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Eboltás 2014.
Makó Járás Főállatorvosa értesíti a lakosságot, hogy az ebek veszettség elleni összevezetéses védőoltását az alábbi helyeken és 
időpontokban engedélyezi.
Az ebek veszettség elleni védőoltásának beadatása a 164/2008. (XII. 20.) FVM-rendelet szerint a kutya tartójának kötelessége.
Az állattartó köteles minden három hónapos életkort elért ebet 30 napon belül veszettség ellen
saját költségén magánállatorvossal beoltatni, az oltást az első oltást követően 6 hónapon belül
megismételtetni, majd ezt követően a kutyát évenként veszettség ellen beoltatni. 
Az oltással egy időben el kell végezni az ebek közegészségügyi veszélyt okozó belső élősködői ellen való védekezést is, melyhez a 
szükséges gyógyszereket a helyszínen kell megvásárolni. 
Az oltás díja ebenként 3500 Ft + féreghajtó, amelyet a helyszínen kell leróni.
Kérjük, hogy az egységes európai állatútlevelet, Kisállat Egészségügyi Könyvet mindenki hozza magával. Abban az esetben, ha oltási 
könyv nincs, az új könyv ára 130 Ft / db.
A tartási helyen, illetve állatorvosi rendelőkben történő eboltásokkal kapcsolatban az oltást végző állatorvosok adnak felvilágosítást.
Kiszállási díj az állattartás helyére egységesen 500 Ft.
 

Csak chippel ellátott eb vezethető fel!
Kiszombor, Polgármesteri Hivatal Időpont: május 06.  15.00-17.00
Kiszombor, Polgármesteri Hivatal Időpont: május 13.  15.00-17.00
Kiszombor, Polgármesteri Hivatal Időpont: május 17.  7.00-9.00

Makó, 2014. április 7. Dr. Kocsubé Sándor
járási főállatorvos

  PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2014. évi TÁMOGATÁSÁRA

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatni kívánja a település területén működő civil szervezeteket 
(alapítványokat, egyesületeket), egyházakat (a továbbiakban: civil szervezetek), hogy ezzel is hozzájáruljon a település lakossága 
érdekében végzett tevékenységükhöz.
I. A Pályázaton való indulás feltétele
 • települési művelődési, sport, érdekvédelmi közéletben való aktív részvétel, rendezvények szervezése, maradandó értékek létre-
hozása, illetve a közösség érdekében végzett egyéb tevékenység, mely alkalmas arra, hogy hozzájáruljon a településen élők élet-
minőségének javulásához, öregbíti a település jó hírét, továbbá hitelesen képviseli és támogatja a Képviselő-testület általános cél-
kitűzéseit,
 • legalább egy éve működik a településen (legalább egy éve jogerősen bejegyezték),
 • a pályázó civil szervezet pályázatát, a kötelező adatokat, illetve mellékleteket a pályázatra nyitva álló határidőn belül nyújtja be.
II. A Pályázat keretében nem támogathatók:
  1. azon civil szervezetek, amelyek a támogatást nem a megállapodásban foglaltak szerint használták fel, és a szerződés ilyen irányú 
módosítását nem kezdeményezték
 2. politikai tevékenységet folytató szervezetek, pártok
 3. azon civil szervezetek, melyek a pályázatra nyitva álló határidőn túl nyújtották be pályázatukat, illetve azon civil szervezetek, me-
lyek hiánypótlásukat a rendelkezésre álló határidőn belül nem pótolják
 4. azon civil szervezetek, amelyek pályázati dokumentációja nem tartalmazza a pályázat által kötelezően előírt adatokat, mellékle-
teket, és ezen adatokat a hiánypótlásra nyitva álló határidőn belül nem pótolják
5. azon civil szervezetek, melyek tevékenységét pályázaton kívül, együttműködési megállapodás keretében támogatja a Képvise-
lő-testület,
 6. azon civil szervezetek, amelyeknek lejárt köztartozása van
III. A Pályázaton felosztásra kerülő keretösszeg: az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II. 26.) önkormány-
zati rendelet határozza meg.
IV. A Pályázó adatairól a mellékelt pályázati adatlapon nyilatkozik.
V. A pályázat kötelező mellékletei:
 o a pályázó civil szervezet tevékenységének rövid ismertetése
 o a tárgyévi tervezett költségvetése, az összeg tervezett felhasználása (Tételes bevételek és kiadások)
 o beszámoló a tárgyévet megelőző év teljes költségvetéséről
 o rövid beszámoló és értékelés az előző évi tevékenységről, a pályázó civil szervezet előző évben megvalósult költségvetésének 
ismertetése és abban az önkormányzati támogatás felhasználásának részletes kimutatása
 o a civil szervezet nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésnek az egy évnél – vagy ha közben változás volt, attól az időpont-
tól – nem régebbi egyszerű másolata
 o nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. §-a alapján
 o hatályos alapító okirat, illetve alapszabály
 o 30 napnál nem régebbi igazolás az állami adóhatóságtól arról, hogy köztartozása nem áll fenn
VI. A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja: A pályázatot Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
címezve, a Polgármesteri Hivatalba (6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.) kell benyújtani zárt borítékban úgy, hogy az 2014. 
május 7-én 15.00 óráig megérkezzen.

