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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A KÉPVISELŐ TESTÜLET ÜLÉSEIRŐL RÖVIDEN
2014. június 18. napján a képviselő-testület
rendkívüli ülést tartott, melynek során döntést
hozott arról, hogy
• a KEOP-4.10.0/N pályázati felhívás alapján
„Napelemes fejlesztések megvalósítása Kiszombor Nagyközség Önkormányzat intézményeiben” tárgyú pályázatot nyújt be. A pályázathoz
kapcsolódóan a közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízta az SZMI Mérnöki Iroda Kft.-t
450.000 Ft + áfa összegű megbízási díjért, a projekthez kapcsolódó pályázatírásra 200.000 Ft +
áfa összeget biztosított.
2014. június 24. napján tartott soros ülésen a
képviselő-testület első napirendi pontban tudomásul vette a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség tevékenységéről szóló tájékoztatót.
A második napirendi pont keretében elfogadta
a polgármesteri jelentést.
Ezt követően a rendelettervezetek, döntési javaslatok napirendet tárgyalta, melynek keretében a testület:
- módosította
• a gyermekétkeztetés térítési díjáról és a bölcsődei napközbeni ellátásáért fizetendő intézményi
térítési díjról szóló 9/2012.(III. 28.) önkormányzati rendeletét, és
• az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
szóló 6/2014.(II. 26.) önkormányzati rendeletét;
- döntött arról, hogy
• a Kiszombor Község Önkormányzata, Ferencszállás Község Önkormányzata, Klárafalva
Község Önkormányzata és Kübekháza Község
Önkormányzata között a fogorvosi alapellátás
biztosítására vonatkozó együttműködésük szabályozására 2008. január 1-jei hatállyal létrejött
megállapodást meg kívánja szüntetni elsősorban közös megegyezéssel, 2014. szeptember
30. napjával, mivel Kiszombor nagyközségben a
fogorvosi alapellátás biztosítása a jövőben egy
egységes körzetben történne, melynek ellátási
területe kiterjedne Kiszombor, Ferencszállás és
Klárafalva települések teljes lakosságára,
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• a 2014. július 20-án megrendezésre kerülő
„I. Torontál kaland- és teljesítménytúra” résztvevőinek fogadásához (üdítő, ásványvíz, péksütemény) legfeljebb 50 ezer forint összeget,
• a 2014. július 12-én megrendezésre kerülő
„I. világháború centenáriuma” alkalmából megrendezésre kerülő emlékünnepségre meghívott
vendégek fogadásához bruttó 407.797 Ft összeget biztosít,
• Kiszombor címeres zászlókat vásárol és javíttat,
melyhez bruttó 308.483 Ft összeget biztosít,
• a Vízilétesítményi és Környezeti Mérnöki Kft.
által a Kiszombor, Szent István tér csapadékvíz
elvezetésével kapcsolatban adott árajánlatban
szereplő 885.000 Ft + áfa összegű tervezési díj
ellenében a terveket nem kívánja megrendelni,
tekintettel a tervezési díj összegének nagyságára;
- tudomásul vette a Maros-parti Veterán Autós-Motoros Közhasznú Sportegyesület támogatást megköszönő levelét.
Harmadik napirendi pont keretében elfogadta
a Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda 2013/2014-es nevelési évre
vonatkozó tevékenységéről szóló beszámolót.
2014. július 10. napján a képviselő-testület ismét
rendkívüli ülést tartott, melynek során döntést
hozott arról, hogy
• a „Napelemes fejlesztések megvalósítása
Kiszombor Nagyközség Önkormányzat intézményeiben” pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési
eljárásban a nyertes ajánlattevő a HungaroSun
Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.,
• a projekthez kapcsolódóan az Electro Sun Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-től megrendelte az
előzetes energetikai audit elkészítését, az energetikai tanulmány összeállítását, valamint a záró
audit elvégzését,
• elvi hozzájárulását adta Ferencszállás és Klárafalva települések makói szennyvíztisztító telepre történő szennyvízelvezetéséhez.
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HIRDETMÉNY
MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE KITŰZTE

A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK
ÉS POLGÁRMESTEREK
ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT.
A SZAVAZÁS NAPJA:

2014. OKTÓBER 12.
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.
A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK
A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről
2014. augusztus 25-ig kapnak értesítést.
AJÁNLÁS
Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet.
A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár
2014. szeptember 8-ig ajánlhat jelöltet.
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.

A SZAVAZÁS

A választópolgár személyesen, a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat.
Az a választópolgár, aki 2014. június 23-ig tartózkodási helyet létesített,
és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart,
átjelentkezéssel a tartózkodási helyén szavazhat. Átjelentkezésre irányuló
kérelmet 2014. október 10-én 16.00 óráig lehet benyújtani a www.valasztas.hu
oldalon vagy levélben, illetve személyesen a helyi választási irodában.
Részletes tájékoztatásért látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt,
vagy forduljon a polgármesteri hivatalban működő választási irodához.

Nemzeti Választási Iroda
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA HIRDETMÉNYE
Tisztelt Választópolgárok!

Névjegyzék

Magyarország Köztársasági Elnöke
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választását
2014. október 12. napjára tűzte ki.

