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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL RÖVIDEN
A képviselő-testület 2015. május 26. napján tartotta soros 
ülését, melynek keretében első napirendként elfogadta a 
polgármesteri jelentést, valamint módosította a 2015. évi 
munkatervét, a 2015. június 30. napjára tervezett ülése 
napirendjei közé felvette a „Tájékoztató a lakossági kint-
lévőségekről” tárgyú napirendi pontot.
A rendelettervezetek, döntési javaslatok napirendben
- megalkotta a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
szóló új rendeletét, mely 2015. július 1. napján lép hatály-
ba;
- döntött arról, hogy 
 • az önkormányzati tulajdonú, Szent István tér 3. szám 
alatti bérlakások fűtéskorszerűsítésére és elektromos há-
lózat felújítására vonatkozó tervek elkészítését az alábbiak 
szerint rendeli meg: 
  - az Árkád Műszaki Bt.-től az épület és kapcsolódó leen-
dő kazánház építészeti felmérését, rajzdokumentációt és 
építészeti költségvetés készítését 100.000 Ft + áfa-össze-
gért, valamint a fűtési rendszer méretezését, tervezését, 
gépészeti tervek elkészítését 250.000 Ft + áfa-összegért,
 - a Dokiterv Bt-től a belső gázellátási hálózat átalakítások 
megtervezését, a megszüntetési tervet 200.000 Ft össze-
gért, a központi kazánház új gázellátását 70.000 Ft ösz-
szegért,
 - az Etron 3000 Kft.-től az elektromos szakipari kiviteli terv-
dokumentáció elkészítését 360.000 Ft + áfa-összegért;
 • a „Kötelező önkormányzati feladat ellátását szolgáló 
épületek felújítása 2015.” pályázathoz kapcsolódó közbe-
szerzési eljárásban a nyertes ajánlattevők:
 - 1. részajánlati kör (Polgármesteri Hivatal klimatizálás és 
az irattár új elektromos rendszerének kiépítése): a Vento 
2000 klíma- és légtechnikai Kft., ajánlati ár: 3.430.874 Ft + 
áfa, összesen: 4.357.210 Ft,
 - 2. részajánlati kör (Közművelődési Könyvtár tetőfelújí-
tás): BODROGI BAU Kft., ajánlati ár: 3.938.909 Ft + áfa, ösz-
szesen: 5.002.414 Ft,
 - 3. részajánlati kör (Polgármesteri Hivatal irattár alászi-
getelés): DER Építő és Szigetelő Kft., ajánlati ár:952.000 Ft 
+ áfa, összesen: 1.209.040 Ft;
 - a Kiszombor, Mező u. 12. szám alatti vízműtelepen ta-
lálható hidroglóbusz hasznosítási lehetőségének megha-
tározása érdekében szükségesnek tartja statikai szakvéle-
mény beszerzését,
 • az Önkormányzat www.kiszombor.hu nevű honlapjának 
megújítására vonatkozóan további árajánlatok beszerzé-
sét tartja szükségesnek,
 • megköszöni a Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet 
számlavezetési szolgáltatásának felajánlásával kapcsola-
tos megkeresését, azonban a számlavezetőn (OTP Bank 
Nyrt.) nem kíván változtatni,
 • tudomásul veszi, hogy a Magyar Államkincstárnál 2015. 
május 20-án lejárt 93.561 e Ft össznévértékű kamatozó, 
valamint diszkont kincstárjegyből 40.000 e Ft összegű 
kamatozó kincstárjegyet 2016. május 21-ei lejárattal és 
53.561 e Ft diszkont kincstárjegyet 2015. július 22-ei le-
járattal vásárolt Kiszombor Nagyközség Önkormányzata,

