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Anyák napi köszöntő

Kis falunkban van egy kis ház,
Arra az Úrnak szeme vigyáz.

Nekem e hajlék kedves tanyám,
Mert ott lakik régóta az Édesanyám.

Kis madár, kérlek, ha arra jársz,
E kedves háznál kicsit megállsz,

Zörgesd meg lágyan ablakát,
S zengd el szíved legszebb dalát.

Te égen fénylő arany sugár,
Ha Édesanyám ablakot tár,

Ragyogd be végig a kis szobát,
S csókold meg százszor a homlokát.

Ha sötét éj hosszú nagyon,
A hajnal késik az ablakon,

Fényes csillagok, ragyogjatok,
Édesanyámra vigyázzatok.

1967 Cseh Istvánné 
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Kiszombor Nagyközség Önkormányzata
pályázatot hirdet a tulajdonát képező

Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 3. szám alatt fekvő
költségalapú bérház 3. ajtó alatti lakásának bérleti jogára.

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről szóló rendeletének megfelelően a költsé-
galapú lakás bérbeadására pályázatot az a nagykorú személy nyújthat be:

• akinek, vagy vele együttköltöző házastársának, közeli hozzátartozójának 1/1 arányú tulajdonában, haszonélvezeté-
ben, bérletében nincs másik beköltözhető lakása, illetve vállalja, hogy megszünteti a bérleti jogviszonyt,

  • a megpályázott lakásra 6 havi lakbérelőleg befizetését vállalja,
 • előnyt élvez, aki a pályázat benyújtásának időpontjában legalább egy éves kiszombori bejelentett lakóhellyel ren-

delkezik.

Költségalapon lakást bérbe adni annak lehet, aki a fenti feltételeknek megfelel. Amennyiben a megüresedő lakásra, 
a meghirdetett határidőn belül több, a feltételeknek megfelelő pályázat érkezik, a képviselő-testület dönt a bérlő 

kiválasztásáról.

Költségalapon bérbe adott lakás esetében a bérleti díj 436,- Ft/m2/hó.

A bérleti díj mértékét a képviselő-testület minden év decemberében felülvizsgálja úgy, hogy a következő év január 
1-től érvényes bérleti díj mértéke legalább a felülvizsgálat évét megelőző év hivatalos inflációs rátájával növekedjen, 

a bérleti díj értékállóságának biztosítása érdekében.

A bérleti szerződés határozatlan időtartamra szól.

Pályázni lehet egy 65 m2-es, kétszintes, 2,5 szobás összkomfortos lakás bérleti jogára. Az érdeklődők a pályázati űrla-
pot és a csatolandó mellékleteket átvehetik a Polgármesteri Hivatalban, ahol további részletes felvilágosítás kapható.

A pályázatok beadási helye: Polgármesteri Hivatal
Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Határideje: 2015. május 18-a 12.00óra

A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. május 26.

 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata munkavezetőt keres.

     Elvárások:
      • érettségi bizonyítvány
      • megbízhatóság
      • B kategóriás jogosítvány
     
     Feladatkör
      • Város és községgazdálkodási feladatok ellátása
      • Közfoglalkoztatottak napi munkájának megszervezése, irányítása.
      A munkaviszonyra az Mt. (2012. évi I. törvény) szabályai irányadóak.

     Munkavégzés helye: Kiszombor

Jelentkezés módja: Személyesen vagy postai úton Kiszombor Nagyközség Önkormányzatához benyújtott pályázattal 
lehet.

Jelentkezési határidő: 2015.05.05.
Cím: 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

A munkakör azonnal betölthető.
Bővebb információ: 62/525-090 Baranyi Istvánné vagy személyesen a fenti címen.
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 FELHÍVÁS
Az Önkormányzat intézményeinek felújítása során kibon-
tott anyagok (ablakok, ajtók) értékesítésre kerülnek 2015. 
április 29-én 14-16 óra között a Polgármesteri Hivatal hát-
só udvarában (a „100 Ft-os bolt” mögötti udvarrészen). A 
Pénzügyi Bizottság várja a Tisztelt Érdeklődőket!

A kibontott anyagok az alábbiak: 

Méret     Db Ár/db

60x75 cm-es ablak kerettel  6 3.000,-
60x120 cm-es ablak kerettel  5 3.000,-
180x150 cm-es ablak kerettel  4 5.000,-
160x160 cm-es ablak kerettel  1 5.000,-
70x210 cm-es ajtó   1 5.000,-
Kb. 50x70 cm-es ablakszárny üvegezve, keret nélkül   
     19 100,-
Kb. 60x140 cm-es ablakszárny üvegezve, keret nélkül  
     36 200,-

 NAPELEMES FEJLESZTÉSEK
Napelemes fejlesztések megvalósítása 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzat intézményei-
ben

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a KEOP-4.10.0/N 
pályázati felhívás alapján „Napelemes fejlesztések meg-
valósítása Kiszombor Nagyközség Önkormányzat intéz-
ményeiben” tárgyú pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztériumhoz és 18.940.056 Ft támogatásban 
részesült.
A beruházás teljes költsége bruttó 25.122.657  Ft.
A pályázat megvalósítási helyszínei: Kiszombori Szociális 
és Gyermekjóléti Intézmény Szociális Gondozási Központ, 
Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziottho-
nos Óvoda és a Polgármesteri Hivatal.
A fejlesztés célja az intézmények energiaköltségeinek 
csökkentése. A projekt előkészítése keretében lezajlott a 
közbeszerzés, az energetikai auditálás.

 MEGKEZdődTEK A KERÉKPÁRúT KIVITELEZÉSI MuNKÁLATAI 

43-as főút melletti külterületi kerékpárút fejlesztése Kiszombor területén 
KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0024

„43-as főút melletti külterületi kerékpárút fejlesztése Kiszombor területén” című, KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0024 azo-
nosítószámú pályázat Kiszombor Nagyközség Önkormányzata és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által létrehozott Kon-
zorcium útján kerül megvalósításra. A pályázat révén a konzorcium összesen 198 millió 157 ezer Ft támogatási össze-
get nyert el a kerékpárút megépítésére A közbeszerzési eljárás során a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 45 
959 918.- Ft-al meghaladta a rendelkezésre álló összeget. A szükséges többletforrás finanszírozására Lázár János Mi-
niszterelnökséget vezető miniszter úr támogatásával a Kormány 1826/2014. (XII.23.) Korm. határozata alapján tudunk 
fedezetet biztosítani. A pályázathoz tartozó kivitelezési munkákat a RMB-TRANSZ Kft. megkezdte, így a munkaterület 
átadását követően a területek felmérését, kitűzését is elvégezte. A kivitelezési munkák jelenleg is folyamatban vannak. 
A pályázat által 2112,82 méter kerékpárút épül meg júliusig Kiszombor és Makó között. A kerékpárúttal párhuzamosan 
1662,45 méter burkolt árok is megvalósításra kerül. A kerékpárút építéssel egy időben a Maros híd környezetében a 43. 
számú főúton jelzőfényes középsziget is épül, amely által a túloldali kerékpársáv biztonságosan megközelíthető lesz a 
kerékpárosok által. A fejlesztésnek köszönhetően biztonságosabbá válhat a közlekedés Makó és Kiszombor között, így 
az új út a kiszombori lakosok számára meg fogja könnyíteni a munkahelyre, hivatalokba, egészségügyi intézményekbe 
való eljutást és Makóról is könnyebben megközelíthetővé válik Kiszombor, valamint a közeli határátkelőhely is.
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 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 

2015. évi TÁMOGATÁSÁRA
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatni kívánja a település területén működő civil szervezeteket (ala-
pítványokat, egyesületeket), egyházakat (a továbbiakban: civil szervezetek), hogy ezzel is hozzájáruljon a település lakossága érdekében 

végzett tevékenységükhöz.

