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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. ÁPrILIS 16-I ÜLÉSÉrŐL 
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2014. április 16. napján a képviselő-testület rendkí-
vüli ülést tartott, melynek során döntést hozott arról, 
hogy 
 • a 43. számú I. rendű főút mentén 26+784 – 28+740 
km szelvények közötti kerékpárút útépítési kiviteli 
tervdokumentációja elkészítését megrendeli a KÖVI-
MET Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft.–től, 
 • pályázatot kíván benyújtani 
 o a KÖZOP-3.5.0-09-11 „Kerékpárút-hálózat fejlesz-
tése” elnevezésű kiírásra a 43. számú I. rendű főút 
mentén 26+784 – 28+740 km szelvények közötti ke-
rékpárút megvalósítására, valamint
 o a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati 
fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014.(IV. 1.) BM 
rendelet alapján Kiszombor nagyközség területén 
térfigyelő kamerarendszer kiépítésére és bővítésére.
2014. április 29. napján tartott soros ülésen a kép-
viselő-testület a polgármesteri jelentés elfogadását 
követően a rendelettervezetek, döntési javaslatok 
napirendet tárgyalta, melynek keretében a testület:
- döntött arról, hogy 
  • a 2014. évi falugyűlést május hónapban tartja meg, 
 • pályázatot kíván benyújtani a szociális nyári 
gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról szóló 
20/2014.(III. 20.) EMMI rendelet alapján a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú 
gyermekek részére napi egyszeri melegétkeztetés 
biztosítására, 2014. június 30-tól 2014. augusztus 31-
ig terjedő időszakra, melyhez 609.814 Ft támogatást 
biztosít,
 • a Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napközi-
otthonos Óvoda Továbbképzési Program finanszíro-
zási kerete 2014. évre 252.000 Ft,
 • a Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekjóléti és 
Óvodai Önkormányzati Társulás fenntartásában lévő 
Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény ke-
retében működő Bölcsőde bölcsődevezetőjének ve-
zetői pótlékára 16.510 Ft/hó összeget biztosít 2014. 
május 1. napjától 2014. december 31. napjáig,
 • a Bölcsőde játszóudvar rendbetételére, továbbá a 
csoportszobák parketta felújítására 550.000 Ft ösz-
szeget biztosít,
 • a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
vezetőjének kérelmére, az Intézmény Idősek klubja 
népdalkörének és színjátszó csoportjának az Orszá-
gos Nyugdíjas Ki Mit Tud versenyen történő részvé-
tele szállásdíjához 156.000 Ft összegű támogatást 
biztosít,
 • a Kiszombori Gyermeknap rendezvény 2014. má-
jus 31-ei programjainak megrendezéséhez 85.000 Ft 
összeget biztosít,

 • a Kiszombor 43. számú főút Halesz buszvárók 
LED-es napelemes világítás kivitelezését a Puszta-Tel. 
Kft.-től rendeli meg bruttó 1.590.54 Ft összegért,
 • Dr. Hegyes Ferenc háziorvos kérelmére a Kiszom-
bor, Szegedi u. 2. szám alatti (I. számú körzet) házi-
orvosi rendelőbe történő számítógép beszerzéséhez 
127.797 Ft összeget biztosít,
 • támogatja a település tehetséges tanulói részvé-
telét a 2014. június 16-27. között megtartandó XIV. 
Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep munkájában, 
ennek érdekében a Dózsa György Általános Iskola, 
valamint a Művészeti Iskola pedagógusai szakmai 
javaslata alapján delegált 6 fő tanuló részvételi dí-
ját (egy tanuló részvételi díja bruttó 15.400 Ft), azaz 
92.400 Ft összeget biztosítja,
 • a 2014. június 6-8. között megrendezésre kerülő „I. 
Ford T-Modell és IX. Maros-parti randevú Nemzetkö-
zi Veteránjármű Találkozó” résztvevőinek Kiszombo-
ron történő fogadásához, vendéglátásához (üdítő, 
ásványvíz, péksütemény) legfeljebb 50 ezer forint 
összeget biztosít,
- hozzájárult a 2014. május 7. napjától 2014. szep-
tember 30. napjáig tartó időtartamra a 20 fő hosz-
szú időtartamú közfoglalkoztatott alkalmazásához, 
melyhez bruttó: 1.292.000 Ft összeget biztosít,
- megszüntette az önkormányzati tulajdonú Kiszom-
bor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti épületben 
bérelt 67,7 m2 nagyságú üzlethelyiségre és 33,3 m2 
nagyságú raktárhelyiségre (volt „Megéri” üzlet) vo-
natkozó bérleti jogviszonyt közös megegyezéssel, 
2014. május 31. napjával,
- elfogadta a Makói Kistérség Többcélú Társulása bel-
ső ellenőrzési szervezete által 2013. évben végzett 
belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves ellenőr-
zési jelentést, továbbá az önkormányzati költségve-
tési szerveknél végzett ellenőrzések alapján készült 
éves összefoglaló jelentést.
Harmadik napirendi pont keretében megalkotta az 
Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehaj-
tásáról szóló 9/2014. (IV. 30.) önkormányzati rende-
letét.
Ezt követően módosította az Önkormányzat 2014. 
évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II. 26.) önkor-
mányzati rendeletét.
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 PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 
Figyelem méhészek, méhészetek!

