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HIRDETMÉNY
KISZOMBOR NAGYKÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA

POLGÁRMESTER IDŐKÖZI VÁLASZTÁSÁT TŰZTE KI. 

A szavazás napja: 

2020. SZEPTEMBER 6. 
A SZAVAZÁS 6:00 óRÁTóL 19:00 óRÁIG TART.

NÉVjEGYZÉK
A névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről, valamint a szavazás helyéről és idejéről értesítőt kap-
tak. A névjegyzék a helyi választási irodában (a Kiszombori Polgármesteri Hivatalban) tekinthető meg. 

SZAVAZÁS
A választópolgár személyesen, az értesítőn feltüntetett szavazóhelyiségben szavazhat.

Kiszombor nagyközségben az alábbi szavazókörökben élhetnek szavazójogukkal a választópolgárok:
  001 szavazókör  Nagyszentmiklósi u. 8. (akadálymentes)
  002 szavazókör Móricz Zsigmond u. 4 (akadálymentes) 
  003 szavazókör józsef Attila u. 19.
  004 szavazókör Szegedi u. 13. (akadálymentes)

A mozgásában korlátozott választópolgár mozgóurnát kérhet.
Az időközi választáson átjelentkezésre csak abban az esetben van lehetőség, ha a választópolgár lakóhelye és tartózkodási helye 
ugyanazon választókerületben van.
Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, aki 2019. október 13-án és az átjelentkezésre irányuló kérel-
me elbírálásakor, ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2020. szeptember 6-ig 
tart.

A SZAVAZÁS MóDjA:
- A szavazatszámláló bizottság először megállapítja az Ön személyazonosságát és lakcímét/személyi azonosítóját, valamint azt, hogy 
szerepel-e a névjegyzéken.
- A személyazonosság és lakcím igazolására a következő, érvényes igazolványok alkalmasak:
	 •		lakcímet	tartalmazó	személyazonosító	igazolvány	(régi	típusú,	könyvecske	formátumú)	vagy	
	 •		személyazonosító	igazolvány	(kártyaformátumú)	vagy	
	 •		ideiglenes	személyazonosító	igazolvány	vagy
	 •		vezetői	engedély	vagy
	 •		útlevél	és	
mindegyik felsorolt igazolvány mellett a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
- Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottságtól megkapja a szavazólapot és a borítékot. A szavazólapot az Ön jelen-
létében lebélyegzik. A szavazólap átvételekor Önnek alá kell írnia a névjegyzéket. 
- A szavazáshoz szavazófülke áll rendelkezésre, amelyben kitöltheti a szavazólapokat. Érvényesen szavazni a polgármesterjelölt neve 
melletti körbe tollal írt X vagy + jellel lehet! Csak EGY jelöltre leadott szavazat érvényes! Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem 
vehető figyelembe.
- Végezetül a szavazólapot a borítékba kell helyezni, és a borítékot a szavazatszámláló bizottság előtt az urnába kell dobnia.

A szavazólapon a polgármesterjelöltek sorrendjét a Kiszombor Nagyközség Helyi Választási Bizottsága sorsolással az alábbiak sze-
rint határozta meg, a sorsolás eredményeként a jelöltek az alábbi sorrendben kerülnek feltüntetésre a szavazólapon:
 

 

A választással kapcsolatos részletes tájékoztatásért a Polgármesteri Hivatalban működő Helyi Választási Irodához lehet fordulni.

A kiszombori Helyi Választási Iroda címe: 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel.: 62/525-090, e-mail: ph@kiszombor.hu, veze-
tője: Tenczerné Bajusz Ilona, helyettese: Furujás Józsefné

jELÖLT NEVE:         FüGGETLEN/jELÖLŐ SZERVEZET
Szirbik Imre     Független
Tóth Antal     Független
Csanádi Ferenc    Független

Tenczerné Bajusz Ilona
Kiszombori Helyi Választási Iroda vezetője
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

TISZTELT üGYFELüNK!
A Szegedi Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. értesíti tisztelt Ügyfeleit, 
hogy a közszolgáltatás ellátásában a sze-
lektív hulladékgyűjtés fejlesztése érdeké-
ben új, 120 l-es hulladékgyűjtő edény ke-
rül kiosztásra térítésmentesen a lakossági 
ügyfeleink részére.

Az edény átadásának helye, ideje:
Móricz Zsigmond utca 1. szám alatt 

(Kastély, Lovarda épület).