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2014. augusztus 15-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2014. augusztus
25-ig kell megküldeni. A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2014. augusztus 15-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe.
Átjelentkezés
Átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthat be, akinek legkésőbb 2014. június 23-ig létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább 2014. október 12-ig tart, átjelentkezéssel a tartózkodási helyén szavazhat.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. Az átjelentkező
választópolgár 2014. október 10-én 16.00 óráig visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.
Jelölt- és listaállítás
A Helyi Választási Iroda Vezetőjének a központi névjegyzékben található választópolgárok (2014. augusztus 15-i) adatai alapján 2014. augusztus
18-ig kell megállapítani az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások
számát.
A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2014. augusztus 25-én adja át az igénylő részére az általa igényelt
mennyiségű ajánlóívet.
Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet és a főpolgármester-jelöltet legkésőbb 2014. szeptember 8-án 16.00
óráig kell bejelenteni!
A jelölő szervezet a listát, illetve a listán szereplő jelölt jelölését legkésőbb 2014. szeptember 9-én 16.00 óráig vonhatja vissza.
A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2014. szeptember 26-án 16.00 óráig lehet bejelenteni.
Az ajánlás
Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik.
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat!
Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza.
Nem gyűjthető ajánlás:
az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó
munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
tömegközlekedési eszközön,
állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
felsőoktatási és köznevelési intézményben,
egészségügyi szolgáltató helyiségében.
Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt,
illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét.
Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.
Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek
állított. Polgármesterjelölt az, akit a település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek állított.
A választási kampány
A választási kampányidőszak 2014. augusztus 23-tól 2014. október 12-én 19.00 óráig tart.
A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül –
közterületen – választási kampánytevékenység 2014. október 12-én nem folytatható.
2014. október 12-én választási gyűlés nem tartható.
2014. október 12-én politikai reklámot nem lehet közzétenni.
A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, 2014. november 11-én 16.00 óráig köteles eltávolítani.
Mozgóurna
Csak az a választópolgár kérhet mozgóurnát, aki azért nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mert egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve
fogva tartása miatt gátolt a mozgásában. A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel vagy 2014. október 12-én, legkésőbb 15.00 óráig kell
megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.
A választással kapcsolatos részletes tájékoztatásért a Polgármesteri Hivatalban működő Helyi Választási Irodához lehet fordulni az alábbi telefonszámokon: 62/525-090, 62/525-091.
Kiszombor, 2014. augusztus 7.										
Dr. Kárpáti Tibor
Kiszombori Helyi Választási Iroda vezetője
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA HIRDETMÉNYE
Tisztelt Választópolgárok!
A Nemzeti Választási Bizottság
a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választását 2014. október 12. napjára – a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek 2014. évi általános választásának napjára – tűzte ki.
Névjegyzék
A nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe azt a választópolgárt kell felvenni, aki legkésőbb 2014. szeptember 26-án 16.00 óráig benyújtott kérelme
alapján szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben.
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2014. augusztus 15-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről.
Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2014. augusztus 25-ig kell megküldeni.
A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt,
aki 2014. augusztus 15-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe.
A jelölt- és listaállítás
A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2014. augusztus 25-én adja át az igénylő részére az általa igényelt men�nyiségű ajánlóívet.
A települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet legkésőbb 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig kell bejelenteni.
A területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát legkésőbb 2014. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni.
A jelölő szervezet a listát, illetve a listán szereplő jelölt jelölését legkésőbb 2014. szeptember 9-én 16.00 óráig vonhatja vissza.
A választási bizottságba megfigyelőt legkésőbb 2014. szeptember 26-án 16.00 óráig lehet bejelenteni.
Megfigyelő csak a központi névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként nyilvántartott választópolgár lehet.
Az ajánlás
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez a nemzetiségi névjegyzékben a választás kitűzésének napján (július 29-én) szereplő választópolgárok öt százalékának, de legalább öt választópolgárnak az ajánlása szükséges.
A területi (megyei, fővárosi) nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a nemzetiségi szervezet állíthat listát, amely a fővárosban,
megyében kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán legalább a választások tíz százalékában önállóan jelöltet állított,
és amely a nemzetiségi választópolgárok legalább két százalékának ajánlását összegyűjtötte.
Az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a nemzetiségi szervezet állíthat listát, amely a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán legalább a választások tíz százalékában önállóan jelöltet állított, és amely a nemzetiségi választópolgárok legalább
két százalékának ajánlását összegyűjtötte.
A szükséges ajánlások számát a Nemzeti Választási Bizottság a választás kitűzéséről szóló határozatában állapította meg.
Szavazás
A szavazókör pontos címét a megküldött értesítő tartalmazza.
Ahol legalább egy nemzetiség települési önkormányzati választását kitűzték, ott egy külön létrehozott nemzetiségi szavazóhelyiségben lehet
szavazni.
A nemzetiségi választópolgár a települési önkormányzati választáson legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, amennyi képviselő a településen választható (három vagy négy, a regisztrált nemzetiségi választópolgárok számától függően).
A nemzetiségi önkormányzati választáson mindenki csak a saját lakóhelye szerinti szavazókörben szavazhat. Aki azonban a lakóhelye mellett
bejelentett tartózkodási hellyel is rendelkezik, az választhat, hogy melyik településen szeretne részt venni a választáson. Ha úgy dönt, hogy a
tartózkodási helyén akar szavazni, akkor kérheti átjelentkezését a lakcíme szerinti választási irodától. Átjelentkezni október 10-én 16 óráig kizárólag
a választás kitűzését megelőzően legalább harminc nappal - június 29-ig - létesített tartózkodási helyre lehet azzal a feltétellel, hogy a tartózkodási
hely érvényessége legalább a szavazás napjáig tart. Az átjelentkezés a nemzetiségi választásra a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választására együtt történik.
Mozgóurna
Csak az a választópolgár kérhet mozgóurnát, aki azért nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mert egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve
fogva tartása miatt gátolt a mozgásában.
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához,
amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel vagy 2014. október 12-én, legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.
A választással kapcsolatos részletes tájékoztatásért a Polgármesteri Hivatalban működő Helyi Választási Irodához lehet fordulni az alábbi telefonszámokon: 62/525-090, 62/525-091.
Kiszombor, 2014. augusztus 7.
							
