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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

 A KÉPViSELŐ TESTÜLET ÜLÉSEiRŐL RÖViDEn
2014. május 12. napján a képviselő-testület rendkívüli 
ülést tartott, melynek során döntést hozott arról, hogy 
• Kiszombor nagyközségben kiegészítő aszfaltozá-
si munkák elvégzéséhez 24.201.491 Ft összeget biztosít a 
Makó és Térsége Víziközmű Társulatnál lévő - Kiszombor 
nagyközség Önkormányzatát megillető – a szennyvízcsa-
tornázási projektben fel nem használt összeg terhére.

2014. május 22. napján a képviselő-testület ismét rendkí-
vüli ülést tartott, melynek során dr. Lázár jános államtitkár 
úr, térségünk, településünk országgyűlési képviselője mu-
tatkozott be. 
Képviselő úr legfontosabb kérése az volt, hogy egy fejlesz-
tési tervben kapja meg azokat az elképzeléseket, amelyek 
Kiszombor életét a képviselő-testület szerint jobbá fogják 
tenni, megváltoztatják, pozitív kilátásokat jelentenek.

A testület jóváhagyta Kiszombor nagyközség 2014-2020 
közötti európai uniós fejlesztési elképzeléseit, melyhez 
kérte képviselő úr segítségét. 
A fejlesztési elképzelések vázlatosan az alábbiak:
 • munkahelyteremtés, mezőgazdasági termékfeldolgo-
zás, vetőmagtermesztés, vállalkozások fejlesztése,
 • Rónay-kastély és kastélypark felújítása,
 • belterületi belvízelvezető rendszer fejlesztése,
 • közvilágítás korszerűsítése,
 • Bölcsőde épületének felújítása,
 • gyermekétkeztetést kiszolgáló konyhák bővítése, fej-
lesztése,
 • időskorúak nappali ellátását biztosító intézmény épüle-
tének felújítása,
 • fogorvosi rendelő felújítása,
 • fűtéskorszerűsítés, hőszigetelés és nyílászárócsere az 
önkormányzati tulajdonú vállalkozók részére bérbe adott 
épületekben (gyógyszertár, üzletház, kereskedőház),
 • fűtéskorszerűsítés, hőszigetelés és nyílászárócsere az 
önkormányzati tulajdonú bérlakásokban,
 • utak, járdák felújítása,
 • a Rónay-kúria étterem padlásterének befejezése, ren-
dezvénytér kialakítása,
 • Kiszombor és Klárafalva közötti kerékpárút megépítése,
 • Kiszombori műemléki épületek felújítása (Tibor-kúria, 
nina-kúria, emeletes magtár).

A fejlesztési elképzelések részletesen a http://www.ki-
szombor.hu/index.php?lap=onkormanyzat&sub=eloter-
jesztesek oldalon olvashatók.

2014. május 27. napján tartott soros ülésen a képvise-
lő-testület első napirendi pontban tudomásul vette a 
Klebelsberg intézményfenntartó Központ kiszombori fel-
adatellátásáról, az iskola működtetésének tapasztalatairól 
szóló tájékoztatót.

A második napirendben elfogadta a Kiszombori Szociális 
és Gyermekjóléti intézmény által, valamint a Kiszombori 
Polgármesteri Hivatal által készített, a 2013. évi gyermek-
védelmi munkáról szóló beszámolót.

Ezt követően a rendelettervezetek, döntési javaslatok na-
pirendet tárgyalta, melynek keretében a testület:
 • tudomásul vette a diszkont és kamatozó kincstárjegyvá-
sárlásról szóló tájékoztatást,
  • bérbe adta az önkormányzati tulajdonú, Kiszombor, 
nagyszentmiklósi u. 9. szám alatti épületben lévő 26 m2 
nagyságú üzlethelyiséget Vincze istvánné részére 2014. 
június 1. napjától határozatlan időre,
 • tudomásul vette Endrész Erzsébet, a Kiss Mária Hortensia 
Honismereti Kör elnökének tájékoztatóját,
 • meghatározta a Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília 
napköziotthonos Óvoda 2014/2015-ös nevelési évére a 
fenntartásában működő nevelési intézményben indítha-
tó csoportok, az ellátandó órák és a számított álláshelyek 
számát,
 • az első világháborús emlékmű felújítására 121.000,- Ft 
összeget biztosított,
 • elbírálta a Kiszomboron működő civil szervezetek 2014. 
évi támogatására kiírt pályázatokat, mely alapján a Moz-
gáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Kiszom-
bori Csoport 50.000 Ft, a Kiszombori Polgárőr Egyesület 
150.000 Ft, a Kiszombori Sporthorgász Egyesület 200.000 
Ft, a Kiszombori Községi Sportkör 2.100.000 Ft összegű tá-
mogatásban részesült,
 • egyetértett a Csongrád Megyei Településtisztasági non-
profit Kft. és Kiszombor nagyközség Önkormányzata kö-
zött megkötendő Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződéssel, 
 • az önkormányzati tulajdonban lévő fogorvosi rendelő 
elektromos hálózat felújításának elvégzésével egyetértett 
és a munkálat elvégzését megrendelte a HÁLÓZATOK Kft.-
től bruttó 550.247 Ft összegben,
 • megrendelte a Kiszombor 43. számú főút Halesz buszvá-
ró LED-es napelemes világítás kivitelezését az ERZOL 2000 
Kft-től 1.609.980 + áfa-összegért,
 • jóváhagyta a Kiszombor nagyközség Önkormányzata ál-
tal alapított „Kiszomborért” Alapítvány alapító okiratának 
módosítását,
 • a Kiszombori nyári Fesztivál hirdetési költségeire, vala-
mint a molinó matricázására 100.000 Ft-ot biztosított.
negyedik napirendi pont keretében elfogadta a polgár-
mesteri jelentést.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