	 					•	2020.	augusztus	28.	péntek	
        14:00 – 18:00 óra között
	 					•	2020.	szeptember	04.	péntek	
        14:00 – 18:00 óra között
	 					•	2020.	szeptember	11.	péntek	
        14:00 – 18:00 óra között
	 					•	2020.	szeptember	12.	szombat	
        10:00 – 16:00 óra között
	 					•	2020.	szeptember	18.	péntek	
        14:00 – 18:00 óra között

A szelektív hulladéktároló edény átvé-
teléről minden ügyfelünk személyes tá-
jékoztató levelet fog kapni. Kérjük önö-
ket, hogy csak a levélben szereplő osz-
tás időpontjára jöjjenek el. Az edények 

átvételének feltétele, hogy lakossági ügy-
felünk érvényes, nem szüneteltető elő-
fizetéssel rendelkezzen. Kérjük, hogy az 
önkormányzat által kiosztott tájékozta-
tó levelünket és a mellékletét képező Át-
adás-átvételi jegyzőkönyvet hozzák ma-
gukkal az edényosztás helyére. Az edény 
átvétele térítésmentesen, személyes okmá-
nyok bemutatása mellett történik, akadá-
lyoztatás esetén teljes bizonyító erejű ma-
gánokiratba foglalt meghatalmazással is 
lehetséges. A meghirdetett edényosztást 
követően társaságunk telephelyén, 6728 
Szeged, Városgazda sor 1. alatt is átvehető 
munkanapokon az edény, az értesítő levél 
egyidejű átadása mellett: hétfő - csütör-
tök: 8:00 – 15:00 óra között, péntek: 8:00 
- 13:00 óra között. Telefonos elérhetőség: 
62/777-177.

Az újonnan kiosztott szelektív edények-
ben továbbra is az alábbi csomagolási hul-
ladék típusokat lehet együtt gyűjteni: pa-
pír, műanyag és fém csomagolási hulla-
dék.
Az elkülönített hulladék gyűjtése a ko-
rábban kiadott rend szerinti időpontok-
ban fog történni.
Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, 

hogy a SZELEKTÍV HuLLADÉKGYŰj-
TŐ EDÉNYEKBE TILOS üVEGHuL-
LADÉKOT GYŰjTENI, mivel a váloga-
tóműben ez balesetet okozhat, ezt a hulla-
déktípust elhelyezni hulladékudvarokban, 
gyűjtőszigeteken lehet.
Az edény használatával kapcsolatos fon-
tos tudnivalókat az átadási-átvételi jegy-
zőkönyv tartalmazza. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben a 
csomagolási hulladék minősége nem felel 
meg szelektív hulladékgyűjtés feltételei-
nek, úgy az értesítő hátrahagyása mellett a 
mindenkori legalább 120 literes kommu-
nális hulladék díjtételének megfelelő té-
rítés ellenében kerül elszállításra.

Hulladékszállítással kapcsolatban problé-
mája merülne fel, kérjük, szíveskedjen je-
lezni azt lehetőleg még a szállítás napján 
munkaidőben - 06:00-20:00 óráig- Disz-
pécserszolgálatunknál a 62/777-161–es 
közvetlen telefonszámon. Bejelentését 
megteheti a hulladek@szegedihulladek.hu 
e-mail címen vagy a következő telefonszá-
mon: 62/777-177 (hétfő – kedd - szerda: 
8-15 óráig, csütörtök: 7-19 óráig, péntek: 
8-13 óráig.

■ Kiszombor Nagyközség Önkor-
mányzata annak érdekében, hogy eny-
hítse az óvodába és iskolába járó gyer-
meket nevelőcsaládok anyagi terhe-
it, valamint a szülőket arra ösztönözze, 
hogy a kiszombori óvodába és iskolá-
ba írassák be a gyermekeiket, támoga-
tásban részesíti azon személyeket, akik-
nek a családjában az egy főre jutó nettó 
jövedelem nem haladja meg a 160.000 
Ft/fő 

a) óvodáskorú gyermeke a Kis-
zombori Karátson Emília Óvodába jár, 
b) általános iskoláskorú gyermeke a 
Kiszombori Dózsa György Általános 
Iskola tanulója,
c) az általános iskolás tanuló vagy az 
óvodás a kiszombori intézmények-
től eltérő intézménybe jár, és a szülő a 
Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bi-
zottsága által kiállított szakvélemény-
nyel igazolja, hogy a gyermeke sajátos 

nevelési igénye, fogyatékossága mi-
att a település intézményében ellátni 
nem tudják 
d) gyermeke általános iskolai tanul-
mányait befejezte, de közoktatási in-
tézmény nappali tagozatán tanul, és 
családi pótlékra jogosult. 

 A jogosultak a kérelmüket a mellékelt 
nyomtatvány kitöltésével juttathatják el 
a Kiszombori Polgármesteri Hivatalba.

1. A tanév, nevelési év kezdetének támo-
gatása iránti kérelmet szeptember 30-ig 
lehet beadni, a határidő elmulasztása 
jogvesztő.
2. A kérelemhez a kiszombori óvodába 
és általános iskolába járó tanulóknak is-
kolalátogatási igazolást nem kell becsa-
tolni.
3. A kérelem mellékletét képezi a sajátos 
nevelési igényű, vagy fogyatékos gyer-
mek esetében iskolalátogatási igazolás és 

a Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bi-
zottsága szakvéleményének fénymásola-
tát kell becsatolni azon gyermekek ese-
tében, akik nem kiszombori óvodába, 
vagy általános iskolába járnak.
4. A kérelemhez mellékelni kell a családi 
pótlékra (iskoláztatási támogatásra) jo-
gosult középiskolás gyermek iskolaláto-
gatási igazolását
5. A tanév, nevelési év kezdetének támo-
gatása a kiszombori állandó vagy tar-
tózkodási hellyel rendelkező és életvitel-
szerűen Kiszomboron élő tanuló jogo-
sult.
6. A tanév, nevelési év kezdetének támo-
gatása csak azok a családok részesíthe-
tők, ahol az egy főre jutó jövedelem nem 
haladja meg a 160.000 Ft-ot

