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Ajándék az újságban! 
 

Kedves olvasóink már megszokhatták, hogy az év utolsó újságában egy apró ajándék is lapul. Hetedik éve 
készülnek régi fotókból kártyanaptárak. Idén is négytagú a sorozat, de nem csak régi fotókból válogattunk. 

2010-ben töltötte be 100. évét a Nagyboldogasszony római katolikus templom. Ennek tiszteletére 
választottuk témául. 

Másik két fotónk a település szép épületei közül két büszkeségünk: a Móricz utcai iskola és a Helytörténeti 
Győjtemény. Ezekbıl a fotókból talál egyet kedves olvasónk az újságja mellett. 

 

A sorozat tagjai pontos címük szerint: 
- A 2010-ben felújított Helytörténeti Győjtemény 
- A 2010-ben felújított Dózsa György Általános Iskola Móricz utcai épülete 
- 100 éves a kiszombori Nagyboldogasszony római katolikus templom   Fotó: Naszradi András  
- 100 éves a kiszombori Nagyboldogasszony római katolikus templom 

Az egykori barokk oltár. 

AA  TTAARRTTAALLOOMMBBÓÓLL        
 
 
 

Tájékoztató a képviselı-testület üléseirıl                      3-5. old. 
Fiatalkorúak dohányoznak – egy elıterjesztés kivonata                     7. old. 
Iskolai hírek                                 8-10. old. 
Óvodai hírek                               10-13. old. 
EESZI hírek                               13-15. old. 
Jeles nap volt az adventhirdetés Kiszomboron                    17-18. old. 
Közös szilveszterezés a fıtéren                           23. old. 
Melléklet az újság közepén: A LEGFONTOSABB INTÉZMÉNYEK ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓK INFORMÁCIÓI, ELÉRHETİSÉGEI 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonát képezı 
Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 3. szám alatt fekvı 

költségalapú bérház 1 lakásának bérleti jogára. 
 
A Képviselı-testület az önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérletérıl szóló rendeletének megfelelıen a 
költségalapú lakás bérbeadására pályázatot az a nagykorú személy nyújthat be: 

• akinek vagy vele együttköltözı házastársának, közeli hozzátartozójának (Ptk. 685. § b. pontja) 1/1 
arányú tulajdonában, haszonélvezetében, bérletében nincs másik beköltözhetı lakása, illetve vállalja, 
hogy megszünteti a bérleti jogviszonyt, 

• a megpályázott lakásra 6 havi lakbérelıleg befizetését vállalja, 
• elınyt élvez, aki a pályázat benyújtásának idıpontjában legalább egy éves kiszombori bejelentett 

lakóhellyel rendelkezik. 
 
Költségalapon lakást bérbe adni annak lehet, aki a fenti feltételeknek megfelel. Amennyiben a megüresedı 
lakásra, a meghirdetett határidın belül több, a feltételeknek megfelelı pályázat érkezik, a képviselı-testület 
dönt a bérlı kiválasztásáról. 
 

Költségalapon bérbe adott lakás esetében a bérleti díj 373,- Ft/m2/hó. 
 
A bérleti díj mértékét a képviselı-testület minden év decemberében felülvizsgálja úgy, hogy a következı év 
január 1-tıl érvényes bérleti díj mértéke legalább a felülvizsgálat évét megelızı év hivatalos inflációs rátájával 
növekedjen, a bérleti díj értékállóságának biztosítása érdekében. 

A bérleti szerzıdés határozatlan idıtartamra szól. 
 
Pályázni lehet egy 62 m2-es, kétszintes, 2,5 szobás összkomfortos lakás bérleti jogára. Az érdeklıdık a 
pályázati őrlapot és a csatolandó mellékleteket átvehetik a Polgármesteri Hivatalban, ahol további részletes 
felvilágosítás kapható. 
A pályázatok beadási helye: Polgármesteri Hivatal, Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 
Határideje: 2011. január 17-e 1200óra 
 
A pályázatok elbírálásának határideje: 2011. január 25. 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MEZİİR MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata  
 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
mezıır munkakör betöltésére.  

 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: 
határozott idejő 2011. december 31–ig tartó közalkalmazotti jogviszony  
 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidı  
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: 
Az 1997. évi CLIX. tv. 23. §-a alapján ellátandó mezııri feladatok  
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.  
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Pályázati feltételek: 
         8 általános,  
         felhasználói szintő MS Office (irodai alkalmazások),  
         B kategóriás jogosítvány,  
         magyar állampolgárság  
         büntetlen elıélet  
         fegyvertartási engedély  

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
         helyismeret 
         középfokú képesítés, mezıgazdasági, vadgazdálkodási szakirány,  
         mezııri tapasztalat - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  
         mezııri vizsga  

Elvárt kompetenciák:  
         Jó szintő konfliktuskezelés 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  
         iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata  
  szakmai önéletrajz, a mezııri feladatok ellátásával kapcsolatos elképzelések ismertetése  
  B kategóriás jogosítvány másolata 
  fegyvertartási engedély másolata 
      a pályázó nyilatkozata, hogy pályázati anyagát az eljárásban résztvevık megismerhetik  
     a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggı kezeléséhez hozzájárul.  
A munkakör betölthetıségének idıpontja: A munkakör legkorábban 2011. február 1. napjától tölthetı be.  
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. január 17. 
A pályázatok benyújtásának módja:  

         Postai úton, a pályázatnak Kiszombor Nagyközség Önkormányzata címére történı 
megküldésével (6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplı azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: mezıır.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. január 25. 
 
 

ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTII  HHÍÍRREEKK        
 

P O L G Á R M E S T E R I  F O G A D Ó Ó R AP O L G Á R M E S T E R I  F O G A D Ó Ó R AP O L G Á R M E S T E R I  F O G A D Ó Ó R AP O L G Á R M E S T E R I  F O G A D Ó Ó R A     
    

Szegvári Ernıné polgármester minden hétfın fogadóórát tart irodájában, délelıtt 9-tıl 12 óráig. A hét többi 
munkanapján is bizalommal fordulhatnak ügyeikkel a polgármesterhez személyesen vagy az alábbi 
telefonszámokon:        06/525-090,  06 30 525 64 95 
 

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

Tájékoztató a képviselı-testület üléseirıl 
 

November havi soros ülését 30-án, kedden tartotta a település képviselı-testülete. A szokásosan kilenc 
órakor kezdıdı ülés elsı napirendje a polgármesteri jelentés volt, melyben beszámolt az elızı ülés óta 
történtekrıl.  
 

„Október 27-én munkaértekezletet tartottunk a mővelıdési ház és a könyvtár dolgozóival. 
Október 28-án a Vályogos-tó beruházásának utóellenırzése volt. Ezen a napon Szegeden is voltam a 
Hulladékgazdálkodási Társulás ülésén. A társulásban részt vevı önkormányzatok szeméttelepeinek 
rekultivációja jövıre megkezdıdik.  
November 1-jén, halottak napján megkoszorúztuk a képviselı-testület tagjaival az I. és II. világháborúban 
elhunytak emlékmőveit. 
November 4-én a Mozgáskorlátozottak Egyesületének helyi vezetıjével tárgyaltam.  
November 10-én Makón a szennyvíztársulat küldöttgyőlésén voltam.  
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November 11-én Vízhányó Ferenc és Ádók János, a megyei közgyőlés alelnökei Kiszomboron voltak, és 
megnézték a Rónay-kastélyt, miután a megyei múzeum és megyei levéltár itt szeretne majd levéltári, múzeumi 
raktárt létesíteni úgy, hogy valamennyi kiállítóhelyet is kialakítanának. Mindezt pályázati forrásokból tervezik. 
Ezen a napon délután intézményvezetıi értekezletet tartottunk.  
November 12-én szennyvíztársulási ülés volt, utána polgármesteri fórumon találkoztunk Mágori Józsefné 
országgyőlési képviselıasszonnyal.  
November 15-én Makó Fejlesztési Tanács ülése volt, és a Többcélú Kistérségi Társulás is ülésezett. 
November 17-én Kecskeméten voltam a közgazdasági csoportvezetıvel, ahol az OTP tartott egy rendezvényt, 
ahol a Pénzügyminisztérium fıosztályvezetıje a 2011. évi költségvetésrıl beszélt. 
November 18-án a rendırség, a Közútkezelı Kht. munkatársával és Gábor Vilmossal helyszíni bejáráson 
voltunk gyalogátkelıhelyek létesítésének tárgyában.  
November 19-én a megyei közgyőlés elnöke meghívásának tettem eleget polgármester társaimmal. 
November 23-án TÖOSZ elnökségi ülésen voltam Budapesten.  
November 24-én a LEADER Egyesület felvételeket készített a Vályogos-tóról és a Helytörténeti Győjteményrıl.  
November 25-én Békéscsabán voltunk a Váti-nál két pályázatunkkal kapcsolatban, ez az orvosi rendelı és a 
hivatal. Már a végelszámolásnál tartunk, és ezeket egyeztetni volt szükséges.  
November 26-án a Víziközmő Kft. taggyőlésén vettem részt.  
November 27-én szombaton délután az Ördögbocskor tánccsoporttal Óbesenyın voltunk Romániában. 
Meghívtak bennünket egy néptánc bemutatóra. A fellépı gyerekeket sok szülı is elkísérte.  
November 28-án vasárnap megnyílt az adventi vásár, átadtuk a Helytörténeti Győjteményt és a mőemléki 
makettet.  
November 29-én Makón a szennyvízcsatorna-beruházás elsı kivitelezési szerzıdésének ünnepélyes aláírásán 
vettem részt.  
Ezen a napon 13 órától a makói kórházban voltam a térség önkormányzatainak polgármestereivel együtt, ahol 
partnertalálkozót szervezett a kórház vezetése, és tájékoztattak bennünket az elmúlt öt év eredményeirıl, a 
hosszú távú terveikrıl.”  
 

A település önkormányzata már korábban is foglakozott a település fı gyalogosforgalmi pontjainak 
vizsgálatával. Felmerült a legkritikusabb és legszükségesebb helyek felülvizsgálata. Gyalogos átkelık 
kialakítását, ill. útfelfestések lehetıségét keresve történt bejárás a Közútkezelı Kft., a rendırség és az 
önkormányzat munkatársaival. A Közútkezelı Kft. jelenléte azért volt szükséges, mert az Óbébai és a Makói 
utca az ı kezelésükben van. 

Megtekintették az Óbébai utcai iskola bejárati szakaszát, a körforgalmat, az ÁBC-k elıtti útszakaszt, a 
Takarékszövetkezetnél lévı keresztezıdést, és a Szegedi és József Attila utca Y elágazását. A Kft. munkatársai 
elmondták, hogy gyalogátkelı csak úgy létesíthetı, ha van megvilágítása, és legálabb 3 méter szélességő 
járdatorkolattal rendelkezik mindkét oldalt, ill. az átkelı nem csatlakozhat olyan bejáróra, ahol gépjármő 
forgalom is folyik, továbbá csak az útra merılegesen alakítható ki, és két átkelı közti távolság nem lehet 50 
méternél kevesebb. Ezen tulajdonságok alapján kell a vizsgált helyeken megterveztetni az átkelıket és az 
útfelfestéseket.  

Az Óbébai utcai iskola elıtt a jelenlegi két bejárónál nem alakítható ki átkelı, mivel gépjármő forgalom is 
folyik rajtuk. Ott külön, mindkét oldalon áteresszel, világítással ellátott járdaszakaszt kell építeni. A 
körforgalomnál a templom felıl a GKI irodaháza felé a járdatorkolat kiszélesítésével felfesthetı a járda 
ugyanúgy a CBA bolt mögött futó járda és a GKI irodaépülete mentén futó járda között a megfelelı 
torkolatszélesítéssel. A CBA bolt oldalából indulva a COOP bolt felé is alkalmas a hely az átkelı felfestésére.  

A Szegedi és a József Attila utca elágazásánál elég bonyolult forgalmi csomópont található. A fıút a 
körforgalom felé kanyarodik, ezzel az elsıbbségadási szabályok is ahhoz igazodnak. Az elágazásba még a 
Zöldfa utca is torkollik, amelybıl balra és jobbra is ki lehet kanyarodni három irányba. Ebben a csomópontban 
az elıbb említettek miatt komoly odafigyeléssel kell közlekedni. Ezt segítheti elı útfelfestés, mely 
egyértelmővé teszi az utak egymáshoz képesti viszonyát (fıút és alárendelt), és a sávokat is kijelöli. Ugyanezen 
a helyen folyik az óvoda gyalogos forgalma. A József Attila utcán átvezetı zebra - mely a szobrok elıtti 
járdáról indulhat – kialakítható. Felvetıdött a Zöldfa utca páratlan oldalának meghosszabbított vonalában 
gyalogátkelıhely létesítése, de ez nem lehetséges, mert a konyha (óvoda) teherforgalma is ezen a helyen 
bonyolódik le, így ezen a helyen gyalogátkelıhelyet létesíteni nem lehet. 

