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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRŐL 
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2014-ben első, rendkívüli ülését január 27-én 
tartotta a képviselő-testület, melynek keretében 
döntött a Vidékfejlesztési Minisztérium által ki-
írt, hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fejlesz-
tése, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
feladatok ellátásának kompenzációja, valamint 
iparfejlesztési célú programok támogatása elne-
vezésű pályázat benyújtásáról.
A soros testületi ülés január 28-án került meg-
tartásra. A polgármesteri jelentést követően 
rendelettervezetek, döntési javaslatok napirend 
tárgyalásával folytatódott az ülés, melynek kere-
tében a testület:
- felülvizsgálta és módosította a lakások és he-
lyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 28/2005.(XI. 
29.) KKÖT és a költségelvű bérlet alapján bizto-
sított önkormányzati bérlakások bérbeadási fel-
tételeiről szóló 5/2002.(III. 26.) KKÖT rendeleteit 
az idei bérleti díjakkal kapcsolatban, valamint 
meghatározta a nem lakás céljára szolgáló he-
lyiségek 2014. évi bérleti díját, amelyek a KSH 
hivatalos közleménye szerinti 2013. évi inflációs 
rátával, 1,7 %-kal kerültek megemelésre,
- megalkotta az új hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatásról, továbbá a nem közművel össze-
gyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vo-
natkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati 
rendeleteit,
- egyetértett az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziköz-
mű-szolgáltató Zrt. és Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzata között megkötendő, a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz be-
gyűjtésére vonatkozó Közszolgáltatási szerző-
déssel, valamint a konténeres szűrőberendezés 
működtetésére vonatkozó szolgáltatási szerző-
déssel,
- köszönetét fejezte ki a Magyar Honvédség 
Összhaderőnemi Parancsnokság katonáinak, 
akik részt vettek az egészséges ivóvíz szállításá-
ban Kiszomboron, és ezáltal hozzájárultak ah-
hoz, hogy településünk lakossága egészséges 
ivóvízhez jusson,

- célként tűzte ki, hogy Kiszombor nagyközség-
ben a fogorvosi alapellátás biztosítása a jövőben 
egy egységes körzetben történjen, amely ellátá-
si területe kiterjedne Kiszombor, Ferencszállás 
és Klárafalva települések teljes lakosságára.,
- egyetértett a haleszi buszmegállók napelemes 
megvilágításával, és a Kiszombor 43. számú főút 
Halesz buszvárók napelemes világítás kivitelezé-
séhez szükséges közműszolgáltatói egyezteté-
sek, hozzájárulások beszerzését megrendelte a 
HÍRVILL-GM. Kkt-tól az árajánlat szerinti bruttó 
177.800- Ft összegben,
- döntött arról, hogy a 2000. évben kiadott Ro-
tunda kiadvány újra kiadásra kerüljön bővítve, 
újraszerkesztve, a kiadvány szerkesztését, nyom-
dai előkészítését és kivitelezését megrendelte a 
Fotó-Grafika Stúdió Bt-től, 
- elfogadta a 11. Nemzetközi Térségi Néptánc-ta-
lálkozó és Szent Iván-éji Tűzugrás 2014 című pá-
lyázat, valamint a Kiszombori Táncmulatságok 
című pályázat programját és költségvetését,
- úgy döntött, hogy az I. Csongrád Megyei Gyer-
mek Népi Kézműves és Honismereti Tábor című 
pályázat alacsony támogatottsági intenzitására 
tekintettel a tárgyban szereplő tábort nem kí-
vánja megszervezni, a vonatkozó támogatási 
szerződést nem köti meg,
- tudomásul vette Endrész Erzsébet, a Kiss Mária 
Hortensia Honismereti Kör elnökének tájékozta-
tóját,
- meghatározta az óvodai beíratkozás időpont-
ját és a nyári zárva tartását.
A harmadik napirendi pontban elfogadta a Kép-
viselő-testület a 2014. évi munkatervét.
A negyedik napirendi pontban felülvizsgálta a 
Kiszombori Roma Nemzetiségi Önkormányzat-
tal 2012. május 31. napján megkötött Együttmű-
ködési megállapodást.
Az utolsó napirendi pontban zárt ülés keretében 
döntött az önkormányzat tulajdonában álló Ki-
szombor, Óbébai u. 6. fsz. 1. szám alatti megüre-
sedett bérlakás további hasznosításáról.
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BŐLCSŐDEI HÍREK

 BÖLCSŐDEI ÉLET 

„Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és emberibb, ha 
megtöltöd a hétköznapok percét a rendkívülivel, az 
emberivel, a jóindulatúval és az udvariassal, tehát az 
ünneppel.”