 • az önkormányzati tulajdonú, Kiszombor, Nagyszent-
miklósi u. 7. szám alatti épületben lévő 26 m2 nagyságú 
helyiség (raktár: 237 Ft/m2) további hasznosításáról, vala-
mint a bérlemény megközelítését szolgáló, közösen hasz-
nálandó bejárat 2 m2 (474 Ft/hó) bérleti díjra figyelemmel 
mindösszesen 6.636 Ft összegű bérleti díj figyelembe vé-
telével pályázat útján dönt,
 • a 2015. június 24-én megrendezésre kerülő Szent 
Iván-éji tűzugrás nevű hagyományőrző rendezvény és 
néptáncfesztivál lebonyolításához ‒ a színpadbérléshez, 
néptáncegyüttes fellépési díjához és az áramlekötés 
költségéhez ‒ 180.000 Ft összeget biztosít,
 • a „Makó és térsége ivóvízminőség-javító projekt” című 
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0025 azonosító számú pályázat 
megvalósításához a Makó és Térsége Ivóvízminőség-javí-
tó Önkormányzati Társulás által a Raiffeisen Bank Zrt.-től 
felvett 60.000.000 Ft hiteltőke és járulékai összegére a 
2011. évi CXCIV. törvény 10. § (8) szerinti kezességet vál-
lal, mely a 2015. évi költségekhez kapcsolódó visszaigé-
nyelhető áfa előfinanszírozásához szükséges,
 • mint a Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkor-
mányzati Társulás tagönkormányzata kötelezettséget 
vállal arra, hogy a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0025 számú 
„Makó és térsége ivóvízminőség-javító projekt” 2015. évi 
költségekhez kapcsolódó visszaigényelhető áfa előfinan-
szírozásához szükséges hitel költségeiből a Kiszombor 
Nagyközség Önkormányzatára jutó 105.600 Ft hozzájá-
rulást biztosítja;
 - elbírálta a Kiszomboron működő civil szervezetek 
2015. évi támogatására kiírt pályázatokat, mely alapján 
a Kiszombori Sporthorgász Egyesület 150.000 Ft, a Ki-
szombori Polgárőr Egyesület 100.000 Ft, a Nagyboldo-
gasszony Plébánia 100.000 Ft, a Kiszombor-Maroslelei 
Református Missziói Társegyházközség 50.000 Ft, a Ki-
szombori Községi Sportkör 2.100.000 Ft összegű támo-
gatásban részesült;
 - szándéknyilatkozatot tett, mely szerint a nemzeti közne-
velésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdé-
sében foglaltak alapján az Önkormányzat rendelkezésére 
álló saját és átengedett bevételek terhére, a saját tulajdo-
nában álló - az állami intézményfenntartó központ által 
fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását 
szolgáló - ingó és ingatlan vagyon működtetését nem ké-
pes vállalni;
 - megtárgyalta az autóbusz-beszerzéssel kapcsolatos 
tájékoztatás tárgyú előterjesztést, és akként határozott, 
hogy autóbuszt nem kíván beszerezni.
Harmadik napirendi pont keretében tájékoztatót foga-
dott el Kiszombor nagyközség egészségügyi alapellátá-
sának működéséről.
A következő napirendben a gyermekvédelmi munkáról 
szóló beszámoló Kiszombor nagyközség területén tárgyú 
beszámolót fogadta el.
Az ötödik napirendi pont keretében meghatározta a Ki-
szombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos 
Óvoda 2015/2016-os nevelési év rendjét.
Zárt ülés keretében elbírálta a Kiszombor, Nagyszentmik-
lósi u. 3/3. szám alatti bérlakásra benyújtott pályázatokat.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata pályázati eljárás 
keretében bérbeadás útján hasznosítani kívánja a Kiszom-
bor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti épületben lévő 26 
m2 nagyságú raktárhelyiséget (volt fotósbolt) és a meg-
közelítését segítő 2 m2 nagyságú közös használatú bejá-
ratot az alábbiak szerint:
A helyiség havi bérleti díjának pályázati alapára:
Raktár (26 m2): 237  Ft/ m2
Közös használatú bejárat (2 m2): 474 Ft/hó
Mindösszesen: 6.636  Ft
A pályázó az általa benyújtott ajánlatban a pályázati ala-
páron vagy az általa felkínált magasabb áron pályázhat. 
Pályázni a Polgármesteri Hivatalban (6775 Kiszombor, 
Nagyszentmiklósi u. 8.) igényelhető „Pályázati ajánlat” 
adatlapon lehet.
Pályázati ajánlatot legkésőbb 2015. június 23. (kedd) 
15.00 óráig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalnál.
A részletes pályázati felhívás megtekinthető a www.ki-
szombor.hu honlapon.
Érdeklődni a 62/525-090 telefonszámon lehet.
     TÁJÉKOZTATÓ A HULLADÉKSZÁLLÍTÁSRÓL
2015. július 1-től több ponton módosultak a hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatást érintő jogszabályok, töb-
bek között a 385/2014 (XII.31) Kormányrendelet. 
Egyrészt bevezetésre kerül a „házhoz menő” szelektív 
hulladékgyűjtés, amelyről a közszolgáltató külön tájékoz-
tatást tesz közzé.
Továbbá a közszolgáltatónak biztosítania kell azt, hogy az 
ingatlanhasználó legalább 2 különböző űrmértékű gyűj-
tőedény közül választhasson a kommunális hulladék (ve-
gyes hulladék) esetében.
A közszolgáltató a lakóingatlant egyedül és életvitelsze-
rűen használó természetes személy ingatlanhasználó 
részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának 
lehetőségét biztosítja, amelynek űrmértéke a 60 litert 
nem haladja meg.
Röviden az alábbiakat kell tudni: 
 - A 60 literes gyűjtőedényt az ingatlanhasználó csak ab-
ban az esetben veheti igénybe, ha annak tényét, hogy 
a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, a 
települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a 
közszolgáltató részére bizonyítja. A polgármesteri hivatal 
titkárságán egy nyilatkozatot kell kitöltenie annak a sze-
mélynek, aki a szállítási címen egyedül él, és az ingatlant 
időszakosan sem használja rajta kívül más személy. Az 
igénybevételhez személyi igazolvány és lakcímkártya 
bemutatása szükséges, más nevében történő ügyintézés 
esetében érvényes meghatalmazásra is szükség van. 
A gyűjtőedény cseréjének a költsége az ingatlanhaszná-
lót terheli.

     SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk, hogy társaságunk 2015. július 1-től beve-
zeti a „házhoz menő zsákos” szelektív hulladékgyűjtést. 
Ezáltal az Önök lakóövezetében a „házhoz menő zsá-
kos” gyűjtés, a hulladékudvar, valamint a gyűjtőszigetes 
rendszer áll rendelkezésre. A csomagolási hulladékkal 
megrakott saját háztartásában használatos „zsáko(ka)t” 
társaságunk 2015. július 1-től  minden hónap 2. szerdá-
ján külön gyűjtőjáratban reggel 6 órától szállítja el, válo-
gatóüzemünkben történő utóválogatásra. Kérjük, hogy a 
fent jelzett időpontig szíveskedjenek a megtelt zsáko(ka)
t kihelyezni az ingatlanuk elé. Az Önök lehetőségében áll 
továbbá a szelektív hulladékgyűjtő szigeten elhelyezni a 
csomagolási papír, műanyag, fém, és vegyes öblösüveg 
hulladékot. Az ezektől eltérő anyagok (pl. kommunális 
hulladék, lom) belehelyezése és a gyűjtőszigetre való le-
rakása TILOS. Ez a cselekmény környezetszennyezés, és 
így súlyos szabálysértésnek minősül. 
Tájékoztatjuk, hogy a „házhoz menő zsákos” szelek-
tív gyűjtésnél az alábbi táblázat 2. oszlopában szereplő 
anyagfajták helyezhetők.  További információt a szelektív 
hulladékgyűjtésről az alábbi weboldalon találhat: 
www.szkht.hu/hulladekgyujtes/szelektiv-hulladekgyuj-
tesi-rendszer
SZELEKTÍVEN GYŰJTHETŐ 
CSOMAGOLÁSI HULLADÉ-

KOK

 - Újságpapír, hullámpapír, kar-
tondoboz lapjára hajtogatva 
(hungarocell nélkül), szórólapok, 
csomagolópapír, tönkrement 
könyvek, prospektusok, elhasz-
nált füzetek.

 - Üdítős- és ásványvizes flakonok 
(PET palack), PP+HDPE flakonok 
(kozmetikai, mosószeres, stb. fla-
konok), nylon szatyor és zacskó, 
többrétegű italos karton
(üdítős és tejes dobozok).

 - Üdítős, energiaitalos és alkoho-
los dobozok, konzervdobozok.

HASZNOSÍTHATATLAN, 
SZELEKTÍVEN NEM 

GYŰJTHETŐ HULLADÉKOK

 - Használt papír zsebkendő, hasz-
nált szalvéta, egyéb szennyezett 
papír (pl.: zsíros, olajos papírok, 
csokis papírok, jégkrémes papí-
rok) műanyag borító, matrica, 
stb.

