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 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL 
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2015. február 15. napján tartott soros ülésen a képvise-
lő-testület első napirendi pont keretében döntött arról, 
hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő, a Kiszombor, 
Mező utcában lévő pányvakötéllel rögzített glóbuszra vo-
natkozó műszaki állapotfelmérés ismeretében szándékát 
fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy a hidroglóbuszt a jövő-
ben is bérbe kívánja adni a jelenlegi bérlő, a SASIP-5 Kft. 
részére internet elérését biztosító berendezés és anten-
nája elhelyezéséhez a bérbeadás műszaki, jogi és egyéb 
szükséges feltételeinek tisztázását követően.
A képviselő-testület a polgármesteri jelentés elfogadását 
követően a rendelettervezetek, döntési javaslatok napi-
rend keretében
- döntött arról, hogy 
 • a KEOP 4.10.0/N pályázati felhívás alapján benyújtott - 
Napelemes fejlesztések megvalósítása Kiszombor Nagy-
község Önkormányzat intézményeiben - pályázathoz 
kapcsolódó projektet az eredeti műszaki tartalomnak 
megfelelően (német napelem és osztrák inverter kerül fel-
szerelésre), teljes körűen kívánja megvalósítani, az ehhez 
szükséges önerő 6.339.357 Ft összegét az Önkormányzat 
2015. évi költségvetésében eredeti előirányzatként beter-
vezi,
 • 2015. évben is kerüljön Közösségi Nap megrendezésre,
 • a Közösségi Nap időpontját szeptember hónap har-
madik hetének hétvégéjében, tervezett költségvetését 
pedig 2.500.000 Ft összegben határozta meg, ezen össze-
get az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében eredeti 
előirányzatként betervezte.
A harmadik napirend az Önkormányzat 2015. évi költ-
ségvetési-tervezetének megvitatása volt. Az I. változatát 
alkalmasnak tartotta arra, hogy Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzata 2015. évi költségvetése tervezete előter-
jesztéseként a február 24-ei ülésén tárgyalja azzal, hogy 
figyelembe kell venni a költségvetési szervek vezetőivel 
és munkatársaival megtartott egyeztető tárgyaláson az 
intézmények részéről jelzett, többletkiadással járó méltá-
nyolható igényeket.
2015. február 15. napján tartotta a képviselő-testület a kö-
vetkező soros ülését, melynek keretében első napirend-
ként elfogadta a polgármesteri jelentést.
A rendelettervezetek, döntési javaslatok napirendben
- jóváhagyta a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdése alapján Szegvári 
Ernőné polgármester előterjesztésére, az abban foglaltak-
nak megfelelően a polgármester szabadságának üteme-
zését;
- megalkotta a képviselő-testület Szociális, Egészségügyi- 
és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottság véleményének is-
meretében az egyes pénzbeli és természetbeni ellátások-
ról szóló rendeletét; 
- módosította 
 • az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát,
 • az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
6/2014.(II. 26.) önkormányzati rendeletét, továbbá
- döntött arról, hogy 
• a Víz-Hal-Ember Közhasznú Alapítvány felhívására csatla-
kozik a 2015. május 2-án megrendezésre kerülő Marospar-

 ty Összefogás szemétgyűjtési akcióhoz, valamint
 • az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség felhívá-
sára csatlakozik a 2015. május 15-17. között megrende-
zésre kerülő TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarorszá-
gért akcióhoz;
- hozzájárult Klárafalva és Ferencszállás községeknek a 
Makói - Szennyvízelvezetési Agglomerációhoz történő 
csatlakozásához, azzal a feltétellel, hogy a tervezés során 
figyelemmel kell lenni a Ferencszállás és Kiszombor kö-
zötti, engedélyes tervvel rendelkező, kialakítandó kerék-
párút nyomvonalára.
A harmadik napirendi pont keretében - a képviselő-testü-
let bizottságai véleményének ismeretében - megalkotta 
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rende-
letét. 
Zárt ülés keretében döntött az önkormányzati tulajdonú, 
megüresedett, Kiszombor, Óbébai u. 6. em. 2. ajtó alatti 
bérlakásra benyújtott pályázatokról. Tézsla Krisztián pá-
lyázó nyerte el a bérlakást.