A Móricz utcai iskola elıtt futó járdáról a buszmegállók felé létesíthetı átkelı ugyanígy lehetséges a 
Takarékszövetkezettıl a Zombortej Kft. irodái elıtt futó járda felé. 
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A fenti helyek mindegyikére meg kell terveztetni tervezıvel az átkelıket és a felfestést. Azok elkészülte után 
következik az engedélyeztetés.  

Képviselıink döntöttek arról, hogy árajánlatokat kérnek a tervek elkészítésére mindenképpen annak 
szándékával, hogy megoldódjon a gyalogosok biztonságos átkelése az említett útszakaszokon. A témával a 
késıbbi üléseken tovább foglalkoznak.  

Következı napirend az úgynevezett döntési javaslatok, melyben a benyújtott elıterjesztéseket vitatják meg.  
Kiszombor Nagyközség Önkormányzat megnyerte a „Sportcsarnok komplex energiatakarékossági fejlesztése” 
tárgyú, a KEOP-2009-5.3.0/A „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerősítése” címő felhívására 
benyújtott pályázatot. E pályázat keretében a Sportcsarnok komplex energiatakarékossági fejlesztését valósítja 
meg. 

Tekintettel arra, hogy a felújítási munkálatok összege eléri a közbeszerzési értékhatárt, Kiszombor 
Nagyközség Önkormányzata közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett. A közbeszerzési eljárás 
lefolytatására a Csomiber Beruházás-Szervezı és Szolgáltató Kft. 1.100.000 Ft + áfa összegő árajánlatot tett, 
melyet a testület elfogadott. A közbeszerzési eljárás költsége a pályázatban elszámolható.  
Ugyanezen pályázat általános projektmenedzsment szakértıi szolgáltatási tevékenység feladatainak elvégzésére 
a Projektmentor Kft. 750.000 Ft + áfa összegő árajánlatot tett, melyet szintén elfogadott a képviselı-testület. A 
projektmenedzsment költségei is elszámolhatók a pályázatban.  

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata - a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal „Vidéki örökség 
megırzéséhez igénybe vehetı támogatások” címő felhívására benyújtott „Mőemléképület felújítása Kiszombor 
fıterén” tárgyú pályázat keretében - megvalósította a Helytörténeti Győjtemény környezetének és mőemléki 
épületének felújítását. Az épületben elhelyezett néprajzi tárgyak, győjtött anyag restaurálása is megtörtént.  

A megújult épület, a győjtött anyag és a felújított tér és az azon elhelyezett mőemléki makett ırzését 
megnyugtató módon kívánja megoldani az önkormányzat. 

Olyan elektronikus riasztásjelzı-rendszer, valamint az ırzendı épület külsı és belsı terét figyelı 
kamerarendszer mellett döntött az önkormányzat, melyhez folyamatos távfelügyeleti és kivonuló szolgáltatás is 
társul, azaz az épület és a tér folyamatos kamerás felügyelet alatt áll. A kamerák képe és a riasztórendszer 
jelzése alapján azonnal kivonuló biztonsági szolgálat intézkedik.  

A 2010. október 26. napján megtartott testületi ülésen problémaként fogalmazódott meg, hogy egyes 
általános iskolás gyermekek a falu közterületén dohányoznak. A pedagógusok részérıl esetleges megoldási 
javaslatként fogalmazódott meg a közterületen történı dohányzás rendjérıl szóló helyi rendelet megalkotása. E 
rendelet megalkotásának lehetıségérıl tárgyalt a testület (részletesen a …oldalon) 

Kiszombori Nyári Fesztivál munkacímmel egy új rendezvénykoncepciót tárgyaltak képviselıink. Egy olyan 
rendezvényt, mely már meglévı elemeket foglal magába, és rendezi egy csokorba, ill. keresi új 
rendezvényelemek lehetıségét. A koncepció célja, hogy a különbözı szervezetek szervezıi közösen 
dolgozzanak, gondolkodjanak, és együttmőködve hatékonyabban propagálják eseményeiket, nagyobb vonzerıt 
képezzenek a település iránt érdeklıdıknek. Ez a koncepció a júniustól augusztus végéig terjedı három hónapot 
fogja át. Foglalkozik az önkormányzatiság idejének legrégebbi hagyománnyal rendelkezı rendezvénye, a 
falunapok idıpontjának kérdésével is. Többször felmerült az idıpont megváltoztatása. Jelen terv július végi 
idıpontot vet fel. Képviselıink döntöttek a jövı évi rendezvények ilyen irányú szervezési elve mellett, és 
keresik a forrásokat a sikeres szervezéshez. A téma további, részletesebb kidolgozása a késıbbi testületi ülések 
témája lesz. 
Egy másik, szilveszteri rendezvény ötletével is foglakozott a testület. Az ezredforduló éveiben több alkalommal 
volt közös koccintás szilveszter éjszakáján, a falu fıterén. Ezt elevenítené fel hasonló formában az 
önkormányzat. A képviselık támogatták az ötletet, melynek köszönhetıen a szilvesztert már idén közösen 
töltheti a falu lakossága a fıtéren, ahol egy szerényebb tőzijátékkal köszöntjük az új évet (részletesen a 
Programajánló rovatban).  
A következı napirendben a település 2010. évi költségvetésének háromnegyed évi teljesítését értékelte a 
testület. (A cikk végén részletesen olvashatják.) Ezt követıen a 2011. évi költségvetési koncepciót vitatták meg 
közmeghallgatással egybekötve.  
 
Kedves Olvasó! 2010 novemberétıl a település honlapján is olvasható a testületi ülések anyaga. A nyilvános 
ülés összes elıterjesztése megtekinthetı, melybıl részletesen tájékozódhat az ülésen tárgyalt témákról. 
Látogassa meg Ön is a www.kiszombor.hu oldalt és az önkormányzat/elıterjesztések menüpont alatt megtalálja 
a fent említett anyagot. 
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Költségvetési beszámoló 
A 2010. évi költségvetés háromnegyed évi teljesítése 

 
Az államháztartásról szóló törvény értelmében az önkormányzat költségvetésének háromnegyed évi 

teljesítésérıl tájékoztatni kell a képviselı-testületet, amelynek tömörített összefoglalóját itt olvashatják.  
 
Az önkormányzat bevételei 
 

Tárgyévi költségvetési bevételünket 78,70 %-ra, intézményi mőködési bevételünket 102,8 %-ra teljesítettük.  
Helyi adóbevételünk idıarányosan az éves elıirányzat 83,8 %-a, ez 3.493 e Ft-tal kevesebb az elızı év azonos 
idıszakánál.  

Gépjármőadó bevételünk a harmadik negyedévben az éves elıirányzat 86,6 %-a, mely 2.928 e Ft-tal több, 
mint 2009. harmadik negyedévben. 

Kincstárjegyek és egyéb értékpapírok állománya 133.571 e Ft, 69.047 e Ft-tal kevesebb, mint 2009. 
december 31-én, ebbıl a pályázatok önerejének fedezetét, valamint a pályázati összegek megelılegezését 
biztosítottuk. 

Pénzkészletünk 2009. december 31-én 85.844 e Ft volt, a háromnegyed éves beszámoló idıpontjában 
 48.304 e Ft. 

A 2009. évi záró pénzkészletünk az európai uniós pályázatokra kapott elılegek fel nem használt részét is 
tartalmazza. 
 
Az önkormányzat kiadásai 
 

Kiadásainkat 63,99 %-ra teljesítettük. 
Személyi jellegő kiadásainkat 74,48 %-ra teljesítettük.  
Dologi kiadásaink elıirányzatának 78,70 %-a lett felhasználva. 
Kérelmet nyújtottunk be a 8/2010.(I. 28.) Kormányrendelet alapján a 2010. június 21-én lehullott jelentıs 

mennyiségő csapadék okozta károk helyreállítására és a védekezésre felmerült költségek támogatására a vis 
maior tartalék terhére. A védekezéshez kapcsolódó kérelemre 1.899 e Ft, míg a helyreállításhoz 3.363 e Ft 
támogatás került jóváhagyásra. Saját forrás 2.310 e Ft. 
Szociálpolitikai juttatásaink felhasználása 61,78 %. 
Pénzeszköz átadásunk idıarányos teljesítése 54,81 %. 

A mőködési kiadások idıarányos teljesítése a harmadik negyedévben jónak mondható. 
Kiemelt felújításaink között EU-s pályázati és önkormányzati forrás igénybevételével folyamatban van: 
− a Dózsa György Általános Iskola Óbébai és Móricz Zsigmond. utcai épületeinek felújítása, 
− orvosi rendelık korszerősítése, akadálymentesítése, 
−  Helytörténeti Győjtemény épületének felújítása és környezetének parkosítása, 
− a Vályogos-tó vízkormányozásának kialakítását és környezetének megújítása, 
− Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése. 

TEKI pályázatból folytattuk a járdák felújítását (Kör utca egy szakasza). A felújítás várható összköltsége: 
28.691.000 Ft, ebbıl támogatás: 14.609.000 Ft.  
     Az Önkormányzat pályázatott nyújtott be az 1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet alapján a bölcsıdék és a 
közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése céljából, melybıl az óvoda vizes blokkjainak és 
nyílászáróinak felújítását folytattuk. A felújítás összköltsége: 12.121.000 Ft, ebbıl támogatás: 9.200.000 Ft. 

Az Önkormányzat 2010. évben a KEOP-2009-5.3.0/A „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás 
korszerősítése” pályázati konstrukció keretében meghirdetett pályázati felhívásra az Óbébai utca 6. szám alatti 
Sportcsarnok komplex energiatakarékossági fejlesztése céljából pályázatot nyújtott be, és nyert 34.035.000 Ft-ot 
az 53.801.000 Ft beruházáshoz. A támogatási szerzıdés megkötésre került.  

Hitelállományunk nincs. Az önkormányzat likviditási helyzete megfelelı. Az intézmények mőködését 
biztosítani tudjuk. 
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FIATALKORÚAK DOHÁNYOZNAK! 
Hatásos védekezés lehet e a közterületen történı dohányzást szabályozó rendelet megalkotása? 

 
Egy elıterjesztés kivonata: 
 

A 2010. október 26. napján megtartott testületi ülésen problémaként fogalmazódott meg, hogy egyes 
általános iskolás gyermekek a falu közterületén dohányoznak. A pedagógusok részérıl esetleges megoldási 
javaslatként fogalmazódott meg a közterületen történı dohányzás rendjérıl szóló helyi rendelet megalkotása. 

A problémának azonban nem feltétlenül fenti tárgykörő rendelet megalkotása lehetne elsıdleges megoldása. 
Azon településeken, ahol a közterületen történı dohányzás rendjérıl szóló rendeletet már megalkották 
(Csongrád megyében pl. Szegeden, Sándorfalván, Deszken) a rendelet megalkotásával általában a 
nemdohányzók védelmét kívánták szolgálni a dohányzás egészségkárosító hatásaival, a passzív dohányzással 
szemben. 

A rendeletek meghatározzák azon közterületeket, ahol a dohányzást általános jelleggel tilos magatartásnak 
(szabálysértés) minısítik.  
Szegeden például: 
„Tilos a dohányzás: 

a) oktatási, kulturális, közmővelıdési, egészségügyi, szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatokat ellátó épületek és temetık fıbejárat szerinti utcai frontját érintı járdán, 

b) az a) pontban megjelölt járdát szegélyezı, részben vagy egészben növényzettel borított zöldsávban, 
c) az a) pontban megjelölt helyek fıbejárat szerinti utcai frontja elıtti úttesten, 
d) játszótereken, 
e) vallási szertartás végzésére szolgáló épület bejárati utcafrontját érintı közterületen, valamint ezen épület 

lépcsı feljáróján, 
f) a köztemetıkben, 
g) a tömegközlekedési megállóhelyek váróiban.” 

Fentiekbıl kitőnik, hogy Szeged közigazgatási területén igen széles körben tiltják a közterületen történı 
dohányzást, azonban így is vannak olyan helyek (pl. a fenti körbe nem tartozó terek vagy utcák) ahol a 
dohányzás nem tilos a közterületen sem. 

A tilalom megszegıivel szemben a rendeletek lehetıvé teszik szabálysértési eljárás lefolytatását és szankció 
alkalmazását. 

