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Önkormányzati választás 2010.                          2-5. old. 
Pályázati felhívás lakás bérletére                            6. old. 
Csatornázási hírek                                 7. old. 
Iskolai hírek – iskolabál                              7-10. old. 
Óvodai hírek                               10-13. old. 
EESZI hírek – Idısek világnapját ünnepeltük                        13-14. old. 
Közhírré tétetik                                  14-15. old. 
Civil hírek                                15-16. old. 
Programajánló                              17-18- old. 
Hirdetések                                      18 old. 
 
 
 

TÁJÉKOZTATÓ AZ İSZI LOMTALANÍTÁSRÓL 
 

A CSONGRÁD MEGYEI TELEPÜLÉSTISZTASÁGI KFT. értesíti KISZOMBOR 
lakosságát, hogy 

 

2010. november 6-án (szombaton) 
 

LOMTALANÍTÁST VÉGEZ A NAGYKÖZSÉG TERÜLETÉN. 
 

A lomtalanítás zavartalan lebonyolítása érdekében kérjük, hogy az elszállításra szánt lomot 
az adott napon legkésıbb reggel 600 óráig helyezzék ki az ingatlanok elé úgy, hogy az a 
közlekedést ne akadályozza. 

Kérjük az idıpont pontos betartását, mivel egy területet csak egy alkalommal tudunk 
győjteni! A lomtalanítás több autóval történik, és nem az eddigi járatterv szerint. 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lomtalanítás kizárólag a lomok elszállítására 
szolgál (pl. nagyobb mérető berendezési tárgy, bútor, ágybetét, háztartási berendezés és 
készülék, rongy, edény, eszköz, ablaküveg stb.) A késın kihelyezett hulladékok, valamint az 
építési törmelékek, komposztálható hulladékok, állati trágyák, veszélyesnek minısülı 
hulladékok (pl.: akkumulátorok, vegyszerek) elszállítása nem áll módunkban.  

 
Lomtalanítással kapcsolatos információ a (06-62) 425-231-es telefonszámon kérhetı. 
 

Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. 
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ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTII  VVÁÁLLAASSZZTTÁÁSS  22001100..        
 

Köszönöm! 
 

Szeretném megköszönni a kiszombori választópolgárok szavazatait, amellyel a munkám folytatása mellett 
döntöttek, és az elkövetkezı négy évre a polgármesteri feladatokkal megbíztak.  

Szegvári Ernıné polgármester 
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Tisztelt kiszombori Választópolgárok! 
 

A megválasztott, új Képviselı-testület: Bacsa György, Balázs Zoltán, Börcsökné Balázs Márta, Gazsi Gábor, 
Szekeres Krisztián, Szirbik Imre, köszönjük, hogy megtiszteltek bizalmukkal az október 3-ai önkormányzati 
választáson. 
Átérezzük és tudjuk, a hat fıs testületre és a polgármesterre igen komoly feladat hárul a következı idıszakban. 
Mindent megteszünk azért, hogy községünk továbbra is fejlıdjön. 
Kérjük, javaslataikkal, támogatásukkal álljanak mellettünk, hisz tudjuk, együtt szinte semmi sem lehetetlen. 
 

a Képviselı-testület tagjai 
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A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a 2010. október 3. napján megtartott 
helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásának kiszombori 

eredményérıl 
 

Tájékoztatom a tisztelt választópolgárokat, hogy a 2010. október 3. napján tartott önkormányzati választáson 
településünkön a polgármestert és a helyi önkormányzati képviselıket választottuk meg. 
Az önkormányzati választásokon a választásra jogosult választópolgárok száma 3369 fı, ebbıl szavazóként 
1506 fı jelent meg, azaz a részvételi arány 44,70 % volt. A választási eredmények ellen jogorvoslati kérelmet 
nem nyújtottak be. 
A Kiszombori Helyi Választási Bizottság –a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 105/A. § (2) 
bekezdés h) pontja értelmében a 2010. október 3. napjára kitőzött önkormányzati képviselık és polgármesterek 
választásának  

v é g l e g e s   e r e d m é n y é t 
az alábbiak szerint ismerteti és teszi közzé: 
 

A polgármester választás eredménye a következı:  
 

A polgármesterjelöltekre leadott szavazatok száma a választás befejezésekor  1506 db volt.  
 Ebbıl az érvényes szavazatok száma:  1497 db    
 az érvénytelen szavazatok száma:      9 db    
 

A választáson induló három polgármesterjelölt között a szavazati arányok megoszlása (ABC-sorrendben) a 
következı: 
 

1. Baranyi Csaba független jelölt érvényes szavazatainak száma:   316 db 21,11 % 
 

2. Scherer Gábor független jelölt érvényes szavazatainak száma:   421 db 28,12 % 
 

3. Szegvári Ernıné független jelölt érvényes szavazatainak száma:  760 db 50,77 % 
 

Kiszombor nagyközség polgármestere a kapott érvényes szavazatok alapján: Szegvári Ernıné 
 

A megválasztott képviselık száma összesen 6 fı. 
 

A képviselıjelöltekre a szavazóként megjelent 1506 választópolgár által leadott szavazólapok száma a választás 
befejezésekor   1505 db volt.  
 Ebbıl az érvényes szavazólapok száma:  1482 db   
 az érvénytelen szavazólapok száma:       23 db volt. 
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Az egyes képviselıkre jutó szavazatok megoszlása a következı: 
 

Megválasztott képviselık          érvényes szavazatok (db) 
  1. Balázs Zoltán független           654  
  2. Szirbik Imre FIDESZ-KDNP          643 
  3. Bacsa György független           554 
  4. Börcsökné Balázs Márta független       535 
  5. Szekeres Krisztián független         529  
  6. Gazsi Gábor független           515 
 
A választáson még jelöltként indulók eredményei: 
  7. Szabóné Vígh Erzsébet független        507 
  8. Gulácsiné Somogyi Ilona  független       492 
  9. Badicsné Szikszai Zsuzsanna független      453 
10. Baranyi Csaba független           425 
11. Márton Miklós független           409 
12. Süliné Rácz Emıke  független         353 
13. Nagy Attila független            299 
14. Süliné Faragó Erzsébet független         220 
15. Törökné Jani Edit független          189 
16. Baranyi Sándor független           170 
17. Panyor István  független           158 
18. Pécsi Csaba független                68 
19. Mészáros Sándorné  MSZP              54 

Helyi Választási Bizottság 
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Köszönjük! 
 
A Helyi Választási Bizottság és a Helyi Választási Iroda vezetıje ezúton köszöni meg mindazok munkáját, akik 
a 2010. október 3. napján megtartott választások elıkészítésében és törvényes lebonyolításában részt vettek. 
 

Bíró Sámuelné              Dr. Kárpáti Tibor 
HVB elnöke               HVI vezetıje 
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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának alakuló ülése 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete október 14-én 13 órai kezdettel tartotta 
alakuló ülését. Az ülésen a Helyi Választási Bizottság elnöke adott tájékoztatást a választások végleges 
eredményérıl, majd a megbízólevelek átadása után a képviselık és a polgármester eskütétele következett. Mint 
ismeretes az önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló törvény változása alapján kisebb 
létszámú képviselı-testületek alakulnak a településeken. Kiszomboron 11-rıl 6 fıre csökkent a képviselık 
száma. 

Az esküt követıen Szegvári Ernıné polgármester megköszönte a választók szavazatait, bizalmát, majd 
röviden ismertette programját. 

A képviselı-testület létrehozta bizottságait, és megválasztotta a bizottságok tagjait. 
 

Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenırzı Bizottság 

Gazsi Gábor képviselı bizottság elnöke 

Szekeres Krisztián képviselı bizottsági tag 

Szirbik Imre képviselı bizottsági tag 

Balog Jánosné  bizottsági külsı tag 

Pósa János  bizottsági külsı tag 
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Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottság 

Börcsökné Balázs Márta képviselı bizottság elnöke 

Balázs Zoltán képviselı bizottsági tag 

Szekeres Krisztián  képviselı bizottsági tag 

Bakos Tamásné  bizottsági külsı tag 

Szabóné Vígh Erzsébet  bizottsági külsı tag 

   

Ifjúsági és Sport Bizottság 

Balázs Zoltán képviselı bizottság elnöke 

Szirbik Imre képviselı bizottsági tag 

Badicsné Szikszai Zsuzsanna  bizottsági külsı tag 
 

Az alakuló ülésen a képviselık titkos szavazással Bacsa György képviselıt választották meg 
alpolgármesternek. 
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A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a 2010. október 3. napján megtartott 
települési cigány kisebbségi önkormányzati képviselık választásának 

kiszombori eredményérıl 
 

2010. évben harmadszor nyílt alkalom településünkön cigány kisebbségi önkormányzati képviselık választására, és így 
települési cigány kisebbségi önkormányzat alakítására.  
 