Tanyai termékfeltárást szeretnénk végezni, felmérni, hogy 
hol vannak működő méhészetek, és milyen termékeket 
állítanak elő nagyságától függetlenül, valamint, hogy hol 
akarják - ha segítséggel is – elkezdeni a méhészkedést. A 
termékfeltárást a települések segítségével, a tanyagond-
nokok, falugazdászok, valamint elektronikus, nyomtatott 
levél útján és személyesen akarjuk elvégezni, kérdőíves 
gazdaudvar szemlék segítségével. Az adatokat adatbázis-
ban rögzítjük és rendezzük. Valamint ismertető füzetet is 
létrehoznánk a méhészetről, ami a méhészet tevékenysé-
geinek rövid összefoglalása mellett tájékoztatna a méhész 
tanfolyamok helyeiről, méhész egyesületek elérhetősége-
iről és honlapjairól.

Ahhoz, hogy a tanyai, vidéki méz termékek, méztermelők 
eljussanak az ezek iránt érdeklődőkhöz, a termelők, gaz-
dák adatai (a pályázati projekt keretében ingyenesen), be 
kell kerüljenek a honlap adatbázisába.

Mi szükséges ehhez:

1. lépés: A tanyai, vidéki termelők, gazdák alapadatainak 
felvétele. Kérjük az érdeklődőket, töltsék ki és küldjék be 
az adatlapot. (a falugazdásznál átvehető)
2. lépés: A bemutatkozások és termékismertetők elkészí-
tése, beküldése.
3. lépés: A tanúsítvány megszerzésének alapja a minőség-
biztosítási előírások elfogadása, a termelés dokumentálá-
sa.

 Várjuk kérdéseiket, jelentkezésüket a programra.

„Alföldi tanyai termékek értékesítésének segítése”
Projektgazda: Natura Peregrina Alapítvány

A vidéki régióknak, tanyás térségeknek megvannak a saját 
készítésű termékeik, élelmiszereik, melyek kitűnő minő-
ségűek, és jórészt (ha nem is minden esetben hivatalosan, 
de) hungarikumnak tekinthetők.
 E tanyai, vidéki termékeket, élelmiszereket igény-
lők, a vidéki ízeket kedvelők vannak számosan, és még 
többen vannak, akikben fel lehet kelteni az igényt. De 
ezen érdeklődőknek sok esetben nincsenek kapcsolataik 
a termelőkkel, gazdákkal. A tanyai, vidéki termék nehezen 
jut el a potenciális vásárlókig.
 A „Tanyai termék-előállítás segítése” projekt 
(megnyert pályázat révén) ingyenesen segíti hozzá a ta-
nyai, vidéki termelőket, gazdákat, hogy bemutassák – az 
erre specializált honlapon – önmagukat, termékeiket és 
ezáltal potenciális vásárlóik könnyebben eljuthassanak 
hozzájuk.
A honlap központi célja az alföldi tanyai termékek iránt 
érdeklődők és az azokat termelők/értékesítők egymásra 
találásának elősegítése, illetve információcseréjük támo-
gatása. A minőségi termékek előállítását egy minősítő 
rendszer, minőségtanúsítás segítségével támogatjuk, 
mely fokozza a bizalmat a termelők és a vállalkozók kö-
zött.
Ahhoz, hogy a tanyai, vidéki termékek eljussanak az ezek 
iránt érdeklődőkhöz, a termelők, gazdák adatai (a pályá-
zati projekt keretében ingyenesen), be kell, kerüljenek a 
honlap adatbázisába.
Mi szükséges ehhez:
1. lépés: A tanyai, vidéki termelők, gazdák alapadatainak 
felvétele. Kérjük az érdeklődőket, töltsék ki és küldjék be 
az adatlapot. (a falugazdásznál átvehető)
2. lépés: A bemutatkozások és termékismertetők elkészí-
tése, beküldése.
3. lépés: A tanúsítvány megszerzésének alapja a minőség-
biztosítási előírások elfogadása, a termelés dokumentálá-
sa.
 Várjuk kérdéseiket, jelentkezésüket a programra.