I. A Pályázaton való indulás feltétele
 • települési művelődési, sport, érdekvédelmi közéletben való aktív részvétel, rendezvények szervezése, maradandó értékek létre-
hozása, illetve a közösség érdekében végzett egyéb tevékenység, mely alkalmas arra, hogy hozzájáruljon a településen élők élet-
minőségének javulásához, öregbíti a település jó hírét, továbbá hitelesen képviseli és támogatja a Képviselő-testület általános cél-
kitűzéseit,
 • legalább egy éve működik a településen (legalább egy éve jogerősen bejegyezték),
 • a pályázó civil szervezet pályázatát, a kötelező adatokat, illetve mellékleteket a pályázatra nyitva álló határidőn belül nyújtja be.

II. A Pályázat keretében nem támogathatók:
 1. azon civil szervezetek, amelyek a támogatást nem a megállapodásban foglaltak szerint használták fel és a szerződés ilyen irányú 
módosítását nem kezdeményezték
 2. politikai tevékenységet folytató szervezetek, pártok
 3. azon civil szervezetek, melyek a pályázatra nyitva álló határidőn túl nyújtották be pályázatukat, illetve azon civil szervezetek, 
melyek hiánypótlásukat a rendelkezésre álló határidőn belül nem pótolják
 4. azon civil szervezetek, amelyek pályázati dokumentációja nem tartalmazza a pályázat által kötelezően előírt adatokat, mellékle-
teket és ezen adatokat a hiánypótlásra nyitva álló határidőn belül nem pótolják
 5. azon civil szervezetek, melyek tevékenységét pályázaton kívül, együttműködési megállapodás keretében támogatja a Képvise-
lő-testület,
 6. azon civil szervezetek, amelyeknek lejárt köztartozása van

III. A Pályázaton felosztásra kerülő keretösszeg: az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II. 25.) önkormány-
zati rendelet határozza meg.

IV. A Pályázó adatairól a mellékelt pályázati adatlapon nyilatkozik.

Az adatlap letölthető a www.kiszombor.hu oldalról.

V. A pályázat kötelező mellékletei:
o    a pályázó civil szervezet tevékenységének rövid ismertetése
o    a tárgyévi tervezett költségvetése, az összeg tervezett felhasználása (Tételes bevételek és kiadások)
o    beszámoló a tárgyévet megelőző év teljes költségvetéséről
o    rövid beszámoló és értékelés az előző évi tevékenységről, a pályázó civil szervezet előző évben megvalósult költségvetésének 
ismertetése és abban az önkormányzati támogatás felhasználásának részletes kimutatása
o    a civil szervezet nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésnek az egy évnél – vagy ha közben változás volt, attól az időpont-
tól – nem régebbi egyszerű másolata
o    nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. §-a alapján
o     hatályos alapító okirat, illetve alapszabály
o    30 napnál nem régebbi igazolás az állami adóhatóságtól arról, hogy köztartozása nem áll fenn

VI. A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja: A pályázatot Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
címezve, a Polgármesteri Hivatalba (6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.) kell benyújtani zárt borítékban úgy, hogy az 2015. 
május 7-én 15.00 óráig megérkezzen.

VII. Kapcsolat, megállapodás, a pályázat értékelésének időpontja
    A pályázók a döntésről 8 napon belül írásban értesítést kapnak.
   A pályázaton elnyert pénzösszeg átutalása a Képviselő-testület támogató döntését követő támogatási szerződés megkötését 
követő 15 napon belül történik.
    A kifizetés feltétele, hogy Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a támogatás felhasználásáról minden 
egyes civil szervezettel külön szerződést köt, amelyben meghatározásra kerülnek a támogatott pályázati célok. A szerződés aláírá-
sának végső határideje a képviselő-testület döntésének kézhezvételétől számított 15. nap. A támogatás felhasználásával kapcsolat-
ban Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagos elszámolási kötelezettséget ír elő, melynek határideje 
2016. január 31.
    A pályázó, a pályázat benyújtásával egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy az elnyert támogatási összeg felhasználásának 
ellenőrzése céljából az önkormányzat által felkért személy részére betekintési jogot biztosít.
    A pályázatok bontását a Képviselő-testület Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottsága (a továb-
biakban: Bizottság) végzi 2015. május 8-án. A pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül benyújtott pályázatok tekintetében 
a formailag hiányos pályázat benyújtóját a Bizottság 8 naptári napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
    A támogatás odaítéléséről a Képviselő-testület dönt a Bizottság véleményének ismeretében, 2015. május 26-ai rendes ülésén.
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 A KÉPVISELő TESTÜLET ÜLÉSÉRőL RÖVIdEN 
2015. március 19. napján tartott rendkívüli ülésen a képvise-
lő-testület a polgármesteri jelentés elfogadását követően a ren-
delettervezetek, döntési javaslatok napirend keretében
- módosította
 • a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendeletet;
- döntött arról, hogy 
 • nem áll szándékában csatlakozni a WWF Magyarország felhívá-
sához, amely 2015. március 28-án a „Föld Órája” akció támoga-
tásáról szól, valamint
 • az önkormányzati tulajdonú könyvtárépület tetőfelújítása so-
rán a tetőcserép teljes cserére – ne csupán javításra – kerüljön.

A képviselő-testület 2015. március 31. napján tartotta soros 
ülését, melynek keretében első napirendként elfogadta a pol-
gármesteri jelentést.
A rendelettervezetek, döntési javaslatok napirendben
- megalkotta az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 
rendeletét; 
- módosította 
 • az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II. 
25.) önkormányzati rendeletét, továbbá
 • a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénylésé-
ről és a fizetendő térítési díjakról szóló 16/2013. (VI. 26.) önkor-
mányzati rendeletét;
- elfogadta a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tevékenységéről szóló 
beszámolót, és köszönetét fejezte ki a Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség együttműködő munkájáért;
- döntött arról, hogy 
 • a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél 2015. március 31-én lejáró 
99.700.000 Ft össznévértékű diszkont kincstárjegyet 2015. április 
1. napjával a Magyar Államkincstárnál vezeti,
 • 2015 áprilisától egy fő létszámot (álláshelyet) biztosít az Önkor-
mányzatnál város- és községgazdálkodás szakfeladaton,
 • pályázatot ír ki a Kiszomboron működő civil szervezetek 2015. 
évi támogatására,
 • a Közgyűjtemények Kollégiuma nyílt pályázati felhívása alap-
ján pályázatot kíván benyújtani „Kistelepülések könyvtárainak 
szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése” címmel, a pályázat 
benyújtásához szükséges 10.000 Ft összegű nevezési díjat, va-
lamint a 378.316 Ft összegű saját forrást az önkormányzat 2015. 
évi költségvetésében eredeti előirányzatként biztosítja,
 • a Kiszombori Gyermeknap rendezvény 2015. május 31-ei prog-
ramjainak megrendezéséhez szükséges 246.150,- Ft összeget az 
Önkormányzat 2015. évi költségvetésében eredeti előirányzat-
ként biztosítja,
 • pályázat kerüljön beadásra a Nemzeti Kulturális Alap Közmű-
velődés és Népművészet Kollégiuma nyílt pályázati felhívására 
táncházi programok megrendezésére 510.000 Ft támogatási 
összegre,
 • pályázat kerüljön beadásra a Nemzeti Család- és Szociálpoliti-
kai Intézet pályázati felhívására Kiszombori Ifjúsági Nap program 
megrendezésére 1.112.000 Ft támogatási összegre,
 • pályázat kerüljön beadásra a Nemzeti Kulturális Alap Közmű-
velődés és Népművészet Kollégiuma nyílt pályázati felhívására 
Gameday program megrendezésére 1.190.000 Ft támogatási 
összegre,
• megbízza Moldován Attila egyéni vállalkozót a gyalogátkelő-
helyek létesítése műszaki ellenőri feladatainak elvégzésével,
 • megbízza a KÖVIMET Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft.-t a 
gyalogátkelőhelyek létesítése korszerűségi felülvizsgálata és 
közmű egyeztetések feladatainak elvégzésével,