Kiszombor, 2020. július
    Szirbik Imre 
                alpolgármester

TÁjÉKOZTATó

SZELEKTÍV HuLLADÉKGYŰjTÉSI TÁjÉKOZTATó



■ A bölcsődés gyerekek számára a nyári élet is 
csupa játék és móka. A fák nyújtotta árnyékban 
számtalan játékeszköz hívogat, csábít mozgás-
ra kisebbeket és nagyobbakat egyaránt. A má-
szóka, a csúszdák, kismotorok, biciklik és lab-
dák lehetőséget teremtenek arra, hogy a gyer-
mekek többféle, változatos mozgásformákat 
gyakoroljanak. A homokozóban sorra készül-
nek a homok sütik és homokvárak. A kisgyer-
meknevelőkkel közösen készített homokraj-
zok is nap mint nap díszítik az udvart, fejlesztik 
a gyermekek vizuális érzékét. Az udvarra kihe-
lyezett padokon és asztalokon lehetőség nyílik 
arra, hogy a gyerekek gyurmázhassanak, zsír-
kréta és ceruza segítségével szebbnél szebb al-
kotásokat készíthessenek. A kicsik nagy buzga-
lommal festik le víz és ecset segítségével az ud-
vari kerítést is.
   Az augusztus azonban a nagyobbak számá-

ra egyúttal az elválás és a búcsú ideje is, hiszen 
ők már szeptembertől óvodások lesznek. A bú-
csú sohasem könnyű, hiszen mi kisgyermekne-
velők, bensőséges kapcsolatba kerülünk a ránk 
bízott gyerekekkel. Szeretnénk megköszönni a 
szülők bizalmát és támogatását, amivel nagy-
ban segítették munkánkat és ez által gyermeke-
ik fejlődését. Szokásaink szerint ilyenkor a böl-
csőde dolgozói búcsú uzsonnával köszönnek el 
a gyermekektől.
Akiktől idén búcsúzunk:

TóTh CSenGe AnnA
MÉreG hAnnA PAnkA

SZAbó SZírIUSZ GÁbrIeL
kIS hAnnA VIkTórIA

SZekereS TíMeA MÉdeA
SZeMerÉdI-FOdOr eMILI

kISS dOMInIk TAMÁS
kASZÁS kInGA

kerekeS benCe LÁSZLó
GAjdÁn LOreTTA

kOVÁCS-ZSArkó eMíLIA jULIAnnA

naszradiné Sódar judit és Ferencsik Mónika 
kisgyermeknevelők
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óVODAI HÍREK

BÖLCSŐDEI HÍREK

■  nYÁrI nAPOk AZ OVIbAn
Az óvodánkban június közepétől nyári élet van. 
Vagyis így nevezzük azt az időszakot, amikor 
összevont csoportban váltott nevelőkkel bizto-
sítunk gyermekfelügyeletet azoknak az óvodá-
soknak, akiknek szüleik nem tudják megolda-
ni gyermekük otthoni elhelyezését. Idén sok-
kal többen éltek ezzel a lehetőséggel, hiszen a 
Covid vírus miatt sok szülőnek elfogyott a sza-
badsága. Természetesen voltak olyan gyerekek 
is, akiknek a szülei biztonságosabbnak tartották 
az otthonlétet, és ezt meg tudták oldani. 
 A hátsó udvar árnyékot adó fái alatt töltöttük 
a nyarat. Megpróbáltunk a gyermekek minden-
napjait színessé tenni. A megszokott homoko-
zás, csúszdázás, mászókázás mellett fociztunk, 
zenés táncoltunk, festettünk, kézműveskedtünk 
a gyerekekkel. Párakapuval, árnyékoló vitorlák-
kal védekeztünk a nap ellen. A gyermekeket le-
kentünk naptejjel, és szükség esetén szúnyogri-
asztó készítményekkel. A folyadékpótlásra és a 
rendszeres kézmosásra, higiéniára különös te-
kintettel figyeltünk. 
 Szülői felajánlásoknak köszönhetően gyü-
mölcsöket, barackot, dinnyét ehettek ovisaink 
- amit minden kedves hozzájáruló szülőnek sze-
retnénk megköszönni. Leszedtük a meggyet is 
a megyfánkról, amiből daduskáink finom süte-
ményt készítettek a gyerekeknek.
 Mini kirándulást is szerveztünk azért, hogy 
a gyermekek kulturális látásmódját bővítsük. 
Ezért megtekintettük a Helytörténeti Gyűjte-
ményt. Ahol rácsodálkoztak a régmúlt idők tár-
gyaira, használati eszközeire. Ezt követően a 
Rónay-kúria felső emeletén rendezett kiállítás-
ra mentünk el, ahol megismerkedhettek Török 
Ákos természetfotóival. A fotókon örömmel is-
merték fel a madárvilág jellegzetes madarait.
 