      „TE SZEDD!”-TED KISZOMBOr! 
2014. május 10-én Kiszombor is csatlakozott az or-
szágos Te Szedd! – Önkéntesen a tiszta Magyaror-
szágért mozgalomhoz. 
Az OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség 
szervezésében már több éve nagy népszerűségnek 
örvend ez a szemléletformáló kampány. Az évek so-
rán egyre több település csatlakozott a kezdemé-
nyezéshez, és örömmel jelenthetjük, hogy Kiszom-
bor is, már sokadik alkalommal, a kezdeményezés 
aktív részese.
Az esemény 10 órakor kezdődött, a gyülekező a 
templom előtt volt. Megérkezett az OHÜ által bizto-
sított kesztyű, szemeteszsák és láthatósági mellény 
adag, majd ezek kiosztásra kerültek.

Örömmel láttam, hogy a résztvevők között szinte az 
összes korosztály képviselteti magát, hiszen az óvo-
dásoktól egészen a szépkorúakig mindenki aktívan 
részt vett a közös településszépítésen.
 Kiszombor Önkormányzata, intézményei, a helyi ci-
vil szervezetek mind népes számban megjelentek, 
és a kezdeményezés mellé álltak, hogy szebbé te-
gyük Kiszombor utcáit.
Többek között végigjártuk az Óbébai utcát, a Móricz 
utcát, és a volt benzinkút területét is megtisztítottuk.
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata  köszöni a 
résztvevőknek.
A következő alkalommal, reméljük, még többen el-
jönnek, hogy együtt szépítsük településünket!

Hegedűs Sándor
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BŐLCSŐDEI HÍREK

 ANYÁK NAPI ÜNNEPSÉG A BÖLcSŐDÉBEN 
Mi a legmegnyugtatóbb érzés egy kicsiny gyermek 
számára? Anya karjaiba zárva, érezze teste melegét, 
szíve lüktetését. S egy anyának mi a legfontosabb 
érzés? Gyermekét karjaiba zárva, érezni szíve lük-
tetését. S mi a legszebb érzés egy nagymamának? 
Látni gyermeke és unokája ölelését. Ez az érzés, ami 
mélyen, kitörölhetetlenül szívünkbe ég. A legkiseb-
beknek különösen fontos az anya közelsége. 
Amint az apróságok megpillantják őt, rögtön öle-
lésre lendül kezük. Még nem igazán értik, miért van 
ilyen sok szülő a bölcsis csoportban, miért kell állni, 
énekelni. De a pillanat olyan meghitt, még a nagy-
mama is eljött. Én még virágot is adok. Miért? De 
olyan jó! Megölelnek, puszilgatnak. Én is szeretem 
Őket! Szeretem! Mi az szeretni? Nem tudom, de az 
biztos, hogy amikor itt vagyok a bölcsiben, jókat ját-
szom, a kisgyermeknevelők is aranyosak vigyáznak 
rám, babusgatnak, enni adnak, mesélnek. De anya 
mégis sokszor hiányzik. Amikor jössz értem, annyira 
boldog vagyok, olyan jó odabújni hozzád! S ha sírok, 
akkor is hozzád szaladok, hogy megvigasztalj.
Ha éhes vagyok, akkor is, ha szomjas, akkor is, ha fé-
lek, dacolok, örülök, álmos vagyok, akkor is, mindig! 

Lehet, hogy ez a szeretet? Ha nem vagy itt, hiányzol, 
rád gondolok. Ha itt vagy, mindig hozzád fordulok 
segítségért. Ha rosszat teszek, ha hisztizek, meg-
szidsz, de a szemed sarkából mégis mosolyogsz! 
Mesélsz, játszol, énekelsz nekem. Főzöl, mosol rám. 
Mindig összemaszatolom a ruhám, de mégis mindig 
tiszta vagyok. Mindent szétpakolok, mégis rend van. 
Lehet, hogy ez a szeretet? S tudod, mit szeretek a 
legjobban? Ha hozzád bújhatok, érzem az anyailla-
tot. Lehet, hogy ez a szeretet? De a nagymamához 
is szívesen megyek! A kedvenc ételeimet főzi, Ő sok-
szor, azt is megengedi, amit anya nem, és annyi pu-
szit kapok tőle! Lehet, hogy ez a szeretet? 
Ha felnőtt leszek, az én gyermekem ugyanezt fogja 
tenni? Én is fogom majd Őt szeretni? Sokszor majd 
nekem énekel, nekem készít ajándékot, ad majd virá-
got? Azt hiszem, már értem mi a SZErETET!!