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogaira vonatkozó szabályok és ezzel együtt az ide vonatkozó választási szabályok is 
módosultak. A választójoggal rendelkezı, kiszombori lakos állampolgárok kérhették felvételüket a kisebbségi választók 
jegyzékébe.  
Kiszombor településen 144 választópolgár kérte felvételét a kisebbségi választói jegyzékbe, ennek alapján a Helyi 
Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásával megegyezı napra, 2010. október 
3. napjára kitőzte Kiszombor településen a települési cigány kisebbségi önkormányzati képviselık választását.  
A választás lebonyolítására egy önálló szavazókör mőködött. 
Jelöltet kisebbségi jelölı szervezetek állíthattak. Kiszomboron az MCF a Magyarországi Cigányok Országos Fóruma (a 
továbbiakban: MCF FÓRUM) jelölı szervezet jelölésében indultak a jelöltek (4 fı). A megválasztható képviselık 
száma az új szabályok szerint 4 fı volt. 
 

A Kiszombori Helyi Választási Bizottság – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 115/I. § (6) bekezdés i) 
pontja értelmében a 2010. október 3. napjára kitőzött települési cigány kisebbségi önkormányzati képviselık 
választásának  

v é g l e g e s   e r e d m é n y é t 
az alábbiak szerint ismerteti és teszi közzé: 
 

A 2010. október 3. napján megtartott települési cigány kisebbségi önkormányzati választáson – a választás 
napján - a választásra jogosult 142 fıbıl 72 fı jelent meg szavazóként.  
 

A 4 fı megválasztott kisebbségi önkormányzati képviselıre jutó szavazatok megoszlása a következı: 
 

1. Bakos Tamás 
MCF FÓRUM 

érvényes szavazatainak száma 64 db  

2. Bakos Tamásné  
MCF FÓRUM 

érvényes szavazatainak száma 58 db 

3. Andrási Attiláné 
MCF FÓRUM 

érvényes szavazatainak száma 49 db 

4. Kürti László Györgyné  
MCF FÓRUM 

érvényes szavazatainak száma 43 db 

 
Helyi Választási Bizottság 
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A Kisebbségi önkormányzat alakuló ülése 
 

A Helyi Választási Bizottság elnöke 2010. október 15-ére 9 órára hívta össze a Kiszombori Cigány 
Kisebbségi Önkormányzata alakuló ülését. Bíró Sámuelné a Helyi Választási Bizottság elnöke adott 
tájékoztatást a választás végleges eredményérıl, majd átadta a kisebbségi képviselık megbízólevelét. Ezt 
követte a kisebbségi önkormányzat képviselıinek eskütétele. 

A Kiszombori Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökévé Bakos Tamást, elnökhelyettesévé Andrási 
Attiláné képviselıket választották meg. A jegyzıkönyv hitelesítıi feladatok ellátására Bakos Tamásné 
képviselıt jelölte ki a kisebbségi testület. Az alakuló ülésen a kisebbségi önkormányzat aktualizálta a 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatát és az Alapító Okiratát.  
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Köszönjük szavazataikat 
 

Tisztelettel megköszönjük mindazoknak, akik leadták szavazatukat és újból lehetıséget adtak nekünk, hogy 
tovább segítsük a nehéz körülmények között élı kisebbségi és nem kisebbségi kiszombori lakosokat. Az 
eddigiekhez hasonlóan az elkövetkezı négy évben is ezen fogunk munkálkodni, bízunk benne, hogy mindenki 
megelégedésére. 

a Kiszombori Cigány Kisebbségi Önkormányzat nevében Bakos Tamás elnök 

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 az alábbi telefonszámokon: 

06/525-090,  06 30 525 64 95 
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A közelmúltban örömmel tájékoztathattuk a tisztelt kiszomboriakat arról, hogy településünk - kistérségi 
összefogás, nyertes pályázat, valamint 25 millió forint felújítási költségráfordításának eredményeként - 6 
megújult, esztétikus buszmegállóval gazdagodott. 

Most azonban csak felháborodásunknak tudunk hangot adni! 
Megdöbbenve vettük észre, hogy 2010. október 18-ára (hétfıre) virradóra valaki vagy valakik durván 

megrongálták az új haleszi buszmegállót! 
A vandálok a buszmegálló 6 plexiüvegét törték össze. Ostoba, értelmetlen és társadalomra veszélyes 

tettükkel jelentıs kárt okoztak Kiszombor közösségének, és tönkretették az új megálló felállításában, a falu 
szépítésben részt vevık munkáját! 

Vajon ki(k)nek volt útban az új megálló?! 
Ha bárki tud valamit az elkövetı(k) személyérıl, kérem, sürgısen jelezze a Rendırségnek! 

 

 
 

Szegvári Ernıné polgármester 
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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 65 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: 2010. november 22-e 1200óra 
 
A pályázatok elbírálásának határideje: 2010. november 30. 
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 
a közterületek tisztántartásával, a hulladékkezeléssel összefüggı lakossági feladatokról 

 

Kedves Kiszombori Lakosok! Önök jól tudják, hogy mi a teendıje minden itt élı, az ápolt környezetet, a rendezett 
utcaképet szeretı lakosnak a közterület tisztántartása és a szemét elhelyezésével kapcsolatosan.  
Az elmúlt néhány hónap tapasztalatai mégis arra mutatnak, hogy nem árt ezeket a lakossági feladatokat áttekinteni.  
Valamennyien ismerik azt az általános elvárást, hogy a település köztisztaságának megırzésében közremőködni, a 
települési környezet szennyezıdését, fertızését eredményezı tevékenységtıl, illetıleg magatartástól tartózkodni 
mindenki kötelessége. A közterületek tisztaságának megóvása és a balesetek elkerülése végett a közterületet 
beszennyezni, szemetet, hulladékot eldobálni, továbbá szennyezı vagy egészségre ártalmas anyagot (pl. mosóvíz, 
szennyvíz) kiönteni, hulladékot, állati hullát ott tárolni tilos. 
 

A nyári esızések megmutatták, hogy gond van a csapadékvizes árkok és a ház elıtti fák, gyep gondozásával. 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. 

 

Abban az esetben, ha a járda és az úttest között zöld sáv is van, a tulajdonos kötelessége annak tisztántartása is. Ahol 
az ingatlan elıtt örökzöld, évelı növény pl. bukszus, cserje, stb… található, annak nyírásáról, ápolásáról az ott lakó 
(tulajdonos, kezelı, bérlı, tartós használó) köteles gondoskodni. Köteles gondoskodni a tulajdonos, kezelı, bérlı, tartós 
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használó a szilárd burkolattal nem rendelkezı helyi utakon az ingatlan elıtti útszakasz idıszakos 
karbantartásáról.  
 

Vigyázzunk a gyomirtó szerekkel is, mert fokozott használatuk miatt is romolhat az árokpart.  Sokan a kész árokpartra, 
útpadkára úgy parkolnak, hogy az újra beszakad.  
 

Gondoljunk az ıszi-téli idıjárás csapadékára, ha nincs megfelelıen kitisztítva a vizesárok, ha cserjével, gazzal, surjával 
telenıtt, nem folyik le a víz. Sokan ugyan elvégezték már 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. 
 

Sok ingatlan elıtt tárolnak építési anyagot, építési törmeléket, levágott gallyakat, tüzelıt. Emlékeztetjük Önöket arra, 
hogy közterület-használati engedély nélkül tüzelıt 24 óra, építıanyagot 48 óra idıtartamig tárolhatnak a közterületen 
úgy, hogy az sem a közúton, sem a járdán ne akadályozza a közlekedést. 
 

Kérjük, hogy a téli idıszakban minden ingatlan lakója gondoskodjon arról, hogy a háza elıtti járdaszakasz ne csússzon, a 
havat takarítsa el.  
A településen mőködı üzletek, szórakoztató és vendéglátó egységek tulajdonosai, üzemeltetıi számára a fentiekhez 
hasonlóak a kötelezettségek. 
 
Tisztelt Kiszomboriak! A köztisztaság közös feladatunk. Kérjük, hogy a jogszabályok betartásával az elızıekben 
ismertetett köztisztasági teendık ellátásával ápolják az ingatlanuk környezetét. Az Önök gondoskodó segítségével és az 
önkormányzat feladatellátásával együtt közösen egy rendezett, szép faluképet alakíthatunk ki, és tudhatunk magunkénak, 
amivel büszkélkedhetünk az idelátogatók elıtt.  
 