    KÖSZÖnTÉS     HELYESBÍTÉS
2014. június 11-én Martonosi istván józsefnét 
90. születésnapja alkalmából köszöntötte Szeg-
vári Ernőné polgármester és dr. Kárpáti Tibor 
jegyző Kiszombor nagyközség Önkormányzata 
nevében.
Az ünnepelt nagyon boldog volt, és megható-
dottan köszönte meg a felköszöntést. Polgár-
mesterünk kérdésére: „Hogy tetszik lenni?” – 
boldogan csak ennyit válaszolt: „Ehhez a szép 
korhoz képest igenis tűrhetően!” 
nagyon is örvendetes, hogy ehhez a tényleg 
szép kornak nevezhető hosszú időhöz kapcso-
lódik a jó egészség.
A köszöntés után koccintottunk az ünnepeltre, s 
még rengeteg boldog évet kívántunk neki, amit 
töltsön boldogságban az 5 unokával és 5 dédu-
nokával, szeretteivel.
jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

    Hegedűs Sándor

A 2014. májusi számunkban tévesen jelent meg 
egy információ a haleszi buszmegállókkal kap-
csolatban.  A korábbi számban közölteket pon-
tosítjuk, két világító test kerül kihelyezésre, de 
csak a Makó felé vezető oldalon. A Szeged irá-
nyába vezető oldalon az EDF Démász Hálózati 
Elosztó Kft. nem engedélyezte a kiépítést, mert 
az általuk meghatározott 20 KV-os védőtávol-
ságon belül található, és annak kihelyezése így 
életveszélyes lehet.

    MAROS-PARTi RAnDEVú
2014. június 7-én az i. Ford T-modell és iX. 
Maros-parti Randevú Veteránjármű Találkozó 
résztvevői Kiszomborra is ellátogattak. Kiszom-
bor nagyközség Önkormányzata a Kiszombo-
rozóban megvendégelte a kilátogatókat egy kis 
üdítővel és rétessel. A résztvevők Endrész Erzsé-
bet vezetésével megtekintették a Helytörténeti 
Gyűjteményt és a Rotundát egy érdekes ide-
genvezetés keretében. A találkozó kiszombori 
állomása, reméljük,  élményekben gazdag volt 
a látogatók számára, és legközelebb is meglá-
togatják településünket.
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RENDEZVÉNYEK

 GYERMEKnAPi ÉLMÉnYEK A BÖLCSŐDÉBEn!
játékos, vidám családi délután keretében ajándékozták 
meg a kisgyermeknevelők a bölcsődés gyermekeket.
Az önkormányzat jóvoltából egy szép, kis udvari házikót 
kaptunk, melyet örömmel vettek birtokba a gyermekek. 
A gyermeknapon azokat ünnepeljük, akikért a hívatásun-
kat oly szeretettel és odaadással gyakoroljuk: a GYERME-
KEKET.
Mert mi a legnagyobb öröm a kisgyermek életében? Ter-
mészetesen a legfontosabb az édesanya közelsége és a 
család szeretete, de az átélt élmények legalább olyan 
meghatározó elemek egy apróság fejlődésében. 
Az élmények azok, melyek mély nyomot hagynak a meg-
írásra váró könyvük fehér lapján.
Születésünkkor mindenki egy üres könyvet hoz magával, 
melynek megtöltése a feladatunk.
Az első lapokat leginkább még a szülők írják, s ha azt szép, 
élménydús és tartalmas képekkel sikerül illusztrálni, a sze-
retet tollával megalkotni, akkor valószínű, hogy ez a minta 
lesz az irányadó a gyermekek későbbi életében is.

A bölcsőde az első olyan intézmény a gyermekek életé-
ben, ahol az apróságok viszonylag sok időt töltenek el, 
ráadásul anya nélkül.
itt a kisgyermeknevelőknek kell pótolni a családi meleg fé-
szek érzetét, biztosítani a felfedezések lehetőségét, a szűk 
kis világuk folyamatos tágítását és az örömteli élmények 
sokaságát.
Ez a gyermeknap is vidám forgatagával ennek a figyelem-
nek, a szeretetnek a megnyilvánulása volt.
A könyvnek egy újabb színes lapja. Reméljük, hogy nem-
csak az apróságok, hanem a szülők és család minden tagja 
is jól érezte magát. 
Kívánjuk, hogy még nagyon sok boldog gyermeknapban 
lehessen részetek, de még inkább azt, hogy életetek min-
den napja ilyen vidám és örömteli legyen.

Aranyosi Ervin: Szeresd a gyermeked!

„Szeresd a gyermeket szívvel szeretettel,
lelke hadd szárnyaljon legyen boldog ember!

Adj neki örömöt, békét boldogságot,
Hagyd neki örökül a csodaszép világot”!