  • a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.-ben az 
Önkormányzat törzstőkéjét nem kívánja megemelni,
 • a Falusi Turizmus Nonprofit Bt. szervezésében az országosan 
meghirdetett „Kiszombori Gitárkurzus 2015.” elnevezésű zenei 
rendezvénysorozatot – a szervező kérelmére – támogatja, a 
2015. június 27-én az Ady Endre Művelődési Házban megrende-
zésre kerülő zenei programhoz a helyszínt ingyenesen biztosítja, 
egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy a programmal kapcsolatos ki-
adványokon Kiszombor Nagyközség Önkormányzatát támoga-
tóként a szervező feltüntesse a nagyközség címerének hiteles 
alakban történő megjelenítésével,
 • a „Makó és térsége ivóvízminőség-javító Projekt” megnevezé-
sű, KEOP 1.3.0/09-11-2011-0025 azonosítószámú projekt kereté-
ben megvalósított kiszombori vízellátó rendszert (ivóvízhálózat 
rekonstrukcióval érintett területek) a víziközmű-szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. törvény 8. § (1) és (4) bekezdésére, vala-
mint a „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 
Társulás 11/2015 (II.13.) IMJT. számú határozatára tekintettel az 
üzembe helyezés időpontjával térítésmentesen átveszi,
 • a Makó-Térségi Víziközmű Kft. „végelszámolás alatt” 13.307.814 
Ft összegű vételi ajánlatát, mely Kiszombor Nagyközség Önkor-
mányzatának a Társaságban lévő üzletrészére vonatkozik, elfo-
gadja,
 • a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége felhívásá-
ra, amelyben a Buda-Cash Brókerház megszűnése miatt nehéz 
helyzetbe került önkormányzatok megsegítése érdekében kér 
hozzájárulást egy közös szolidaritási alaphoz, 100.000 Ft összeg-
gel hozzájárul,
 • megbízza a SZTÉMI Építész Iroda Kft.-t a „Kötelező önkormány-
zati feladat ellátását szolgáló épületek felújítása 2015.” tárgyú 
közbeszerzési eljárás lefolytatásával, 
 • a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) be-
kezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárást indított, amely-
nek tárgya: „Kötelező önkormányzati feladat ellátását szolgáló 
épületek felújítása 2015.”, becsült értéke: nettó 7,196 millió Ft, 
valamint egyetértett az ajánlati felhívással, és létrehozta a 3 fő-
ből álló Bírálóbizottságot,
 • a „Kötelező önkormányzati feladat ellátásához kapcsolódó 
ingatlanok felújítása” pályázathoz lefolytatott közbeszerzési el-
járásban nyertes ajánlattevőkkel az önkormányzati ingatlanok 
(Polgármesteri Hivatal, Művelődési Ház, Közművelődési Könyv-
tár, Szociális Gondozási Központ) felújításával kapcsolatban 
megkötött vállalkozási szerződések alapján a beruházási keretek 
5 %-áig meghatározott pótmunkák elrendelésére felhatalmazza 
a polgármestert.

Harmadik napirendi pont keretében elfogadta a Kiszombor 
Rendőrőrs tevékenységéről szóló beszámolót, egyúttal a Kép-
viselő-testület megköszönte a településen végzett rendőrségi 
munkát.
A következő napirendben elfogadta Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzata 2014-2019. évekre vonatkozó Gazdasági Prog-
ramját.
Az utolsó napirendi pont keretében Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzatának 2015. évre vonatkozó közbeszerzési tervét 
fogadta el.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tisztelt Lakosság!
2015. március 5. napján lépett hatályba az Országos Tűzvédel-
mi Szabályzatról szóló 54/2014.(XII.5.) BM rendelet, amelynek 
225. § (1) bekezdése alapján, ha a jogszabály másként nem 
rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel 
összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során 
keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. 
   A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. 
évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontja szerint a települési 
önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a 
háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatko-
zó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére 
vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.
   Mivel településünkön nem volt hatályban olyan önkormány-
zati rendelet, amely lehetővé tette volna a családi házaknál, 
háztartásoknál keletkező avar és kerti hulladék elégetését, az a 
központi jogszabályok alapján teljes körűen tilos volt, ezért - a 
helyi lakossági igényeknek megfelelően – a növényi hulladék 
elégetésével kapcsolatos rendeleti szabályozás vált indokolttá.
   A Képviselő-testület 2015. márciusi soros ülésén megalkotta 
az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 6/2015.(IV.1.) 
önkormányzati rendeletét, amely korlátok között, de lehetővé 
teszi bizonyos időtartam alatt és feltételek fennállása esetén a 
kerti hulladék elégetését.
   A tűzvédelmi szabályok megsértése esetén a tűzvédelmi 
hatóság (Katasztrófavédelem) járhat el.
   A rendelet szövegét az alábbiakban teljes terjedelmében 
közöljük.

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48. § (4) bekez-
dés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatköré-
ben eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. A rendelet célja és hatálya
1. §

A rendelet célja, hogy az avar és kerti hulladék nyílttéri égeté-
sére vonatkozó helyi szabályok megállapításával elősegítse a 
levegő tisztaságának és a lakosság egészségének védelmét.

2. §
(1) A rendelet területi hatálya Kiszombor nagyközség belterüle-
tére terjed ki.
(2) A rendelet területi hatálya nem terjed ki a mező-, valamint 
erdőgazdasági művelés alatt álló ingatlanokra.
2. Értelmező rendelkezések

3. §
A rendelet alkalmazásában avar és kerti hulladék a kert haszná-
lata során, a növénytermesztéssel összefüggésben keletkező és 
hasznosításra alkalmatlan növényi hulladék, különösen fanyese-
dék, ág, gally, fű, lomb, szár, levél, kaszálék, gyökérmaradvány. 
II. Fejezet
Részletes rendelkezések
3. Az avar és kerti hulladék kezelése

4. §
(1) Az avar és kerti hulladék ártalmatlanításáról elsősorban 
komposztálással kell gondoskodni.
(2) A nem komposztált avart és kerti hulladékot elsősorban a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó közszolgáltatóval 
kell elszállíttatni.