Köszönöm, köszönjük minden kiszombori szorgalmát, környezetéért igényes magatartását! 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete  

CCSSAATTOORRNNÁÁZZÁÁSSII  HHÍÍRREEKK        
 

Kedves Olvasó! 
 

Új rovatot indítunk a fenti címmel, melyben tájékoztatjuk önöket a csatornázási beruházás aktualitásairól. Amennyiben új 
hírekkel rendelkezünk, e számtól kezdve minden újságban megtalálható lesz a rovat. Kövessék figyelemmel! 
 

A Makó és Térsége Víziközmő Társulat hírei 
 

2005. november hónap folyamán megalakult a Makó és Térsége Víziközmő Társulat. A küldöttgyőlés úgy döntött, 
hogy az anyagi hozzájárulás teljesíthetı lakástakarék-pénztári szerzıdés formájában, havi részletekben. A szerzıdések 
futamideje 2011. február 28-án lejár. A Társulat érdekeltségi területén Kiszombor nagyközség lakosai közül 1356 
ingatlanra lett kötve lakástakarék-pénztári szerzıdés. A szerzıdés úgy lett összeállítva, hogy aki a megállapított díjat havi 
részletekben és rendszeresen fizeti, a futamidı végén Kiszombor nagyközség területén a belsı bekötésre is megképzıdik 
70 000,- Ft, amit a csonkra való rácsatlakozás után a tulajdonos részére az OTP kifizet. Lényeges, hogy az LTP-szerzıdés 
a telekkönyvbe bejegyzett tulajdonos nevére legyen megkötve, vagy kedvezményezettként szerepeljen a szerzıdésben. 
Az LTP szabályzata értelmében állami támogatásra csak az ingatlan tulajdonosa jogosult. Abban az esetben, amennyiben 
valakinek fizetési hátraléka van, úgy természetesen a 70 000,- Ft sem képzıdik meg, vagyis a bekötést önerıbıl kell 
finanszíroznia. 

Kérjük, hogy akinek elmaradása van, az szíveskedjék pótolni, 2011. február 28-ig az utolsó részletet is megfizetini. 
dr. Nagy Lajos a Társulat elnöke 

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

 

IISSKKOOLLAAII  HHÍÍRREEKK        
 

Az elsı Hon – és népismereti verseny 
 

„Az ember hő kell maradjon önmagához és a múltjához akkor,  
amikor a hőség már csak a múzeumokban található.” 

 

Október 6-án iskolánkban elsı alkalommal került megrendezésre a Hon – és népismereti verseny.  A verseny kiötlıje 
Endrész Erzsébet tanárnı volt, a lebonyolításban és a zsőrizésben pedig a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör tagjai 
segítettek. Az eredményes szerepléshez alapos felkészülésre volt szükség, mert a verseny tulajdonképpen komoly 
szellemi vetélkedı volt.  
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Az osztályok idıben megkapták a Honismereti Nap elızetes feladatait, hogy mindenre kiterjedı figyelemmel 
kidolgozhassák a legapróbb részleteket is. Az eredményes szerepléshez elengedhetetlen volt egy mélyre ható búvárkodás 
a könyvtárban. A gyerekeknek alaposan meg kellett ismerkedniük Kiszombor történetével. Kiadványokat kellett 
győjteniük Kiszomborról, határ – és dőlıneveket kellett összeírniuk a település külterületérıl, továbbá az ide kötıdı 
személyeket is sorba kellett venniük. Közülük kiemelten leginkább József Attila itteni tartózkodását kellett 
tanulmányozni, mivel az egyik állomás az úgynevezett József Attila-háznál volt, ahol a költı egyik itt született versét 
kellett elıadni. Szerencsére volt bıven mibıl válogatni, ugyanis József Attila itt is igen termékenynek bizonyult.  

Természetesen az osztályok kreativitását is próbára tette a verseny, mivel menetlevelet és jelvényt kellett készíteniük, 
fotóalbumot Kiszomborról, valamint makettet is valamelyik zombori épületrıl. Győjteni kellett még régi iratokat, 
képeslapokat, néprajzi tárgyakat és használati eszközöket. Ezen felül be kellett bizonyítaniuk, hogy fontos számukra a 
község, ahol élnek: tenniük kellett valamit élıhelyük szépítéséért, tisztaságáért valamilyen társadalmi munka 
elvégzésével.  

Mindezek után elmondhatjuk, hogy az elsı hely megszerzéséhez alapos tudás és felkészülés kellett, amit a 8. b. 
osztály igen színvonalas szerepléssel ért el. Azt hiszem, ezzel a versennyel egy újabb helyi hagyományt sikerült 
teremteni, aminek még biztosan lesz folytatása.  

Köszönjük a „Kiszomborért” Alapítvány és a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör anyagi támogatását, amellyel 
lehetıvé vált a csapatok díjazása. 

Burgerné Gyulai Gabriella 
 

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

Az idei ıszi akadályversenyünk a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör támogatásával került megrendezésre. 
Természetesen így a verseny mottója a honismeret volt. A gyermekek elızetes feladatokat is megoldottak, ezzel már 
ráhangolódtak a rájuk váró "akadályok" leküzdésére. Nálunk, az alsó tagozaton a feladatok elsısorban a község 
nevezetességeihez és a még élı hagyományokhoz kapcsolódtak. Megtanultak népi játékot, népdalt. Felelevenítették a 
hagymatermesztés fázisait, megismerkedtek régen és még ma is használatos eszközökkel. Az ügyességi feladatok sem 
maradhattak el. Egyik helyen hagymát dobtak hagymás zsákba, másik helyen "tőzugrást" gyakoroltak. A gyerekek 
komolyan vették a játékot, fegyelmezetten hajtották végre a feladatokat. Az eredményhirdetés után örömmel vették 
birtokukba a honismereti körtıl kapott játékokat a gyerekek. 

Sinka Józsefné 
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Balatonalmádi, Várpalota Balatonalmádi, Várpalota Balatonalmádi, Várpalota Balatonalmádi, Várpalota ---- kirándulás kirándulás kirándulás kirándulás    
 

Husztik György, volt kiszombori lakos felvette a kapcsolatot iskolánkkal, és kedves gesztusának köszönhetıen, 
ellátogathattunk mostani lakhelyére, Balatonalmádira 2010. október 15-én. A kirándulásra már napokkal azelıtt lázasan 
készült mindkét nyolcadik osztály.  
 Reggel fél hatkor gyülekeztünk a templom elıtt. Bár az út hosszú volt, az idı gyorsan elszállt a jó és kellemes hangulat 
hatására. A templom harangja még alig ütötte el a tizenegy órát, máris megérkeztünk a balatonalmádi posta mellé, ahol 
Gyuri bácsi már várt bennünket. Személyében egy nagyon kedves idıs bácsit ismertünk meg, ki szívében még mindig 
ugyanolyan fiatal. Lesétált velünk a Balaton-partra a Wesselényi-strandra. Megcsodáltuk az ıszi Balatont és a rajta 
nyugodtan úszó hattyúkat is. Végigsétáltunk a város egy részén, majd ezután következett a Gyuri bácsi felajánlásából 
elénk táruló finom ebéd. Egy hangulatos ebédlıben étkeztünk, ahol Gyuri bácsi mondott egy-két szót magáról, és hogy 
még mennyire szereti szülıfaluját, Kiszombort. Kellemes hangulatban költöttük el a bıséges ebédet.  
Ezt követıen kikísért bennünket a buszhoz, hol közösen készítettünk egy fotót. A busz ablakából búcsút vettünk Gyuri 
bácsitól, ki botjával integetett felénk, s így búcsúzott kis csapatunktól. Az idıs bácsival töltött pár óra emléke egybıl 
beszédtéma lett közöttünk, így észre sem vettük, hogy megérkeztünk következı úti célunkhoz, Várpalotára. 

A városban elsıként a Zichy-kastélyban berendezett Trianon Emlékmúzeum kiállítását tekinthettük meg, ahol Gyuri 
bácsi fia, azaz ifj. Husztik György várt bennünket.  
Itt megismertünk mindent Trianonról és következményérıl a gyönyörő és rendkívül átfogó kiállítás segítségével. 
Korabeli filmeket, szövegeket néztünk és hallgattunk.  Csodálatos hímzéseket, festményeket, plakátokat láttunk, nem is 
beszélve az ott kiállított makettokat, melyek egy egész középkori várost mutattak be.  