A szabálysértésekrıl szóló 1999. évi LXIX. törvény 8. § (1) bekezdése azonban rögzíti, hogy „szabálysértés 
miatt nem vonható felelısségre, aki a cselekmény elkövetésekor a tizennegyedik életévét nem töltötte be”. Így 
pont azzal a problémás személyi körrel (dohányzó általános iskolások) szemben nem lehet szabálysértési 
felelısséget megállapítani, amely miatt a rendeletalkotás kérdése felvetıdött. (A közterület meghatározott 
területein dohányzó felnıttekkel szemben azonban a szabálysértési eljárást le kell folytatni, és szankciót kell 
alkalmazni!) 

A közterületen történı dohányzás rendjérıl szóló rendelet megalkotása esetén problémaként merül fel annak 
végrehajtása is, ha nincs a településen azonnali intézkedésre, helyszíni bírság kiszabására jogosult közterület-
felügyelı. Ennek hiányában ugyanis késıbb igen nehéz bizonyítani a „tilos dohányzás” tényét. (A fent nevezett 
települések rendeletei nem véletlenül rögzítik, hogy „a közterület-felügyelı helyszíni bírságot szabhat ki”.) 

Amennyiben mégis a rendelet megalkotása mellett dönt a T. Képviselı-testület, a rendelet alkalmazására 
történı felkészülés, valamint a lakosság megfelelı tájékoztatása érdekében szükséges az, hogy a rendelet 
megalkotása és hatályba lépésének idıpontja között néhány hónap elteljen. A helyi lakosság és az ide látogató 
személyek megfelelı és folyamatos tájékoztatása érdekében pedig indokolt a település belterületi határát jelzı 
táblákhoz, valamint a tilalommal érintett közterületekhez figyelmeztetı transzparenseket elhelyezni. 
 
A fenti elıterjesztés megvitatása után képviselıink úgy döntöttek, hogy a közterületen történı dohányzás 
rendjérıl szóló rendelet megalkotása nem a kíván célt éri el. Az önkormányzat által megcélozni kívánt 
fiatalkorúak dohányzását ilyen rendelettel nem tudja hatékonyan megakadályozni, ill. leginkább a felnıtt 
lakosságra lenne hatással. 
A fiatalkorúak dohányzásának problémáját más úton, iskolai és a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat adta 
lehetıségekkel kívánja kezelni, orvosolni. Erre nézvést az önkormányzat megvizsgálja lehetıségeit, és a törvény 
adta kereteken belül intézkedési tervet dolgoz ki. 
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 
a csapadékvizes árok tisztántartásával  összefüggı lakossági feladatokról 

 

Kedves kiszombori Lakosok! Ismét kérjük és felhívjuk a figyelmet a közterületek tisztaságának megóvásával, ezen belül 
a csapadékvizes csatornák tisztántartásával kapcsolatos lakossági feladatokra a figyelmet.  
Jogszabályi kötelezettsége minden lakosnak gondoskodni 
- az ingatlan elıtti járdaszakasz, 
- a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek mőtárgyai szükség szerinti tisztántartásáról, 
- a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról, 
- a téli idıszakban a hó eltávolításáról és a síkosság megakadályozásáról. 

 

Az esı, a hó megterheli a csatornákat, de gond, ha azok nincsenek megfelelıen kitisztítva, törmelék, növényzet 
akadályozza a csapadék folyását. Nyáron, ısszel a sok esı miatt több utcában telítıdtek a csatornák, öntött el kerteket, 
házat a víz. Akkor sokan elvégezték az árok takarítási munkát, de számos ingatlan elıtt felszólítás ellenére sem 
gondoskodtak róla.  
Ne feledjék el, a fenti szabályok be nem tartása esetén szabálysértési eljárás kezdeményezhetı. 
 

Tisztelt Kiszomboriak! A köztisztaság közös feladatunk. Kérjük, hogy a jogszabályok betartásával az elızıekben 
ismertetett köztisztasági teendık ellátásával ápolják az ingatlanuk környezetét, ne feledjék az árkok tisztántartását, a 
járdák síkosság-mentesítését. Az Önök gondoskodó segítségével és az önkormányzat feladatellátásával együtt közösen 
egy rendezett, szép faluképet alakíthatunk ki, és megelızhetjük, hogy a téli csapadék kárt okozzon. 
 

Köszönjük minden kiszombori szorgalmát, felelısségteljes magatartását! 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete  
 

KKIISSEEBBBBSSÉÉGGII  ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTII  HHÍÍRREEKK        
 

Mikulás ünnepséget tartottunk 
 

A Kiszombori Cigány Kisebbségi Önkormányzat száznál is több gyereket örvendeztetett meg december 5-én. Mikulás 
napja alkalmából cigány és magyar gyerekeket egyaránt hívtunk a régi mővelıdési házba, a délután megtartott, kellemes, 
családias hangulatú ünnepségre. A meghívásnál figyelembe vettük, kik élnek nehezebb körülmények között, kiknek 
tudunk egy mikulás csomag átadásával egy cseppet segíteni.  

A gyerekek versekkel, dalokkal, tánccal léptek fel, szüleik egy-egy tál süteménnyel kínálták körbe a jelenlévıket. A 
mősor végén mikulás csomaggal és apró plüssfigurával, boldogan térhetett haza minden lurkó. 
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Ezúton szeretnénk megköszönni a kiszombori Polgármesteri Hivatal összes 
dolgozójának az egész éves segítségüket programjaink megvalósításában.  

 
Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket és nagyon Boldog Új Évet kívánunk 

erıben, egészségben Kiszombor minden lakójának. 
Kiszombori Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselıi  

és elnökük, Bakos Tamás. 

 

IISSKKOOLLAAII  HHÍÍRREEKK        
 

Iskolabál 2010. 
 

Az idei iskolabálra –mint minden évben– most is barátaink meghívására érkeztünk. A megszokott baráti társasággal 
öröm ilyenkor találkozni. És öröm a volt kollégákkal is, hiszen mint az iskola egykori -bár rövid ideig itt dolgozó- 
tanáraként nosztalgikus is számomra ez az este. A hétköznapok rohanásában egy apró megálló ez a bál, pihenés, 
feltöltıdés, erıgyőjtés az elıttünk állókra. 

Az idei bál egyszerően mesés volt, a szó minden jelentését tekintve! Mesés volt a hangulat, melyet a támogatók által 
felajánlott aperitif indított, majd a gyerekek mősora folytatott és a zenekar tette rá a koronát.  Korona került a tantestület 
fejére is, és most elsısorban nem kiváló pedagógiai munkájukért, hanem szó szerint változtak hercegekké, hercegnıkké. 
Sıt mesebeli volt a bál miliıje is, a dekoráció elvarázsolt bennünket Jancsi, Juliska, Piroska és társaik világába. És 
gyerekként izgultunk a mese-totó megoldásakor is. A komoly tanárok gyermekké változtak, és változtattak bennünket is, 
legalább egy estére. Köszönet érte! 

És végül az I-re a pont: fantasztikus virágkompozíciót nyertünk a tombolán! Hát kell ennél szebb szombat este? 
 

Pintérné Tóth Judit 
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Trapp-nap - 2010. november  
 

Hagyományainkhoz híven ismét megrendezésre került a Trapp-nap, mely változatos feladataival örömet 
szerzett gyermekeknek, pedagógusoknak egyaránt. Az idei Dózsa-nap rendezvényeink 2. állomása volt ez a 
sportdélután. Különleges, újszerő feladatai pezsdítıen hatottak a sportot, kihívást kedvelı gyerekekre.  

Az elsı feladat az „Add tovább és fuss!” játék volt. Figyelmet, ügyes labdaadogatást kívánó gyakorlat volt. 
Elıször a 3. és 4. osztályos tanulók mutatták be a játék menetét, az 1. és 2. osztályosok figyeltek és biztatták a 
versenyzı gyerekeket. Amikor a „kicsikre” került a sor, ık is a legjobb tudásuk szerint küzdöttek. A 
„Burgonyaültetés”-nél és a „célba dobás”-nál is a labda és a gyerekek ügyessége volt a középpontban. A 
„Labdaterelés seprővel” címő játéknál bizony elıfordult, hogy a labda nem abba az irányba haladt, ahova 
gurulnia kellett volna. Volt is nagy biztatás, ujjongás. 

Az utolsó feladat a „Társhordás karikába” egy nagyon  ügyesen futó „fuvarost,” és 5 másik gyereket futtatott 
meg. Minden gyermeknek volt feladata, még tovább is versenyeztek volna, ha lett volna rá idı.  
Élményekkel feltöltıdve, kellemesen elfáradva, tapasztalatokkal gazdagodva tértek haza ezen a napon a 
gyerekek.   

Burai Vilmosné 
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Trapp-nap az iskola felsı tagozatán 
 

1998 óta – immár 13. alkalommal – kerül megrendezésre iskolánkban a Trapp-nap elnevezéső vetélkedı. 
Honnan is ered ez a rendezvény? A szegedi Tanárképzı Fıiskola Testnevelés tanszakán minden évben 
megmérkıznek egymással az évfolyamok egy 24 órás verseny keretében, melyben ügyességi és elméleti 
feladatok teszik próbára a hallgatók erejét és leleményességét. Ezt dolgoztam át általános iskoláskorú 
gyerekeknek, természetesen „csak” egy délelıtt erejéig. 

A verseny nagyon jól magában hordozza az olimpiai eszmét, miszerint: „Nem a gyızelem, hanem a részvétel 
a fontos!” Úgy érzem, tényleg mindenki nyertese ennek a délelıttnek - helyezéstıl függetlenül -, hiszen jól érzik 
magukat a gyerekek az érdekes, „szokatlan”, tréfás feladatok végrehajtása közben. Ezen felül egyik osztály sem 
távozik üres kézzel, mert - helyezéstıl függıen - különbözı tanítási órák alól nyernek 1 alkalomra szóló 
mentességet. 

Az idei verseny során hoztunk be a faluból olyan felnıtteket, melyek 
között a magasságkülönbség a lehetı legnagyobb volt. Durrantottunk 
fenékkel léggömböt, dobtunk kosárra tornászgerendáról, és leültünk egy 
4 méteres padra 29-en. Írtunk méltató verset és kampányszöveget. 
Megtudtuk, hogy az iskolánknak 49 ablaka néz az udvarra, és 23 lépcsın 
kell felmenni az emeletre, valamint, hogy Jancsi bácsi sakkból nyert 
úttörı olimpiát, és hogy Csilla néni azért kapott osztályfınöki 
figyelmeztetést iskoláskorában, mert osztálytársa énekétıl elkezdett falra 
mászni énekórán. 

Jó volt látni a verseny során a gyerekeket, ahogy küzdöttek, 
szurkoltak, lelkesedetek. A nap végére mindenki mosolygós arccal, 
élményeket mesélve egymásnak hagyta el a tornacsarnokot, és nem 
lehetett megállapítani rajtuk, hogy ki lett az elsı, és ki a negyedik 
helyezett. Ezért én sem árulom el! 

 

Nagy Róbert (a Trapp-nap szervezıje) 
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„EGÉSZSÉGPROJEKT” az iskolában 
 

A pedagógusok az elmúlt tanév végén szomorú statisztikát zártak:  
- gyerekeink kényelmes életmódja a szabadidı egysíkú eltöltése (számítógépezés) sajnos mozgásszegénnyé 

teszi ıket.  
- a házimunka alól lényegében teljesen felmentik ıket azért, hogy tanuljanak, ezzel sajnos a hétköznapi 

realitástól fosztjuk meg ıket, hiszen az arányérzékük nem fejlıdik ki, sosem tudják, minek mennyi a 
bolti ára, nem érzik a pénz súlyát.  

- 13 éves korukra alig találunk olyan fiatalt, aki ne kóstolta volna meg az alkoholt. Boldogok vagyunk, ha a 
„kóstolásnál” megállnak, de jó néhányan a pohár fenekére is néztek /néznek sajnos rendszeresen.  

- a helytelen táplálkozás, a zacskóból elérhetı finomságok, a szénsavas cukros italok esélyt sem adnak a 
gyümölcsöknek, zöldségeknek.  

- mindezek mellett legnagyobb ellenségünk a cigaretta már a negyedikes korosztályba is befészkelte magát.  
- évek óta tudjuk, hogy néhányan már diszkóba járnak a közeli településre.  

A szülıket igyekszünk megnyerni, amikor azt mondjuk, ÁLLJ! 
Ha gyermekeink ezt teszik, mi szülık csinálunk rosszul valamit, hogy lehetıvé tesszük, hallgatólagosan 

megengedjük a nekik nem való viselkedést.  
A pedagógus kollektíva minden tagja szembesül azzal a ténnyel, hogy a tanulók egy csoportja az iskola elıtt 

gyújt rá provokatív céllal. Ott már nem tilthatjuk meg nekik, gondolják. Nem sejtik, hogy a következmények 
sokkal inkább a szülıt (akinek törvény adta kötelessége mindent megtenni gyermeke egészségéért) és nem az 
iskolát érintik.  