4. Az avar és kerti hulladék égetésének szabályai
5. §

(1) Nyílt téren csak az e rendeletben meghatározott időszakok-
ban és feltételekkel lehet avart és kerti hulladékot égetni.
(2) Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetését minden év feb-
ruár 1. napjától május 31. napjáig, valamint október 1. napjától 
november 30. napjáig lehet elvégezni szerdai napokon 14.00 
óra és 18.00 óra között és szombati napokon 10.00 óra és 14.00 
óra között. 

6. §
(1) Tilos az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése
a) a tűzvédelmi hatóság által országosan elrendelt általános 
tűzgyújtási tilalom idején, 
b) a füstköd-riadó alkalmával elrendelt korlátozás időtartama 
alatt, 
c) szeles időben,
d) ködös, párás és esős időben,
e) közterületen,
f) egészségügyi, oktatási, nevelési, kulturális intézmények 100 
méteres körzetében azok működési ideje alatt,
g) ünnepnapokon,
h) szabadban tartott önkormányzati rendezvények, ünnepsé-
gek ideje alatt.
(2) Tilos továbbá az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése az 5. 
§ (2) bekezdésben meghatározott időszakokon kívül.

7. §
(1) Az avar és kerti hulladék égetése kizárólag nagykorú, cse-
lekvőképes személy által és felügyelete mellett a tűzvédelmi 
előírások betartásával végezhető úgy, hogy az égetéssel, az 
égetés hősugárzásával környezeti, vagyoni kár ne keletkezzen, 
az égetés az emberi életet, testi épséget, egészséget nem 
veszélyeztetheti, a tüzelőanyag az emberi egészségre ártalmas 
égésterméket kibocsátó anyagot nem tartalmazhat, a környe-
zetre tűz- és robbanásveszélyt nem jelenthet. 
(2) Az égetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat 
semmilyen más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes 
hulladékot. 
(3) Az égetésre – a füstképződés csökkentése és a környező 
lakosok kímélete érdekében – száraz anyaggal, a meteorológiai 
viszonyokra figyelemmel, szélcsendes időben kerülhet sor. 
Az avar és kerti hulladék égetése kizárólag száraz állapotában 
történhet.
(4) Az égetés folyamatának gyorsítása érdekében éghető folya-
dék vagy légszennyező segédanyag alkalmazása tilos.
(5) A tűzrakó helyet épületektől és egyéb éghető anyagoktól 
olyan távolságra kell elhelyezni, hogy azokra a tűz ne jelentsen 
veszélyt. A tűz őrzéséről és annak eloltásáról a tűz gyújtója 
köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és 
felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terje-
dése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. 
(6) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást, 
izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell 
szüntetni, továbbá meg kell győződni arról, hogy a tűz elaludt.
III. Fejezet
Záró rendelkezések

8. §
Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 

Szegvári Ernőné sk.  dr. Kárpáti Tibor sk.
    polgármester    jegyző   
   
A rendelet kihirdetésének időpontja: 2015. április 1.
        
     dr. Kárpáti Tibor
                      jegyző

 AZ AVAR ÉS KERTI HuLLAdÉK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉRőL
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 HúSVÉTOLÓ TESTVÉRNAP A BÖLCSődÉBEN - 2015. 04. 03.

 Minden évben izgatottan keresem azokat az embereket, 
akik látták már a húsvéti nyuszit, például munka közben, 
netán beszéltek is vele, de eddig még senki sem jelentet-
te. Talán az idén. Én mindenképpen résen leszek, hátha 
sikerül meglesnem.
Addig viszont fogadjuk el, hogy húsvéti nyúl van és kész, 
és tojásokat fest.
Bizonyíték minden évben adódik, hátra hagyott nyomai 
erről tanúskodnak.
Ott van például a sok finomság, amit mindig elrejt a bok-
rokban, nyuszifészkekben a gyerekeknek.
A húsvét fontos ünnep a gyermekek és a felnőttek számá-
ra egyaránt, hisz ki ne várná az ajándékozó húsvéti nyuszi 
érkezését!?
A bölcsődések is izgalommal készültek az ünnepre, már 
napokkal a nyuszi érkezése előtt húsvéti díszbe öltöztet-
tük a csoportszobákat, s vidám mondókákat, dalokat, éne-
keket tanultunk.

A bölcsőde udvarán a fűben elrejtett csokitojások megke-
resése nem kis munkát jelentett a bölcsődés gyerekek és 
testvéreik számára, hiszen már hagyomány nálunk, hogy 
ezen a napon testvérnapot tartunk.
Lám, tényleg eljött a húsvéti nyuszi, de az idő nem nyúj-
tott kellemes élményt. A huncut hideg szél állandóan a 
napocska elé fújta a szürke felhőket.
Ezért hát a gyerekek és a testvérek némi szülői segítséggel 
gyorsan megkeresték a nyuszi- fészkekben elrejtett tojá-
sokat, hogy minél előbb a jó meleg szobában folytathas-
suk a kreatív családi húsvétolást.
A szemek csillogását látva minden húsvét alkalmával rájö-
vök, hogy nem is az a lényeg, hogyan néz ki a húsvéti nyúl, 
hanem sokkal inkább fontos az a mosoly és öröm, amit a 
gyerekek arcán látni, melyet az élmény csal az arcukra.

Következő programunk a zenés, dalos anyák napi köszöntő.
Ezt a családi délutánt április 30-án, csütörtökön 15:00-kor tartjuk, minden édesanyát, nagymamát szeretettel 

várunk!
•Intézményünkbe májusban történik a beíratkozás.  Az érdeklődő szülőket 2015. május 11. 12-én 10:00-14:00-ig 

várjuk szeretettel.
Kérjük, azok is erősítsék meg jelentkezési szándékukat, akik eddig csak szóban érdeklődtek.

                 
          dénes Andrásné bölcsődevezető

„ Nyúlapónak sok a gondja, jajveszékel, fejét fogja
Reggel óta görnyedezek, hol van a sok nyuszi gyerek 
Kupacokba áll a tojás, nyakunkon van a locsolás
Hogy készüljünk a húsvétra? Festésre vár százhúsz véka..”

KARITÁSZ HÍREK

Alig múlt el a karácsony, újabb ünnep simogatta a lelkün-
ket, közeledett a húsvét. Karitász csoportunk tartósélel-
miszer-gyűjtést hirdetett a lakosság körében. Varga Attila 
atya misén kérte a jó szándékú híveket, a csoport tagjai 
kiszombori vállalkozókat kerestek meg adományokért. A 
COOP üzlet vezetőjének, Gera Krisztinának s munkatársa-
inak, a CBA-üzlet vezetőjének, Kardos Gábor és munka-
társainak, Szabóné uracs Ildikónak, Szűcsné Beinschroth 
Tímeának és munkatársainak, Gazsi Gábornak, Kiszombor 
nagyközség nagylelkű lakosai támogatásának köszönhe-
tően 51 család, 140 fője részesülhetett az élelmiszerekből.
Hálás szívvel köszönjük a névtelen adakozóknak a segítsé-
gét. Meggyőződésünk, hogy „bármi apró vagy nagyobb 
jót teszünk bárkivel, akkor ott Isten jelenléte titokzatos 
módon megvalósul.”
Köszönetképpen minden kedves lakosnak szeretettel 
küldjük a következő verset! 