Leérve a kastélydombról a várpalotai várat szemlélhettük meg, sajnos csak kívülrıl, mert a belseje restaurálás alatt áll. 
Bár így is csodaszép volt a vár elıtti udvaron kiállított erdélyi körkép. Egy fél órát elidıztünk itt, de az idı elırehaladta 
miatt buszra kellett szállnunk, ami most már hazafele indult velünk. 
 Igen fáradtak voltunk, ennek ellenére mindenki vidáman énekelgetett és kacagott, fıleg Géza bácsi viccein.  

A fantasztikus sütemények illata már kilométerekkel Soltvadkert elıtt megcsapta orrunkat, így nem is volt kérdéses, 
hogy meg kell állnunk ebben a városban. A szebbnél szebb sütiknek és a fantasztikusan elkészített fagyiknak senki sem 
tudott ellenállni.  

Mint Gombóc Artúr, úgy szálltunk fel a buszra, hogy a pár órás út után az éjszakai fényben úszó kis falunk 
központjába érhessünk.  

10 óra elıtt fékcsikorgás hangja verte fel az alvó falut,  jelezvén, hogy a nyolcadik a és b osztály tanulói egy 
feledhetetlen nap után ismét itthon vannak. 
    

Gyuri báGyuri báGyuri báGyuri bácsinak:csinak:csinak:csinak:    
Most megragadnánk az alkalmat, hogy megköszönjük Husztik Györgynek, ezt az önfeláldozó ajándékot (ami 

példamutatás nekünk), mert felejthetetlen élményt nyújtott számunkra. Bízunk benne, hogy nekünk is alkalmunk adatik 
arra, hogy e kedves idıs bácsit közös szülıfalunkban egyszer köszönthessük. 
Gyuri bácsi! Nagyon szépen köszönjük önnek és kedves családjának. 
Nagyon jó egészséget kívánunk! 
A kiszombori Dózsa György Általános Iskola 8. A és 8. B osztályos tanulói.        Tisztelettel Fejes Roland 
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Jó lehet itt tanulni és tanítani 
 

Igazán szerencsésnek érzem magam, hogy van idén kisiskolás korú gyermekem. Kiszomboron valószínőleg nemigen 
akad ember, aki ne tudna a közelmúlt iskolafelújításairól. De hogy milyen lett a végeredmény, azt látni kell! Remek 
alkalom volt erre az idei rendhagyó tanévnyitó. 
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Az iskolai év ünnepélyes megnyitása elıtt szimbolikus kulcsátadással vehette birtokba a Móricz Zsigmond utcai 
épületet az igazgatónı, Szabóné Vígh Erzsébet, s vele együtt természetesen a gyermekek és szüleik. Az évnyitó végén a 
résztvevıket meghívták, tekintsék meg az épületet. Én, mint szülı, eddig csak a gyönyörő, új épület külsı formáját, a 
folyosót és a 2. a termét láthattam. Kíváncsian vártam, vajon milyen az új tanári, mi van a régi helyén és hogyan sikerült 
átépíteni az általunk csak Rudisch-lakásként emlegetett szárnyépületet. 

Mikor beléptünk az épületbe, a kedves tanító nénik „kézrıl kézre” (teremrıl teremre) adták a vendégeket. 
Megcsodálhattuk, hogyan varázsoltak életet a termekbe. Büszkén meséltek ötleteikrıl, újításaikról, a segítı kezekrıl. 
Megnézhettük a leendı sószobát, a szépen felújított mosdókat, a foglalkoztató termet, a tornaszobát, a régi lakrészben 
kialakított orvosi szobát és a szép, új tanárit. A tervezık a külsı homlokzatra is odafigyeltek. Mindenki örömére ismét 
megcsodálható a harangtorony, és az épület körüli virágoskertet is kertépítı mérnök segítségével varázsolták szebbé. 

Azt hiszem, nem csak én érzem magam szerencsésnek, s az is biztos, hogy sokan sok feladat elıtt állunk. Úgy 
gondolom, a pedagógusoknak az új épület óriási segítséget nyújt abban, hogy munkájukat a már megszokott, magas 
színvonalon folytathassák. Az iskola bemutatása során tapasztalt lelkesedésük, lendületük a gyerekekre is minden 
bizonnyal átragad. De nekünk is ösztönöznünk kell gyermekeinket, hogy óvják, védjék az épületet, a kertet, segítenünk 
kell ıket abban, hogy értékeljék környezetüket. Tanítóknak, diákoknak s nekünk, szülıknek közösen kell fáradoznunk, 
hogy értékes tartalommal töltsük meg ezt a megújult, modern iskolát. A lehetıségek immár teljes mértékben adottak, a 
feladat elıttünk áll, tegyünk meg minden tılünk telhetıt! 

Petrikné Simon Erzsébet 
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Kedves Kiszomboriak! 
A „Kiszombori Diákokért” Alapítvány szeretettel meghívja Önöket 

a 2010. november 13-án 19:30-kor kezdıdı 
„MESÉS” ISKOLABÁLJÁRA! 

 

A zenérıl gondoskodnak: A brémai muzsikusok. 
Belépıjegy ára:   2.990 Ft 
Jegyek válthatók: Az igazgatói irodában (Kiszombor, Óbébai u. 6.) 
 

Helye: mővelıdési ház (Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 9.) 
 

Belépésnél elıny a mesékbe illı öltözet. A legötletesebbet díjazzuk! 

 

ÓÓVVOODDAAII  HHÍÍRREEKK        
 

Pillanatok az óvodai csoportok napjaiból 
 

Rendhagyó módon most óvodánk minden csoportjából az óvónık által írt saját beszámolójukat adjuk közre, így 
szeretnénk bevonni a kedves olvasókat az ovi élményekkel teli varázslatos világába.  
 

   
 

A természet szeretete a Bajnok csoporttal 
Minden nevelési évünk más és különleges. Az idei attól, hogy nagycsoportosok lettünk. Nagyobb felelısség, több 

teendı hárul nemcsak ránk, óvónıkre, hanem a gyerekekre is. Fontosnak tartjuk a szülıkkel való kapcsolattartást, az 
együttmőködést. Minden alkalmat megragadunk arra, hogy egymást segítve, támogatva, kiegyensúlyozott óvodai életet 
biztosítsunk a gyermekek számára.  
Az elmúlt másfél hónap ékes bizonyítéka ennek a jó kapcsolatnak. Olyan színes és érdekes programokat tudtunk 
biztosítani gyermekeinknek, melyeket a szülık is aktívan támogattak, segítettek. Íme egy kis ízelítı:  
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� Október 4-én Jani Zsófi nagyszüleinél egy nagy „tökölésen” vettünk részt ismét - immáron második éve -, ahol 
megfigyeltük a baromfiudvar életét is. Higgyék el, már sok falun élı gyermek sem lát pulykát, gyöngyöst, süldıt 
vagy kocát a malacával.  

� Ugyanezen a napon Szép Pista bácsiéknál mustot is kóstolhattunk. Igaz, hogy az idei év termése jóval gyengébb 
volt, mint a tavalyi, de nagyon jólesett, hogy gondoltak ránk, és félretettek a csoportnak egy kis szılınedőt. 

� Október 6-án Szegedre utaztunk, méghozzá vonattal a Ficánkákkal együtt. Dömösi Zsolt mozdonyvezetı apuka 
feláldozta képes mozdonygyőjteményét is, csak azért, hogy még nagyobb kedvvel vágjunk neki az útnak. 
Megérte! Láttuk a Tisza folyót, a hidat, az uszályokat, a múzeumot, a városi közlekedést. Sétáltunk az ıszi 
ligetben, és volt idınk a játszótéren egy nagyot mozogni is.  

� Október 8-án, aki tudta, behozta a kedvenc plüssállatát, ugyanis óvodánkban elsı ízben megrendezésre került a 
„Plüss Állatok Világnapja”. Minden csoport megtekinthette egymás plüssállatkertjét.  

� E napon Varga Attila atya meghívására a Ficánka csoporttal együtt látogattunk el a templomba, ahol egy rövid 
orgonahangversenyt hallgathattunk meg a Zene Világnapja alkalmából. Közelebbrıl megnézhettük az orgona 
felépítését, mőködését is. 

� Október 12-én Baranyi Sándor apuka, ıszi túrára vitte a csoportot. A cél Pincedomb volt, ahol csendes, nyugodt 
környezetben figyelhettük meg az ısz gyönyörő színeit, győjthettük be kincseit. Megismerhettük a 
szántóföldeken folyó munkákat is, a kukorica betakarítását, a szántást és a hagymarakást. 
Igyekszünk a továbbiakban is olyan élményeket nyújtani, ahol a környezet megismerésével, tapasztalatok, 

ismeretek gyarapításával felkeltjük a gyermekek kíváncsiságát, érdeklıdését, megismerési vágyukat. Hogy 
felfedezzék az ember és a természet kapcsolatát, és felnıtt emberként óvják környezetüket.  

