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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL RÖVIDEN 
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2015. június 8. napján tartott rendkívüli ülésen a képviselő-tes-
tület a döntési javaslatok napirend keretében
- döntött arról, hogy 
 • pályázatot kíván benyújtani a Magyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont 
ac) pont szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesz-
tések támogatására, az önkormányzati tulajdonú Kiszombor, 
József Attila utcában lévő ‒ tömegközlekedés által igénybe vett 
- út felújítására, az igényelt támogatási összeg: 11.043.285 Ft, 
az önkormányzati önerő: 1.948.815 Ft, valamint
 • egyetért és szükségesnek tartja a Kiszombori Polgármeste-
ri Hivatal irattárába ablakok vásárlását, melyhez legfeljebb 
2.600.000 Ft összeget biztosít.

A képviselő-testület 2015. június 26. napján ismét rendkívüli 
ülést tartott, melynek keretében döntött arról, hogy pályázatot 
kíván benyújtani a Magyarország 2015. évi központi költségve-
téséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 7. pont a) pont 
szerinti közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra, az Ön-
kormányzat fenntartásában lévő Ady Endre Művelődési Ház ‒ 
mint közösségi színtér - műszaki, technikai eszközállományá-
nak gyarapítására, az igényelt támogatási összeg: 2.777.187 Ft, 
az önkormányzati önerő: 308.577 Ft.

A képviselő-testület 2015. június 30. napján tartotta soros ülé-
sét, melynek keretében első napirendként tudomásul vette a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kiszombori feladatel-
látásáról, az iskola működtetésének tapasztalatairól szóló tájé-
koztatót.
Második napirendben elfogadta a polgármesteri jelentést.
A rendelettervezetek, döntési javaslatok napirendben
- megalkotta a természetben nyújtott mezőgazdasági termény-
segélyről szóló önkormányzati rendeletét;
- módosította 
 • az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
17/2014. (X. 22.) önkormányzati rendeletét,
 • a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénylésé-
ről és a fizetendő térítési díjakról szóló 16/2013. (VI. 26.) önkor-
mányzati rendeletét, továbbá
 • az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II. 
25.) önkormányzati rendeletét;
- jóváhagyta a felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Programot;
- döntött arról, hogy 
 • vállalja Kiszombor település vonatkozásában elkészített há-
lózatrekonstrukciós intézkedési terv megvalósítását, tekintettel 
arra, hogy az ivóvízminőség-javítást célzó beruházásokat lehető-
vé tevő KEOP 1.3.0 pályázati kiírás értelmében azon támogatott 
településeknek, amelyek esetében a hálózati veszteség maga-
sabb, mint 20 %, a projekt keretein belül a településre készített 
hálózatrekonstrukciós terv megvalósítását vállalnia kell, vala-
mint kötelezettséget vállalt arra, hogy pályázati források rendel-
kezésre állása esetén a szintre hozó rekonstrukció (a 20 %-os há-
lózati veszteség érték eléréséhez szükséges rekonstrukció) és 
a szinten tartó rekonstrukció (a hálózati veszteség tartósan 20 
% alatti tartásához szükséges rekonstrukció) megvalósítására 
pályázati kiírás esetén pályázatot nyújt be;
 • a Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti épületben 
lévő raktárhelyiséget és a megközelítését segítő közös haszná-
latú bejáratot a hasznosítására meghirdetett pályázat alapján 
Szentirmai László részére hangszerek tárolására szolgáló raktár 
céljára adja bérbe;
• a 2015. augusztus 13-21. között megrendezésre kerülő Ázsia 
Expressz/Asia Express 2015 nemzetközi gyermek és ifjúsági fil-
mfesztivál és művészeti találkozó 2015. augusztus 18. napi