Búcsú a bölcsitől
Megnőttünk, már nagyok vagyunk,

nem vagyunk már kisbabák.
Ideje, hogy útra keljünk,
megnézzük az óvodát.

Felvesszük a kiscipőnket, 
hamarosan indulunk.

Visszük, amit itt tanultunk,
a bölcsitől búcsúzunk! 

Folytatás a 6. oldalon!
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Az oviban „Kukorica – Party”-t is rendeztünk. 
A dajkák segítettek megfőzni a csöveket. A gye-
rekek örömmel fogadták ezt a meglepetést. 
Mint kiderült, sokan ettek már főtt kukoricát, de 
volt olyan gyerek is, aki itt kóstolta meg először 
ezt a finom, nyári csemegét.

balázs Tímea, óvodapedagógus

■ Vannak mindig, akik gondolnak ránk!
Ismét meglepetés csomagokat kaptunk az 
egyik örökbe fogadónktól – Saári Szilviától. 
Az egyik csomagban homokozó játékokat kül-
dött a gyerekeknek, a másikban pedig a rajzo-
láshoz, festéshez szükséges anyagokat. Külde-
ményének köszönhetően gazdagabb elfoglalt-
ságokkal, játékkal telt a gyerekek ideje, és na-
gyon örültek neki! Mi is megörültünk a külde-
ményeknek, és annak is, hogy a kezdeti lelke-
sedés nem hagy alább, sőt folytatódik. Egy sze-
gedi házaspár is ennek a mozgalomnak köszön-
hetően keresett meg minket, és hozta el szemé-
lyesen ruha-könyv- és játékadományait. Sok jó 
ember él közöttünk, akik név nélkül, önzetlenül 
segítenek!
 Egy beadott nyertes DM-pályázatnak köszön-
hetően naptejeket kaptunk, amelyeknek ezek-
ben a forró nyári napokban nagy hasznát vet-
tük a napégés megelőzésében. Köszönjük a 
szúnyogriasztó sprayket, amit gondos szülőktől 
kaptunk.
 Kiváló állapotban lévő használt szekrényeket 
és polcokat kaptunk Szirbik Imre alpolgármes-
ter úr megkeresésére és a kiszombori születésű 
Sákovics József jóvoltából a makói IPOSZ régi 
székházából. A bútorok a nevelői szobába és az 
irodába kerülnek, de néhány polcot a csopor-

tokba helyezünk el játék- és eszköztárolás cél-
jából. Nagyon szépen köszönjük.
 A sok eső miatt idén sűrűn kell füvet vágni az 
ovi udvarokon is. Sajnos a régi fűnyírónk állan-
dó korrigálásra szorult. A Polgármesteri Hivatal 
munkatársai többször végeztek rajra javítást, 
de egyik nap csak nem indult el. Egyik kolléga-
nőnk párja vállalta, hogy átnézi a gépet, és nagy 
örömünkre sikerült megszerelnie, most műkö-
dik megint. Nyilvánosan szeretnénk ezt megkö-
szönni Czavalinga Zsoltnak.
 A hónap utolsó hetében már a következő ne-
velési évet készítjük elő. A gyermekmosdók fer-
tőtlenítő meszelésére is sor kerül. Minden játé-
kot, textíliát, eszközt, bútort átmosnak, kitakarí-
tanak dajkáink. Szépítjük a csoportszobákat, az 
óvoda helyiségeit- abban a reményben, hogy 
szeptember 1-től a megszokott módon fogad-
hatjuk majd ovisainkat! Addig is mindenkinek 
egy kis pihenést, feltöltődést és szép nyári na-
pokat kívánunk! 

börcsökné balázs Márta, óvodavezető

■ könYVTÁrI hírek - SZöSSZeneT

Júliusban visszatértünk a régi kerékvágásba, 
felhasználóink a megszokott gyakorisággal ve-
szik igénybe a könyvtári szolgáltatásokat. El-
fogytak a „saját” vagy a szomszédtól kölcsön-
kapott könyvek, így már minden rendszeres ol-
vasónk újra eljött hozzánk kölcsönözni. Szeren-
csére volt is miből válogatni, hiszen két ízben is 
rendeltünk új könyveket – köszönjük a somo-
gyis kollégák segítségét.
 A napközisek is felfedezték a könyvtá-
rat. Pedagógusaik kíséretében invitáltuk őket 
KönyvtárMoziba, a Magyar népmesék c. soro-
zat egy-egy részét megnézni. A vetítés után a 
jól megszokott játék sem maradhatott el. Ügyes 
volt a csapat és persze, a tanár nénik is!
 Várjuk a felnőtteket, a gyerekeket, várunk 
mindenkit, aki szeret olvasni, de mindazo-
kat a gyerekeket is, akik kevésbé. A könyvtár-
nál nincs is jobb hely arra, hogy a gyermek el-
kezdje kitágítani (képzelet)világát. Biztosan tu-
dunk olyan könyvet adni a kezükbe, ami nekik 
való, melyeken keresztül megkedvelhetik az ol-
vasást.

