
 1 

  

  KK IISSZZOOMMBBOORRII     --           HH ÍÍRRAADDÓÓ   
     XIX. évfolyam                                                   XIX. évfolyam                                                   XIX. évfolyam                                                   XIX. évfolyam                                                                       2010. 4. szám (júli                         2010. 4. szám (júli                         2010. 4. szám (júli                         2010. 4. szám (júli----aug.aug.aug.aug.))))    
 

K I S Z O M B O R  N A G Y K Ö Z S É G  Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K  I N F O R M Á C I Ó S  L A P J A  
 
 
 

HIRDETMÉNY 
 

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE 
 

A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİK ÉS 
POLGÁRMESTEREK ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT 
2010. OKTÓBER 3-RA (VASÁRNAPRA) TŐZTE KI. 

 

A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART. 
 

A 2010. évi helyi önkormányzati képviselık választásán 
Kiszombor nagyközségben megszerezhetı mandátumok száma: 6. 

 

A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK 
 

A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükrıl 2010. augusztus 19-ig kapnak 
értesítést. 

A névjegyzék 2010. augusztus 18-tól augusztus 22-ig tekinthetı meg a polgármesteri 
hivatalban az alábbiak szerint: 

 

augusztus 18. (szerda): 8-16 óra személyes ügyelet 
augusztus 19. (csütörtök): 8-16 óra 

augusztus 20. (péntek) 8-16 óra telefonos ügyelet 
augusztus 21. (szombat): 8-12 óra személyes ügyelet 12-16 óra személyes ügyelet 
augusztus 22. (vasárnap): 8-12 óra telefonos ügyelet 12-16 óra személyes ügyelet 

 

AJÁNLÁS 
 

A választópolgár ajánlási jogával 2010. szeptember 3-ig ajánlószelvényének átadásával élhet. 
 

A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése 
alapján: 

 
„Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselıjelölt az, akit az adott választókerület 
választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.” 
Kiszombor nagyközségben a képviselıi jelöltséghez szükséges ajánlószelvények száma fentiekre tekintettel: 34 db. 
9. § (3) bekezdés a) pontja alapján:  
„Polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 
3%-a jelöltnek ajánlott.” 
Kiszombor nagyközségben a polgármesteri jelöltséghez szükséges ajánlószelvények száma fentiekre 
tekintettel: 102 db.                          folytatás a túloldalon 
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A SZAVAZÁS 
 

A választópolgár személyesen, lakóhelyén szavazhat. 
Kiszombor nagyközségben az alábbi szavazókörökben élhetnek szavazójogukkal a választópolgárok: 

 

                                                  001. szavazókör                     002. szavazókör 
                                                  Nagyszentmiklósi u. 8.         Móricz Zsigmond u. 4. 

 

                                                  003. szavazókör                     004. szavazókör 
                                                  József Attila u. 19.                 Szegedi u. 13. 

 

 

Az a választópolgár, aki 2010. június 16-ig tartózkodási helyet létesített, igazolással tartózkodási helyén 
szavazhat. Igazolást ajánlott levélben 2010. szeptember 28-ig, személyesen vagy meghatalmazott útján 2010. 
október 1-jén 16.00 óráig lehet kérni a lakóhely szerint illetékes jegyzıtıl. 
 

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 10. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel Kiszombor 
nagyközségben a 2010. október 3. napjára kitőzött helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek 
választásán azok a választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében 
csak az adott település megnevezését tartalmazza, az alábbi szavazókörben szavazhatnak: 001. szavazókör – 
Nagyszentmiklósi u. 8. 

 
Részletes tájékoztatásért a polgármesteri hivatalban mőködı választási irodához lehet fordulni. 
 
Helyi Választási Iroda címe: 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 
Vezetı: dr. Kárpáti Tibor jegyzı                   Helyi Választási Iroda 

  

HIRDETMÉNY 
 

Kiszombor Nagyközség Helyi Választási Bizottsága 3/2010.(VII. 28.) HVB határozatával 
 

Kiszombor nagyközségben 
 

a települési cigány kisebbségi önkormányzati képviselık választását 
 

2010. október 3-ára (vasárnapra) tőzte ki. 
 

A szavazás 6 órától 19 óráig tart. 
 

A települési cigány kisebbségi önkormányzat választásán minden Kiszomboron lakóhellyel rendelkezı 
választópolgár részt vehet, aki 2010. július 15. napjáig felvételre került a kisebbségi választói jegyzékre. 
 

Szavazni csak személyesen, a választópolgár lakóhelyén, a kisebbségi szavazásra szolgáló külön 
szavazóhelyiségben, Nagyszentmiklósi u. 8. szám alatt lehet. 
 
A választópolgárok a választásra szóló értesítést 2010. augusztus 19-ig kapják meg. 
 

A választásra jelöltet csak kisebbségi jelölıszervezet ajánlhat. A választáson független jelölt nem indulhat. 
Jelölt csak az lehet, aki az adott kisebbség választói jegyzékében szerepel. 
 

A települési kisebbségi önkormányzati képviselı-testület jelöltjeit a helyi választási bizottságnál kell bejelenteni 
legkésıbb 

 

2010. szeptember 3. napján 16 óráig. 
 

Helyi Választási Bizottság Kiszombor  
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AA  TTAARRTTAALLOOMMBBÓÓLL        
 

Váratlan esı zúdult a falura – Ön is tehet a helyreállításért                4-5. old. 
Szennyvízcsatornázás: slágerkérdések                       5-6. old. 
Valóban pazarol az önkormányzat? Észérvek a térkı járda mellett             6-7. old 
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GGyyáásszzooll  aa  kkiisszzoommbboorrii  eeggéésszzssééggüüggyy  
 

Az utóbbi hónapokban a helyi egészségügy két jelentıs, szakmáját szeretı és magas színvonalon, 
hivatásszerően őzı, mindenki által ismert és szeretett alakja távozott az élık sorából. 

Lenti sorainkkal emlékezzünk meg dr. Majoros Ferenc körzeti orvosról, díszpolgárról és Hudák Jánosné 
asszisztensrıl. 
 

Dr. Majoros Ferenc körzeti orvos szegény sorsú vasutas család gyermekeként 1912. április 16-án látta meg 
a napvilágot egy bácskai falucskában. A vasúti internátus befejezését követıen a bajai cisztercita gimnáziumban 
érettségizett, hogy ezután valóra válthassa gyermekkori álmát, azt hogy orvos lehessen. A fiukért mindent 
áldozó szegény sorsú szülei segítségével elvégezte a szegedi egyetem orvosi karát, és ezzel kezdetét vette egy 
életre szóló hivatás. Az egyetem elvégzése után 1939-tıl a makói Közkórházban dolgozott sebész orvosként. A 
közel kétéves frontszolgálat és a több mint 3 éves hadifogság után 1948-ban véglegesen Kiszomboron 
telepedett le családjával. 

Ezt követıen több mint 4 évtizeden keresztül a legnagyobb odaadással szolgálta betegeit, akik éjjel-nappal 
fordulhattak hozzá és szeretett feleségéhez, Sárikához, aki nemcsak gyermekei (Márta és Ferenc) nevelésében, 
de hivatásának gyakorlásában is hőséges társa volt. 

Nyugállományba vonulását követıen is megmaradt igazi orvosnak, aki mindig betegei gyógyulásán 
fáradozott. 

Kiszomboron a mai napig sokan vagyunk még, akiket erre a világra segített, és olyanok is vannak köztünk, 
akiknek családtagjaikat a születésüktıl a halálos ágyukig kísérte a hivatását a sírig szeretı orvos. Bár nem 
voltak „zombori gyökerei”, de mindvégig ennek a településnek a polgára maradt. 

És bár felesége, hő társa halála után leányához költözött, mégis mindig figyelemmel kísérte szeretett 
falujának sorsát, s az itt élı emberek, volt betegei életét. 