programjai Kiszomboron kerüljenek megrendezésre, a progra-
mok helyszínét az Ady Endre Művelődési Házban biztosítja, a 
résztvevők vendéglátásához (vacsora) legfeljebb 200.000 Ft 
összeget biztosít;
 • egyetért kerékpáros térkép kiadásával, melyen Makó és a kör-
nyező települések kerékpáros elérhetősége kerülne feltünte-
tésre, a térkép kiadásához legfeljebb 15.000 Ft összeget biztosít;
 • a 2015. július 26. napján megrendezésre kerülő „II. Torontál 
kaland- és teljesítménytúra” résztvevőinek vendéglátásához 
(üdítő, ásványvíz, péksütemény) legfeljebb 50 ezer forint össze-
get biztosít;
 • jóváhagyja a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit 
Kft. ‒ mint Közszolgáltató - és Kiszombor Nagyközség Önkor-
mányzata között megkötendő ‒ 2015. július 1. napjától hatályos 
- egységes szerkezetű Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződést;
 • a 2015. október 24. napján Kiszomboron, a Vályogos-tó partján 
megrendezésre kerülő Hungária Boxer Klub nemzetközi klubki-
állítás megrendezéséhez biztosítja az Önkormányzat tulajdonát 
képező rendezvénysátrat;
 • az Önkormányzat fenntartásában működő Kiszombori Mikro-
térség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda azon munka-
társainak, akik nem tartoznak az életpálya-modell hatálya alá 
többletdíjazást, egyéb béren kívüli juttatást nem kíván biztosí-
tani, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat 2015. évi költség-
vetésében 8.000 Ft/fő/hó összegű Erzsébet-utalványt biztosít a 
fenntartásában, valamint a kiszombori székhelyű Társulás fenn-
tartásában lévő intézmények közalkalmazotti jogviszonyban 
foglalkoztatott összes munkatársa részére;
 • az Önkormányzat tulajdonában lévő Kiszombor, Nagyszent-
miklósi u. 10. szám alatti üzlethelyiség bérlőjének kérelmét, 
melyben az üzlethelyiség bejárata felé világító cégtábla felsze-
relését kérte, nem támogatja, tekintettel arra, hogy a nagymé-
retű tábla formája az épület jellegéhez nem illeszkedik, kihe-
lyezése településképi szempontokra figyelemmel is aggályos;
 • a KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft-vel 2014. június 1. 
napján megkötött, 2015. június 30. napjáig hatályos bérleti szer-
ződést meghosszabbítja 2015. szeptember 30. napjáig azonos 
bérbeadási feltételek mellett;
Negyedik napirendi pont keretében elfogadta a Kiszombori Mik-
rotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda 2014/2015-ös 
nevelési évre vonatkozó tevékenységéről szóló beszámolót.
Az utolsó napirendi pont keretében tudomásul vette a lakossági 
kintlévőségekről szóló tájékoztatót.

  TISZTELT LAKOSSÁG! 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Közlöny 98. számában 
(2015. július 6.) megjelent a 174/2015 (VII. 6.) Korm. rendelet, 
amely módosította a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) a Korm. rende-
letet. 
Ez a módosítás érinti egyedül élők esetén a 60 literes edénymé-
ret választási lehetősége kötelező biztosításának időpontját, 
az ezzel kapcsolatos vonatkozó rendelkezést 2015. július 1. he-
lyett 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