Dénes Andrásné
Bölcsődevezető

    KiSZOMBORi GYERMEKnAP 2014
idén, rendhagyó módon, május 31-én, szombaton került 
megrendezésre Kiszomboron a Gyermeknap. A rendez-
vénynek az Ady Endre Művelődési Ház adott otthont. 
Programok színes kavalkádja fogadta a kilátogató gyere-
keket és szülőket egyaránt. Lehetett kézműveskedni, volt 
hennafestés, arcfestés. Az udvarban egy csúszdás légvár 
várta a gyerekeket, ami a kissé szeszélyes időjárás ellenére 
is folyamatosan tele volt boldog gyerekekkel. A Kiss Má-
ria Hortensia Honismereti Kör kemencés kenyérlángossal 
lepte meg a gyerekeket, a Kiszombori Szabadidős és Ter-
mészetbarát Sportegyesület pedig népi fajátékokat ho-
zott. A Szalay-lovastanya jóvoltából ismét lehetőség nyílt 
pónilovaglásra. De itt még nem értek véget a programok. 
A színház- teremben 10.00-kor kezdődött a Csiga Duó 
nagysikerű koncertje, ahol gyerek és felnőtt együtt éne-
kelte, hogy „ Csigabiga szereti a csokifagyit…”, a színpa-
don és előtte pedig rengeteg gyerek tombolt, és aktívan 
részt vett az interaktív műsorban.
A koncert után a varázslatok világába kalauzoltuk el a gye-
rekeket Boldog Péter bűvészműsora keretében. A gyere-
kek nagyon élvezték, többet közülük pedig a színpadon is 
bevont a trükkökbe a bűvész. A műsor után Péter lufihaj-
togatással lepte meg a gyerekeket, így senki sem mehe-
tett haza lufiállatka nélkül a Kiszombori Gyermeknapról!

Szeretnék köszönetet mondani Kiszombor nagyközség 
Önkormányzatának és Képviselő-testületének, hogy 
támogatták a rendezvényt, a Kiss Mária Hortensia Hon-
ismereti Körnek a kenyérlángosokat, a Kiszombori Sza-
badidős és Természetbarát Sportegyesületnek a népi 
fajátékokat, a „Kiszomborért Alapítványnak a támogatást,  
a Rónay-kúria étteremnek a szörpöt és az ásványvizet, a 
Szalay-lovastanyának a lovagoltatást, Majorosné László 
Editnek a kézműves-foglalkozást és a csodálatos baglyo-
kat, Szalmáné Horváth Mártának a rendületlen arcfestést, 
Kozma Anikónak a hennafestést és Csóti Beatrixnak a fo-
tózást.

nélkülük a rendezvény nem jöhetett volna létre!
Hegedűs Sándor

A rendezvényről készített képek megtekinthetőek: 

	 www.kiszombor.hu és	
	 	 	 facebook.com/aemhaz
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KISZOMBORI SZOCIÁLIS és GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY-HÍREK

 nYuGDÍjAS Ki-MiT-TuD KÖZÉPDÖnTŐ
!A Hontravel Kft. szervezésében, 2014 februárjában a Sze-
geden megrendezett nyugdíjas Ki-MiT-TuD területi dön-
tőjén a kiszombori napraforgó idősek Klubja énekesei és 
színjátszói képviseletében az erdélyi népdalcsokorral, és 
a „Főtt borsó” című mókás, erdélyi darabbal továbbjutot-
tunk az országos középdöntőbe.
Keszthelyen április és május hónapokban zajlottak a kö-
zépszintű megmérettetések.
2014. május 23-25-én a nótafa népdalkörrel és a Hajnal-
fény színjátszó körrel, összesen 17-en utaztunk el a há-
romnapos versenyre szerencsét próbálni.
A „csapataink” tagjai nagy-nagy izgalommal készültek, 
hiszen ez volt eddigi fennállásunk első, ilyen volumenű 
megmérettetése.
A jó hangulatú vetélkedőn velünk hasonló korú résztve-
vők voltak a fellépők, akik az ország különböző szegleté-
ből érkeztek. 
A számunkra távoli, hosszú utat, sokkal kényelmesebbé, 
elviselhetőbbé tette a különjáratú busz. nagy meglepe-
tésünkre a román határ felé indultunk el, csakhamar jó 
irányba navigáltuk sofőrünket. Szegedet elhagyva lassan-
ként előkerültek a reggelire szánt ennivalók: az édes és 
sós sütemények, valamint a földieper. A házi finomságok-
ból még a hazafelé vezető útra is maradt. A buszban foko-
zódott a jó hangulat, melyet az sem tört meg, hogy annak 
fűtőberendezése elromlott, és folyamatosan ontotta a 
meleget. Hamarosan elkezdődött a nótázás: a versenyre 
vitt dalok átismétlése. Déltájban megérkeztünk a verseny 
helyszínére, a nap további része a Balaton-part felfedezé-
sével folytatódott, és az esti táncos ismerkedéssel zárult. 
Másnap korán keltünk, mert a reggeli után kisvonattal 
városnézésre indultunk. Sajnos idegenvezetést nem kap-
tunk (a szervező ígérete volt), de ennek ellenére is elnyer-
te tetszésünket a számunkra eddig ismeretlen város. 
E nap délutánján a megnyitó után, színjátszó körünk el-
sőként lépett színpadra. A csapat derekasan helytállt, így 
már a színpadról lejőve lelkes tapssal jutalmazta a többi 
versenyző. Mi, nótafák az esti órákban kerültünk színpad-
ra az erdélyi népdalcsokorral. izgalmunkat növelte az is, 
hogy jelen sorok egyik írója ágynak esett. Ennek ellenére 
vettük az akadályt, igyekeztünk hibátlan produkciót nyúj-
tani.

