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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

 A kÉpVISELő-tEStüLEt üLÉSEIRőL RöVIdEN 
2014. szeptember 30. napján tartott soros ülésen a képvise-
lő-testület a rendelettervezetek, döntési javaslatok első napiren-
di pont keretében:
- döntött arról, hogy 
 • módosítja az önkormányzat 2014. évre vonatkozó közbeszer-
zési tervét,
 • közbeszerzési eljárást indít a „kötelező önkormányzati feladat 
ellátásához kapcsolódó ingatlanok felújítása” tárgyú projekthez 
kapcsolódóan, melynek becsült értéke nettó 126 millió Ft, vala-
mint a „43-as főút melletti külterületi kerékpárút fejlesztése ki-
szombor külterületén” tárgyú projekthez kapcsolódóan is, nettó 
142,2 millió Ft becsült értéken, mindkét eljárásban Bírálóbizott-
ságot hoz létre, kijelöli tagjait,
 • módosítja az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
6/2014.(II. 26.) önkormányzati rendeletét,
 • a II. számú fogorvosi körzet finanszírozásának lezárására és a 
teljesítmény-finanszírozás megelőlegezésére tekintettel 2 hó-
nap teljesítményfinanszírozás összegét, azaz 250 000  Ft-ot dr. 
Gyergyóújfalvi-Lázár István, a kiszombor-Ferencszállás-klára-
falva települések egységes fogorvosi körzetét ellátó vállalkozó 
fogorvos számára megtérít,
 • módosítja az Alföldvíz Zrt.-vel megkötött közműves ivóvízellá-
tásra vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződést,
 • a kiszombori szennyvíztisztítási-rendszert az üzembe helye-
zés időpontjával üzemeltetésre átadja az önkormányzat ellátási 
területén víziközmű-szolgáltatást végző Alföldvíz Zrt.-nek, vala-
mint jóváhagyja a közműves szennyvízelvezetésre megkötendő 
bérleti-üzemeltetési szerződést,
 • jóváhagyja a makói szennyvíztelep használatára vonatkozó 
egyes kérdések rendezése tárgyú megállapodást,
 • a Makó Város önkormányzata által benyújtásra kerülő ÁROp-
1.A.3-2014 kódszámú „területi együttműködést segítő prog-
ramok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia ré-
giókban” pályázati projektben (Járási szintű „Esélyteremtő 
programterv” elkészítésére címmel) együttműködő partnerként 
részt kíván venni,
 • a növénytermesztési programelemben részt vesz, mely meg-
valósításához az önkormányzat tulajdonát képező kiszombor, 
kör utca 917 hrsz. alatti szántó művelési ágú területből 1,7 ha 
területet konyhakerti művelés alá von, az előkészítő munkákhoz 
250 000 Ft, valamint a burgonyával történő beültetéséhez vető-
mag beszerzéséhez 
150 000 Ft összeget biztosít,
 • az önkormányzat tulajdonában lévő földek bérleti díja a 
2014/2015-ös gazdasági évre 2 Ft/m2/év,
 • az Elviro tanácsadó kft. megkeresésére hozzájárul ahhoz, hogy 
használtruha-gyűjtőkonténerek kerüljenek kihelyezésre kiszom-
bor nagyközség területén térítésmentesen, abból a célból, hogy 
az „ECO tEXtIL tőlünk Nektek” Alapítványán keresztül segíthes-
se a rászorulókat,
 • a Biztonságtechnikai és tanácsadó Zrt. kérelmére tulajdonosi 
hozzájárulását adja a szennyvízátemelők biztonsági eszközökkel 
történő védelméhez szükséges oszlopok elhelyezéséhez,
 • a 2014. október 11. napján kiszomboron, a Vályogos-tó partján 
megrendezésre kerülő Hungária Boxer klub Aranykupa Boxer 
klubkiállítás megrendezéséhez biztosítja az önkormányzat tu-
lajdonát képező rendezvénysátrat,
 • tudomásul veszi Endrész Erzsébet, a kiss Mária Hortensia Hon-
ismereti kör elnökének tájékoztatóját,

 • kiszombor nagyközség területén térfigyelő kamerarendszer 
kiépítését és bővítését a Globál Védelem kft.-től rendeli meg 
bruttó 7 919 168 Ft összegért,
 • pályázatot kíván benyújtani a települési önkormányzatok szo-
ciális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támo-
gatásáról szóló 46/2014.(IX. 25.) BM-rendelet alapján a szociális 
célú tűzifa vásárlásához nyújtandó támogatásra 392 m3 kemény 
lombos fafajta igénylésére, melyhez 1 991 360 Ft önkormányzati 
forrást biztosít.
Második napirendi pont keretében a képviselő-testület elfogad-
ta a polgármesteri jelentést. 
Harmadik napirendben tájékoztatót fogadott el a településen 
folyó közművelődési és könyvtári tevékenységről.

A képviselő-testület 2014. október 22. napján tartotta meg ala-
kuló ülését. 
Az első napirend keretében Biró Sámuelné, a Helyi Választási Bi-
zottság elnöke adott tájékoztatást a választások végleges ered-
ményéről az alábbiak szerint:
A 2014. október 12. napján megtartott helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásán a 
polgármester és a települési önkormányzati képviselők válasz-
tása kiszomboron rendben megtörtént. kiszomboron a válasz-
tásra jogosult választópolgárok száma 3303 fő, ebből szavazó-
ként 1255 fő jelent meg, azaz a részvételi arány 37,99 % volt. 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/N. § 
(1) bekezdése szerint a helyi választási bizottság a szavazóköri 
jegyzőkönyvek alapján összesíttette a polgármester-választás, 
valamint az egyéni listás választás szavazóköri eredményeit, és 
megállapította a választás eredményét. A választási eredmények 
ellen fellebbezést nem nyújtottak be.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi 
általános választása végleges eredménye a következő:
A polgármester-választás eredménye:
A polgármesterjelöltekre leadott szavazatok száma a választás 
befejezésekor 1255 db volt. 
 Ebből az érvényes szavazatok száma: 1241 db
 az érvénytelen szavazatok száma:      14 db
A választáson induló négy polgármesterjelölt között a szavazati 
arányok megoszlása a következő a szavazólap szerinti sorrend-
ben:
1. Szegvári Ernő tiborné független jelölt
érvényes szavazatainak száma:  529 db 42,63 %
2. Jasztrab Antal független jelölt  
érvényes szavazatainak szám  88 db   7,09 %
3. Bacsa György tamás független jelölt
érvényes szavazatainak száma:  222 db 17,89 %
4. Szekeres krisztián Rudolf független jelölt
érvényes szavazatainak száma:  402 db 32,39 %
A választás eredményes volt.
kiszombor nagyközség polgármestere a kapott érvényes szava-
zatok alapján: Szegvári Ernő tiborné.