 - Hungarocell, vajas, tejfölös, 
joghurtos műanyag dobozok (ki-
mosva sem), műanyag poharak, 
egyéb szennyezett műanyag, stb.

 - Olajos, festékes, vegyszeres fém 
dobozok és egyéb fémhulladé-
kok, stb.

A szelektív hulladékot elhelyezése előtt kérjük, úgy kezel-
je, hogy minél kevesebb helyet foglaljon el, emiatt kérjük, 
TAPOSSA LAPOSRA! A kilapított ‒ levegőmentes formájú 
‒ italos kartondobozra, PET palackra hajtsa vissza a kupa-
kot mielőtt visszanyerné eredeti térfogatát! Amennyiben 
szolgáltatásunkkal kapcsolatban kérdése, észrevétele van, 
forduljon bizalommal társaságunkhoz az alábbi elérhető-
ségeken:    
  ttkft@telepulestisztasag.hu * www.telepulestisztasag.hu 

Telefonos és személyes ügyfélszolgálat 
(6728 Szeged, Városgazda sor 1.)

ügyfélfogadási ideje:  hétfő, kedd, szerda: 8:00-15:00
           csütörtök: 7:00-19:00
           péntek: 8:00-13:00

Telefon: 62/777-111; Fax: 62/777-112
Hulladékszállítással kapcsolatos bejelentések, észrevételek: 62/777-234
Köszönjük, hogy a szelektív hulladékgyűjtéssel Ön is hozzájárul a hulla-
dékgazdálkodás fejlesztéséhez, a hulladékok okozta környezetterhelés 

csökkentéséhez, a környezet minőségének javításához.

2015. június 15. napjától megváltozik a Makói Járási Hi-
vatal települési ügysegédeinek ügyfélfogadási ideje Ki-
szomboron,  minden héten hétfőn 8 és 11.30 között vár-
juk ügyfeleinket a Polgármesteri Hivatal épületében (6775 
Kiszombor, Nagyszentmiklósi utca 8.)

     ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ VÁLTOZÁSA
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ÓVODAI HÍREK

     OVIS HÍREINK
Mártonné Miron Ágnes projektvezető összefoglalójával 
szeretnénk beszámolni a „Mosolygó Gyermekarcok” Ala-
pítvány támogatásával megrendezett szakmai projektna-
punkról. „A kéthetes előkészületnek köszönhetően kellő 
izgalommal és lelkesedéssel várták a gyerekek a május 
nyolcadikai „Bizalommal fordulok hozzád” projektnapot. 
Fél tíztől már egyenruhás rendőr nénik és bácsik kukucs-
káltak be a csoportszobákba, 10 órától pedig megkezdő-
dött a 12. Rendvédelmi napunk.
Decsiné Oláh Zsuzsanna iskolarendőr köszöntötte a 
meghívott vendégeket és az óvodás, iskolás gyerekeket. 
Óvodavezetőnk, Börcsökné Balázs Márta átadta a part-
nerként együttműködő különböző rend- és életvédelmi 
szerveknek készített ajándékokat, majd a „Ficánkák” egy 
jelzőlámpáról szóló verssel kedveskedtek valamennyi 
közreműködőnek. 
Igen látványos bemutatót tartottak a makói „Karate köly-
kök” Papp Gábor edző vezetésével. A Deszki Csibész Ku-
tyasuli a gyerekek kedvence volt az idén is. Három fiatal 
rendőr taktikai bemutatóval folytatta a látványos bemu-
tatók sorát. Meg kell jegyeznünk, hogy valamikor ők is a 
mi ovisaink voltak, név szerint: Kelemen Peti, Jani Béci, 
Szögi Danika. Közös zenés torna után, - melyet Balázs Timi 
óvó néni vezetett - indulhattak a csoportok megtekinteni, 
kipróbálni az eszközöket. Birtokukba vehették a rendőr-, 
illetve a tűzoltó autókat, megfoghatták a fegyvereket, bi-
lincseket, kipróbálhatták milyen egy rendőrmotoron ülni, 
vagy éppen azt, hogyan kell stabil oldalfekvésbe tenni egy 
beteget. A délelőtt végére mindenkit kisrendőrré avattak, 
és egy elismerő oklevéllel ajándékoztak meg. 
Hála, és köszönet a program résztvevőinek az évek óta 
lelkes jelenlétért! Kijelenthetjük, hogy a sok kedves, barát-
ságos rendőr, határrendész, tűzoltó, mentős és polgárőr, 
úgy nyújtott életre szóló ismeretet és sok-sok élményt a 
gyermekeknek, hogy megvalósulhatott a „Bizalommal 
fordulok hozzád”- szlogenünk. Köszönjük nekik a kiérde-
melt bizalmat!
Köszönettel tartozunk azoknak is, akik a vendéglátásban 
segédkeztek, illetve süteményt sütöttek: Napraforgó cso-
portból: Hideg Szabina, Bertók Krisztina, Uracsné Margit-
ka néni
Napsugár csoportból: Decsiné Oláh Zsuzsanna, Bajusz 
Zoltánné, Urbánné Vígh Melinda
Ficánka csoportból: Szalmáné Mártika, és Zubánné Fara-
gó Ildikó Katica csoportból: Vígh Ibolya, Takács Diána, Ju-
hász Gáborné, Fodor Margó, a Bajnok csoport pogácsával 
kínálta meg az óvodába érkező vendégeinket.

Több program tette színesebbé, izgalmasabbá a gyer-
mekek mindennapjait májusban is. A Ficánka csoport 
Ferencszállásra kerekezett, ahol meglátogatták a tagóvo-
dánkban járó gyermekeket és felnőtteket, illetve piknikez-
tek a Maros-parton. 19-én pedig vonatoztak, és bebaran-
golták a makói Lombkorona sétányt. Néhány nap múlva 
Zatykó Gáboréknál búcsúpiknikre voltak hivatalosak, ahol 
tárcsán sült a sok finomság, és a csoport vígan trambuli-
nozhatott a kertben elhelyezett játékszeren.

