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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

 A KÉPVISELŐ TESTÜLET ÜLÉSEIRŐL RÖVIDEN
2014. július 30. napján a képviselő-testület rendkívüli ülést tar-
tott, melynek során döntést hozott arról, hogy 
 • a KEOP-4.10.0/N pályázati felhívás alapján „Napelemes fej-
lesztések megvalósítása Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 
intézményeiben” tárgyú pályázathoz kapcsolódóan projektme-
nedzsment feladat ellátásra 500.000 Ft + áfa összeget biztosít, 
valamint az Electro Sun Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-től 
megrendelt előzetes energetikai audit elkészítéséért, az ener-
getikai tanulmány összeállításáért és a záró audit elvégzéséért 
fizetendő megbízási díj összeget módosítja,
 • a József Attila utcai járdaszakasz felújítását szükségesnek tart-
ja, egyúttal felkérte a polgármestert, hogy a járdaszakasz 
viacoloros felújítására vonatkozóan készíttessen árkalkulációt.
2014. augusztus 19. napján a képviselő-testület ismét rendkívü-
li ülést tartott, melynek során döntést hozott arról, hogy 
 • a „Napelemes fejlesztések megvalósítása Kiszombor Nagyköz-
ség Önkormányzat intézményeiben” pályázathoz kapcsolódóan 
módosítja a pályázat megvalósítási helyszíneit és a tervezett be-
ruházás teljes beruházási költsége összegét. 
2014. augusztus 26. napján tartott soros ülésen a képviselő-tes-
tület első napirendi pont keretében elfogadta a polgármesteri 
jelentést.
Ezt követően a rendelettervezetek, döntési javaslatok napiren-
det tárgyalta, melynek keretében a testület:
 • módosította az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
6/2014.(II. 26.) önkormányzati rendeletét,
 • megalkotta a fogorvosi alapellátás körzetéről szóló 14/2014. 
(VIII. 27.) önkormányzati rendeletét, mely alapján a fogorvosi 
alapellátás vonatkozásában Kiszombor nagyközség, valamint 
Ferencszállás és Klárafalva községek közigazgatási területei al-
kotnak egy – 6775 Kiszombor, Szegedi u. 2. szám alatti székhelyű 
– fogorvosi körzetet 2014. október 1. napjától,
 • hatályon kívül helyezte az ivóvíz-szolgáltatás díjának megálla-
pításáról szóló 6/1994.(III. 8.) KKÖT rendeletét;
- döntött arról, hogy 
 • Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Ferencszállás Község 
Önkormányzatával és Klárafalva Község Önkormányzatával az 
egységes fogorvosi körzetben történő fogorvosi alapellátás biz-
tosítására vonatkozó együttműködésük szabályozására Megál-
lapodást köt, amely 2014. október 1. napjától hatályos,
 • módosítja a Maros-völgyi LEADER Egyesülettel együttműkö-
dési megállapodás megkötése tárgyú 193/2013.(VIII. 27.) KNÖT 
határozatát az előfinanszírozáshoz szükséges visszatérítendő tá-
mogatás és egyéb költségek tekintetében,
 • a Határbástya Kft. képviseletében Szöllősi Gergely üzletveze-
tő kérelmére - a Rónay-kúria étterem ingatlan tulajdonosaként 
hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlant bérlő vállalkozó az étterem-
ben lévő gázórát kisebb teljesítményűre cserélje,
• a megvételre felajánlott helyi ingatlan tulajdonjog megszer-
zésének lehetőségével nem kíván élni, tekintettel arra, hogy az 
Önkormányzat már elegendő hasznosítható ingatlannal rendel-
kezik,
 • hozzájárul Gábor Istvánné bérlő kérelmére a Kiszombor, Nagy-
szentmiklósi u. 10. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan 
– bérlemény - belső álalakításához, az üzlethelyiség és a raktár-
helyiség 25-25 m2-rel (az üzlethelyiség bővítése a meglévő rak-
tárból) történő bővítéséhez,
 • a József Attila utcai járdaszakasz viacolorral történő felújításá-
nak anyagköltségéhez 2.083.750 Ft összeget biztosít,

 • megválasztja a helyi választási bizottság, valamint a nemzeti-
ségi szavazatszámláló bizottság tagjait és póttagjait,
 • jóváhagyja az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató 
Zrt. és Kiszombor Nagyközség Önkormányzata között megkö-
tendő, konténeres szűrőberendezés működtetésére vonatkozó 
szolgáltatási szerződést,
 • Pásztor Jánosné bérlő kérelmének helyt ad, és az önkormány-
zati tulajdonú Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti 
épületben általa bérelt 26 m2  nagyságú üzlethelyiségre (volt 
fotósbolt), a megközelítését segítő 2 m2 nagyságú közös hasz-
nálatú bejáratra vonatkozó bérleti jogviszonyát közös megegye-
zéssel, 2014. augusztus 31. napjával megszünteti,
 • egyetért az önkormányzat tulajdonában lévő régi iskolaaszta-
lok felújításával, melyhez legfeljebb 108.000 Ft összeget biztosít,
 • a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör kérelmének megfelelő-
en a 2014. szeptember 14-én megrendezésre kerülő „Honisme-
reti Nap” alkalmából biztosítja a Rónay-kastély tornyának meg-
nyitását a látogatóközönség számára,
 • egyetért a „Határ Menti Tekerés” szabadidős kerékpáros telje-
sítménytúra résztvevőinek Kiszomboron történő fogadásával, a 
vendéglátásához  legfeljebb 50 ezer forint összeget biztosít;
- tudomásul vette 
 • a diszkont kincstárjegy vásárlásáról szóló tájékoztatást, 
 • a Magyar Tartalékosok Szövetsége Kiszombori Klub és a 
Kiszombori Szabadidős és Természetbarát Sportegyesület tá-
mogatást megköszönő levelét.
Harmadik napirendi pont keretében elfogadta a tájékoztatót 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetése 
első félévi teljesítéséről.
Negyedik napirendben tájékoztatót fogadott el Kiszombor 
Nagyközség Önkormányzata 2011-2014. évekre vonatkozó gaz-
dasági programjáról, pénzügyi helyzetéről.
Ezt követően a Képviselő-testület zárt ülés keretében döntött a 
„Kiszombori Közösségi Napok” elnevezésű rendezvény kereté-
ben kitüntető cím és elismerések adományozásáról.