KÖNYVTÁRI HÍREK
KÖNYVAjÁNLó

„Óh ne mondjátok azt, 
hogy a Könyv ma nem kell,

hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember:
mert a Könyv is Élet, és él, 

mint az ember –így él: emberben könyv, 
s a Könyvben az Ember.” 

Babits Mihály soraival és olvasói ajánlás-
sal kínálunk Önöknek remek könyveket a 

nyár hátralévő részére. 
  Adrián renáta - könyvtár
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AZ ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI

■ körülölel a természet
Július 17-én Török Ákos természetfotóiból nyílt 
kiállítás Körülölel a természet címmel a Rónay-
kúria kiállítóterében. Különösen nagy öröm szá-
munkra, hogy helyi fiatalokat támogathatunk 
pályájuk elején.

 

Ákos 1997. április 29-én született Makón. Saját 
bevallása szerint mindig is szerette a kreatív al-
kotásokat, ebbe beletartozik: a festés, a rajzo-
lás, a logótervezés és persze a fotózás is. Vá-
lasztott tantárgyként rajz- és vizuális kultúrából 

érettségizett. Gimnáziumi évei során részt vett 
egy 7 ország között történő logótervező pályá-
zaton, ahol a 3. helyezést érte el.
 Bemutatkozott már fotóival több Kiszom-
borhoz kapcsolódó közösségi oldalon, valamint 
a Kiszombori Híradó címlapján is.
 Eddigi legnagyobb sikerei, melyekre mél-
tán büszke lehet, a Szegedi Vadaspark és a 
Tesloff-Babilon Kiadó közös fotópályázata 
2019-ből Vadasparki Életképek címmel, melyen 
a megtisztelő első helyet nyerte el. Egy másik a 
Vadaspark által kiírt pályázaton pedig egyedül-
álló módon a fődíjat és a közönségdíjat is be-
zsebelte.
A kiállított fotók kivétel nélkül Kiszomboron ké-
szültek, és főként madarakat ábrázolnak, rávilá-
gítva, hogy milyen csodálatos madárvilág van itt 
a közvetlen környezetünkben is.
 Engedjék meg, hogy néhány mondatot idéz-
zünk Ákostól:
„Szívesen fotózok embereket, állatokat, tájké-
peket, gyakorlatilag bármit. Viszont a legutób-
bi téma, ami jelenleg megfogott, az a madarak 
fotózása. Számtalan faj él aprócska községünk-
ben és annak környékén is. Ősszel saját kezű-
leg barkácsoltam madáretetőket, amiket az ud-
varunkra helyeztem el. Nagyszerű élmény volt 
napról napra felfedezni amint egyre több és 
több madárfaj jelent meg nálunk. Most, hogy 
az idő igazán nyáriasra fordult, a hátsó kertünk-

ben építettem egy itatós madárlest, ami jelen-
tősen nagy segítséget nyújt a szomjas vagy fü-
rödni vágyó madaraknak. Illetve számomra sem 
utolsó lehetőség egy-egy érdekes fotó elkészí-
tésére.”
Talán ilyen az, amikor a fotózás szeretete és az 
állatok iránt érzett tisztelet tökéletes harmóniát 
alkot, kölcsönösen segítve egymást.
Kedves Ákos! Ezúton kívánunk sok sikert az élet 
minden területén, és kívánjuk, hogy még sok 
szép fotóval örvendeztess meg bennünket a jö-
vőben is.
Az időszaki kiállítás még továbbra is ingyene-
sen látogatható. Használják ki a lehetőséget, hi-
szen kellemes programlehetőség lehet minden 
korosztály számára!
/A nyitvatartásról érdeklődni lehet a 06 70/621-
6726-os telefonszámon./

■ Az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó. 
A júniusi lapszámban ígéretet tettünk, hogy 
igyekszünk kárpótolni Önöket az elmaradt tava-
szi programok miatt. Ennek megfelelően a jú-
lius elsősorban a gyerekekről szólt a művelő-

dési házban. Aszfaltrajzversennyel, óriásbubo-
rék-készítéssel, rajzfilmvetítésekkel próbáltuk 
színesebbé tenni a nyári szünidőt számukra. Az 
érdeklődők mindegyik programon nagyon jól 
érezték magukat, de a legsikeresebb, legked-

veltebb elfoglaltság egyértelműen az óriásbu-
borék-készítés volt. A hatalmas, színes buboré-
kok beborították a gyermekzsivajtól hangos ud-
vart, ahol még a felnőttek is kivették részüket 
a mókából.
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■ Aki a virágot szereti…
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata és az Ady Endre Művelődési Ház első ízben pályázatot hirdetett A legszebb virágos kert címmel a települé-
sen élők számára. A versenyre minimum két fotó benyújtásával jelentkezhetett bármely kiszombori lakos. Az értékelés során a pályázó kertek rende-
zettségét, tisztaságát, igényességét, a saját kialakítású kertek, virágosítások ötletességét értékeltük. Nagy örömünkre számos pályázat érkezett ez-
zel is megnehezítve a zsűri döntését. 