A települési önkormányzati képviselők választása eredménye:
A települési önkormányzati képviselőjelöltekre leadott szavaza-
tok száma a választás befejezésekor     
   1255 db volt. 
Ebből az érvényes szavazólapok száma:  1236 db 
az érvénytelen szavazólapok száma:       19 db.
A választáson induló tizenhárom képviselőjelölt között a szava-
zati arányok megoszlása a következő a szavazólap szerinti sor-
rendben:

3



KISZOMBORI HÍRADÓ - XXIII.ÉVFOLYAM, 10.SZÁM

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
  1. Szabó István Sándorné  független 150
  2. kövesdi Sándor  JOBBIk  158
  3. Balázs Zoltán   független 715
  4. Nagy Attila péter  FIdESZ-kdNp 338
  5. Börcsökné Balázs Márta  független 615
  6. Szirbik Imre   FIdESZ-kdNp 631
  7. kenyeres Lajos  független   58
  8. tóth András   független 476
  9. Jasztrab Antal   független 212
10. Gazsi Gábor István  független 581
11. Németh Csaba  független 327
12. kőszegi Csaba   független 189
13. Szekeres krisztián Rudolf független 755
A választás eredményes volt, a megválasztott képviselők száma: 
6.
Megválasztott képviselők neve:
1. Szekeres krisztián Rudolf független
2. Balázs Zoltán   független
3. Szirbik Imre   FIdESZ-kdNp
4. Börcsökné Balázs Márta  független
5. Gazsi Gábor István  független
6. tóth András   független

Ezt követően az önkormányzati képviselők és a polgármester 
letették az esküt. 
A következő napirend keretében a polgármester programjának 
ismertetése történt meg:
„Először szeretném megköszönni a választók bizalmát, mely 
alapján 5 évre felhatalmazást kaptam a polgármesteri feladatok 
ellátására. Megtiszteltetés számomra, hogy negyedik alkalom-
mal is megkaptam a munka folytatásának lehetőségét.
Ezután is kiszombor fejlődéséért, az itt élőkért fogok dolgozni. 
A képviselő-testület újrainduló tagjainak is bizalmat szavaztak 
a faluban. A régi-új képviselő-testülettel összeállítottuk a tele-
pülésünk fejlesztési tervét, mely a polgármesteri programom 
gerincét képezi.
A legelső feladat lesz a jelenleg folyamatban lévő nyertes pályá-
zataink megvalósítása:
 - kiszombor-Makó közötti kerékpárút megépítése,
 - a BM-pályázat alapján intézményeink felújítása, könyvtár, mű-
velődési ház, polgármesteri hivatal, idősek otthona,
 - közbiztonsági kamerarendszer kiépítése.
A továbbiakban elsődleges célunk a mezőgazdasági hagyomá-
nyokra alapozva új munkahelyek létrehozása.
A helyi vállalkozásokat helyzetbe kell hoznunk ahhoz, hogy az új 
uniós ciklus pályázati lehetőségeit kihasználhassák, ezzel fejlőd-
jenek, bővüljenek.
A fejlesztési terv fő pillérei: szociális ellátórendszer bővítése, 
bölcsőde felújítása; a járda- és belvízelvezető árkok felújítását 
szolgáló programok folytatása; fontos az útfelújítás, aszfaltozá-
si munkák továbbvitele; közvilágítás korszerűsítését is meg kell 
valósítani, energiatakarékos lámpatestek felszerelésével csök-
kentve a közvilágítás költségeit; intézményeink energia költsé-
geinek csökkentése érdekében napelemes rendszer kiépítése; 
a Rónay-kúria felső szintjének befejezése, mely új közösségi tér 
kialakítását tenné lehetővé. A Rónay-kastély és a kastélypark 
felújítása, a műemléki településközpont rekonstrukciója, ösz-
szehangolt fejlesztése, a turisztikai vonzerő növelése, az építési 
örökség megóvása és új funkcióval megtöltése.
A nehéz anyagi körülmények között élők támogatása is fontos 
feladatunk lesz. Folytatjuk a közmunkaprogramot, mely új elem-
mel bővül, mezőgazdasággal kapcsolatos oktatást, valamint ter-
melést indítunk.
A fejlesztések mellett, ahhoz hogy a település élhető legyen, a 
benne élők összefogása, együttműködése is szükséges. A civil 
kezdeményezések viszik elsősorban ebbe az irányba községün-
ket. A civilek munkáját továbbra is segítenünk kell, és segíteni 
fogom.

kérem a képviselő-testületet, a kisebbségi önkormányzat elnö-
két, tagjait, valamint a civil szervezeteket, hogy segítsék mun-
kámat!”

Az alakuló ülés napirendjei között szerepelt a bizottsági tagok 
megválasztása és a bizottságok nem képviselő tagjainak eskü-
tétele. A bizottsági struktúra nem változott, a képviselő-testület 
bizottságai az alábbi tagsággal kerültek megválasztásra:
A pénzügyi, ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Elle-
nőrző Bizottság  
 elnöke   Gazsi Gábor 
 tagok  Balázs Zoltán
   Szekeres krisztián
   Balog Jánosné
   pósa János 

A Szociális, Egészségügyi és kisebbségi ügyeket Ellátó Bizottság 
 elnöke   Börcsökné Balázs Márta 
 tagok  Szekeres krisztián
   tóth András
   Bakos tamásné
   Szabóné Vígh Erzsébet

Az Ifjúsági és Sportbizottság 
 elnöke   Balázs Zoltán
 tagok  tóth András
   Vizhányó Mária

Az alakuló ülés 7. napirendje keretében került sor az alpolgár-
mester megválasztására. A polgármester javaslatára a képvise-
lő-testület titkos szavazással, minősített többséggel a polgár-
mester helyettesítésére, munkájának segítésére Szirbik Imre 
képviselőt választotta meg alpolgármesternek. Megválasztását 
követően Szirbik Imre alpolgármesteri minőségében is esküt tett 
a képviselő-testület előtt.

Ezt követően a képviselő-testület a jogszabályi rendelkezések-
nek megfelelően megállapította a polgármester illetményét 
és költségtérítését, valamint az alpolgármester tiszteletdíját és 
költségtérítését. Szirbik Imre alpolgármester a képviselő-testület 
által megállapított tiszteletdíjának feléről lemondott.

Az alakuló ülésen a képviselő-testület megalkotta rendeletét az 
új Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

A képviselő-testület alakuló ülésén módosította még 2014. évi 
munkatervét, döntést hozott közbeszerzési eljáráshoz szük-
séges bírálóbizottság tagjainak kijelölése tárgyában, valamint 
tulajdonosi hozzájárulását adta vízjogi létesítési engedélyezési 
eljárásokhoz.

2014. július 31-én  Szegvári Ernőné polgármester asszony, Buza 
Istvánnét, 90. születésnapja alkalmából köszöntötte. további jó 
egészséget kívánunk!