A zsűri 23 óra tájban visszavonult tanácskozni, és hama-
rosan közzétette a pontszámokat. Felkészülésünk ered-
ményességét tükrözték az elért pontszámaink, amelyek 
3-4 ponttal maradtak el azon csapatoktól, akik már egy 
évtizede e kulturális kategóriák művelői. Ezt követően a 
zsűri tagjai a csoportvezetőknek produkciókként vélemé-
nyezték, értékelték a látottakat. A szakemberek elismerő 
szavakkal illették mindkét produkciót, mind a külső meg-
jelenést – melyet az egységes fellépő ruhának köszön-
hetünk – mind a belső tartalmat. A  jövőt illetően fontos 
instrukciókat kaptunk a további fejlődésünk érdekében.
A másnapi hazaindulást egy 2 órás szabadprogramos 
városnézés előzte meg. Gyalogosan útba ejtettük, egy 
fagylalt kíséretében a Festetics-kastély parkját, a régi és 
az új városházát, a katolikus templomot, a sétálóutcát és 
a főteret is.
Hazafelé utunk sem volt nyugodt, mert buszunk első ke-
reke defektet kapott. Ez az izgalom felélénkítette a társa-
ságot, olyannyira, hogy hazáig ment a nótázás.
Az indulástól az érkezésig az összetartozás öröme veze-
tett bennünket. Egymást segítve, néha ugratva telt el az 
a három nap.
Köszönjük mindenkinek a szurkolást, a támogatást, és 
hogy nagy érdeklődéssel kísérték végig a versenyünket. 
A kiadásainkat jelentősen csökkentette az önkormányzat 
anyagi támogatása. Amennyiben nem jutunk be a dön-
tőbe, akkor sem keseredünk el, hiszen nem a győzelem, 
hanem a részvétel a fontos. Mi mindkét produkciónkkal 
helytállva öregbítettük településünk hírnevét, a csapatta-
gok között még szorosabb lett az összetartás, fokozódott 
az egymásra figyelés.

Kerekes imréné, Kerekes Sándorné,
Kerekes Mónika, Papp Mária

Hajnalfény színjátszó kör tagjai: 
Cseh istvánné
jankó istvánné
Karika Lajosné
Makra jánosné
Maszarovits Péterné
Szőke istvánné
Nótafa népdalkör tagjai:
Papp Mária
Cseh istvánné
jankó istvánné
Kádár jánosné
Kerekes imréné
Kerekes Mónika
Kerekes Sándorné
Kohajda Rezsőné
Makra jánosné
Maszarovits Péterné
Sirokmán Ferencné
Szőke istvánné
Viasz Kádi Dénesné
Moldován irén
Csapatainkat erősítette: Kohajda Rezső és Szőke istván
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CIVIL HÍREK

 VÁLYOGOSi HÍREK
Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az 
„általános iskolák közötti” horgászversenyen, amit a sze-
gedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tag-
jai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály, Baranyi norbert 
7. osztály. Ők 8. helyezést értek el. Vezetőjük Kis Róbert 
(Kiszombori Polgárőr Egyesület), köszönjük a segítségét!

Egyesületünk a tóba 05.14-én 500 kg méretes pontyot 
telepített, megalapozva ezzel egy jó horgászverseny fel-
tételeit, amely 2014. 05. 18-án került lebonyolításra egye-
sületünk szervezésében, amely a „VÁLYOGOS BAjnOKA 
2014.” i. (tavaszi) forduló volt. Örömmel tapasztaltuk, hogy 
a horgászok nagy létszámmal jelentkeztek a versenyre. 
Minden benevezett versenyzőnek köszönjük a részvételt. 
A nagyon jó időjárási viszonyok között rendkívül jó fogási 
eredmények születtek:
FÉRFi  EGYÉni:  i. Szitás Róbert 18.000 gr,  ii.  Zatykó László 
14.140 gr, iii.  Török Mihály  10.260 gr 38 indulóból.
nŐi EGYÉni:  i.  Dömösi Ferencné 5.670 gr,  ii.  Katona Tün-
de  3.200 gr,  iii. Szécsi Róbertné  2.350 gr  5 indulóból
CSAPAT (2 fős):  i. Dömösi Ferencné - Frankó Zoltán  11.870 
gr,  ii. RÉM TEAM  10.980 gr,  iii. Mraznicza Ferenc - Mraz-
nicza Zoltán  10.246 gr 10 csapatból.
iFjúSÁGi- GYERMEK:  i.  nacsa Dániel  4.970 gr, ii.  Kovács 
Pál  4.140 gr, iii.  Baranyi norbert  3.640 gr 9 indulóból.
A LEGnAGYOBB HAL 3.480 gr kifogója:  Baranyi norbert  ( 
gyermekkategória horgásza, 13 éves).
A versenyeredményekhez gratulálunk! 

A horgászversennyel párhuzamosan  „A VÁLYOGOS KuK-
TÁjA 2014.” főzőverseny is zajlott, melyre 5 fő nevezett 
be. A főzés, a finom ételek a családokat, baráti társaságo-
kat is egy szép és tartalmas együtt töltött nap reményé-
ben a tópartra csalogatta. Az ételeket Szöllősi istvánné 
(Rónay-kúria) és Galamb jános szakács zsűrizték. 
Eredmények: i.  Szekeres Krisztián bográcsban sült sö-
rös-fokhagymás csirke gombás újburgonyával. ii.  id. Bara-
nyi Sándor  bográcsos fiatal kakasból pörkölt. iii.  Szekeres 
András ponty-harcsa halászlé.
Az eredményekhez gratulálunk, és a jövőben is várjuk mi-
nél több versenyző és társaság jelentkezését.