A 10 000 FT ÉrTÉkű FődíjAT ÉS A MeGTISZTeLő kISZOMbOr LeGSZebb kerTje CíMeT VIGh-benYó IbOLYA ÉS VIGh róberT ÉrdeMeLTe kI. 

Ezúton köszönjük a pályázat 
elbírálását az Ifjúsági, Kulturá-
lis, Sport és Szabadidő Bizott-
ság tagjainak, a nyerteseknek 
pedig szívből gratulálunk!
Köszönjük minden résztvevő-
nek, hogy virágos udvara, kert-
je szépségével, ápoltságával 
hozzájárul településünk szeb-
bé tételéhez! Reméljük, jövő-
re ismét gyönyörködhetünk vi-
rágos udvaruk, kertjük szépsé-
gében! 

bódi Marianna és 
Zomboriné Szabó klára

A kortárstánc szerelmesei Szirtes Krisztina és 
Andrási Attila segítségével nyerhettek beava-
tást a mozgásművészet világába, majd a két 
előadó Badarság címmel táncduettel örvendez-
tette meg a közönséget. 
Ezt követően a Zombortánc formáció dinami-
kus produkcióit csodálhattuk meg Bedő Kata 
vezetésével. Az előadás után, aki kedvet kapott 
a mozgáshoz, csatlakozhatott egy nagy közös 
össztánc erejéig a táncosokhoz.
 A különböző mozgásformákon túl, izgalmas 
játékokkal vártuk a mozgolódni vágyókat. A leg-
kedveltebb mind közül a sepregető-játék volt, 
de sokan kipróbálták tudásukat, ügyességü-
ket az élőcsocsóban, a rodeó bikán és a labda-
zsonglőr nevű ügyességi próbában is.
 A rendezvényt Kiszombor Nagyközség Ön-
kormányzata támogatta.
 Ezúton köszönjük minden segítőnek, illetve 
résztvevőnek, hogy munkájával hozzájárult a 
program megvalósulásához. Külön köszönet il-
leti Andrási Attilát, Szirtes Krisztinát, Bedő Katát, 
Balázs Tibort, Nógrádiné Vígh Krisztinát, Simon 
Szilvesztert, Frank Zoltánt, Kis Róbertet, Klonka 
Istvánnét, a kiszombori polgárőröket, illetve az 
önkormányzat közfoglalkoztatott dolgozóit.

■ Mert mozogni öröm
Az Egészség Fejlesztési Iroda (EFI) és az Ady 
Endre Művelődési Ház közös szervezésében a 
megszokottól eltérően augusztus 7-én került 
megrendezésre a Mozgás éjszakája.
 A programválasztékkal az elmaradt gyermek-
nap miatt elsősorban a kicsiknek próbáltunk 
kedvezni. A regisztrációt követően kerékpáros 
tekerés indult a sportpályáról a főtéren keresz-
tül Balázs Tibor  vezetésével. A műfüves pályán 
labdarúgó mérkőzéseket tartottunk. A focistá-
kat Simon Szilveszter koordinálta. 



9KISZOMBORI HÍRADÓ2020.  AUGUSZTUS

ÉPíTÉSI TerüLeT eLAdó, 
LebOnThATó ÉPüLeTTeL. 

köZeL AZ új böLCSődÉheZ, 
bOLThOZ, FőTÉrheZ, 
nYUGOdT UTCÁbAn, 

kISZOMbOrOn. 
Érd.: 06-30/995 0520. 

P ROGRAMA JÁN LÓ

• Augusztus 15-én a retró slágereké lesz a fő-
szerep. Felcsendülnek többek között ABBA, 
Elvis, Hungária-dalok és még sok más népsze-
rű szerzemény a Dollár Boys partizenekar elő-
adásában.
• Augusztus 22-én a Fonogram díjas Cimbali-

band együttes fog szórakoztatni minket. A vir-
tuóz zenészekből álló együttes mellett Danics 
Dórát is köszönthetjük a színpadon. A zenekar 
amellett, hogy kiváló minőséget képvisel, stílu-
sával, zenei világával fergeteges hangulatot va-
rázsol nekünk a kúria előtti térre. Dalaik sokszí-

nűsége fiataloknak és idősebbeknek is óriási él-
ményt garantál.
• Augusztus 28-án a kiszombori származású 
Gyémánt Valentin ismert táncdalokkal, testvére, 
Bokor Marianna és zenekara pedig pop-rock ze-
nei válogatással várja a közönséget.

A koncerteken A részvétel ingyenes. éljenek A lehetőséggel! 

Mindenkit szeretettel várunk!