															
											
Dr. Kárpáti Tibor
Kiszombori Helyi Választási Iroda vezetője
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Új fogorvosi szék a rendelőben

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata „Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok
fejlesztési támogatása” című pályázat keretében beszerezte az új fogorvosi széket a rendelőbe. A beruházás
4.068.000 Ft támogatásból valósult meg. Dr. Gyergyóújfalvi-Lázár István fogorvos úr az OEP által biztosított fejlesztési támogatásból pedig fogorvosi eszközöket és kisgépeket vásárolt.
A doktor úr beszámolt róla, hogy a másfél hónapja használatba vett székről csak jókat tud mondani. A szék és
kezelőegységei olasz gyártású Vitali termékek, amelyek
a szakmában felső kategóriás eszközöknek minősülnek.
A gyártó cég több évtizedes tapasztalattal és eladásokkal
rendelkezik. Ezt a berendezéstípust főként Budapesten és
a Dunántúlon használják, de Csongrád megyében egyedülálló.
A másfél hónapos használat több kényelmi szempontot
is felderített.
A fogorvos számára nagyon kényelmes, kézre esik minden eszköz.
A páciens részéről pedig kiemelendő a kényelem, a különböző állítható pozitúrák, állítható a lámpa fényerőssége,
külön gyermekfunkció és az idősek számára külön kialakított kilépő, amely a felkelést segíti.
Ezen felül biztonsági megoldások is helyet kaptak a készülékben: rosszullét esetén azonnal lefekteti a pácienst,
és egy biztonsági mechanizmusnak köszönhetően a fúró
és egyéb eszközök azonnal leállnak vész esetén. A teljes
szék és funkciói manuálisan vezérelhetőek, például az öblítés funkció.
A kényelmi és biztonsági funkciók mellett naprakész és
segítőkész szervizszolgálat segíti a zavartalan működését
az egységnek.

Elkezdődtek a munkálatok
A haleszi buszmegállóban a Makó felé vezető úton és a
vasúti bekötőútnál is elkezdődnek a napkollektoros lámpatestek kihelyezésének munkálatai.
Ahogy korábbi számunkban már beszámoltunk róla az
EDF Démász Hálózati Elosztó Kft. nem engedélyezte a
kiépítést a Szegedre vezető oldalon, mivel az a 20 KV-os
védőtávolságon belülre esik.
Hamarosan megfelelő megvilágítást kapnak az említett
helyszínek.

Új térfigyelő kamerák
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata „A közbiztonság
növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása” (28/2014.
(IV.01.) BM rendelet) című pályázaton 7.919.168 Ft-ot
nyert a térfigyelő kamerarendszer fejlesztésére.
A kamerák várhatóan a következő helyszínekre kerülnek
kihelyezésre:
Kiszombori Polgármesteri Hivatal (Nagyszentmiklósi u.
8.),

Szociális Gondozási Központ (Óbébai u. 11.),
Ady Endre Művelődési Ház (Szegedi u. 13.),

Helytörténeti Gyűjtemény (Szegedi utca 1/3 hrsz.) – a
térfigyelő rendszer bővítése,
főtér és közpark,

Nagyszentmiklósi utca (Nagyszentmiklósi u. 92.),

a nagyközség Szeged (43-as főút) felőli bejáratánál – a
térfigyelő rendszer bővítése,

a nagyközség Makó (43-as főút) felőli bejáratánál – a térfigyelő rendszer bővítése,
a temető és a bejövő út

megújul a bölcsőde
Befejeződtek a bölcsőde kültéri munkálatai, melyek keretében új járdafelületet kapott a hátsó udvar, megújult a
járda, valamint megszépült a bejárat, ahol újjávarázsolták
a lépcsőt és környezetét. A beruházást Kiszombor Nagyközség Önkormányzata valósította meg saját költségvetéséből a közmunka programban résztvevő munkások
segítségével.
A munkálatok során nem csak az esztétika volt a fő szempont, hanem hogy még biztonságosabbá tegyék a közlekedést mind a bejáratnál, mind pedig az udvari részen.
A bölcsőde dolgozói és a gyermekek is nagyon örültek a
felújításnak, játékosan és érdeklődve figyelve élték át ezt
a pár hetet. A gondozók beszámoltak róla, hogy rengeteg
pozitív visszajelzést és dicséretet kapnak az új bejárati és
udvari rész miatt.
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Az figyelhető meg, hogy az új barabáskő-burkolatnak köszönhetően nagyobb bizalommal és biztonságérzettel
jönnek be a szülők és a gyermekek is.
Most következik a felújítás második fázisa, amely során új
bútorok, szőnyegek és játékok kerülnek beszerzésre, modernizálva a bölcsőde működését, és még barátságosabbá téve a környezetet.
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BÚCSÚ A BÖLCSŐDÉTŐL
Szülőnek lenni az élet egyik legszebb ajándéka
és egyben a legnagyobb kihívása.
Nem tanítják ezt a „ mesterséget” sehol, az élet,
a gyökerek, az emlékek a mesterek.
Mindig lehet benne változni, ahogy mi is változunk, felnövünk a gyermekeinkkel együtt.
Köszönjük a szülőknek, hogy bölcsődénket választották, nagy megtiszteltetés volt számunkra,
hogy ránk bízták gyermekeiket, szemtanúi lehettünk a kisgyermekek fejlődésének.
A búcsú nem könnyű, de az élet velejárója. Nincs
ez másképp a bölcsődétől elbúcsúzó gyermekeknél sem.
Azok a gyermekek, akik ezen a napon a vállukra
vették kis batyujukat, rengeteg hasznos” útravalót” pakolhattak bele.
A kisgyermeknevelők körültekintő gondoskodása, a sok-sok tudás, amit a bölcsődében sajátítottak el, nem fog nyom nélkül eltűnni, azt az
óvodában hasznosítják tovább.

olvasói levél
Álmod ágya bársonyára...
(Szabó Bogár Erzsébet költő, meseíró, magyarnótaszerző emlékére)
Ha a mesékre gondolok, ő jut eszembe. A gyermeki ártatlansággal átitatott, de minden bajra gyógyírt
adó világ, amelynek kapuit kedvére nyitogatta számunkra. Örömét lelte a versek, mesék megalkotásában, és ezt az örömet kész volt átadni olvasóinak.
Mindegy volt, hogy gyermek vagy felnőtt, hiszen
mindenkit elvitt az ő meseországába. Színes képekben, gyönyörű nyelvezettel ékes versekben mesélte
el történeteit, amelyben a kaland éppúgy helyet talált, mint a humor vagy a romantika. Mindemellett
szórakoztatóan bővítette a gyerekek ismereteit az
állatokról, növényekről és az emberi kapcsolatokról.
Számtalan óvodába és iskolába hívták meg vendégként és ő fáradhatatlanul ment, hogy kis olvasóinak
örömet szerezzen jelenlétével.