 SZüLEtÉSNApI köSZöNtő 
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A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személyek részére 
egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos költségeik (gyógy-
szerköltség, gyógyászati segédeszközök ára) kompenzálására 
szolgáló hozzájárulás. 
kiszombor Nagyközség önkormányzata képviselő-testületének 
26/2013.(XII.18) önkormányzati rendelete alapján méltányossá-
gi közgyógyellátásra jogosult az a szociálisan rászorult személy
a) akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 
mindenkori öregségi nyugdíjminimum 210%-át, (59 850 Ft/fő) 
70. életévét betöltött kérelmező esetén 230%-át, (65 550Ft/fő) 
egyedülálló esetén pedig a 250%-át (71 250 Ft/fő) nem haladja 
meg,
b) valamint az egészségbiztosítási szerv szakhatósági állásfogla-
lásában megállapított havi rendszeres gyógyító ellátás költsége 
legalább 6.000 Ft értékű.

Az igényléssel kapcsolatos tájékoztatásért, valamint a szükséges 
nyomtatványért fordulhatnak a kiszombori polgármesteri Hiva-
tal Szociális ügyintézőjéhez.

 köZGYóGYELLÁtÁS 

2014. évben kiszombor településen a szennyvíz-csatornázási be-
ruházás befejeződött. A 2014. októberi adatok szerint a tervezett 
1544 ingatlan közül 1276 ingatlan szennyvízcsatorna-hálózatra 
történő bekötése történt meg, a bekötési arány erre tekintettel 
83 %-os, amely által a projekttel érintett 6 település élmezőnyé-
be tartozik nagyközségünk.
Felhívjuk azonban azon tisztelt Lakosok figyelmét a hálózat-
ra történő rákötés fontosságára, akik ezt még nem tették meg, 
különös tekintettel arra, hogy amennyiben 2014. év végéig a 
közcsatornára nem kötnek rá, a 2014. évi vízfogyasztás alapján 
talajterhelési-díj fizetési kötelezettségük keletkezik.
A környezetterhelési-díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 11. 
§-a értelmében a talajterhelési-díj fizetési kötelezettség azt a 
kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsator-
nára nem köt rá, és helyi szennyvízelhelyezést, ideértve az egye-
di zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát 
év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsá-
tót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.
A törvény 12. §-a értelmében a talajterhelési díj mértékét meg-
határozza:
 • a talajterhelési díj alapja (a szolgáltatott vagy egyedi vízbeszer-
zés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehe-
tőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyi-
sége),
 • az egységdíj (1.200  Ft/m3),
 • valamint a település közigazgatási területére vonatkozó terü-
letérzékenységi szorzó.
Ezen összeg kiszomboron 1.200 Ft/m3.
kiszombor Nagyközség önkormányzata képviselő-testületének 
a talajterhelési díjról szóló 25/2013. (XI. 29.) önkormányzati ren-
delete alapján a kibocsátó a díjfizetési kötelezettségéről évente, 
a tárgyévet követő év március 31-éig tesz bevallást. Az önkor-
mányzati adóhatóság részére a víziközmű szolgáltató a kibo-
csátó azonosítása és ellenőrzése érdekében a tárgyévet követő 
év február 28. napjáig köteles adatot szolgáltatni a kibocsátók 
tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva az ivóvízvezeték meghibá-
sodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel, valamint 
a locsolási mellékvízmérővel mért locsolási célú vízfelhasználás 
mennyiségével.
A rendelet a rákötés évének első napjától adott mentességet an-
nak a kibocsátónak, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsa-
tornára rákötött. Ez a mentesség 2015. évben megszűnik!
Fentiekre tekintettel ismételten felhívjuk az érintettek figyelmét 
a rákötés teljesítésére.

 A tALAJtERHELÉSI díJRóL 

kiszombor Nagyközség önkormányzatának képviselő-testüle-
te pályázatot nyújtott be a települési önkormányzatok szociális 
célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatá-
sáról szóló 46/2014.(IX. 25.) BM-rendelet alapján a szociális célú 
tűzifa vásárlásához nyújtandó támogatásra 392 m3 kemény 
lombos fafajta igénylésére. 
kiszombor Nagyközség önkormányzatának pályázatát a Bel-
ügyminiszter pozitív elbírálásban részesítette, 
2 862 580 Ft összegű vissza nem térítendő egyszeri támogatást 
hagyott jóvá 161 erdei m3 kemény lombos tűzifa vásárlásához.
A képviselő-testület önkormányzati rendeletben fogja szabá-
lyozni a jogosultsági feltételeket, valamint a támogatás mérté-
két.

 SZOCIÁLIS CÉLú tűZIFA 

Első napirendként Biró Sámuelné, a Helyi Választási Bizottság 
elnöke adott tájékoztatást a  települési roma nemzetiségi ön-
kormányzati képviselők választása végleges eredményéről az 
alábbiak szerint:
A 2014. október 12. napján megtartott roma nemzetiségi önkor-
mányzati választásokon a választásra jogosult 131 főből 75 fő 
jelent meg szavazóként. 
A települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők vá-
lasztásán induló hét képviselőjelölt között a szavazati arányok 
megoszlása a következő a szavazólap szerinti sorrendben:

1. Orsos László  4 db „LUNGO dROM” Országos Cigány Érdek-
védelmi és polgári Szövetség
2. Rádai Zoltán 6 db „LUNGO dROM” Országos Cigány Érdek-
védelmi és polgári Szövetség
3. Bakos tamás 65 db 
Roma polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete
4. Bakos tamásné  62 db 
Roma polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete
5. Jóniné Ráday Orsolya 7 db „LUNGO dROM” Országos Ci-
gány Érdekvédelmi és polgári Szövetség
6. Andrási Attiláné 65 db
Roma polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete
7. kürti László Györgyné 52 db
Roma polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete

A választás eredményes volt, a megválasztott képviselők száma: 
4 
Megválasztott képviselők neve:
1. Bakos tamás
 Roma polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete
2. Bakos tamásné
 Roma polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete
3. Andrási Attiláné
 Roma polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete
4. kürti László Györgyné
  Roma polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete
A választási eredmény ismertetése után a nemzetiségi önkor-
mányzati képviselők letették az esküt. Ezt követően megválasz-
tották Andrási Attilánét a kiszombori Roma Nemzetiségi önkor-
mányzat elnökének, Bakos tamást pedig elnökhelyettesének.
A következő napirendek keretében megtörtént a kiszombori 
Roma Nemzetiségi önkormányzat új Szervezeti és Működési 
Szabályzatának elfogadása, valamint a vagyonnyilatkozat keze-
lésére kijelölt személyek megválasztása.

