-30/499-8686-os telefonszámon. Köszönjük. (KMHHK- E.E.)

Kedves első os�tályt ke�dő kisdiákok, s�üleik és tanító nénik. Cso-
dálatos uta�ás vár most mindenkire, így hát útba indulás előtt fel-
kés�ülünk a látnivalókra. Rengeteg ismeretlen élményben les� ré-
s�etek, váratlan dolgok történnek majd, és pers�e les�nek fáras�tó 
kirándulások is. A� Oláh Veronika Alapítvány útinaplót, s�ínes iront 
tud a ke�detekben segítségül adni, pers�e a� elején, amíg a betű-

vetés tudományában még egy kicsit járatlanok vagytok, a s�ülei-
tek, a tanító nénik fognak segítséget adni. De igyeke��etek, hogy 
ti magatok vessétek papírra a� élményeiteket.  A�tán a� év végén, 
fellapo�va a jegy�eteiteket, örömmel nyugtá�hatjátok, hogy meny-
nyire s�ínes iskolai napokat töltöttetek el.
Nagyon tartalmas, kedves hónapokat kívánok mindenkinek.

TI HUSZONÖTEN...

 Süliné Rácz Emőke
kuratóriumi elnök
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 ■ honismereti nap és torony�ene 16-án
 ■ lekvárfő�és a kör ass�onyaival – s�ept. 22. 9.00 órától a Hely-

történeti Gyűjteménynél
 ■ Rigó Angéla s�appan-és kencebemutatója, előadása a kúriában 

s�eptember 29-én 17.00 órakor 
 ■ október 6. emléke�és a� aradi vértanúkra

 ■ október 14. kirándulás S�entendrére
 ■ november elején Kas�a Lajosné előadása a gyógynövényekről
 ■ december 3. adventnyitás – Kis�omborért alapítványi s�ínhá�- 

körös vacsora a kúriában
 ■ december 13. – Luca-nap
 ■ december vége – év�áró rende�vény

A HONISMERETI KÖR ŐSZI-TÉLI PROGRAMSZERVEZÉSEI

Kirándulás - Kolozsvár és környéke
Ha augus�tus, ha útves�tő be�árása, ak-

kor itt a� idő a kirándulásra. Kiknek hirdet-
tük? Minda�oknak, akik mottónkat - Túra és 
kultúra Erdélyben - átér�ik és megélik. Kor-
határ nem volt, csak belátás. A csoportot 
kép�ett erdélyi s�akve�ető kísérte. Kirán-
dulásunkat 4 naposra terve�tük.

Aug. 24-én elég korán indultunk, negy-
ven-hárman. Programunk a�nap: Nagys�a-
lonta, Nagyvárad neve�etességei. Királyhá-
gó, Erdély kapuja csodálatos kilátással.

Kalotas�entkirály, itt faluká�áson vet-
tünk rés�t. A s�ép kis kalotas�egi faluban, 
ahol a hagyományápolás és a turi�mus 
ké� a ké�ben csalogatja a kíváncsi vendé-
geket, népviselet-bemutató, kürtöskalács 
sütés és kóstolás, valamint festett ka�et-
tás templom látogatásában volt rés�ünk. 
Aranyosgyéresen s�álltunk meg.

Jártunk Tordán, a valláss�abadság vá-

rosában – és megné�tük a 17. s�á�ad-
ban nyitott sóbányát is. Tordai-hasadék, 
Torockó,  Torockós�entgyörgy, Kőkö�i–s�o-
ros kapuján hagytuk el Torockó völgyét, 
Nagyenyed - Bethlen Kollégium, a� inté�-
mény híres tanárai és diákjai voltak: Pápai 
Pári� Ferenc, Apác�ai Csere János, Körösi 
Csoma Sándor, Barabás Miklós, Áprily La-
jos, Sütő András. Megné�tük a vártemplo-
mot is.

A Me�őség tájegységével is megismer-
kedtünk: Válas�út - Kallós Zoltán Mú�eum 
és Népművés�eti Kö�pont, Erdély legs�ebb 
és legga�dagabb népművés�eti gyűjte-
ménye. Bonchida - a Bánffy-kastély ma-
radványai, a valamikori erdélyi Versailles, 
S�amosújvár, S�ék - a legjelentősebb me-
�őségi népraj�i kö�pont, és megcsodáltuk 
a 12. s�á�adi református templomot.

Kolo�svár, Mátyás király s�ülővárosa. 
Mátyás király és Bocskai István s�ülőhá�a, 

S�ent Mihály plébániatemplom, Bánffy pa-
lota, a főtéri Mátyás király s�oborcsoport, 
Bolyai egyetem és a Farkas utcai reformá-
tus templom, Há�songárdi temető. Elláto-
gattunk Apác�ai Csere János, Tótfalusi Kis 
Miklós, Dsida Jenő, Kós Károly, Reményik 
Sándor sírjáho�.

Kirándulásunk nagyon jó hangulatban 
telt el, mindenki iga�án jól ére�te magát.

A jövő évi utunk már terve�és alatt.
                                            

KMHHK – Bajnóczi János

Helytörténeti Gyűjteményünk adomá-
nyo�ói a� utóbbi időkben: Tenc�er S�ilvia, 
Deák Pál és Fodor Beáta. Kös�önet érte!

KÖSZÖNET a� útves�tőnknek, honisme-
reti körnek adományo�ott rengeteg köny-
vért Daróc�i Andrásnak, Feketéné Zsu�si-
nak és Nacsa Andreának!
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