Épp ezért a búcsú kertipartit sem szomorú eseményként, hanem vidám, felszabadult kellemes
délelőttön töltöttük el a szülőkkel együtt.
Miközben a gyermekek felszabadultan játszottak, a konyhán készült a finom ünnepi ebéd, s
nem maradhatott el az ünnepi torta sem.
Kedves szülők! Gyorsan eltelt az 1-2 év, hiszen
nagyon élénken él bennünk a pillanat, amikor a
beszoktatást mindannyian másként éltétek át.
Jó érzés látni, megtapasztalni, hogy örömmel
bíztátok ránk gyermekeiteket.
Kívánjuk nekik tiszta szívből, hogy legyen számukra izgalmakkal és örömökkel teli az óvodai
élet is.
Akik búcsúznak:
Balogh Zalán
Balázs Zétény
Durmics Hédi
Furulyás Attila
Kardos Rita
Kispál Nikoletta
Nagy Bence
Süli András
Tóth Zorka
Zatykó Nikolett
Naszradi Ádám
Rendszeres vendég volt a szavalóversenyeken is,
mert az ő szívét megmelengette, ha saját versét
hallhatta egy-egy ifjú előadásában.
Másik nagy szenvedélye a magyarnóta volt. Sok-sok
nótaszöveg került ki a tollából. Híres zeneszerzők
versengtek a megzenésítésükért. Ma sem telik el
olyan magyarnótaest, ahol fel ne csendülnének dalai. Dalszövegeinek világában sok-sok élettapasztalat rejlik, és a dalokon keresztül is kiérződik szerzőjük
mérhetetlen életszeretete.
Néhány hete is arról beszélt, hogy mennyi történet
jár a fejében, és mi mindent kellene még lapra vetnie. Talán száz év sem lett volna elég, hogy elmeséljen, eldaloljon mindent arról a világról, ahonnan ő
jött, és ahová most bizonyára vissza is tért. Meséiben
azonban mindig itt marad velünk, és mindig lesz
majd gyermek, aki tátott szájjal hallgatja majd a történeteket a repülő sünről, a bölcs királyfiról vagy a
csodálatos kertről. És olyankor ő valahol mindig mosolyogni fog.			
Kasza Magdolna
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Nyári élet az oviban
A nyár vidáman telik az oviban azok számára is,
akik nem annyira szerencsések, hogy egy kicsit
lazább napirenddel otthon vagy valahova elutazva tudjanak pihenni szüleikkel, testvéreikkel, a nagyszülőkkel, mert a szüleik dolgoznak. A
nagy melegtől az árnyas fák és a párakapu nyújt
menedéket az udvaron, ahol szabadon játszhatnak egymással. Az ismeretlen csoportszoba és
a hétről hétre változó gyermekek és felnőttek
okozta folytonos változást - ami sok kisgyermeket megvisel - a legkülönbféle érdekes programokkal igyekszünk oldani.
Az egyik héten például palacsintaparti volt az
oviudvaron, ahol meglesték a tésztakészítés és
sütés menetét, és alaposan belakmározhattak a
kedvelt csemegéből, még a töltelékes üvegeket
is kinyalogatták a kis lurkók. A másik héten tojásrántotta, a következőn bundáskenyér illata töltötte meg az udvar párás levegőjét, és a csillogó
gyerekszemek lesték, mikor készül el már végre.
Az udvaron étkezés sem mindennapos dolog,
ennek is van egy jó kis piknikhangulata. (a „Kiszombori óvoda” - facebook oldalunkon számos
képet lehet ezekről a megörökített pillanatokról
találni!)
Megfigyelhették a meggyszedést. A magozásban, csumázásban már ők maguk is segítettek.
A piskótakóstolásnál pedig senkit sem kellett
unszolni. Egyöntetű véleményük az volt, hogy
ilyen finomat még nem ettek.
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De nemcsak finom csemegékkel kedveskedünk
nekik, hanem táncházban való részvétellel, arcfestéssel, házi táncversennyel és balettbemutatóval igyekszünk színesíteni a nyári életet.
Papós Niki nagyon szép balettbemutatóval zárta
nyári önkéntes munkáját, a gyerekeket is bevonta a bemelegítésbe, felpróbálhatták az igazi balettcipőt és hamarosan sok kis balett művészpalánta forgott, lépegetett körülötte. Egy egy ilyen
gazdag délelőtt után elcsendesedik az ovi, mese
után mindenkit elnyom az álom, csak a rigók civódása hallatszik az udvarról.
Ebben az időszakban családlátogatásokra mennek az óvodapedagógusok, otthonukban keresik fel a leendő kis ovisaikat és beszélnek meg
minden fontos tudnivalót a gyerekek szüleivel,
hogy minél zökkenőmentesebb legyen majd a
beilleszkedés. Festés, csatornázás és egyéb karbantartások is történnek ilyenkor a nyári időszakban. Az utolsó két hétben pedig a nevelőmunkát segítő kollégáink takarítják ki tetőtől
talpig az intézményt, hogy tiszta, barátságos és
esztétikus környezetben tudjuk szeptember elsején fogadni valamennyi kedves óvodásunkat
és szüleiket! Addig is kellemes pihenést és szép
nyári napokat kívánunk mindenkinek.
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Horgászvizsgáztatással kapcsolatos tájékoztató
A halgazdálkodásról és halvédelemről szóló 2013. évi CII.
törvény a horgászatot vizsgához és kötelező egyesületi
tagsághoz köti. Horgászvizsgát minden horgásznak életében csak egyszer kell tenni. Vizsgázni a halgazdálkodási
hatóság - megyei halászati felügyelő - által kijelölt szervezetnél lehet, így most már a Kiszombori Sporthorgász
Egyesületnél is.
A vizsga díja 3.500 Ft. A Csongrád Megyei Horgászszövetség kezdeményezését a Kiszombori SHE támogatja, így a
15 évesnél ifjabbak kedvezményesen - 1000 Ft befizetésével - tehetnek horgászvizsgát.
A horgászvizsga menete:
1. Regisztráció - személyes adatok felvétele.
2. A vizsga díjának befizetése.
3. Szóbeli vizsga fő kérdései. Halfelismerés színes ábrákról.
A halfajok besorolásának, méretkorlátozások, tilalmi idők,
darab vagy mennyiségi korlátozások ismerete.
4. Tesztlap kitöltése - 40 kérdés - minden esetben három
válaszlehetőség közül kell a helyeset kiválasztani - nyolc
hibáig megfelelő.
5. Tesztlapok kiértékelése
6. Sikeres vizsga esetén a vizsgabizonyítvány kiállítása, átadása. A bizonyítványt meg kell őrizni, mert
később az okmányok elvesztése, más egyesületbe történő
átigazolás esetén szükség lehet rá.