„Makó és térsége ivóvízminőség-javító Projekt” című, 
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0025 azonosítószámú projekt 
eredményeként Makón és térségében az Európai Unió 
által elvárt, a meghatározott határértékeknek megfelelő, 
egészséges ivóvíz biztosítása valósul meg. A kivitelezői 
feladatokat a KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft. és az 
A-HÍD Zrt. látja el. 
A projekt célja az egészségre ártalmas anyagok ivóvízből 
történő kiszűrése, amely elsősorban összetett technológi-
ai fejlesztések révén valósul meg. A beruházás összértéke 
mintegy nettó 3,8 milliárd Ft, amelyhez nettó 3,2 milliárd 
Ft támogatást az Környezet és Energia Operatív Program 
(KEOP) biztosít, zömében az Európai Unió Kohéziós Alap-
jából származó forrásból. A projekthez szükséges további 
forrást a Belügyminisztérium biztosítja. 
Tájékoztatás a fejlesztés jelenlegi eredményeiről a műsza-
ki ellenőri feladatot ellátó Oviber - Utiber Mérnök Konzor-
cium beszámolója alapján:
A nyersvíztározó medence esetében a földkiemelés, a 
homokos, kavicsos talajcsere és a szerelőbetonozás el-
készült. A medence alaplemezének-, felmenőfalainak- és 
födémének vasalása, betonozása, továbbá a lejtbeto-
nozás teljes egészében megtörtént. A külső hőszigetelő 
(dryvit) rendszer kiépítése kb. 90%-os készültségi szinten 
van jelenleg. A födém hőszigetelése, lejtbetonozása, bá-
dogozási munkái, nehézlemez vízszigetelése, valamint a 
műanyag hőszigetelt ajtó beépítése és a zárkamra vízgé-
pészeti szerelési munkálatai megtörténtek. A mosóvízü-
lepítő medence és az iszapsűrítő medence elkészült. A 
technológiához tartozó négy darab szűrőtartály a vízmű-
telepre lettek szállítva.
A rekonstrukciós munkákat szerződés szerint a vállalkozó 
készre jelentette. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2015. 
január 16-án kezdetét vette. A javítási munkák 2015. janu-
ár 31-től folyamatban vannak. A műszaki átadás-átvételi 
eljárás lezárására 2015. február 16-án került sor. A fejlesz-
tés következő szakaszához közeledve ismételten tájékoz-
tatni fogjuk a település lakóit.

   IVÓVÍZMINŐSÉg-jAVÍTÓ PROjEKT KISZOMBORON 
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ÓVODAI HÍREK

 OVIS HÍREK 
Február 25-én ünnepelte óvodánk a 132 éves fennállását. 
A színvonalas szülinapozást a tornaszobában tartottuk, 
ahol kis műsorral kedveskedtek óvodánk tehetséges ver-
smondói. Ez alkalomból vendégül láttuk az iskolásokat is, 
kiket Vízhányó Mária tanárnő kísért el, és készített fel kis 
versikével. Vendégeink voltak még a Rónainé Török Csilla 
tanárnő által vezetett gitár kamarazenekar. Színvonalas 
műsorukat ezúton is még egyszer köszönjük.  Az ese-
ményről készült fotókat és videó felvételt az érdeklődők 
megtekinthetik az óvoda facebook oldalán.
Február utolsó napján a Napraforgó csoport bemutató 
foglalkozást tartott, ahol a gyermekek zeneszerszámokat, 
és kiszebábokat készíthettek. Végül a többi csoporttal 
együtt az udvaron közös télűzés kíséretében kiszebábot 
égettek.

Márciusban nőnap alkalmából mi is részt vettünk a nőna-
pi köszöntésen az Ady Endre Művelődési Házban. Óvodá-
sainkat képviseli Borcsa Lóránt Levente, Molnár Dániel, 
Benkő Barnabás, Szurmai Benedek. Negyedikén leendő 
első osztályos óvodásaink szüleikkel együtt látogathattak 
az iskolában, ahol bemutató óra keretében megismerked-
tek az iskola épületével, a kedves tanító nénikkel. 

Balázs Tímea

 SAjÁT KÉSZÍTÉSű FEjLESZTŐ jÁTÉKOK AZ OVIBAN 
A Karátson Emília Óvoda dolgozói számára minden év-
ben megrendezésre kerülő félévi értekezletén az óvodai 
élet mindennapjait befolyásoló közérdekű információk 
elhangzása után egy interaktív bemutató következett, 
ami az óvodapedagógusok elméleti és gyakorlati tudását 
gazdagította.
A ferencszállási és a kiszombori intézmény dolgozói egy-
aránt saját készítésű fejlesztő játékokat alkottunk, melyek 
elkészítésében és kivitelezésében csak a saját kreativitá-
sunk és fantáziánk szabott határt. A kiállításra szánt játé-
kokat különböző eszközökkel, eljárási módokkal készítet-
tük. Egyes csoportok törekedtek az újrahasznosításra, ők 
olyan anyagokból alkottak, amit sok ember csak egy egy-
szerű kidobásra szánt tojástartónak gondolna. Egy óvónő 
kreativitása ennél sokkal messzebb nyúl, ő tudja, hogy 
újrahasznosíthatja, akár a mindennapokban használt el-
méleti ismeretek gazdagítására. 

A kiállítás legfőbb erénye, hogy rengeteg oldalról sikerült 
megközelítenünk a fejlesztés témakörét. Hiszen a gyer-
mekek fejlesztése nem lehet egyoldalú, mert ők mind 
különböző egyéni és életkori sajátosságokkal rendelkez-
nek. Minden gyermek más és más. Más területen szorul 
fejlesztésre, illetve tehetségének gondozására, kibonta-
koztatására. 
Az értekezlet résztvevői ezen a délelőttön egymástól ta-
nulhattak. Saját ismereteink átadásával hozzásegítettük 
egymást az elméleti, illetve gyakorlati tapasztalataink 
bővítéséhez. A játékok különböző fejlesztési területeket 
érintve, különböző témakörökben színesítve gazdagítot-
ták gyűjteményeink tárházát.
Így e rendhagyó bemutató elérte a kívánt célját, hiszen az 
óvoda dolgozói tapasztalataikat, ismereteiket, tudásukat 
egy magasabb szintre emelhették, és a későbbi munkán-
kat elősegítve további ötletekkel gyarapodtunk.