A horgászverseny támogatói és ajándéktárgyak felajánlói 
voltak:
Kiszombor nagyközség Önkormányzata, Gabonakutató 
nonprofit Kft., Maros Mix, Kiszombori horgászbolt, B.B.S 
horgászbolt, GABi állateledel bolt, Makói Mozaik, Arany-
hal horgászbolt, Rónay-kúria étterem, M. Profil vaskeres-
kedés, Ferenczi László, Farkas istván, Rácz Ferenc, Galamb 
jános, Balázs Zoltán, Szekeres Krisztián, Gazsi Gábor, Ró-
nainé Török Csilla, Fodor Bálint, Szekeres András, Gábor 
Zsuzsanna, Török Dezső, juhász Kálmán. nagyon szépen 
köszönjük segítő támogatásukat.
A május 25-ei Dr. Balog jános Emlékverseny -- Gyermek-
napi Horgászverseny – a szegedi Herman Ottó HE. szerve-
zésében, 194 gyermek egyéni versenyzővel került meg-
rendezésre. 

3 kategóriában: 1. Felső tagozatos általános iskolások. 2. 
Alsó tagozatos általános iskolások. 3. Óvodások. 
A alábbi tanulók képviselték a Kiszombori Dózsa György 
Általános iskolát és a Kiszombori Sporthorgász Egyesü-
letet:  5.osztály: Kolompár Márk (8.helyezett, 190 gr), Ba-
ranyi Tamás (10. helyezett, 150 gr), Kis Bence.  6.osztály: 
Cseh Dániel, Csuhaj András (90 gr), Sárközi Fanni. 7. osz-
tály: Baranyi jános, Mandák Róbert. Versenyzőink spicc-
botot, szákot, etető- és csalianyagot kaptak ajándékba. 8. 
és 10. helyezettjeink érmet is kaptak. 
A gyermekeket szállító szülőknek köszönjük a segítséget: 
Baranyi jános, Cseh Róbert, Szalma László.

Egyesületünk állami horgászvizsgára felkészítést és vizs-
gáztatást szervezett. Május 30-án 8 fő (5 felnőtt, 3 gyerek) 
tett vizsgabizottságunk előtt sikeres horgászvizsgát. Kö-
szönet illeti a művelődési ház dolgozóit önzetlen segítsé-
gükért. 

június 1-től megszűnik a szerdai horgászjegy-árusítás a 
kiszombori művelődési házban. Engedélyt csak telefonos 
egyeztetés után lehet váltani bármelyik nap a telefonon 
megbeszélt időpontban és helyen. Telefonszám: 06-70/ 
327-8862 Oláh Sándor.

Tóeredmények: 05.02-án  nagy Máté: 16.90 kg ponty.  
06.01-jén  dr. Muráti Tamás: 32 kg harcsa.

Egyesületünk vezetősége külön köszönetet mond mind-
azoknak, akik segítettek abban, hogy a terveink megva-
lósuljanak; a környezetrendezési munkákon részt vettek 
Kis Róbert vezetésével, vagy mérlegeltek, szektorbírók 
voltak. Valamint mindenki másnak, akik közvetve vagy 
közvetlenül munkájukkal hozzájárultak sikereinkhez.

Vezetőség
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CIVIL HÍREK

    
TERMÉSZETBARÁT KiRÁnDuLÁS A MEZŐHEGYESi MÉnESBiRTOKOn

A Kiszombori Szabadidős Természetbarát és Sportegyesü-
let idei áprilisi kirándulását a Mezőhegyesi Ménesbirtokra 
szervezte. A bátor jelentkezők a szép tavaszi időben ke-
rékpárral tették meg a Kiszombor – Mezőhegyes közötti 
távot, a többi érdeklődő pedig vonattal utazott, ami külön 
élmény volt.
Már a mezőhegyesi vasútállomásra érkezve kellemes 
meglepetésben volt részünk – az állomás épülete ugyanis 
szép, fatornácos, arabeszkes faoromzat díszítésével tipi-
kus XiX. századvégi hangulatot árasztott.
Az állomásról egy kellemes sétányon át vezetett utunk, 
majd egyre több szép, korabeli épület mellett haladtunk 
el: egykori tiszti lakások, villák, vendéglők. A ménesbir-
tok területére a Déli Hild-diadalív érintésével érkeztünk; 
megcsodáltuk a ménesparancsnoki épület eredeti szép 
homlokzatát, majd a Hotel noniushoz érkezve helyi ide-
genvezető várt ránk, aki bemutatta a hely nevezetessége-
it: elsősorban a csodálatos ménest.
Szó esett Csekonics józsef katonatisztről, akitől a ménes 
létrehozásának ötlete származott, ii. józsefről, akinek 
utasítására 1785-ben megalapították a ménest, valamint 
Kozma Ferencről, akinek szakmai hozzáértésével és veze-
tése alatt a mezőhegyesi ménesbirtok aranykorát élte.

Megtudtuk azt is, hogy a ménes nem mindennapi „rekor-
dot” mondhat magáénak, hiszen három, ma is ismert ló-
fajtát adott hazánknak és a világnak: a gidránt, a nóniuszt 
és a furioso-north start (vagyis a mezőhegyesi félvért).
Miután kigyönyörködtük magunkat a szépséges állatok-
ban – némelyiket még sikerült meg is simogatni -, meg-
tekintettük a helyi Kocsimúzeumot, amelyben különféle 
kocsik, szánok, hintó, lószerszámok és kocsisviseletek ke-
rültek kiállításra, illetve jártunk a Fedeles Lovardában is, 
mely elsősorban a lovak téli gyakorlását szolgálja.
Fényképezkedtünk a híres mezőhegyesi platánfa alatt, 
mely valószínű hazánk legöregebb platánja – még 1819-
ben ültették.
A ménesbirtok területét elhagyva felfedeztünk egy érde-
kes emlékművet, mely a 2010-es tornádó által okozott 
pusztítás mementója. Kirándulásunkat egy helyi vendég-
lőben elköltött ebéddel és fagylaltozással zártuk.
 Örömmel tapasztaltuk, hogy nem kizárólag az 
egyesületi tagok, de külsős érdeklődők is elkísértek min-
ket, és délutánra mindannyian kellemes élményekkel tel-
ve érkeztünk haza. 