Szegvári Ernıné 
 

KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ  
 

Hudák Jánosné emlékére!       Kedves Ágika! 
 

Még mindig hihetetlen, hogy nem vagy köztünk. Távozásod hirtelen és tragikus volt. Tudod Te mondtad, 
hogy"a sorsát senki sem kerülheti el." Azért ennek nem így kellett volna történnie. 

Harminc évet szolgáltál a közért,a faluért. Munkádat mindig a legnagyobb odaadással, pontossággal és 
becsületességgel végezted. Empátiáddal, odafordulásoddal sokat tudtál segíteni a testi és lelki bajokkal 
küzdıknek. 

A legfontosabb volt számodra a szeretett családod. Ha róluk meséltél, arcod átszellemülve ragyogott. Ez a 
biztos és erıs családi háttér nélkülözhetetlen volt a mindennapok nehézségeinek a leküzdésében. 

Köszönöm, hogy egy emberöltın keresztül együtt dolgozhattam Veled és sok bölcsességet és igazságot 
tanulhattam Tıled. 

Emléked örökké bennünk él! Sohasem felejtünk el! Nyugodj békében! 
 

Dr. Hegyes Ferenc és a rendelı dolgozói 

ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTII  HHÍÍRREEKK        
 

VVáárraattllaann  eessıı  zzúúdduulltt  aa  ffaalluurraa – Ön is tehet a helyreállításért! 
 

Nehéz helyzetet teremtett Kiszomboron a június 21-én lehullott, közel száz milliméter esı. A hatalmas 
mennyiségő csapadék alig 1,5 óra alatt öntötte el a községet. A nedvességet az egyébként is telített talaj 
befogadni már nem tudta. A belvízelvezetı árkok telítıdtek. 
 

Váratlan helyzet, de megismétlıdhet 
 

Mint az ismeretes, az év eleji, a tavaszi és a nyár eleji csapadékos idıjárás miatt I. fokú belvízvédelmi 
készültség volt a község területén, emellett kértük a csatorna kezelıjét, az ATIKÖVIZIG-et, hogy a Csipkési és 
a Porgányéri fıcsatornát tisztítsa ki. Ez meg is történt az elkerülı úttól a Maros töltésig. 
A tőzoltók, a katasztrófavédelem munkatársai, valamint helyi vállalkozók és magánszemélyek segítségével, 
több napi szivattyúzással tudtuk normalizálni a június 21-én kialakult helyzetet. Összesen 17 helyen át kellett 
vágni a bejárókat, mosatni kellett a nagyobb átereszeket, valamint a magas vízszint miatt folyamatosan 
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szivattyúzni kellett a Vályogos-tavat. Az önkormányzat ezúton is ıszintén köszöni a segítséget, a község 
érdekében elvégzett munkát. 
 

A megoldás igen-igen költséges 
 

A védekezési és helyreállítási költségek Kiszomboron 8,5 millió forintot tesznek majd ki. Ebbıl támogatás az 
állami vis maior keretbıl 5.9, millió forint, saját önkormányzati forrás 2,5 millió Ft.  
Fontos tudni, hogy településünk üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatokra lakosonként 1 947 
Ft/fı támogatást kap 2010-re, ez összesen: 8,26 millió Ft. Ez a fedezete a település üzemeltetésnek, a 
sportfeladatoknak, a mővelıdési ház és könyvtár mőködtetésének. E korlátozott összegbıl is következik, hogy 
az önkormányzat a csatornák felújításra pályázati forrásból szeretett volna pénzt biztosítani. 
A csatornák tulajdonlása összetett, és a fejlesztéseket sok szempontból hátráltató kérdés. Állami tulajdonú 
fıcsatorna, kezelıje az ATIKÖVIZIG: a Csipkési, Porgány-éri; állami tulajdon, de kezelıje a vízgazdálkodási 
társulat: a Kerektói, Csorbalaposi stb.; végül önkormányzati tulajdonban: az egyéb külterületi csatornák vannak. 
Legelıször 2008-ban kértünk összesen 85 millió forintos beruházáshoz 76 millió forintnyi támogatást 
kilencmilliós saját forrás biztosításával. E pályázat nem nyert. Késıbb a Vályogos-tavat külön pályázatban 
kezeltük. 23 millió forintos beruházáshoz nyertünk 12 millió Ft támogatást.  
Ez a felújítás jelenleg folyamatban van. Ezzel a temetı mellett kiépített csatornarendszerrel a Vályogos szintjét 
tudjuk szabályozni, a víz a Csorbalaposi csatornán át a Csipkési fıcsatornába tud elfolyni. A Csorbalaposi 
csatornát a Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat a nagy esıt követıen kérésünkre kikotorta. 
A további önkormányzati csatornák felújítására tavaly októberben újabb pályázatot adtunk be: egy 68 millió Ft-
os beruházáshoz 61 millió Ft támogatást kértünk 7 millió Ft önrész biztosítása mellett. Sajnos ez a pályázat sem 
nyert. Látható, hogy óriási pénzekre lenne ahhoz szükség, hogy a teljes csatornahálózatot felújítsuk. 
 

Megtesszük, amit csak lehet 
 

Természetesen a sikertelen pályázatok ellenére folyamatosan készítettük elı a felújítási munkákat. 
Folyamatosan javítjuk a felbontott átereszeket. Készítjük elı Haleszban a Szántó Kovács, Táncsics, Arany 
János utcákban a belvízelvezetı árkok felújítását, amit közmunkásokkal fogunk megvalósítani. Halesz 
rendkívül mély fekvéső terület, az árkok mélyítésével sajnos eredményt itt elérni nem lehet. Magas vízállás 
esetén szivattyúkkal kell az elvezetést gyorsítani. 
A Szántó Kovács utcán 51 mért pontból 20 átépítendı – a Régi Makói utca és Nagyatádi utca közötti 
szakaszon. Egy 3x4 méteres bejáró új átereszekkel, kohósalak borítással durván 120 ezer forintba kerül, 
munkadíj nélkül.  
Nagyon fontos szakasz a vízelvezetésben a Kör utca. Itt is dolgozni fogunk. A Zöldfa–Kör utca saroktól egy 
kisebb szakaszon mederelemmel burkolunk, mert tönkrement ez az árokszakasz. Ez a munka a járdaépítés 
része. 
Tisztítottunk a Móricz, Kossuth, Ökrös, valamint a Kürt utcán. Korábban már tisztítottunk, ástunk a Szılı, 
Zöldfa, Deák, Mezı utcákban. 
 

Ön is segíthet! 
 

A legtöbbet azzal tudunk segíteni, ha házunk elıtt tisztán tartjuk az esıvíz-elvezetı csatornákat. Kiszombor és 
szőkebb portánk biztonságáért aggódó polgárként e munkát belsı késztetésbıl amúgy is elvégezzük. Az errıl 
szóló jogszabály csak hivatalos megerısítése saját aggódásunknak. 
 

KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ  
 

SSzzeennnnyyvvíízzccssaattoorrnnáázzááss::  aa  sslláággeerrkkéérrddéésseekk  
 

Mikor kezdıdik a kivitelezés? 
 