A Napraforgó csoport szülős kiránduláson vett részt a Sön-
dör-tanyán, ahol egy remek napot tölthettek el együtt. 
Május végén a Katica csoport is kirándulni indult vonattal 
Mezőhegyesre, ahol szülők és gyermekeik megtekinthet-
ték a ménest, a lovas kocsi kiállítást, és egy remek napot 
tölthettek el együtt. 
És ha már május, akkor nem maradhatott el az ovis gyer-
meknap sem, melyet ez alkalomból két új kolléganőnk 
szervezett: Molnár Ramóna és Vida Éva. A program a „Tün-
dér retikül” meseelőadásával kezdődött, melynek tagjai 
Benák Gabriella és Gulácsi Zsuzsika óvó nénik. Sajnos az 
eső közbeszólt, így a programok a termekben folytatód-
tak forgószínpadszerűen. A gyermekek célba dobhat-
tak, sorversenyezhettek, horgászhattak, fonalkukacokat 
gyűjthettek, és a nap végére mindenki elismerő okle-
velet kapott. Kellemes és jó élmény volt ezeken a közös 
programokon részt venni, ami jobban összekovácsolta a 
csoportokat, a csatakiáltások pedig erősítették a közössé-
gi szellemet. Köszönjük a szervezőknek a lelkiismeretes, 
gyermekbarát, vidám délelőttöt. 

Május végén hagyományainknak megfelelően elbúcsúz-
tunk az iskolába készülőktől. Színvonalas dekorációval, 
tánccal, énekkel, versekkel méltón megünnepeltük e jeles 
napot. A 39 nagycsoportos meghatottan hallgatta végig 
az óvoda udvarán a ragyogó napsütésben a sok szívből 
jövő köszöntést. Ezúton is kívánunk nekik felejthetetlen 
óvodai emlékeket, vidám eseménydús iskolás éveket!

A kirándulások júniusban is folytatódtak. Ha már itt a jó 
idő, akkor nem maradhatnak el a fagyizások, játszóterezé-
sek. A Bajnok csoportnál immár hagyománnyá vált, hogy 
ilyenkor a gyermekeket Ildi óvó néni vendégül látja ottho-
nában egy kis pancsolásra. De meghívást kapott a Katica 
csoport is Makóra Katika nénihez. A Napsugarak busszal 
szintén Makóra utaztak fagyizni, a Napsugarak pedig a Pe-
tőfi parkba pizzázni, játszani.

Június 10-én szeretettel várjuk óvodánkba a leendő kis 
ovisainkat. „Ovi-nyitogató” programunk keretében a ki-
csik szüleikkel megismerkedhetnek leendő nevelőikkel, 
csoportjukkal, a csoportban lévő szokásokkal.

Végezetül, kívánunk minden kicsinek és nagynak vidám, 
eseménydús nyarat. Vigyázzatok a hideg fagyival, és ne 
menjetek a tűző napra! Legyen e nyár balesetmentes, vi-
gyázzatok magatokra és egymásra!

Balázs Tímea és Börcsökné Balázs Márta 
óvodapedagógusok
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ISKOLAI HÍREK

Kedves Ballagó Diákok!
Megtisztelő számunkra, hogy az alsóbb évfolyamosok nevében 
mi mondhatjuk a búcsúztató beszédet.  A mai nap igen fon-
tos számotokra. Eljött az idő, amikor tőletek, legnagyobbaktól, 
fájó szívvel, de búcsút kell vennünk. Feladataitok mostantól 
ránk,7.-esekre hárulnak, nekünk kell tovább vinnünk az iskola jó 
hírét.
Azt szokták mondani, hogy a ballagás napja az elválásé, a bánat-
tól könnyes szemeké. Mi azonban azt gondoljuk, hogy ez csak 
részben igaz. Gondoljunk csak bele! A mai nap ünnep is, a ti ün-
nepetek. Ma minden rólatok szól, ma mindenki miattatok van itt: 
szülők, barátok, rokonok. Ugyanakkor ez a nap vitathatatlanul a 
búcsúé is. Búcsú az iskolától, tanáraitoktól, diáktársaitoktól.  A 
Kiszombori Dózsa György Általános Iskola tanulóiként tanárai-
toktól megfelelő alapokat kaptatok ahhoz, hogy a „nagybetűs” 
életben is megálljátok a helyeteket. Ne feledkezzetek meg szüle-
itekről sem! Úgy hisszük, hogy ez a nap az ő napjuk is.
És hogy nekünk, alsóbb évfolyamosoknak miért fájdalmas a bú-
csú? Az emlékek miatt. Az elmúlt években a ballagó osztályok 
felejthetetlen emlékekkel gazdagítottak bennünket. Örök em-
lékek maradnak: a Dózsa-vágták, Trapp-napok, Dózsa-gálák. Ti 
voltatok azok, akik rangidősekként a legjobb tanácsokat tudtá-
tok adni, és akik az idei tanévben azt is megmutattátok, hogyan 
kell egy igazán jó közösségé kovácsolódni az általános iskolai