Farsang (Február 18.):

Bölcsődénkben a farsangot családi délelőtt formájá-
ban töltjük el a szülőkkel együtt. A gyerekek, ha sze-
retnének, beöltözhetnek jelmezbe. Vidám mulatság 
veszi kezdetét, táncolunk, énekelünk, majd egy ked-
ves gesztusként mindenki nyer a tombolán egy-egy 
kis ajándéktárgyat. A finom farsangi fánk sem ma-
radhat el, amit a szakács néni készít nekünk. 

Húsvét:

Ez alkalomra a testvéreket is várjuk szeretettel, akik 
közül sokan bölcsődések voltak. Egy kis tojáskeresés 
a bölcsi udvarán, csuda jó móka. 

Gyermeknap:

Egész délutános programot szervezünk a családok 
részére. Ugrálóvár, arcfestés, lufik és sok meglepetés 
várja a gyerekeket ezen a napon, melynek mindig 
nagyon örülnek. A kisgyermeknevelők és a szakács-
nő meglepetésekkel készülnek.

Búcsú kerti parti:

Az óvodába menő gyermekektől búcsúzunk el ezen 
az ünnepen, melyen a családok is részt vesznek. A 
szülőkkel együtt készül bográcsban a finom ebéd. A 
kisgyermeknevelők „kis batyuba, útravalót” készíte-
nek a gyerekeknek, amit sok szeretettel nyújtanak 
át, az óvodába indulóknak. Ez a nap vidáman telik 
gyerekeknek, szülőknek, kisgyermeknevelőknek 
egyaránt.

Ezek az ünnepek élénkítik, színesítik napjainkat. Igazi 
élményt nyújtanak felnőtteknek, gyerekeknek egya-
ránt. Az előkészületek alatt hangolódunk rá érzelmi-
leg, éljük át ennek a rejtélyes, titokzatos világát.

Dénes Andrásné
bölcsődevezető 

 KÖNYVTÁRI HÍREK - KÖNYVAJÁNLÓ 
Egy kis ízelítõt szeretnék nyújtani a könyvtári állomány 
legújabb könyveibõl,
mely kínálatból remélem, minden korosztály talál az ér-
deklõdési körének
megfelelõ olvasnivalót. A könyvtár ideális hely a nyugal-
mat
keresõknek, a kikapcsolódni vágyóknak. A könyveken kí-
vül tizenhétféle folyóirat-
ból válogathatnak az olvasók, melyek szintén kölcsönöz-
hetõek. 
Remélem, hogy a kínálatból sokan találnak kedvükre 
való olvasnivalót, és felkeresik a könyvtárat a közeljövõ-
ben.

Szépirodalom:
A szív hangjai/ Margaret Moore
A tökéletes társ/ Nora Roberts
Kettős játék/ Judith McNaught
Jótékony halál/ Robin Cook
A varázslat/ Rhonda Byrne
Hív Amsterdam/ Katie Fford
Vacsora a vámpírral/ Abigail Gibbs
Inferno/ Dan Brown
A hobbit vagy Oda-vissza/ J. R. R. Tolkien 
Gyötrelmes kórkép/ Béke Mirjam

Gyermek- és ifjúsági irodalom:
Hűvösvölgyi suli 1-2./ Maros Edit
Bogyó és Babóca alszik/ Bartos Erika
A titánok átka/ Rick Riordani
Leszel a barátom/ Vadadi Adrienn
A Szent Johanna gimi/ Leiner Laura
Óz, a nagy varázsló Cinnfordban/ Tea Stilton
Hercegnő a barátnőm/ Elizabeth Dale
Széllelbélelt mesekönyv/ Fésűs Éva
Boszi webnaplók/ Thomas Brezina
Visszatérés a Fukar erdőbe/ Geronimo Stilton 

Szakirodalom:
Ehető vadnövények/ Marie-Claude Pamue
A futball enciklopédiája/ Keir Radnedge
Pálinkafőzés/ Panyik Gáborné
Férfiélet, női sors/ Müller Péter:  
Eltökélt szívű férfiak/ Stephen Kendrick
Űrkorszak/ Horváth András
Kis könyv a Szent Koronáról/ Eisler János
Építs várost!/ Warren Elsmore
Csipkekötés/ Lynne Watterson
A magyarországi vizek halai/ Lányi György
   Nógrádiné Vígh Krisztina

 HÍRMONDÓ 
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ÓVODAI HÍREK

 FRISS HÍREINK AZ OVIBÓL 
„Adj a gyermeknek szárnyakat és repülni fog” 