A kivitelezı kiválasztása pályáztatás jelenti az egyetlen lehetséges utat. Jelenleg ez a munka zajlik, a Társulás 
ajánlatokat kér a törvény betői szerint. A Társulás 7 ilyen kérést, más néven tendert tervez, ebbıl három 
szolgáltatási, elıkészítési, három építési, és lesz még egy áru-, és gépbeszerzés is. A három szolgáltatási és a 
három építési tendert már meghirdettük, többnél az ajánlatok értékelésére, tehát a borítékbontásra is sor került. 
A PR és marketing tevékenységek a becsült összege nettó 50 millió Ft, a pályázat nyertesének a feladata lesz 
többek között a lakossági panaszok bejelentése és továbbítása az illetékesek felé. 
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A Projektmenedzsment Szervezet ajánlatának becsült összege nettó 67 millió Ft. Sajnos egy, a Közbeszerzési 
Döntıbizottság által elutasított támadást kaptunk, úgyhogy a bontás július 12-re csúszott. Ez a szervezet az 
egész projekt „agya”, hiszen a projekt gördülékeny megvalósításáért ı felel, ı tart kapcsolatot a Mérnökkel, a 
Kivitelezıvel, illetve a Társulással mint Megrendelıvel, továbbá a projekt megvalósításért felelıs hazai és EU-s 
szervekkel. Jelenleg hat cég vásárolta a dokumentációt. 
Mérnök tender becsült összege nettó 432 millió Ft, ennek keretében 14 mőszaki ellenır és további 7 szakértı 
(pl. biztosítási, ár, stb.) kiválasztása a feladatunk. A Mérnök dolga, hogy a Megrendelı oldaláról folyamatosan 
ellenırizze a Kivitelezıt annak érdekében, hogy a munka elırehaladása a mőszaki ütemterv szerint 
valósulhasson meg. Jelenleg a beérkezett ajánlatok értékelése folyik. 
Az utolsó tender a gépbeszerzés nettó 151 millió Ft értékben, melynek keretében különbözı szippantós kocsik, 
ezek javítójármőve, csatornatisztító célgépek, aggregátorok vásárlásáról szól. Ez a legkevésbé sürgetı tender, 
ennek elıkészítését 2010. ıszére tervezzük. 
 

Rendben, de mi lesz az építéssel? 
 

Összesen három tendert, ajánlatkérést, tervezünk. Az elsı a szennyvíz tisztító telep fejlesztése közel nettó 980 
millió Ft értékben. A második a Makó-Apátfalva-Magyarcsanád szennyvízcsatornázása: nettó 7,6 milliárd forint 
összegben, ennek két része van, egy kisebb, a makói már meglévı szennyvízcsatorna rekonstrukciója nettó 400 
millió Ft összegben, illetve a nagyobb a makói új építés, egybevonva Apátfalva és Magyarcsanád 
szennyvízcsatorna építésével nettó 7,2 milliárd forint értékben. 
Maroslele-Földeák-Kiszombor szennyvízcsatornázása nettó 3,6 milliárd forint összegben, ennek három része 
van (három település szerint), Maroslele nettó 1,1; Földeák nettó 1,2; és Kiszombor nettó 1,3 milliárd forint 
értékben. 
A közbeszerzési eljárás elindult, az ajánlati felhívások a közbeszerzési értesítıben megjelentek. Az ajánlatok 
bontására a vonalas létesítmények esetén szeptember 9-én kerül sor, a tisztítótelepnél szeptember 16. 
Ha jogorvoslati kérelem nem érkezik be, és kapunk jó ajánlatot, akkor leghamarabb már akár októberben meg 
lehetne kötni a szerzıdést, és indulhatna a kivitelezés. Azonban ismerve a jelenlegi közbeszerzési szabályokat – 
bárkit bármilyen alapos, vagy alaptalan jogcímen meg lehet támadni, és ezzel az eljárásokat el lehet húzni. 
Mire lehet a megképzıdött LTP-s 70 ezer forintot fordítani? 
Az összeget elsısorban céljának és rendeltetésének megfelelıen a belsı bekötésre lehet felhasználni. A 
kimaradt pénz esetleg olyan anyagok vásárlására lehet fordítani, melyet az LTP-szerzıdés értelmében a bank 
elfogad, konkrétan a fürdıszoba kialakításához, felújításához is fel lehet majd használni.  
 

A 70.000,- Ft kamatozik-e, ha letelik a szerzıdési idı és a pályázatot többször megtámadják, vagyis a 
kifizetés késik? 
Igen, az összeg kamatozik, mégpedig 3%-kal a szerzıdı fél javára. 
 

Mennyi pénz van az LTP-számlán? Hol van ez a pénz? 
 

Az OTP-LTP szerzıdések keretében a lakosságtól 1,752 milliárd forint győlt össze, mely az OTP-LTP 
szabályzata szerint az OTP Bankban van. Akik nem kötöttek LTP szerzıdést, azoknak a hozzájárulást 
elméletileg egy összegben kellett volna megfizetni. Az általuk befizetett összeg kamataival együtt 364 millió 
forint, melybıl a tényleges kamatbevétel 65,7 millió forint. Az összeget állandó lekötésben, bankban tartjuk. A 
plusz kamatot a beruházásra és a mőködési költségek fedezetére fordítjuk. 
A Társulat szíves kérése, hogy az érintett tagjaik rendezzék hátralékukat, és 2011. február utolsó napjáig 
mindenki tegyen eleget fizetési kötelezettségének. 

(Folytatjuk) 
 

KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ  
 

VVaallóóbbaann  ppaazzaarrooll  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt??  
Észérvek a térkı járda mellett 

 

A Kör utcaiak már akkor látják községünk fejlıdését, amikor kilépnek portájuk kapuján. Az új járda fokozta az 
utca szépségét, rendezettségét – de vitát is szült. Többen vallják, az önkormányzat a drágább megoldást 
választotta, azzal, hogy térkıbıl építtette meg a járdát. Az okok azonban egészen másfélék, éppen hogy a 
spórolás és az idıtállóság miatt készült térkıbıl a Kör utcai felújítás. 
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Mi a baj az aszfalttal? 
 

A szakemberek elızetes felmérése szerint egy aszfaltos járdát ebben az utcában a szőkös hely és a nehéz 
hozzáférhetıség miatt csak öntött aszfaltból, vagy aszfaltkeverékbıl lehetett volna kivitelezni. Az így elkészült 
aszfaltrétegen az alatta lévı szerkezeti rétegek törvényszerő mozgása miatt legkésıbb 3–5 év alatt repedések 
jelentek volna meg, melyek a környezeti hatások és karbantartási tevékenységek (például a téli sózás) miatt 
szélesednek. Ezeknél a repedéseknél az aszfalt fel is győrıdik. 
A repedések eltüntetésére csak szakember vállalkozhat a felhasznált javítóanyagok hozzáférhetısége, szakszerő 
felhasználása miatt (bitumenes emulzió, aszfaltkeverék). Összességében kijelenthetı, mind az élettartam, mind 
pedig a karbantartás vonatkozásában célszerő az aszfaltburkolat mellızése, illetve kiváltása más burkolatra 
Kiszomboron. 
 

Miért térkı? 
 

A beton térkılapok közötti hézagok az alapréteg már jellemzett feszültségeit gond nélkül átveszik és levezetik, 
tehát nem várható rajtuk semmilyen repedés sem. A karbantartás szempontjából is kedvezıbb a helyzet, hiszen 
az esetlegesen megsüllyedt burkolólapok helyreigazítása az aszfaltburkolattal szemben jóval kisebb technikai 
felkészültséget és anyagot igényel. 
 

KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ  
 

TTáájjéékkoozzttaattóó  aa  kkééppvviisseellıı--tteessttüülleett  üülléésseeiirrııll  
 

A június 29-én esedékes, soros ülését a 21-én leesett nagymennyiségő csapadék miatti kárelhárító munkák 
miatt egy héttel késıbb, július 6-án, kedden tartotta a település képviselı-testülete. 

Az ülés a hatalmas esı okozta belvízhelyzet ismertetésével, a károk számbavételével kezdıdött (errıl 
részletesen olvashatnak az 4-5. oldalon). Ezt követıen a polgármester számolt be az elızı ülés óta eltelt 
idıszakban végzett munkájáról. 
 