ÓVODAI HÍREK

 OVIS PrOGrAMOK 
Áprilisban nemcsak a húsvétra készülődés hozott 
mindennapra valami érdekességet a gyerekeknek, - 
pedig a tojásfaállítás, tojáskeresés, locsolóversek és 
locsolkodás eljátszása önmagában nagyon izgalmas, 
- hanem még egy táncházi mulatságban is részt ve-
hettünk a művelődési házban, amikor igazi zenekar 
húzta a talpalávalót, és „Tenzi néni” irányításával sok 
–sok kisgyermek,– óvodások és kisiskolások, járták a 
táncot egyszerre. 
Valamennyi csoportunk természetes közegében fi-
gyelhette meg a természet változását, a tavasz éb-
redését, a költöző madarak visszatérését. Voltunk a 
Vályogos partján, a töltésen, sétát tettünk a zöldsé-
geshez, virágboltba, kertészetbe, de az öltözködés 
változását is megtapasztalhatta mindenki a hirtelen 
jött kellemes időjárásnak köszönhetően.
A tehetséggondozást rajzpályázaton való részvé-
tellel támogattuk, ebben az évben is 17 kisgyermek 
rajzát küldtük el a Közlekedés Biztonsági Főosztályra. 
A gyermekek szüleire is gondoltunk, hiszen 28-án 
egy előadás keretében a tehetséggondozás szülőkre 
és óvodapedagógusokra vonatkozó feladataira hív-
ta fel a figyelmet Majorosné rácz Krisztina tehetség-
gondozó pedagógus Makóról. A gyermekek érdek-
lődését, kíváncsiságát, nyitottságát minél több

élménnyel szeretnénk fenntartani, hiszen a játszva 
tanulással sokkal több ismeretet tudunk nekik nyúj-
tani. A „Bizalommal fordulok hozzád” projektnapunk 
előzményeként intézményünkben járt Decsiné Oláh 
Zsuzsanna, aki a biztonságos közlekedésről beszél-
getett a gyerekekkel, de terápiás kutyásbemutatón 
is részt vehettek a gyerekek az oviban Kádár Gabri-
ellának köszönhetően. Sőt, a közeli napokban sétá-
kon, buszos kirándulásokon ismerkedhetnek meg 
a közlekedési eszközökkel, a helyes közlekedés sza-
bályaival. A legnagyobb készülődést a kerékpártúra 
igényeli, napok óta gyakorolnak a gyerekek, hiszen 
közösen kerékpároznak el a nagyok a Határrendé-
szeti Kirendeltségre csütörtökön. Már nagyon várjuk 
a pénteki projektzáró programot is, ami a csúcspont-
ja lesz a hetünknek. 
   Börcsökné Balázs Márta
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ISKOLAI HÍREK

      APrÓ LÉPÉSEK - AVAGY „HA A TÁNcUNKAT NÉZED, A SZíVÜNK SZAVAIT HALLOD”(?) 
Tavaszi zsongás járta be az Ady Endre Művelődési 
Ház udvarát, színpadát. Szent György napján óvodá-
sok és kisiskolások gazdagíthatták tudásukat a népi 
körjátékokban, hangszerek világában. Tőtős Hor-
tenzia és a Juhász zenekar énekszóval, tánclépéssel 
gyűjtötte egybe a folklórra éhes gyermeksereget. 
rendkívül jó mulatság volt április 24-e délelőttjén a 
kultúra házában. Ha kellett ’Tekeredett a kígyó’ vagy 
éppen ’Hatan voltak a mi ludaink’, s az esőfelhők el-
kergetésére hangos énekszót és táncot lejtett a mint 
egy 120 fős vidám gyermek, szülő, pedagógus, daj-
ka és kíváncsi látogató. A szemerkélő esőt a Süss fel 
nap! gyermekdallal és körjátékkal szüntettük meg. 
Szép kezdeményezés apró lépéseinek voltunk része-
sei, hiszen ezentúl, gyakran lesznek táncházi progra-
mok nagyközségünk művelődési házában. 
A tánc a közösségi együttlétet, a szórakozás lehe-
tőségét, a mozgáskultúra és ritmusérzék fejleszté-
sét, az önkifejezés és azonosulás esztétikai útjának 
elérését, a kreativitás kibontakozását, az egyéniség 
fejlődését, a különböző népek kultúrájának ismere-
tét teszi lehetővé. 