A kISZOMBORI ROMA NEMZEtISÉGI öNkORMÁNYZAt 
ALAkULó üLÉSÉRőL
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BŐLCSŐDEI HÍREK

 MEGúJULt BöLCSődÉNkRőL! 
A kiszombori bölcsőde dolgozói, gyermekei és 
a szülők köszönetünket fejezzük ki községünk  
polgármester asszonyának és a képviselő-testü-
let minden tagjának, hogy intézményünk meg-
újult környezetben várhatja kis lakóit.
A bejáratunk felőli betonrészt szép, igényes, 
balesetmentes hellyé varázsolták az ehhez értő 
közmunkások, az önkormányzat segítő emberei.
Szintén megújult a teraszról az udvarra vezető 
rész is. Most már a gyerekek egy sima felületű, 
biztonságos járdarészen tudnak lejutni az ud-
varra.
Jó érzéssel tölt el minket, hogy most a bölcsőde 
került a figyelem középpontjába, hiszen a köz-
ség legérzékenyebb korosztályát látjuk itt el.
Egyik szakmai feladatunk a ránk bízott gyerekek 
esztétikai nevelése is. Ehhez nagy segítséget 
kaptunk most, hiszen közel 20 év után újjávará-
zsolódtak a csoportszobák is.  A most már ízléses 
és biztonságos bútorainkon a már megszokott 
játékok is újként hívják fel magukra a figyelmet. 
Napunk nagy részét mi, itt dolgozó felnőttek is 
a bölcsődében töltjük. Nagy öröm számunkra is 
a harmonikus környezet, hiszen a csoportszobá-
kon kívül a konyhánk a folyosónk és az ebédlőnk 
is szebbé, kulturáltabbá vált. új függönyöket is 
vásárolhattunk, varrhattunk, ami még fokozza 
munkahelyünk szépségét.

Egyik kolléganőnk így élte meg ezt a változást:
„Régi dolgozóként 1-2 bútordarab, bevallom, 
hozzánőtt a szívemhez. Azt hittem az újat, idő 
kell, hogy megszokjam, de amint berendeztük 
vele a folyosónkat, szobáinkat, és birtokba vet-
tük, minden megváltozott bennem. Nem csu-
pán esztétikus, de nagyon modern, a szakmai 
előírásoknak megfelelőek ezek a bútorok. Hogy 
csak egy példát írjak: sok év után ott cserélhetik 
a gyerekek a cipőt, ahol a kabátot, amikor az ud-
varra megyünk.
Ezzel az aprónak tűnő dologgal a folyamatos 
napirend úgy biztosított, mint egy modern, erre 
a célra épült bölcsődében. A sok szép bútor: 
fektetős szekrény”, játékpolcok, babakonyha, a 
gyönyörű új szőnyeg, a frissen festett szobák, 
nemcsak a dolgozók, a gyermekek és azok szüle-
inek csodálatát és elismerését is eredményezte.”

                                                            A bölcsőde dolgozói
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ÓVODAI HÍREK

 MÉZES-NAGYIS NAp AZ OVIBAN 
Ebben a nevelési évben is megtervezte és koordinál-
ta az intézményi innovációnknak köszönhető – „kin-
cset érő nagyik” szakmai teamünk - az őszi projek-
tnapunk programjait, záró rendezvényét, melyekbe 
az óvoda valamennyi munkatársát sikerült kreatívan 
bevonni. összességében egy meghitt és szeretetet 
árasztó délelőtt részesei lehettünk. Ezzel a nappal a 
nagyszülő-unoka önzetlen kapcsolatát sikerül erősí-
teni, hiszen felhőtlenül, együtt töltenek egy játékos 
délelőttöt az óvodában. 
Az idén „Mézengúzok - fullánk nélkül”- nevet kapta a 
projekt, melyben a főszerepet a méhek és a méz kap-
ta. Legnagyobb örömünkre nagyon sok nagymamit, 
nagyapát, dédikét sikerült vendégül látni az óvodá-
ban és közös játékba, barkácsolásba, mesehallga-
tásba bevonni. Igazán kincset érő, remek délelőttöt 
tölthettek el kedvenc unokáikkal. Ezek az alkalmak 
azért is egyedülállóak, mert mind a két fél számára 
nagyon sokat tud adni, a nagyiknak is és az unokák-
nak is egyaránt.
A nap zászlófelvonással, méhecske avatással, majd 
jó kis közös szárnytornával kezdődött az udvaron, és 
mézes kenyér evéssel folytatódott. Ezután mindenki 
a saját csoportjában méhecskéket, kaptárt, fejdísze-
ket, játékokat készített, amikor is megtapasztalhat-
tuk megint, hogy milyen türelemmel fordulnak kis 
unokáik felé a nagyik. A hirtelen jött eső sem okozott 
problémát, mert némi szervezés után a méhecskék 
tánca, a gyermekek zümmögő kórusa, az óvodave-
zető köszöntő szavai és egyéb méhecskékkel kap-
csolatos programok és játékok a tornaszobában 
folytatódtak. Ezen a napon még darázsderekú nagy-
mamákat is választottunk valamennyi csoportban. 
ők csodaszép mézeskalács méhecskéket kaptak em-
lékül Szalmáné Mártika felajánlásának köszönhető-
en.

Nem ez az első alkalom, amikor megörvendezte-
tett minket gyönyörű munkáival- nagyon szépen 
köszönjük neki! köszönjük a „Mosolygó Gyermekar-
cok” Alapítványnak a projektnap eszközszükségleté-
hez nyújtott támogatást.
 Mindenki a méz ízével, annak illatával meg-
telve térhetett haza - köszönhetően a ferencszállási 
méhészkedéssel foglalkozó Honti házaspárnak - és 
azzal a tapasztalattal, hogy az együtt töltött idő a lé-
tező legnagyobb ajándék, amit az unokáknak adhat-
nak. köszönjük, hogy eljöttek hozzánk, s kívánunk 
mindenkinek jó egészséget, hogy jövőre újra talál-
kozzunk itt az óvodában.
 Nagy örömünk, hogy évek óta eljönnek kö-
zénk egykori munkatársaink is, és egy beszélgetős 
délutánt töltünk együtt. A katica csoportosok ked-
ves kis műsorral ajándékozták meg a régi óvó néni-
ket és daduska néniket, akikben régi szép emlékek 
idéződnek fel ilyenkor. 
úgy hiszem, hogy azok, akik gyermekek nevelésé-
vel foglalkoznak, még nyugdíjas éveikben is meg-
maradnak igazi nevelőknek, a szívük egy darabja itt 
marad!
Referenciatermünk egyre szebb lesz, köszönhetően 
a kollégák kreativitásának, hiszen az általuk készített 
eszközök és összegyűjtött szakmai anyagok tema-
tikus elrendezésével sokkal áttekinthetőbb és esz-
tétikusabb lett. Segítségünkre volt ebben Németh 
János, aki falra szerelhető falécekkel tette lehetővé 
a plakátok elhelyezését, és köszönjük dömösi Zsolt-
nak is, hogy betonba öntötte a tavalyi nagyikkal kö-
zösen pirosra festett kavicsokból készült szívformát.