„A mártélyi üdülı még mindig vízben van, várhatóan lassú lesz az apadás. Nem biztos, hogy augusztus elsı 
hetére meg tudjuk nyitni. A kastély melléképület bontására megkötöttük a szerzıdést, a munkák folynak. 
Június 2-án szennyvízcsatorna ügyében a lakástakarék-pénztári szerzıdések felhasználásának jogi 
lehetıségeirıl tárgyaltunk. Több variáció is van, ez a probléma kezelhetı.  
Június 3-án óvoda-, iskolabejárás volt. A sportcsarnok kiviteli tervei készülnek.  
Június 7-én állampolgársági eskü volt. 
Június 8-án TÖOSZ-ülésen voltam Budapesten. 
Június 9-én a sportcsarnok tervezıjével, Lehoczki Bélával egyeztettünk. Aznap a Vályogos-tó 
rekonstrukciójáról is tartottunk egyeztetést a kivitelezıvel, a horgászokkal és a tervezıvel. 
Június 10-én a Dózsa-gálán köszöntöttem a résztvevıket. 
Június 11-én dr. Szıllısi Bélával a beruházásainkat jártuk be.  
Június 12-én az általános iskola ballagásán voltam. 
Június 14-én Laki Tamás rehabilitációs szakmérnök ellenırizte az iskolákat, orvosi rendelıket 
akadálymentesítési szempontból.  
Június 16-án hivatalbejárás volt, utána az óvoda felújítási feladatainak helyszíni bemutatása. A fürdıszobák 
felújítása megkezdıdött. 
Június 17-én Makón az ivóvízminıség-javító programról kaptunk tájékoztatást. 
Június 18-án a Kastélyügyben megkeresett Zombori István a szegedi múzeum igazgatója, Halmágyi Pál, Gilicze 
János, valamint a szegedi levéltár igazgatója. Jelen volt Virág Zsolt pályázatíró is. Szeretnék a kastélyt levéltári 
múzeumi raktár céljára, valamint bemutatóhelynek kialakítani.  
Június 21-én könyvvizsgáló ellenırizte az iskola felújítási pályázatát. Ezen a napon érte a települést a nagy esı, 
aminek a következményeit még mindig látjuk, tapasztaljuk.  
Június 24-én Pitvaroson Védelmi Bizottsági ülésen voltam.  
Június 28-án mőszaki ellenıri bejárás volt a felújításokkal érintett intézményekben. 
Június 29-én rendkívüli testületi ülés volt. Délután Andó György tervezıvel jártuk be a falut, aki a csapadékvíz 
elvezetı csatornák állapotát tekintette meg. 
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Július 2-án a katasztrófavédelem tartott helyszíni bejárást a vis maior keretre beadott pályázatunk miatt. Ezt 
követıen jön az Államigazgatási Hivatal is helyszíni szemlére. Délután Védelmi Bizottsági ülésen voltam, majd 
utána pedig polgármesteri fórumon. 
Július 5-én helyszíni bejáráson voltunk a Vályogos-tó kivitelezıjével.  
Július 7-én 10 órakor kezdjük a rendezési tervvel kapcsolatos elıkészítési munkálatokat Szemerey Márta 
tervezıvel és Gábor Vilmossal.” 
 

A nevelési év lezárását követıen az oktatási és nevelési intézmények beszámolóban adnak számot a 
fenntartónak, azaz az önkormányzatnak az év folyamán végzett szakmai munkájukról. A Dózsa György 
Általános Iskola és a Karátson Emília Óvoda írásban benyújtott részletes beszámolója kitér az intézmények 
személyi és tárgyi feltételeire, tanulói és nevelıi létszámadatokra. Ismerteti a szakmai munkát, az éves pályázati 
tevékenységet. Ekkor nyílik alkalom arra is, hogy az írásos beszámoló mellett szóban is feltegyék kérdéseiket a 
képviselık a helyi nevelés és oktatás helyzetérıl, tapasztalatairól.  

A szakmai beszámolóval egy idıben a két intézmény benyújtotta nevelési programját is, amely a következı 
tanítási évre vonatkozik. Ezt a programot a nevelıtestület fogadja el és a fenntartó jóváhagyásával válik 
érvényessé. Az önkormányzat ennek jóváhagyása elıtt köteles a nevelési szakterületen eljárni jogosult szakértı 
véleményét kikérni, ezért a testület megbízást adott a szakértıi vélemény elkészítésére. 

A képviselı-testület május 25-ei ülésén döntött arról, hogy a kiszombori állandó lakhellyel rendelkezı, 
valamint a helyi általános iskolába járó lánygyermekek részére, (akik az adott év június 1. napja és az azt követı 
év május 31. napja között töltik be a 13. életévüket, illetve 2010. évben azon lánygyermekek részére is, akik az 
adott év június 1. napja és az azt követı év május 31. napja között töltik be a 14. életévüket) a méhnyakrák és a 
nemi szervi szemölcsök kialakulásáért elsısorban felelıs HPV vírus ellen védıoltás beadását támogatja.  

A testület szándéka a védıoltás árának 100%-os átvállalása, továbbá döntöttek arról is, hogy a 
többkomponenső vakcina beadásának költségeit is átvállalja. Mindezt pontosan rögzíteni szükséges rendeleti 
formában is. E rendelet tartalmi részeit tárgyalták meg és fogadták el képviselıink (a védıoltással kapcsolatban 
fontos információk az 12. oldalon). 

Sikeres pályázatról tájékoztatott a Dózsa György Általános Iskola. Az Oktatási Közalapítványhoz benyújtott 
„Nyári tehetséggondozó angol tábor” címő pályázat 500 ezer forint támogatásban részesült, melybıl 34 tanuló 
vesz részt az iskolában szervezett táborban július 19-tıl 23-áig. 

A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör azzal kereste meg az önkormányzatot, hogy a Helytörténeti 
Győjtemény felújításával párhuzamosan célszerő lenne a néprajzi tárgyak és győjtött anyagok tisztítása, 
felújítása, restaurálása. A tárgyak tisztításának, kezelésének, majd szúölıvel lekenésének becsült anyagköltsége 
60 ezer forint. A testület szavazott az anyagköltség biztosításáról. A szakmai munkát önkéntes néprajzosok 
ajánlották fel, ill. az önkormányzat ad a munkához segítıket.  
 

A képviselı-testület munkatervében július hónap szünetként szerepel, de a feladatok sokasága miatt ez nem 
tartható be, így a július 27-ei rendkívüli ülésként került az elızıek sorába. 

Elsı témaként a falu csapadékvíz-elvezetı csatornáival foglalkozott a testület. A június 21-ei 100 mm-es 
esıt követı belvízproblémák elhárítása után rögtön megkezdıdött a helyreállítás, ill. a szükséges javítások 
elvégzése. Ennek egyik fontos része az önkormányzatnak már meglévı csapadékvíz-csatornarendszer felújítási 
terveit elıvenni és újból átnézni azokat. Feladat a legkritikusabb pontok tervek alapján történı javításának 
megkezdése, ill. átgondolni, megismerni, keresni a tervek megvalósításának lehetıségét. 

A téma elıadója a tervek készítıje, Andó György vízügyi mérnök, a Vízöv Kft. ügyvezetı igazgatója volt. A 
több órás napirendi pontban a gyakorlatban tapasztaltak és a tervek összevetése mellett a legsürgetıbb 
feladatokat is megfogalmazta a testület (a témával kapcsolatban augusztus 2-án lakossági fórumot szervezett az 
önkormányzat, ill. cikket olvashatnak az újság xy oldalán). 