S. Makra Hajnalka

    A KiSZOMBORi SZABADiDŐS TERMÉSZETBARÁT ÉS SPORTEGYESÜLET HÍREi
Egyesületünk segítséget nyújtott az idei gyermeknap le-
bonyolításában; népi játékokkal bővítettük a kicsik szóra-
kozási lehetőségeit. A művelődi ház udvarán többek kö-
zött célba dobással, ügyességi játékokkal igyekeztünk a 
gyerekek számára örömet szerezni, s a május végéhez ké-
pest szokatlanul hűvös idő ellenére elmondhatjuk, hogy 
szép számmal akadtak érdeklődők a játékok kipróbálá-
sára. Köszönjük tagjainknak a segítséget, a gyerekeknek 
pedig a részvételt!

Következő kiemelt programunk a július 20-ra tervezett, 
egész napos kerékpáros kaland- és teljesítménytúra, 
melyre már most szeretettel hívjuk és várjuk a bátor ér-
deklődőket. Bővebb információ az alábbiakban. Figyelje 
hirdetésünket!

8



KISZOMBORI HÍRADÓ - XXIII.ÉVFOLYAM, 5.SZÁM

HONISMERETI HÍREK

    HÍREinK
2014. július 12-én, az első világháborús megemlékezés napján 
kiállítást rendezünk a már ismert feltételekkel a helyi kultúra há-
zában. nagy tisztelettel várjuk, és nagyon köszönjük a kiállítható 
tárgyakat, képeket, képeslapokat ebből az időből Kiszombor la-
kosságától.
Képzőművészeti pályázatunkra a beadási határidő június 24-e. 
Várjuk még a pályaműveket.
11. honismereti táborunk jelentkezési határideje szintén június 
24.  A táborral kapcsolatos megbeszélést június 26-án, csütörtö-
kön 18 órakor tartjuk az Ady Endre Művelődési Házban, várjuk a 
szülőket.
A honismereti kör augusztus 21-én Erdélybe indul, és Déván 
meglátogatjuk Böjte Csaba gyermekeit. Aki szeretne juttatni ne-
kik könyveket, tartós élelmiszert, megteheti. Az Ady Endre Mű-
velődési Házban gyűjtjük az adományokat. 
Honismereti körünk a községi gyermeknapon kenyérlángost sü-
tött a kis vendégeknek. Köszönet a résztvevő tagoknak: Balázs 
Lászlóné, Makra jánosné, Szőke istvánné, Engler Magdolna, Kő-
rösi julianna, Hegedűsné Bellik Klára, Terzin józsefné, Maszaro-
vits Péterné, jankó istvánné, Sóki András, Balázs Tibor, jankó Dá-
niel, Zubán Zoltánné, Schererné Makra Hajnalka, és Majorosné 
László Editke, Szalmáné Horváth Mártika a kultúrház kérésére 
teljesített szolgálatot.
Az elmúlt időszakban a tavaszi keresztmeszeléseket végezzük: 
Szegedi utcán és most csütörtökön a nagyszentmiklósi utcán, 
majd az Óbébai utcai kereszt következik. (Dolgozóink: Engler 
Magdolna, Terzin józsefné, Endrész Erzsébet, Tóth Annamária, 
Duruczné Ocskó Edit, Papdi Mihályné). A vadásztársaság bizto-
sítja megállapodásunk keretében az eszközöket, nagy Zoltán 
vadőr a keresztek környezetét rendezi.
A múlt hét végén a veteránautósokat kalauzoltuk a Rotundában 
és a Helytörténeti Gyűjteményben, segített jankó istvánné.
Megindult a nyári szezon, és egyre többen érkeznek a két épü-
let látogatására, melyet önkénteseink – támogatóink mutatnak 
be az idelátogatóknak hétvégeken. Borsi Sándor, Kerekes Móni-
ka, Rutainé Matuszka Katalin, Schererné Makra Hajnalka, Süliné 
Rácz Emőke, Szőke László, Varga Attila, Endrész Erzsébet.
Az útvesztő munkálatai is megindultak, a kivágásban dolgoztak: 
Bacsa György, Balázs Zoltán, Balázs Tibor, Balázs Ferenc, Bokor 
Mihály, Sóki András, Sinka Lajos, Endrész Erzsébet.
És készülünk a június 24-ei tűzugrásra és néptánctalálkozóra. 
                                                                   A honismereti kör tagsága

    KiSZOMBORi KuKORiCA-úTVESZTŐ FESZTiVÁL
https://www.facebook.com/utveszto
A június közepén induló kérdéssorozatunkban  a jó választ adók 
között értékes nyereményeket sorsolunk ki.
Gazdára várnak: kiszombori képeslapsorozatok, gyermek fürdő-
belépők a Hagymatikumba, családi belépők az útvesztőbe és 
egyebek.
(Minden belépő csak a kör pecsétjével érvényesített módon 
használható.)
Az útvesztő ideje alatt, szombati napokon a kilátogató gyerekek 
között, ha hoznak egy útvesztőhöz bármilyen módon kapcsol-
ható témájú rajzot, szintén fürdőbelépőket és más tárgyakat 
sorsolunk ki az esti órákban.
Figyeljék, figyeljétek oldalunkat!!!