Ezért határoztuk el, hogy az idei évben Egészségprojektet hirdetünk meg, melynek lényege a fentebb 
felsoroltak rossz hatásainak látványos ismertetése, s a lehetséges kiutak, megelızési technikák megtanítása. 
Segítségül hívjuk ehhez a szakembereket és a szülıket. Havi egy projektnappal kívánjuk felhívni a figyelmet 
ezekre a problémákra, s lehetıleg minél több kiszombori családot megnyerni! Ezekrıl az eseményekrıl 
természetesen az újságban beszámolunk. VIGYÁZZUNK EGYÜTT AZ EGÉSZSÉGES JÖVİRE!  
 

Szeretettel hívunk minden kedves kiszombori lakost hagyományos 
KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGÜNKRE 

iskolánk TORNACSARNOKÁBA  
2010. DECEMBER 21-ÉN (kedd) 17 ÓRÁRA! 

Az ünnepi mősort az alsó tagozatos tanulók mutatják be. Ezzel a szép eseménnyel egybekötve zárul az 
intézmény felújítási szakasza is. Kérjük, jöjjenek el, ünnepeljünk együtt! 

 

Tájékoztatjuk a kedves lakosokat, hogy a téli szünet december 22-én szerdán kezdıdik és 2011. január 2-ig, 
vasárnapig tart. A szünet elıtti utolsó tanítási nap: december 21. kedd, a szünet utáni elsı tanítási nap január 3. 
hétfı.   

Szabóné Vígh Erzsébet 

ÓÓVVOODDAAII  HHÍÍRREEKK        
 

Novemberi napok az oviban 
 

Ismét eseménydús napokról számolhatunk be kedves óvodánkból. Ovis gyermekeink nagyon szeretnek 
játszani és gondolkodni is. Hihetetlen tudásszomj jellemzi ıket - melyet figyelembe véve nevelni, elsıdleges 
kötelességünk. A játék és a tanulás (ismeretszerzés) nem két egymásnak ellentmondó, hanem egymást 
kiegészítı tevékenység. A mi feladatunk feltárni gyermekeink elıtt azokat a fontos és érdekes dolgokat, 
jelenségeket, történéseket, amelyek rejtve maradnának, ha nem irányítanánk rá figyelmüket. Mindezt minél 
hatékonyabbá, gyermekközelibbé kell tennünk. Ebben nagy segítséget jelent az IPR-pályázat is, melyet ismét 
megnyert az intézmény. Ez anyagi forrást biztosít tevékenységeink minél színvonalasabb megvalósításához. A 
sok program, a külsı világ tevékeny megismerését szolgálja, melyeknek során megtanítjuk gyermekeinket 
nyitott szemmel figyelni, és megfelelıen értelmezni és reagálni az ıket körülvevı környezeti hatásokra. Most 
néhány ilyen eseménybe avatjuk be a kedves olvasót a közelmúltból. 
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November elején a nagycsoportosok látogatást tettek a temetıbe, és virágokat, mécseseket vittek Kiszombor 

elsı óvónıjének, Husztik Teréznek sírjára. Az ıszvégi napokat kihasználva a makói piacra is ellátogattak, ahol 
pattogatott kukoricát, szılıt és sütni való tököt vásároltak, amit az oviban meg is sütöttek, és a többi csoportot 
is megkínálták vele. A kellemes ıszi idıjárásnak köszönhetıen több alkalommal tettek kerékpártúrát a 
Vályogos-tóhoz és a nagyállomáshoz is.  Miután értékes megfigyeléseket téve körbejárták a tavat, még 
piknikezni is letelepedtek a tóparti szép új pihenıkben.  

    
November 8-án a Kölyökidı Alapítvány újra ellátogatott hozzánk az oviba, és arcfestéssel, valamint zenés 

táncházzal kedveskedtek a gyerekeknek. Erre a programra meghívtuk a tavaly volt nagycsoportos, most már 
elsı osztályos gyerekeket és pedagógusaikat is. Az iskolával való kapcsolattartási formák évrıl évre bıvülnek. 
Igyekszünk egyre több alkalmat megragadni a jó együttmőködésre. Az elsısök visszalátogatása a régi 
csoportjukba mindig megható pillanatokat, találkozásokat jelent. Ismerısként vették birtokukba a játékszereket, 
és örömmel fedezték fel az újdonságokat is, közösen együttjátszva a kicsikkel. Mosolygós arccal meséltek az 
iskoláról, arról, hogy mennyit tanultak, és milyen sok piros pontot szereztek már ott.  

     
November 11-én a középsı csoportosok a könyvtárban matinén, azaz diafilmvetítésen vehettek részt. A 

könyvtárral évente több alkalommal szervezett közös programok alkalmat adnak arra, hogy a gyermekekben a 
könyv és az olvasás iránti érdeklıdést felkeltsük, hogy a könyvtárlátogatás és a könyvtárhasználat alapjainak 
lerakását elkezdjük.  

Ugyanezen a napon a Ficánka és a Micimackó csoportos gyerekek Makón a Kertvárosi Iskolában, városi 
váltóversenyen tették próbára ügyességüket. Nyolc gyermek képviselte óvodánkat a versenyen, társaik pedig 
hangos szurkolásukkal segítették szereplésüket. Ezen a versenyen mindenki nyertes volt, így élményekkel 
gazdagon tértek haza mindannyian.  
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Az idei nevelési évben kiemelt feladatként jelöltük meg a gyermekek testi-, illetve mozgásfejlesztését. 
Minden csoportban erınléti képességfelméréseket végeztünk az ısz folyamán. A feladatokat korcsoportonként a 
gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve állítottuk össze. Mértük az erınlétet a függeszkedés idejét 
mérve, a gyorsaságot futással, az állóképességet ugrással, a szem-kéz koordinációját célba dobással.  A 
gyerekek nagyon élvezték ezeket a mozgásos tevékenységeket, melyeket játékosan, nagy motivációs légkör 
megteremtésével kezdeményeztünk. Fontos feladatunk ez, mert a mozgás elhanyagolása, a mozgásban történı 
lemaradás, gyakran súlyos következményt von maga után. Hiszen a mozgás kihat a gyermekeknek nemcsak a 
testi, de az értelmi és érzelmi fejlıdésükre is. Itt, az oviban igyekszünk minél több lehetıséget biztosítani arra, 
hogy a megismert mozgásokat, a sportszereket és eszközöket a gyerekek szabadon kipróbálhassák, hogy 
fejleszthessék képességeiket. Nemcsak a gyermekekkel foglalkozunk, de a szülık figyelmét is igyekszünk 
felhívni gyermekeik mozgásfejlesztésének fontosságára. Az idei ovi újság fı témája is a mozgással volt 
kapcsolatos, melyet novemberben ismét minden család megkaphatott. Ezt az újságot évente egy alkalommal, a 
Mosolygó Gyermekarcok Alapítvány támogatásával tudjuk kiadni, melyben igyekszünk a család minden tagja 
számára hasznos olvasnivalóval, játékkal, totóval, színezıvel kedveskedni. E kiadvány által is szeretnénk 
szakmai tapasztalatokkal és óvodai információkkal segíteni a szülıket, támogatni és erısíteni a család és az 
óvoda, valamint a családokon belüli kapcsolatokat, reméljük, mindannyiuk örömére.  

   
November 18-án a Ficánka nagycsoport átlátogatott és ajándékkal kedveskedett a szomszédos Delfin kiscsoportba. Az 

ilyen csoportok közötti látogatások, vendégeskedések lehetıséget adnak a vendégszeretet kialakítására is, továbbá a 
kiscsoportosoknak az ismerkedésre a nagyobb pajtásaikkal.  

Ezen a délutánon Zsolczay István gyermekpszichológus tartott elıadást a gyermekkori agresszióról és annak kezelési 
lehetıségeirıl a szülık, pedagógusok és érdeklıdık számára az óvoda tornaszobájában. A tıle már megszokott módon 
megtartott - tudományos ismereteket és személyes tapasztalatokat is tartalmazó, gyakorlatias és humorral főszerezett - 
elıadásból minden jelenlevı tudott hasznos tanácsot, útmutatást meríteni. 

A napsugár kiscsoportban „Macis napot” szerveztek. Közösen barlangokat építettek, mézet kóstoltak és medvét 
táncoltattak. 

   
November hónapban mindannyian folyamatosan készültünk az Aranykapu Vásárra, különbözı 

ajándéktárgyak barkácsolásával, megalkotásával. Az alapítványunk kreatív anyagok megvásárlásával segítette 
ezt a jótékony célú tevékenységünket. Igen, jótékony célú, hiszen a 28-ai vásárban árusított ajándékokból 
befolyt összeg az ovis gyermekeket fogják - fejlesztı játékokkal - gazdagítani karácsonykor.  
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November 29-én „Hívogat az iskola, kapuját kitárja” címmel megrendezett program alkalmával, a középsıs 
és nagycsoportos gyerekeket invitálták és látták vendégül az alsós osztályok. Ez a délelıtt, közös játékkal és 
barkácsolással telt. A gyerekek megismerkedhettek az iskola épületével és tárgyaival, a pedagógusokkal és az 
iskolás gyerekekkel. Az együtt töltött vidám percek pozitív élményei az ovis – majdan iskolás - gyerekek 
számára kedves és vonzó oldalát mutatták be az iskolai életnek. 
De nemcsak az iskolával tartjuk a kapcsolatot, hanem a bölcsıdével is. A 
Delfin kiscsoportosok ide látogattak vissza.  A gyerekekben még frissen 
éltek az emlékek a gondozó nénikrıl, társaikról és csoportszobájuk 
játékairól. Azonnal birtokba vették a terepet, és játszani kezdtek a 
bölcsiben maradt társaikkal, akik közül ketten decemberben fognak 
csatlakozni az ovisokhoz.  

Decemberre is rengeteg programtervünk van már, melyeknek 
megvalósulásába a következı lapszámban szeretnénk beavatni Önöket. 

 
Addig is kívánunk minden Kedves Olvasónak, szeretetben gazdag Ünnepeket  

az ovi dolgozói és gyermekei nevében! 
 

Bábelné Miskolczi Zsuzsanna és Németh Jánosné 
 

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

Kedves Szülık, Nagyszülık, kiszombori lakosok! 

A Mosolygó Gyermekarcok Alapítvány kuratóriumának és az óvodás gyermekek nevében szeretnénk 
megköszönni az Adventi vásáron nyújtott támogatásukat. 

Most is - mint eddig minden évben - a befolyt összeget játékok vásárlására költöttük, bízva abban, hogy 
ezáltal a csoportokba járó ovis gyermekeknek szebbé és tartalmasabbá tudjuk varázsolni a szeretet ünnepét. 

 

Süliné Horváth Gabriella 

EEEESSZZII  HHÍÍRREEKK        
 

Védınıi levél 
Gondolatok a „Nık elleni erıszak ellen” 

 

November 25. nemzetközi nap „A nık elleni erıszak ellen”. Joggal hihetjük, hogy napjainkra ez a probléma 
már megoldódott, és a középkori nézeteket eltőntek. Mégis világszerte manapság is rengeteg nıt érint a 
probléma nap mint nap. Gondoljunk például azokra a muzulmán népcsoportokra, ahol még ma is halálra 
kövezik a hőtlen asszonyt, vagy a savfürdıre, melyet Nigériában kap a családjára szégyent hozó nı. De 
közvetlen környezetünkben sem idegenek a hasonló nézetek, például, ha a nıi munkavállalók hátrányos 
megkülönböztetését nézzük, vagy a nıi képviselık alacsony számát a parlamentben. Ezen felül a láthatatlan 
ellenség is jelen van sokak mindennapjaiban, a családon belül elszenvedett bántalmazások formájában. Ez a 
típusú erıszak nem mindig látványos, zárt ajtók mögött zajlik, sokszor éveken keresztül, mire valahogy vége 
szakad vagy így, vagy úgy. Lehet, hogy mindenkinek van tudomása egy szomszédról, egy barátról, akit már ért 
bántalmazás, de nem mer, vagy nem tud segíteni. 

A településünkön is megrendezésre került az országos rendezvényekhez kapcsolódó programsorozat a 
Védınıi Szolgálat, a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat valamit az Egészségért és Elviselhetıbb Életért 
Kiszombor és Vidéke Alapítvány szervezésében (országos rendezvények: http://16akcionap.org).  