További információ a www.kiszombor.hu weboldalon.
FELHÍVÁS
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2014. március 5. napján a képviselő-testület rendkívüli ülést tar-
tott, melynek során döntést hozott arról, hogy 
 • támogatási igényt kíván benyújtani az adósságkonszolidáció-
ban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támo-
gatásáról szóló 10/2014.(II. 19.) BM- rendelet alapján az önkor-
mányzati tulajdonban lévő épületek felújítására, fejlesztésére, 
energetikai korszerűsítésére, 112 millió Ft összegben. 
 • a 2014. évi falugyűlést április hónapban tartja meg, valamint
módosította az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
6/2013.(II. 27.) önkormányzati rendeletét.

2014. március 11. napján a képviselő-testület ismét rendkívüli 
ülést tartott, melynek során 
 • a KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozási Kft. kérelmére és részére 
a „MAKÓ TÉRSÉGE Ivóvízminőség-javító projekt” (KEOP-1.3.0/09-
11-2011-0025) KISZOMBOR ivóvízminőség-javító munkáinak 
megvalósítására készült KISZOMBOR Vízmű telep 57/8/2013. 
munkaszámú Vízjogi létesítési engedélyes tervei alapján mint a 
Kiszombor 9/8, 111 hrsz. terület Vízmű telep létesítéséhez tulaj-
donosi-vagyonkezelői hozzájárulását megadta,
 • nyilatkozott, hogy a „Makó és térsége ivóvízminőség-javító 
Projekt”, KEOP-1-3-0/09-11-2011-0025 azonosító számú projekt-
ben a települést érintő vízkezelés során a vízszűrő technológia 
visszamosásából származó, napi 68,67 m3 tisztított mosóvíz a 
vízmű telep melletti, 78 helyrajzi számú út mellett elhelyezkedő 
árokba bevezethető, amennyiben ennek a mosatóvíznek a minő-
sége kielégíti a 28/2004. (XII.25.) KvVM- rendelet 2. sz. melléklete 
szerinti IV. vízvédelmi kategóriára vonatkozó határértékeket, és 
azzal a feltétellel, hogy az árokba vezetett víz végső befogadóba 
továbbítása vagy szikkasztása - figyelembe véve a meglévő és 
érintett csapadékvíz-elvezető rendszer alkalmasságát - további 
vizsgálatra, valamint a szükséges feltételek megteremtésével és 
káros hatások nélkül megoldásra kerül,
 • az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek 
rendbetétele, renoválása, helyreállítása témában a Közép- és 
Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapít-
vány által kiírt felhívásra pályázatot kíván benyújtani az Önkor-
mányzat tulajdonában lévő Kiszombor, Szent István tér 1151. 
hrsz.-ú ingatlanon lévő első világháborús emlékmű restaurálá-
sára vonatkozóan, a benyújtandó pályázat költségvetését bruttó 
1.212.850,- Ft összegben fogadta el, a pályázathoz 10% önerőt, 
bruttó 121.285,- Ft összeget biztosít.