Haklikné Balázs Ildikó 

   
 

Városnézés a Ficánka csoporttal 
Október 6-án Szegedre vonatozott a Ficánka nagy csoport. Összekötöttük a kellemest a hasznossal. Az ıszi 

Ligeten átsétálva, az ısz színeit, hangulatát érzékelve, madárcsicsergés közepette megfigyelhettük a virágkertészek 
munkáját is. A Tisza Belvárosi hídján átsétálva elmentünk a már ismert Nemzeti Színházba, és közösen 
megvásároltuk a csoport bérleteit.  
A várva várt elıadások a következık lesznek; Weöres Sándor: Csalóka Péter, Dickens: Karácsonyi ének.  
Természetesen a játszótér felkeresése sem maradhatott ki a délelıtti programból. 

Mártonné Miron Ágnes 
 

 
 

 Makón a Napraforgó csoporttal 
A gyönyörő ıszi idıjárást kihasználva kirándulni mentünk Makóra. Busszal indultunk el, és a Petıfi parkig meg 

sem álltunk. Ott a gyerekek birtokba vették a játszóteret, és az ott töltött idı minden percét élvezték. A fıtéren 
megtekintettük a nevezetes épületeket, a szökıkutat és a közlekedéssel kapcsolatos látnivalókat. Következı úti 
célunk a Gyarmati cukrászda volt, ahol a gyerekek a legfinomabb süteményekbıl válogathattak, és mindannyian 
megpihentünk. Nyakunkba vettük ismét a várost egy újabb játszóteret keresve. 
Kifáradva, kipirulva érkeztünk az állomásra, ahol már várt bennünket a vonat, ami hazahozott bennünket óvodánkba. 

Október 12-én pedig színházlátogatásra mentünk a makói Hagymaházba, ahol „A suszter manói” címő darabot 
néztük meg. 
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Jani Edit 

 
 

Családoknál a Katica csoporttal 
� Szeptember 21-én Baranyi Csabáéknál voltunk kecskéket nézni. Sikerült teljes felvilágosítást kapnunk a kecskék 

életérıl, tartásukról. Kóstoltunk kecsketejet, kecskesajtot is és kézbıl etethettük a kecskéket. 
� Szeptember 22-én a Szalay tanyán voltunk lovakat nézni, lovagolni, kocsikázni. Táboriné Tiba Erika minden 

kisgyereket meglovagoltatott. Megfigyelhettük a lovakat, sétáltattunk pónikat. Csacsi húzta kocsival kocsikáztunk. 
� Szeptember 27-én Lukács Ricsiéknél háziállatokat figyelhettünk meg. Kecskék, nyulak, kiscsirkék, kiskacsák, 

gyöngyösök, némakacsák, cicák, disznók voltak az udvarban. 
Imre Mátyásné 

 

   
 

Kirándulások - Micimackó csoport 
A Micimackó csoportban zökkenımentesen indult az új tanév. Szeretettel üdvözölték egymást, nyári élményeket 
meséltek, nyáron győjtött kincseket mutattak egymásnak a gyerekek. 
Az ıszi napok mozgalmasan teltek eddig. 
Óriási sétákat tettünk a faluban, felfedezve környezetünk változásait. Megfigyeltük ahogyan a fecskék gyülekeztek a 
villanyvezetékeken, készülıdve hosszú útjukra. A gólyafészek is megüresedett az egyik reggelre. Az ısz gyönyörő 
színpompáját észlelhettük a fák levelein és a virágok szirmain. 
A falunapi rendezvényeken családostul vettek részt a gyerekek, amirıl beszámoltak a következı héten. A mővelıdési 
házban megtekintettük az árvízvédelmi kiállítást. Néhány kislány elmesélte, hogy az ı apukája is részt vett a nemrégiben 
hazánkban történt sajnálatos árvízkárok elhárításában. Segítettek gátat építeni, embereket menteni. 
Októberben kirándulást tettünk Makóra. Több gyerek most ült elıször autóbuszon. A piacra látogattunk el, ahol ıszi 
terméseket, gyümölcsöket ismerhettünk meg. A zöldség- és gyümölcsárusítók nagyon kedvesen fogadtak bennünket. Ezt 
követıen a víztornyot néztük meg, és az elıtte lévı játszótéren játszottunk. Kirándulásunk végén a sportcsarnokban 
bepillanthattunk egy testnevelési órába, ahol nagy gyerekek éppen focimeccset játszottak. 
Több programra készülünk még október folyamán. Nagyszülıket várunk, más óvodákból óvó néniknek mutatkozunk be, 
és a szegedi bábszínházba is ellátogatunk majd. 

Németh Angéla 
 

     
 

KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ  
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Új ovisok a Napsugár csoportban 
Szeptember 1-je sok kisgyermeknek és szülınek hozott változást az életében. 20 kisgyermek kezdhette meg óvodás éveit 
a Napsugár csoportban. A felfedezésre váró világ csak szők körével ismerkedtek ezalatt a rövid idı alatt a legkisebbek. 
Meg kell ismerniük a társaik nevét, saját jelüket, a csoportot, ahol nap mint nap tevékenykednek, a velük foglalkozó 
felnıttek nevét, új szokásokat és szabályokat. Fokozatosan, lépésrıl lépésre tágul a világ számukra, mindenki igényének, 
tempójának figyelembevételével.  
A más csoportokkal való ismerkedésüket segítette az a kedves gesztus a Napraforgó csoporttól, hogy vendégségbe hívták 
a Napsugarakat. Verssel, dallal és tánccal kápráztatták el a legapróbbakat, akik ámulattal figyelték ıket. Ezután meg is 
vendégelték a kicsiket, és egy-egy ajándékkal is kedveskedtek.  
A „plüssállatok világnapja” alkalmával minden csoportba bepillantottunk, így térképezve fel az óvoda épületének még 
ismeretlen részeit is.   
Ma már a kis Napsugarak is mind kíváncsian várják az óvodai élet varázslatos mindennapjait, mesés világát. 
 

Benák Gabriella 
 

   
 

Az elsı emlékezetes napok a Delfin csoportosokkal 
Szeptember elsı napjai a kiscsoportosok számára a legemlékezetesebbek. Az óvodába lépés nagy dolog, úgy a kicsiknek, 
mint szüleiknek egyaránt.  
Mi pedig, akik évrıl évre fogadjuk óvodánkban az újonnan érkezıket, azon igyekszünk, hogy minél könnyebbé tegyük 
ezt a beilleszkedési folyamatot. 
A nehéz idıszakon már túljutva, úgy érzem, hogy egyre könnyebben telnek napjaink. Így a többi csoporthoz hasonlóan, 
mi is elkezdhettünk egy kicsit nyitni a külvilág felé. A biztonságot jelentı óvodai környezetet átlépve, az elsı 
természetfigyelı sétánkat a Ficánka nagycsoport segítségével tettük meg. Mindkét csoport gyermekei részére kedves 
élményt jelentett. A „nagyok” a kicsiket kézen fogva, óvó szeretettel terelgették az ıszi természeti jelenségekkel 
bıvelkedı utcákon.  
Sikerült összehoznunk egy csacsifogatos kirándulást is Szalay Zsófi szüleivel. Zsófi, aki - beilleszkedését könnyítendı – 
reggelenként az egész „házat” magával hozza; „szüttyıt”, „csücsüt”, hátizsákot, - büszkén trónolt a bakon a szülei között. 
Néha hátranézett, és ragyogó tekintete azt mondta, hogy „ezt mind nekem köszönhetitek!” Az igazsághoz az is 
hozzátartozik, hogy néhány nappal korábban a kirándulást tervezgetve pityeregve leszögezte: „Ezek nem férnek föl!” –és 
a körülötte felszabadultan játszadozó társaira mutatott.  
Nagy utat tettünk meg a csacsifogattal, körbeutaztuk a falut, énekelgettünk, mondókázgattunk. Mire visszaértünk, 
meglepetten vettük észre, hogy Réka édesdeden alszik Ildi dadus karján. Ölbe kellett bevinnünk az óvodába.  
Egy másik alkalommal pedig Jankó Georgina szülei és nagymamája látták vendégül kis csapatunkat. Sütivel, üdítıvel 
vártak bennünket. Készülıdünk mi is a „Diókirály lakomája” óvodai programra, így kivonultunk a diófák alá diót 
győjteni kosárkánkba. Egy hosszú bottal a dióverést is kipróbáltuk Gina apukájának segítségével.  
 