M, 7.SZÁM
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ÓVODAI HÍREK

„HA VÉGRE ITT A NYÁR, ÉS MELEG AZ IDŐ…”- NYÁRI HÍREK AZ OVIBÓL 
Az ismert nótát bárki tudná folytatni, hisz jól cseng a 
fülünkben. Igen, valóban itt tombol a nyár a fejünk 
felett és ilyenkor, ha a gyermek nem „strandra jár”, 
- és szülei nem tudják megoldani az otthoni elhelye-
zését - nos, akkor bizony marad az óvodában.
 Ilyenkor nyáridőben már összevont csoportok („csi-
cseriborsók” és „bablencsék”) működnek intézmé-
nyünkben a nyári szabadságolások miatt. Tudjuk, 
hogy a kisgyermekeknek életkori sajátosságukból 
adódóan fontos a rendszeresség és az állandóságok, 
mert ezek a biztonságérzetüket erősítik. Továbbá, 
ahogy a felnőtteknek, úgy a kicsiknek is szükségük 
van a nyári szabadságolásra, a pihenésre és feltöl-
tődésre a családdal. Ezért előfordul, hogy néhány 
gyermeket kezdetben megvisel a csoportváltozás, 
és a róluk gondoskodó felnőttek cserélődése, a 
néha nagyobb csoportlétszám. Nehezebben válnak 
el reggel azért is, mert szeretnének anyával, apával 
maradni otthon. Mindezeket szem előtt tartva szer-
vezzük meg a nyári életünket az oviban. Igyekszünk 
változatos programokat szervezni azoknak az óvo-
dásainknak, akik még nem kezdhették meg a „sza-
badságukat”.
Az időjárás döntően befolyásolja ezt az időszakot. 
Fokozottan figyelünk a napsütés és a meleg elleni 
védekezésre. Reggel szellős ruházatban, napszem-
üvegben, kalapban érkeznek a gyermekek óvo-
dánkba, és ahogy a levegő egyre forrósodik, úgy 
alkalmazkodunk mi is. Napvédő krémekkel lekenjük 
a gyerekeket, bekapcsoljuk a párakaput, pancsolási 
lehetőséget biztosítunk, figyelünk, hogy az árnyék-
ban játszanak, és folyamatosan itatjuk őket vízzel, 
limonádéval. A délelőtti játék végeztével letusoljuk 
őket, ebéd után pedig a ventilátorokkal kellemes 
klímát teremtve a csoportszobában pihenhetnek. Az 
óvodai mindennapokat megpróbáljuk színesebbé, 
izgalmasabbá varázsolni például palacsintasütéssel, 
limonádé készítéssel, borsófejtéssel, kézműveske-
déssel, rajzolással, festéssel, forgók-, papírsárkány- 
és fejdíszek barkácsolásával. 

Az „indián nyár” hetében például a gyermekek indi-
án sátorban játszhattak, ruhát készíthettek, kavicsot 
festhettek, karkötőt fonhattak. A „Zombor Beach” 
hetében pedig fürdőruhában pancsolhattak, játsz-
hattak a párakapu alatt, illetve strandlabdázhattak. 
Ilyen és hasonló programokkal, valamint a szülők 
által felajánlott idénygyümölcsökkel, zöldségekkel 
talán sikerül azoknak a gyermekeknek a nyarát is szí-
nesebbé, változatosabbá tenni, akiknek a szülei dol-
goznak. Azért az az igazi kikapcsolódás, pihenés egy 
óvodásnak (is) az, amikor a szeretteivel, a szüleivel, a 
nagyszüleivel együtt szünidőzhet.
Ez az időszak az oviban nem csak a szünidőről szól. 
Ezen a nyáron három gyakornokot is fogadtunk, akik 
pedagógiai tanulmányukhoz a mi óvodánkban tel-
jesítették kötelező gyakorlatukat. A Nemzeti közne-
velésről szóló 2011. évi CXC törvényben foglaltaknak 
megfelelő iskolai közösségi szolgálatára vonatkozó 
kötelezettségét 3 középiskolás teljesíti nálunk. 
Ilyenkor is igyekszünk szépíteni, újítani az óvoda 
tárgyi környezetét. A Mosolygó Gyermekarcok Ala-
pítvány jóvoltából új kerti padokat, csúszdát és gyer-
mek játékmotorokat, tanulóbicikliket, kreatív mun-
kákhoz eszközöket vásároltunk. 
A figyelmes szemlélődő azt is észreveheti, hogy az 
önkormányzati pályázatnak köszönhetően folyama-
tosan kerülnek fel az ovira is a napelemek. 
Ezúton köszönjük Becsei Györgynek, hogy felújítot-
ta a gyermekasztalokat a Napsugár csoportban, va-
lamint Cseh Róbertnek a különböző karbantartási 
szakmunkákban való segítségét.
További szép, vidám és balesetmentes nyarat kívá-
nunk minden kicsinek és nagynak!