Molnár Ramóna
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 ISKOLAI HÍREK 
A február kedves hónap az iskolásoknak, hiszen túl van-
nak a féléven, a második félév vége még nagyon messze 
van, így jöhetnek a kellemes hétköznapok. 
Óvodás szülői értekezletekkel indult a hónap. Ilyenkor a 
nagycsoportos gyerekek szülei tájékoztatót hallgatnak 
meg arról, mi vár gyermekükre a következő szeptember-
től. jó volt látni, hogy szinte minden család képviseltette 
magát nemritkán mindkét szülővel. Ugyanilyen érdeklő-
dés előzte meg az igazgatói tájékoztatót Ferencszálláson 
is, ahol a szülők nemcsak az iskoláról, hanem a gyermek-
kori problémákról is hallhattak Sebő Tímea kineziológus-
tól. Minden kedves szülőnek köszönöm az érdeklődést.
Nyílt napok következtek ezután iskolánkban. A gyerekek 
életkori sajátosságai jól nyomon követhetők, hiszen az al-
sósok büszkék arra, ha anya vagy apa, esetleg mindkettő 
végignézi az órai munkáját.  A felsősök kevésbé vállalko-
zó szelleműek. Ha lehetne, ők inkább letagadnák, hogy 
milyen esemény lesz a suliban. Természetesen, aki akart, 
azt nem lehetett visszatartani, és együtt néztük végig a 
kiszemelt órákat. Az alsó tagozaton az egyik órát a reálos, 
a másikat a humán tárgyat tanító pedagógus tartotta. 
Ezt azért szervezzük így, hogy alkalmazkodjunk a szülők 
munkahelyi elfoglaltságához. A felső tagozaton minden 
órára vendégül láttuk a szülőket, hozzátartozókat. Az idei 
évben is a matematika, magyar, történelem, angol, ter-
mészetismeret, biológia, földrajz, fizika volt a sláger. A je-
lenlevőkkel egyetértettünk abban, hogy a hetedik óra(!) 
bizony nagyon megterhelő a tanulóknak. Szerencsére ez 
többnyire valamelyik készségtárgy.

A nyílt órák csúcsa minden évben, amikor a nagycsopor-
tos gyerekek szüleikkel jönnek el az iskolába. Részt vesz-
nek ekkor egy rendhagyó órán, melyen a negyedikes és 
az ovis gyerekek együtt tanulnak, foglalkoznak. A tanító 
nénik ilyenkor ízelítőt kapnak arról, hogy az ovisok kö-
zül kik a vállalkozó szelleműek, szégyenlősek, de ügye-
sek. Kit zavarnak a nagyok, vagy éppen az, hogy a szülők 
ott ülnek a hátuk mögött. Milyen a ceruzafogásuk, ki lát 
gyengén, milyen a mozgáskoordinációjuk, ritmusérzékük. 
Tudják-e a téri irányokat, megfelelően értik és használják 
a kezüket ötös számkörben. Akad-e olyan, aki már ismer 
egy-két betűt? Kiderül jártasságuk a természet világában, 
évszakokban, az idő múlásában. A feladatok megoldása 
közben a gyerekek szókincse is jól nyomon követhető. El 
sem hinnénk, de ebből már lehet következtetni arra, kinek 
mesélnek rendszeresen esténként. Akiknek van kedvenc 
meséjük, részletesen elmondják a történéseket, s ezzel a 
jó fogalmazási ismereteket készítik elő (a szülők). Az órák 
közti szünetben az ovisok találkoztak az előző évben el-
ballagott társaikkal. Kellemes délelőtt volt, mindannyian 
jól éreztük magunkat.