Bábelné Miskolczi Zsuzsanna 
 

Ezúton szeretnénk megköszönni minden közremőködınek, akik segítették ezeknek a színes programoknak 
megszervezését és lebonyolítását, melyekkel maradandó élményekhez jutatták gyermekeinket.  
Köszönjük továbbá a Bartal Transnak, hogy évkezdésre az óvoda játszóudvarára homokot ajándékoztak. 

 

EEEESSZZII  HHÍÍRREEKK        
 

Az idısek világnapját ünnepeltük 
 

Október 14-én tartotta idısek napi ünnepét a település önkormányzata, ill. az idısek otthona. A hatvan év felettiek 
kaptak meghívót a mővelıdési házban tartott rendezvényre, ahol hamar megtelt a nézıtér. 

Szegvári Ernıné köszöntıje nyitotta az eseményt. A köszöntı után, ahogy a korábbi években is, a kerek 
évfordulósokat egy szál virággal külön megtisztelték. Ezután sok mosolyt és örömet csalt az arcokra az óvoda Katica 
csoportja. İket az általános iskola hittanosai követték, akik verssel kedveskedtek a szépkorúaknak. 
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A kiszombori néptáncosok energikus produkciójától felpezsdült a nézıtér. Ezt csak fokozni tudta a Léghajó Színház 
operett- és nótacsokra. Boldogan, mosolyogva tapsoltak idıseink. A mősor végén, távozás elıtt kedves ajándék várt 
mindenkire: egy szép kávéscsésze csészealjjal. 

A mővelıdési ház elıterében nagy sikert aratott a kézimunkákból, gobleinekbıl, rajzokból és festményekbıl 
összeállított kiállítás. A munkákat egytıl egyig helyi nagymamák és nagypapák készítették.  
 

Szeretnénk megköszönni nekik, hogy elhozták a rendezvényre féltve ırzött munkáikat. 
Mezger Péterné, Moldován Péterné, Furulyás Jánosné, Ruck Ferencné, Tiszaszegi Tiborné, Bódi Andrásné, Frank 
Jánosné, Zubán Györgyné, Juracsek Imréné, Kasza Pálné, Gajdán Lászlóné, Berényi Mihályné, Hajdú Istvánné, Nagy 
Lajosné, Jani Istvánné, Prónai Miklós, Pécsi Mária, Szabó Jánosné, Balázs Lászlóné Böbike, Tóth Istvánné, Szabó Antal, 
Kovács Ilona, Barna Gyuláné, Veréb Jánosné, Pachinger Lajosné, Kajti Imréné 
 

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

„Örülj minden napnak, örülj minden szépnek, 
                     Hisz nekünk is ragyognak csillagok az égen!” 
 

Az idei évben is megrendezésre került az IDİSEK VILÁGNAPJA, mely hivatalosan október 1-én van. Célja nem 
más, minthogy felhívja a figyelmet a méltóságteljes és aktív idıskor fontosságára. 

A rossz idı ellenére is szép számmal tisztelték meg programunkat kedves idıseink. 
Megköszönjük a fellépıknek, kicsiknek és nagyoknak, ill. felkészítıiknek önzetlen munkájukat, mellyel segítették a 

mi munkánkat is, ennek köszönhetıen egy sokszínő, jókedvő, hangulatos délutánt varázsoltak mindannyiunk számára. 
Itt köszönnénk meg Endrész Erzsébet tanárnı és segítıi közremőködését az idısek kézimunka és kézmőves munkáiból 

összeállított kiállítás szervezéséért. 
 

Reméljük, hogy mindenki jól érezte magát ezen a napon, és jövıre újra megtisztelnek minket jelenlétükkel. 
 

Köszönettel a Gondozási Központ dolgozói 
 

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

Bölcsıdei hírek 
 

Búcsú a bölcsıdétıl.... 
 

2010. július 31-én a Katica csoportból 10 gyermek, augusztus 7-én pedig a Napsugár csoportból 9 gyermek búcsúzott 
a bölcsıdétıl, és óvodás lett. A ballagó bölcsiseinknek vidám kis kerti partit rendeztünk, melyen a szülık, nagyszülık és 
testvérek is részt vehettek. Benépesült a bölcsıde udvara, a szülık közül néhányan bográcsban fızték a finom ebédet, és 
hát a torta sem maradhatott el. Az ünnepélyes búcsúztató után elıkerültek a kis batyuk, tarisznyák, amelyekbe kedves kis 
emlékeket, ajándékokat rejtettünk, mely segít megırizni az itt töltött szép napok emlékét. A búcsú meghitt hangulatát jól 
tükrözi ez a szép vers, melyet ajándékba kaptunk a kedves szülıktıl. Hadd osszam meg ezt önökkel: 

 

Köszönjük a szeretı gondoskodást 
a türelmet, az elnézı megbocsájtást. 
Köszönünk mindent amit megtanultunk, 
hogy versekkel, dalokkal gazdagodhattunk. 

 

Köszönjük azt, hogy ránk féltın vigyáztatok 
megırzünk minden szavatok, mosolyotok. 
Bölcsıdésekbıl óvodásokká váltunk, 
búcsúzóul Nektek minden jót kívánunk! 
 

Domján Péter édesapa 
Harkainé Márti 

KKÖÖZZHHÍÍRRRRÉÉ  TTÉÉTTEETTIIKK        
 

Segítség Devecser lakóinak 
 

Az ország legsúlyosabb környezeti katasztrófája, a vörösiszap-áradás három települést érintett. Kolontárt, Devecsert 
Somlóvásárhelyt. A legtöbb házat, így a legtöbb embert is Devecseren sújtotta a katasztrófa. A károsultak megsegítésére 
szinte azonnal országos akciók indultak. 

Kiszombor önkormányzata október 11-én kezdett győjtésbe Devecserrel történt egyeztetés után. A helyiek elmondták, 
hogy a romeltakarításhoz szükséges védıfelszerelésekre, tisztítószerekre és azonnal fogyasztható élelmiszerekre van a 
legnagyobb szükség. 

Október 15-éig 70 felajánló hozott kisebb-nagyobb csomagot, melybıl a győjtés zárásával az alábbiak győltek össze: 
 



15 

 

56 db vödör 
62 db törölközı 
392 szappan 
221 flakon kézmosó ill. tisztítószer 
11 pár gumicsizma 
230 db konzerv 
80 pár gumikesztyő 
32 tekercs kéztörlı 
6 db lapát 

33 db söprő 
19 flakon tusfürdı 
150 db pormaszk 
62 db nejlonzsák 
56 liter ásványvíz 
12 liter hypo 
7 kg mosópor 
10 kg liszt 
3 db kezeslábas védıruha 

 és vegyesen egy jó nagy doboznyi azonnal fogyasztható egyéb tartós élelmiszer (keksz, édesség, kávé, instant leves stb.) 
 

Nagyon köszönjük a felhívásra történt gyors reagálást és a segítséget, mely Szirbik Imre képviselı, teherfuvarozó 
vállalkozónak köszönhetıen már eljutott a Devecserre. 
 

CCIIVVIILL  HHÍÍRREEKK  
 

K U K O R I C A-Ú T V E S Z T İ  2010 
 

Egy csapatépítı vállalkozás, mely összekovácsolhat a településünkön, valamint a település határain kívül élı nagyobb 
emberi közösséget. 
 

Búcsúzik aranyló napsugaraival az idei nyár, megannyi nyári, szabadidıs program ihletıje. 
Immár visszatekintünk a napsugaras, örömteli, nyári programokra.  
 

Kiszombor településen a honismereti kör tagjaival, támogatóival közösen, sok-sok szeretettel elvégzett munkával egy 
hosszabb idıtartamú, tömegeket megmozgató, nyári szabadidıs programot szerveztünk.  
2010. július 18-tól – 2010. augusztus 15-ig tartó idıtartamban, 5 ha kukoricásban, 4,5 km hosszú,  griffmadár alakzatúra 
készített kukorica-útvesztıt, valamint a kicsi gyermekek részére és örömére a szalmabálákból készített kölyöklabirintust.  
Ezt a nyári programot immár második alkalommal, a sportot, túrázást, természetet, egészséges életmódot és a kihívásokat 
kedvelı egyének, családok, csoportok részére, azaz minden kedves érdeklıdı örömére, szórakoztatása érdekében 
szerveztük meg, szerény anyagi lehetıségeinkre tekintettel. 
 