Balázs tímea és Börcsökné Balázs Márta
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ISKOLAI HÍREK

 ISkOLAI HíREk 
Az október az egyik legjobb iskolai hónap, hiszen a tanu-
lás mellett sok rendezvény várt ránk. 
A sort az aradi vértanúkra emlékező műsorral kezdtük. 
Az alsó tagozat tanulóival kivonultunk a petőfi és kos-
suth-szoborhoz. A gyerekek színvonalas, szép műsorral 
emlékeztek meg a szomorú eseményekről. Előzetesen 
minden osztály a maga életkori szintjén megismerte és 
átbeszélte az akkori történéseket, s így az elhangzott ver-
sek, részletek értő fülekre találtak. A műsor végén közösen 
helyeztük el a megemlékezés virágait.
Szép hagyománya iskolánknak, hogy ebben a hónapban 
megköszönti nyugdíjba vonult dolgozóit. Régi kollégáink 
elmondása szerint, van olyan köztük, akivel mindig csak 
ilyenkor találkoznak. Az óbébai úti épület adott otthont a 
rendezvénynek. A szokásoknak megfelelően a találkozás 
első pillanatai után a gyerekek műsorát tekintettük meg. 
A Művészeti Iskola tanulói adtak egy kis ízelítőt hangsze-
res tudásukból, majd prózai műfajok színesítették a reper-
toárt. Ezután következett a kötetlen rész, amikor mindenki 
mindenkivel beszélgetett. Felidéződtek régi humoros, vi-
dám történetek tanítási órákról, táborozásokról, rendez-
vényekről. úgy váltunk el mindenkitől, hogy jövő ilyenkor 
újra beülünk együtt az iskolapadba.
Az október hónap rendkívüli tanítási napot is tartogatott 
nekünk, hiszen szombaton is dolgoztunk. Mindenki örö-
mére projektnapot tartottunk a sport jegyében. Az őszi 
akadályversenyt az iskola falai között rendeztük meg az 
esős, hűvös idő miatt. A változatos feladatok elnyerték a 
gyerekek tetszését, egészséges verseny alakult ki a kor-
osztályok között. Mind a nyolc évfolyamon sikerült a ta-
nulókat a rossz idő ellenére is felrázni és mosolyt csalni az 
arcukra.
Nyolcadikos diákjaink ezekben a hetekben gyakran láto-
gatnak meg nyílt napjukat tartó középiskolákat. Nagy örö-
münkre szolgál, hogy különösen jó kapcsolat alakult ki a 
makói és szegedi középiskolákkal, ahol szeretettel várják 
gyermekeinket. 
A továbbtanulást segítjük azzal, hogy már hetedikesek-
kel elmegyünk különböző munkahelyekre, hogy munka 
közben, terepen ismerjük meg a szakmákat. Nagyon ta-
nulságosak ezek a kirándulások, itt látják meg legjobban 
azt, amit elméletben elmagyarázunk nekik. Munkánkat a 
Munkaügyi központ és pályaválasztást segítő szervezet is 
segíti.

Intézményünkben aktív diákönkormányzati élet is műkö-
dik, ezért nem volt kérdés, hogy a megyei parlamenten is 
képviseltettük magunkat két fővel. Nagy örömünkre szol-
gált, hogy Matuszka Esztert póttagnak javasolták a ma-
gasabb szintű delegációba. Eszti középiskolásokkal egy 
csoportban állta meg a helyét előadásban, érvelésben, 
szókincsben, tudásban, tájékozottságban. Gratulálunk!
Az őszi szünet előtt két fontos és emlékezetes műsor 
következett. Hétfőn a partiscum kft. mobil planetáriumi 
előadását tekintettük meg mind a 327-en. Egy 8x8 m2 
alapterületű, 8 m belmagasságú félgömb sátorban, több 
csoportban élvezhettük az éjjeli égboltot. Egy tanítási órá-
nyi idő alatt bejártuk a tejutat, galaxisokkal, csillagokkal 
és más égitestekkel „találkoztunk” és közben hasznos in-
formációkat kaptunk az előadótól. Mind a nyolc évfolyam 
másképp hallotta a magyarázatot, hiszen nem egyforma 
ismeretekkel rendelkeztek. A látvány és a zene igazán ér-
dekes volt, mindenképp felkeltette a gyerekek figyelmét 
a körülöttük lévő világűrre (földrajz tantárgyra), és talán 
kedvet csinált ahhoz, hogy a Budapesti planetáriumba is 
ellátogassanak.
A hónap utolsó meglepetése egy változatos zenei cseme-
ge volt.  A talamba együttes tolmácsolásában 5 kontinens 
ütős hangszereit ismerhették iskolánk tanulói mindany-
nyian. A műsorban ismertetett hangszerek az őskori bo-
toktól, a földrészek változatos ütőhangszerein keresztül 
a modern dobig jutottak el. A felcsendülő dallamok egy 
része ismerős volt, régi és új slágerek hangjait hallottuk 
ki belőlük. Az előadás érdekessége, hogy mindegyik gye-
reket úgy lekötötte, hogy nem érzékelték, mennyi ideje 
játszanak a zenészek. Nekünk, felnőtteknek is sok értékes 
információt tartogatott a hangszerek megszólaltatása 
közötti magyarázat. Még két hasonlóan értékes koncert 
vár ránk az idei tanévben, amelyben zongora és fúvósok 
lesznek vendégeink.
Az őszi szünet az idén szokatlanul hosszú volt, s ezután 
meg sem állunk karácsonyig! Itt ragadnám meg az alkal-
mat, hogy nagy szeretettel hívjak mindenkit az Adventi 
Iskolabálba november 29-én szombaton a Rónay-kúriá-
ba! A már megszokott jó hangulat és finom svédasztalos 
vacsora várja kedves vendégeinket. Jelentkezni az idén 
is az igazgatói irodában lehet november 26-ig. Legyen a 
vendégünk!

Szabóné Vígh Erzsébet
igazgató
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KÖZÉRDEKŰ HÍREK

A Csongrád Megyei településtisztasági Nonprofit kft.  tá-
jékoztatja önöket arról, hogy az 1997. évi CLV. törvény 
(fogyasztóvédelmi törvény) 17/B § (3) bekezdésében 
előírtaknak megfelelően átalakítottuk ügyfélszolgálati 
rendszerünket a következők szerint:
Személyes és telefonos ügyfélszolgálat ügyfélfogadási 
ideje:

Hétfő, kedd, szerda: 8:00-15:00
Csütörtök: 7:00-19:00
péntek: 8:00-13:00

Személyes ügyfélfogadás helyszíne: 6728 Szeged, Város-
gazda sor 1. szám I. emelet 102. szoba

központi ügyfélszolgálati telefon: 06-62/777-111

 tÁJÉkOZtAtÁS 

 RENdőRSÉGI HíREk tisztelt kiszomboriak!