A nagycsoportosokkal és szüleikkel még vár ránk egy fon-
tos esemény, mégpedig egy játékos családi délután már-
cius 20-án, pénteken 14 órakor. Ezen a délutánon a szü-
lőknek és gyerekeknek megmutatjuk az épületet, minden 
tartermet végigjárunk. A gyerekeknek szóló bábelőadás 
alatt a szorobánról tart tájékoztatót Vajda Ágnes a szülők-
nek. A továbbiakban közös alkotó műhely, táncház várja 
a leendő elsőseinket és hozzátartozóikat. Ezúton várunk 
minden kedves családot vendégségbe az alsó tagozat 
épületébe.
Az iskolai bemutatkozók sorát a felső tagozat zárta az 
ötödik évfolyamon. Nem szabad elfeledkeznünk a ne-
gyedikesekről sem, hiszen számukra is teljesen új időszak 
kezdődik ötödiktől. Megtanulnak csoportban dolgozni, az 
érettségi tárgyakat osztálybontással hatékonyan tanulni. 
Új tanárok mutatkoznak be, s ezért fontos, hogy a szülők is 
átlássák ezt az új, gyermekük számára hasznos és jelentős 
változást. Ezért nézhettek meg órákat a jelenlegi ötödik 
osztályokban, és tapasztalták meg a kiscsoportos foglal-
kozás légkörét, ritmusát, követelményeit. Köszönjük szé-
pen a megjelent szülőknek az érdeklődését.
A hónapot szokásos farsangi bulival zártuk. A gyerekek-
nek lehetőségük volt játszani, táncolni, nassolni, vidáman 
elbúcsúztatni a telet.
Nyolcadikosaink számára a február – március a szóbeli 
felvételi időszaka. Most tapasztalták meg először a jó be-
mutatkozás jelentőségét, mit jelent az ápolt megjelenés, 
a határozott fellépés. Hogyan kell jó színben feltüntetni 
magunkat a sikeres felvétel érdekében. Tanulságos napok 
voltak számukra, most kezdték el az első önálló lépéseket 
megtenni szülői, tanári segítség nélkül. 
Prónai Éva tanárnő februártól szülési szabadságra ment, 
helyébe Nagy julianna kollegina érkezett Szegedről. Már 
az első naptól kezdve nagy lendülettel vetette be magát a 
munkába, reméljük, olyan jól fogja érezni magát, amilyen 
szeretettel mi fogadtuk őt.
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Márciusban az egész iskola fúvós zenekari koncerten vett 
részt a Tornacsarnokban, aminek árát pályázaton nyer-
tük. A koncertsorozat utolsó állomása volt ez az alkalom. 
Ősszel kezdtük a Talamba együttes ütős koncertjével, 
folytattuk Hegedűs Endre Kossuth-díjas zongoraművész 
előadásával. A fúvósok zárták a sort, amelynek tagjai kö-
zött felfedezhettük Zsolti bácsit, aki közel 20 éve tanítja a 
kiszombori tanulókat. Ezen a délelőttön megismerkedtek 
a gyerekek a fúvós hangszerek világával, fajtáikkal, hang-
jukkal. Pintér Attila művész úr, akinek volt iskolánkhoz 
kötődése (felesége itt tanított) vicces előadásmódban, 
rendkívül élvezetesen vezette be a gyerekeket a zenei 
ismeretekbe. Ezen a koncerten már vendégül láttuk a le-
endő elsősöket is, akik újabb képet kaphattak az iskolai 
életből.
Iskolánk részt vesz az iskolagyümölcs-programban, 
amelynek keretén belül a hét bizonyos napjain almát vagy 
gyümölcslevet kapnak a gyerekek. E program keretén be-
lül lehetőségünk adódott zöldségkóstolásra is. Az alsó 
tagozaton volt olyan szülő, aki az alapanyagokból elkészí-
tette a salátát, és így küldte be az osztálynak. A többiek 
együtt állították össze a ropogtatni való finomságokat. A 
felső tagozaton Borika néni segítségével dolgozták fel a 
zöldségeket, és készítették el belőle az ízletes salátát. Köz-
ben megbeszélték, mit kell tudni ezekről a zöldségekről, 
mi a hasznuk, milyen fontos vitaminokat tartalmaznak. Sa-
ját bevallásuk szerint, volt olyan, aki itt az iskolában evett 
először nyers céklát, sárgarépát, zellert, salátát. Reméljük, 
ezek után otthon is nagyobb kedvvel kóstolgatják.
A nyolcadikosok tablóképeit fényképezte le Farkas Attila 
február 26-án. Erre a napra a lányok különösen kitettek 
magukért: megjelentek a göndör fürtök, pici kontyok, va-
salt tincsek. A fiúk sem maradtak le, a fodrászok segítsé-
gével megújultak az elaludt forgók, trendi felnyírt frizurák.
Sajnos negatív tapasztalat, hogy az utóbbi idők legsúlyo-
sabb járványa söpört végig iskolánkon nem kímélve gyer-
meket, felnőtteket. A cikk írásakor talán már lecsengőben 
van a betegség, mindenkinek javulást és jó egészséget 
kívánunk!

Iskolánk újra elvégzi az intézményi önértékelést azzal a cél-
lal, hogy térképezzük fel intézményünk erősségeit, gyen-
geségeit, lehetőségeit, veszélyeit. Ezért a nagycsoportos 
gyerekek szülei és minden évfolyam páratlan sorszámú 
családja kérdőívet kap, amelyben kifejthetik véleményü-
ket. Azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok mindenkihez, 
aki ilyet kap, név nélkül töltse ki, és juttassa vissza az is-
kolának! Nagy segítség számunkra minden hozzászólás, 
kritika, észrevétel. Kérem, éljenek ezzel a lehetőséggel!
Pályázatok. Iskolánk az elmúlt hónapban pályázatot 
nyújtott be közlekedési ismeretek oktatásához szüksé-
ges eszközökre, rendezvényre. Katasztrófavédelmi verse-
nyen rendszeresen indulunk, az idei csapat megkezdte a 
felkészülést. A Kézenfogva Alapítvány hirdette meg azt 
a pályázatot, melynek segítségével (pozitív elbírálás ese-
tén) egész napos programot nyerhetünk minden tanuló 
részvételével. Egy speciális kamion segítségével megis-
merkednek a gyerekek a mozgáskorlátozottak életével, 
nehézségeivel. Megtapasztalják, milyen nehézségekkel 
küzdenek a vakok és gyengén látók a közlekedésben, 
tájékozódásban és az élet minden területén. Ugyanígy 
a siket és nagyothalló emberek problémái is szimuláció 
segítségével megelevenednek. A cél az, hogy a gyerekek 
már kis koruktól kezdve ismerjék, és megfelelően kezeljék 
ezeket a helyzeteket, tudjanak segíteni, legyenek empati-
kusak és problémamegoldók. Nem szánalom kell, hanem 
segítő támogatás, ezt szolgálja ez a nap. A cikk megírása 
idején készítjük azt a pályázatot, mellyel ökoiskolává sze-
retnénk válni. Ennek részleteiről az elbírálás után fogok 
beszámolni. A Pénz 7 pályázat célja, hogy néhány tanítási 
órán keresztül alsó és felső tagozatos diákok életkori sajá-
tosságaiknak megfelelően sajátítsák el a családi gazdálko-
dás alapjait. Ezzel a pályázattal a gyerekeket használható 
tudással szeretnénk felkészíteni: mi a pénz értéke, hogyan 
kell beosztani, mit jelent a tervezés, takarékoskodás. Ho-
gyan kerülhetik el az eladósodást, mi a kiút, ha már ez be-
következett.
Az idei évben a március 15-i műsort a felső tagozat készíti, 
melyet hagyományosan Művészeti gála előz meg 13-án, 
pénteken. Mindenkit szeretettel várunk!
    Szabóné Vígh Erzsébet
     igazgató