Örömmel töltött el bennünket, hogy az utcán is többeken láttuk, a nık elleni erıszak elítélését jelképezı lila 
és fehér szalagokat, melyekhez adomány fejében lehetett hozzájutni. A befolyt pénzösszegbıl az Egészségért és 
Elviselhetıbb Életért Kiszombor és Vidéke Alapítvány segítségével egy alapot kívánunk létrehozni melybıl 
azok a krízisben levı nık és családok részesülhetnek gyors segítségben, akik ki kívánnak lépni a bántalmazó 
légkörbıl, de anyagi források híján nincs erre lehetıségük. 

Programsorozatunk részét képezte még az a kiállítás, amely a 6-7-8. osztályos tanulók a témában készült 
pályamunkáit mutatta be. A nyertes pályamővek díjazása a késıbbiekben. 
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November 30-án az esti órákban a Mővelıdési Házban 
győltek össze az érdeklıdık, ahol a Tömörkény István 
Gimnázium Punk Mária és Liszkai Tamás vezette 
Paraliturgikus Kutatások Mőhelye elıadását tekinthették 
meg „Én félek - töredékek nıi sorsokról” címmel, majd 
közös „tenyerelés” következett, mindenki kézlenyomatával 
és aláírásával látta el tiltakozó plakátunkat. A rendezvény 
sikerét jelzi, hogy majd ötven tenyér és aláírás díszíti a 
plakátot a legfiatalabbtól a legidısebbekéig. Akiben még 
maradt egy kis energia, velünk együtt tett egy gyertyafényes 
sétát, így megemlékezve a nık elleni erıszak áldozatairól.  
A rendezvények zárásaként december 9-én szakmai 

kerekasztal-beszélgetést tartunk a helyi szakemberek és a Gyámhivatal, valamint a Makó Városi 
Rendırkapitányság elıadóinak részvételével. Célunk egy olyan stratégia kialakítása, amellyel hatékonyan 
tudunk segíteni a bajba jutott nıkön, családokon. 
Reméljük, hogy többek segítségére lehet a közös gondolkodás! 
 

Kozma Anikó, Csikósné Hamza Gabriella védınık 
 

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

Az EESZI Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat hírei 
 

Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálata nevében 
szeretnénk köszönetet mondani mindazon személyeknek és intézményeknek, akik a 2010-es év során a 
munkánkat támogatták.  

Az idei évben játszóházas programokat is szerveztünk. A részt vevı gyermekek furfangos vetélkedın, 
rendırségi bemutatón, egészségnapon és két kreatív kézmőves napon vehettek részt augusztus hónapban. 
Ezúton szeretnénk megköszönni azon szakemberek segítségét, akik közremőködtek a foglalkozások 
lebonyolításában és mindazoknak, akik támogatást nyújtottak a megrendezéshez.  

Szeretnénk köszönetet mondani azoknak a kiszombori lakosoknak is, akiknek jóvoltából a községünkben élı 
hátrányosabb helyzető családok folyamatosan ruha- és játékadományban részesülhetnek. 
 
Minden lakosnak kívánunk nyugodt karácsonyi ünnepeket és a boldog sikerekben gazdag új évet. 
 

Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai 
 

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

Hírek a bölcsıdébıl 
 

Köszönı levél 
 

Amikor felmerült a gondolat, hogy a kisfiamnak bölcsibe kell mennie, két érzés kavargott bennem:- 
kötelességtudat, hiszen dolgozni muszáj, és az ember manapság örül, ha van hol- másrészt lelkifurdalás, hiszen 
valaki másra kell bízni a gyereket, amíg dolgozunk. Elkezdıdött a beszoktatás, és aggódva figyeltem, hogyan 
érzi magát az új környezetben. Láttam, milyen gondoskodással veszitek körül a gyerekeket, és azt is jó volt 
látni, hogy nem csupán csoportként kezeltétek ıket, hanem egyénenként is figyelmet fordítottatok rájuk. Fontos 
dolog ez, hiszen minden gyerek más; van, aki bátrabb, sírósabb, izgágább, vagy éppen nyugodt, csendes. 
Kezdeti félelmem kezdett alábbhagyni, de még mindig aggódtam amiatt, hogy mi lesz majd, ha ott hagyom, és 
csak délután lát újra. Vajon megharagszik rám, amiért ott hagytam?- Biztos jó helye lesz? Stb…. Kellemeset 
csalódtam, hiszen minden zökkenımentesen haladt. Nagyon fontos volt hallanom, hogy mi történt aznap: jól 
evett-e, hogyan aludt stb… Jólesett, hogy ezt mindig elmondtátok, mert másnak talán ez egy jelentéktelen 
apróság, de egy anyukának nagyon fontos. Szóval szeretném nektek megköszönni, kedves gondozó nénik, hogy 
ilyen lelkiismeretesen végzitek a munkátokat, ami nem is munka számotokra, hanem inkább elhivatottság, 
szeretet. Ezt a levelet azért írtam, hogy köszönetet mondjak, hisz mindenkinek jólesik, ha elismerik azt, amit 
tesz, és azért is, hogy bátorítsam azokat a szülıket, akik még ezután bízzák rátok legféltettebb kincsüket, hiszen 
jobb kezekben nem is hagyhatná, mint nálatok. 

Még egyszer köszönöm, egy hálás anyuka 
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Ünnepekre hangolódás 
 

A kiszombori Csodaország bölcsıdében már hagyománnyá vált, hogy advent közeledtével a 
kisgyermeknevelık és a bölcsıde dolgozói kreatív ötleteik alapján karácsonyi ajándékokat készítenek: 
kopogtatókat, ajtó és ablakdíszeket, gyertyatartókat, adventi koszorúkat, asztali és karácsonyfadíszeket. 
Kirakodóvásárunk, november 22-tıl tekinthetı meg bölcsıdénk folyosóján, melyet a szülık minden évben nagy 
érdeklıdéssel várnak. Részt veszünk az aranykapu vásáron is a templomkertben, november 28-án. 
Ajándéktárgyaink jelképes adományért cserébe kaphatóak, amelyet a bölcsıdei gyerekek játékkészletének 
bıvítésére fordítunk és egy hangulatos karácsonyi családi délelıtt során kapnak meg 2010. december 21-én. 

 

Bölcsıde dolgozói 
 

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

Kedves Olvasó! Néha a technika ördöge is besegít abban, hogy egy-egy cikk elvesszen. Ez történhetett az 
alábbival is, mely az elızı számban jelent volna meg.  

Kérem az érintettek elnézését. A cikket jelen számban közöljük.              a szerk. 
 

Töknap és nagymamanap a bölcsıdében 
 

Már hagyomány, hogy az ısz beköszöntével programot szervezünk, s mivel az ısz egyik jellegzetes növénye 
a tök, amely egészséges, finom, formája kézmőves tevékenységre és játékra is lehetıséget ad.  Idén is 
megrendeztük a töknapot, egy családi délután keretében. Korábban már megtapasztaltuk, hogy a közös 
tevékenykedés a kisgyermeknevelıkkel az idejáró gyerekekkel és szüleikkel megkönnyíti az ismerkedést, a 
pozitív kapcsolat megalapozását. Ezen a napon köszöntöttük a nagymamákat, és ık is aktívan részt vettek a 
tökfaragásban. Mi tökbıl készült finomságokkal és süteményekkel kedveskedtünk a családi délutánunkon részt 
vevı szülıknek, nagymamáknak és a kis bölcsıdéseinknek. Az elkészült töklámpásokban közösen gyújtottuk 
meg a mécseseket, amely egyaránt öröm volt a gyerekek és a felnıttek számára.  

A bölcsıde kisgyermeknevelıi 

KKÖÖNNYYVVTTÁÁRRII  HHÍÍRREEKK        
 

Az idei ısz igazán mozgalmas volt a könyvtár életében. Októberben került megrendezésre az Országos 
Családi Könyvtári Napok, melyre két programmal készültünk. Ezek közül az egyik a Diavetítés kicsiknek címet 
kapta, melynek fı célja a múltidézés volt. A gyerekek a 80–as évek meséit tekinthették meg diafilmen. Az 
óvónıknek tetszett az ötlet és kérték, hogy minden korosztály számára tartsunk vetítést. Az októberi könyvtári 
napok keretén belül nem tudtuk ezt megoldani, de novemberben és decemberben is folytatódott e programunk. 
A másik rendezvényünk egy játékos vetélkedı volt, ahol a gyerekek a könyvtárral kapcsolatos tudásukat 
csillogtathatták meg. A vetélkedı elıtt a tanulók könyvtárhasználati foglalkozáson vettek részt, hogy minél 
felkészültebbek legyenek a versenyre, ahol az ötödikes és hatodikos évfolyam versengett egymással. A gyerekek 
nagyon jól érezték magukat, és a csapatok nagy összhangban játszottak egymással. Mindkét rendezvényünket 
megismételtük, és újból nagy sikert aratott. 

December 2-án a Péter & Pán gitárduó tagjai szórakoztatták az általános iskola alsó tagozatos diákjait. A 
mősort a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár támogatta a könyvtárak közti együttmőködés keretén 
belül. Az elhangzott dalok varázslatos hangulatot teremtettek, a gyerekek együtt énekeltek és játszottak az 
elıadókkal.  

Folyamatosan helyet adunk községünk havonta rendszeresen „ülésezı” könyvkubjának, ahol jó hangulatban, 
kötetlen társalgás során megvitatjuk az aktuális szépirodalmi olvasmányok által felvetett filozófiai és 
hétköznapi kérdéseket, kételyeket. Örülünk, hiszen a tagok száma az év elejéhez képest megkétszerezıdött. 
Továbbra is várjuk szeretettel az érdeklıdıket.  

könyvtárosok 
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IINN  MMEEMMOORRIIAAMM        

Az elmúlt hónapokban községünk, közösségünk két értékes tagjától kellett búcsúznunk. Mindketten az 
önkormányzatnál, ill. intézményeiben dolgoztak. Lenti sorokkal nyomtatásban, az újság hasábjain is 
megırizzük munkatársaink emlékét a jövı számára.  
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E m l é k e z e t ü l ! 
 

November 5-én kísértük utolsó útjára a kiszombori temetıben a 42 éves 
korában, súlyos betegség következtében elhunyt barátunkat, horgásztársunkat, 
Miskolczi Józsefet. 

Személyében nem csak egy olyan embert veszítettünk, aki „csak” szeret 
horgászni, hiszen 9 éve a Kiszombori Sporthorgász Egyesület Vezetıségének 
Horgászmestere volt.   

Áldozatos munkájának következtében mindig rend volt a Vályogoson. İ 
szervezte a társadalmi munkálatokat, szükség esetén javította a gépeket, felügyelte 
a haltelepítéseket, segítette a halırök munkáját, és még hosszasan sorolhatnánk 
mindazt, amit önzetlenül tett azért, hogy aki a vízparton jár, örömöt leljen a 
horgászatban és a természet szépségeiben. 

Életében a család, a munka, a horgászat ezer szállal kötıdtek egymáshoz.  
Talán az sem véletlen, hogy a tó partján lévı házban élt családjával. Így szinte a 

nap minden percében láthatta azt, amit annyira szeretett: a Vályogost és a horgászatot. Ügyes horgász volt, amit az április 
27-én a Vályogos-tavon rekord méretőnek számító szürke harcsa kifogásával is bizonyított. 

Hosszan tartó fájdalmas szenvedését mindig enyhítette az, ha kint lehetett a tavon, vagy ha horgászhatott. Míg 
egészsége bírta, csónakjával járta a vizet, de sajnos 2010. október 31-én az égi vizekre hajtotta ladikját.  Aki ismerte, az 
tudja, hogyan búcsúzna, mosolyogva érces hangján szólna:  „A vízre, a halra vigyázzatok!” 

Kedves Józsi! Igyekezni fogunk!  Öröm volt Veled horgászni, és tenni közös dolgainkat. Megrendülten, a Kiszombori 
Sporthorgász Egyesület nevében gyászolva búcsúzunk: 
 
„Kifakult a jelen, csak a múlt eleven,    Emlékedet ırzi mind, ki hő barát. 
Vérzik a szívünk, sohasem feledünk,    Elrabolt az ár élted hajnalán, 
Emléked örökké él.             Fájdalmas szívünkbıl egy dallam kiált: 
                                                                       Mért vitt téged el ez a rút világ?” 

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

In Memoriam Harmatosné Barna Mária 
Kedves Marcsika! 

 Búcsúzni sosem könnyő, különösen akkor, ha az ember egy kedves kollégától, jó baráttól 
teszi. Néhány hónap híján 30 éve élsz tantestületünk családjában, így az iskolának nincs 
olyan része, amirıl ne jutnál eszünkbe. A széked a tanáriban, vállfád, kulcscsomód, 
köpenyed, s megannyi történet… 

Itt élnek fülünkben kedves vicceid, amivel feldobtad a hangulatot szünetekben ügyelés 
közben. Reggelente 7-kor már bejöttél, hogy felkészíts valakit versenyre, vagy éppen 
megmentsd a bukástól.  