     A HETEDIKESEK BÚCSÚZTATÓ BESZÉDE

     A BALLAGÓK BÚCSÚ BESZÉDE
Útjaink százfelé válnak,
De szívünk egy célért dobog.
Nekivágunk a küzdelmes mának,
És épít karunk egy szebb holnapot.
Arany János gondolataival köszöntjük tisztelt tanárainkat, diák-
társainkat és minden kedves vendégünket! 
Eljött az a nap, amire oly régóta vártunk, most viszont mégis egy 
furcsa érzés kerített hatalmába. Szeptemberben még nem hit-
tünk tanárainknak, hogy gyorsan el fog telni az idő. Pedig igazuk 
volt. A felvételi eljárás forgatagában a tanulásra is koncentrál-
nunk kellett volna, ez többé-kevésbé sikerült is. 
2007 szeptemberén megszeppenve léptünk be az iskola kapu-
ján. Első osztályban a tanító nénik bevezettek bennünket a betűk 
világába, és a számokat is megismertették velünk. A tanító néni 
szava, mely törvény volt számunkra, messze hangzóan kísért 
minket, bár ez a hatás később persze veszített erejéből. A harma-
dik osztályt a nagyok közt kezdtük, viszont a második félévben 
visszaköltöztünk a kisiskolába, mely megszépülve várt minket, 
de negyedikben már nem volt újdonság ismét a nagyok közt 
élni mindennapjainkat. A felső tagozatba lépve új tantárgyakkal 
találkoztunk, melyekkel bizony sokszor meggyűlt a bajunk, de 
ezeket az akadályokat is sikeresen leküzdöttük. Tanáraink hittek 
bennünk, biztattak minket, így mindig próbáltunk erőt venni 
magunkon, és leülni egy-egy évszámot megtanulni, vagy éppen 
a fizika rejtelmeivel foglalkozni. Úgy tűnik, mindez megérte, hisz 
túl vagyunk az eddigi legnehezebb évünkön. A mai nappal lezá-
runk 8 évet. Azt a nyolc évet, melytől rengeteg dolgot kaptunk. 
A tananyag megismerésén túl azt is, hogy milyen érzés egy kö-
zösség részének, igaz barátnak lenni. Úgy érezzük, az utolsó év 
volt az, amikor 18 diákból hirtelen egy osztály lett, s 39-ből egy 
évfolyam. Azt hisszük, a sok év után rájöttünk, mennyi mindent 
köszönhetünk ennek az iskolának. 
Ezúton szeretnék az egész évfolyamunk nevében köszönetet 
mondani tanárainknak. Mindenért. Azért a sok támogatásért, 
amit az évek során kaptunk. Azért, mert tudtuk, bármiben szá-
míthattunk rájuk. Köszönjük azt, hogy mindig kaptunk egy” leg-
utolsó esélyt”.
Köszönjük iskolánk minden dolgozójának, hogy nyolc éven ke-
resztül minden reggel tiszta, rendezett iskolába léphettünk be. 
Köszönjük szüleinknek, hogy bármikor fordulhattunk hozzájuk. 
Tudtuk, hogy bármikor meghallgattak, segítettek nekünk. A fel-
vételi folyamán ők voltak azok, akiktől a legtöbb biztatást kap-
tuk, amiért óriási hálával tartozunk nekik.
Kedves hetedikesek!
Kívánunk nektek sok sikert és kitartást az utolsó itt eltöltött éve-
tekhez. Bízunk benne, hogy ti is sikeresen zárjatok az általános 
iskolás tanulmányaitokat. A felvételi mellett próbáljatok meg 
az órákra is készülni, bár tudjuk, hogy ez nehéz feladat lesz. Az, 
hogy jövőre ti lesztek a legnagyobbak, komoly feladat lesz. Leg-
többen irigyelni fognak titeket, a többi osztály csak később fogja 
megtapasztalni azt, amit mi ma, ti pedig jövő ilyenkor fogtok 
érezni. Biztosak vagyunk benne, hogy a következő év nektek is 
legalább ugyanannyi izgalmat tartogat, mint nekünk. Végül, de 
nem utolsó- sorban, bátran mondjátok, hogy Ti is DÓZSÁSOK 
voltatok! Matuszka Eszter 8. b és Baranyi Luca 8. a

     ERDÉLYI KIRÁNDULÁS
A  Kiszombori  Dózsa György  Általános iskola 7.osztályos tanulói 
a Határtalanul pályázaton egy kétnapos kirándulást nyertek Er-
délybe. A kirándulás időpontja május 9-10. volt. Szombat reggel 
7 órakor indultunk Kiszomborról. Az úton a hangulat nagyon 
jó volt, a határon gyorsan átértünk. Először az aradi Szabadság 
teret néztük meg, itt találkoztunk az idegenvezetőnkkel, Imola 
nénivel. Ezután az aradi vértanúk emlékhelyét tekintettük meg, 
amit meg is koszorúztunk. Majd Vajdahunyadra indultunk el. Vaj-
dahunyad vára nagyon szép volt. Sok érdekességet hallottunk 
róla Imola nénitől. A vár előtt szuveníreket lehetett vásárolni. Ez-
után elindultunk a dévai gyermekotthonba. Furcsa volt hallani, 
hogy hogyan élnek. Vittünk nekik ruhákat, játékokat ajándékba. 
Ezután Déva várára indultunk el, ahova libegővel tudtunk fel-
menni. Nagyon szép volt a kilátás, a várat most újítják fel. Majd a 
reneszánsz Magna Kúriát tekintettük meg. Ezután elindultunk a 
szállásunkra, Algyógyra. Késő este értünk oda. Vacsorával vártak 
minket. Miután megvacsoráztunk, közösen elmentünk a köze-
li boltba. Miután visszaértünk a szállásra, az ott táborozó aradi 
gyerekekkel fociztunk. Éjfél felé „Felelsz vagy mersz?”-et játszot-
tunk az udvaron. Kis idő elteltével Timi néni kijött szólni, hogy 
menjünk be aludni. Másnap reggel rövid alvás után útnak indul-
tunk Gyulafehérvárra. Itt megtekintettük a várat. Ez a vár nagyon 
nagy volt és szép. Itt megnéztük az érseki székesegyházat, ahol 
megkoszorúztuk Hunyadi János síremlékét. Innen Nagyenyedre 
indultunk. Ott a Bethlen Gábor Kollégiumot néztük meg, ahol 
láttuk a nagyenyedi két fűzfát is. Utána elindultunk Marosillyére, 
Bethlen Gábor szülőházához. Ekkor elkezdett zuhogni az eső. El-
indultunk hazafelé, és útközben megálltunk a „Real” nevű bevá-
sárlóközpontban, hogy a buszsofőr is tudjon pihenni, mi pedig 
vásárolhattunk. Ezután még 4 óra hosszát buszoztunk hazáig. 
Miután átértünk a határon, mindenki felhívta a szüleit. Mikor ha-
zaértünk, mi visszavágytunk Erdélybe, de a szüleink nagy öröm-
mel fogadtak minket. Másnap fáradtan, de tele élményekkel 
mentünk iskolába.