A község önkormányzata már a tavalyi évben elkezdett egy hosszadalmas munkafolyamatot, a 
településrendezési tervének módosítását. Ez legalább tíz évig meghatározza a település arculatát így nagyon 
körültekintı elıkészítést és rengeteg kisebb-nagyobb munkafolyamatot igényel. Ennek a munkának egyik 
szükséges lépéseként képviselıink módosították a Településfejlesztési Koncepciót. 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata intézményeinek gazdaságos mőködtetése és az állami finanszírozás 
mértéke alapján több hónappal ezelıtt elkezdte a könyvtár és a mővelıdési ház átszervezésének elıkészítését. 
Ennek alapja, hogy 2010-ben lényegében megszőnt a közmővelıdés állami normatívája, ezzel gondot okozva a 
két intézmény fenntartásában. 
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A törvényi feltételek megismerése és a minisztériumi állásfoglalás után jelen ülésen hozták meg képviselıink 
az átszervezés végrehajtásához szükséges végsı döntéseket. E szerint 2010. július 31-én a könyvtárt és a 
mővelıdési házat, mint önálló intézményt megszüntették, az intézményvezetıi státuszokkal együtt. A 
következı naptól, azaz augusztus elsejétıl a két korábbi intézmény a Polgármesteri Hivatal közmővelıdési és 
közgyőjteményi úgynevezett szakfeladataként mőködik változatlan közalkalmazotti létszámmal. 
A két intézmény az eddigiekhez képest változatlan munkát fog végezni, változatlan nyitva tartás mellett a 
megszokott színvonalon, tehát a lakosságot a fenti átszervezés semmilyen formában nem érinti. 
 

KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ  
 

XXIIVV..  KKIISSZZOOMMBBOORRII  FFAALLUUNNAAPPOOKK  
 

Szinte hihetetlen, hogy 14 év telt el az elsı falunapok, 1997 óta, pedig így van. Idén tizennegyedszer 
ünnepel majd a falu közössége. Megünnepli a falu lakossága összetartozását, azt, hogy ezen a szép településen 
éli mindennapjait és győjti élményeit elsı lépéseitıl élete alkonyáig. 

Tizennégy éves múltja alatt a falunap is sokat változott, alkalmazkodott az aktuális helyzethez, 
lehetıségekhez. Hol bıvebb, hol szerényebb keretek között szervezıdött. Tavaly minden eddiginél 
átgondoltabb költségvetésbıl valósult meg. Az egyre szőkülı anyagi források mellett a falu képviselıinek 
mérlegelniük kellett tavaly és az idei szervezés kezdetekor is, hogy mik a település lehetıségei és mik az 
elsıbbséget igénylı dolgok, egyfajta sorrendiséget felállítva az önkormányzat feladataiban. E sorrendiségben 
sokszor váratlanul lépnek dolgok elıre. Idén váratlanul, sok csapadék és kissé szélsıséges idıjárás jellemezte 
településünket is. Mindennek csúcspontja a június 21-ei hatalmas esı okozta belvízproblémák, belvízkárok. 

Ez az esemény hozta meg a végsı döntést a falunapok szervezésének körülményeirıl. A település 
tartalékait igénybe vevı belvízproblémák és a sürgetı csatorna helyreállítási és javítási munkák a legfontosabb 
és legsürgetıbb feladatok közé kerültek. Képviselıink úgy döntöttek, hogy a szintén tartalékforrásból 
szervezıdı falunapok az elızıek érdekében idén is szerény, de annál bensıségesebb formában kerül 
megrendezésre.  

Képviselıink úgy látják, hogy a rendezvényre minden körülmény között szükség van. Kell a közösség 
együttléte, egy önfeledt nap a családdal, rokonokkal, barátokkal. Idén majdnem a teljes programot kiszomboriak 
fogják adni kiszomboriaknak. Az idei tényleg egy nagy házibuli lesz, ahol a nagymamától kezdve a legkisebb 
unoka is meg van hívva.  

Ez a falunap igényli, hogy a falu lakossága kitartson mellette, jelenlétével vállaljon szolidaritást, 
együttérzést azzal, hogy feláldozunk szórakozásunk fényébıl komolyabb érdekekért.  

2010. szeptember 17. és 19. között minden Kiszomborinak a falunapok rendezvényein a helye! 
(Hamarosan megismerhetik a programot a Kiszombori Híradó Falunapi mellékletébıl.) 

  

AADDÓÓHHÍÍRREEKK  
 

Tisztelt Adózók! 
 

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat arról, hogy a helyi iparőzési adóval kapcsolatos egyes törvények 
módosításáról szóló 2010. évi LVII. törvény hatályba lépésével megszőnt az állami adóhatóság adóztatási 
jogköre az iparőzési adóval kapcsolatosan. 

A 2010. II. félévi iparőzési adó elıleg részletet, amelyet az adózó önadózással állapít meg, 2010. szeptember 
15-ig késedelmipótlék-mentesen az önkormányzati adóhatósághoz kell teljesítenie a 2010. augusztus 31-ig 
kiküldött egyenlegértesítı levél alapján. 

Önkormányzati adóhatóság 

EEGGYYHHÁÁZZII  HHÍÍRREEKK        
 

AA  kkiisszzoommbboorrii  tteemmpplloomm  110000  éévveess  
 

1910 templomépítés. A régi templom, mely 1777-ben épült, 1903-ban, valószínőleg földrengés 
következtében erısen megrongálódott, megrepedezett. A tornyot ezért 1904-ben lebontották és a hajó 
mennyezetét fenyıoszlopokkal alátámasztották. Ebben az állapotban volt 1910-ig. Mivel a szentély 
mőemléknek nyilváníttatott, így egyházi, kegyúri és községi hozzájárulással megkezdıdhetett a restaurálás és 
templomépítés. A megbízást Kucsera Methód és Borbély József, nagykikindai vállalkozók nyerték el. 
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1910. március 30-án kezdıdött a templom lebontása és április 
11-én fejezték be. Augusztus 28-án tették fel a régi keresztet. 1910. 
december 10-én benedikálta a templomot Árpás plébános. Az építés 
alatt a temetıben, ısz felé a sekrestyében miséztek, mivel ez készült 
el elıször. 

A teljes építést a Mőemlékek Országos Bizottsága felügyelte, és 
Csányi Károly tervei alapján készült. A templom berendezéseit 
különbözı mesterek, cégek készítették, és sokan adakoztak is. 
Elkészült az új templom, és megkezdıdött illetve folytatódott 
immáron az új templomban az egyházi élet. Sajnos a világháború 
közbeszólt sok szenvedést, változást hozva. 1918. decembertıl 
1921. augusztusig szerb megszállás alatt szenvedett a község. 
Hatalmas eseményt jelentett még ez év ıszén, hogy vitéz 
nagybányai Horthy Miklós kormányzó látogatást tett a községben és 
a templomnál fogadták, köszöntötték. 
1923-ban kifestették a templomot, melyet Zollner Dezsı 
fogadalomból, ingyen végzett el. A festéshez szükséges eszközöket, 
anyagokat bıséges adakozásból tudták fedezni. 
1924-ben bérmálás volt, bérmálkozók száma 1200 fı. 
1926. november 18-án Árpás Gyula esperes plébános 62 éves 
korában 33 évi kiszombori szolgálat után visszaadta a lelkét 

teremtıjének. Ezt követıen Boris István segédlelkész szolgált négy hónapig. 
1927. április 1-jén, virágvasárnap Kleitsch Mátyás vette át a plébánia vezetését. 
Szentáldozások száma éves szinten például: 1928-ban 9950, 1929-ben 10425, 1930-ban 11270, 1931-ben 9950, 
1932-ben 10600, 1933-ban 8750, 1934-ben 9250. Ebbıl húsvéti gyónó kb. 1000 fı. 
Vasárnaponként a nyolcórai szentmisén rendesen megtelik a templom. A nagymisén átlag 2-300-an vannak. A 
legnagyobb létszám egy éjféli misén volt 1080 fı. 
1935. augusztus 15-én Katolikus Nap Kiszomboron körmenettel, püspöki nagymisével, szónoklatokkal. 
1935. augusztus 15-én Tisza-Maros vidéki Katolikus Nap és Legényegyletek Nagygyőlése Kiszomboron. 
1938-ban Nagyboldogasszony ünnepén szentelte fel Szent István király szobrát dr. Csepregi Imre pápai prelátus, 
makói plébános. 
1939-ben megépült az új, stílszerő fıoltár, és a templom hajója ízléses mennyezetet, festést kapott. 
A Nemzeti Újság 1939. május 7-i számában ír a középkori freskókról, melyeket a kiszombori ısrégi templom 
falán találtak. 