Ez is lehetne a mottója annak a segítő munká-
nak, mely óvodánkban a tehetséges gyermekek 
fejlesztését, felkarolását, támogatását teszi lehe-
tővé. 
Már eddig is részese voltam ennek a munkának, 
hiszen évek óta koordinálom a rajzpályázatokat. 
Figyelem a helyi, térségi és országos lehetősé-
geket, hogy kollégáim bevonásával a tehetsé-
ges gyermekek munkáit be tudjam nevezni. 
Óvodásaink rajzai szerepeltek már Makón, a Vá-
rosház Galériában, a József Attila Múzeumban, 
de Kiszombor jó hírét öregbítették tehetséges 
kis művészeink, amikor különdíjat is bezsebel-
tünk egy-egy országos szintű pályázaton.
A képzőművészet mellett jelenleg két óvodást 
mesemondó versenyre készítek fel, kolléganőm 
Mártonné Miron Ágnessel. Februárban lesz a 
nagy megmérettetés Szegeden, a Szent-Györ-
gyi Albert Agorában. A „Százszorszép Mesegyű-
rű” mesemondó versenyen óvodánkat Juhász 
Regina (4 éves) és Jóni Milán (5,5 éves) fogja 
képviselni. Mindketten szépen, tisztán beszél-
nek, talpraesett, bátor kiállású, mosolygós sze-
mélyiségű gyerekek, akik remélhetőleg a szigo-
rú zsűrit is le fogják nyűgözni. Eredményeikről a 
következő lapszámban fogunk beszámolni. 
Kívánok hát nekik jómagam és az egész ovi ne-
vében sok sikert, a közönségtől nagy tapsot, a 
zsűritől pedig magas pontszámot!
     Balázs Tímea

Nálunk most, február elején aktuálisak az iskola-
érettségi vizsgálatok, melyek már több éve hely-
ben, az oviban történnek. 

Az internet segítségével információban bővel-
kedő szülőknek sem mindig könnyű a helyzete, 
amikor meg kell hozniuk bizonyos neveléssel 
kapcsolatos döntéseket. Egyik ilyen fontos kér-
dés az iskola kezdés. Sok hasznos tanácsra lelhet 
a netet böngésző, de gyakran csak még zavaro-
sabbá válik a kép, nehezebb lesz a döntés.

Mit javasol az óvodapedagógus?

A gyermek csak akkor lehet iskolaérett, ha tes-
tileg és szellemileg is életkorának megfelelő-
en fejlett. Hazánkban törvény írja elő öt éves 
korban az iskolakezdés lehetőségét. Azonban 
előfordul, hogy az óvodapedagógus, az orvos 
vagy a pszichológus véleménye az, hogy csak 
egy év eltelte után kezdje meg tanulmánya-
it az első osztályban. Egy szülőnek sem szabad 
megsértődnie (gyermeke helyett), inkább ér-
demes megfontolnia a szakember(ek) javasla-
tát. Ugyanis egy év alatt nagyfokú szellemi és 
testi fejlődés következik be, mely sorsdöntően 
javíthatja a gyermek eredményét és előnyösen 
befolyásolja egész életét. A gyermekek érde-
ke mindenképpen az, hogy akkor üljön be az 
iskolapadba, ha ehhez minden feltétel adott. 
Még így is előfordulhat, hogy az iskolai munka 
során derül ki, hogy a gyermek valamilyen pszi-
chés, magatartásbeli vagy fizikai zavarral küzd. 
Az elsődleges döntés a szülő kezében van, de az 
elsődleges felelősség is. Ebben segít az óvoda-
pedagógus, a védőnő, orvos, pszichológus, akik 
véleményét nem szabad figyelmen kívül hagyni 
ebben a sorsdöntő kérdésben.

Mikor éri el a gyermek az iskolára való felké-
szültséget?

Ha tud legalább 15-20 percig egy dologra figyelni, 
tevékenységekben elmerülni.

Elfogadja a felnőtt irányítását, azt, hogy a dolgok 
olykor nem az ő kedve, elképzelése szerint történ-
nek.

Ha beszéde tiszta, ha minden hangot tisztán ejt.
Jó, ha érdeklődik már az írásbeliség iránt, kérdez 

az iskoláról.
Ha nem csak a mozgásos játékok kötik le a figyel-

mét, és szereti, ha olvasnak neki, szívesen nézeget 
könyveket, érdeklődik a világ dolgai iránt, összefüg-
gésekre kérdez, lehet társasjátékozni vele, szívesen 
rajzolgat, írogat.