Nem volt titkolt szándékunk az sem, hogy ezzel a nyári szabadidıs programmal elısegítsük azt is, hogy az országhatáron 
belül és kívül élı emberek, minél többen és szélesebb körben ismerjék meg településünket, a településünkön található 
nemzeti, történeti mőemlékeinket, hiszen van mit megmutatnia a községnek. 
Kiváló, helyi vendéglátóink is vannak, akik szolgáltatást tudnak nyújtani a távolról érkezı, túrázó vendégeknek. A 
mőemlékek megtekintése nagyszerő szabadidıs program, túrázással egybekötve is lehetséges. 
 Az útvesztı nyitva tartásának idıtartama alatt, hétvégeken különféle kisebb programokkal is színesítettük a túrázók 
szabadtéri nyári idıtöltését. Volt tanyás nap, ısmagyar nap jurtával és íjászokkal, Maros-parti veterán motorok napja, a 
gyermekeknek csillaglesés, kézimunkázás, kukoricacsuhéból készíthetı tárgyak bemutatása, feladatlap kreatív 
helytörténeti kérdésekkel „Ki tud többet Kiszomborról” címmel - ajándéktárgy jutalommal. 
 

A griffmadarat legyızı, a kitőnı térbeli tájékozódásukat bizonyító, labirintust megjárt fáradt vándorokat és az „eltévedt, 
fáradt vándorokat” megérkezésükkor a kijáratnál megörökítettük fényképezıgéppel, majd lilahagymás, házi zsíros 
kenyérrel fogadtuk. Volt fıtt kukorica, almás béles, meggyes süti, palacsinta, gyümölcs és egyéb finomságok a 
labirintusból kiérkezık jutalmazására vagy vigasztalására. 
Az útvesztı - sok meglepetéssel járt. Volt forróság, volt vihar olyan villámlással, amelyet egy túrázó vendéggyermek 
ekként interpretált: „Szent Péter bácsi fényképezett.” Volt szúnyog, volt esı is bıven, de nem szegte kedvét a túrázóknak 
és nekünk sem. Ilyenkor javult a problémamegoldó képessége minden esıvel-viharral érintett résztvevınek, túrázónak és 
vendégnek. A hétvégi éjszakai zseblámpás túrázást kifejezetten kihívásnak tekintették az éjjel érkezı vendégek. 
 

Vendégeinket az idei nyáron is felkértük, tiszteljenek meg bennünket azzal, hogy a vendégkönyvünkbe leírják érzéseiket, 
véleményüket errıl a programról. Pl: hogyan hatott rájuk a labirintus, milyen nehézségi fokú volt? Hogyan érezték 
magukat az útvesztıben? Hányszor voltak nálunk az útvesztıben túrázni? Mely településrıl érkeztek? Vannak-e, 
tapasztaltak-e hiányosságot a szervezésben? Elégedettek voltak-e a program által nyújtott élménnyel, lehetıségekkel? 
….stb. 
 

A vendégkönyvet áttekintve, örömmel olvasgattuk benne azt a sok-sok kedves, elismerı bejegyzést, amelyet írtak e nyári 
programunkról. A bejegyzések szóltak örömökrıl, élményekrıl, egy-egy tájékozódási kudarcról, egy-egy feladattól való 
megfutamodásról, ismerısök összetalálkozásáról, új barátok megtalálásáról, egy-egy új kalandról és sok-sok bensıséges 
baráti beszélgetés létrejöttérıl.      
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Különösen örültünk, amikor láttuk, hogy községünkbıl és a közeli településekrıl nagy számban érkeztek túrázni az 
útvesztıbe egyének, családok, csoportok. 
Pl: a makói olvasótábor 22 gyermekkel, napközis tábor 25 gyermekkel, túrázó kerékpáros csoport 15 fı stb…. Az is 
figyelemre méltó eredmény, hogy az ország több, közeli és távoli helységébıl voltak vendégek. Íme néhány helységnév a 
teljesség igénye nélkül, ahonnan felkerestek bennünket: Budapest, Tatabánya, Miskolc, Ercsi, Szombathely, Celldömölk, 
Kecskemét, Szolnok, Szeged, Röszke, Békés, Szatymaz, Magyarcsanád, Hódmezıvásárhely, Kiskundorozsma, Deszk, 
Makó, valamint országhatáron kívülrıl Magyarkanizsáról és romániai településekrıl is érkeztek. Német, francia 
állampolgár is volt, magyar család vendégeként, az útvesztıben túrázni. 
Szinte mindegyik bejegyzés tartalmazza, hogy jövıre ismét szeretne eljönni a kiszombori útvesztıbe, és remélik, hogy 
sok évig fogjuk megszervezni, s ezzel örömet okozni sok-sok felnıttnek és gyermeknek. Bíznak abban, hogy minden 
évben megálmodjuk, megtervezzük, és szorgos munkával kivitelezzük a kiszombori útvesztıt. 
 

Ezúton is köszönjük minden kedves vendégünk részvételét a nyári programunkon, elismerı szavaikat és a támogatóink 
által nyújtott adományt vagy bármilyen jellegő, a program lebonyolításában nyújtott segítségét. 
Reménykedünk abban, hogy a jövı évben is számíthatunk segítı együttmőködésükre.    
Ígérjük, hogy 2011. évben is elkészítjük a kiszombori útvesztıt, melyre minden régi, visszajáró túrázót és új túrázni 
vágyót szeretettel várunk. 
 

Hiszünk abban, hogy emberi kapcsolatokat is teremtı nyári programunkkal hozzájárulunk ahhoz, hogy sokáig élhessenek 
a Földön olyan gyermekek, kamaszok és felnıttek, akikben ábránd és hit, kalandvágy, szépítıvágy, közösségi érzület és 
személyiségi igény együtt munkál azért, hogy egy adott közösség egyéniségben gazdag, eszmélésében, tapasztalásban, 
élményekben az egyén élete minél tartalmasabb legyen. 
 

Köszönetet mondunk alábbi támogatóinknak: 
 

Árkádia Rádió, Makói Mozaik, Makó TV, Rádió Ice, Rádió 88, Tourinform Makó, Tokai Ferenc, Dénesmajor, Szeredi 
Kft., Gabnai Antal, Marosszögi Egyetértés Vadásztársaság, Dr. Fekete Gyöngyi, Németh Arnold, Ady Endre Mővelıdési 
Ház dolgozói, Kiszombor Nagyközség Önkormányzata , DEFROM Kft. Makó, Baranyi Sándor és családja, Kajti Imréné, 
Borsi Sándor, Tenczerné Kasza Mária, Süli Katalin, Sarnyai Anikó, Gazsi Gábor, Márton Miklós, Csapóné Mátó 
Mónika, Zombori Dezsı, Prónai Mátyás, Szőcs József, Süli András, Fejes Roland, Maros Kara Tíz ısmagyar 
hagyományokat ırzı baráti társaság, Maros-parti Veterán Autós és Motoros Sport Egyesület, Gera Lajos, Baranyi 
Csaba, Szalmáné Horváth Márta, Horváth István 
 

Köszönet a négy hétig szolgálatban lévı üzemeltetıknek. 
 

Badicsné Szikszai Zsuzsanna, Vízhányó Mária Ágnes, Kelemenné Goldis Julianna, Kelemen Ágnes, Süliné Rácz Emıke, 
Zubán Zoltánné, Hegedősné Bellik Klára, Papdi Mihályné, Balázs Zoltán, Endrész Erzsébet, Pécsi Mária, Farkas 
Lászlóné, Cseh Istvánné, Tenczer Szilvia, Fejes Roland, Balázs Tibor, Balázs Ferenc, Németh Arnold, Csapóné Mátó 
Mónika, Szécsi Barna, Kolozsi Helga, Nagy Lırinc, Kovács Jánosné, Maszarovits Péterné, Balázs Lászlóné, Kovács 
Ilona, Csepkó Gábor, Engler Magdolna, Badics Pál 

Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör, Papdi Mihályné  
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Tisztelt Kiszomboriak! 
 

Az önkormányzat nyertes pályázatából a Helytörténeti Győjtemény hamarosan átadásra kerül. Az ünnepélyes átadást az 
adventhirdetéssel egy idıben tervezzük (november 28. vas.). A néprajzi tárgyakat új elrendezésben szeretnénk kiállítani. 
Ehhez kérnénk segítséget. 
Szükség lenne régi, de jó állapotban lévı polcos szekrényre, konyhai asztalra székekkel és régi konyhai eszközökre. 
De minden régi, kiállítható képet, iratot, használati eszközt fogadunk, hogy megırizzük az utókor számára. 
Köszönjük támogatásukat.  