 ADÓ 1% 
Oláh Veronika Alapítvány

A kedvezményezett adószáma: 18290763-1-06
Bankszámlaszám: 5680016-10014949-00000000

Kiszombor és Vidéke Takarákszövetkezet

Az alapítványunk célja:
A Kiszombori Dózsa györgy Általános Iskola kiemelkedő tanulmányi eredményt  elérő alsó tagozatos diákjainak tá-
mogatása. Támogatásunkkal a sikeres tanulmányok folytatását segítjük. A tanulmányi versenyek nevezési díjához és 
egyéb költségeihez (utazás, szállás, eszközök beszerzése, stb.) való hozzájárulással, tanulmányi ösztöndíjak, tehetség-
gondozó táborok költségeinek támogatásával, anyagi hozzájárulással.  A támogatások odaítélésénél a tanuló szociális 
helyzetét kiemelten figyelembe vesszük. Támogatjuk a hitoktatást. 
Harmadik éve, tanév végén az alapítvány adományozza az összes jutalomkönyvet.

Az alapítvány céljainak elérése érdekében adományokat gyűjt.
Kérem, támogassák adójuk 1%-ával alapítványunkat! Süliné Rácz Emőke

kuratóriumi vezető
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KISZOMBORI SZOCIÁLIS és GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY-HÍREK

 FARSANgI TÁMOgATÓ BATYUBÁL 
2015. február 28-án első alkalommal került megrendezés-
re településszinten az idősek farsangi támogató batyubál-
ja. A fellépőkön túl sokan megtiszteltek bennünket jelen-
létükkel, melynek nagyon örültünk. 
Az előkészületek már januárban elkezdődtek a Napra-
forgó Idősek klubjának tagjai, a Dózsa györgy Általános 
Iskola szereplő diákjai, az Esőnap Álomszínház tagjaival 
együttműködve. A program összeállításában elsődleges 
szempont volt számunkra a humor, kacagás elérése a né-
zők körében, ill. minden, ami a farsangra jellemző. Elker-
getni az emberek arcáról a téli borút.
Fáradságos, de ugyanakkor eredményes munka áll mö-
göttünk, ezt tapasztaltuk a visszajelzésekből. A Nótafa 
népdalkör is más „ruhába” öltözött, az ismert dallamok a 
megszokottól eltérő szöveggel csendültek fel. 
Az általános iskola diákjai farsangi télűző verssel, jelmez-
zel és egy palóc népmesével tették színesebbé rendezvé-
nyünket. 

Papp Mária megpróbált egy kicsit „lazítani”, majd folyta-
tásként a Fürge Lábak tánccsoport egy western tánccal és 
apáca show-val szórakoztatta a jelenlévőket.
A műsor utolsó produkciójaként a Hófehérke és a hét tör-
pe jelenet került bemutatásra, csak nem úgy, ahogy mind-
annyian ismerjük, hanem egy kicsit másképp. Köszönjük 
a fellépő „művészeknek”, az általános iskola diákjainak, 
felkészítő tanáraiknak és klubtagjainknak munkáját, fel-
készülésüket, mellyel nagyban hozzájárultak a műsor, bál 
színvonalas lebonyolításához. Továbbá köszönet Kiszom-
bor Nagyközség Önkormányzatának, az Ady Endre Műve-
lődési Ház dolgozóinak és a Kreatív csoportnak a farsangi 
álarcok elkészítéséért.
A nagylelkű adományokból 31.100 forint gyűlt össze, me-
lyet a fellépésekhez szükséges ruhák anyagának vásárlá-
sára kívánunk felhasználni.  Köszönjük a résztvevők támo-
gatását a klub tagjai és munkatársai nevében.
                                                                          Nappali Ellátás dolgozói

EGYHÁZI HÍREK
Lelki nap a plébánián : 

március 28. szombat. gyülekező 9.30 órától- szentmisével zárul, amely 15 órakor lesz.