A felkészítés helye Kiszombor, Ady Endre Művelődési Ház,
Szegedi út 13.
A felkészítés megfelelő létszám esetén kerül megtartásra,
ezért ez regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni a kiszombori.she@gmail.com címen lehet
név, telefonszám és e-mail cím megadásával.
A vizsgával kapcsolatosan érdeklődni lehet a fenti e-mail
címen, valamint valyogos.hu oldalon, illetve személyesen
hétfő, kedd, szerdai munkanapokon nyitvatartási időben
(07.30-11.30; 14.00-17.00), a Hami Takarmány-és Horgászboltban, Kiszombor, Szegedi út 17. szám alatt.
Julius 25-én Egyesületünk vizsgabizottsága előtt kettő fő
eredményes állami horgászvizsgát tett.
Egyesületünk 2014. augusztus 1-jén 11:20 -kor 500 kg
méretes pontyot telepítet.
Tóeredmények: 08. 31-én Paku Tamás: 14 kg ponty.
Második vagy féléves területi engedélyek értékesítése:
- telefonon történt egyeztetés után (06 70/ 327-8862, O l
á h Sándor) a megbeszélt helyen és időben.
Vezetőség

TISZTELT SPORTTÁRS!
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata és a
Kiszombori Sporthorgász Egyesület
2014. szeptember 14-én (vasárnap) reggel
6 h-tól a kiszombori Vályogos-tavon
A horgászvizsga követelményrendszere:
HORGÁSZVERSENYT rendez, mely egyben a
- a halgazdálkodási törvény végrehajtására kiadott
„VÁLYOGOS BAJNOKA 2014.” második fordulója
(133/2013..(XII.29.) VM-rendeletben foglaltak szerint:
is!
- a halgazdálkodási és halvédelmi jogszabályokról;
- a Magyarországon élő halfajok meghatározásáról, főbb
biológiai jellemzőiről;
- az alapvető horgászmódszerekről;
- a horgászzsákmánnyal való kíméletes bánásmódról;
- a vízparti és a csónakból történő horgászat legfontosabb
biztonsági szabályairól;
- a halászati őrzés horgászokat érintő alapvető ismereteiről;
- a horgászattal kapcsolatos legfontosabb vízügyi, természet- és környezetvédelmi szabályokról;
- az egyesületi tagságból eredő jogokról és kötelezettségekről, a horgász szervezetek szerepéről;
- a horgászattal kapcsolatos helyszíni hatósági és rendészeti intézkedésekről;
- a horgászrendi szabályozások szerepéről, valamint a horgászetikáról kell tájékozottnak lenni.

2014. szeptember 26-án, pénteken 17 órai kezdettel az
előzetes terveknek megfelelően horgászvizsgáztatást tartunk.
A vizsgáztatás helye Kiszombor, Ady Endre Művelődési
Ház, Szegedi út 13.
A Kiszombori Sporthorgász Egyesületnél vizsgázók részére ingyenes felkészítési lehetőség: 2014. szeptember 19.
- péntek 17 órakor.