„A táncban benne van kicsinyben a világ: jóság, erő, 
lassúság mind együtt. Az egyik ember ezt szereti, a 
másik azt, de nincs, kinek ne tetszenék a tánc...” 
     (Kalidásza)
Köszönjük a szervezőknek, hogy testi, lelki frissülé-
sünk ezen a szép programon elkezdődhetett. Izga-
lommal várjuk a folytatást, a megújulást, az újabb 
apró lépéseket.
Tímár Sándor Kossuth-díjas koreográfus, néptánc-
pedagógus gondolatait nyújtjuk át útravalóul. 
„A Kárpát-medence népeinek tánchagyománya s 
ezen belül a magyar táncok nagyon sokszínűek. […] 
E hagyaték megmentésére, őrzésére, felélesztésére 
nagy felelősséggel kell felkészülnünk.”
     tanító nénik

      SPOrTErEDMÉNYEINK 
A Karate Kumite Kiszombor háziverseny 2014. 04. 
26-án megrendezésre került.
A verseny végére a kor- és súlycsoportok alapján a 
következő eredmények születtek. 

III. helyezést érték el:
Tóth Bojtorján
cseh Sára
Kis Bence
Zombori Ádám

II. helyezést ért el:
Budai László

A kiszombori Dózsa György Általános Iskola tanulóin 
kívül a szegedi Madách Imre Általános Iskola tanulói 
vettek részt. A helyezések csak a Kiszombori diákok 
eredményeit mutatják. rajtuk kívül felnőttek és volt 
iskolánk tanulói is összemérték erejüket, tudásukat. 
További sok sikert kívánunk minden versenyzőnek 
és edző(i)nek egyaránt! Több információ a rónai 
Sportegyesület Facebook oldalán található!

I. helyezést értek el: 
Szűcs Zsanett
Naszradi réka
Méreg Milán
Baranyi István Benjamin 
Tóth Boglárka
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ISKOLAI HÍREK

      „OTTHON, ÉDES (MÁSODIK) OTTHON…” 
A fennállásának 20 éves jubileumát többműfajos 
rendezvénysorozattal ünneplő makói Magán Ze-
neiskola képzőművészeti tanszaka is kivette a ré-
szét a megemlékezésből: országos rajzpályázatot 
írt ki, amelynek legszínvonalasabb alkotásaiból a 
Kálvin Téri Református Általános Iskola aulájában 
nyílt kiállítás, amely e hónap végéig megtekinthető.

A pályázat címe - „Második otthon” – tulajdonkép-
pen az iskolára utal, vagyis arra a helyszínre, ahol a 
gyermekek a napjuk aktív részét töltik. Persze nem
csak munkával, tanulással, hanem számos olyan te-
vékenységgel, ami ezt a helyet igazán otthonossá, 
élhetővé tehetik számukra, hiszen választhatnak 
számos művészeti, sport és szabadidős-foglalkozás, 
műveltségi terület közül.
A beérkezett rajzok tanúsága szerint igenis válhat 
otthonná az iskola, a szó legjobb értelmében is, mert 
ahogy például az ösztönösen elejtett szavak sem 
hazudnak, úgy a spontán képi öröm- és szeretet-
megnyilvánulások is árulkodnak arról, hogy bizony 
jócskán akadnak boldogságforrások bármelyik tan-
intézmény falai és programjai között: egyiken egy 
góllövés mámorító pillanata, a másikon egy jóked-
vű kirándulás vagy önfeledt táncpróba, de akár csak 
egy számukra kedves tanár jelenléte is.
A várakozáson felüli aktivitást jelzi, hogy 25 különbö-
ző településről érkeztek pályamunkák. Összesen 370 
tanuló, közel ugyanennyi alkotással kapcsolódott be 
ebbe az országos megmérettetésbe, ebből került ki 
a három fős szakmai zsűri választása alapján a 138 
képből álló kiállítási anyag. 