/A RÉSZLETEKET MEGTALÁLHATJÁK PLAKÁTJAINKON ÉS A MűVELŐDÉSI HÁZ FACEBOOK OLDALÁN./

A tavalyi évben nagy sikere volt nyáresti, szabadtéri koncertjeinknek, melyek hátterét az impozáns Rónay-kúria épülete adta. Hagyományteremtő cél-
lal ismét szeretnénk megtölteni élettel a Zeneteraszt. Három hétvégén három különböző stílusú élőzenei koncerttel várjuk Önöket, gondolva a fiata-
lokra és idősebbekre egyaránt.

A járványügyi helyzetre tekintettel, valamint az 
Emberi Erőforrások Minisztériumának javaslata 
alapján továbbra is fokozott figyelmet fordítunk 
intézményünkben a higiéniai szabályok, előírá-
sok betartására. A rendelet értelmében, a zsú-
foltság elkerülése érdekében az intézményben 
azonos időben tartózkodó igénybevevők száma 
maximalizálásra került (15-20 fő).
SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSAInk:
• nAPPALI eLLÁTÁS - IdőSek kLUbjA
Klubtagjaink örömére, június végén folytatód-
hatott a klubélet intézményünkben. A napi be-
szélgetések, találkozások és foglalkozások hi-
ányoztak a legjobban ellátottjaink számára. Az 
egyedüllét és a bezártság elmagányosodáshoz 
vezethet, ezért fontos az idősebb korosztály 
számára is a közösség ereje. 
Lelkes klubtagjaink a visszatérés és mindenki 

nagy örömére varázslatos finomságokat sütöt-
tek az elmúlt hónapban. 
Augusztusban a klub tervezett programjai kö-
zött szerepel a makói József Attila Könyvtár és 
Múzeum látogatása is, de nem maradhat el a 
református istentisztelet, katolikus szentmise 
sem.  
Továbbra is szeretettel várunk minden ked-
ves érdeklődőt irodalmi délelőttjeinkre, melyet 
Martonosi Istvánné tart, valamint kreatív foglal-
kozásainkra Gazsi Gáborné Marika vezetésével, 
aki a quillingtechnika rejtelmeit tanítja meg. 
• SZOCIÁLIS ÉTkeZTeTÉS
A korlátozó intézkedések enyhítésének köszön-
hetően újra hagyományos módon történik az 
ebédkiszállítás a községben. 
• hÁZI SeGíTSÉGnYújTÁS
Szociális alapszolgáltatásaink közé tartozik a 
házi segítségnyújtás, melynek keretein belül a 
szakképzett gondozónők gondozási és ápolási 
feladatokat látnak el, valamint közreműködnek 
a háztartási tevékenységek, a lakókörnyezet hi-
giéniai megtartásában.
 

• CSALÁdSeGíTő- ÉS GYerMekjóLÉTI 
SZOLGÁLAT
Segítséget nyújt hivatalos ügyek intézésében, 
pénzbeli és természetbeni ellátásokhoz, szociá-
lis szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszer-
vezésében, a családban jelentkező konfliktusok 
megoldásának elősegítésében. 
 A szolgálat továbbra is fogad jó állapotú fel-
nőtt és gyermekruhákat, mely nagy segítséget 
jelent a nehéz helyzetben élő családok számá-
ra. A népkonyhai szolgáltatás igénybevételéről 
a családsegítők nyújtanak tájékoztatást.  

Szolgáltatásainkról bővebb információt a 
62/297-074 telefonszámon, valamint szemé-
lyesen a Kiszombor, Óbébai u. 11. szám alatt 
nyújtunk.  

Az intézmény nyitvatartási ideje:
hétfőtől- csütörtökig: 7.30 – 16.00 óráig

Pénteken: 7.30 – 13.30 óráig 

Leléné Szalay bernadett
intézményvezető

A KISZOMBORI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKjóLÉTI INTÉZMÉNY HÍREI

„A kedves szavak rövidek, 
és könnyedén kiejthetők, 

De a visszhangjuk végtelen”.
/ Teréz anya/



10 KISZOMBORI HÍRADÓ 2020.  AUGUSZTUS

kÉPekben ÉS CíMSZAVAkbAn A hOnISMereTI hírek, A kMhhk nYÁrI ÉLeTe
A Helytörténeti Gyűjteményben, kastélynál fogadtunk látogatókat több alkalommal.(Borsi Sándor, Endrész Erzsébet, Görbe Boldizsár, Süliné Rácz 

Emőke)  •  Andrási Attila tartott tánckurzust a főtéren, köszönet neki.  •  Gyermeknapi ajándékul 37 gyermeket vittünk Mezőhegyesre, uzsonnát sü-
töttünk nekik.   •  És immáron 4. hete zajlik a Kiszombori Kukorica-útvesztő Fesztivál. Köszönet minden dolgozónak a fenntartásért.

HONISMERETI HÍREK



11KISZOMBORI HÍRADÓ2020. AUGUSZTUS

VÁLYOGOSI HÍREK
• Területi jegyek kiadása: telefonos egyeztetés 
alapján  Oláh  Sándor -nál, tfsz: 70 / 327-8862.