  KiRÁnDuLTunK A HOniSMERETi KÖRREL  - GEMEnC-HAjÓS
Hallottam a kirándulásról, de elszaladt a fülem mellett. Pénte-
ki nap fél füllel értesültem, hogy emeletes busz lesz, lehet még 
menni. Eldöntöttem, hogy elmegyek, mivel Gemencről már so-
kat olvastam és hallottam, így érdekelt. Gyors döntés volt, a ho-
nismereti körrel még nem utaztam kirándulni, de tudtam, hogy 
sok ismerős lesz. A buszon értek meglepetések. nem készültem 
fel a kör kirándulási szokásaiból, így nem tudtam, hogy egész-
napi ellátmányt kell vinni. De minden megoldódott a buszon, 
mert mint egy nagycsalád, olyan volt a társaság. Végül is azt 
mondanám, nem csak olyan, hanem tényleg egy nagycsalád, és 
minden tiszteletem és megbecsülésem az övék. Mindenki ho-
zott sütit, pogácsát, szinte oda és vissza is egymást kínálgatták 
a finom sütikkel.  
na, de ennyit az úton-buszon töltött időről.
Első megálló: a gemenci erdő, az ország egyik féltett kincse, és 
1996-tól nemzeti park. A gemenci erdőt gőzmozdony vontatású 
nosztalgiavonattal jártuk be /közel 30 km/. Sajnos, az időjárás 
nem kedvezett, délelőtt esőben, szélben is volt részünk. De vad-
disznók, őzek mozogtak a vonat körül,sűrű   erdők és tisztások , 
bozótosok, belső tavak váltogatták egymást, ahol néha megcsil-
lant a napfény. A végén egy kis séta is volt.
Az esős és szeles időjárás ellenére szép volt, és nagyszerű él-
mény a gemenci erdő.
Délutánra, mire a pincefaluhoz érkeztünk, kellemes időjárás fo-
gadott. na, meg egy kedves és 28 éves kora ellenére rengeteg 
tapasztalattal rendelkező idegenvezető fiatalember. Mire kör-
bevezetett a pincefalun, megismerkedtünk Hajós és a pincefalu 
keletkezésével, szokásaival, népességével.
A falut présházak és alattuk a löszbe vájt pincék alkották. Cso-
dálatos volt.
jött a borkóstolás, ahol a vendéglátónk jóvoltából ízelítőt kap-
tunk a borkóstolás tudományából.
Végére maradt a hajósi érseki kastély megtekintése, melyet ba-
rokk stílusban 1740-ben építettek. A kalocsai érsekek nyári lak-
helye volt. A tárlatvezető megismertetett minket a kastély múlt-
jával, jelenével.
És végezetül indulás Kiszomborra teli élményekkel, új tudások-
kal, na és jó kedvvel.
Máskor is érdemes, és ajánlom mindenkinek a honismereti kör 
által szervezett kirándulásokon való részvételt, mert biztosan 
sok élménnyel lesz gazdagabb, na, meg kellemes érzés betekin-
teni egy igazi nagycsalád életébe.

Hihetetlen ez a változó modern világ! Egyik percről a másik-
ra születnek az új dolgok, és válnak köddé a régiek. Folyama-
tos aktualitásban, folyamatos jelenben élve állandó éberség 
szükségeltetik, nehogy lemaradjunk a jövőről, amikor jelenné 
válik. De mi a helyzet a múlttal? Sokan csak legyintenek – „az 
már nincs többé!” - mondják, s úgy tesznek, mintha a pillanat 
előtt nem létezett volna semmi. A jövő még nincs, a múlt már 
nincs – ellenben ha igazán boldogulni szeretnénk a jelenben, a 
történelemhez kell nyúlnunk. Sokszor szembesülök azzal, hogy 
egyre nehezebb objektívnek lennem. Kinek higgyek? Ki tud a 
legpártatlanabb lenni a múlt egy-egy szegmensével kapcsolat-
ban? Vajon aki ma fehéret kiált, nem volt-e régen fekete? S ha 
régen fekete volt, ma miért kiált fehéret? Mert a múlt átírható, 
képlékeny, mint a formátlan agyag a szobrász keze alatt. Mert 
én mindenható vagyok és eldöntöm, hogy régen mi történt és 
hogyan történt. Mert én mindenható vagyok… Aki élt ezzel a 
jogával, mind elbukott, mert mindig lesz olyan, aki emlékszik 
arra, hogy ami volt, az nem is úgy volt. Mindig lesz valaki, aki 
emlékeztet majd.
„Az egész történelem palimpszeszt volt, amelyet annyiszor va-
kartak tisztára és írtak újra tele, ahányszor csak szükségessé vált.”       
George Orwell     -Styx-

    TAnMESE
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Képeink, részletes híreink megtalálhatóak a 
https://www.facebook.com/kzhonismeretikor 
oldalon.

A Helytörténeti Gyűjtemény újabb adományozói: 
Daróczi András, Darócziné Viola Klára. Köszönjük.
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EGYHÁZI HÍREK

    REFORMÁTuS SAROK
Hamarosan véget ér a 2013/14-es hittanos év. Tisztelettel 
megköszönjük a hittanos szülők bizalmát, amellyel gyer-
mekeiket ránk (is) bízták.
        