2014. szeptember 1. napján a képviselő-testület rendkívüli ülést 
tartott, melynek során 
 • jóváhagyta az új – egységes körzetre vonatkozó - feladatellá-
tási szerződést dr. Gyergyóújfalvi-Lázár István vállalkozó fogor-
vossal,
 • megrendelte az önkormányzati tulajdonban lévő Rónay-kas-
tély tornyában lévő kettő darab ajtó cseréjét Hegedűs István 
egyéni vállalkozótól 30.000 Ft összegben,
 • akként határozott, hogy a 2014. szeptember 13-14. napján 
megrendezésre kerülő Kiszombori Közösségi Napokon a díjazás 
nélkül fellépők, valamint résztvevők és közreműködők részére 
ebédet biztosít legfeljebb 300 ezer forint összegben,
 • egyetértett a 2014. szeptember 13-14. napi Kiszombori Közös-
ségi Napok első napján, 2014. szeptember 13-án a rendezvény 
részeként megtartandó állófogadás megrendezésével.
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TÁJÉKOZTATó KISZOMBOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2011-2014. ÉVEKRE VONATKOZó 

GAZDASÁGI PROGRAMJÁRóL, PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A Képviselő-testület a programjában elsődleges szempontként 
határozta meg az intézményeink működőképességének meg-
tartását, a szolgáltatásukhoz kapcsolódó eszközök bővítését, az 
épületek karbantartását, környezetük szebbé tételét.
Meghatározó elvként fogadtuk el azt is, hogy a fejlesztési pénz-
forrásokat csak fejlesztésre használjuk fel, ezeket a pénzeszközö-
ket nem éljük fel a működés céljaira, ezekből a hazai és az uniós 
fejlesztési lehetőségek maximális kihasználásával az önerőt biz-
tosítani tudjuk.

Ugyancsak alapelvként rögzítettük, hogy segélyezés helyett, il-
letve mellett, a foglalkoztatás legyen a cél,  a munka világába 
történő integrálás részeként folytassuk a közmunkaprogramot.

A ciklus indításakor összefoglaltuk azokat az akkor ismert felada-
tokat, területeket, amelyeket uniós és saját források felhasználá-
sával fejleszteni kívántunk, mint
- a falu teljes körű szennyvízcsatornázása, 
- az utak felújítása,
- a járdaprogram folytatása,
- a Sportcsarnok épületének komplex energiatakarékossági fej-
lesztése,
- megújuló energiaforrások bevonásának megvizsgálása, 
- önkormányzati csapadékvízelvezető-csatornák felújítása, kar-
bantartása,
- Rónay-kastély hasznosítása.
A Képviselő-testület további kiemelt elvként rögzítette prog-
ramjában az egyházakkal és a településen működő civil szerve-
zetekkel való együttműködést.

Önkormányzatunk pénzügyi megítélése kiváló, lejárt számlatar-
tozása sem az Önkormányzatnak, sem az Önkormányzat intéz-
ményeinek nincs. Likviditásunkat a ciklus teljes ideje alatt bizto-
sítottuk és megőriztük.
A fentiek azonban nem jelentik azt, hogy költségvetési helyze-
tünk problémamentes, csakis szigorúan takarékos és racionális 
gazdálkodással tudtuk elérni és megőrizni a pénzügyi stabilitást 
az évek során. 

Az elmúlt ciklus során az alábbi pályázatok benyújtása szolgálta 
célkitűzéseink megvalósítását.

Az Önkormányzat „Szabadtéri rendezvények tárgyi eszközbe-
szerzése és szabadtéri színpadok kialakítása” című felhívásra 
pályázatot nyújtott be, melynek keretében rendezvénysátort 
vásároltunk 3.570 e Ft értékben, melyből a támogatás összege 
2.880 e Ft.

Az iskola felújítási pályázatával összefüggő, a Társadalmi Infra-
struktúra Operatív Program TIOP-1.1.1-07/1 kódszámú felhívás-
ra „Informatikai infrastruktúra fejlesztése a kiszombori Dózsa 
György Általános Iskolában” címmel nyújtott be az Önkormány-
zat pályázatot sikerrel. A 100 %-os támogatottságú pályázat so-
rán informatikai eszközök kerültek beszerzésre 10.225 e Ft érték-
ben.

Az Önkormányzat a KEOP-2009-5.3.0/A „Épületenergetikai fej-
lesztések és közvilágítás korszerűsítése” pályázati konstrukció 
keretében meghirdetett pályázati felhívásra az óbébai utca 6. 
szám alatti Sportcsarnok komplex energiatakarékossági fej-
lesztése céljából pályázatot nyújtott be. A felújítás kivitelezése 
53.801 e Ft-ba került, melyre a támogatás összege 34.035 e Ft.

Az iskola és az óvoda pályázott pedagógus továbbképzésre a 
TÁMOP 3.1.5.-09/A-2 kódszámú felhívásra, melyhez az elszámo-
lások alapján 100 %-os támogatás mellett 13.384 e Ft összeget 
kaptunk.

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te sikeresen pályázott a 4/2012. (III. 1.) BM-rendelet alapján az 
Önkormányzat tulajdonát képező Kiszombori Mikrotérség Ka-
rátson Emília Napköziotthonos óvoda épület keleti szárnyának 
hőszigetelésére. A teljes költség 12.784 e Ft, melyből a pályázati 
támogatás 10.219 e Ft.

A Maros-völgyi LEADER Egyesület által megfogalmazott felhí-
vásra beadásra került az „Öltözők korszerűsítése és bővítése - I. 
ütem” című pályázat. A Sportpályán lévő öltöző bővítés költsé-
geire 11.179 e Ft-ot fizettünk ki, a megítélt pályázati támogatás 
7.996 e Ft, mely 2013. évben került elszámolásra.

A Képviselő-testület pályázatot nyújtott be a Maros-völgyi LE-
ADER Egyesület által megfogalmazott „Lovas turisztikai attrakci-
ók és rendezvények támogatása” felhívásra „Kiszombori Közös-
ségi Napok szervezése” címmel, mely lehetőséget biztosított a 
2012. július 28-29. napján megtartott rendezvény megszervezé-
séhez. A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás 
2.562 e Ft, melyhez 532.e Ft saját forrást biztosítottunk.

A Maros-völgyi LEADER Egyesület által megfogalmazott felhí-
vásra beadásra került a „Falumegújítás Kiszomboron” című pá-
lyázat. A fejlesztés során 27 db köztéri pad és 57 db hulladék-
gyűjtő került 2014. évben kihelyezésre 21 megvalósulási helyen. 
Az igényelt támogatás összege 5.382 e Ft, önkormányzati önerő 
1.276 e Ft. 

Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkor-
mányzatok fejlesztési támogatásáról szóló 10/2014.(II. 19.) 
BM-rendelet alapján önkormányzati tulajdonban lévő épületek 
felújítására, fejlesztésére 112 millió Ft összegű támogatásban ré-
szesült Önkormányzatunk, melyből 
 • a Polgármesteri Hivatal, a Szociális Gondozási Központ, az Ady 
Endre Művelődési Ház és a Közművelődési Könyvtár épülete lesz 
felújítva, valamint
 • fogorvosi kezelőegység, 
 • informatikai eszközök,
 • bölcsődei bútorok és
 • a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termébe, irodáiba búto-
rok kerültek, illetve kerülnek beszerzésre.

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete pályázatot nyújtott be a közbiztonság növelését szolgáló 
önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014.(IV. 1.) 
BM-rendelet alapján Kiszombor nagyközség területén térfigyelő 
kamerarendszer kiépítésére és bővítésére. 100 %-os támogatás 
mellett 7.919 e Ft-ot nyertünk.

A Képviselő-testület pályázatot nyújtott be a Maros-völgyi LE-
ADER Egyesület által megfogalmazott „közösségi és sportterek 
fejlesztése, valamint falusi programok megvalósítása” felhívásra 
„Kiszombori Közösségi Napok” címmel, mely lehetőséget biz-
tosít a 2014. szeptember 13. napján megtartandó rendezvény 
megszervezéséhez, melyhez 1.000 e Ft támogatást kaptunk.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Kiszombor település részt vesz a LEADER térségek közötti 
együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások rész-
letes feltételeiről szóló rendelet alapján a Maros-völgyi LEADER 
Egyesület által benyújtott pályázatban, ami a 2014. szeptember 
14. napján megrendezésre kerülő programok költségeit fedezi 
3.500 e Ft összegben.

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. 
évi CCXXX. törvény alapján az Önkormányzatok átmeneti támo-
gatása jogcímcsoport terhére 20.000 e Ft vissza nem térítendő 
támogatásban részesültünk. 

A ciklus nagy vállalása a szennyvízcsatornázás kivitelezése volt. 
A beruházás a nagyközség történetének legnagyobb fejlesztése, 
amely minden lakost érintett. A beruházás átadása ez év máju-
sában megkezdődött. A szennyvízcsatornázás nettó 1.242.361 e 
Ft-ból lett megvalósítva, mely uniós és hazai pályázatból, vala-
mint lakossági hozzájárulásból tevődött össze.
Ezzel egy ütemben útfelújításokra került sor, melyhez az Önkor-
mányzat a projekt által nem fedezett útépítési munkák elvég-
zéséhez 82.057 e Ft összeget biztosított. Az útfelújítások után 
elmondhatjuk, hogy nincs földes utca Kiszomboron. A nagyköz-
ség területén végzett és várható útépítési munkákat a tájékozta-
tó mellékletei tartalmazzák.

Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 
tagjaként részt veszünk a Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javí-
tó Programban. A megvalósuló környezetvédelmi beruházás 
eredményeként egészséges ivóvizet biztosítunk településünk 
lakosságának. Kiszombort érintően a beruházás várható költsé-
ge nettó 226.678 e Ft.

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pályázatot nyújtott be a KÖZOP-3.5.0-09-11 „Kerékpárút-hálózat 
fejlesztése” elnevezésű kiírásra a 43. számú I. rendű főút mentén 
26+784 – 28+740 km szelvények közötti kerékpárút megvalósí-
tására. A támogatás a beruházáshoz szükséges összeg 100 %-áig 
igényelhető, mely 198.157 e Ft.

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2013. január 1-je és 
2015. augusztus 31-e közötti időszakban – a köznevelési intéz-
mény működtetésével összefüggő költségekhez - 2.000 ezer Ft/
hó összegű hozzájárulást fizet.
A START munkaprogram keretén belül lehetőség nyílt belvízel-
vezető árkok felújítására, kitisztítására, rendbetételére, valamint 
eltöredezett, beomlott járdák, útszegélyek rendbetételére napi 
8 órás foglalkoztatással, 100 %-os támogatás mellett. 
A járdajavításban érintett utcaszakaszok 2012-ben: Kiss Meny-
hért, Nagyszentmiklósi, Kör, Petőfi, Pollner Kálmán, Jókai, Tiborc, 
Arany János, Rozmaring, Nagybokori, Börcsök Andor és óbébai.
2013-ban Kör, Zöldfa, Szántó Kovács János, Nagyatádi, Porgányi, 
Nagybokori, Széchenyi, Zrínyi, Deák Ferenc, Mező és Szegedi ut-
cák.
2012. március 1. és 2012. október 31. között a Kiss utcában át-
ereszcserék komplex felújítása, a Kiss Menyhért, valamint a Kör 
utcában belvízelvezető árkok rézsű kialakítása történt.
2013. március 16. és 2013. november 15. között a Délvidéki, a 
Szegedi és a Csatorna utca páros oldalán belvízelvezető árkok 
felújítása, átereszek komplex felújítása lett végrehajtva.
Jelenleg közfoglalkoztatás keretében járdalapok gyártása folyik.

A kiemelt beruházásainkon és felújításainkon kívül az elmúlt 3 
évben 13.211 e Ft-ot fordítottunk intézményeink eszközállomá-
nyának korszerűsítésére, bővítésére.

Önkormányzatunk az elmúlt 4 évben fejlesztésekre benyújtott 
sikeres pályázatok eredményeként 408.813 e Ft, a működéshez 
20.446 e Ft, a szennyvízcsatornázáshoz és ivóvízminőség-javító 
program megvalósításához 1.469.039 e Ft támogatásban része-
sült.

Az Önkormányzat értékpapír-állománya:
 2010. július 31-én  169.867 e Ft,
 2014. július 31-én  150.356 e Ft,

2011-12-13-14. években az Önkormányzat a civil szervezeteknek 
mindösszesen 7.900 e Ft összegben nyújtott támogatást.

Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása 
előirányzathoz benyújtott pályázatok alapján 2012-ben 19.257 
e Ft, 2013-ban 3.000 e Ft vissza nem térítendő támogatást  
kaptunk.

Hitelállományunk nincs.
A négyéves gazdálkodás során teljesültek a költségvetés fő cél-
kitűzései, az intézmények működése biztosított volt. A felhalmo-
zási és tőkejellegű bevételeink pályázati forrásokkal kiegészítve 
lehetővé tették beruházásaink megvalósulását. Az önkormány-
zat gazdálkodása összességében stabil és eredményes volt.