Moldován Irén 
Karitász vezető

Juhász Gyula: Húsvétra

Köszönt e vers, te váltig visszatérő 
Föltámadás a földi tájakon,

Mezők smaragdja, nap tüzében égő,
Te zsendülő és zendülő pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élő,

Fogadd könnyektől harmatos dalom:
Szivemnek már a gyász is röpke álom,

S az élet: győzelem az elmuláson. 

Húsvét, örök legenda, drága zálog,
Hadd ringatózzam a tavasz-zenén,
Öröm: neked ma ablakom kitárom,
Öreg Fausztod rád vár, jer, remény!

Virágot áraszt a vérverte árok,
Fanyar tavasz, hadd énekellek én.

Hisz annyi elmulasztott tavaszom van
Nem csókolt csókban, nem dalolt dalokban!

Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok,

És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot,

S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban

Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!

 HÍREINK
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 ISKOLAI HÍRMORZSÁK
Március hónapban, ahogyan a természet elkezdett újulni, 
úgy iskolánk programjai is újultak. 
Megrendeztük iskolahívogató,- nyitogató rendezvényün-
ket, amely sok érdeklődő nagycsoportos óvodást és szü-
lőt vonzott alma materünkbe. Nyílt óráinkon vendégeink 
betekintést nyerhettek az iskolánk nevelő-, oktató mun-
kájába. A 4. a osztályosok a tavasztündért hívták meg órá-
ikra, a 4. b osztályosok Gyurkovics Tibor: Iskola-nyitogató 
verséhez fűződő gondolatokat nyújtottak át a leendő dó-
zsás kisdiákok számára. A két tanórán lehetőségük volt az 
óvodásoknak az interaktív tábla használatára is, emellett 
zenei élményben is részesültek.
Kikeletkor kizöldül a természet, csiripelnek a madarak, 
napsugár melegíti a földet.
Valóban így volt ez március havában. A nagycsoportos 
óvodásokat egy délután erejéig tulipánná, nárcisszá, fecs-
kévé, gólyává varázsoltuk. 4 tanító néninél: Boda Marian-
nál,
Galamb Ágnesnél, Vajda Ágnesnél és Vízhányó Máriánál 
kreatív kézműves programon vehettek részt.
A szülők beülhettek az iskolapadba, ahol a japán számo-
lóeszközről, a szorobánról hallhattak érdekes, értékes 
előadást Vajda Ágnestől. Művészeti iskolás növendékeink 
egy mini koncerttel készültek. 
Színes volt a zenei paletta. Fuvola, furulya, klarinét, trom-
bita, gitár hangja szólalt meg. 
Szekeres dóra Lili, Cseh Sára, Sárközi Hanna fuvolázott, 
dömösi Lola Piroska furulyázott,
Baranyi Sándor klarinétozott, Budai Márk trombitázott, 
Borsos Norbert gitározott.
Pataki Andrea, Rónainé Török Csilla, Vajtó Gergő, Nagy 
Zsolt művésztanárok felkészítő munkáját hálás szívvel kö-
szönjük.
Örömmel kapcsolódtak be vendégeink a táncházba is. 
Csókási Csaba néptánc pedagógus néhány tánclépést ta-
nított meg óvodás barátainknak.
A 3. a osztályosok a Három kismalac című mesét állítot-
ták színpadra. A bábszakkörösök előadása mosolyt csalt a 
kisóvodások arcára. 

Csányi Erika tanítónőnek és tanítványainak köszönjük a 
vidám perceket.
A szellemi táplálék mellett finom szendvicsekkel és üdí-
tőkkel gyarapodhattak a délután résztvevői. 
Külön köszönjük az Oláh Veronika Alapítvány anyagi tá-
mogatását, mellyel rendezvényünk színvonalát emelhet-
tük. 
Március hónap is bővelkedik jeles napokban. Egy külön-
leges csillagászati jelenség hozott újat a tavaszi ébredé-
sünkbe. Napfogyatkozás volt. Szabóné Vígh Erzsébet 
igazgatónő, földrajz szakos pedagógusként vizsgálódni 
hívott bennünket, ráirányította figyelmünket az égboltra. 
Érdekes előadást tartott március 20-án a magyarországi 
részleges napfogyatkozásról.
A víz világnapja alkalmából Apátfalvára utazott néhány 
tanítványunk, hogy egy versenyen adjanak számot tudá-
sukról. A 4. évfolyamon Tóth Tamara (4. a) és Süveg Merse 
Péter (4. b) osztályos tanuló 3. helyezést ért el közösen. 
Szívből gratulálunk a szép eredményhez. Boda Mariann és 
Vízhányó Mária munkáját is köszönjük. 
Örömmel számolunk be egyéb sikerekről is. Gulyás Kristóf 
3. b osztályos tanuló iskolánk jó hírét öregbítette, hiszen 
a neves matematikaversenyen (Zrínyi Ilona matematika-
versenyen)
2. helyezést ért el, továbbjutott az országos döntőbe. Eh-
hez a fantasztikus teljesítményhez gratulálunk Kristófnak 
és Jáksó Viktória tanítónőnek. Czérna Ramóna (4. a) és
Süveg Merse Péter (4. b) a Makói úszóklub uszonyosa a 
kecskeméti Bácsvíz Kupán ezüst- és bronzérmet szerzett 
váltóban. Büszkék vagyunk e szép eredményre is. Gratulá-
lunk a tanítványoknak és edzőiknek. 
A tavasz meghozza a kedvet a szabadban történő moz-
gásra. 
Szent-Györgyi Albert, Nobel-díjas tudósunk gondolataival 
biztatjuk tanítványainkat a sportolásra. 
„A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az 
egyik legerőteljesebb nevelőeszköze.
A sport a test útján nyitja meg a lelket.”    
    Vízhányó Mária Ágnes
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„KÖZHÍRRÉ TÉTETIK”

 EBOLTÁS 2015.
Makó Járás Főállatorvosa értesíti a lakosságot, hogy az ebek veszettség elleni összevezetéses védőoltását az alábbi 
helyeken és időpontokban engedélyezi.
Az ebek veszettség elleni védőoltásának beadatása a 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet szerint a kutya tartójának köte-
lessége.
Az állattartó köteles minden három hónapos életkort elért ebet 30 napon belül veszettség ellen
saját költségén magán-állatorvossal beoltatni, az oltást az első oltást követően 6 hónapon belül
megismételtetni, majd ezt követően a kutyát évenként veszettség ellen beoltatni. 
Az oltással egy időben el kell végezni az ebek közegészségügyi veszélyt okozó belső élősködői ellen való védekezést is, 
melyhez a szükséges gyógyszereket a helyszínen kell megvásárolni. 
Az oltás díja ebenként 3500 Ft + féreghajtó, amelyet a helyszínen kell leróni.
Kérjük, hogy az egységes európai állatútlevelet, Kisállat Egészségügyi Könyvet mindenki hozza magával. Abban az 
esetben ha oltási könyv nincs az új könyv ára 130 Ft / db.
A tartási helyen, illetve állatorvosi rendelőkben történő eboltásokkal kapcsolatban az oltást végző állatorvosok adnak 
felvilágosítást.
A kiszállási díj az állattartási helyére egységesen 500 Ft.

Csak chip-el ellátott eb vezethető fel!