Természetesen a II. Világháború itt is érezhetı volt, bár szerencsére nem okozott nagy károkat, veszteségeket 
és amennyire lehetett, a hitélet folytatódott ebben a nehéz idıben is. 1948 áprilisában készült egy új mellékoltár 
a Szent Kereszt tiszteletére. Az új plébános Szikora Károly lett 1954. június 6-i beiktatással. Ezt és az ezt 
követı idıszakot sajnos már nagyon jól érezzük a saját bırünkön. A templomi életre is nagy hatással volt. A 
mindenkori plébánosok, lelkészek és a hívek igyekeztek a tılük telhetıt megtenni. 

Teljes villanyszerelést kellett megvalósítani 1962-ben. Ekkor festésre és egyéb karbantartásokra is sor került. 
A hívek buzgón vettek részt kétkezi munkájukkal. és így jóval olcsóbbá tették a munkálatokat. Még ebben az 
évben nyitotta meg a II. Vatikáni Zsinatot XXIII. János pápa október 11-én. 

A templom történetében volt olyan idıszak is, amikor be kellett zárni, és nem volt szentmise. Mindez 1965. 
májusában történt a száj- és körömfájás idején. Szerencsére csak három hétig tartott ez az állapot. 1966. május 
8-án dr. Íjjas József püspök atya harmadszorra látogatta meg községünket, és 157 fiatalt bérmált meg. 

1966. augusztus 1-jével Lohmann Ferenc lett kinevezve Kiszomborra, aki 25 évig szolgálta a közösséget. 
Ebben az idıszakban vált ketté a templom, és lett külön épület a Rotunda, a község 'új' büszkesége. Dr. Juhász 
József majd Záborszky Kálmán atyák lettek kinevezve. Az utóbbi években Kiszombor fíliaként mőködik. 

Természetesen 100 év nagy idı, nagyon nehéz mindenre kiterjedıen összefoglalni ezt a korszakot. Egy 
biztos, hogy Isten kegyelme látszik, valamint a hívek buzgó imádsága, összetartó ereje jelen volt és van a 
templomban. 
Isten éltesse a Nagyboldogasszony Plébániát és Templomot. 

Szıke László 
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IISSKKOOLLAAII  HHÍÍRREEKK        
 
 

     RENDHAGYÓ, ÜNNEPI TANÉVNYITÓ 
 
     A szokásostól eltérıen nem az Óbébai utcai iskolában, hanem a 
     MÓRICZ UTCAI ISKOLAÉPÜLET UDVARÁN lesz 
     az évnyitó 
     2010. AUGUSZTUS 31-ÉN 18 ÓRÁTÓL 

(Esı esetén az Óbébai utcai Tornacsarnokban) 
  

KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ   

 
 ELSİ TANÍTÁSI NAP 
 
 Kedves diákok, kedves szülık! 
 Az elsı tanítási nap 
 2010. SZEPTEMBER 1-JÉN 8 ÓRAKOR KEZDİDIK. 
 

KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ  
 

Olvasson együtt gyermekével! 
 

A Dózsa György Általános Iskola magyaros munkaközössége 3 fordulós családi vetélkedısorozatot indít a 
családi olvasás érdekében. 

Minden évfolyamon más-más könyvet szükséges elolvasni gyermeknek és szülınek.  A családi csapatok 
létszáma 2-5 fıs is lehet.  

A verseny folyamán egy levelezı feladatsort oldanak meg, természetesen otthon, és kétszer az iskolában 
rendezzük meg a vetélkedıt. 

A verseny ideje: 2010. október, december és február. 
 

A könyvek évfolyamonként: 
5. o. Eric Knight: Lassie hazatér 
6. o. Mikszáth Kálmán: A beszélı köntös 
7.o. Rejtı Jenı: Csontbrigád 
8. o. Orwell: Állatfarm 
 

Jelentkezni a vetélkedıre a gyermek szaktanáránál vagy a beskeendresz@gmail.com e-mail címen lehet. 
Kérjük, csatlakozzanak minél többet ehhez a tartalmas, hasznos, játékos idıtöltéshez. 

Az iskola magyaros munkaközössége 
 

KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ   
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EEEESSZZII  HHÍÍRREEKK        
 

Tájékoztató a HPV elleni védıoltásról 
 

Tisztelt Szülık, Tisztelt Lakosság! 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata határozatot hozott, hogy az állandó kiszombori lakhelyő, valamint a 
Dózsa György Általános Iskolába járó, 2010/2011-es tanévben 13.- és 14. életévüket töltı leányok (1996. 
június 1.-1998. május 31. között születettek) méhnyakrák és nemi szervi szemölcsök (HPV 6,11,16,18) elleni 
védıoltásának költségeit 100%-ban átvállalja. 
A védıoltási sor patikai ára személyenként kb. 90.000Ft. 
Az oltási programban való részvétel önkéntes, feltétele, hogy a szülık a számukra eljuttatott igénylılapot, 
valamint a mellékelt orvosi javaslatot hiánytalanul kitöltve, 2010. szeptember 30-ig a Védınıi 
Szolgálathoz eljuttassák. A késedelmesen beérkezett kérvényeket nem tudjuk elfogadni. 
A tanév során a diákok iskolai kampányoltás keretében 3 védıoltást fognak kapni. A védıoltások idıpontja 
igazodik a 7. osztályban kötelezı védıoltásokhoz. Terveink szerint 2010. október-december-2011. április 
ütemezéssel.  
A szülıi tájékoztató várhatóan a tanév kezdetén a szülıi értekezlettel egybekötve lesz az iskolában, ahol 
átvehetik az igénylılapokat.  
Azok a 13-14 éves leányok szülei részére, akik kiszombori lakosok, de nem a Dózsa György Általános 
Iskolában tanulnak, valamint a kiszomboriak részére lakossági tájékoztatót tartunk az Ady Endre Mővelıdési 
Házban várhatóan szeptember 9-én 17 órai kezdettel. 
Az ingyenes oltási körbe nem tartozó kiszombori lakosok is kedvezményesen juthatnak hozzá a védıoltáshoz (a 
hölgyek a mindenkori alkalmazási elıírtnak megfelelıen, jelenleg 9-45 év között, valamint a fiúk 9-15 éves 
korig). 
További információ kérhetı a védıoltásról, és a szülıi tájékoztatókról:   
a védınıktıl (62-297-017; vedono.kiszombor@gmail.com), háziorvosoktól.  

Web:www.hpvinfo.hu, www.oek.hu                  Kozma Anikó védını 
 

KKÖÖZZHHÍÍRRRRÉÉ  TTÉÉTTEETTIIKK        
 

KKIISSZZOOMMBBOORRII  ÖÖRRÖÖKK  FFIIAATTAALLOOKK  DDAALLÁÁRRDDÁÁJJAA  
 

2010. július 19-én Kiszombori Örök Fiatalok dalárdája megkezdte felkészülését a falunapokra. 
Kedves KÖFI-tagok várunk benneteket MINDEN HÉTFİN 18 ÓRÁTÓL KEZDİDİ PRÓBÁINKRA 

A MŐVELİDÉSI HÁZBA. 
 

KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ  
 

Színház 
 

Az idén is indul busz elegendı jelentkezés esetén, Szegedre Kiszomborról, a színházjárat. Kérem, augusztus 
végéig jelentkezzen, aki szeretne az idén bérletet. 