1. melléklet 
Kiszombor nagyközség belterületén végzett útépítési munkák 

utca   remix+aszfalt       aszfalt  zúzottkő
Áchim    533 
Ady    733 
Arany        1401 
Árpád           543 
Jókai         758 
Károlyi   490     304 
Kisgazda        210 
Kiss M.       1961 
Kossuth      1036 
Kölcsey    2146 
Kör   8263   1707 
Kürt        1173 
Mező      3763 
Móricz Zsigmond     2181 
Munkás           851 
Nagyatádi    2692 
Nagybokori                352     880 
Ökrös     760 
Petőfi         980 
Rákóczi       399 
Rozmaring        889
Szabadság      440  880  
Szántó K. J.  2746 
Széchényi     833 
Táncsics      798               1701 
Tiborc        550 
Tisza    2382 
Tó        1306 
Torontáli    1314 
Új        480 
Vasút     828 
Viola         433 
Zöldfa       655 
Összesen:          24870 m2  13928 m2 11553 m2

2. melléklet 

Kiszombor nagyközség belterületén  
2014. szeptember-október hónapokban várható útépítési munkák 

utca   aszfalt     szórt 
Hunyadi      844 
Ladányi    1330 
Pollner   2835 
Porgányi   2247 
Rozmaring      322 
Zrínyi     273 

Összesen:             7529 m2  322 m2
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

 TÁJÉKOZTATóK ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOKRóL
  KISZOMBOR-MAKó KÖZÖTTI úJ KERÉKPÁRúT
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete pályázatot nyújtott be a KÖZOP-3.5.0-09-11 
„Kerékpárút-hálózat fejlesztése” elnevezésű kiírásra a 43. 
számú I. rendű főút mentén 26+784 – 28+740 km szel-
vények közötti kerékpárút megvalósítására. A beruházás 
összege 198.157.000 Ft, a támogatás a beruházáshoz 
szükséges összeg 100 %-áig volt igényelhető. 

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Kiszombor Nagyköz-
ség Önkormányzatának pályázatát a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium pozitív elbírálásban részesítette, a támoga-
tási szerződést a Minisztérium – mint támogató – meg-
küldte Önkormányzatunknak.

A támogatási szerződés megkötését megelőző előkészítő 
munka során szükség volt többek között egy – a kerék-
párút építésével érintett – ingatlan megvásárlására, ezen 
szántóként nyilvántartott ingatlannal kapcsolatos tulaj-
donszerzéshez szükséges (60 napos hirdetménykénti ki-
függesztés, ingatlan-nyilvántartási bejegyzés) közigazga-
tási eljárások lefolytatására, valamint több, termőföldként 
nyilvántartott ingatlan művelésből történő kivonására, az 
ezekkel összefüggő tervek, vázrajzok földmérő általi elké-
szíttetésére, valamint a hatósági eljárások lefolytatására 
az illetékes földhivatal előtt.

Fentieken túl az Önkormányzat nevére szóló, a kerékpá-
rút építését engedélyező kiviteli terveket is meg kellett 
bontani az Önkormányzat és a Magyar Közút Zrt. között, 
tekintettel arra, hogy az úton a középszigetek kialakítása a 
Zrt. feladata. Az erre vonatkozó, Közlekedési Felügyelőség 
előtti engedélyezési eljárás is időt vett igénybe.

A tervek megbontására tekintettel a támogatási szerző-
dés aláírását megelőzően konzorciumi megállapodást is 
kell kötnünk a Magyar Közút Zrt.-vel, mivel a Zrt. is érintett 
a beruházással.

A támogatási szerződés létrejötte után lehet kiválaszta-
ni a kivitelezőt, a beruházás összege alapján ehhez nyílt 
közbeszerzési eljárást kell lefolytatnunk. Ezen eljárás tör-
vényben rögzített határidőire tekintettel a kivitelező kivá-
lasztása idén már csak abban az időszakban történik meg, 
amikor aszfaltozási munkákat az időjárási viszonyok miatt 
nem lehet elvégezni, csak a földmunkákat. Előrelátható-
lag a földmunkák megkezdésére egyes szakaszokon még 
ez évben sor kerül. 

Az aszfaltozás megkezdése jövő év tavaszán várható, ad-
dig kérjük szíves türelmüket és megértésüket.

A kerékpárút megépítése a lakossági igényekre tekintet-
tel kiemelt célja Önkormányzatunknak, folyamatosan dol-
gozunk annak megvalósításán.

  úJ KÖZTÉRI PADOK ÉS HULLADÉKGYűJTŐK
A Maros-völgyi LEADER Egyesület által megfogalmazott 
felhívásra beadott „Falumegújítás Kiszomboron” című 
pályázat keretében Önkormányzatunk ülőpadokat és hul-
ladékgyűjtőket szerzett be, attól a szándéktól vezérelve, 
hogy még szebbé, komfortosabbá tegye településünk 
közterületeit. A fejlesztés során 27 db köztéri pad és 57 
db hulladékgyűjtő került kihelyezésre 21 megvalósulási 
helyen. A beruházás 6,66 millió Ft összegből valósult meg, 
amelyhez Önkormányzatunk több mint 5 millió Ft támo-
gatásban részesült.

 HALESZI BUSZVÁRó LED-ES NAPELEMES MEGVILÁGÍTÁSA

Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Ki-
szombor 43-as számú főút Halesz buszváró (Makó felé ve-
zető oldalon) LED-es napelemes világításának kivitelezési 
munkálatai befejeződtek. Önkormányzatunk a munkála-
tok elvégzéséhez több mint 2 millió Ft összeget biztosí-
tott. Sajnos a Szeged irányába vezető oldalon az EDF Dé-
mász Hálózati Elosztó Kft. nem engedélyezte a kiépítést, 
mert az általuk meghatározott 20 KV-os védőtávolságon 
belül található, és annak kihelyezése így életveszélyes le-
het.
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ÓVODAI HÍREK