Ünnepi szentmisék:

Március 29. Virágvasárnap 9 órakor

Április 2. Nagycsütörtök 17 órakor - Az Oltáriszentség alapítása

Április 3. Nagypéntek 16.15 órakor - Keresztút és Kereszthódolat

Április 4. Nagyszombat 19 órakor - Feltámadási liturgia és körmenet

Április 5. Húsvét vasárnap 9 órakor -Krisztus feltámadásának ünneplése

Április 6. hétfő 9 órakor - Krisztus feltámadásának ünneplése

6



KISZOMBORI HÍRADÓ - XXIV.ÉVFOLYAM, 3.SZÁM

CIVIL HÍREK

Az Ady Endre Művelődési Házban 2015. február 15-én 
megtartott közgyűlésen a megjelent tagság előtt az egye-
sület elnöke, vezetősége és bizottság vezetői értékelték a 
2014. évben végzett munkát.  Ebben a személyi összeté-
telben az első év közös munkáját valósították meg, melyet 
teljesen új jogszabályi környezetben kellett végezni. 
A Vályogos-tó üzemeltetése volt a vezetőség legfonto-
sabb feladata, amit sikeresen megvalósított. Eredményes 
pénzügyi tevékenység végzésével biztosított volt az egye-
sület sikeres munkavégzése.
Ezen belül öt alkalommal összesen 25 q ponty telepítésé-
vel biztosítva volt a horgászat alapfeltétele, a tó környe-
zete folyamatosan tiszta, ápolt és karbantartottan ált a 
horgászok és a tavat kedvelő lakosok rendelkezésére. A 
tagság anyagi erőfeszítésének köszönhetően egy ráülős 
fűnyíró vásárlásával és üzemeltetésével a környezetren-
dezési munka színvonala javításra került. Horgászverse-
nyek szervezésével igyekezett az egyesület színesíteni a 
községi rendezvényeket. A horgászatra nevelést iskolai 
horgászszakkör működtetésével valósította meg az egye-
sület, melynek során gyermekeknek horgászverseny szer-
vezésével, és más gyermekversenyen való részvétellel 
váltak színesebbé a fiataloknak szánt programok. Ebben a 
témakörben új szolgáltatásként jelent meg a horgászvizs-
gáztatás, melynek során négy esetben 13 főt - felnőttet 
és gyermeket - vizsgáztattunk, két alkalommal ingyenes 
felkészítés került megszervezésre.
Az egyesület értékeinek megóvása érdekében hat fő tár-
sadalmi halőr került fölkészítésre, illetve vizsgáztatásra. Az 
új törvénynek megfelelően a hatóság előtti ünnepélyes 
eskütétel után kezdhették el a feladatok végrehajtását. 
A vonatkozó jogszabályokban és a helyi horgászrendben 
foglaltak betartatásra kerültek.

A fent említett eredmények nem valósulhattak volna 
meg, ha az egyesület együttműködése nem eredményes. 
Ennek keretében az önkormányzattal nem csak a tóval, 
illetve vízgazdálkodással kapcsolatosan folyamatos az 
együttműködés, de az egyesület sikeres pályázatot nyúj-
tott be a civil szervezetek pályázatán, illetve rendezvények 
lebonyolításához nagyon sok esetben biztosítottak helyet 
a művelődési házban. A halőrzési feladatok végrehajtásá-
val kapcsolatban folyamatos együttműködés került meg-
szervezésre a Határőrizeti Kirendeltséggel, a Rendőrőrssel, 
valamint a Kiszombori Polgárőr Egyesülettel. 
A beszámolókat a közgyűlés elfogadta, majd a jegyárak, 
az alapszabály és a horgászrend módosításainak megvita-
tását követően elfogadta a 2015. évi költségvetést.
Az egyesület előtt álló legfontosabb feladat a közel 12 
hektáros területen lévő, majdnem héthektáros vízfelületű 
Vályogos-tavon eredményes halgazdálkodással biztosíta-
ni a több mint hatvan horgász aktív pihenését, a horgá-
szatot, és a természetet kedvelő felnőttek és gyermekek 
létszámának bővítésével elősegíteni a helyi közösség erő-
sítését.

A február 27-én megtartott állami horgászvizsgán 4 fő 
sikeres horgászvizsgát tett. 2015. évben egyesületünk az 
alábbi napokon tervez vizsgáztatást: 04.24., 06.26., 08.28., 
11.06. 
Bővebb információ a www.valyogos.hu  oldalon.

Kérjük, hogy személyi jövedelemadója 1%-ával
támogassa sporthorgász egyesületünket.

Adószám: 18452275-1-06

 VÁLYOgOSI-HÍREK 

 HÚSVÉTI ELŐZETES 
Húsvét vasárnapján, április 5-én 10 órára, a hagyomá-
nyokhoz híven, várjuk a falu apraját-nagyját húsvétoló 
rendezvényünkre az Ady Endre Művelődési Házba. Rész-
letek majd a plakátokon találhatók.