Minden magyar állampolgár egyik legfontosabb elvárá-
sa a Rendőrség irányában a közbiztonság fenntartása, a 
szubjektív biztonság megteremtése. Magyarország Ren-
dőrsége 2014 júliusában,  19/24 Megyés program elneve-
zéssel programot hirdetett, melynek lényege a települé-
sek rendőri létszámának fokozása, a közrend fenntartása, 
az önök biztonságérzetének javítása érdekében.
A program keretében minden településen, az év minden 
napján  találkozhatnak kollégáinkkal, akik készséggel áll-
nak az önök segítségére.

további sikeres, nyugodt évet kívánok önöknek!

tisztelettel:
károlyi Zoltán rendőrőrnagy,
kiszombori Rendőrőrs parancsnoka 

    köSZöNöM! 
Szeretném megköszönni a kiszombori választópolgárok 
szavazatait, amellyel a munkám folytatása mellett döntöt-
tek, és az elkövetkező öt évre a polgármesteri feladatokkal 
megbíztak. 

Szegvári Ernőné polgármester

tisztelt választópolgárok!

Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik bizal-
mukkal és szavazatukkal hozzájárultak ahhoz, hogy újra 
megalakuljon kiszomboron a Roma Nemzetiségi önkor-
mányzat. Célunk, továbbra is segíteni az arra illetékes csa-
ládokat.
továbbá megköszönjük a kiszombori önkormányzat pol-
gármester asszonyának és az önkormányzat dolgozóinak, 
hogy segítették munkánk előmenetelét.
tisztelettel és szeretettel kívánunk erőt, egészséget és sok 
szerencsét mindenkinek az elkövetkezendő években!
A kiszombori Roma Nemzetiségi önkormányzat elnöke és 
képviselőtársai

Andrási Attiláné
Bakos tamás
Bakos tamásné
kürti Lászlóné

 köSZöNEt

 köSZöNEtNYILVÁNítÁS Hat ciklus, 24 év után elköszönök kiszombor lakos-
ságától. köszönöm, hogy az önök jóvoltából szol-
gálhattam a községet. kiszombor Nagyközség ön-
kormányzatának további sikeres munkát kívánok.

             Bacsa György
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 MÉGIS VOLt kOCSIBEHAJtó A tORONY FöLdSZINtJÉN! A korábbi kutatások cáfolni igyekeztek több visszaemlé-
kező állítását, miszerint a kastély tornyának földszinti ré-
szén árkádos kiképzésű kocsibehajtó lett volna. úgy gon-
dolom, sikerült találnom több, bizonyító erejű nyomot is, 
amelyek egyértelművé teszik, hogy mégis volt kocsibe-
hajtó a torony földszintjén.
Sőt, ezen túl az egész kastély építéstörténetét illetően is 
fény derült néhány, talán lényeges momentumra.
további részleteket a Facebook Szeretünk, kiszombor és 
a kzhonismeretikor.hu oldalon találhatnak.

                                                                           Borsi Sándor

Honismereti körünk aktív pártoló tagja, Borsi Sándor mű-
vésztanár, a helyi műemlékek régi „életének” kutatója, 
munkája során érdekes adalékokra lett figyelmes. Ezt már 
egy korábbi anyagában: A kiszombori Nepomuki Szent 
János-szobor története című kis tanulmányában meg-
mutatta, most újabb gondolatokkal jelentkezik. Az elmúlt 
években saját kiállítása is volt községünkben a műemlé-
kekről készült rajzaiból.
Nagyon örülünk annak, hogy valaki ennyire magáénak 
érzi kiszombor értékeit, és segíti a lakosságot a régi érté-
keink megismerésében.
                                                                                Endrész Erzsébet
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A kiszombori dózsa György Általános Iskola tanu-
lói számára meghirdettük a horgász- szakkört. Amit 
szombatonként 09.00-11.00-ig tervezünk megtarta-
ni. Oktatók: Benyó Nándor, kovács pál. Előzetes ja-
vaslatokat a témákkal kapcsolatosan szívesen foga-
dunk a kiszombori.she@gmail.com címen.
Egyesületünk állami horgászvizsgára felkészítést és 
vizsgáztatást szervezett szeptember 19-én. 4 fő vett 
rész a felkészítőn, többen tettek sikeres horgászvizs-
gát. köszönjük a művelődési ház dolgozóinak ön-
zetlen segítségét. 
2014. szeptember 23-án 500 kg méretes pontyot te-
lepített. 
2014. november 28-án, pénteken 17 órai kezdettel 
az előzetes terveknek megfelelően ez évben utoljá-
ra horgászvizsgáztatást tartunk. A vizsgáztatás helye 
kiszombor, Ady Endre Művelődési Ház, Szegedi út 
13. A kiszombori Sporthorgász Egyesületnél vizsgá-
zók részére ingyenes felkészítés lesz 2014. novem-
ber 28-án, pénteken 17 órakor.
A felkészítés helye kiszombor, Ady Endre Művelődé-
si Ház, Szegedi út 13. 
A felkészítés megfelelő létszám esetén kerül meg-
tartásra, ezért ez regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni a kiszombori.she@gmail.com címen le-
het név, telefonszám és e-mail cím megadásával.
Egyesületünk felvette a kapcsolatot a Herman Ottó 
természetvédő körrel. Egyesületünket számos vizs-
gáztatást elősegítő, ill. horgászattal kapcsolatos 
anyaggal látta el, így javulhat a felkészítő előadá-
saink színvonala, valamint egyesületünk internetes 
oldala is bővülni fog ide vonatkozó kiadványokkal. 
Második vagy féléves területi engedélyek értékesí-
tése: - telefonon történt egyeztetés után 
(06 70/ 327-8862, O l á h  Sándor) a megbeszélt he-
lyen és időben.

 VÁLYOGOSI-HíREk  köNYVtÁRI-HíREk 
Hagyományainkhoz híven újabb könyvajánlóval 
kedveskedünk régi és leendő olvasóinknak.

Szépirodalom

Csodálatos utazás/Anderson, Catherine
Elefántsirató/Smith, Wilbur
A harcos/McCarty, Monica
Az éhezők viadala (trilógia)/Collins, Suzanne
A beavatott (trilógia)/Roth, Veronica
A hitetlen/Cole, Martina
kadahfi háremében/Cojean, Annick
királyok csatája/Martin, George R. R.
Az álmok háza/Agatha, Christie
Nápolyi vakáció/Fejős Éva

Szakirodalom

Forma-1 2014/Jones, Bruce
Műkincsvadászok/Edsel, Robert
konyhatündérország/kocsmáros Nóra
Harckocsi-hadviselés/Jorgensen, Christer
Lélegezz helyesen!/Halbig, konrad
Női igazságok/Csiszár Miklós
Az írás-olvasási és számolási zavarok kezelése/Chris-
tiansen, Andrea
Sír a kisbabám!/Gienger, Wilhelm
teherautók enciklopédiája/davies, peter James
Sztárdiéta/Endrei Judit