Nevezni egyéni, csapat (2 fős), ifjúsági-és gyermek- kategóriákban lehet.
Kérjük , nevezéseiket minél előbb, lehetőleg szept. 12-ig
tegyék meg, a szervezési feladatok átláthatósága miatt,
bár a verseny napján való nevezés lehetőségét is fenntartjuk. Nevezési díjak:
felnőtt 3000 Ft/fő, ifj.-gyermek: 1500 Ft/fő, mely egy
adag meleg ételt is tartalmaz, s amit a nevezéskor előre
kell befizetni. Érdeklődni és nevezni személyesen Makón
és Kiszomboron a kijelölt jegyváltó helyeken, valamint a
Kiszombor, Szegedi u. 17. sz. alatti horgászboltban vagy
a 0630/ 54-99-212 telefonszámon lehet Rónai Ottónál,
a verseny- és ifjúsági felelősnél. A versennyel kapcsolatos kiírás a vízparton elhelyezett hirdetőtáblákon vagy a
www.valyogos.hu honlapon látható.
Értékes díjak, nyeremények, ajándékutalványok a nevezési létszám függvényében!
Mindenkit szeretettel várunk!
Vezetőség
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Egy tábor margójára
A MATASZ, Magyar Tartalékos Szövetség Kiszombori Szervezete nyári tábort hirdetett általános iskolás - elsősorban felső tagozatos - gyermekek részére.
A tábor ötlete nem egyedi. Az interneten böngészve tapasztalhatjuk, hogy nagyon sok település közössége gondolja úgy, hogy már az
általános iskolás korú gyermekek körében is el
kell kezdeni, vagy pedig kiegészíteni azokat a
családi és iskolai ismereteket, közösségi normákat, amelyek a társadalom minden csoportjának
hasznára válnak. Mire gondoltunk? A hazaszeretet, honvédelemi alapismeretek és településünk
környezete élővilágának megismertetése játékos, „katonai” alapokra helyezve.
Ezen szempontokat figyelembe véve készítettük el az 5 napos tábor kiképzési tervét, és úgy
gondoljuk, hogy sikerült a gyakorlatban is megvalósítani azt. Bár a tapasztalatokat még nem
összegeztük, véleményem szerint a táborban
részt vett 18 gyermek maradandó élménnyel
gazdagodott.
Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a szülőkkel, részükről is sok pozitív visszajelzést és ötletet kaptunk.
Szeretnénk köszönetet mondani Kiszombor
Nagyközség Önkormányzatának, a Kiss Mária
Hortensia Honismereti Körnek, a Kiszombori Határrendészeti Kirendeltségnek, valamint Szilassi-Horváth Jenő őrnagy úrnak, dr. Decsi Róbert
alezredes úrnak, Simor Gábor tanár úrnak.
A tábor lebonyolításában a MATASZ-tagság
szinte teljes létszámban részt vett: Tóth András, Kenyeres Sándor, Bujdosó Géza, dr. Halmágyi Pál, Balázs Tibor, Endrész Erzsébet, Bacsa
György, Kelemenné Goldis Julianna, Terzin Józsefné, Duruczné Ocskó Edit, Bajnóczi János. A
lőtér használata Sákovics József hozzájárulásával történt.
Az étkeztetést a Rónay-kúria étterem biztosította.
Kiszombor, 2014. augusztus 05.
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Balázs Zoltán
táborvezető

Az alábbiakban pedig álljon itt két táborozó,
Kenyeres Balázs és Kenyeres Áron élménybeszámolója:
2014. július 14-18-ig Kiszomboron honvédelmi
tábor került megrendezésre, amely mindnyájunk számára nagyon érdekes volt.
Az első napon megtanultuk a parancsszavakat,
és gyakoroltuk az elvégzésüket, és volt egy kis
elméleti oktatás is, ami érdekes és tartalmas volt.
Ezután rajokra oszlottunk, kettő raj jött létre: a
Nagyon raj és a Hazafiak. Megválasztottuk a rajparancsnokokat, és elkészítette mind a két raj a
saját zászlaját.
A második napon a nap elején és minden nap
elején zászlófelvonás volt és a himnusz, majd
megint volt egy kis elméleti oktatás, és délután
Tóth Andris bácsival elbicikliztünk a Veszter-tanyára, ahol túlélési kiképzést kaptunk.
A harmadik nap nagyon érdekes volt, bementünk autókkal Szegedre, és meglátogattuk a szegedi hadiparkot.
A negyedik napon a lőtéren és a határőr laktanyában jártunk, felkészültünk az esti szalonnasütésre és az ünnepélyes eskütételre, melyre
a szülőket is meghívtuk.
Az ötödik nap a zárónap volt, és újra elbicikliztünk a Veszter-tanyára, ahol játszottunk és
számháborúztunk.
Az elején furcsának tűnt, hiszen nem arra számítottunk, hogy tényleg olyan kemény és komoly
kiképzést kapunk, mint amilyet apáék meséltek
a régi katonaságokról. Persze nem mindig volt
olyan katonás, jól eltöltöttük az időt, sokat játszottunk, és persze, volt egy kis elmélet is, de
csak az alapok. Ez alatt az öt nap alatt kicsit belekóstolhattunk, sokszor játékosan, hogy milyen
a katonaság.
A tábor ideje alatt megtanultuk az alapokat - vezényszavakat, rangokat -, hogy jövőre már ne az
alapoktól kezdjük, hanem úgy csináljuk ezeket,
mintha már lettünk volna katonák, és szerintünk,
ha ez volt a tábor lényege, hogy megízleltesse
velünk, hogy milyen volt a katonaság, akkor nagyon jól sikerült.
Reméljük, hogy jövőre is találkozunk régi és új
kis honvédekkel.
Kenyeres Balázs és Kenyeres Áron
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Júliusi kalandozás Kiszomboron és környékén
a Kiszombori Szabadidős és természetbarát Sportegyesülettel
Július 20-án rendeztük meg az I. Torontál kaland- és teljesítménytúrát, ami egy csapat-játékos, kerékpáros kalandozás volt Kiszomboron és
környékén. E programunk fő célja, hogy résztvevői kikapcsolódva a munkás hétköznapokból
érezzék jól magukat ezen a délelőttön. A hangsúlyt a részvételre igyekeztünk helyezni, kevésbé
a versengésre. A túrának végül mindenki nyertese lett. Itt most nem a gyorsaság, hanem a különböző pályákon való élményszerzés, illetve a
kb. 21 km-es táv teljesítése volt az elsődleges.
Az 5 fős csapatok Kiszombor széltében-hosszában kalandozhattak, ahol különféle feladatok
várták őket. Indulásként a kukorica-útvesztő
melletti népi játékparkunknál próbálhatták ki
magukat, majd kerékpáros sprintszakasz következett a kerékpárúton. Ezután a canopynál kellett átcsúszni a Maros felett. Visszakanyarodva „a
nem is olyan kicsi falunk” felé - Pincedombon íjjal lehetett célra lőni, majd a lőtéren kispuskával.
A kerékpáros ügyességi próbát a Móricz utcai
iskola udvarán teljesíthették. Innen tovább- kerekezve lovaglással kapcsolatos szellemi és gyakorlati feladatok következtek a Szalay-lovastanyán. 8. megpróbáltatásként pedig egy kedves
vendéglátással fűzerezett szellemi (vagy inkább
szellemes) totó várta a csapatokat Szekeres
Krisztiánnál.
A játékosok sportszerűségét és jókedvét különösképpen értékeltük. Ezért kértünk csapatnevet
és csatakiáltást is. Célunk a kellemes és hasznos
időtöltés mellett a csapatszellem, a „jó együtt
tenni valamit” érzésének, a sportszerűségnek az
erősítése volt - nemcsak a résztvevő kalandorokban, hanem a hátteret biztosító személyekben,
szervezetekben is. Reméljük, sikerült.
Ez alkalommal 8 remek csapat jelentkezett és indult el a kalandozáson:

a Minden lében 5 kanál,
a Makói Mozaik,
a Csiga Bigék,
a Kerekesek,
a Jenci és a Csajok,
a Csonti Brigád,
a Kesjár Család,
és a Baranyi Klán csapata.

Mindannyian hősiesen és hatalmas jókedvvel
rótták le a távot, és teljesítették a kalandtúrát
a júliusi szikrázó napsütésben, és végezetül izgalmas élményekkel gazdagodva és kellemesen
elfáradva érkeztek a célba.
Természetesen lehetett pontokat gyűjteni, és
volt eredményhirdetés is. Helyezések azonban a
klasszikus értelemben nem lettek, mivel nem a
versengést tartottuk a legfontosabbnak. Csak a
résztvevők tudják ki milyen sorrendben végzett.
A legjobban teljesítő csapat azonban egy vándorkupát vihetett magával, melyet a következő
Torontál túra alkalmával majd továbbad. A túrát
teljesítő csapatok a teljesítményüket elismerő
oklevéllel, a csapattagok pedig egy-egy személyes ajándékkal térhettek haza.
Végül a napot egy nagy közös étkezéssel és az
élmények megbeszélésével zártuk. A menü természetesen igazi magyaros gulyásleves volt.
Az I. Torontál Kalandtúra támogatói:

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata,
a Kiszomborért Alapítvány,
a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör,
a Maros Kara Tíz,
a Puszta Tüzének Őrzői Egyesület,
Kiszombori Dózsa György Általános Iskola,
a Szalay-Lovastanya Kiszombor,
a Makói Kalandpart,
a Kiszombori Polgárőr Egyesület,
a lőtéren Sákovics József, Sákovics Attila és dr.
Decsi Róbert,
Gazsi Gábor,
és nem utolsósorban Szekeres Krisztián.
Fő szervező: a Kiszombori Szabadidős és Természetbarát Sportegyesület tagjai és támogató
barátai.
Támogatóinknak, segítőinknek ezúton is köszönjük az együttműködését! Máris rengeteg
ötletünk van a folytatással kapcsolatban. Ezért
is reméljük, hogy mindenki jól szórakozott ezen
a napsütéses délelőttön, és jövőre ismét találkozunk.
NG,
a KSzTE titkára
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HONISMERETI HÍREK

2014. június 24. Szent Iván-éji tűzugrás
2004 óta ápoljuk ezt a hagyományt a faluban, most 11. alkalommal rendezte a honismereti kör a Nagyközségi Önkormányzat segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatásával. Az 1930-as években a falu utcáin még
ezt a „szertartást” űzték Kiszombor különböző utcáin.
A rendezvény a várható és előre országosan jelzett vihar
miatt beszorult a kultúra háza udvarára és színpadára, de
sok jó ember, kis helyen is elfért ezen a napon.
A néptáncfesztivál keretében az idén ellátogattak hozzánk: Óbesenyő magyar és bolgár táncosai, a földeáki
Visszér tánccsoport, a csanádpalotai Hagyományőrzők, a
makói Maros Mötyke, a nagyszentmiklósi magyar és román csoportok, az óbesenyői bolgár táncosok, Gál Tibor
és barátja citerások és a Nefelejcs néptánccsoport Makóról. Fellépett a kiszombori Hagyományőrző citerazenekar
és az örökifjú Nótafák. Nagyon nagy örömmel és tetszéssel fogadták a nézők színvonalas műsorukat, hála és köszönet a fellépőknek.
A községi sátorban kézművesek várták az érdeklődő gyermekeket és felnőtteket.
Lehetett gyöngyöt fűzni Sóki Andrásnéval, csuhébabát
készíteni Kisné Baráth Ildikóval.
Volt vessző-és kosárfonás Zsótér Jánosné segítségével,
a fafaragást Tisza Sándor tanította az érdeklődőknek, az
agyagozás, korongozás rejtelmeibe Forró István avatta
vendégeinket. Szőnyegszövésre Gálné Nagy Ildikó invitált, itt voltak a makói foltvarrók is. Kedves kis polipot Majorosné László Edittel készíthettek, mézeskalács-díszítés
Galgóczi Mária segítségével történhetett, a nemezelésbe
Rigó Angéla vezette be a kíváncsiakat, papírhajtogatásban kipróbálhattuk magunkat a Gazsi Gáborné vezette
Kreatív csoport irányításával, illatzsákocska készülhetett
Dömösi Emese iránymutatásával, kreatív tárgyakat, hűtőmágnest Tenczerné Kasza Máriával alkothattunk, üvegtárgyak gravírozását mutatta meg Vas Éva, és lufit hajtogatott a gyermekeknek Tenczer Zita.
Minden helyi kézműves a honismereti kört támogatta
ezen a napon, amit szívből köszönünk, hisz segítségükkel
igazi kézműves kavalkádnak lehettünk részesei.
A Szent Iván-éji tűz számos fiatalt, gyermeket, zomborit
ugrásra késztetett ezen az estén.
A kitartóknak késői órákig a Juhász zenekar muzsikált.
A rendezvénybeli támogatását köszönjük még Gazsi Gábornak, a Nagyközségi Önkormányzat, a Rónay-kúria és
a művelődési ház dolgozóinak, a Képviselő-testületnek,
Süli Katalinnak, Szalmáné Horváth Mártikának, Pópity
Istvánnénak. Az óvodának, hogy biztosította a táncosok öltözési lehetőségét, így köszönet Börcsökné Balázs
Mártikának, Becsei Gyögynének, Tassiné Kása Zsuzsának,
Gera Ferencnének, valamint önkéntes segítőinknek, a közösségi szolgálatot teljesítő Csejtei Zsófiának, Miskolczi
Máténak, Pópity Istvánnak.
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kukorica-útvesztő fesztivál 2014
Az esőhéttel meghosszabbított rendezvény 17-én zárul.
Köszönjük minden támogatónk segítségét.
Minden látogatónk adománybelépőjével hozzájárult a
további, közösségnek, Kiszombor lakóinak, kistérségnek
szóló, Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör által szervezett programok megvalósulásához, és ezt nagyon köszönjük a köz nevében.
Valamint elismerés a honismereti kör tagjainak és pártolóinak, akik részt vettek ebben a „sokemberes” munkában.
5 hetes rendezvényünk képsorozata megtekinthető az
utveszto.com galériájában, ill. a https://www.facebook.
com/utveszto oldalon.