 FELHÍVÁS 

NAgYSZOMBATI jÓTÉKONYSÁgI SÜTEMÉNYVÁSÁR 

Honismereti körünk húsvét nagyszombatjára, április 4-ére 
10-12 óráig szervezi meg a vásárt, amelynek bevételével 
a községi májusi gyereknap támogatására nyílna lehető-
ség. 
A kör tagjain kívül számítunk a civil szervezetekre, min-
denkire, aki szívesen segítené ezt a jó ügyet. Várjuk a 
zombori hölgyek, lányok, asszonyok, netán urak jelentke-
zését, akik saját sütésű tálca süteménnyel támogatnák ezt 
a nemes kezdeményezést.
Ezen a napon kis adományért lehet majd a sütemények-
hez hozzájutni, amellyel támogathatja minden zombori 
községi gyermeknapot. Bővebb információ a kzhonisme-
retikor@gmail.com levélcímen, ill. a kultúra házában nyit-
vatartási idő alatt.
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HONISMERETI HÍREK

 SIKERES TÉLűZÉS 
Kiszomboron elégettük a telet, az idén nem ér bennünket 
baj, ártalom, gonoszság, betegség a hagyomány szerint. 
Mindenkinek mosolygós, vidám 2015-ös évben lesz része. 
Honismereti körünk köszöni a hétvégi télűző napok ren-
dezvényeiben nyújtott támogatását segítőinek: Baráth 
gábor vezette sokác, busós barátaink, Kiszombor Nagy-
község Önkormányzata, Kiszomborért Alapítvány, Ma-
ros-völgyi Leader Egyesület, Ady Endre Művelődési Ház 
dolgozói, Rónay-kúria, Polgárőr Egyesület, Kiszombori 
Rendőrőrs, Szűcsné Ponyecz Mária, Kovács István, Szabó 
István. 
A sok tombolafelajánlást: Szűcs Zoltánné, Balázs László-
né, Süliné Rácz Emőke, Kelemenné goldis julianna, Terzin 
Norbert, Magyar Ilona, Duruczné Ocskó Edit, Terzin jó-
zsefné, Endrész Erzsébet, Sinka Lajos, Sinka Lajosné, Papdi 
Mihályné. 
És köszönet a jelenlévő, dolgozó tagjainknak: Kelemen-
né goldis julianna, Terzin józsefné,  Hegedűsné Bellik 
Klára, Nagy Katalin, Duruczné Ocskó Edit, Sinka Lajosné, 
Engler Magdolna, Balázs Zoltán, jankó Istvánné, pártoló-
inknak: Vízhányó Mária, galamb Ágnes a munkát; kiemel-
ten Hegedűsné Bellik Klárikának és Szalmáné Horváth 
Mártikának a Zombori Télember megalkotását, Kerekes 
Mónikának a rendezvény nagyszerű levezetését, Bajnóczi 
jánosnak folyamatos segítségét,  Balázs Tibornak, Tóth 
Andrásnak a télégetést, Duruczné Ocskó Editnek a fotó-
kat, jankó Dánielnek a kamerázást.

   KI TUD TÖBBET KISZOMBORRÓL?  
A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör Facebook oldalán 
fiatalok-felnőttek találhatnak hetente egy-egy honisme-
rettel, Kiszomborral, a község történetével, épületeivel 
kapcsolatos kérdést.
A játék-vetélkedő legtöbb pontszámait elérők, jó válaszait 
beküldők érdekes-értékes (Pl. útvesztő családi bérlet, tár-
gyak, könyvek) nyeremények részesei lehetnek. A jó vála-
szokat a kzhonismeretikor@gmail.com levélcímre várjuk.
A beküldési határidő után a helyes válaszokat ugyanezen 
az oldalon megjelentetjük. A játék már elindult, de bármi-
kor be lehet kapcsolódni a vetélkedésbe. 
Sajnáljuk, hogy a játékba nem túl sokan kapcsolódtak be, 
de nem adjuk fel. A játék folytatódik! 
Ugyanis már az is hasznos, ha csak elolvassák az emberek 
a megoldásokat, hisz célunk: minél többen ismerjék egy 
kicsit jobban községünk múltját.
Köszönjük viszont a kevés számú, kitartó résztvevőnek a 
jó megoldásokat.

   „KISZOMBORÉRT ALAPÍTVÁNY”  
Köszönjük eddigi támogatásaikat, és a „Kiszomborért 
Alapítvány” az idén is fogadja felajánlásaikat, ha szívesen 
támogatnák adójuk 1 %-ával a község környezetéért, mű-
emlékeiért, közösségi életéért ténykedő alapítványt.
Adószámunk: 19082930-1-06

a Kuratórium tagjai nevében Endrész Erzsébet

 ADÓjA 1% 
Honismereti körünk örömmel tájékoztatja a lakosságot, 
hogy egyesületünket a Megyei Bíróság döntése nyomán 
közhasznúsági nyilvántartásba vették. Beszámolónk és  
közhasznúsági mellékletünk az egyesület honlapján talál-
ható: www.kzhonismeretikor.hu.
Köszönjük az elmúlt évek 1 %-os felajánlásait, amiből kö-
zösségi, kulturális, hagyományápoló programjainkhoz 
kaptunk segítséget. Ilyenek voltak az elmúlt évben: télte-
metés busókkal, húsvétoló, tűzugrás, honismereti tábor, 
útvesztő, honismereti nap, adventi programok, Luca-nap.
Ha van lehetősége, kérjük, az idén is támogasson ben-
nünket. 
Adószámunk: 18479342-1-06
                      a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör  tagsága 

 HONISMERETI VERSENY I. FORDULÓ 
Örömmel értesültünk  viszont Vízhányó Marcsika tanító 
nénitől, hogy népszerű az alsó tagozatos gyermekek kö-
rében a meghirdetett versenyünk. A legutóbbi informá-
ció szerint 45 gyermek vette át a feladatlapokat.
Nagyszerű, hogy ilyen sok gyermek szeretne minél töb-
bet megtudni Kiszomborról. 
Minden versenyzőnek jó munkát, búvárkodást és sok si-
kert kívánunk!