2014. március 25. napján tartott soros ülésen a képviselő-testü-
let a polgármesteri jelentés elfogadását követően a rendeletter-
vezetek, döntési javaslatok napirendet tárgyalta, melynek kere-
tében a testület:
- módosította 
 • a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénylésé-
ről és a fizetendő térítési díjakról szóló 16/2013. (VI. 26.) önkor-
mányzati rendeletét, 
(mely alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális 
ellátások térítési díjai 2014. április 1. napjától az alábbiak: étkez-
tetés térítési díja 410 Ft (az áfa összegét tartalmazza), kiszállítás 
díja egységesen 130 Ft/alkalom/háztartás (a díj mentes az áfa 
alól), házi segítségnyújtás díja 475 Ft/óra (a díj mentes az áfa 
alól), napi térítési díj napközbeni tartózkodás esetén 0 Ft);
 • a Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos 
Óvoda alapító okiratát;
- döntött arról, hogy

  • a Határbástya Kft.-vel megkötött Szolgáltatási Szerződést a 
Vállalkozó kezdeményezésére az étkeztetési szolgáltatás díjai-
nak 2,4 %-kal, 2014. július 1. napjától történő megemeléséhez 
hozzájárul, valamint a fizetendő bérleti díj mértékét is 2,4 %-kal 
emelte meg,
 • pályázatot ír ki a Kiszomboron működő civil szervezetek 2014. 
évi támogatására,
 • az MLSZ Országos Pályaépítési Program keretében önkor-
mányzatoknak meghirdetett műfüves futballpálya építésével 
kapcsolatos pályázati lehetőséggel 2014. évben nem kíván élni,
 • üzemeltetési és fenntartási célú átadásra felajánlja a tulajdonát 
képező, belvíz-elvezetési és öntözési célú külterületi csatorná-
kat, árkokat a működési terület szerinti vízügyi igazgatási szerv-
nek, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságnak,
 • a KEOP 1.3.0/09-11-2011-0025 azonosítószámú, „Makó és tér-
sége ivóvíz-minőségjavító Projekt” című projekt eredményeként 
megvalósuló víziközműveket, valamint a KEOP 1.2.0/2F-2008-
0001 azonosítószámú, Makó város és térsége (Kiszombor, Ma-
roslele, Földeák, Apátfalva és Magyarcsanád) szennyvízcsatorná-
zása és szennyvíztisztítása projekt eredményeként megvalósuló 
víziközműveket az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató 
Zrt. részére előbérletbe adja,
 • az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség felhívására csat-
lakozni kíván a 2014. május 9-11. között megrendezésre kerülő 
TeSzedd! – önkéntesen a tiszta Magyarországért akcióhoz,
  • a Kiszombor, külterület 05660/3 hrsz. alatt elhelyezkedő szántó 
művelési ágú ingatlannal kapcsolatban az értékbecslés elkészíté-
sével a Regő Építési, Ingatlanforgalmi Szakértői és Egészségügyi 
Szolgáltató Kft-t bízta meg, az ingatlan adásvétele ügyében dr. 
Ollé György ügyvédet bízta meg Kiszombor Nagyközség Önkor-
mányzata képviseletének ellátásával, majd akként határozott, 
hogy a magántulajdonban lévő Kiszombor, külterület 05660/3 
hrsz.-ú szántó művelési ágú 5.338 m2 terület nagyságú ingatlant 
közérdekű célból, kerékpárút létesítése érdekében meg kívánja 
vásárolni – az ingatlanforgalmi szakértői véleményben megha-
tározott - 400.000 Ft vételáron;
- elfogadta a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szak-
vizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól 
és kedvezményeiről szóló 277/1997.(XII. 22.) Korm. rendelet 1. § 
(2) bekezdése alapján a Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília 
Napköziotthonos Óvoda továbbképzési programját és beiskolá-
zási tervét;
- tudomásul vette a Magyar Telekom Nyrt. Lakossági Szolgálta-
tások üzletág MSZI Dél-alföldi Szolgáltatási Központ osztályve-
zetőjének tájékoztatóját;
- módosította a Makó és Térsége Szennyvíz-csatornázási projekt 
– Kiszombor nagyközség tervezett kiegészítő útépítési munkái 
tárgyú 220/2013.(IX. 24.) KNÖT határozatát akként, hogy a hatá-
rozat mellékletét képező 1. és 2. mellékletben megjelölt utcákat 
érintően ért egyet a Makó és Térsége Szennyvíz-csatornázási 
projekt – Kiszombor nagyközség tervezett kiegészítő útépítési 
munkáinak elvégzésével, melyhez – az útalap kiépítéséhez - 
20.932.500 Ft összegű többletforrást biztosít;
Harmadik napirendi pont keretében elfogadta a Kiszombor 
Rendőrőrs tevékenységéről szóló beszámolót, egyúttal a Kép-
viselő-testület megköszönte a településen végzett rendőrségi 
munkát.
Az utolsó napirendi pont keretében elfogadta Kiszombor Nagy-
község Önkormányzatának 2014. évre vonatkozó közbeszerzési 
tervét.
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  EBZÁRLAT A Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói Járási Hi-
vatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőr-
ző Hivatal főállatorvosa, mint az első fokú hatóság a 

CS-041/01/97-10/2014. sz. 
határozatának rendelkező részében 

Kiszombor Község közigazgatási területére 

2014. április 4-től - április 19-ig 

ebzárlatot és legeltetési tilalmat 

rendel el.