Helytörténeti Gyűjteményünk adományozói
Helytörténeti Gyűjteményünk gyarapítói az elmúlt időszakban: Daróczi András, Daróczi Andrásné Viola Klára,
Kocsis Andrásné, Balázs Zoltán, Kovács Mihályné, Nagy
Attila, Litsauer Gábor, Bódi Julianna.
Köszönjük szépen.
Endrész Erzsébet
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HIRDETÉSEK

RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSE, LEBONYOLÍTÁSA KISZOMBORON:
- AQUA P’ART szállás, kemping, szabadidőközpont, apartmanház: Óbébai u. 05401/2. és a
- TÓ-PARTY PANORÁMA PANZIÓ Kiszombor, Tó
u. 2.

AZ ÉPÜLETEK ÉS ANNAK TELJES FELSZERELÉSE
BÉRELHETŐ!
Kulturált helyszínt biztosítunk családi-, baráti társaságok rendezvényei: osztálytalálkozók,
születés-és névnapok, ballagások, munkahelyi
rendezvények, eljegyzés, kis lakodalom, oktatás,
árubemutatók, bulik…stb.) számára. Távolról
érkező rokonai, ismerősei részére kényelmes
szálláshelyeket kínálunk. Új, modern bútorzatú szobák, apartman, sátorhelyek, fürdőszobák,
konyhák korszerű felszereléssel, étkezők. Udvari árnyas és zárt közösségi terek rendezvények
számára. Kerti sütés-főzési lehetőségek, kemencézés, bográcsozás. Ingyenes WI-FI és zárt autóparkoló.
20%-os HAGYMATIKUM fürdőbelépőjegy kedvezményt biztosítunk szállóvendégeinknek!
Osztálykirándulások, táborozási
lehetőség
kőépületben vagy 2 m magas, modern, komfortosan felszerelt, vízálló kempingsátrakban
gyermek és ifjúsági csoportoknak. Sportolási
lehetőség az udvaron: kosárlabda, ping-pong,
csocsó, tengó/lábtenisz, tollaslabda, kerékpár
bérlés.
Horgásztó partján csodálatos természeti környezetben várjuk Kedves Vendégeinket!
ELÉRHETŐSÉGEK, SZÁLLÁSFOGLALÁS:
Tel.: 06-20/ 380-11-59 vagy 06-30/ 54-99-21
Email: kiszomborpanzio@gmail.com
Web: www.falusihorgaszturizmus.hu
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SZILVÁGYI SÁNDOR KLASSZIKUS
GITÁRKURZUS
KISZOMBOR, 2014. AUGUSZTUS 17-24.
A Falusi Turizmus Nonprofit Bt. szervezésében először kerül megrendezésre zenei tábor Kiszomboron. Az egyhetes gitárkurzusnak a 2013-ban átadott
AQUA P’ART Szállás, Kemping és Szabadidőközpont
és a Tó-Party Panoráma Panzió ad helyet.
A kurzust augusztus 17-én este 17:30-kor a Liszt- és
Artisjus-díjas művész koncertje nyitja meg. A hangverseny helyét a páratlan akusztikával rendelkező,
13. században épült körtemplom, a Rotunda adja.
A kurzus létrejöttének célja a résztvevő gitárszakos
egyetemi hallgatók magas szintű szakmai képzése.
Az egy hét alatt megszerzett zenei tudás mellett
részletes módszertani és anatómiai ismereteket sajátítanak el Szilvágyi Sándor egyedülálló klasszikus
gitár tanítási módszere által.
Az órák látogathatóak, az érdeklődő közönség számára passzív részvételi lehetőséget biztosítunk.
(részletek a honlapunkon: www.falushihorgaszturizmus.hu)
A résztvevők a szakmai órákon kívül megismerkedhetnek Kiszombor kulturális és természeti értékeivel, élvezhetik a makói Hagymatikum Termál- és
Gyógyfürdőt, és megismerkedhetnek a helyi gasztronómiai specialitásokkal.
A hetet augusztus 24-én este 19:00-kor a résztvevők
koncertje zárja.
A koncertekre a belépés ingyenes! Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
Rónai Dániel
Falusi Turizmus Nonprofit Bt.
Rónai Dániel
6775, Kiszombor,
Szegedi utca 17.
Tel: +36202668570 ; +36203801159
E-mail: gitarkurzus@gmail.com
kiszomborpanzio@gmail.com
http://falusihorgaszturizmus.hu/
GPS: É 46°10’ 57.63’’; K 20°24’ 54.26

IMPRESSZUM

Felelős kiadó: Kiszombor Nagyközség Önkormányzata
Levelezési cím: 6775 Kiszombor, Szegedi u. 13.			
Lapzárta: 2014. augusztus 12.				
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
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