Balázs Tímea óvónő 
és Németh Jánosné óvodatitkár

3



KISZOMBORI HÍRADÓ - XXIV.ÉVFOLYAM, 7.SZÁM

KISZOMBORI SZOCIÁLIS és GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY-HÍREK

  NYUGDÍJAS DIVATBEMUTATÓ A NAPRAFORGÓ IDŐSEK KLUBJÁBAN 
Ez év tavaszán beszélgetés közben merült fel, hogy 
divatbemutatót kellene rendeznünk egy klubfog-
lalkozás keretében. A kérdés már csak az volt: Me-
lyik korszak ruhái kerüljenek bemutatásra? 60-70-es 
évek ruhái mellett döntöttünk. Minden klubtársam 
lelkesen készülődött, találgatások folytak, ki miben 
jelenik meg. A bemutatóra végül egy júniusi délutá-
non került sor.
A szépkorú hölgyek nagyon kecsesen, csinos ru-
hákban vonultak fel a kifutón. Volt itt strandruha, 
koktélruha, elegáns kosztümök, alkalmi ruhák, sza-
badidőruha, még egy őszi kollekció is felvonult. Volt 
egy műsorközlő-bemondó, egy négytagú férfiakból 
álló zsűri, akik, komolyan vették a munkájukat, és szi-
gorúan zsűriztek.
A műsor végére a zsűritagok meghozták a döntésü-
ket az első, második és harmadik helyezés tekinteté-
ben.

A díjnyertes, a strandolónak öltözött hölgy, szorosan 
követte őt - ezüsthelyezéssel - az éjszakai viselet és 
alig lemaradva pontszámaival - a dobogó 2 helye-
zettjétől - a bronzérmes, elegáns-alkalmi ruhát ma-
gára öltő hölgy. 
Természetesen üres kézzel senki nem távozott, jelké-
pes ajándékot mindenki kapott. Nagyon jó hangulat 
alakult ki a műsor végére: nevetés, viccelődés és be-
szélgetés.
 Arra a közös elhatározásra jutottunk, hogy minden 
évben legyen divatbemutató, és az ideihez hasonló-
an egy-egy történelmi korszak vagy évszak kerüljön 
a porondra.
Érdemes tartozni ilyen lelkes, odaadó csapathoz!

                                                               Farkas Imréné
                                                                     klubtag
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CIVIL HÍREK

  VÁLYOGOSI HÍREK 
Áder János Köztársasági Elnök Úr a közelmúltban 
a közmédiákon keresztül felhívással élt a lakosság 
számára környezetünk megóvásának fontossága ér-
dekében. Aki csatlakozni szeretne a felhíváshoz, az 
megteheti a www.elobolygonk.hu oldalon.
- Azoknak, akik vállalták a környezetrendezési hozzá-
járulás ledolgozását, lehetőségük van hét közben is 
munkát végezni. Bővebb tájékoztatás T ó t h János-
tól.
- A 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet 17. §-a alapján 
kérjük, a tópartra kutyával kilátogatókat, hogy ku-
tyáikat pórázon vezessék, elkerülve ezzel a véletlen 
támadásokat, atrocitásokat. Köszönjük.
- Ellenőrzési tapasztalat: Kérjük a tisztelt sporttársa-
kat, hogy a partvonalon úgy foglaljanak helyet, állít-
sanak sátrat, illetve helyezzék el járműveiket, hogy az 
mások közlekedését ne akadályozza. 
Valamint a tóparton horgászókat, hogy csak a váltott 
területi jegyben meghatározott számú készséget 
tartsanak felcsalizva összeszerelt állapotban a víz-
parton az utólagos félreértések elkerülése végett.