A kémiaórán boszorkánykonyhává változott a tanterem, élvezettel végezted a kísérleteket, 
s igyekeztél megismertetni diákjaiddal a tantárgy szépségét. Elragadtatással beszéltél arról, 
milyen remek érzés, ha egy egyenletet elkezdünk a spirálfüzet lapjának tetején, és a másik 
oldal alján fejezzük be.  

Osztályfınökként igyekeztél jó anyuka lenni gyerekeidnek, te vezetted be azt a 
hagyományt, hogy az az évfolyam nyer TRAPP NAPON, amiben benne vagy!  

Szünetekben valahonnan elıkaptál egy receptet, s azon vettük észre magunkat, hogy már 
megint sütünk, fızünk valamit.  

Az esti gimnáziumban veled ismerkedtek meg elıször a diákok, intézted tanulmányi ügyeiket, s közben motorja voltál 
a tantestületnek.  

Tanári kiránduláson egy-egy társasjáték hevében újra tinédzser kislánnyá változtál. Imádtad a családodat, gyermekeid 
a szemünk elıtt nıttek fel, büszkén beszéltél róluk: együtt örültünk néptáncos sikereiknek, mindig tudtuk, mi történt az 
elızı heti focimeccsen.  

Jellegzetes volt nevetésed, köhögésed, termeted, olyan Harmatoskás… Egy kolléga, jó barát anya, feleség.  
Az utolsó nagy megmérettetést, a betegségedet is megoldandó feladatnak tekintetted, nem adtad fel az elsı 

próbálkozásnál, újabb gyógymódokat, újabb kezeléseket vállaltál a cél érdekében, s mindezt türelemmel, optimistán, 
méltósággal viselted. Példát mutattál nekünk a küzdelemben, kitartásban, hogy nem szabad feladni.  

Szerettünk, és fáj, hogy elvesztettünk téged! De elengedünk, mert tudjuk, hogy mától az égi katedráról egy lélekkel 
több vigyáz ránk!  
 

Isten veled!                         Szabóné Vígh Erzsébet 
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KKÖÖZZHHÍÍRRRRÉÉ  TTÉÉTTEETTIIKK        
 

Jeles nap volt az adventhirdetés Kiszomboron 
 

Több éve hagyomány, hogy a templom elıtt felállított életnagyságú betlehemet advent elsı vasárnapján, a 
szentmisét követıen a plébános felszenteli, és adventet hirdet. Az elıször a honismereti kör által szervezett, 
mára már hagyománnyá vált rendezvény része egy jótékonysági vásár, ahol saját, kézi készítéső karácsonyi 
apróságokat kínálnak a faluban mőködı alapítványok, intézmények, ügyes asszonyok. A vásár bevétele az 
alapítványok, civil szervezetek mőködését támogatja.  

Idén, november 28-án sem volt ez másként. A kilenc órai mise után népes számú érdeklıdı elıtt Varga 
Attila atya kihirdette az adventet, és felszentelte a betlehemet.  

A magán zeneiskola kiszombori néptáncosai, az Ördögbocskor néptánccsoport betlehemezést mutatott be a 
közönségnek. A hagyományos ruhák és kellékek tökéletesen illettek az alkalomhoz és a helyszínhez. A 
produkciót a táncosok tanára, Badicsné Szikszai Zsuzsanna tanította be a gyerekeknek. 

A betlehemezés után vásári zsibongás alakult ki a Szenet István téren. Gızölögtek a forralt borok, a forró 
teáskannák, sült a gesztenye, fogyott a zsíros kenyér. Aki igazán fázott, egy-egy szívmelegítıt is magához tudott 
venni. Eközben a vásározók karácsonyi apróságai között szemezgettek az érdeklıdık. Fél tizenegy elıtt pár 
perccel népzenészek játéka hívta fel a figyelmet, hogy hamarosan gyalogos menet indul a Helytörténeti 
Győjteményhez.  

A napot igazán jelessé egy nem mindennapi esemény tette. Bizony nem minden nap vehet birtokba a falu egy 
gyönyörően felújított, klasszikus épületet. Ezek az alkalmak, események történelmi jellegőek egy falu életében. 
Ennek a történelmi pillanatnak lehettek szem- és fültanúi, akik a Rozsdamaró zenekar népzenészeinek 
felvezetésével átsétáltak a felújított Helytörténeti Győjtemény átadására.  

A jelenlévıket Szegvári Ernıné polgármester köszöntötte. Köszöntıjébıl megtudhatták, hogy a klasszicista 
stílusú épület felújítására az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, a vidéki örökség megırzéséhez 
nyújtott támogatásból kerülhetett sor. A sikeres pályázatnak köszönhetıen 26.536.000 forintból (21 336 000 
pályázati támogatás, 5 200 000 forint önrész) újult meg a pincétıl a padlásig az épület és a pályázat részeként a 
győjtemény körüli tér.  

A kivitelezı, a Berill Invest Kft. munkája nyomán megújult a tetı, a pince, a padozat, a külsı homlokzat. 
Sétányt alakítottak ki, virágot, sövényt, fákat ültettek, melynek köszönhetın az egész térnek új hangulata lett. 
Kavicsos járdájával összefonódott az épület a vele szemben álló, szintén újkori pompájában álló Rónay-
kúriával. A két épület alkotta sziget újabb ékköve a falu tereinek. Büszkék lehetünk rá.  

A település polgármestere és a két alkotó, Borsi Sándor szobrászmővész, és Görbe Adrienn, a Tömörkény 
István Szakközépiskola tanulója közösen leplezte le azt a különleges alkotást, amit egyszerően bronz makettnek 
nevezünk és a település mőemlékeinek bronz mása. Ez az alkotás viszont „egyszerő” makettnél sokkal több. Az 
országban igen kevés helyen lehet ehhez hasonlóval találkozni. Ragyogó ötlet, és tökéletes kivitelezés jellemzi 
az alkotókat. Méltó helye e két klasszikus épület ölelte tér, ahonnan rögtön rá is lehet látni a bronz makett által 
megformázott mőemlékek közül jónéhányra. A makettrıl részletesen is olvashatnak a cikk folytatásában.  

A Helytörténeti Győjtemény átadási ünnepsége dr. Halmágyi Pál, a makói József Attila Múzeum 
igazgatójának beszédével folytatódott. A kiszombori gyökerekkel rendelkezı igazgató beszédében a gyönyörő 
épületkülsı mellett elsısorban a benne ırzött néprajzi kincsekrıl beszélt. Ennek az épületnek plusz értéket ad a 
helytörténeti kiállítás. A még a nyolcvanas években elkezdett győjtésbıl származó tárgyakból varázslatos 
hangulatú állandó kiállítást rendezett be néhány lelkes és szakértı kiszombori. A Kiss Mária Hortensia 
Honismereti Kör tagjai a kiállított tárgyakat hónapokig tisztították, restaurálták, mielıtt az újrarendezett 
kiállítótérbe kerültek. Az épület átadási ünnepségére nyílt kiállítás Badicsné Szikszai Zsuzsanna néprajzos tanár 
szakmai irányításával, Endrész Erzsébet közremőködésével készítették el. 

Élet a házban és a gazdasági élet a két téma, ami szerint rendezték a helyszínt. A felújított épületbelsı 
világításai és tárgyai magával ragadó atmoszférát kölcsönöznek a helynek. Kellemes, természetes illatok, lágy 
fények és különleges tárgyak marasztalják a vendéget.  

Mint korábban említettem, a pincétıl a padlásig megújult az épület. Ez szó szerint igaz. Most a padlás is 
funkciót kapott. Oda kerültek a tematikába nem feltétlenül illı tárgyak. Míves falépcsı vezet fel a szintén 
kellemesen megvilágított, igényesen felújított padlásra. Ugyanez elmondható a pincérıl is. Az talán még 
nagyobb meglepetést okoz annak, aki járt ott a felújítást megelızıen. Gyönyörő, téglával kirakott aljzatot talál 
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most, kellemes megvilágítást és a hely hangulatához nagyon illı nyerstégla falakat. A pincében is találni 
jónéhányat a győjtemény felújított kiállítási tárgyaiból.  

A pincében sem csak a külcsín számít. A folyamatosan gondot okozó vizesedés, olykor vízállás problémáját 
megoldották. Egy padlóba rejtett elvezetı rendszeren keresztül szivattyú segítségével távozik a víz a 
legközelebbi árokba, biztosítva ezzel, hogy az év bármely szakában használni lehessen a hangulatos teret. 

Ugyanilyen hasznos és praktikus megoldás a győjteményt kívül és belül vigyázó kamera, mely már be is tölti 
funkcióját, megnyugtató biztonságot adva a kiállított tárgyaknak és a tér épségének. 

Összességében elmondható, hogy az „Ékszer a maros mentén” mondat egyre igazabb a településre. Egyre 
fényesebben ragyog ez az ékszer, és egyre jobban kell vigyáznunk, odafigyelnünk rá! 

Jeles nap volt a november utolsó vasárnapja Kiszomboron. A karácsony közeledtének kellemes érzését 
keltette fel, és azt az örömöt szabadította fel, hogy örökségünknek lesz jövıje. 
 

Nagy Lırinc 
A Helytörténeti Győjtemény kiállításának rendezésében segítettek: 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata, Börcsök Attila (Makó), Balázs Zoltán, Badicsné Szikszai Zsuzsanna,  
Balázs Lászlóné, Mátó Jánosné, Kovács Jánosné, Engler Magdolna, Hegedősné Bellik Klára, Tenczer Szilvia, 
Süliné Rácz Emıke, Csepkó Gábor, Antal Jenıné, Cseh Istvánné, Zubán Zoltánné, Szabó Sándorné, 
Maszarovits Péterné, Kovács Ilona, Papdi Mihályné, Endrész Erzsébet, Borsi Sándor, Fejes Roland, Albert 
Mária, Antalfi Melinda. 
 

A kiállítást rendezték: Badicsné Szikszai Zsuzsanna, Endrész Erzsébet 
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Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének november 30-ai ülésén döntött arról, hogy 
határozati formában megköszöni azok munkáját, akik a győjtemény kiállítási tárgyait felújították, tisztították, és 
berendezték az állandó kiállítást.  

E határozatot személyesen, ünnepélyes keretek között adták át az érintetteknek a december 15-ei testületi 
ülésen. 

Lenti sorokban a határozat kivonatát olvashatják. 
 

HATÁROZAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a felújított Helytörténeti Győjtemény kiállítási 
tárgyainak restaurálásával, a néprajzi tárgyak újbóli kiállításával kapcsolatban kifejtett munkájáért ezúttal 
köszönetét fejezi ki az alábbi személyeknek: 
Albert Mária, Antal Jenıné, Antalfi Melinda, Badicsné Szikszai Zsuzsanna, Balázs Lászlóné, Balázs Zoltán, 
Borsi Sándor, Börcsök Attila, Cseh Istvánné, Csepkó Gábor, Endrész Erzsébet, Engler Magdolna, Fejes Roland, 
Hegedősné Bellik Klára, Kovács Ilona, Kovács Jánosné, Maszarovits Péterné, Mátó Jánosné, Nagy Lırinc, 
Papdi Mihályné, Süliné Rácz Emıke, Szabó Sándorné, Tenczer Szilvia, Zubán Zoltánné. 
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Bronz makett Kiszombor mőemlékeirıl 
 

November 28-án, az adventnyitáskor adtuk át a község lakóinak fıterünk újabb érdekes színfoltját. 
A makett készítésérıl kérdeztem a szobrászmővészt. 
„A makett Kiszombor belterületének nyolc mőemléképületét és két szobrát ábrázolja. Az épületeket 

átépítésük elıtti, eredeti állapotuk szerint.  
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Helyszíni mérésekkel szert kellett tenni valamennyi szükséges méretre – a falak, a tetık, ajtók, ablakok, 
párkányok, díszítmények szélességére és magasságára, majd az épületek minden oldaláról 1:150-es léptékő 
rajzot készítettünk. 

Ezek alapján készültek el a falak gipsz negatívjai, majd viaszból azok pozitívjai, végül pedig a mőemlékek 
háromdimenziós, kicsinyített másai. 

Hosszadalmas, rizikós szakasz következett: a bronzba öntés. Szerencsére különösebb probléma nélkül 
sikerült ez a mővelet is. 