Írta és fogalmazta:
Tóth Boglárka-7.b, Apró Zsanett-7.a, Nacsa Lora-7.b, Varga Pál-
7.a

évek alatt.Ez azonban már mind a múlt. Ti mostantól a Kiszom-
bori Dózsa György Általános Iskola történelmének részei vagy-
tok.Kívánjuk, hogy középiskolai éveitek sikerekben gazdagok 
legyenek.
Ady Endre idézetével búcsúzunk.
„Nagyon szép kis társaság volt.
Egyik léhább, mint a másik,
Átgondolok minden órát, a keserű búcsúzásig…”

Tóth Boglárka, Süli Panna 7. b
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KISZOMBORI SZOCIÁLIS és GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY-HÍREK

     NYUGDÍJAS KI - MIT - TUD? HAJDÚSZOBOSZLÓN
2015. évben hagyományosan megrendezésre került a 
KI-MIT-TUD nyugdíjas vetélkedő, a Hontravel Kft. szerve-
zésében. A márciusi elődöntők az ország több pontján 
zajlottak. Az országos középdöntőt és a döntőt is május 
hónapban, - a neves fürdővárosban-Hajdúszoboszlón 
rendezték meg. A Napraforgó Idősek Klubja közös elha-
tározással benevezett a területi vetélkedőre. Viasz Kádi 
Dénesné és Kerekes Sándorné versmondással, a Nótafa 
Népdalkör vidám és tréfás színpadi műsorral, valamint a 
Fürgelábak linedance (vonaltánc) produkcióval lépett fel, 
Makón. Ennek eredményeképpen a tovább, - a középdön-
tőbe jutás volt. A résztvevők gyakori próbákkal, nagy lel-
kesedéssel, izgalommal készültek. Versmondóink az elért 
magas pontszám ellenére (nagyszámú vers és prózamon-
dók) ‒ nem jutottak be az országos döntőbe. A Nótafa 
népdalkör és a Fürgelábak produkciója döntőbe kerülésü-
ket eredményezte. 
A főrendezvény utcai felvonulással kezdődött. A különbö-
ző népviseleti és - fellépő ruhák szín kavalkádja, valamint 
a helység névtáblák és a mögöttük felvonuló szereplők 
megpillantásakor tudatosult, hogy az ország különböző 
részeiről, számos tájáról érkeztek a versenyzők. A verseny-
számok három napon keresztül, több helyszínen zajlottak. 
Esténként közös táncra és éneklésre került sor, felejthe-
tetlen élményt nyújtva a résztvevőknek. A fáradságos, de 
eredményes munkát sok felkészülés előzte meg. 
Ezúton is megköszönik a fellépők és a nappali ellátás dol-
gozói a felkészítőknek, Papp Máriának és Kozma Anikónak 
idejüket nem kímélő, fáradhatatlan munkájukat. 

Csapataink mindkét produkcióban helytállva arany minő-
sítést vettek át, ezzel tovább öregbítve településünk hír-
nevét. 
A fellépők részvételének kiadásait jelentős mértékben 
csökkentette a Kiszombor Nagyközség Önkormányzatá-
nak anyagi támogatása.
Köszönjük mindazoknak, akik nagy érdeklődéssel kísérték 
végig versenyeinket és szurkoltak.
Fellépők:
Nótafa népdalkör tagjai: Papp Mária, Cseh Istvánné, Jan-
kó Istvánné, Kohajda Rezsőné, Makra Jánosné, Sirokmán 
Ferencné, Szőke Istvánné, Szabó Erzsébet, Kozma István, 
Darvas Irénke. 
Fürgelábak csoport tagjai: Kozma Anikó, Jankó Istvánné, 
Sirokmán Ferencné, Cseh Istvánné, Szabó Erzsébet, Kohaj-
da Rezsőné, Darvas Irénke.

Nappali ellátás dolgozói

RENDEZVÉNYEK
2015. május 31-én Kiszombor Nagyközség Önkormány-
zata ismét megrendezte a kiszombori Gyermeknapot. A 
rendezvénynek kedvezett a jó idő és a gyermekek jóked-
ve. A reggel 8.30-kor kezdődő móka már a nyitáskor nagy 
érdeklődéssel indult. 9.00 órakor a Grimm-busz Színház, 
Piroska és a Farkas című előadásával alapoztuk meg a jó-
kedvet. Közben elindultak a kézműves-foglalkozások, ahol 
a KIK - Kiszombori Ifjúsági Központ tagjai aktívan és ener-
giával teli segítettek a gyerekeknek a hangulat fokozásá-
ban, az arcfestés, ahol fáradhatatlanul Szalmáné Horváth 
Márta festette a szebbnél szebb alkotásokat, és az ugráló-
vár, ahol a rendezvény zárásáig nem pihentek a légvárak. 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata és a Határbástya 
Kft., üdítővel és sós süteménnyel kedveskedett a nagy hő-
ségben a résztvevőknek, a Kiss Mária Hortensia Honisme-
reti Kör pedig palacsintát sütött, jojót és útvesztő belépőt 
osztott a gyermekeknek. A Kiszombori Szabadidős és Ter-
mészetbarát Sportegyesület népi fa játékaival emelte a 
rendezvény fényét. A játszótér falán kupakokból, Tenczer-
né Kasza Mária és családja elkezdték a dekorálást, ahová a 
gyerekek is előszeretettel becsatlakoztak.
11.30-kor már a Csiga Duó nagysikerű koncertjére tom-
bolhattak kicsik és nagyok egyaránt.
A gyerekek arcáról visszatükröződött az öröm és a jókedv, 
és ez minden pénzt megért a szervezőknek.

Hegedűs Sándor
művelődésszervező
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BÖLCSŐDEI HÍREK

CIVIL HÍREK

    GYERMEKNAPI CSALÁDI DÉLUTÁN A BÖLCSŐDÉBEN

Számunkra a gyermeknap kiemelkedő jelentőségű, hisz 
azokat ünnepeljük, akikért a hívatásunkat oly szeretettel 
és odaadással gyakoroljuk: a gyermekeket.  A bölcsőde 
az első olyan intézmény a gyermekek életében, ahol vi-
szonylag sok időt töltenek el, ráadásul anya nélkül. Itt a 
kisgyermeknevelőknek kell pótolni a családi fészek me-
leg érzetét, biztosítani a felfedezések lehetőségét, a szűk 
kis világuk folyamatos tágítását és az örömteli élmények 
sokaságát. Az ünnep összetartó és csoportformáló erő, 
amelynek érzelmi átélésére a gyermek egészen kicsi korá-
tól képes, ha nem is érti tartalmát. Nem mindegy milyen 
indíttatást kapnak, milyen élményekkel gyarapodnak éle-
tük során.  Minden gyermek a maga sajátos küldetésével 
születik a világra, némelyik, hogy beragyogja napjainkat, 
némelyik, hogy próbára tegye türelmünket, némelyik, 
hogy célt adjon az életünknek, és némelyik, hogy gondos-
kodjon rólunk.