Ha nem igényli már a délutáni alvást.
Ha az óvodában jól együttműködik a társaival, a 

pedagógussal, részt vesz a mindennapi óvodai tevé-
kenységekben. Ha nem szereti is, de legalább elfo-
gadja és elvégzi a „kötelező jellegű” feladatokat az 
óvodában.
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ÓVODAI HÍREK

Hogyan segítheti elő a szülő gyermeke iskola-
érettségét?

Fontos és hasznos a sok-sok közös tevékenyke-
dés, az aktív együttlét a gyermekkel, az ún. mi-
nőségi idő. Ami azt jelenti, hogy először is 
száműzzük a pici életéből a TV-t mint villany-
pásztort. Helyette egyszerű, kreatív ötletekkel, 
mondókákkal, dalokkal, beszélgetéssel, sétá-
val, közös mozgással, közös tevékenységekkel 
töltsük az időt. A beszélgetések során, amellett 
hogy meleg és bensőséges kapcsolat alakul ki a 
szülő és gyermek között, olyan apró eltéréseket 
is észrevehet, amit a „nem beszélgető” szülők 
talán sohasem (félelmek, tic, rövid figyelemza-
varok, időkiesések, beszédmegértési zavarok, 
koncentrálási zavarok, fókuszálási nehézségek 
stb.). Az ép intelligenciájú gyermek sokáig képes 
kompenzálni, ami elfedheti a problémákat. (pl. 
hallási figyelemmel az olvasási nehézséget)

A tanulási nehézség figyelmeztető tünetei le-
hetnek a tartási rendellenesség, a tónuseloszlási 
zavar, az egyensúlyi bizonytalanság, a lassú vagy 
nehezített pszichomotoros fejlődés, a mozgás-
koordináció fejletlensége, a finommotoros te-
vékenység ügyetlensége, a téri tájékozódás és 
emlékezet bizonytalansága, ha 4 éves korra még 
nincs kialakulva a lateralitás (melyik oldal a do-
mináns). 
Egyre több problémás gyermekkel találkozunk 
és a társadalmi elvárások is egyre nagyobbak.  
Figyelembe kell venni a szociális érettséget is. 
Ha fáradékony a kisgyermek, ha nem bírja a mo-
notonitást, ha mindig első akar lenni, ha rosszul 
tűri a kudarcot, ha túl játékos - inkább maradjon 
ovis!
A szakszolgálati vizsgálat diagnózisa, az egyénre 
szabott fejlesztési tervek, a rendszeres – a hiány-
zó alapkészségeket fejlesztő – foglalkozások, a 
logopédia, a pszichoterápia, a nevelési tanács-
adás, a pedagógus szaktanácsadás, a szakorvos-
hoz és szakértőhöz továbbküldés – mind-mind 
a segítségnyújtás lehetőségei a problémás ese-
tekben. 
Úgy gondoljuk, ha a szülő elfogadja gyermeke 
helyzetét, és elfogadja az óvoda segítő közre-
működését, akkor nem marad magára az esetle-
gesen adódó nehézségekben, és az együttmű-
ködés megtermi gyümölcsét. 

Aktualitásaink

Február 14-én (pénteken) a nevelés nélküli na-
pon az első félévet értékelő nevelőtestületi ér-
tekezletünket tartjuk. 

Február 20-án (csütörtökön) farsangolunk !

Jelenleg két főiskolai hallgató teljesíti gyakorla-
tát óvodánkban.

Március 8-án lesz a XVII. Ovibál, melyre szeretet-
tel várunk mindenkit! Keressék, figyeljék plakát-
jainkat! 

Mi is fent vagyunk a Facebookon. Aktualitásain-
kat itt is megtalálhatja. 

Köszönetek

 Ezúton szeretnénk megköszönni Kovács 
Sándornak és Süli Zsoltnak, hogy segítettek az 
óvoda körüli utak hóeltakarításában. Szóró-
anyaggal támogatott bennünket Nagy Gyula és 
Süli Zsolt. Köszönjük Becsei Györgynek, Kovács 
Sanyinak és Cseh Róbertnek, hogy amikor vala-
mi meghibásodik a csoportokban, segítenek a 
javításban.
Köszönjük a közhasznú munkások, önkéntesek 
munkavégzését, közreműködésükkel könnyebb 
megőrizni az óvoda környezetének esztétikáját.