• Tavunkon a törpeharcsa szelektív halászata 
folyamatos, elnézést kérünk az esetleges kelle-
metlenségekért!

• Augusztus 8 - 9 -én a vízpótlás előkészülete-
iben segítséget nyújtó horgásztársaknak egye-
sületünk külön köszönetét fejezi ki.

• A július 31-i állami horgászvizsgán 9 fő tett 
eredményes vizsgát vizsgabizottságunk előtt. A 
következő horgászvizsga szeptember 25-én ke-
rül megtartásra, információk egyesületünk hon-
lapján.

• Az előzetes terveknek megfelelően a Vályo-
gos bajnoka II. forduló szeptember 20-án meg-
tartásra kerül.

• Augusztus 9-én házi verseny került megszer-
vezésre, részletes eredmények később.

• 2020. évben az alábbi telepítéseket végezte 
egyesületünk:
 - Június közepén 5 mázsa, közel 2 kg egyed-
súlyú ponty.
 - Május 19-én 5000 db süllőivadék érkezett a 
Megyei Szövetség tógazdaságából.
 - Április 15-én 8 mázsa 3 nyaras, és 2 mázsa 1 
nyaras ponty.
 - Április 6-án 2000 db csukaivadék érkezett a 
Megyei Szövetség tógazdaságából.
 - Március 19-én 7 mázsa 3 nyaras és 2 mázsa 

2 nyaras ponty.
Összesen eddig: 2000 kg méretest és a Halgaz-
dálkodási terv szerinti ivadékállomány érkezett 
a tavunkba.

• 2020. június 28-án megrendezésre került ta-
vunkon a gyermek horgászverseny. 22 gyerek 
ragadott botot a kezébe. Utólag is köszönetet 
szeretnénk mondani a Mohosz által támogatott 
díjaknak és a hasonló támogatást nyújtó egye-
sületnek. Ezek az ajándékok nem kis örömet 
szereztek a gyerekeknek, pl: botok, horgászdo-
bozok, csalik, etetőanyagok, érmek… Korosztá-
lyonként az első öt helyezést díjaztuk. Nagyon 
meleg volt, a megjósolt 32 Celsius fok be is jött. 
Ez a halak kapókedvén is meglátszott, többnyi-
re törpeharcsát és keszeget fogtak a gyerekek. 
Sajnos a versenyre telepített 5 mázsa ponty el-
kerülte a versenyzők horgait. 

• A tó vízminőségének ellenőrzése folyama-
tos, a július 16-i eredmények a következők: Víz-
hőmérséklet: 25,17 C˚, Oxigén %: 112,5, Oxigén 
mg/l: 9,22, Kémhatás: 8,32, Vezetőképesség: 
1.554 uS/cm.

•  Tavunkra érvényes  N A P I J E G Y E T  Arany-
hal Horgászboltban  /Makó, Aradi utca 28./  és 
Oláh  Sándornál, tel.: 70 / 327-8862 vásárolhat-
nak.

• Ellenőrzési tapasztalatok: Horgászrendünk 
értelmében, a tavon horgászóknak kötelező a 
szájfertőtlenítő spray és a pontymatrac megléte 
és annak használata, valamint a fogási eredmé-

nyek nyomon követhetősége érdekében EGYÉ-
NILEG kell tárolniuk zsákmányukat, azt a horgá-
szat befejezéséig NEM vihetik el a partról, érté-
kesíteniük TILOS!

Valamint a kifogott halakat -törpeharcsát- a par-
ton eldobni tilos, el kell vinni a horgászat végén. 
Gépkocsival csak száraz időben lehet a hor-
gászhely közelébe állni, a partvonaltól legalább 
6 méterre, ahol lehet, az úthoz közel, azonban a 
közlekedési utakat szabadon kell hagyni, a köz-
lekedőket és a horgászokat nem zavarhatják. A 
gátakra és a DÉLI PARTSZAKASZRA még száraz 
időben sem szabad autóval behajtani, és kétke-
rekű járművet a tó partvonalán csak tolni lehet!
• A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17. §-a alap-
ján kérjük a tópartra kutyával kilátogatókat, 
hogy kutyáikat pórázon vezessék, elkerülve ez-
zel a véletlen támadásokat, atrocitásokat. Vala-
mint a parton állatok legeltetése, a partvonal és 
a partvonalat szegélyező ingatlanok szennye-
zése vagy károsítása nem megengedett, önkor-
mányzati intézkedést vonhat maga után.

• Augusztus hónapban 00 – 24 óra között hor-
gászhatnak tavunkon napijegyes horgásztársa-
ink, és II. féléves vagy éves területi jeggyel ren-
delkező horgásztársaink.
 
A 2018. évi szja 1%-ának felajánlásából egyesü-
letünk 2019. évben 167.558 Ft-ot kapott, amit 
környezetrendezéshez szükséges gépek kar-
bantartására és üzemeltetésére használt fel.
A felajánlásokat KÖSZÖNJÜK.

VeZeTőSÉG
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