   Pócsik Anna Mária hitoktató
   ulicsák-Szabó Ágnes lelkipásztor

    MEGHÍVÓ
Tudomásukra hozzuk, hogy 2014. június 22-én, vasárnap, 
de. 9 órától hittanos évzáróval egybekötött zenés isten-
tiszteletet tartunk a Kossuth u. 2. szám alatti imaházunk-
ban, melyre ezúton minden hittanosunkat meghívjuk 
a szüleivel, illetve minden más érdeklődőt is szeretettel 
várunk.
igét hirdet Czagány Gábor, szegedi egyetemi lelkipásztor, 
és ünnepélyes bizonyítványosztás lesz.    ELŐKÉSZÜLETBEn

a nyári gyerektáborunk, melynek részleteiről több fóru-
mon értesítéssel leszünk még. 

Ezeken túlmenően pedig mindnyájuknak egy istentől 
megáldott, lehetőleg pihenést is magában foglaló nyári 
időszakot kívánunk!

Emberé a munka, istené az áldás
127. zsoltár 1. vers: Zarándokének. Salamoné.
Ha az úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők.
Ha az úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök.
         
 Kiszombori Ref. Gyülekezet

    MEGHÍVÓ
Szeretettel értesítjük a kedves kiszombori diákokat, hogy idén 

újra megrendezzük az ökumenikus
 angol nyelvi táborunkat.

Szeretettel várjuk a régi és az új résztvevőket,
5 éves kortól érettségizőkig, kezdő és haladó csoportban.

játékosság, mozgás, ének, szerepjáték, pihentető módszerek 

Naponta 9-13 óráig (ebéd otthon, uzsonnát hozzanak)
Ideje: 2014.	június	23-27.(hétfőtől	péntekig)

Helye: a kiszombori Ady Endre Művelődési Ház

Hozzájárulási díj: 2 000 Ft/ fő/ hét
Testvéreknek kedvezmény! Hozhatod barátaidat is!

Kezdés: június 23.  9 óra

Érdeklődni és jelentkezni: 06 30/ 295 10 91

Szlávikné Búzás irén & Pongó Zsuzsa tanárnők
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KISZOMBORI HÍRADÓ - XXIII.ÉVFOLYAM, 5.SZÁM

HIRDETÉSEK - RENDEZVÉNYEK

Felelős kiadó: Kiszombor nagyközség Önkormányzata 
Levelezési cím: 6775 Kiszombor, Szegedi u. 13.   
Lapzárta: 2014. június 11.    
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 

Hétfőtől-SZOMBatIg	11-21	óRáIg,		
vaSáRnap	11-16	óRáIg	

váRjuK	KedveS	vendégeInKet!
vacSORáZZOn	a	Rónay-KúRIáBan	

MáR	750	ft-tól!

2004 óta ápoljuk ezt a hagyományt a faluban, 
most 11. alkalommal rendezi a honismereti kör 
a nagyközségi Önkormányzat segítségével, a 
nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatásá-
val. Az 1930-as években még ezt a „szertartást” 
űzték Kiszombor különböző utcáin.
A rendezvény 16 órakor a néptáncosok főtéri fel-
vonulásával kezdődik, majd a nagy magtár előtti 
színpadon lépnek fel az együttesek. 
Az idén ellátogatnak hozzánk: Óbesenyő ma-
gyar és bolgár táncosai, a földeáki Visszér táncs-
csoport, a csanádpalotai Hagyományőrzők, a 
makói Maros Mötyke, a nagyszentmiklósi ma-
gyar és román csoportok, az óbesenyői bolgár 
táncosok, Gál Tibor és barátja citerások és a ne-
felejcs néptánccsoport Makóról. Fellép a kiszom-
bori Hagyományőrző citerazenekar az Acélhang 
férfikórus, Kiszombor ifjú táncosai és az örökifjú 
nótafák.
Közben a községi sátorban kézművesek várják az 
érdeklődő gyermekeket és felnőtteket.
Lehet megcsodálni a község kovácsmesterét 
(Kőszegi Zoltán), lehet gyöngyöt fűzni (Sóki 
Andrásné), csuhébabát készíteni (Kisné Baráth 
ildikó- Makó). Lesz vessző-és kosárfonás(Zsótér 
jánosné - Klárafalva), fafaragás (Tisza Sándor 
- Csongrád), agyagozás, korongozás ( Forró ist-
ván - Hódmezővásárhely), szőnyegszövés (Gálné 
nagy ildikó - Algyő), foltvarrás (makói foltvarrók), 
rongybaba készítése(Majorosné László Edit), 
mézeskalács-díszítés (Galgóczi Mária- Makó), 
nemezelés (Rigó Angéla - Apátfalva), papírhajto-
gatás (Gazsi Gáborné- Kreatív csoport ), illatzsá-
kocska-készítés (Dömösi Emese kézműves), kre-
atív tárgyak készítése (Tenczerné Kasza Mária), 
üvegtárgyak gravírozása (Vas Éva), lufihajtoga-
tás (Tenczer Zita). 
Az üveg gravírozásához mindenki hozza el a kis 
üvegformát, amit szeretne gravíroztatni Éva né-
nivel.
A nagy sikerű Kiszomborozó megnyitását idén is 
tervezzük a rendezvény ideje alatt a Helytörté-
neti Gyűjtemény pincéjében, ahol a Rónay-kúria 
étterem minőségi, magyar termelői borokkal 
várja vendégeit.
Este fél kilenckor tűzgyújtás, majd tűzugrás, 
táncház. Muzsikál a juhász zenekar.
A Helytörténeti Gyűjtemény és a Rotunda 18-20 
óráig lesz nyitva.

    2014. júniuS 24. SZEnT iVÁn-Éji TűZuGRÁS 
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