Kiszombor, Polgármesteri Hivatal Időpont: május 12. (kedd)   15.00-17.00

Kiszombor, Polgármesteri Hivatal Időpont: május 19. (kedd)   15.00-17.00

Kiszombor, Polgármesteri Hivatal Időpont: május 23. (szombat)  7.00-9.00

Makó, 2015. április 14. 
          dr. Kocsubé Sándor
             járási főállatorvos

 VÁLYOGOSI HÍREK

CIVIL HÍREK

- Egyesületünk tagsága a 2015. március 21-22. és 28-29-i hétvégekre szervezett környezetrendezési munkákon ösz-
szesen: 55 fővel 220 óra időtartamban végzett nádvágást, fűnyírást és partrendezést. Sajnos, sem az enyhe tél, sem a 
relatív magas tavaszi vízállás nem kedvezett a belső növényzet tisztításának. Lehetőségeinkhez képest igyekeztünk 
ideális környezetet teremteni a tavon horgászó vagy csak a partra kilátogatók számára.
- 2015. március 26-án és 31-én összesen 11 mázsa méretes pontyot telepítettünk, megalapozva ezzel egy sikeres 
horgászidény kezdetét.
- Egyesületünk állami horgászvizsgát szervez április 24. péntek 17:00-ra, amelyre elegendő jelentkező esetén felké-
szítést szervezünk június 19. péntek 17:00-ra a kiszombori művelődési házba / Szegedi u. 13 /. A hatályos szabályzók 
szerint a vizsga az állami horgászjegy megszerzésének előfeltétele, 10 éves kortól már lehet vizsgázni.
- A 41/2010. (II. 26.) Kormányrendelet 17. §-a alapján kérjük a tópartra kutyával kilátogatókat, hogy kutyáikat pórázon 
vezessék, elkerülve ezzel a véletlen támadásokat, atrocitásokat. Köszönjük.
- Fajlagos tilalmak: balint, sügért, fogassüllőt  március 1 - április 30 között. kősüllőt  március 1 - június 30 között, 
gardát, domolykót, jászkeszeget, szilvaorrú keszeget, paducot, márnát április 15 - május 31 között, pontyot május 2 - 
május 31 között, harcsát (100 cm alatt) május 2 - június 15 között megtartani nem szabad.
Mivel a Vályogos-tó intenzíven halasított vízterületnek minősül, a ponty fajlagos –tilalmi ideje alól felmentést kapott. 
Tehát tavunkon pontyfogási-tilalom nem lesz.
- Éves, első féléves és kedvezményes területi engedéllyel rendelkező horgászok április 1-től minden nap 0 - 24 óra 
között horgászhatnak.
- Éves vagy első féléves területi engedélyek értékesítése minden szerdán 15 - 16 óra között a tóparti halőrháznál (Tó 
utca) vagy telefonon történt egyeztetés után (06 70/ 327-8862,  O l á h  Sándor)  a megbeszélt helyen és időben. (Saj-
nos, a kiadás a jogszabályi kötelezettségek miatt lassan halad, türelmüket köszönjük.)  

- Kérjük, hogy személyi jövedelemadója 1%-ával támogassa sporthorgász egyesületünket. 
Adószám: 18452275-1-06

9



KISZOMBORI HÍRADÓ - XXIV.ÉVFOLYAM, 4.SZÁM

CIVIL HÍREK

Ezen a szombati napon a romániai Óbesenyőn asztalite-
nisz-versenyt rendeztek a falu művelődési házában. Ki-
szombor is résztvevője volt e nemzetközi találkozónak, 
Budai László és Naszradi András képviselte a községet.
Hat asztalon folyt a hírös verseny, melyen román, magyar 
és vajdasági versenyzők mérték össze ügyességüket. Az 
egész napos versenyben három szettből kettőt kellett 
megnyerni, és 11 pontig játszottunk. A napot csak az 
ebédszünet szakította félbe, amikor is finom csirke- papri-
kást ehettünk, bolgár módra. A szurkolók azért szurkoltak, 
hogy legalább egy jó helyezést érjünk el, ami meg is ada-
tott. A verseny végére kiderült, hogy Naszradi András III. 
helyezést ért el.

A csapat

 2015. MÁRCIuS 28. ÓBESENYő  TOBORZÓ EdZÉS
Tisztelt Kiszomboriak! Kedves Szülők!

A Kiszombori Községi Sportkör labdarúgó toborzást hirdetett az 
általános iskolások felső tagozatos korosztályának 2015. április 
14. napjára.
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a toborzás, és ezen belül 
az edzés igen nagy sikert aratott a gyermekek körében. Köszön-
hetően a Kiszombori dózsa György Általános Iskola támogatá-
sának, különösképpen Haklik János tanúr úr közreműködésének 
és tanácsainak, valamint a kellemes időjárásnak, az eseményen 
38 gyermek vett részt. A kiszombori felnőtt csapatból 5 fő se-
gítette Simon Szilveszter edző munkáját; az ő irányítása mellett 
különféle edzési technikák kerültek bemutatásra, amelyet nagy 
lelkesedéssel próbáltak elsajátítani a gyerekek. Az edzés végén 
négy csapatra osztva az ifjú labdarúgó palántákat, könnyű leve-
zető focival zárult a kedvcsináló sportprogram.

Tisztelt Szülők!
A jól sikerült edzés a célját elérte. A Kiszombori Községi Sportkör 
úgy döntött, hogy minden 10 – 14 éves korú érdeklődő és spor-
tolni vágyó gyermek részére rendszeres labdarúgó edzést tart a 
községi sportpályán Simon Szilveszter edző vezetésével.
Az edzésekre 2015. április 21. keddtől kezdődően minden héten 
kedden, szerdán és csütörtökön 16.00 – 17.30 óra között kerül 
sor.
A Sportkör és az edző kéri szíves támogatásukat!

Minden segítséget és támogatást köszön:
a Kiszombori Községi Sportkör

  A 

MATASZ Magyar Tartalékos Szövetség Kiszombori Klubja 

h o n v é d e l m i   t á b o r t 
hirdet 

általános iskolás felső tagozatos gyerekek részére. 

A tábor célja:  a honvédelmi alapismeretek elsajátítása. 

A részvétel feltétele:  fizikai állóképesség megléte. 

Programok: 

alap alaki kiképzés 

laktanya-látogatás (tűzoltóság és határőrség) 

lövészet, számháború, paintball 

túlélési gyakorlatok

Időpont: 2015. július 20 – július 24. (5 nap) 

Helyszín: Kukorica-útvesztő. 

Részvételi díj (étkezésre): 8.000 Ft. 

Jelentkezési határidő:  2015. május 10. 

A tábor maximális létszáma 20 fő, de legalább 15 fő jelentkezése esetén tudjuk indítani. 

Fiúk és lányok jelentkezésére egyaránt számítunk. 

A tábor napi programjainak lebonyolításában a MATASZ tagsága nyújt segítséget. 

Jelentkezni lehet: - Balázs Zoltán táborvezetőnél 
06-20/ 460-2743, toppancsmihaly@gmail.com

- az Ady Endre Művelődési Házban. 

Szeretettel várunk minden fiatal érdeklődőt! 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az alapítvány Felügyelő 
Bizottságának új tagjai: Pósa János, Badicsné Szikszai 
Zsuzsanna és Borsiné Engi Katalin. Elnöke Pósa János.
A Kuratórium tagjai: Endrész Erzsébet elnök, Csehné 
Szűcs Erzsébet, Bíró Sámuelné, Gazsi Gábor, Szabó Ignác, 
Kormányos Antal, Haklik János, dr. Szilágyi dezső.