Végül a terepasztalra való fölhegesztéssel kerültek az épületek a helyükre. Ezt a munkafázist két zombori 
mester – Rácz Ferenc és Budai László végezte, teljesen ingyen. Köszönjük támogatásukat. 
Az épületek tájolása megegyezik a valódi épületekével, de a köztük lévı távolságokat – érthetı okokból – le 
kellett csökkenteni. A terepasztal peremén lévı szöveg segít a mőemlékek beazonosításában. 

A makett mellett állva majdnem valamennyi igazi építmény is látható, így a Tornyos kastély, Rónay Nina, 
Rónay Tibor és Rónay Aladár kúriája, a Rotunda kúpos teteje, de még a nagy magtár oromfala is, végül pedig a 
Helytörténeti Győjteménynek otthont adó magtár, amelynek a szomszédságában a makett is segítheti a múlt 
szép értékei iránti érdeklıdés felkeltését.” 

A makett Borsi Sándor szobrászmővész, és egykori tanítványa, Görbe Adrienn, a szegedi Tömörkény István 
Mővészeti Szakközépiskola harmadikos tanulójának közös munkája. İk szabadidejükben dolgoztak, a 
községnek, a közösségnek ajánlották fel munkájuk eredményét. A Kiszomborért Alapítvány Kuratóriuma 
nevében köszönöm ezt az alkotóknak. 
A makett összköltsége mindössze 150.000,- Ft, amit a Kiszomborért Alapítvány Kuratóriuma biztosított. 
Köszönet Cseh Istvánnak és feleségének anyagi támogatásáért, illetve Görbe Tibornak és Pintér Attilának a 
bronzöntés során nyújtott segítségért. 
A talapzat és környezete kialakítását a Nagyközségi Önkormányzatnak köszönjük.  
 

„Néhány – turisták által sőrőn látogatott – városban (Budapest, Eger, Pécs) látható hasonló makett. 
Megfigyelhetı, hogy ahol a sok-sok vendég megérinti, végigsimogatja az apró épületeket, ott a bronz – mint 
otthon a rézkilincs – fölfényesedik. Zombort – különösen középkori rotundájáért – gyakran látogatják messzirıl 
jött vendégek is. A falu egyre több mőemléke újul-szépül meg, egyre szebbek a terei is, így várható, hogy még 
többen látogatnak el hozzánk.” 

Endrész Erzsébet, kuratóriumi elnök  
 

 
Minden kiszombori lakosnak áldott, békés karácsonyt,  
sikerekben gazdag, boldog új évet kíván a  
„Kiszomborért” Alapítvány Kuratóriuma.  

 
 
 

  

KKÖÖZZÉÉRRDDEEKKŐŐ  IINNFFOORRMMÁÁCCIIÓÓ  
 

A Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. tájékoztatója 
 

Tisztelt kiszombori lakosok! 
 
Szemétszállítási díját egy egész évre, egy összegben is befizetheti. Ebben az esetben 8%-os kedvezményt 
biztosítunk a befizetınek. 
Akik már korábban fizettek éves díjat, azok automatikusan megkapják a következı éves díjról szóló csekket, és 
élhetnek a lehetıséggel. 
Akik havi díjat fizetnek, és át szeretnének térni az évesre, ill. igénybe kívánják venni a kedvezményt, minden év 
január 31-éig jelezzék cégünknek az alábbi elérhetıségeken: 
 
Tel.: 06 62 777-113 
e-mail: ttkft@telepulestisztasagi.hu                Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. 
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CCIIVVIILL  HHÍÍRREEKK  
 

A Helytörténeti Győjtemény rövid története 
 

A néprajzi tárgyak győjtése 1982-ben indult meg, amikor megalakult az elsı helytörténeti szakkör Endrész Erzsébet, 
helyi pedagógus vezetésével. A lelkes gyermekek kiskocsival járva az utcákat vagy padlástakarító akciókat szervezve 
győjtötték a lakosságtól a még fellelhetı, régi használati tárgyakat, háztartási, gazdálkodási eszközöket.  

Az 1. helytörténeti szakkör tagjai, az úttörık: Ács Krisztina, Száz Gizella, Balázs Tibor, Fodor Ildikó, Faragó Ildikó, 
Simon Erzsébet, Gazsi Roberto, Szilágyi Krisztina, Nagy Attila, Putyora Mária, Prónai Mária, Papós András, Papdi 
Gábor, Galamb László, Juhász István, Kelemen Hajnalka, Horváth Zsanett, Galamb Mária, Bárdos András, Bakaity 
Mónika, Rudisch Erika. 

Az elsı adományozók: Dani János, Jani József, Góg Mihály, Matuszka Tamás, Gábor József, Husztik István, 
Szathmári Lajosné, Német Imre, Kovács Zsolt, Daróczi Istvánné, Dongó Irén, Nagy Lajos, Mészáros László, Sinka 
Mihályné, Matuszka István, Barna Gyula, Zombori Erzsébet, Endrész Erzsébet, dr Bacsa Pál, Balázs László, Oláh 
Györgyné, Kispál Jánosné, Kiss Ernıné, Naszradi Mihályné, Szőcs József, Gábor Istvánné, Óhidi Ferenc és neje, Prónai 
Györgyné, Kırösi Györgyné, Kollár László, Fodor Lászlóné, Kiss Róbert, Szőcs Andrásné, Simon Béláné, Szemrédi 
Mihály, dr. Szilágyi Dezsıné, Borsiné Engi Katalin, az egészségház védınıi, Börcsökné Balázs Márta, Farkas József. 

A tárgyakat az általános iskolában helyezték el, majd 1985-ben a magtár épületét megkapták kiállítás céljára. Az 
épület felújítását szülıi, baráti, tanácsi összefogással sikerült megoldani. Mitykó Sándor, akkori tanácselnök adta át 
ünnepélyesen a Helytörténeti Győjteményt a lakosságnak. 

Az idık folyamán az iskola helytörténeti szakkörösei végezték az épület takarítását, a néprajzi anyag rendezését és a 
további győjtést. A lakosságtól folyamatosan érkeztek tárgyak, képek, iratok gyarapítva a győjtemény anyagát. Mások 
azonban többször betörtek az épületbe, és értékes tárgyakat vittek el.  

A község fennállásának 750. évfordulójára a község önkormányzati vezetése Nagy Tibor polgármestersége alatt 
felújíttatta az épületet, így történt meg a 2. megnyitás 1997. szeptember 19-én. 

2003-tól az épület fölötti gondnokságot a megalakult Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör tagjai vállalták, 
rendezték a tárgyakat, gondozták az épületet, nyitva tartották falunapokon, egyéb rendezvényeken a kiállítást.  

A Nagyközségi Önkormányzatnak Szegvári Ernıné polgármester vezetésével 2009-ben módja volt pályázatot beadni 
az épület újabb rendbetételére, teljes felújítására. A pályázat nyert, és megindult a munka 2010 tavaszán. 

Megtörtént az épület XXI. századi követelményeknek megfelelı átalakítása, valamint önkormányzati támogatással, 
anyagi és közmunkási segítséggel, illetve a honismereti körösök munkájával a tárgyak restaurálása is.  Az épület 
mindhárom szintjének használata lehetıvé vált. 

A jelenlegi kiállítás címe Élet a házban, amelyet Badicsné Szikszai Zsuzsanna néprajzos tanár iránymutatásával és 
Endrész Erzsébet közremőködésével valósítottak meg. 
 

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

Köszönet 
 

A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör köszönetét fejezi ki a Helytörténeti Győjtemény felújítási 
pályázatáért, a sok-sok munkáért, törıdésért polgármester asszonynak, a Nagyközségi Önkormányzat 
dolgozóinak, képviselı-testületének, közmunkásoknak. 
 

Valamint köszönjük a támogatását a kiállítást segítı újabb adományozóknak: 
Rácz Géza, Süliné Rácz Emıke, Rácz Bálint, Gazsi Gábor, Hajdú Istvánné, Cseh Istvánné, Szabó Sándorné, Borsi 
Sándor, Fazekas András, Diós László, Simor Gábor, Prónai Éva, Kovácsné Györgyné, Naszradi András, Varga Attila 
atya. 
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SEGÍTSÉGET KÉRÜNK!! 
 

A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör egy kiszombori adományozó által felajánlott, közösségünk és a község 
számára eszmeileg igen értékes fotók üvegnegatívjaihoz jutott. Az elıhívatott képeken helyi épületek és vélhetıen helyi 
lakosok láthatók. A képek készítési idejét 1905-1935 közé tehetjük. Nem tudunk viszont egyelıre semmit a képek 
készítıjérıl. 

Segítséget kérnénk tehát a fotós megismeréséhez, illetve a fotókon szereplık azonosításához. A képeket az Ady Endre 
Mővelıdési Házban megtekinthetik hétköznapokon 9-18 óráig. 
Köszönjük támogatásukat.                        Endrész Erzsébet 
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Minden kiszombori lakosnak boldog, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben 

gazdag új évet kíván a Kiss Mária Hortensia Honismereti kör tagsága. 
 

RREENNDDİİRRSSÉÉGGII  HHÍÍRREEKK        
 

EBADTA 
A Csongrád Megyei Rendır-fıkapitányság 

bőnmegelızési diákhírlevele 
 

Biztonsági tanácsok - ısz és tél 
Ahogy mondani szokás, minden évszaknak megvannak a maga szépségei - és  veszélyei is. Kezdjük mindjárt a 
közlekedéssel!  
Az ıszi-téli idıszakban nemcsak a kerékpárosoknak, de a gyalogosoknak is fokozottan kell ügyelniük magukra.   
A biztonságos kerékpározáshoz a KRESZ ismerete mellett hozzátartozik a gyakorlat és a bicikli megfelelı felszerelése, 
mőszaki állapota. Elindulás elıtt a gumik, fékek állapota mellett ellenırizni kell a világítást és a fényvisszaverı 
prizmákat is (elöl kötelezı a fehér vagy sárga fényő lámpa, hátul piros lámpa vagy villogó és piros fényvisszaverı, az 
elsı keréken a sárga küllıprizma). 
A kerékpárosok éjszaka és korlátozott látási viszonyok között (például esıben, sőrő hóesésben vagy ködös idıben) 
viseljenek láthatósági mellényt, fényvisszaverı kiegészítıket. Esıs, havas idıben nem javasolt a kabát kapucniját a 
fejetekre húzni, mert így nehezebben észlelhetık a bicikli mellett elhaladó jármővek, nı a balesetveszély.  
 

„Látni és látszani” – ez a gyalogosok számára is fontos feltétel. Sötétedés után vagy rossz idıben ık is jobban láthatóak a 
fényvisszaverı kiegészítık (matricák, táskára, kabátra szerelhetı prizmák, karpántok, mellény…) használatával. Emellett 
úttestre lépés elıtt mindig nézzetek jól körül, hiszen a ködtıl, esıtıl, hótól csúszóssá váló útszakaszokon a gépjármővek 
fékútja is megnövekszik, és nem biztos, hogy idıben meg tudnak állni...  
 

Télen nagyon jó dolog a szánkózás, korcsolyázás, ám hogy ez valóban vidám idıtöltés lehessen, itt is figyelembe kell 
venni a biztonsági szabályokat.  
Szánkózáskor kerüljétek az úttestet!  Dombról való csúszkálás elıtt érdemes ellenırizni, nincs – e valamilyen akadály 
(farönk, hóval takart nagyobb kı…).  
Ne válasszatok túl meredek vagy beláthatatlan lejtıket, úttest vagy járda felé ne csússzatok le, és tartsatok megfelelı 
követési távolságot! 
Ha a koripálya helyett a befagyott szabadvizeken csúszkálnátok, kerüljétek el a folyókat! Lehetıleg korcsolyázásra 
kijelölt terepet válasszatok, ha nincs ilyen, ellenırizni kell, elég vastag –e a jég, Jó tudni: 8 cm vastagságú jég elbír 1 
felnıttet, 12 cm vastagságú egy csoportot, a 18 cm-es jégen már lehet szánkózni, fakutyázni is.    
Bármit teszünk, gondoljunk a következményekre is! 
 

OOLLVVAASSÓÓIINNKK  ÍÍRRTTÁÁKK        
 

Téli labdarúgókupa 
 

2010 októberének hétvégi napjain zajlott a Téli labdarúgó kupa nyolc csapat részvételével. Az alábbi 
táblázatban az eredményeket olvashatják. Gratulálunk minden egye résztvevınek, hisz azzal, hogy sportoltak, 
csak nyertek, és természetesen a helyezetteknek is gratulálunk, mert ık duplán gyıztesek. 

Köszönjük a résztvevık és a szervezık áldozatos munkáját. Név szerint szinte lehetetlen leírni a 
közremőködık, a játékvezetık és támogatók listáját, így engedelmükkel egy nagyon nagy KÖSZÖNÖMMEL 
tartozunk mindenkinek, és tudjuk, hogy a legközelebbi kupán is találkozunk.  