 ELJÖTT AZ IDŐ…
Ez a nyár is, mint mindig, most is gyorsan elrepült. És ami-
kor már szép lassan elkezdenek hulldogálni a falevelek, 
és a reggelek csípőssé válnak, akkor mindenki érzi, hogy 
bizony el kell köszönnie a nyártól, mert eljött az idő, és 
végérvényesen kezdetét veszi az ősz. És ha ősz, akkor 
szeptember, vagyis ovikezdés.
Még a „gyakorlott” ovisok is gyakran szoronganak az első 
néhány napon. Korábban kelni, s reggelente iparkodni, 
de a legnehezebb a szülőktől való elválás. Az új kicsik be-
fogadásának, illetve az óvodai élethez való beilleszkedé-
süknek korszaka is ez egyben. Az ismeretlennel való meg-
küzdés a szülőnek és gyermekének is új helyzetet teremt. 
Az óvoda barátságos környezete, a benne dolgozó kiváló 
nevelők, a sok játék mind-mind oldani kívánja ezt az idő-
szakot. Sok ölbeli játékot játszunk ilyenkor a gyermekek-
kel, mert az érintés varázsa a legszorongóbb, esetenként 
sírós ovis lelkét is megnyugtatja. Ez a célunk. Barátságos 
légkörben, kiegyensúlyozott napirendet követve ismer-
kedünk egymással, a kisebbek a nagyobbakkal, illetve az 
óvodával.
Viszont volt egy merész, bátor csoport, akiknek nevelőik 
úgy döntöttek, - mivel a csoport javarészt már „öreg” ovi-
sokból áll-, kihasználva a ritkán adódó jó időt, kirándulni 
mennek.
Hogy hová? Erről így fogalmaz Szűcsné Ponyecz Mária, 
Mártonné Miron Ágnes és Tassiné Kása Zsuzsanna, a Fi-
cánka csoport nevelői: „ A Ficánka csoport újabb kaland-
ra vállalkozott szeptember második hetében. Május óta 
tervezgetjük, - a szülők igényének eleget téve- a közös 
kirándulást Budapestre. A hosszú szervezés után, a Liszt 
Ferenc reptérrel egyeztetve, szerencsénk volt betekinteni 
a repülőtér működésének háttérmunkálataiba. Egy külön 
buszban ülve két órán keresztül bolyongtunk a hangárok, 
kifutópályák, irányítótorony és a reptéri tűzoltóság telepei 
között. A kedvünkért kivilágították az egész kifutópályát!
Majd az AEROPARK-ban a forgalomból kivont gépeket ve-
hettük birtokunkba.
Az ebéd elfogyasztása után tovább utaztunk a Budapest 
szívében elterülő állatkertbe. Ott a kapott térkép alapján 
mindenki a saját maga által választott útvonalon járhatta 
be a kertet és a Holnemvolt Parkot. A Varázshegy nem vé-
letlenül kapta a nevét, a benne kiállított interaktív kiállítás 
tényleg lenyűgöző és nagyon érdekes volt. A 3D-s vetítés 
is sok kisgyerek számára első és felejthetetlen élményt 
szerzett. A kirándulás csúcspontja az 1922-ben megé-
pített Hullámvasút kipróbálása jelentette. Az óvó nénik 
bátorítására néhány szülő is kedvet kapott az extrém uta-
zásra. Az érdekességekkel teli, élménygazdag nap után, 
kellemesen elfáradva, szerencsésen értünk haza.”
Minden óvodásnak, szüleiknek, nagyszüleiknek, az óvo-
da nevelőinek kívánok zökkenőmentes, a meleg ágyból 
reggelente könnyű felkelést és kiegyensúlyozott, sok él-
ménnyel gazdag nevelési évet!
    Balázs Tímea 
             óvodapedagógus

A szeptemberi óvodakezdés személyi és tárgyi feltéte-
lek megváltozását is hozta magával. Simor Gáborné és 
Jani Edit távozása után két új kollégával kezdtük meg a 
2014/2015-ös nevelési évünket. Vida Éva óvodapeda-
gógusként, Molnár Ramóna pedagógiai asszisztensként 
erősíti kollektívánkat. Munkájukhoz ezúton is sok sikert 
kívánunk!
A nyár folyamán megtörtént a mosdók fertőtlenítő mesze-
lése, a mozgó csempék rögzítése, javításra került egy boj-
ler, csaptelep és a telefonvezeték is. A hátsó játszóudva-
ron önkormányzati segítséggel megszüntetésre kerültek 
az aknák és új csatornaszakasz köti össze az épületet az 
utcai vezetékkel. Sokkal esztétikusabb és biztonságosabb 
lett így az udvar, és a füvesítés is megtörtént. Köszönet 
érte a fenntartónak és valamennyi közreműködőnek! 
A nyár végén sorra került a játszó udvaraink ellenőrzése 
is. Egy fajátékot el kellett bontani sajnos, a többi pedig 
kisebb javításokra és festésre vár. Az intézményünkben 
foglalkoztatott közmunkásoknak is köszönhetjük, hogy 
az óvoda külső környezete mindig szép és rendezett, a 
kerítésünk festését is elvégezték. Ketten a konyhában se-
gítenek az edények elmosogatásában. Köszönjük a mun-
kájukat.
Ezek a karbantartási, felújítási munkák a gyermekek biz-
tonságát, kényelmét, egészségük megőrzését és fejlődé-
sét szolgálják, csakúgy, mint a nyár végi nagytakarítás, 
hiszen tiszta, esztétikus környezet fogadja őket. Nevelő-
munkát segítő munkatársaink munkájukat precízen elvé-
gezték, melyet a gyermekek nevében is köszönünk.

Börcsökné Balázs Márta
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ISKOLAI HÍREK