   Börcsökné Balázs Márta
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ISKOLAI HÍREK

 KEDVES NAGYCSOPORTOSOK ÉS SZÜLEIK! 
Bár még tél van s távolinak tűnik a szeptember, de 
nemsokára itt a beíratkozás ideje. Nem árt előre gon-
dolni erre, ehhez szeretnék egy kis segítséget nyúj-
tani.
Családias légkörű alsó tagozatunkba várunk minden 
olyan kispajtást, aki szeret játszva tanulni. Szereti, ha 
a tanító nénik türelmesek vele. Ha nem érti a tan-
anyagot, egyedül neki újra elmagyarázzák. Napköz-
ben közösen elkészítik a házi feladatot, s otthonra 
nem marad más, csak a pihenés. Ha tanítják őket 
angolul azért, hogy a rajz és animációs gyerekfil-
meket eredeti nyelven nézhessék minél hamarabb, 
a kedvenc külföldi énekesük számait megértsék, és 
maguk is el tudják énekelni szép kiejtéssel. A számí-
tógépen ne kelljen anya-apa segítségét kérni, ha a 
Google-ban ki szeretne keresni valamit. A legjobb, 
ha minél hamarabb a magunk lábára állunk ez ügy-
ben is, a tanító nénik nagy segítséget fognak nyúj-
tani informatikaórán. Ügyelünk az egészségre, a 
csinos külsőre, s ennek érdekében mindennap meg-
mozgatunk mindenkit testnevelésórán. Ha valakinek 
táncra perdülni volna kedve, először megtanítjuk a 
szabályos alapokra, lépésekre. A szerényebbek, akik 
a háttérből muzsikálnának, hangszerek kavalkádját 
nyújtjuk, amiből kiválasztják a nekik legmegfelelőb-
bet. Ki tudja, talán híres zenészeket fogunk kinevelni 
belőlük, akik büszkék lesznek arra, hogy az első zenei 
bizonyítványukat itt szerezték! Szaktárgyi felkészítő-
inken hasznos, az életben is fontos tudáshoz juttat-
juk őket, hogy szupermennek érezhessék magukat, 
akik nem ijednek meg a saját árnyékuktól!
Várjuk azokat a családokat, kedves szülőket, akiknek 
igényük és lehetőségük van bekukkantani a min-
dennapokba.

Minden hónapban egy –egy projektnapon bepillan-
tást engedünk az életünkbe, melyeken a különböző 
tantárgyakból tanultakat alkalmazzuk, az élet min-
den területén, ahol csak lehet. (Közben a szülőket is 
megdolgoztatjuk!) Azokra az apukákra és anyukákra 
is számítunk, akik rendezvényeinkre szeretnek eljön-
ni szurkolni, nézelődni, tevékenyen részt venni, vagy 
csak egyszerűen egy jót beszélgetni. A kommuni-
káció új formájába szeretnénk bevezetni a szülőket, 
amelyet az e-napló biztosít, meglátni benne az új 
lehetőségeket. Szeretnénk elérni, hogy iskolai prog-
ramjaink beépüljenek a családok életébe –pl. ha Dó-
zsa-vágta, akkor megy az egész család szurkolni és 
futni jelmezben stb.
„Múlnak a gyermekévek, nincs visszaút..” mondja a 
dal. Ha mindenképp iskolába kell járni, nem mind-
egy milyenbe, és hogyan tesszük azt. Mi azért dolgo-
zunk, hogy felejthetetlen, pozitív élménnyel gazda-
gon, jól felkészülten lépjenek ki a középiskolai életre 
gyermekeink. Indítsuk közösen, biztos alapokkal a 
szeptembert a Dózsa György Iskolában!

Minden kedves résztvevőnek, támogatónak megkö-
szönöm Alapítványaink nevében nagylelkű adomá-
nyaikat! Ennek köszönhetően a Móricz utcai épüle-
tünk kerékpártárolóját fogjuk kivilágítani, ugyanis 
az ősztől tavaszig tartó korai délutáni sötétség mi-
att nem biztonságosak a tájékozódási feltételek. Az 
Óbébai utcai épületet térfigyelő-kamerákkal fogjuk 
felszerelni, minimálisra szorítva ezzel a személy és 
vagyon elleni cselekményeket. Köszönjük segítsé-
güket!   Szabóné Vígh Erzsébet
    igazgató

ALKOTÁSOKAT VÁRUNK !
Tisztelt Kiszomboriak!

Ebben az évben is, március 14-én, KÉPZŐMŰVÉSZETI  KIÁLLÍTÁST rendezünk hagyományos 
ÖSSZMŰVÉSZETI GÁLÁNK alkalmából az Ady Endre Művelődési Házban.

Erre az alkalomra várjuk községünk lakóinak alkotásait, munkáit
 (téma-, méret- és technikai megkötés nélkül)!