 
  M. GY D. V. Gólok G.a. Pont 

1. Scania FC. 7 7 - - 166-86 +80 21 
2. Favor 7 6 - 1 155-96 +59 18 
3. Botláb FC 7 4 - 3 108-94 +14 12 
4. Ferencszállás 7 2 1 3 126-101 +25 10 
5. I.Cs.  7 3 - 4 106-100 +6 9 
6. Retro HÖR  7 2 1 4 103-116 -13 7 
7. Leningrád 7 2 - 5 73-121 -48 6 
8. Pékség 7 - - 7 65-188 -123 0 

 

Pontegyenlıség esetén dönt:   1.  Egymás elleni eredmény 
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                           2.  Gólarány 
                            3.  Több rúgott gól 

Jelenségek II. 
 

Egy hétvégére volt összehívva több mint ötven értelmiségi tanulás céllal bentlakásos alapon. Késı este a szellemi 
fáradságtól szinte mindenki belezuhant a maga kis ágyacskájába. Egy négyágyas szobában kaptam helyet, és már hárman 
a paplan alatt próbálkoztunk az elalvással. Talán már volt olyan, aki aludt is. Csend, nyugalom, sötét a szobában. Egyszer 
csak nagy dirrel-dúrral kivágódik az ajtó, belép a negyedik társunk, és rögtön felkapcsolja a villanyt. Azonnal fényárban 
úszott a szoba. Még aki aludt, az is felébredt. Ezt követıen szépen, komótosan elıvette a nejlonzsákjait, és bıséges 
csörgetésükkel kezdte elıpakolni a holmijait. Készülıdött a folyosó végén lévı zuhanyzóba. Több percig tartó 
zajártalomban részesedtünk. Erre vártunk elalvás elıtt. Nagy nehezen, de összeszedte a kellékeket. Szintén hatalmas 
dörrenéssel bevágta maga mögött az ajtót és távozott. Becsületére legyen mondva, a villanyt nem hagyta égve. A magam 
részérıl már túl voltam a nyugtatgatásomon. Lassan készültem az alvás zöld mezejére bandukolni, amikor újabb dörrenés 
akarta a dobhártyámat beszakítani, és szemem retináját nappali fény bombázta. Szobatársunk megtisztulva visszaérkezett 
közénk. Újabb zacskózörgés, szekrényajtó csapódás, lépések zaja. Szerintem nem is tudta, hogy még hárman vannak a 
szobában. 

eszel 
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Keresztény gondolatok: 
 A szeretet ünnepén egy ajándékozás történetére emlékezünk, amikor maga Isten adott ajándékot az emberiségnek. A 
Fiát, a menyben élı Krisztust küldte el a Földre. Kicsiny magként érkezett, és megfogant egy fiatal názáreti lány 
méhében, hogy kilenc hónappal késıbb immár, mint hús-vér ember, megszülessen közénk. Legfontosabb küldetéseként 
magára vette az emberek elkövetett bőneit, átvállalva helyettük az ezekért járó büntetést, hogy aki hisz ebben a 
helyettesítı áldozatban, az beléphessen a Mennybe. Errıl így ír a Biblia:”Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az 
egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz İbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. „ ( Ján.: 3:16)  
 Vannak olyan elképzelések, hogy nem is biztos, hogy valóban a december 24-ei éjjelre esett Jézus születésnapja, de talán 
nem is a pontos dátum a lényeg, hanem hogy van egy kijelölt nap, amikor ezt a fontos eseményt megünnepeljük. 
Országonként különbözı szokásokkal, de mindenütt otthonos, meghitt ünnepé alakították ki ezt a napot az emberek. Az 
ajándékozás, az örömszerzés, a szeretet kifejezése, az együvé tartozás megerısítése miatt győlnek össze a családok. Van 
úgy, hogy ez a sokféle szokás kavalkádja már talán el is fedi, el is felejteti, hogy mirıl, kirıl is szól a Karácsony, pedig 
méltó, hogy emlékezzünk Rá! 
 Boldog, békés Karácsonyt kívánunk minden kedves családnak!                          EPK Kiszombori Gyülekezete 
 

JÓKÍVÁNSÁGOK EGÉSZ ÉVRE: 
 

KÍVÁNOM, legyen idıd rá, 
Hogy a hajszolt hétköznapokban 
Ha kell, hát megpihenhess. 
 
KÍVÁNOM, hogy felismerd: 
Életed minden akadálya 
Új lehetıséget rejt, 
Hogy növekedj általa. 
 
KÍVÁNOM, hogy az élet 
Apró dolgait fölfedezve 
Bennük örömet lelhess. 
 
KÍVÁNOK jó barátokat, 
Akik nem csak sikereid, 

Hanem kudarcaid idején is 
Kitartanak melletted. 
 
KÍVÁNOK békességet neked, 
Hogy az élet viharai között 
Biztonságban lehess. 
 
KÍVÁNOM azt a bizonyosságot, 
Hogy van Isten, aki életed 
Minden napján, minden órájában 
Ott lesz melletted. 
 
EZT KÍVÁNOM ÉN-NEKED 
Esther Lieberknecht
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Kedves Olvasók! 
 

Szeretettel köszöntjük mindnyájukat, és tisztelettel a tudomásukra hozzuk, hogy tudnak velünk együtt készülni a 
Karácsonyra: 
 

Két adventi (családi) délután szól életünk zajából kiszállásról, 
 december 11-én du. 3-tól kb. 6-ig karácsonyi díszek jókedvő, együttes elkészítése (hozzájárulás a kiadásokhoz 300 
Ft/fı; a díszek hazavihetık) 
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és 18-án  du. 2-tıl kisteleki bábcsoport fellépése Kossuth u. 2. alatti imaházunkban. (Ajándékot hoznak magukkal a 
gyerekeknek.) 
 
Ünnepi idıpontok (Kossuth u. 2.): 
Dec. 5., 12., 19., de. 9 – Adventi istnetiszteletek 
december  24. 
 de. 9 – Szentestére készülı, (úrvacsorás) istentisztelet 
december  26. de. 9 – Karácsony másodnapi istentisztelet 
december  31. de. 9 – óévzáró istentisztelet 
2011 január 2. de. 9 – újévnyitó istentisztelet 
 

Tudomásukra hozzuk (továbbá), hogy megjelent gyülekezeti újságunk, az Üzenet (exkluzív, de érdeklıdık 
elolvashatják a könyvtárban és az Ady Endre Mővelıdési Házban), 
 illetve útjára indult weboldalunk, a www.kiszombor-maroslele.shp.hu (részenként még szerkesztés alatt). 
 

Mindnyájuknak Istentıl megáldott, békés Adventet, szeretetteli Karácsonyt, és jókedvő óévzárót, újévnyitót 
kívánunk! 
 

(emlékezvén a tanításra, hogy) „Úgy szerette Isten e világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ıbenne, el ne 
vesszen, hanem örök élete legyen” (János evangéliuma 3, 16) 

Kiszombori Református Egyházközség 

PPRROOGGRRAAMMAAJJÁÁNNLLÓÓ        

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



24 

 

  
HHIIRRDDEETTÉÉSS 
 

 

Z O M B O R I  G A Z D A  Á R U H Á ZZ O M B O R I  G A Z D A  Á R U H Á ZZ O M B O R I  G A Z D A  Á R U H Á ZZ O M B O R I  G A Z D A  Á R U H Á Z     
Kiszombor, Szegedi u. 1.

- fejsze, balta, hasítófejsze 
- hólapát, szerszámnyelek, cirokseprő 
- alágyújtó-kocka, koromtalanító 
- kályhafény por, kémény- és csıkefe 
- láncfőrész olaj, STIHL-adalék 
- fagyálló, téli szélvédımosó 
- jégoldó, zárolajzó, petróleum 
- egér- és pocokirtó szerek 
- munkavédelmi és mártott kesztyők 
- cérnakesztyők, gumicsizmák 
- ajtó-, ablakszigetelések 

- izzók, elemek, kerékpár-világítás 
 
 

Nyitva tartás megváltozott!! 
FEBRUÁR 28-ÁIG 
    H.-P: 7:30-16:00 
    Szo.: 7:30-12:00 
    Telefon: 06 20 364 89 75 

 
Kellemes karácsonyi ünnepeket, jó egészséget, 
 sikerekben gazdag, boldog új évet kívánunk!! 

 
 

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

Békés, boldog Karácsonyt és eredményekben gazdag, boldog új évet kívánunk! 

Az Edit virág és ajándék üzlet dolgozói! 
 

Köszönjük vásárlóinknak egész éves bizalmukat! 
 

Ígérjük, hogy jövıre is mindent megteszünk az Önök igényeinek kielégítésére. Továbbra is 
azon dolgozunk, hogy minél színesebb választékból válogathassanak, ajándékozásait megkönnyítsük 
ötleteinkkel. 
 

Kínálatunkban továbbra is megtalálhatók: 
- AVON termékek: férfi és nıi illatszerek a legjobb árakon 
- Italkülönlegességek 
- Márkás csokoládék 
- Ajándéktárgyak 
- Szebbnél szebb képkeretek és fotóalbumok 
- Konyhai kiegészítık 
- Mécses tartók és párologtatók 

Még sorolhatnám, de egyszerőbb, ha betér hozzánk, és megnézi kínálatunkat.      Üdvözlettel az Edit virág és ajándék üzlet dolgozói 
 

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

 
ÚÚjj  hheellyyeenn,,  KKiisszzoommbboorroonn,,  SSzzeeggeeddii  uu..  1177..  sszz..  aallaatttt  aazz  uuddvvaarrbbaann  aa  SSAAVVAANNYYÚÚSSÁÁGG  KKUUCCKKÓÓBBAANN  kkaapphhaattóó  mmeeggbbíízzhhaattóó,,  rrééggii  rreecceeppttúúrraa  aallaappjjáánn  
ttaarrttóóssííttóósszzeerr--mmeenntteesseenn  kkéésszzíítteetttt::  
  

--  CCÉÉKKLLAA  
--  HHOORRDDÓÓSS  SSAAVVAANNYYÚÚ  KKÁÁPPOOSSZZTTAA  

��  AAPPRRÓÓ,,  SSZZEELLEETTEELLTT  
��  EEGGÉÉSSZZ  HHAASSÁÁBBLLEEVVEELLEEKK  
��  FFOORRRRÁÁZZOOTTTT  HHAASSÁÁBBLLEEVVEELLEEKK  

  
TTööbbbb  ffaajjttaa  HHÁÁZZII  JJEELLLLEEGGŐŐ  SSAAVVAANNYYÚÚSSÁÁGGBBÓÓLL  iiss  vváállaasszztthhaatt  ffoollyyaammaattoossaann  ––  aa  ddiisszznnóóvváággáássookk  iiddeejjéénn  ––  eeggéésszz  ttéélleenn..    AA  ssaavvaannyyúú  kkááppoosszzttaa  
tteerrmméésszzeetteess  CC--vviittaammiinntt  ttaarrttaallmmaazz,,  lleevvéénneekk  ffooggyyaasszzttáássaa  ccuukkoorrbbeetteeggeekknneekk  aajjáánnllootttt!!  
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MMeeggrreennddeelléésséétt  tteelleeffoonnoonn  iiss  lleeaaddhhaattjjaa  aa    0066  3300  5544  9999  221122--eess  sszzáámmoonn..  
  
  
  
  
Az idei év utolsó számában minden olvasónknak kívánunk békés, áldott karácsonyt 

és egészségben teljes, örömökben, szerencsében gazdag új esztendıt! 
Szerkesztı bizottság: Szegvári Ernıné, dr. Kárpáti Tibor, Endrész Erzsébet, Nagy Lırinc 

 

A Kiszombori Híradót jövıre is megtalálják postaládáikban. Törekszünk rá, hogy minél több 

hasznos információhoz juttassuk kedves olvasóinkat. 

 

Az újsággal kapcsolatos bármilyen véleményüket, ötletüket várjuk az aemh@vipmail.hu e-

mail címre.   
  
K I SZOMBOR I  H ÍRADÓKI SZOMBOR I  H ÍRADÓKI SZOMBOR I  H ÍRADÓKI SZOMBOR I  H ÍRADÓ  Szerkesz t i  a  Szerkesz tı  B izo t t ság .  Kiad j a :  Ki szo mb or  Nagykö zség  P o lgármes t e r i  Hiva t a l a   

Ad y En d re  Mő ve lı d és i  Ház .   e -mai l :  aemh @vip mai l . h u .   Nyo md ai  e lı kész í t é s :   K i szo mb o r ,  Szeged i  ú t  1 3 .  