Gyermeknapi kívánságaim a felnőttektől! 
 • Vegyetek komolyan minket, gyermekeket.
 • Ne nevessetek ki, ha valamit nem tudunk, inkább tanít-
satok meg mindenre.
 • Kevesebb dolgot tiltsatok meg, hisz mi mindenre kíván-
csiak vagyunk.
 • Olyan szabályokat kérünk, amelyeket képesek vagyunk 
betartani.
 • Engedjétek, hogy önállóan, egyedül is megtegyünk dol-
gokat, segítsünk nektek.
 • Legyetek velünk nagyon türelmesek.
 • Vigyázzatok ránk, és nagyon szeressetek minket.
Gyermeknapi családi délutánunkon több programból, te-
vékenységből választhattak a gyermekeikkel.
Lehetett lovagolni az udvaron, ugrálóvárat kipróbálni a 
teraszon.
Kozma Anikó közreműködésével arcfestést lehetett kérni 
kívánság szerint.
Majorosné Editkével zsenília figurákat készíteni.
Ezt a délutánt a gyermekek számára nemcsak a vidám 
programok tették varázslatossá, hanem az is, hogy mind-
ezt szüleikkel, testvéreikkel élhették át.

VÁLYOGOSI HÍREK
- Egyesületünk tagsága 2015. május 10-én, 2015. márci-
us 21-22-ei és 28-29-ei hétvégekre szervezett környezet-
rendezési munkákon összesen: 65 fővel 260 óra időtar-
tamban végzett nádvágást, fűnyírást és partrendezést. 
A helyek kitakarításával próbáltunk kedvező feltételeket 
biztosítani a versenyünkhöz.
- 2015. május 17-én, vasárnap rendeztük meg a „ VÁLYO-
GOS BAJNOKA I. forduló” horgászversenyt. Eredmények: 
Férfi: 1. Laszák Gábor  3920 g,  2. Bajusz  Zoltán 3910 g,  
3.Török  Gyula  3580 g. Gyermek és Ifjúsági: 1. Tóth  Máté  
530 g,  2. Cseh Dániel  445 g,  3. Kovács Pál V.  425 g. Csa-
pat: 1. Lukács Kálmán és Nagy Balázs  7630 g,  2. Bajusz 
Zoltán és Naszradi László  7130 g,  3. Szitás Róbert és Sán-
dor Sándor  4325 g. 
- Egyesületünk  K ö s z ö n e t é t  fejezi ki mindazoknak, 
akik a környezetrendezési munkákon vagy szektorbíró-
ként részt vettek, illetve azoknak, kik közvetve vagy köz-
vetlenül hozzájárultak a verseny sikeres lebonyolításához, 
valamint azoknak, akik 2014. évi SZJA-ból felajánlható 
1%-ot egyesületünk részére ajánlották fel.
- A 2013-ban elfogadott CII. számú, a halgazdálkodásról 
és a hal védelméről szóló törvény időközi tapasztalatai 
alapján szükségessé vált a törvény egyes előírásainak mó-
dosítása. A módosításról szóló 2015. évi XLVIII. törvény 
mellékelt szövege megjelent április 27-én a Magyar Köz-
löny 58. számában. A törvénymódosításban szereplő né-
hány fontosabb szabályzás:
• kereskedelmi célú halászati engedély a 2016-os naptári 
évre, valamint az azt követő naptári évekre nem adható ki.
• halvédelmi bírságot kockáztat, aki halfogásra alkalmas 
horgászkészséget horgászat során folyamatos felügyelet 
nélkül hagyja.
• a vak és gyengén látó személyek is mentesülnek az álla-
mi horgászjegy díjának megfizetése alól;

• a halgazdálkodási vízterületen állami horgászjegy és 
fogási napló nélküli horgászat, valamint a fogási napló 
vezetése nélküli halfogás is jogosulatlan horgászatnak 
minősül.
• az állami horgászjegy elvételre kerül attól a személytől, 
aki a fogási naplóba rögzítendő fogás bejegyzését el-
mulasztja, nem nyilvántartott vízen őshonos halakat tart 
meg.
- A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17. §-a alapján kérjük 
a tópartra kutyával kilátogatókat, hogy kutyáikat pórázon 
vezessék, elkerülve ezzel a véletlen támadásokat, atrocitá-
sokat; - Köszönjük!
- Ellenőrzési tapasztalat: - Kérjük a tisztelt sporttársakat, 
hogy a partvonalon úgy foglaljanak helyet, állítsanak sát-
rat illetve helyezzék el járműveiket, hogy az mások köz-
lekedését ne akadályozza. Továbbá az egy napon több 
vízen horgászó sporttársakat, hogy az Országos Horgász-
rend vonatkozó rendelkezéseit  v e g y é k    f i g y e l e m 
b e !  
- Pontytelepítést tervezünk június hónapban.
- Állami horgászvizsgáztatást tervezünk: június 26. péntek 
17 órakor, elegendő jelentkező esetén felkészítő: június 
19. péntek 17 órakor.
 - Újabb Kapitális  Harcsa  (40 Kg)  került horogra 06.03-án 
hajnalban. 
- Éves vagy első féléves területi engedélyek értékesítése 
minden szerdán 15 - 16 óra között a HALŐRHÁZNÁL (Tó 
utca) vagy telefonon történt egyeztetés után (06 70/ 327-
8862,  O l á h  Sándor)  a megbeszélt helyen és időben. 
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    A KUPAKGYŰJTÉS FOLYTATÓDIK!
A kupakokat továbbra is gyűjtjük, hiszen a játszótéri kerí-
tésen még rengeteg hely van, ahová érdekes, szép képe-
ket lehet tervezni és megvalósítani. Köszönjük az eddigi 
kupakokat is mindazoknak, akik rendelkezésünkre bocsáj-
tották őket.

    JÓTÉKONYSÁGI KÖNYVVÁSÁR
A honismereti tábor ideje alatt, júl. 6-10-ig folytatódik a 
jótékonysági könyvvásár az Ady Endre Művelődési Ház-
ban. Lehet majd keresgetni a régi könyvek között az ér-
deklődőknek.

    KISZOMBORI KUKORICA-ÚTVESZTŐ FESZTIVÁL

2015. július 18-án nyitás
Dolgozunk az útvesztő megvalósításán is.