Gyermek- és ifjúsági szépirodalom

A Szent Johanna gimi 1-7./Leiner Laura
Hűvösvölgyi suli 1-4./Marosi Edit
Szeleburdi szurikáták/Whybrow, Ian
A rejtélyes tiramisu esete/Stilton, Geronimo
50 tündérmese
törpmobilok versenye/peyo
Egy egér naplója/Bálint Ágnes
Farmeros hercegnő/peduzzi, Elena
Egy ikerpár titkos naplója/Szűcs Vanda
Léghajóval a dinoszauruszok földjén/durrell, Gerald

kelemen Gabriella
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Már kora reggel mosollyal, kacajjal telt meg a templom 
előtti kis tér. készülődtünk egy újabb kerékpártúrára, ez-
úttal Csikóspuszta volt a cél. Mivel a nap nem melegített 
kellően, így mindenki a saját vérmérsékletének megfeleő-
en felöltözött, illetve felvette, akarom mondani bevette a 
„melegítőt”. Menj már arrébb, gyerekek húzodjatok egy 
kicsit összébb, így nem fér mindenki bele, ő kilóg, nincs 
rajta, mindenki mondja  … elkészült a széles mosolyú cso-
portkép is. Jancsi gondos és szakértő szemeivel átnézte a 
kerékpárokat, és már gurultunk is. 
Lelkes kis csapatunkban nemcsak tagok, de nagy örö-
münkre programjainkkal és céljainkkal szimpatizálók is 
voltak, így vágtunk bele a lábakat, fenekeket nem kímélő, 
cirka 70 kilométeres útnak. Makón még egy fővel gyara-
podott vidám csoportunk, majd a legifjabb kerékpárosok 
tempóját követve suhantunk végig a városon Makó-Rákos 
irányába. Ott mindjárt meg is kellett állnunk, hogy az ad-
dig elvesztett kalóriákat gyorsan pótoljuk. 
Innen már nem is volt annyira messze Csikóspuszta, mely 
a körös-Maros Nemzeti park területén található, a védett 
Csanádi pusztákhoz tartozik. A Blaskovics család egykori 
majorja, valamint az ehhez tartozó kúria és kápolna a ne-
vezetességei e kis településnek. A monda szerint a király 
száműzte Blaskovics Bertalant a mocsaras vidékre a 19. 
században, aki aztán felvirágoztatta a birtokot, és mintegy 
4777 holdasra terjesztette ki a területét. Először a kúriá-
hoz tartozó templomot kerestük meg, mely sajnos a lassú 
enyészet keserű sorsára jutott a hosszú évek alatt. Mivel 
a rom egy sűrű farengeteg közepén áll, az útról nem is 
látható, ezért egy kisebb kitérő után tárul csak fel előt-
tünk. Már egészen közel kell járnunk, hogy észrevegyük. 
Megláttuk. Megálltunk. körbesétáltuk, bekukucskáltunk 
a betört ablakokon, lenéztünk a pincébe. Hallgattuk a 
kriptakápolna csendjét. Ezt a csendet csak a számtalan 
méhecske lágy duruzsolása törte meg. A falakat sűrűn 
befutotta a borostyán. Ha nem borostyán, hanem rózsa 
szövi be a falakat, még azt is hihettük volna, hogy Csip-
kerózsika alvó várához érkeztünk. Mérhetetlen nyugalmat 
árasztott a hely, ahol is megállt az idő, de talán éppen et-
től egy kicsit félelmetes is volt. Magunk mögött hagyva a 
romos templomot, áttörtük magunkat a kis erdő nagyra 
nőtt, érintetlen aljnövényzetén, hogy elénk tárulhasson a 
mocsár. A mocsár, mely számos átvonuló madárfajnak ad 
átmeneti otthont. Ezek közül kiemelkedik a daru, kis lilike 
és póling. Európa hírű a túzokállománya, párzásuk sok kí-
váncsi külföldit csalogat ide. Ottjártunkkor természetesen 
már nem voltak vonuló madarak, de az előző csapadékos 
napoknak köszönhetően sok-sok gombára lettünk figyel-
mesek Ha nem a túzok párzása, akkor András magával 
ragadó gombászati szakértelme csalogatott minket maga 
köré. Érdeklődő kis csapat vette körül pillanatok alatt.
E kis kitérő után ismét nyeregbe szálltunk, és királyhegye-
sen át utunkat vettük Apátfalva felé. de hogy biztos elég 
időt adjunk kedves szakácsainknak, Marcsikának, Juliská-
nak, és Jánosnak, akik a fakanalat választották a kereke-
zés helyett - csakis azért, hogy finom bográcsos paprikás 
krumplival várjanak minket Apátfalván - tettünk még egy

kitérőt, hogy megtekintsünk egy keresztet. Éhesen, de 
nem fáradtan érkeztünk meg Apátfalvára, ahol nem csak 
a gőzőlgő finomság várt minket a nagy bográcsban, 
de Marcsika és Juliska felejthetetlen zenés produkció-
ja is. Ismételten pótoltuk a letekert kalóriákat az ízletes 
krumplipaprikással és finom savanyúságokkal. Mártika 
meggyborával le is öblíthettük torkunkat, majd egy rö-
vid szieszta következett mielőtt utolsó előtti etapunknak 
veselkedtünk volna. Innen egy fővel kevesebben folytat-
tuk két keréken az utat, mert csapatunk legifjabb tagja, 
Bojtorján, a négy kereket részesítette előnyben. Minden 
elismerés az övé, hiszen kb. 45 kilométert tekert, ami nem 
kis teljesítmény az ő korában. természetesen elismerés il-
leti a többi ifjat: Bogit, Balázst, Áront és Márkot is. A negy-
venen túliakról már nem is beszélve! Csak úgy repültünk 
a csodás Apátfalvát és Makót összekötő kerékpárúton, 
és közben arról álmodoztunk, bárcsak Zombort is ilyen 
út kötné össze Makóval. Megérkeztünk utolsó előtti állo-
másunkhoz, a Gyarmati cukrászdához. Már csak azért is, 
hogy biztosan kibírjuk hazáig, no meg, ha valaki esetleg 
éhes maradt volna. Édesség utáni vágyunkat kielégítve 
nem maradt más hátra, mint hogy visszatérjünk a kiindu-
ló pontunkhoz.
  Még egy utolsó „álljatok már összébb, gyere már 
beljebb, menj már arrébb, mindenki mondja, hogy csíz”  - 
majd  kellemesen elfáradva, de szép élményekkel gazda-
gabban mindenki azzal a jóleső érzéssel tért haza, hogy 
a napot aktív kikapcsolódással, egy baráti, hangulatos 
közösségben töltötte, kint a szabadban, a természetben. 
Ha kis beszámolóm felkeltette az érdeklődésedet, keress 
bennünket, figyeld a programjainkat - melyekre várunk 
minden kedves érdeklődőt! Megtalálsz bennünket a fa-
cebookon is. 

Sarnyai Anikó Emese

 CSIkóSpUSZtÁRA kEREkEZtüNk EGY OktóBERI SZOMBAtON
   HíREk A kISZOMBORI SZtE HÁZA tÁJÁRóL
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HONISMERETI HÍREK

 HONISMEREtI tÉLI EStÉk 
Október 30-án elindítottuk ezt a rendezvénysorozatot, 
amelyre folyamatosan várjuk a vendégeket. Minden csü-
törtök 17 óra.