Endrész Erzsébet 
 

KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ  
 

IIffjjúússáággii  FFoocciittoorrnnaa  KKiisszzoommbboorroonn  
 

Hat csapat részvételével egész napos nagypályás torna került lebonyolításra 2010. augusztus 2-án a füves nagypályán. 
A kellemes idınek és a szép góloknak nemcsak a résztvevı csapatok örültek, hanem a nagy számban kilátogató közönség 
is. 
 

A sportnapon az alábbi eredmények születtek: 
 

1.SZVESE Szeged – kupagyıztes 
2.Kiszombor 
3.Csongrád 

4.Mórahalom 
5.Tápé 
6.Kistelek 
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A torna favoritja:  Csobány Krisztián      SZVESE 
Legjobb kapus:   Szél Bence        Csongrád 
Legjobb játékosok:  Hatvani József, Rutai Balázs   Kiszombor 
 

A torna szünetében került sor A Kiszombor-Szeged öregfiúk mérkızésre, ami 2-3- as vendégsikerrel végzıdött 
 

Köszönet az áldozatkész munkáért: 
SZETÁP MIX, FODOR –TIM KFT, Kiszombor Nagyközség Önkormányzata, a helyi Sport Egyesület 

Göndör 
 

KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ  
 

TTŐŐZZUUGGRRÁÁSS  HHEETTEEDDSSZZEERR  
 

Már mindenki tudja Kiszomboron, június 24-e a tőzugrás napja. Nem volt ez másként idén sem, de mégis kissé másként 
vigadtunk. A június 21-ei felhıszakadást követı belvízproblémák a falu sok részén még védekezésre, elhárításra 
kényszerítették a lakosokat. Sokak udvarán, sokak utcájában még akkor is víz állt. A Kiss Mária Hortensia Honismereti 
Kör tagjai, az önkormányzat vezetése amellett döntöttek, hogy nem lenne ildomos nagy csinnadrattával ünnepelni a 
fıtéren, inkább szerényebben, a mővelıdési ház udvarába költözik a rendezvény. 
A helyszínen kívül viszont semmit sem változott. Délután négy órától kilenc kézmőves nyitotta meg rögtönzött mőhelye 
kapuját. Volt két fafaragó, fazekas, kosárfonó, gyöngyözı, mézeskalácsos, csuhézó, szınyegszövı, foltvarró.  
A kapunyitást követı percekben már kellemes kemencés füst illata terjengett az udvaron. Állandó fafaragó vendégünk 
ismét elhozta mobil kemencéjét, melyben nagyon ízletes kenyérlángos sült, amit tejföllel, fokhagymával lehetett ízesíteni. 
A honismereti kör asszonyai nem gyızték az alapanyagot gyártani, úgy fogyott az egyszerő, de nagyon finom étel. 
Közönségnek és fellépınek egyaránt meglepetést hozott a Rozsdamaró, népzenét játszó zenekar koncertje. A mővelıdési 
ház színházterme megtelt érdeklıdıkkel, akiket pillanatok alatt elragadott a zenekar zenéje, stílusa, beszéde, tánca. 
Gyönyörő népdalok, érdekes, különleges hangszerek és csodálatos viseletek kerültek színpadra. A koncert végén a 
zenészek teljesen meg voltak hatva a fogadtatástól. Reméljük, találkozunk még velük! 
A sötét leszálltával eljött az ideje a tőzgyújtásnak. Szinte hely sem maradt a tőz körül annyian összegyőltek az udvarba, 
de sok jó ember kis helyen is elfér mottóval megoldottuk, és parázsig ugrottuk a tüzet. 

Másodjára támogatta rendezvényünket a Mővészeti és Szabadmővelıdési Alapítvány egy nagyobb összeggel, idén 
50 000 forinttal. Köszönjük segítıinknek és a résztvevıknek, hogy ırzik a tőzugrás lángját. Ugye tudják, mi a 
programjuk 2011. június 24-én? 
 

KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ   
 

Helyesbítés 
 

Legutóbbi számunkban Általános tudássá tenni az elsısegély-nyújtást címő cikkünkben tévesen jelent meg Nyisztor 
Filip neve, ill. beosztása, amely mentésirányító.  

Ezúton kérünk elnézést az érintettıl és sok sikert kívánunk munkájához.            szerk. 
 

CCIIVVIILL  HHÍÍRREEKK  

 

AA  HHOONNIISSMMEERREETTII  KKÖÖRR  NNYYÁÁRRII  EESSEEMMÉÉNNYYEEII  
 

Tőzugrás hetedszer  
Képekben 
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A Helytörténeti Győjtemény anyagának felújítása 
 
A Helytörténeti Győjtemény felújításával párhuzamosan elkezdıdött győjtemény tárgyainak rendbe tétele, 
felújítása is. A honismereti kör tagjainak az önkormányzat és néprajzosok is segítettek a munkában. 
 

 
 

Útvesztı fesztivál – A GRIFF ÉVE 
 

Több mint kétezren mentek be és reméljük annyian is jöttek ki az idei útvesztıbıl, melynek motívuma, témája a 
Griff volt. Köszönjük mindazoknak, akik lehetıvé tették, hogy az adománybelépıkbıl befolyt összegbıl a 
honismereti kör 2011-es évi rendezvényeit finanszírozza majd (húsvétoló, tőzugrás, honismereti tábor és 
minden bizonnyal újabb útvesztı). www.utveszto.hu 
 

 

 
 
 
 

KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ   
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VII. honismereti tábor 
 

A gabona, a malom és a kenyér jegyében telt idén az egyhetes honismereti tábor. A szalmától a pékig 
ismerhették meg a gyerekek a gabona útját. Természetesen a kirándulás sem maradhatott el. Idén Szarvast és 
környékét, Vésztıt, Dorozsmát ismerték meg a résztvevık. 
 

OOLLVVAASSÓÓIINNKK  ÍÍRRTTÁÁKK        
 

Legfıbb érték...? 
 

A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör honismereti táborának 21 fıs / az 5 évestıl a 15 évesig/ 
csapata útra indult Makóra a mővelıdési háztól három nevelıvel. Szinte mindenkin sárga mellény volt. 
Igyekeztünk elıkészíteni, figyelmeztetni a közlekedés szabályaira, nehézségeire a gyermekeket. Az emberi 
gyarlóságra azonban nem eléggé! 

Íme néhány eset: Már elızı nap idıs nyugdíjas bácsi elektromos motorján az iskola elıtt belehajtott 
kétszer is a csoportba. A legnagyobb fiú csak kibillent, a következı, kerékpáron elöl ülı kisgyermek lábát 
bepasszírozta a küllık közé. Hála a Gondviselınek a kicsi lába sértetlen maradt, bár egy küllı kipattant, s a 
drága szandál ripityára szakadt, aminek darabjait ragasztószalaggal rátekercseltük a gyermek lábára, így 
mentünk tovább. A bácsi némán, nagy sebességgel "elhúzott"... 

A Régi Makói úton, bár senki sem jött szembe, egy drapp Zsiguli a lehetı legközelebb haladt el a 
csoport mellett. Félelmetes volt... 

A makói hídon szemben közlekedık sem gondolják végig tettük súlyát... Gondosan leszálltunk a makói 
rampánál, a nyitott kapunál - legyalogoltunk a jelzılámpáig. A bevásárlóközpontból kikanyarodó autót sem a 
kerékpárút, sem a járda, így az áthaladó gyermekek sem zavarták... A parkolóban oldalt "kékcsíkos" autóban 
három megfigyelı segíthetett volna rajtunk is, hiszen jó ideig vártunk a zöld jelzésre...  
Tovább is van, mondjam még? 

Az Ardics utcán Vince pékségbe igyekeztünk. Hatalmas autó elızte meg a csoportot, pedig szemben is 
többen jöttek, többek között a mentı is... 

Persze ha a fent leírt, jogosítvánnyal rendelkezık szülık is, vérmesen szembe szállnának a csemetéjüket 
veszélyeztetı helyzetek okozóival. 
Mindezek után, megnyugtató és jólesı volt a határırök segítsége a „Kisállomásnál”. İk biztosították a 43-as 
úton a hazaérkezést. Köszönjük szépen. 
 