Életkor szerint két kategóriát, az általános isko-
la alsó és felső tagozatos korcsoportját értékeltek, 
méghozzá elsősorban az őszinte, spontán gyermeki 
megnyilvánulásokat, a lendületet, az eredetiséget, 
figyelembe véve, természetesen, a technikai kivi-
telezés igényessége és következetessége mellett. 
A hagyományos, autentikus (úgynevezett „tiszta”) 
eszközhasználat ma már nem elvárás; nyilvánvalóvá 
vált, hogy egyre inkább teret kell adni a különböző 
hatáselemekre épülő, kísérletező, néha a régi tanult 
beidegződésekkel teljesen szembeforduló, vegyes 
technikáknak is. A díjazásra kiválasztott művek kö-
zött egyensúlyban voltak ezek az eltérő törekvések.
A kiállítás megnyitóján a jelenlévők nemcsak képen 
lehettek tanúi a társművészet jelenlétének: az al-
kalom ünnepélyességéhez a fuvolán játszó csonka 
Fanni, a Magán Zeneiskola növendéke és zongorakí-
sérője, Horváth Andrea tanárnő is hozzájárultak. csi-
kota József, az intézmény igazgatója köszöntötte a 
vendégeket, majd Kovács Tibor, a tárlatnak otthont 
adó Kálvin Téri református Általános Iskola igazga-
tóhelyettese osztotta meg velük gondolatait, ezután 
következett az eredményhirdetés és díjátadás.
A kiszombori Dózsa György Általános iskola tanulói 
különösen sokat készültek erre az alkalomra, hiszen 
harmincnál is többen festettek-rajzoltak pályamun-
kákat. Közülük az alábbi diákok dicséretben része-
sültek: Nacsa Lora, Al-Jordi Lorina, Boros  Ivó Dániel, 
Varga Pál, Szabó Béla és Horváth Nándor 6. osztályos 
tanulók, Balázs Luca 5.o., Farkas regina és Sárszegi 
Balázs 1. osztályosok.
     Oláh Nóra

      OLVASÓI LEVÉL- A TEMETŐI LOPÁSOKrÓL 
Az utóbbi években nagyon elszaporodtak a temetői lopások, 
rongálások. Ez nem csak a mi falunkban történik, hanem az or-
szág egész területén. Sajnos, régen is voltak, de leginkább ha-
lottak napja környékén vesztek a virágok, koszorúk.  Ami viszont 
az utóbbi években folyik, az már szívszorító. A héten sok felhá-
borodott emberrel beszéltem, akiket szintén megloptak. Azt ta-
pasztaljuk, hogy főleg ünnepekkor (nőnap, húsvét, anyák napja, 
halottak napja) ezek a lopások megsokszorozódnak, mivel akkor 
sokkal több ember látogatja szerettei sírjait. Szívszorító, mikor 
idős emberek a könnyükkel küszködve panaszolják, hogy már 
megint eltűntek a virágok, amiket kivittek a sírra. Ebben sajnos 
nekem is van saját tapasztalatom. Egy időben a gyertyák és mé-
csesek tűntek el, azokat két kislány szedegette össze iskola után. 
Amelyiket ismertem, megkérdeztem tőle apukája jelenlétében, 
hogy ki volt az, aki elvitte?
 Válasza: ő csak ott volt, de a barátnője vette el, és rakta a mamá-
ja sírjára. A beszélgetés után meg is szűntek nálunk az ilyen lo-
pások, de a virágok, ajándékok lopása nem. Voltak, vannak gya-
núsítottak, de csak gyanúsítottak, még nem értük őket tetten. 

Majd egy másik családdal beszélgettem el, hogy mit kerestek a 
sírnál, és elmondtam a lopásokat, meg hogy a temetőbe hozni 
szoktuk a virágot, nem elvinni....Válaszuk: nem ők voltak. Utána 
azonban egy időre megint nyugalom volt. Tehát csak közük le-
hetett hozzá. 
Ahogy bejött a jó idő, kezdődik minden elölről. Mindent, amit 
kivittünk a sírra, a gyerekek ajándékaival együtt, amit az apjuk-
nak készítettek, minden eltűnt. Hát milyen ember az ilyen? Nem 
gondol arra, hogy milyen nagy fájdalmat okoz sok családnak, 
meg azoknak a gyerekeknek, akik elvesztették az apjukat, és arra 
mennek ki a temetőbe, hogy minden odavan, csak a csupasz 
keresztet látják!? Habár már a kereszt is meg lett rángatva, volt 
rajta egy kis angyalka, azt próbálta a tolvaj levenni. Sikerült is 
neki, de a nagy rángatásba eltörte, amit így ott is hagyott a meg-
ráncigált kereszt mellett.
 Ez az egész ügy szomorú és egyben felháborító. Milyen embe-
rek vannak köztünk??? 
                                                                                    Gulyás Sándorné