Az elkészült műveket  kiállítható formában, az alkotó nevének, a mű címének feltüntetésé-
vel az Ady Endre Művelődési Házban  kérjük leadni március 7- ig.

A kiállítás megtekinthető március 31-ig.
Információ Rónainé Török Csillától kérhető a 0620/380-11-59-es telefonszámon.
Szeretettel várjuk a kiállítás megnyitójára és a dalos-, zenés-, táncos találkozóra!

Sikeres felkészülést!
Dózsa György Általános Iskola

Magán Zeneiskola

 ISKOLABÁL 

6



KISZOMBORI HÍRADÓ - XXIII.ÉVFOLYAM, 2.SZÁM

CIVIL HÍREK

KISZOMBORI SZABADIDŐS ÉS TERMÉSZETBARÁT SPORTEGYESÜLET HÍREI  

Két eszkimó beszélget:
- Emlékszel a tavalyi nyárra? - kérdezi az egyik.
- Igen. Egy szép keddi napra esett... - felelte a 
másik.

Mi is így voltunk az idei téllel: egy szép januári 
vasárnapra esett. Kinek örömére, kinek bánatá-
ra, nagyon rövidre sikeredett ez a tél.
A Kiszombori Szabadidős és Természetbarát 
Sportegyesület tagsága úgy gondolta, hogy ezt 
a vasárnapot kint a szabadban játékos szánkó 
partival teszi emlékezetessé. Ide várta Kiszom-
bor apraját-nagyját egy jókedvű kis programra.
13.00 órára hirdettük meg a gyülekezőt a kiszom-
bori töltés „Mont Blanc” oldalára. Mindenki hoz-
ta magával a csúszásra való alkalmatosságát, és 
láss csodát, egy igazi síelő is megjelent Baranyi 
Pisti személyében, aki az olimpikonok tudását is 
meghazudtolva óriás műlesiklást produkált. Ke-
nyeres Sándor egyesületi elnök úr vezényletével 
több játékos vetélkedőn is részt vehettek a bá-
tor jelentkezők. Úgymint: szánkóval lecsúszás és 
szánkófelhúzás, kötélhúzás töltésen keresztben 
és hosszában, hógolyóval célba dobás, töltésről 
lefutás, töltésre visszafutás és szánkóhúzó fu-
tóverseny. Öröm volt tapasztalni, hogy egy kis 
szervezéssel 30-35 fő mozgásra éhes zombori 
lakos érezte magát jól ezen a rendezvényen. 

A kilátogatóknak kínáltunk forralt bort, meleg 
teát, melegedési lehetőséget, és természetesen 
minden résztvevő részére jutott kis ajándék cso-
koládé, amit Szabóné Uracs Ildikó, Gábor Zsuzsa 
és „Anonim” ajánlottak fel.
A Rónay-kúria étteremből kaptunk edényeket, 
amelyek az italok hőfokát biztosították - köszö-
net érte Szöllősi Istvánnak.
Az egyesület tagjai, akik a lebonyolításban se-
gítségünkre voltak: Kenyeres Sándor, Kenyeres 
Sándorné Aranka, Kelemenné Goldis Julianna, 
Némethné Koczka Gabriella, Németh János, Vé-
kony Hajnalka, Balázs Zoltán, valamint külön kö-
szönet Athos és Nati kutyáknak, hogy produkál-
ták magukat a külön programokban.
Abban a reményben zártuk a találkozót, hogy 
mindenki jól érezte magát, kellemesen elfáradt 
a friss levegőn, s hogy hírét viszi, hogy egy kis jó 
szándékkal és akarattal milyen csoda dolgokat 
lehet véghez vinni a lakóhelyünk környékén is.
Kérjük, figyeljék a Természetbarát Egyesület 
programjait, és arra biztatunk mindenkit, ha 
ezek a programok elnyerik tetszésüket, minél 
többen vegyenek részt azokon.
Az egyesület továbbra is várja a szellemiségével 
és céljaival egyetértő személyeket akár tagjai so-
rába is.

Jó egészséget kíván: 
  S. Makra Hajnalka és Balázs Zoltán

Ezúton is köszönjük támogatóinknak adójuk 1 %-ának felajánlását.

A 2011. évi adó 1%-os felajánlások egyesületünket 39.210 Ft-tal,
 

a 2012. évi pedig 163.412 Ft-tal gyarapította.

Ezen összegeket az egyesület céljainak megvalósításához használjuk fel.
Kérjük ebben az évben is támogassanak bennünket az 1 %-os felajánlásaikkal.