 ISKOLAI HÍREK
Iskolai események szempontjából a nyár „uborka-
szezonnak” minősül, hiszen a szorgalmi időszakhoz 
képest csendesebb az élet. Teljesen mégsem ürült 
ki az épület. Lássuk, mi történt az esős nyári hóna-
pok óta.
Júliusban indult, és 5 hétig működött a nyári nap-
közi, amit azok a tanulók látogattak, akiknek szülei 
nem tudtak gondoskodni munkájuk miatt a fel-
ügyeletükről. A létszám többnyire 15 és 21 fő között 
ingadozott alsó tagozatos diákokból. Az óbébai úti 
épületben kaptak helyet az idén is a gyerekek, ahol 
a pedagógusok egy kicsit más oldalukról mutat-
koztak be, hiszen most a játék volt a cél, az, hogy 
mindenki jól érezze magát. Ki-ki kreativitásának és 
az időjárásnak függvényében tervezte mag a napot. 
Ezzel párhuzamosan egész nyáron működött a 
konyha, hiszen az önkormányzat sikeres pályázatá-
nak köszönhetően az idén is sokan részesültek in-
gyen ebédből.
Mindkét épületünkben állagmegóvó-festést vég-
zett az önkormányzat a KLIK által megvásárolt anya-
gokból.
Augusztus második felében takarítóink és az ideig-
lenesen hozzánk helyezett közmunkások lelkiisme-
retes munkával tisztává varázsolták épületeinket. 
Munkájuknak köszönhetően újjászületett minden 
tanterem, folyosó, előkert, udvar. Köszönöm szépen 
munkájukat!  
Nagy változás az előző évekhez képest, hogy a tör-
vényi kiírásnak megfelelve újra két igazgatóhelyet-
tese van iskolánknak. Haklik János mellett Sinka Jó-
zsefné tanítónő segíti munkámat. Sok sikert kívánok 
munkájukhoz!
Az idei tanévben is történtek személyi változások: 
Sinka Józsefné helyén Csányi Erika tanít; Burai Vil-
mosné és Endrész Erzsébet nyugdíjba vonultak, he-
lyettük Boda Mariann és Heraszika Viktória szegedi 
kolleginákat alkalmaztuk. Moldován Orsolya gye-
sen van, őt továbbra is Bán Nóra helyettesíti, Nagy-
György Ágnest Halmosi Zsuzsa, Peralta-Bényei Vik-
tóriát Szvoboda Szabolcs. új kolléga továbbá Juhász 
Petra angol-matematika makói, Pásztor Attila mate-
matika-fizika, helybeli volt tanítványunk. Régi és új 
kollégáimnak sok sikert kívánok az új tanévben!
Szakmai témára átérve, szeptembertől heti két órá-
ra emelkedik az angol -és az informatikaórák száma 
az alsó tagozaton, erkölcstan, hit- és erkölcstan tan-
tárgy már 4 évfolyamon: 1.2.5.6.-on épül be az óra-
rendünkbe. 6 évfolyamon heti 5 testnevelés óra vi-
gyáz a gyermekek egészségére. Tanulónk bizonyára 
már beszámoltak arról, hogy a menzán egészséges 
alapanyagokból összeállított ételek fogadják őket, 
pl. teljes kiőrlésű gabonából készült péksüteményt, 
barna kenyeret kapnak tízóraira és az ebéd mellé.  
A főtt ételek az előzőekhez képest kevesebb sót/
cukrot tartalmaznak. Heti kétszer almát és tejet kap 
minden tanuló.

Tisztelettel és szeretettel hívjuk és várjuk 
településünk 60 év feletti lakosait 

2014. október 1-jén (szerda) 
du. 2 órai kezdettel 

az Ady Endre 
Művelődési Házba, (Kiszombor,Szegedi u. 13.) 

rendezvényre. 

Fellépők: 

- Retek Brigitta és Seres István 
- Napraforgó Idősek Klubja 

Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 

Szeptemberben beindítjuk a szokásos házi, levelezős, interne-
tes és sport versenyeinket. A hónap utolsó hetében a szülőket 
várjuk értekezletre, a ballagó gyermekek szüleinek makói kö-
zépiskolák igazgatói tartanak tájékoztatót a továbbtanulásról. 
Kedves Szülők! Szeretettel kívánok minden dolgozónk nevé-
ben jó egészséget és sok sikert a 2014/15-ös esztendőben!! 
                  Szabóné Vígh Erzsébet

 igazgató
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KISZOMBORI SZOCIÁLIS és GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY-HÍREK

  JÁTSZóHÁZ 2014.
A Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2014. év au-
gusztusában, az iskolai nyári napközi befejeztével játszóházat 
szervezett elsősorban hátrányos helyzetű általános iskolás gyer-
mekek részére. 
Játszóházunknak „Hamuba sült pogácsa” elnevezést adtuk, mely 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma mint támogató és a Nem-
zeti Család-és Szociálpolitikai Intézet mint pályázatkezelő anyagi 
támogatásával jött létre. 
Nyári foglalkozásaink keddi és csütörtöki napokon, összesen 8 
alkalommal kerültek megrendezésre, délelőtti vagy egésznapos 
elfoglaltságot adva a résztvevőknek. 
Célunk az volt, hogy olyan programokat biztosítsunk a gyerme-
keknek, mely a szabadidő hasznos eltöltésére irányul. 
Munkánkat segítették azok a 14-18 év közötti önkéntes fiatalok 
is, akik közösségi szolgálatot teljesítettek az intézményben. 
Alkalmanként 45-55 gyermek vett részt a következő programo-
kon:

 • 2014. augusztus 5. Ismerkedés önismereti, közösségépí-
tő játékokkal. 
 • 2014. augusztus 7. Kukorica-útvesztő fesztivál látogatá-
sa, kerékpártúra keretében, majd az önkifejezés erősítése kreatív 
elfoglaltság keretében. 
 • 2014. augusztus 12. Szegedi vadasparki kirándulás.
 • 2014. augusztus 14. Akadályverseny a nagyközség terüle-
tén helyi nevezetességek érintésével, mely által településünk is 
átfogóbb megismerésre került. 
 • 2014. augusztus 19. Prevenciós nap, a rendőrség közre-
működésével, mely a szenvedélybetegségek és a bűnelkövető-
vé, - áldozattá válás megelőzését célozta.
 • 2014. augusztus 21. Lovaglás, íjászat a Szalay-lovasta-
nyán.
 • 2014. augusztus 26. Egészségnap: a testi és lelki egész-
ségmegőrzés, egészséges életmódra nevelés jegyében.
 • 2014. augusztus 28. Kerékpártúra a makói Lombkoro-
na-sétányra, a játszóház zárása szalonnasütéssel, meglepetés-
tortával.

Színes programjainkkal reméljük, hogy örömet szereztünk a 
résztvevő gyerekeknek és a „Hamuba sült pogácsával” talán si-
került egy kis „útravalót” adnunk a jövő felnőttjei számára. 
Bízunk abban, hogy ezzel az elfoglaltsággal a gyermekek szüleit 
is támogattuk, mert nyáron a gyerekfelügyelet nem mindig biz-
tosított - a szülők munkavállalása miatt - és csemetéjük élmé-
nyekkel gazdagon tért haza minden egyes alkalom után.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani együttműködő part-
nereinknek és a Napraforgó Idősek Klubja azon tagjainak, akik 
kitartóan és odaadóan segítették munkánkat azzal, hogy fino-
mabbnál finomabb süteményeket varázsoltak a gyerekek aszta-
lára.