- Június 23-án 13:00 körül 5 mázsa méretes PONTY 
érkezett a tóba, ezzel együtt összesen,  21 mázsa mé-
retes halat telepítettünk 2015. évben.
- 05.18-án  3.000, azaz háromezer darab előnevelt (4-
6cm)  S Ü L L Ő  IVADÉK  érkezett a tóba.
- Éves vagy második féléves területi engedélyek érté-
kesítése minden szerdán 15 - 16 óra között a HALŐR-
HÁZNÁL (Tó utca) vagy telefonon történt egyeztetés 
után (06 70/ 327-8862, O l á h Sándor)  a megbeszélt 
helyen és időben. 

  ÁZSIA EXPRESSZ 2015 

RENDEZVÉNYEK

Nemzetközi gyermek és ifjúsági filmfesztivál és művészeti találkozó             
Makó, Kiszombor, Hódmezővásárhely, Budapest

2015. augusztus 13 - 21. 
Az Asia Express nemzetközi ifjúsági filmfesztivál és művészeti találkozó Kiszomborra látogat.
Az augusztus 14-19 között Makón megrendezésre kerülő filmfesztivált augusztus 18-án, kedden Kiszombor 
Önkormányzata látja vendégül. A 6 ázsiai országból: Dél Koreából, Vietnamból, Kínából, Singapore-ból, Irán-
ból, Indonéziából, valamint Németországból és Magyarországról érkezett alkotók megismerik a település 
nevezetességeit Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör segítségével, majd animációs programon vesznek 
részt a Kiszombori Ifjúsági Központtal közösen.
Délután 5 órától az Ady Endre Művelődési Házban művészeti program keretében bemutatkoznak kiszombo-
ri és az ázsiai országokból érkezett zenei, művészeti tehetségek. Utána a közel 90 perces „Asia filmexpress” 
program keretében, ázsiai animációs, rövid és kisjátékfilmeket is láthatnak az érdeklődők, mely programra 
minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
A belépés díjtalan.
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HONISMERETI HÍREK

  JÚLIUS 5. 
Citerakiállítás és a Nefelejcs népdalkör vendégsze-
replés Kiszomboron
Július 5-én Erdélyi Béla bácsi, aki Kiszomboron élt és 
dolgozott sokáig, citeráit tekinthette meg az érdek-
lődő ezen a napon. A Nefelejcs népdalkör citerásai 
és kórusa előadásában csodálatos hangok zendül-
tek-csendültek fel Rotundánkban. Köszönjük.

  TŰZUGRÁS ÉS FESZTIVÁL 
Kicsit esős, kicsit borús, kicsit szűkös, DE A MIENK volt 
a rendezvény.
Köszönet mindenkinek, aki valamilyen módon részt 
vett, támogatott, segített bennünket a lebonyolítás-
ban, a kisebb kellemetlenségek áthidalásában. Jó az 
nagyon, ha nagy a szükség, közel a segítség.
A községi önkormányzat teljes erőbedobással: sátor-
ral, építésével, pakolással, anyagiakkal támogatta a 
rendezvény létrejöttét, hálásak vagyunk érte.
A Rónay-kúria finom étket főzött a fellépő vendége-
inknek, dolgozóknak, az óvoda biztosította az öltö-
zés helyszínét, polgárőrség, rendőrség a felvonulás 
helyszínét. 
Vizi Gábor színpadjára nem volt sajnos, szükség, de a 
hangosítást köszönjük. 
A meghívott táncos-énekes vendégek előtt emeljük 
kalapunkat: vállalták az esőben a felvonulást, sátor-
ban a táncot.
Kézműves támogatóinknak munkájukat, kiállításon 
anyagaikat.
A médiának a híradásokat az érdekes rendezvé-
nyünkről: Makó Városi TV, Promenád.hu, Makó Hír-
adó, MakóMa, Makói Mozaik.
És végezetül nagy-nagy köszönet a honismereti kö-
rös tagtársaknak, akik helyt álltak a nap folyamán.

  KUKORICA-ÚTVESZTŐ FESZTIVÁL 2015 
Július 18-augusztus 15-e között szeretettel várjuk 
a zomboriakat tartalmas rendezvényekkel tűzdelt 
programsorozatunkra az útvesztőbe.
Minden programunk az utveszto.com oldalon meg-
található, ill. friss információk a Facebookon.

  HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 
Helytörténeti Gyűjteményünk adományozói az el-
múlt időszakban: Nyári Mihály, id. Bokor Mihály, 
Szűcs Zoltánné, Mack Zoltán, Nagyné Kocsis Katalin. 
Köszönjük adományukat.

  HONISMERETI TÁBOR 2015 
Július 6-10 között rendkívül mozgalmas tábori élet-
ben volt része a zombori gyermekeknek. A tábor 
nyertes NEA-pályázat segítségével, a községi önkor-
mányzat, rendőrség és polgárőrség támogatásával 
valósult meg.
A népi bútorfestés témájában búvárkodhattak a 
gyerekek Kovács Judit, maroslelei pedagógus segít-
ségével, aki most újra vállalkozott a tábor szakmai 
munkájának vezetésére. A József Attila Múzeumba is 
bejutottunk, ahol Szikszai Zsuzsa tárta elénk a múze-
um kincseit. Süliné Rácz Emőke 3 napig irányítgatta 
a gyermekeket, az ő területe a térség és Kiszombor 
történeti bemutatása volt. Számos kézművességgel 
ismerkedhettek a gyerekek barátaink, tagjaink és 
pártolóink segítségével. Így itt voltak: Kovács Ivánné, 
Kovács Iván (náluk megtekinthettük Pirike csodála-
tos népi gyűjtéseit, munkáit is), Gál Tibor és felesé-
ge Ildikó, Sóki Andrásné, Szalmáné Horváth Mártika, 
Majorosné László Edit, Gera Magdolna. Méreg Molli 
és Pópity István pedig a táncházban volt segítsé-
günkre. A gyermekek munkáját segítgették: Jankó 
Istvánné, Terzin Józsefné és Nagy Katalin. Szülői 
segítségeink is voltak: Süvegné Nagy Ivett, Czirbus 
Beáta, Jankó Jánosné, Decsiné Oláh Zsuzsanna. Kö-
zösségi szolgálatát végezte, és sokat segített nekünk 
László Levente. Az étkezésünk a Rónay-kúriában tör-
tént, és a tábor helye az Ady Endre Művelődési Ház-
ban volt.
Mindenkinek, aki tevőlegesen hozzájárult a gyere-
kek egy hetének tartalmas kitöltéséhez nagyon nagy 
köszönet.
    Jövőre folytatjuk.
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  FALUTANULMÁNY HÍRMORSZÁK 
Kiss Mária Hortensia 

Díszpolgárunkat választottuk 2003-ban a honisme-
reti kör névadójává, mert úgy gondoltuk, ő képviseli 
számunkra leginkább azt az ideált, aki példát muta-
tott arra, hogyan kell szeretnünk szűkebb hazánkat; 
hagyományainkat megőrizte, és szív-lélek ember 
volt apácaként is.
A Honismereti hírek rovatban  érdekes részleteket 
villantunk fel legjelentősebb munkájából, a faluta-
nulmányból, ami érdekes olvasmány lehet a ma em-
berének, a ma élő kiszomboriaknak is. 
A következő számban indul új sorozatunk ahol az 
aratás régi hagyományaival ismerkedhet meg az ol-
vasó.
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VASÁRNAP IS NYITVA!
   
 - diszperzit, mészfesték 
 - zománc festék , lakklazúr 
 - hígítók, színező paszták 
 - alumínium- és fa létra
 - ecset, takarófólia 
 - falfix, csiszolóvászon
 - vakoló és falazó habarcs 
 - purhab, tömítők

      VASÁRNAP IS NYITVA!

 - kerékpár külső, belső gumik 
 - raschellzsák, PP-zsák
 - befőttesüveg és tető (lapka)
 - kerti szerszámok és nyelek
 - alumínium és fa létra
 - PB-gázpalackcsere
 - telefon online feltöltés 
(Telenor, T-mobile, Vodafone)
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