OLVASÓI LEVÉL

6



KISZOMBORI HÍRADÓ - XXIII.ÉVFOLYAM, 5.SZÁM

CIVIL HÍREK

      VÁLYOGOSI HírEK 
A Kiszombori Sporthorgász Egyesület 2014. május 
18-án (vasárnap) reggel 6:00 órától Vályogos-tavon 
HOrGÁSZ-ÉS FŐZŐVErSENYT rendezett. 
A versenyre bárki nevezhetett egyénileg vagy kétfős 
csapattal. A verseny a „VÁLYOGOS BAJNOKA 2014.” 
első fordulója is, ezzel egyidőben „Főzőversenyt” is 
hirdettünk, melynek helye a Vályogos Tó utcai része 
volt. Az eredményekről további információ a honla-
punkon található.
Egyesületünk állami horgászvizsgát szervez az aláb-
bi napokon: május 30., július 25., szeptember 26., no-
vember 28.
A vizsgáztatás helye Kiszombor, Ady Endre Művelő-
dési Ház, Szegedi út 13.
Azok számára, akik a Kiszombori Sporthorgász Egye-
sületnél kívánnak vizsgát tenni, az ingyenes felké-
szítési lehetőséget biztosítjuk, melynek időpontjai: 
május 23., július 18., szeptember 19., november 21. 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 
címre küldött e-maillel lehet, név és telefonszám 
megadásával.
A vizsgával kapcsolatosan érdeklődni lehet a fenti 
e-mail címen, valamint valyogos.hu „Fórum” olda-
lán, illetve személyesen hétfő, kedd, szerdai napo-
kon nyitvatartási időben (07.30.-11.30; 14.00.-17.00.) 
a Hami Takarmány-és Horgászboltban, Kiszombor, 
Szegedi út 17. szám alatt.
 csatlakozott egyesületünk az Országos Hor-
gász Szövetség „Horgászok a vizek környezetéért” 
akció keretén belül rendezett országos környe-
zetvédelmi naphoz. 2014.04.12-én, szombaton a 
résztvevők szemétszedéssel, fűnyírással, fák, bokrok 
metszésével szépítették a tó környékét. Az Orszá-
gos Szövetség az alábbi köszönő levelet küldte szá-
munkra:

„ ….Köszönjük szíves beszámolójukat a környezet-
védelmi munkájukról és az elért eredményeikről. 
A MOHOSZ részéről gratulálunk munkájukhoz és 
kívánjuk, hogy további áldozatos munkával tartsák 
fenn horgászvizük környezetvédelmi rendjét, és ez-
által öregbítsék a horgászkezelők jó hírnevét. A je-
lentést beküldők, így Önök is, elismerő oklevélben 
fognak részesülni……”
 Tagjaink elkezdték a vízpótlás előkészületeit, 
a Gabonakutató Nonprofit Kft. csatornahálózatából 
víznyerésre lesz lehetőségünk. Április 22-23-án dél-
után több horgásztárs segítségével kitakarították és 
lezsákolták azt a csatornaszakaszt, amit használni 
fognak.
 I. Országos Vadász és Horgász Naphoz kap-
csolódva, Szegeden, a  Gróf Széchenyi István Evezős 
és Kajak-kenu Pályán került sor csongrád megyében 
2014.03.29-én az I. Megyei Halőrtalálkozóra. Egye-
sületünk három fővel képviseltette magát. A mint-
egy 70 fő, a Horgászegyesületek csongrád Megyei 
Szövetsége, illetve a szövetség keretébe tartozó 
horgászegyesületek halőrei meghallgatták dr. Pet-
rik Orbán, a megyei szövetség elnöke megnyitóját, 
majd B. Nagy László, csongrád megyei kormány-
megbízott, országgyűlési képviselő méltatta a halőri 
munka fontosságát. Ezután Láda Gáspár, a megyei 
szövetség ügyvezető elnöke beszélt az új halászati 
törvényről. röviden ismertette az új jogszabályok 
főbb rendelkezéseit. A sorsolás után a résztvevők el-
foglalták helyeiket, és elkezdték a felkészülést a ver-
senyre. A regisztráció után és a felkészülési idő alatt 
alkalmuk nyílt beszélgetni, néhány halőrzési problé-
mát is megvitatni. A verseny 13.30-ig tartott.
A mérlegelés után finom ebédre invitáltak minden 
jelenlévőt a szervezők. A családias hangulatú ese-
mény eredményhirdetéssel és B. Nagy László zár-
szavával ért véget. A találkozó hagyományteremtő 
jelleggel indult, ezután évről évre megszervezi a 
csongrád Megyei Szövetség. Az induló 17 csapatból 
egyesületünk a megtisztelő 12. helyezést érte el.
Képek: https://szegedma.hu/hir/szeged/2014/03/a-
maty-eren-unnepeltek-a-vadasz-es-horgasznapot-
fotok.html
 Területi jegyek, állami horgászjegyek, napije-
gyek értékesítése szerdánként 15:00 -tól a művelő-
dési házban (Szegedi u. 13) vagy előzetes telefonos 
egyeztetés (06-70/ 327-8862) után egyéb időpont-
ban is.
     VEZETŐSÉG
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HONISMERETI HÍREK