Endrész Erzsébet 
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A „Kiszomborért” Alapítvány hírei 
 

Alapítványunk a lakosság által felajánlott szja 1 %-ából több dolgot finanszírozott az elmúlt idıszakban. 
A Rónay-emlékszobában bıvülések történtek: új szerzeményünk egy régi kályha, valamint egy szék Lırincz Mária 
Magdolna felajánlásából. 
A nyár folyamán Borsi Sándor elkészítette Kiszombor mőemlék-épületeinek makettjét bronzból. 
A Helytörténeti Győjteménynél kialakított sétányhoz kerül elhelyezésre, és átadása adventhirdetéskor lesz. 
A temetıi kereszt felújítását Balogh Zoltán és Borsi Sándor a napokban végzi. 

a Kuratórium tagjai 
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Köszönet 
 

2006 és 2010 között Kiszomboron Szegvári Ernıné polgármester és a 11 fıs Képviselı-testület: Bacsa György, 
Badicsné Szikszai Zsuzsanna, Balázs Zoltán, Börcsökné Balázs Márta, Gazsi Gábor, Haklik János, dr. Hegyes Ferenc, 
Nagy-György Attila, Márton Miklós, Szabóné Vígh Erzsébet, Szirbik Imre, minden igyekezetükkel azon fáradoztak, hogy 
a közösség, a község érdekében megtegyék mindazt, amit a lehetıségek kínáltak az adott idıszakban. 
Köszönetemet fejezem ki ezért nekik.                      Dr. Szilágyi Dezsı 
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Keresztény gondolatok:Keresztény gondolatok:Keresztény gondolatok:Keresztény gondolatok:    
 

Sok boldogságot kívánunk egymásnak, egy- egy jeles napon, ünnepi alkalommal. De mit jelent a boldogság, 
kik a boldogok? Jézus azt mondta: „Boldogok a békességre igyekezık.” (Máté 5:9) De hogyan lehet békességre 
igyekezni?  Isten Igéje, arra tanít, hogy szeretettel meg kell bocsájtani egymásnak. Ha folyton a múlt sérelmeivel 
hozakodunk elı, akkor a jelenben is állandóan konfliktusunk lesz, és nem lesz békességünk. Ha a béke mellett döntünk, 
olyankor is, amikor sérelem ér, Isten gazdagon megjutalmaz. Legyél te a kezdeményezı, döntsd el, hogy mindent 
megteszel azért, hogy távol tartsd a viszályt az életedtıl. Ehhez néha a büszkeséget is félre kell tenni, de megéri, hisz 
Isten áldását és támogatását élvezheted, s ez által boldog leszel. Kívánjuk Isten békességét minden ember számára, amely 
boldogságot eredményez, és áldás lesz mások számára.  

 

EPK. Kiszombori Gyülekezete. 
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Jelenségek I. 
 

Nemrégiben 'fejtágításra' kellett mennem egy sokak által látogatott közintézménybe. Hatalmas épület, rengeteg iroda, 
folyosók, tárgyalók stb. Elıadás elıadást követett és a szünetben akadt némi dolgom. Ekkor ért az igazi meglepetés. A 
mellékhelyiség kicsi volt, de szép, tiszta, gondozott és mindennel fel volt szerelve. Nem is ezzel akadt bajom. Kettı A4-
es felirat volt felragasztva. „Ne szedd szét a WC-t!” 
Elıször viccesre vettem a figurát. Honnan tudják itt, hogy vízvezeték-szerelı vagyok. Ha jól mőködik, miért kellene 
hozzányúlnom? Ha nem csal az emlékezetem, a 21. században élünk. Eljutottunk erre az immáron alapvetı szintre 
éspedig vízöblítéses WC-t használhatunk rendezett körülmények között. Ki az az elvetemült, aki nekiesik és szétveri, 
tönkreteszi, ami jó és mindenkit szolgál? Itt tartunk, hogy erre kell figyelmeztetni egy embert, ne rongáljon, ne tegyen 
ilyet. Feltételezhetıen, elızıleg már borzalmas dolgok történhettek, hogy ezt ki kellett írni. Vajon ez gátat szabott ??? 
A másik felirat sem volt kutya. „A WC-t használat után húzd le.” Ismét a derős oldalát nézve elıször, mennyi WC-
kagylót kellett naponta felszerelni, ha minden használat után mindenki lehúzta és eltőnt a lefolyóban? Itt tartunk, hogy 
arra az egyszerő mozdulatra is írásban kell figyelmeztetni az embereket, hogy dolga végeztével még valamit tenni kell. 
Honnan, milyen körülményekbıl és milyen emberek járhatnak ide, akiket ezekre figyelmeztetni kell ??? 

eszel 

PPRROOGGRRAAMMAAJJÁÁNNLLÓÓ        
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HHIIRRDDEETTÉÉSS 
 

Tisztelt Kiszombori Választópolgárok! 
 

Köszönöm az ajánlószelvényeket és a közel 500 szavazatot, amit az október 3-i választáson kaptam. 
Sajnos nem sikerült a 6 fıs képviselı testület tagja lenni, de számomra a 8-ik hely is igen megtisztelı, hiszen 

csak 23 szavazattal maradtam alul. 
Tisztelettel: Gulácsiné Somogyi Ilona 

 

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

 

                        KKKKKKKKKKKKiiiiiiiiiiiisssssssssssszzzzzzzzzzzzoooooooooooommmmmmmmmmmmbbbbbbbbbbbboooooooooooorrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaakkkkkkkkkkkk,,,,,,,,,,,,             ffffffffffffiiiiiiiiiiiiggggggggggggyyyyyyyyyyyyeeeeeeeeeeeelllllllllllleeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmm!!!!!!!!!!!!             
   

OOOkkktttóóóbbbeeerrr   222222---tttııılll   ÚÚÚJJJ   HHHEEELLLYYYEEENNN,,,   fffooolllyyyaaammmaaatttooosssaaannn,,,   eeegggéééssszzz   tttéééllleeennn   kkkaaappphhhaaatttóóó   mmmeeegggbbbííízzzhhhaaatttóóó,,,   bbbeeejjjááárrraaatttoootttttt   
rrreeeccceeeppptttúúúrrraaa   aaalllaaapppjjjááánnn:::   TTTAAARRRTTTÓÓÓSSSÍÍÍTTTÓÓÓSSSZZZEEERRR---MMMEEENNNTTTEEESSSEEENNN   kkkéééssszzzíííttteeetttttt   HHHOOORRRDDDÓÓÓSSS      SSSAAAVVVAAANNNYYYÚÚÚSSSÁÁÁGGG   –––   
AAAPPPRRRÓÓÓ,,,   SSSZZZEEELLLEEETTTEEELLLTTT   ÉÉÉSSS   EEEGGGÉÉÉSSSZZZ   HHHAAASSSÁÁÁBBBLLLEEEVVVEEELLLEEEKKK   eeegggyyyaaarrrááánnnttt...   VVVaaalllaaammmiiinnnttt   tttöööbbbbbb   fffaaajjjtttaaa   HHHÁÁÁZZZIII   

JJJEEELLLLLLEEEGGGŐŐŐ    SSSAAAVVVAAANNNYYYÚÚÚSSSÁÁÁGGGBBBÓÓÓLLL   iiisss   vvvááálllaaassszzzttthhhaaattt!!!   
   

HHHeeelllyyyssszzzííínnn:::   SSSSSSSSSSSSAAAAAAAAAAAAVVVVVVVVVVVVAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNYYYYYYYYYYYYÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚSSSSSSSSSSSSÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁGGGGGGGGGGGG            KKKKKKKKKKKKUUUUUUUUUUUUCCCCCCCCCCCCKKKKKKKKKKKKÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ,,,   KKKIIISSSZZZOOOMMMBBBOOORRR,,,   SSSZZZEEEGGGEEEDDDIII   UUU...   111777...   
 

 

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

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

- İSZI VIRÁGHAGYMÁK  ÉRKEZTEK! 
  tulipán, crocus, hóvirág, jácint stb. 
- szeneskanna, szeneslapát, kályhafény 
- pepó alágyújtós, koromtalanító 
- kályhacsövek, csıkefe, kéménykotró 
-  fejsze, balta, szerszámnyelek 
- lombgereblye, cirokseprő 
-  egér- és pocokirtó szerek, ragasztó 
-  ajtó, ablak szigetelı 

- téli csap, kerti kifolyó, szennyvízszivattyú 
- ıszi lemosó permetszerek, mőtrágya 
 

 
 

   Nyitva: H.-P: 7:00-17:00 
                 Szo.: 7:00-12:00 

 
Telefon: 06 20 364 89 75 
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KISZOMBORI HÍRADÓKISZOMBORI HÍRADÓKISZOMBORI HÍRADÓKISZOMBORI HÍRADÓ Szerkeszti a Szerkesztı Bizottság. Kiadja: Kiszombor Nagyközség Polgármesteri Hivatala Ady Endre 
Mővelıdési Ház. Szerkesztı: Nagy Lırinc. e-mail: aemh@vipmail.hu. Nyomdai elıkészítés: Kiszombor, Szegedi út 13. 