Az alapítvány Kuratóriuma 2015. április 7-ei ülésének 
határozatai:
- 20 000 Ft-tal támogatja a Nótafa népdalkör működé-
sét.
- 20 000 Ft-tal támogatja a Kiss Mária Hortensia Hon-
ismereti Kör alsó tagozatosoknak meghirdetett honis-
mereti versenyének díjazását.
Az alapítvány hírei a kiszombor.hu oldalon, illetve a Face-
book Kiszombori Honismereti Hírek oldalon is megtalál-
hatók.
Az alapítvány levélcíme: kiszomborerta@gmail.com.

                                                                                                 
 a Kuratórium nevében Endrész Erzsébet

A KISZOMBORÉRT ALAPÍTVÁNY HÍREI
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HONISMERETI HÍREK

A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör várja a jelentkezőket a 
nyári honismereti táborába. 
A tábor témája: népi bútorok, bútorfestés.
Programja e körül a téma körül szerveződik sok-sok játékkal, ér-
dekes foglalkozásokkal, kis munkával, kirándulással.
Táborvezetők: Kovács Judit, Süliné Rácz Emőke, szervező: End-
rész Erzsébet, kivitelező a honismereti kör tagsága.
A tábor helyszíne: Ady Endre Művelődési Ház.
A tábor részvételi díja: 8000 Ft, amelyet az eszközellátásra hasz-
nálunk, ill. a kirándulás költségét is tartalmazza. Az egyik napon 
az étkezést a kör asszonyai sütés-főzésével biztosítjuk, más na-
pokon hideg élelem vagy a Rónay-kúriában  is megoldható az 
étkezés.
A tábor ideje: 2015. július 6-10.
Jelentkezési határidő: június 24-e. 
Szülőkkel megbeszélés június 26-án, pénteken 18 órakor az Ady 
Endre Művelődési Házban.
Jelentkezés módja: 30-499 8686-os telefonszámon, ill. a kzhonis-
meretikor@gmail.com levélcímen. 
Várunk benneteket!               

 Kiss  Mária Hortensia  Honismereti Kör  tagsága

NYÁRI TÁBORuNK - 12. HONISMERETI TÁBORAZ ELSő JÓTÉKONYSÁGI SÜTEMÉNYVÁSÁR
KISZOMBORON
Április 4-én húsvéti jótékonysági süteményvásárt rendezett a 
Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör.
Süti vásár?- Házi?- Jótékonysági? Gyereknapra? - Nagyszomba-
ton? Jó ötlet! Megszavazzuk!
Szinte így indultunk pár hónapja. Pár héttel megelőzően bein-
dult a szervezés. Sütésre névre szóló felkérések kiküldése. Fel-
hívás megosztása közösségi oldalakon. Az utolsó héten minden 
bevetve: hirdetőtáblák, reklámtorta, szórólapok, média.
Na és egy kis idegesség is: lesz elég süti, lesz elég vásárló, jól 
sikerül? Hisz ez az első süteményvásár-rendezésünk!
Elérkezett a várva várt vásár napja.
Nyolc órától tíz óráig lehetett a sütiket hozni. Szinte megállás 
nélkül hozták a tálca süteményeket. Az előkészített asztalok ros-
kadásig megteltek szebbnél szebb, finomabbnál finomabb házi 
készítésű finomságokkal. Az 50-60 tálca süteménykölteményből 
két egyforma nem volt. Szinte felsorolni nehéz. Néhány ízelítő-
nek: csokitorta, túrótorta, habos isler, puncsszelet, töpörtős po-
gácsa, sajtos pogácsa, muffinok kavalkádja, túrókocka, kímélő 
szelet, zserbó, mézes zserbó, rigójancsi és még sok minden más. 
Balázs Tímea jóvoltából még helyszíni gofrisütés is volt saját fő-
zésű lekvárral felszolgálva. Jóízűen fogyasztották a vásárlók.
Tíz órára megtelt a helyiség vásárlókkal. A honismereti kör el-
nöke, Endrész Erzsébet pontban tíz órakor megnyitotta a ren-
dezvényt, és elindította vásárlást. Öröm volt látni a szervezők 
részéről, hogy van sütemény, van vásárló, na és a harmadik: JÓL 
SIKERÜLT!
Szinte negyven perc alatt elfogyott a közel ezer szelet sütemény. 
Sok későn jövőnek már nem is jutott.
Szívből jövő köszönet az alább felsorolt sütőknek: Farkas László-
né, Nagy Katalin, Baloghné Bakaity Ilona, Kelemenné Goldis Juli-
anna, Gazsi Gáborné, Hegedűsné Bellik Klára, Endrész Erzsébet, 
Papdi Mihályné, Börcsökné Balázs Márta, Vízhányó Mária Ágnes, 
Sinka Lajosné, Szűcs Jánosné, Baranyi Sándorné, Szűcs Zoltánné, 
Jankó Istvánné, Kenyeres Sándorné, Juhász Kálmán, Budai Lász-
lóné, Süliné Rácz Emőke, Kerekes Sándorné, Kerekes Mónika, 
Kerekes Imréné, Borsiné Engi Katalin, Baranyi Krisztina, Baranyi 
Sándor, Kerekesné Mészáros Edit, Nagy-György Jánosné, Ruck 
Ferencné, Szabó Ágnes, Czirbus Beáta, Bíró Sámuelné, urbán Jó-
zsefné, Sarnyai Anikó Emese, Tóthné Balázs Andrea, Balázs Luca, 
Makra Jánosné, Balázsné Makra Hajnalka, Szőke Istvánné, Baj-
nóczi Petra, Nagy Máté. Hálás köszönet, akik sütemény helyett 
adományt nyújtottak: Kiss Gézáné, darvas Irén, duruczné Ocs-
kó Edit, Mészáros Géza, Balázs Lászlóné, Szegvári Ernőné, Eng-
ler Magdolna, Bajnóczi János, Nagy-György Jánosné, valamint 
köszönet még az Edit virágüzletnek, Gazsi Gábor boltjának, 
Tenczer Szilviának és Fodor Istvánnak, akik a reklámozásban se-
gítettek.
És nagyon nagy köszönet a vásárlóknak, kiket felsorolni itt nem 
tudunk, hisz oly sokan voltak. ők segítették megvalósítani ál-
munkat. Varázslók voltak, hisz átváltoztatták a sütiket adomány-
nyá. A befolyt adomány összegét: 89 455 Ft-ot, az eredeti cé-
lunknak megfelelően a kiszombori gyermeknap támogatására 
fordítjuk. Reméljük, sikerült hagyományt teremtenünk, és az 
elkövetkező években is megtartjuk azonos céllal és tartalommal 
a nagyszombati jótékonysági süteményvásárt.
Még egyszer köszönet mindenkinek, aki részt vett e nemes és 
jeles eseményen, és adományával megtisztelte a kiszombori 
gyerekeket, hisz róluk szólt ez a rendezvény.
(A rendezvényről készült képeket a honismereti kör honlapjá-
nak galériájában: http://kzhonismeretikor.hu, megtekinthetik.)
                                                                                     K.M.H.H.K.tagsága – B. J.