Emberi érték...  
Ezt nem kell feltalálni, hanem szívbıl megélni. Azt nagyon kellene! 
Van, aki elmegy az emberség mellett?                   Süliné Rácz Emıke 
 

KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ  

 

RRáánnttootttt  ccssiirrkkee  GGoojjkkoo  MMiittiicc  mmóóddrraa  
 

A minap úgy hozta a sors, hogy hivatalos ügyben el kellett látogatnom az új mővelıdési házba, ahol javában 
készültek a közeli kulturális programra. Türelmes lévén és belsı indíttatásból helyet foglaltam a nézıtéren. 
Amint elhelyezkedtem, megnyílt elıttem egy idıkapu és rögtön visszarepültem a 60-as évekbe. 

Már javában tartott a nyári szünet. Az otthonról kapott napi feladatokat igyekeztünk gyorsan elvégezni. 
Sokszor úgy, hogy ment a kis csapat együtt és mindenütt, közösen a napi penzumot hamar lerendeztük. Ezt 
követıen jött a szabadság. Volt, amikor naponta kétszer-háromszor is lekarikáztunk a Marosra. Focizás a 
homokban, úszás Ferencszállásig, séta vissza stb. Az esti program, az egyetlen értelmes, amit a mi csodás kis 
falunkban lehetett csinálni, a mozi volt. 

Egy ıszi napon édesapám egy kendermagos tyúkkal állított haza. Földeákon dolgoztak, és ott kapta valakitıl 
ajándékba, mert valamit nagyon jól, precízül megcsináltak. Pityó annyira megtetszett, hogy nagy barátság 
alakult ki közöttünk. Kézbıl csipegette a kukoricát, zöldet. Ha kimentem az udvarra, odajött, és várta a 
haverkodást. Jött a tavasz, elkezdett kotlani. Nekem sem kellett több. Kosár, szalma, fészek, tojások. Hamar 
eltelt a költési idı. Kezdtek elıbújni a sárga pihés, csipegı apróságok. Madarat lehetett volna velem fogatni - 
fogtam is persze ıket. Az valami csodálatos volt. Alapvetıen ekkor szembesültem elıször azzal, hogy egy 
oktalan állat mire képes a kicsinyeiért. Valóban le a tollakkal Pityó elıtt. Olyan rendet tartott közöttük, úgy 
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féltette ıket, ajnározta a csapatot. Bizony, sokan tanulhattak volna tıle. A csibék a jó gondoskodást azzal 
hálálták meg, hogy szépen fejlıdtek, gyarapodtak. 
Jöttek a haverok nap mint nap és együtt gyönyörködtünk az állományban. Egyszer csak kipattant az ötlet, 
mégpedig csináljunk egy rántottcsirke-napot. Meg is beszéltük a dolgot hárman. Édesanyám áldását adta rá. 
Tudta, mi magunk mindent meg tudunk csinálni. Reggel megérkeztek a srácok, és rögtön csirkefogók lettünk. 
Hat gyönyörő jércét megfogtunk, és annak rendje-módja szerint beindult a nagyüzem. Kopasztás, belezés, 
darabolás stb. Az a hús, az aranysárga hájréteg, még most is elıttem vannak, ahogy felpucolva a nagy 
vejlingban ott sorakoznak. Még nem hangzott el a harangszó, de a munka ezen része készen volt. Az egyik kis 
barátomék minden évben újkrumpli termesztéssel foglalkoztak. Hozott egy nagy rakással. Körbeültük és 
megkezdıdött a pucolás. (A vége felé már mindenki legszívesebben azt mondta volna, hogy na pucolás!) A 
nehézséget az okozta, hogy egyöntetően, mindhárman a meggy-cseresznye nagyságú sült újburgonyát tudtuk 
csak elképzelni a rántott csirke mellé. Dörzsöléssel is próbálkoztunk, de sajnos ez nem vezetett eredményre. 
Néha áldozatot is tudni kell hozni. Nem adtuk fel, ezzel is elkészültünk. 
Jó, jó, de mi legyen még mellé? - tanakodtunk. 

- Fejes saláta! - vágtuk ki ketten egyszerre. 
Ketten maradtunk. Kezdıdött a panírozás, krumplisütés. A harmadik barátunk megindult salátát szerezni. Hat 
óra után lettünk meg mindennel. Hatalmas mennyiség lett, és fantasztikus illatok terjengtek mindenfelé. 
Csorgott a nyálunk, no persze kellıen éhesek is voltunk már ekkorra. 

- Srácok, ma Gojko Mitic megy a moziban - szólalt meg Andriska. 
- Ott a helyünk! - reagáltunk rá azonnal. 

Kezdés elıtt pár perccel berobbantunk a moziba, és megvettük a jegyeket. 
- Már azt hittem, hogy betegek vagytok, Lacikám - szólalt meg Baliné, miközben lekezelte a jegyeket, 

erısen nézve a kezemben lévı nagy táskát. 
Hamar elfoglaltuk a helyünket, és máris kezdıdött a Híradó. Sokszor emiatt mentünk moziba, errıl nem volt 

szabad lemaradni. Ebben az idıben, pár helyen volt csak tv még a faluban. Lement a Híradó, szünet. Kezdıdött 
a nagy indián film. Lassan kezdett a történet kibontakozni, de nemcsak a filmvásznon, hanem a moziban is. 
Öcsi megbökte a könyökömet, ez volt a jel. Szépen, óvatosan kezdtem kibontani a táskát, melyet hoztam 
magammal. Elıkerült három edény, benne a rántott csirke, sült burgonya és a fejes saláta. Úgy rendeztük, hogy 
mindhárman hozzáférhettünk minden eleséghez. Az éhségtıl kissé gyötörten beindult a vacsorázás. Ezzel nem 
is volt semmi gond. Elıször a közvetlen közelünkben ülık, röviddel késıbb a távolabbiak, majd az egész mozi 
elkezdett feszengeni, forgolódni, mint amikor a hangyaboly közé bedobnak valamit. A frissensültek illata 
kellıen megtette a hatását. A jegyszedık, a jelenlévıkkel együtt nagyokat nyeltek, és természetes módon a 
villanyokat felkapcsolva megindultak felénk, tudva, hogy a 'baj' forrása onnan eredeztethetı. Ekkorra már nem 
csak az illatok terjengtek a moziban, hanem a szóbeszédek is a történtekrıl. Miután konstatálták a helyzetet, 
nem ég a mozi, senki sincs életveszélyben, visszatértek a számukra fenntartott ülıhelyekre, és folytatódhatott az 
elıadás. Azzal egyébként tisztában voltak, hogy rendetlenséget soha nem hagytunk magunk után. 

A vacsora mindenképpen felejthetetlen volt. A film, az a szokásos, de azt, amit a végén kaptunk a 
közönségtıl, ballagva haza, jobb ha nem részletezem. 

Valamikor ilyen fantasztikus mozija volt Zombornak. E nélkül sokkal szegényebbek lettünk volna. 
eszel 
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Keresztény gondolatok: 
 

Isten Igéje arra tanít, hogy: "a mik csak igazak, a mik csak tisztességesek, a mik csak igazságosak, a mik csak 
tiszták, a mik csak kedvesek, a mik csak jó hírőek:, ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekrıl 
gondolkodjatok és a békességnek Istene veletek lesz" ( Fil:4: 8-9). Tehát nem mindegy, hogy hogyan 
gondolkodunk, mik kötik le a figyelmünket. Egyszer valaki azt mondta: "Élj úgy, ahogy gondolkodsz, mert 
elıbb-utóbb úgy fogsz gondolkodni, ahogy élsz!" Isten kegyelmét, gondviselı szeretetét kívánjuk, minden 
kedves kiszombori lakosra. 
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