 AdVENtRE kÉSZüLüNk 
A községi önkormányzat és a honismereti kör szervezésé-
ben az idén is megrendezzük hagyományos adventnyitá-
sunkat a templomtéren. 
Az aranykapu vásárra mindenkit szeretettel várunk majd. 
A téren a tavalyihoz hasonlóan lehetőség lesz karácsonyi 
apróságok vásárára, amelyre a részvételi szándékot kér-
jük, jelezzék a kultúra házában.
Aki az adventi koszorúhoz fenyőágat tudna felajánlani, 
kérjük, írjon a  kzhonismeretikor@gmail.com címre vagy 
jelezze a kultúra házában vagy a polgármesteri Hivatal-
ban.
November 30-án, advent első vasárnapján a hagyomá-
nyos programok: ünnepi szentmise, adventi gyertyagyúj-
tás, adventhirdetés, betlehem szentelése, hittanos és 
énekkaros gyermekek műsora, aranykapu vásár; mellett
új rendezvények is lesznek ezen a napon. 
  11 - 14 óráig a Rónay-kúriában tánczos Sándor gyü-
mölcsfaragás-bemutatója színesíti a napot. Ide is várjuk 
az érdeklődőket, hisz megtanít az ünnepi asztal érdekes 
díszítésére. A tűzpadka Facebook oldalon meg lehet te-
kinteni munkáit, tevékenységét.
  16 órakor pedig adventi koncert lesz a templomban a 
Csapó Bence, Csapó Boglárka, Csapó dániel, valamint Ró-
nai dániel és török Boldizsár műsorával.
A rendezvényre mindenkit szeretettel várunk.

 kISZOMBORI HONISMEREtI HíREk 
Elindult a kiszombori Honismereti Hírek oldal. Itt minden 
héten egy órában hangban, élőszóban tudhatjuk meg, 
mi történt az elmúlt egy hétben községünkben, illetve 
milyen programokkal várunk mindenkit a következő hét 
napban. Ott leszünk minden rendezvényen, hírt adunk a 
történésekről. Megkérdezzük a szervezőket, elbeszélge-
tünk a résztvevőkkel és a kilátogatókkal. külön rovatban 
foglalkozunk az önkormányzati hírekkel, egészségpercek 
lesznek hallhatóak kiszombor háziorvosaival, és bekap-
csolódunk a sportba is, hírt adunk a honismereti kör mun-
kájáról és mindennapjairól. 

Várjuk a lakosok ötleteit írásban itt, a honismereti hírek 
Facebook oldalán, vagy szóban a Honismereti Hírek üze-
netrögzítős telefonszámán a 62/611-711 számon, akár a 
kzhonismeretikor@gmail.com levélcímen.

Az első híradás linkje: https://www.youtube.com/watch?-
v=okbbydBCOqk&feature=youtu.be
Az oldalt a honismereti kör működteti, két pártoló tagja: 
Sas Zsolt és kovács kitti végzi az érdemi munkát.

 HELYtöRtÉNEtI GYűJtEMÉNY 
újabb tárgyakkal bővült a néprajzi gyűjteményünk Feren-
csik János, Szalmáné Horváth Mártika, kovács Mihályné, 
kozma István jóvoltából. köszönjük.

 kUpAkGYűJtÉS 
köszönjük, hogy sokan hoztak már be a kultúra házába ku-
pakokat, melyeket folyamatosan várunk. tenczerné kasza 
Mária ötletgazda segítségével majd megvalósulhat nyá-
ron a játszótér kerítésén sok érdekes kép.
közösségi szolgálat lehetősége a honismereti körben to-
vábbra is fennáll. Várjuk a fiatalok jelentkezését a kzhonis-
meretikor@gmail.com levélcímre.

 RÉtESSütÉS A köRREL 
November 20-án 14 órai kezdéssel, a honismereti téli es-
ték keretén belül rendezzük a rétessütést a honismereti 
kör asszonyaival. 
Várjuk a tanulni vágyókat, ifjakat és még ifjabbakat.

 BEHARANGOZó: LUCA-NApI BOLONdSÁGOk 
december 13-án, szombaton 16 órás kezdéssel újra vár-
juk a falu apraját-nagyját erre a hagyományos rendezvé-
nyünkre az Ady Endre Művelődési Házba.
Rengeteg régi és új tevékenység vár mindenkire, lesz 
móka és kacagás. persze rengeteg Luca-pogácsát is sü-
tünk, tököt faragunk, ólmot öntünk, kézműveskedünk, és 
talán megmutatja magát a Luca-boszorkány is.
Meghirdetjük a Luca-boszi jelmezversenyt gyermek és 
felnőtt kategóriában is.
továbbá keressük a legszebb Luca-tökfaragást, és a leg-
nagyobb tök is begurítható a kultúra háza udvarába.
Lesz Luca-tombola, és sorsolunk néhány érdekességet a 
résztvevők között.
Segítőink, kézműveseink ezen a napon: Galgóczi Má-
ria, Szűcsné ponyecz Mária, Szalmáné Horváth Mártika, 
tenczerné kasza Mária, Vajda Ágnes, tóth-Rozsán tünde, 
Majorosné László Edit, dömösi Emese, Rozsánné Évike, és 
várunk további segítőket,támogatókat is, ha szívesen be-
kapcsolódnának ebbe a rendezvénybe.

 kIRÁNdULÁS SCHöNBRUNNBA 
Honismereti körünk 2015. május 31-június 1-jére kirándu-
lást szervez Sissi, Erzsébet királyné kastélyába, valamint a 
Hofburgba, és az első napon Sopron és Nagycenk látniva-
lóit is felkeressük.
A kirándulásról részletes tájékoztatást lehet kérni a kzhon-
ismeretikor@gmail.com levélcímen.
Az érdeklődőket megbeszélésre december 15-én, hétfőn 
18 órakor várjuk az Ady Endre Művelődési Házban.
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RENDEZVÉNYEK - HIRDETÉSEK

Felelős kiadó: kiszombor Nagyközség önkormányzata 
Levelezési cím: 6775 kiszombor, Szegedi u. 13.     
Lapzárta: 2014. november 4.     
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, kunné Horváth Izabella, 
Nógrádiné Vígh krisztina , Szabóné Vígh Erzsébet, Ulicsák-Szabó Ágnes, Varga Attila

 IMpRESSZUM 

- alágyújtós, koromtalanító
- csőkefe, kéménykefe
- szeneslapát, kályhacsövek
- egér- és pocokirtó szerek
- kerékpár világítás, zár
- ajtó-ablak szigetelők

- fagyálló, szélvédőmosó
- 2t olaj, lánckenő olaj
- fejsze, balta, hasító ék
- kerékpár külső és belső gumik

Zombori Gazdabolt
Kiszombor, József Attila u. 13.

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