 KISZOMBORI HúSVÉTOLÓ
A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör április 5-én 10-12 között 
az Ady Endre Művelődési Házba várta a kicsit szórakozni vágyó 
zomboriakat.
Szerencsére elég jó időt kaptunk, a szabadban, friss levegőn 
lehettünk. Kerekes Mónika tagunk folyamatosan ismertette, irá-
nyította a programokat.
Húsvéti jellegű tárgyakat, díszeket dömösi Emese, Galgóczi 
Marika, Tenczerné Kasza Mária, Szűcsné Ponyecz Mária, Balázs 
Tímea, Szalmáné Horváth Mártika segítségével lehetett készíte-
ni. Nagyon népszerű volt Tenczer Zita lufihajtogatása és Balázs 
Tímea arcfestése.
Az állatsimogatóban Baranyi Csaba, Baranyi Luca két kis kecske-
gidája, Csuhaj András kakasai, Szalay Zoltán két kis minipónija, 
Tenczer Szilvia kutyuskája szerzett örömet a gyermekeknek.
új színfoltként vadászgörénnyel ismerkedhettünk Baranyi Tí-
mea és Pipicz Tamás segítségével. 
Tóth Andrással, Bokor Mihállyal érdekes „kakaslövésre ” is vállal-
kozhattak kicsik és nagyok.
Minden kedves támogatónknak, segítőnknek nagyon köszönjük 
a munkáját.
Süliné Rácz Emőke tagunk érdekes tájékoztatót mondott a hús-
véti ünnepkörről.
Játékos vetélkedőink: a tojásdobálás Balázs Zoltánnal vidám 
perceket szerzett, a „nyakonöntés” első beöltöző-„szenvedő” 
alanya: Jankóné Erzsike és Fejes Roland vödrös közreműködése 
is megmosolyogtatott mindenkit. 
Néhányan beneveztek a legszebb és legnagyobb tojás verseny-
be is, fiúk és lányok pedig szép locsolóverseket mondtak mikro-
fonba.
A vidám délelőtt a hagyományos tojáskereséssel zárult. 
A rendezvényről duruczné Ocskó Edit, Fejes Roland készített ké-
peket, amelyet megtekinthetők a kzhonismeretikor.hu oldalunk 
galériájában, ill. képeket találhatnak a https://www.facebook.
com/kzhonismeretikor oldalon is.
Köszönjük a község önkormányzatának és az Ady Endre Műve-
lődési Ház dolgozóinak, Kajti Imrénének, Juhász Kálmánnak a 
segítő együttműködést.
Valamint köszönet részt vevő tagjainknak a rendezvény lebo-
nyolításáért.
                                                                                     K.M.H.H. K. tagsága – E. E.       
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2015. május 9-én, szombaton 10-12 óra között a honisme-
reti kör jótékonysági könyvvásárt rendez használt köny-
vekből a Helytörténeti Gyűjtemény pincéjében. Az ado-
mányokat a községi gyermeknap támogatására fordítjuk.
Mindenkit szeretettel várunk.

 JÓTÉKONYSÁGI KÖNYVVÁSÁR KuPAKGYűJTÉS – JÁTSZÓTÉRI dÍSZÍTÉS – 
KÉPTERVEKET VÁRuNK!
Több hónapja kértük a lakosság segítségét a kupakok 
gyűjtéséhez. Mindenkinek köszönjük, aki a művelődési 
házba behozta gyűjteményét. Hű, rengeteg kupak gyűlt 
össze! 
Ezekből csodás képek alkotására nyílik lehetőség Tenczer-
né Kasza Mária segítségével május hónap folyamán.
Kérünk benneteket, gyerekek, segítsétek Maca nénit ter-
vek-rajzok készítésével.   Mit szeretnétek látni a játszótéri 
kerítésen?  A képeket-rajzokat május 5-éig leadhatjátok az 
Ady Endre Művelődési Házban.
A készítésben is lehet majd segíteni, ehhez Maca nénit ke-
ressétek, és a művelődési házban vagy a kzhonismereti-
kor@gmail.com levélcímen kaphattok információt.  
Tervezésre fel! Köszönjük, ha segítetek, bekapcsolódtok.       

 SEGÍTSÉGET KÉRÜNK!

A Rónay-sírkert stációinak képeiről szeretnénk pontos in-
formációt kapni. Milyen képek voltak ott valamikor? 
Nagyon jó volna fotó is ezekről.
Kérjük, aki tud, segítsen. 
És még egy segítségkérésünk: a régi kacsa-pulyka-csirke 
telepen, ami az új Élet Tsz tulajdona volt, ma Bódi Mihály 
birtokolja,  előkerült egy érdekes, föld alatti kis építmény.
 Vajon, milyen célt szolgált ez? A hatvanas években ott 
dolgozók talán tudnak erről valamit mondani. Teóriák 
vannak, de jó lenne bizonyosságot szerezni.
Köszönjük a segítséget. Az információkat a kzhonismere-
tikor@gmail.com levélcímen vagy a 30 499 8686-os tele-
fonszámon várjuk.

 HELYTÖRTÉNETI GYűJTEMÉNY

A Helytörténeti Gyűjteményünk újabb gyarapítói: Szabó 
Géza, Bódi Mihály, Fancsali Zoltán, Juhász Kálmán, Kesjár 
György. Köszönet érte.

 AdÓJA 1%!

Köszönjük az elmúlt évek 1 %-os felajánlásait, amiből közösségi, kulturális, hagyományápoló programjainkhoz kap-
tunk segítséget. Ilyenek voltak az elmúlt évben: téltemetés busókkal, húsvétoló, tűzugrás, honismereti tábor, útvesz-
tő, honismereti nap, adventi programok, Luca-nap.
Ha van lehetősége, kérjük, az idén is támogasson bennünket. 
Adószámunk: 18479342-1-06
                                                             a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör  tagsága 

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

        a Kuratórium tagjai nevében Endrész Erzsébet

„KÖZHÍRRÉ TÉTETIK!”

 SZEMÉTGYűJTÉSI AKCIÓ

A hulladékudvar szolgáltatását csak azok a 
helyi  lakosok vehetik igénybe, akik személy-
azonosságukat és lakcímüket hitelt érdemlően 
igazolják, valamint a közszolgáltatási díjfizetési 
kötelezettségüknek eleget tettek, díj hátralé-
kuk nincs (befizetést igazoló bizonylat).

Május 15-17. között Önkormányzatunk ismét, mint 
minden évben csatlakozott a TeSzedd! kezdemé-
nyezéshez, aminek keretében a település lakossága 
közösen tisztábbá teszi a közterületeket, ezzel felhív-
va a figyelmet, hogy  a tisztább településen jobban 
érzik magukat az emberek, és ezért tesznek is.
Május 15-én pénteken 10.00 órától várunk minden 
kedves segíteni vágyót a templom kertjében.
Várunk minden kedves érdeklődőt a rendezvé-
nyekre
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VASÁRNAP IS NyITVA!
   
 - vetőmagok 70Ft-tól
 - növényvédő szerek
 - műtrágya, lombtrágya
 - virágcserepek, virágföld
 - kerékpár külső-belső gumik
 - locsolótömlők
 - baromfi etető-itató
 - diszperzit és színezők

VASÁRNAP IS NyITVA!

 - hígító, csiszolóvászon
 - takarófólia, ecset
 - glett, csemperagasztó
 - gyújtógyertyák
 - fűnyíró 1000 w 
 - talicska és puttony
 - PB gázpalack csere
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