      HúSVÉTOLÓ KISZOMBOr – 2014 
Az idei rendezvényünkön is jól szórakozhatott, aki 
eljött, nem riasztotta el a kicsit borongós, hűvös idő. 
Egyedül a locsolkodó program maradt el a hidegre 
tekintettel. Jövőre majd mindenkit meglocsolunk a 
talán jobb időben.
Köszönjük támogatóinknak segítségüket, munkáju-
kat: Baranyi csaba, Galgóczi Mária, Kisné Baráth Ildi-
kó, Jankó Dániel, Tenczerné Kasza Magdolna, Szalay 
Zoltán, csuhaj András, Kelemen Mihály, Kajti Imréné, 
Schererné Makra Hajnalka, Bajnóczi János, Szalmáné 
Horváth Mártika, Balázs Tibor, Sóki András,

az Ady Endre Művelődési Ház dolgozói, a Kiszombo-
ri Hagyományőrző citerazenekarból Majoros Zoltán, 
Nagyközségi Önkormányzat.
Valamint köszönet a honismereti kör jelen lévő tag-
jainak: Balázs Lászlóné, Balázs Zoltán, Szőke István-
né, Maszarovits Péterné, Jankó Istvánné, Majorosné 
László Editke, Kerekes Mónika, Kerekes Sándorné, 
Fejes roland, Zubán Zoltánné, Hegedűsné Bellik Klá-
ra, Tenczer Szilvia, Terzin Józsefné, Kelemenné Gol-
dis Julianna, Tóth Annamária és Endrész Erzsébet.
További képek: www.kzhonismeretikor.hu, vagy a 
Facebook oldalunkon.      HELYTÖrTÉNETI GYűJTEMÉNY 

Adományozó az utóbbi időben Kasza Lajosné, Nagy 
Zoltán, Horváth Edit, aki csendes Piroska hagyatéká-
ból adományozott a köz javára tárgyakat. Köszönjük.
Néhány kapott tárgyat az elmúlt időszakban Sinka 
Lajos, a honismereti kör tagja újított fel. Köszönjük 
munkáját.
A honismereti fotókereső vetélkedőre, sajnálatos 
módon, nem volt jelentkező, így a sorozatot befe-
jezzük.

      FAcEBOOK 
A Szeretünk, Kiszombor Facebook oldalunkon ilyen 
nagyszerű képeket találhat az oldalt felkereső.
Nagy József tanár bácsi fényképeit a család: Nagy 
csaba és csilla adományozta a Helytörténeti Gyűjte-
ménynek. És ilyen módon tesszük közkinccsé a fotó-
kat. Köszönjük a családnak.

Az oldalra rengetegen töltenek fel képeket, ill. juttat-
nak el hozzánk, mindannyiunk örömére. Mindenki-
nek  köszönjük a támogatást.

      I. VILÁGHÁBOrúS PÁLYÁZAT 
Az első világháború centenáriuma jegyében Kiszom-
boron is megemlékezések lesznek. 
A nyári programok között egyik esemény a Kiss Má-
ria Hortensia Honismereti Kör által az útvesztő ide-
jére szervezett, Nagyközségi Önkormányzat, civilek 
által támogatott rendezvénysorozat.
Ennek keretében hirdetjük meg az első világháború-
hoz kapcsolódó képzőművészeti pályázatunkat.
Pályázni lehet bármilyen technikával, módszerrel, 
anyaggal, 
egyedül a téma kötött: állítson emléket, hívja fel a 
figyelmet a világháború eseményeire, az akkori em-
berek életében jelentkező változásokra.
Pályázni személyenként egy pályamunkával lehet.

Pályázók köre: óvodás korosztály, általános iskolai 
korosztály, középiskolások korosztálya és felnőtt ka-
tegória.
A pályaműveket július 12-én kiállítjuk Kiszomboron.

Beadási határidő: 2014. június 24. 
A beadás helye: Ady Endre Művelődési Ház.

A pályaművek díjazásához felajánlásokat köszönet-
tel elfogadunk.
Érdeklődni a pályázattal kapcsolatban a kzhonisme-
retikor@gmail.com levélcímen vagy Endrész Erzsé-
betnél lehet.

      HONISMErETI TÁBOr 
Táborunk ideje: július 7-11-ig. részvételi díj 5 ezer Ft, 
nyert pályázat esetén ingyenes. 
Jelentkezési határidő: június 24. 
Jelentkezni a kzhonismeretikor@gmail.com levélcí-
men, ill. a 30 499 8686-os telefonszámon lehet.
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Felelős kiadó: Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
Levelezési cím: 6775 Kiszombor, Szegedi u. 13.     
Lapzárta: 2014. május 10.     
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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