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai

  SAVANYúSÁG - ÉS LEKVÁRKÉSZÍTÉS
2014. 9. 3-án már második alkalommal került megrendezésre 
a helyi szociális intézményben a „T-ehetsz önmagadért!” prog-
ram, az Egyházmegye - és a helyi Karitász támogatásával.
A kapcsolatok a generációk között régen sokkal természeteseb-
bek voltak, hiszen a szülők együtt éltek gyerekeikkel, unokáikkal. 
Mára sajnálatos módon ez a kapcsolat sokkal lazább, így a meg-
szerzett tapasztalat átadása is sokkal nehezebben működik. Az 
egész napos elfoglaltsággal abban igyekeztünk segíteni a csalá-
doknak, hogyan lehet hosszú távon hozzájárulni az élelmezésre 
fordított anyagi szükséglet csökkentéséhez. Önkénteseink, akik 
gyakorlott háziasszonyok, szívesen vállalták, hogy átadják tu-
dásukat. Örömünkre szolgál, hogy sok fiatalasszony fogadta el 
meghívásunkat.
Ezen a szép őszi napon szilvalekvárt főztünk üstben, és vödrös 
savanyúságot készítettünk. Az üvegek mosásától kezdve, a szil-
va magozásán át, a lekvár üvegbe tevéséig a jelenlévők közö-
sen végezték a tevékenységeket, ezzel jártasságot szereztek a 
lekvárfőzés folyamatában. A különböző alapanyagok – paprika, 
káposzta, sárgarépa, uborka, karfiol stb. tisztításától, az alaplé el-
készítésén át, a vödrök megtöltésével bezárólag sajátíthatták el 
a savanyúság- tartósítás fortélyait is. A megjelentek a nap végén 
szilvalekvárt és egy vödör savanyúságot vihettek haza.
A háziasszonyok továbbá ajándékul kaptak egy füzetet, mely-
ben kipróbált recepteket gyűjtöttek össze az Egyházmegye Ka-
ritász munkatársai és önkéntesei. A „Házi súgó a nagyitól” olcsó 
és egyszerű alapanyagokból álló recepteket tartalmaz, melyek 
segítenek abban, hogy változatos ételeket lehessen készíteni, 
valamint praktikus tanácsok is találhatóak benne.
Reméljük, hogy programunk által „nagymamáink praktikáinak” 
egy részét sikerült átadni a fiatalabb generációnak, melyet hasz-
nosítani is fognak a mindennapokban.

Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
munkatársai

A Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézményben felaján-
lás keretében lehetőség adódott feleleveníteni a hagyományos 
szövés fortélyait.
Ezúton hívjuk és várjuk szeretettel mindazon vállalkozó szelle-
mű kiszombori nyugdíjasokat, akik kedvet éreznek ehhez a nem 
mindennapi elfoglaltsághoz.
Érdeklődni lehet az Intézményben (óbébai u. 11.) vagy telefo-
non (62/297-074 számon) 8-16 óráig. A foglalkozások várhatóan 
kéthetente lesznek, közösen kialakított időpontban.

  FELHÍVÁS
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CIVIL HÍREK

 VÁLYOGOSI HÍREK
Egyesületünk a Vályogos-tavon (Válykos) 2014. augusztus 
30-án  16 fővel; 2014. szeptember 6-án 25 fővel szerve-
zett környezetrendezési munkákat a tó és környezetének 
megtisztítása céljából, különös tekintettel a halőrház mel-
letti pihenőhelyre, ahol a fák megnyesése, a környezet 
szépítése volt a fő cél.

Többévnyi várakozás és némi anyagi támogatás mellett 
végre meg tudtuk vásárolni ezt a fűnyíró traktort, ami ha-
talmas segítséget nyújt a tó körüli fűnyírási munkálatok-
ban. Jelentős beruházás ez az egyesület életében, de aki 
rendszeresen részt vesz a környezetrendezési munkálato-
kon, az tudja, mennyi munkát spórol meg ez a gép egész 
évben.
Ez egy McCulloch M145-107T típusú 107 cm vágószéles-
séggel rendelkező 500 cm lökettérfogatú oldalkidobós 
fűnyírótraktor, amit egyesületünk szállítási költséggel 
együtt 513.310 Ft-ért vásárolt meg.    Köszönjük a támo-
gatást.

2014. szeptember 5-én 500 kg méretes pontyot telepítet-
tünk, megalapozva ezzel egy jó horgászverseny feltéte-
leit, amely 2014. szeptember 14-én került lebonyolításra 
egyesületünk szervezésében: a „VÁLYOGOS BAJNOKA 
2014.” II. (őszi) fordulója.
Bár az időjárás nem kedvezett a versenynek, ennek elle-
nére örömmel tapasztaltuk, hogy a horgászok nagy lét-
számmal jelentkeztek a versenyre. 
Minden benevezett versenyzőnek köszönjük a részvéte-
lét, és újra elvárjuk őket a 2015. évben.
Versenyünket Bacsa György alpolgármester úr nyitotta 
meg. A helyezéseket és díjakat Szegvári Ernőné  polgár-
mester asszony adta át.
A versenyen az alábbi eredmények születtek:

A 2014-es „VÁLYOGOS BAJNOKA” címet kategóriánként  
nyerték el.

Férfi egyéni:              SZITÁS   RóBERT                                            
összesített tavaszi és őszi eredménye:  18.390 g
Női egyéni:                  DÖMÖSI   FERENCNÉ                                      
összesített tavaszi és őszi eredménye:    7.670 g
Gyermek és ifjúsági: NACSA   DÁNIEL                                               
összesített tavaszi és őszi eredménye:    6.960 g
Csapat:                       FRANKó ZOLTÁN és DÖMÖSI FERENCNÉ      
összesített tavaszi és őszi eredménye:  15.300 g

A verseny résztvevőinek Szekeres Krisztián, a verseny első 
fordulójában meghirdetett „VÁLYOGOS KUKTÁJA” cím 
birtokosa főzött csirkegulyást.

Továbbá egyesületünk köszönetét fejezi ki mindenkinek 
fáradozásáért és segítségéért, hogy az idén is létrejöhe-
tett a horgászverseny mindkét fordulója. Külön köszönet 
illeti a szektorbírókat és azokat, akik segítettek a rendez-
vény lebonyolításában.