  KUPAK-ÉS DUgÓgYűjTÉS 
Köszönjük, hogy sokan hoztak már be a kultúra házá-
ba kupakokat, melyeket még ezután is folyamatosan 
várunk. Tenczerné Kasza Mária, ötletgazda segítségével 
majd megvalósulhat a gyereknepon, májusban a játszó-
tér kerítésén sok érdekes kép.
Továbbá fadugókat is szívesen fogadunk, amelyeket 
kreatív tárgyak készítéséhez tudnánk majd a honismereti 
táborban és egyéb alkalmakkor hasznosítani.

  SEgÍTSÉgKÉRÉS 
Honismereti körünk az elmúlt számban fa, ill. betonoszlo-
pokat keresett. Kis falunkból számosan ajánlották fel se-
gítségüket ebben. Öröm, hogy a segítőkészség mennyire 
él itt, Kiszomboron. Köszönjük szépen. 
A Szeretünk, Kiszombor Facebook oldalra folyamatosan 
várjuk a még fellelhető, régi képeket, emlékeket.
jelezzék a 30 499 8686-os számon, akár a kzhonismere-
tikor@gmail.com levélcímen, ha szívesen közzétennék 
képeiket.
A Kiszombori Honismereti Hírek Facebook oldalon pedig 
friss információkat kaphat-hallhat az érdeklődő a jelen ki-
szombori történéseiről, legyen az iskola, óvoda, bölcsőde, 
önkormányzat vagy honismereti téma. Látogassanak el 
erre az oldalra is, érdemes!
Helytörténeti gyűjteményünket újabb kincsekkel gyara-
pították: Balázs Lászlóné, Daróczi András, Bódi julianna, 
Borka Krisztián.  Köszönjük.
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RENDEZVÉNYEK

Felelős kiadó: Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
Levelezési cím: 6775 Kiszombor, Szegedi u. 13.     
Lapzárta: 2015. március 3.     
Megjelenik: 1700 példányszámban     
Nyomda: S-Paw Bt. Üllés, Mező Imre utca 7.
Felelős vezető: Szabó Erik
Szerkesztőség: Börcsökné Balázs Márta, Dénes Andrásné, Endrész Erzsébet (korrektúra), 
Hegedűs Sándor (főszerkesztő), Károlyi Zoltán, dr. Kárpáti Tibor, Horváth Izabella, 
Nógrádiné Vígh Krisztina , Szabóné Vígh Erzsébet, Szabó Ágnes, Varga Attila

 IMPRESSZUM 

,, Nyisd meg a kezed a szűkölködő és szegény előtt,, 
                                                         (MTörv 15.11) 

FELHÍVÁS 
NAGYBÖJTI TARTÓSÉLELMISZER 

GYŰJTÉS 
A Kiszombori Nagyboldogasszony Katolikus 
Karitász csoport tartós élelmiszergyűjtést szervez a 
Húsvéti ünnepek alkalmából, a kiszombori 
rászorultak részére. 

HA MEGTEHETI, VÁSÁROLJON TARTÓS 
ÉLELMISZERT, ÉS ADJA ÁT A 

HELYSZÍNEN A KARITÁSZ 
ÖNKENTESEKNEK! 

Gyűjtések időpontja és helyszínei:
Március 14-27. 7.00-10.00 között 

COOP-üzlet előtt 
CBA-üzlet 

Szabóné Uracs Ildikó boltja (Óbébai u.) 
Szűcsné Benschróth Tímea boltja (Rákóczi ABC,Sarki 

ABC) 

Adjon, hogy a karitász is adhasson! 

Köszönjük, hogy segítenek segíteni! 
Karitász csoport 

Nyitva tartás: 
Hétfőtől – Péntekig: 7 – 17 óráig
Szombaton:  7 - 12 óráig
Vasárnap:   7.30 – 11.30

Mobil: 06-20/364-8975

Zombori Gazdabolt
Kiszombor, József Attila u. 13.

VASáRnAp IS nyItVA!
   
 - vetőmagok, virághagymák
 - virágföld, virágcserepek
 - lombtrágya, műtrágya (5 kg, 10 kg, 50 kg)
 - lemosók és gyomirtószerek
 - kerékpár külső-belső gumik
 - motorolaj, 2t olaj, fékolaj

VASáRnAp IS nyItVA!

- festék, hígító, ecset
- nyelezett ásó, lapát
- létra, ágvágó, metszőolló
- telefon online feltöltés
- PB-gázpalack cseréje
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