Kiszombori Szabadidős és Természetbarát Sportegyesület

Adószám: 18472730-1-06
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 MAGYAR TARTALÉKOSOK SZÖVETSÉGE
  CSONGRÁD MEGYEI VEZETŐSÉG
         „Legyünk barátok békeidőben,
        hogy a bajban igazi bajtársak lehessünk!”
KEDVES KISZOMBORI LAKOSOK!

Örömmel értesítem a község lakosságát, hogy 2014. január 24. napján megalakult településünkön 
a MATASZ Magyar Tartalékosok Szövetsége Kiszombori Klubja a MATASZ Csongrád Megyei Veze-
tőségének közreműködésével.
Meghívott vendégünk volt dr. Palotai Jenő nyugalmazott alezredes, a MATASZ Csongrád Megyei 
Vezetőségének elnöke. Elfogadta még meghívásunkat Váradi-Palotai Panna tartalékos őrmester, 
valamint dr. Decsi Róbert alezredes a kiszombori Határrendészeti Kirendeltségtől.

Az alakuló ülésen közel 20 személy jelent meg, akikkel közösen meghallgattuk Palotai ezredes úr 
tájékoztatását a MATASZ tevékenységével, céljaival kapcsolatban. Ezredes úr tájékoztatásában ki-
emelte a hazánk iránti elkötelezettség, a hazaszeretet, valamint a honvédelem fontosságát. Vá-
radi-Palotai Anna hívja és várja a fiatalokat, az egyetemistákat a Szegeden megalakuló MATASZ 
Ifjúsági Szervezetébe.

Az előadást követően sor került a tagtoborzásra, melynek eredményeképpen a jelenlévők közül 18 
fővel megalakult a MATASZ helyi klubja: Bacsa György, Gazsi Gábor, Endrész Erzsébet, dr. Halmágyi 
Pál, Bujdosó Géza, Balázs Tibor, Nádasdi László, Badics István, Kelemenné Goldis Julianna, Kenyeres 
Sándor, Sóki András, Duruczné Ocskó Edit, Tóth András, Bajnóczi János, Balázs Ferenc, Varga Attila, 
Terzin Józsefné, Balázs Zoltán.

A tagság nyílt szavazással megválasztotta a vezetőséget. A MATASZ Kiszombori Klubjának elnöke: 
Balázs Zoltán, elnökhelyettes: Bujdosó Géza ny. alezredes, titkár: Tóth András ny. törzszászlós.
A klub nyitott, mindenkit szeretettel vár. Érdeklődni, jelentkezni Balázs Zoltánnál, illetve a tagoknál, 
valamint a http://mataszcsongrad.w6.hu honlapon lehet.

         Tisztelettel:

          Balázs Zoltán,
        a MATASZ Kiszombori Klubjának elnöke

Köszönjük eddigi támogatásaikat, és a „Kiszomborért Alapítvány” az idén is fogadja felajánlásaikat, 
ha szívesen támogatnák adójuk 1 %-ával a község környezetéért, műemlékeiért, közösségi életéért 
ténykedő alapítványt.

Adószámunk: 19082930-1-06

       a Kuratórium tagjai nevében Endrész Erzsébet

 „KISZOMBORÉRT ALAPÍTVÁNY” 
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Keressen bennünket: 
 kzhonismeretikor.hu, http://www.facebook.com/kzhonismeretikor,

www.facebook.com/Szeretünk-Kiszombor

Helytörténeti Gyűjteményünket gazdagította 
az elmúlt időszakban Kovács Györgyné, és ren-
geteg képet kapunk folyamatosan a Szeretünk, 
Kiszombor Facebook oldalra. 
Ez az oldal azért jött létre, hogy közvetlenül, 
gyorsan mindenki fel tudja tenni kincsként ke-
zelt régi képeit, amelyek mindenkit gyönyörköd-
tetnek, sokszor megnevettetnek, és van olyan is, 
amikor fájdalmas érzéseket keltenek bennünk. 
Látogasson el minden zombori erre az oldalra, 
mert ez a mi oldalunk, mi alakítjuk, együtt. (A 
képek feltételében segítünk, ha szükséges, ke-
ressék Endrész Erzsébetet.)

 GYARAPODUNK 

A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör tagsága köszöni az elmúlt évek 1 %-os felajánlásait, és kérjük, ha 
módjukban áll, támogassanak az idén is bennünket.
Egyesületünk célja:  Hagyományápolás.