Ez a versenysorozat nem jöhetett volna létre támogatóink 
nélkül:
 - Kiszombor Nagyközség Önkormányzata
 - Gabonakutató Nonprofit Kft.
 - Maros Mix ügyvezető
 - „BBS” horgászbolt, Makó
 - Szeles József vállalkozó
 - Aranyhal horgászbolt, Makó
 - Gabi kutyaeledel bolt, Makó
 - M-Profil vaskereskedés, Makó
 - Mozaik Szerkesztőség, Makó
 - Szekeres Krisztián képviselő úr
 - Szabó István egyéni vállalkozó
 - Fodor Bálint kereskedő
 - Szekeres András vállalkozó
 - Rónay-kúria étterem
 - Horgászbolt Kiszombor

Az egyesületünk reméli, hogy a jövőben is sikerül minél 
több támogatót magunk mellé állítani.

Egyesületünk állami horgászvizsgát szervez szeptember 
26-án a helyi művelődési házban, a vizsga jelentőségére 
már előző cikkünkben utaltunk. 

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
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HONISMERETI HÍREK

 KUKORICA-úTVESZTŐ FESZTIVÁL KISZOMBOR 2014
A már 6. éve zajló rendezvényünket augusztus 17-én 
eléggé izgalmas időszak után, a sok-sok esőre gondolok, 
ami megnehezítette sok gazdálkodó, a mezőgazdasággal 
foglalkozók munkáját, életét is, lezártuk.
Az túlzottan csapadékos időszak ellenére igen sokan lá-
togatták a rendezvényt, és a kör tagjai maximálisan min-
dent megtettek azért, hogy aki eljött hozzánk, jól érezze 
magát, pihenjen, szórakozzon.
Köszönöm a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör tagja-
inak az előzetes munkálatokat, az 5-hetes nyári munkát, 
pártolóinak, segítőinek: Önkormányzatnak, gazdálkodók-
nak, vállalkozóknak, civil szervezeteknek, magánembe-
reknek a sok-sok segítséget, odafigyelést, támogatást. 
És köszönjük a vendégeinknek, akik adománybelépő-
jükkel lehetővé tették, hogy a következő időszakban a 
közösségnek szervezett hagyományőrző, kulturális tevé-
kenységeinket továbbra is tudjuk folytatni.
Jövőre találkozzunk újra a kukorica-útvesztőben!

 ERDÉLYI KIRÁNDULÁS
2014. augusztus 21-25-ig 33 fővel, Kenyeres Sándor ve-
zetésével csodálatos vidékeken jártunk, rengeteg szépsé-
get láttunk.
A jövő évre felmerült egy schönbrunni, sátospataki, ill. 
prágai kirándulás gondolata.

 HONISMERETI NAP

Az elmúlt hétvégén, szombaton a kör tagjai nyitva tartot-
ták a Rotundát, Helytörténeti Gyűjteményt, vasárnap pe-
dig a Honismereti Napon lehetőség nyílott az emeletes 
magtár, Rónay-emlékszoba megtekintésére is, és a kas-
tély tornyából pazar panoráma részese lehetett a látoga-
tó. Borsi Sándor jóvoltából képek és makett illusztrálta a 
kastélytorony régebbi funkcióját is.
Helytörténeti Gyűjteményünk tárgyai újra bővültek Fe-
rencsik János, Bódi Julianna, Nagy Zoltán és Góg János 
jóvoltából, ill. megkaptuk Urbán István, ahogy a falunk-
ban ismerték: Fekete Pista megmaradt ácsszerszámait. 
Mindenkinek köszönjük.

                                      Endrész Erzsébet, a kör elnöke

 HONISMERETI TÉLI ESTÉK
Október 30-ai kezdéssel indul a honismereti kör téli esték 
sorozata előreláthatólag február végéig. 
Minden csütörtökön 17 órai kezdéssel találkozunk az Ady 
Endre Művelődési Házban, törzshelyünkön, és különböző: 
érdekes, játékos, humoros lehetőségeket kínálunk a sza-
badidő hasznos töltésére idősebbeknek, fiataloknak és 
mindenkinek, akinek megtetszik valamelyik tevékenysé-
günk. 
Mit lehet majd csinálni? Nos, az alábbi érdekességeket:

-horgolási lehetőség Szalmáné Horváth Mártikával,
-szalaghímzés és kreatív textiltárgyak készítése Majoros-
né László Editkével,
-dekupázstechnika tanulása Tenczerné Kasza Máriával,
-csigacsinálás, tésztakészítés tanulása a kör tagjaival 
-kártya és egyéb játékok. 
Kezdés október 30-án 17 óra. Várunk, gyere, jöjjön!!
Érdeklődni a 30 499 8686-os számon vagy a kzhonismere-
tikor@gmail.com levélcímen lehet.

KUPAKGYűJTÉSRE HÍVJUK A FALU APRAJÁT-NAGYJÁT!

Kérünk mindenkit, gyűjtse a különböző színű és anyagú 
kupakokat, és hozza be az Ady Endre Művelődési Házba.
A kupakokból lehetne például a játszótér kerítésére, de 
akárhová gyönyörű, élénk mozaikképeket készíteni.
A közös díszítő munkában majd mindenki részt vehet, aki 
ehhez kedvet érez.

 TANMESE
Valami velem született vonzalom az, mely a könyvekhez 
láncol. Nem tudnám megmondani, hogy mikor és miért 
kezdtem olvasni, csak azt tudom, hogy mindig élveztem 
a papír tapintását és illatát, a tinta élénkségét és a bor-
zongató izgalmat, amely az első oldal fellapozása előtt 
hatalmába kerített! Fantasztikus világ a könyvek világa, 
ezt nem pótolja semmilyen televízió vagy videojáték sem 
– ez a korlátlan fantázia világa! A karakterek az én képze-
letemben kelnek életre, a táj bennem, lelki szemeim előtt 
elevenedik meg, az izgalmas részeknél érezni az erdők 
tiszta illatát, vagy a város bűzét, zaját és káoszát. Mit jelent 
olvasni? Mindent – kalandot, kihívást, szellemi tréninget 
és próbatételt, szórakozást és tanulást egyben. Egy téli 
estén a forró tea mellett vagy nyáron egy hűvöst adó fa 
alatt hátrahagyhatjuk testünk, és szellemünk szabadjára 
engedve szárnyalhat, lerázva minden béklyót, határokat, 
időt és teret. Mert olvasni jó. Olvasni nagyon jó.

„Mert a könyvek világa hatalmas, nagyvilág, boldog 
azilum, üdülés és menedékhely a mindennapok világa 
elől.”
Herbert George Wells

-Styx-

kzhonismeretikor.hu, 
https://www.facebook.com/kzhonismeretikor
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RENDEZVÉNYEK

Felelős kiadó: Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
Levelezési cím: 6775 Kiszombor, Szegedi u. 13.     
Lapzárta: 2014. szeptember 15.     
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 
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