Információk: http://utveszto.com/, https://www.face-
book.com/utveszto, kzhonismeretikor@gmail.com  

    ÉLETKÉPEINK

   TŰZUGRÁS
A június 24-ei programunkra: TŰZUGRÁS ÉS NEMZETKÖZI 
NÉPTÁNCTALÁLKOZÓ, mindenkit szeretettel várunk. Vál-
tozatos kézművességek, régi és új lehetőségek kipróbálá-
sa is vár a gyermekekre.                                       

 a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör  tagsága

  HONISMERETI VETÉLKEDŐ
I. honismereti verseny Kiszomboron az alsó tagozatos 
kispajtások részére
Már februártól készültek a nebulók a megmérettetésre. 
Két írásbeli levelezős forduló után ma, június 5-én volt a 
döntő, amit a kúriában tartottunk a művelődési ház mun-
kálatai miatt.
37 gyermek vett részt a versenyen, amelyen írásbeli fel-
adatlapot kellett kitölteniük. Előzetesen kaptak segítséget 
a készüléshez, utána kellett nézniük Kiszomborral kapcso-
latos témáknak.
Izgalmas volt az utolsó néhány perc, mert a 2-3. helyezés-
ben holtverseny alakult ki. Így ők kaptak még egyperces 
villámfeladatot. Így alakult ki végül is a helyezettek sora:
1. Jani Zsófia, 2. Dömösi Lola, 3. Szekeres Dóra, 4. a máso-
dikos kis Marcell, 5. Sárközi Hanna, 6. Süveg Merse.
Meleg szívvel gratulálunk nekik.
A jutalomajándékokat a polgármester asszonytól vehet-
ték át a díjazottak: Két részvételi jog a Kiss Mária Hortensia 
Honismereti Kör nyári táborába, ill. 3-6. helyezettek bér-
letet az útvesztőbe idénre és az önkormányzat Rotunda 
könyvét, a zombori iskola történetét Rácz István Páltól. 
Kasza Lajosné felajánlását: Szabó Bogár Erzsébet mese-
könyveit pedig hétfőn a legeredményesebb 2-3. osztá-
lyosok vehetik majd át.
Minden résztvevő egy Kiszombor térképet, emlékhű-
tőmágnest és emléklapot kapott.
Köszönjük támogatását a Nagyközségi Önkormányzat-
nak, a Rónay-kúriának, az Ady Endre Művelődési Háznak, 
a „Kiszomborért” Alapítványnak.
És nem utolsósorban Vízhányó Mária Ágnes tanító néni 
lelkesedését, törekvéseit, Galamb Ágika néni segítségét, 
ill. a felkészítő nevelők munkáját.
A zsűriben tevékenykedtek: Engedi Zsuzsanna, 
Tóth-Rozsán Tünde, Benyóné Novotni Lívia, Papdi Mihály-
né, Kelemenné Goldis Julianna, Balázs Zoltán.
Úgy gondoljuk, hagyományt teremtünk, jövőre is várjuk 
majd a gyermekek jelentkezését Kiszomborunk minél tar-
talmasabb megismerése érdekében.

   OLVASÓI LEVÉL
Köszönet a községi önkormányzatnak a múlt hétvégi bol-
hapiac és vásár lehetőségének biztosításáért. Nagyon jó 
ötlet, és valószínű a következő vásáron már sokkal többen 
lesznek árusok is. Ez jó helyszín, senkit sem akadályoz a 
közlekedésben, és előbb-utóbb ideszoknak az emberek. 
Jó lehetőség a kistermelőknek portékájuk eladására. 
                                                                                      Furulyás Antalné 
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KÖNYVVÁSÁR
A könyvtárból leselejtezett könyvek megvásárolhatók, 
100 Ft/db áron. A régi Rendőrség épületének garázsában 
várunk mindenkit szeretettel. A vásár megtekinthető nyit-
vatartási időben:

Hétfő: Zárva
Kedd-Péntek: 8:00 ‒ 17:00

Szombat: 8:00 ‒ 12:00

   KÖNVTÁRI HÍREK
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A MATASZ Magyar Tartalékos Szövetség Kiszombori Klubja
h o n v é d e l m i   t á b o r t

hirdet
általános iskolás felső tagozatos gyerekek részére.

A tábor célja: a honvédelmi alapismeretek elsajátítása
A részvétel feltétele: fizikai állóképesség megléte

Programok:
alap alaki kiképzés

laktanya-látogatás (tűzoltóság és határőrség)
LÖVÉSZET, számháború, PAINTBALL

túlélési gyakorlatok

Időpont: 2015. július 20 ‒ július 24. (5 nap)
Helyszín: Kukorica-útvesztő

Részvételi díj (étkezés+belépők): 8.000  Ft.
Jelentkezési határidő: 2015. június 30.

A tábor maximális létszáma 20 fő, de legalább 15 fő jelentkezése esetén tudjuk indítani.
Fiúk és lányok jelentkezésére egyaránt számítunk.

A tábor napi programjainak lebonyolításában a MATASZ tagsága nyújt segítséget.

Jelentkezni lehet: - Balázs Zoltán táborvezetőnél
06-20/ 460-2743, toppancsmihaly@gmail.com

- az Ady Endre Művelődési Házban

Szeretettel várunk minden fiatal érdeklődőt!

A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör várja a jelentkezőket a nyári honismereti táborába. 

A tábor témája: népi bútorok, bútorfestés.

Programja e körül a téma körül szerveződik sok-sok játékkal, érdekes foglalkozásokkal, kis munká-
val, kirándulással.

Táborvezetők: Kovács Judit, Süliné Rácz Emőke, szervező: Endrész Erzsébet, kivitelező a honisme-
reti kör tagsága.

A tábor helyszíne: terv szerint az Ady Endre Művelődési Ház.

A tábor részvételi díja: 8000 Ft, amelyet az eszközellátásra használunk, ill. a kirándulás költségét 
is tartalmazza. (Kirándulás: Óföldeák, Szabadkígyós, Szentes, Hódmezővásárhely) A tábor ideje: 

2015. július 6-10.
Jelentkezési határidő: június 24-e.  A tábort 15 fős létszám esetén tudjuk indítani.

Szülőkkel megbeszélés június 26-án, pénteken 18 órakor az Ady Endre Művelődési Házban.
Jelentkezés módja: 30-499 8686-os telefonszámon, ill. a kzhonismeretikor@gmail.com 

levélcímen.

Prograraramjmjmjmjmjmjmjmjmjmjmjmjmj
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