- Minél szélesebb körben megismertetni a lakossággal Kiszombor történetét, érezzék ezáltal is magukénak 
a helyet, ahol élnek.
- A község hagyományainak felelevenítése, megőrzése, széles körű megismertetése.
- Helytörténeti Gyűjteményünket, amely a községi önkormányzat tulajdonában áll, rengeteg tárgyat, irata-
nyagot tartalmaz, folyamatosan bővítjük, az ifjúsággal megismertetjük a régmúlt embereinek életét. 
- Kutatómunkát végzünk, visszaemlékezéseket gyűjtünk községünk múltjával kapcsolatban, megőrizve azo-
kat az utókor számára.
- Községünk környezetének óvása  - Műemlékvédelem.

Aki egyetért célkitűzéseinkkel, és van lehetősége, támogasson bennünket.
Adószámunk: 18479342-1-06 
                                                                 a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör  tagsága 

 ADÓJA 1% 

A honismereti kör az idén programjai egy részét 
az I. világháború centenáriuma jegyében az em-
lékezésnek szenteli. 
A kukorica-útvesztőnkbe e témakörből választ-
juk a kivágandó figurát.
Rendezünk kiállításokat a művelődési házban, 
az útvesztőben, rajzpályázatot írunk ki gyer-
mekeknek, és más, érdekes terveink is vannak 
a bennünket segítő civil szervezetek, a megala-
kult helyi MATASZ-csoport, önkormányzat tá-
mogatásával.

A kérésünk lényege: 

akinek ehhez az időszakhoz kapcsolódóan van-
nak fotói, fegyverei, bármilyen, a frontokon hon-
védek által használt tárgyai, kérjük, bocsássák a 
nyári kiállítás rendelkezésére.

Keressék a honismereti kör tagjait, és a 30 499 
8686-os számon, esetleg a kzhonismeretikor@
gmail.com címen jelezhetik segítő szándékukat.

   Köszönjük a támogatást.

 KÉRÉS 

Maszkakészítésre hív a Kiss Mária Hortensia  Ho-
nismereti Kör tagsága 2014. február 12-én 16 
órától az Ady Endre Művelődési Házba.

Ezzel készülhetsz a február 22-ei télűző, busós, 
maszkafelvonulásra.

 MASZKAKÉSZÍTÉS 
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A kör tagjai nagy lelkesedéssel fogtak neki a háziasszonyokat is próbára tévő műveleteknek, de 
tökéletesen megoldottuk a feladatot. Pláne, hogy még férfitárs is akadt Tibikénk személyében. 
Köszönjük Juhász Kálmánnak a rétes kemencés sütését. 
           Endrész Erzsébet

 RÉTESSÜTÉS 
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KEDVES KISZOMBORIAK!

A  SAVANYÚSÁG KUCKÓ 
  (KISZOMBOR , SZEGEDI u.17.) 
 

 Kibővített kínálatunk:
 

 -SAVANYÚ KÁPOSZTA  ,  HASÁBLEVÉL és 
  FORRÁZOTT LEVÉL ,

 -HÁZI JELLEGŰ SAVANYÚSÁGOK ,
 -HÁZI FELDOLGOZÁSÚ 
  SERTÉSHÚSKÉSZÍTMÉNYEK:
 füstölt kolbász, szalámi, szalonna, tepertő, 
   töltelékes áru…

Várjuk kedves vásárlóinkat, megrendeléseiket!    

 Tel: 06 30 54 99 212

KEDVES  KISZOMBORIAK!

Kulturált helyszíneket biztosítunk családi-, baráti 
társaságok rendezvényei: születés-és névnapok, 
ballagások, osztálytalálkozók, árubemutatók, 
csapatépítő tréningek... számára. 
Távolról érkező rokonai, ismerősei részére 
kényelmes, modern szálláshelyeket kínálunk. 
A makói HAGYMATIKUM: gyógy-, termál-és 
élményfürdőbe 20%-os kedvezménnyel biztosítunk 
fürdőbelépőjegyet  vendégeinknek!      
Helyszínek: 

 

 

ELÉRHETŐSÉGEK, SZÁLLÁSFOGLALÁS: 
               Tel.: 06-20/ 380-11-59 vagy  
    06-30/ 54-99-212      
Email:  kiszomborpanzio@gmail.com;    
   vizpart6775@gmail.com
 
Web:    www.falusihorgaszturizmus.hu

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket,

hogy településükön az egészséges ivóvíz 
szállításával kapcsolatos
feladatunk véget ért.

KÖSZÖNJÜK

együttmûködésüket,  
és katonáinknak nyújtott

támogatásukat!

Magyar Honvédség 
Összhaderõnemi Parancsnokság
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Felelős kiadó: Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
Levelezési cím: 6775 Kiszombor, Szegedi u. 13.     
Lapzárta: 2014. január 6.     
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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