A Gabonakutató Nonprofit Kft.  ápri-
lis 2-án (szerdán) 10 órakor tartotta a 
kiszombori vetőmagüzemében a 630 
négyzetméteres raktár üzemcsarnoká-
nak ünnepélyes alapkőletételét.
Az alapkövet Magyar Anna a megyei köz-
gyűlés elnöke helyezte el.

A saját erős,  80 millió forintos beruházás 
a Gabonakutató versenyképes működé-
sét, a minőségi vetőmag előállításhoz 
szükséges feltételek javítását szolgálja.
A 2014-es gazdálkodás eredményé-
től függően a cég a jövőben még egy 
ugyanilyen épület megépítését tervezi.

Az esemény jól példázza a Kft. nonprofit 
jellegének valós tartalmát: a tevékenysé-
ge eredményeként képződött profitot a 
működését segítő beruházásba forgatja 
vissza. 

Tóth Szeles István

  GABONAKuTATÓ 
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Kiszombor Nagyközség Önkormányzata pályázati eljárás kere-
tében bérbeadás útján hasznosítani kívánja a Kiszombor, Nagy-
szentmiklósi u. 9. szám alatti épületben lévő 26 m2 nagyságú 
üzlethelyiséget 2014. június 1. napjától az alábbiak szerint:

A helyiség havi bérleti díjának pályázati alapára:
Üzlet (26 m2): 592 Ft/ m2
Mindösszesen: 15.392 Ft

A pályázó az általa benyújtott ajánlatban a pályázati alapáron 
vagy az általa felkínált magasabb áron pályázhat. Pályázni a Pol-
gármesteri Hivatalban (6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.) 
igényelhető „Pályázati ajánlat” adatlapon lehet.

Pályázati ajánlatot legkésőbb 2014. május 8. (csütörtök) 15.00 
óráig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalnál. 

A részletes pályázati felhívás megtekinthető a www.kiszombor.
hu honlapon.

Érdeklődni a 62/525-090 telefonszámon lehet.

  PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - ÜZLETHELYISÉG 
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  KERÉKPÁRúT KISZOMBOR ÉS MAKÓ KÖZÖTT A kiszombori lakosságot már hosszú ideje foglalkoz-
tatja a kerékpárút sorsa. 2014. március 27-én Lázár 
János, miniszterelnökséget vezető államtitkár, or-
szággyűlési képviselő és Szegvári Ernőné polgármes-
ter közös sajtótájékoztató keretében jelentette be a 
Kiszombor és Makó településeket összekötő kerék-
párút létrehozását. Az új nyomvonalon haladó 2 km 
hosszú kerékpárútra a Közlekedési Operatív Program 
és az Európai unió közös finanszírozású pályázat ke-
retében 198 millió forintot nyert el Kiszombor Nagy-
község Önkormányzata. 
A kerékpárút szegéllyel ellátott és 2,24 m széles lesz, 
és Kiszomborra a kisállomásnál fog becsatlakozni. A 
beruházás keretében a területet vízteleníteni kell, és 
hogy a biciklisek biztonsággal áthaladhassanak az 
úton, járdaszigettel és villódzó figyelmeztető fények-
kel kell a kerékpáros átkelőt ellátni. 
Az új út a kiszombori lakosok számára meg fogja 
könnyíteni a Makóra való közlekedést, valamint a 
makóiak számára könnyed eljutást fog eredményez-
ni, hogy megtekinthessék Kiszombor természeti és 
épített értékeit egyaránt. A kerékpárút a környezet-
tudatosságot is erősíti az emberekben, ezen felül az 
egészséges életre is ösztönözni fog mindenkit a ke-
rékpárok használatával. 
Reméljük, minél előbb használatba vehetjük a kerék-
párutat. 

  MEGúJuLNAK KISZOMBOR ÉPÜLETEI Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 112 millió 
forintos támogatásban részesült, mivel az elmúlt 
években nem halmozott fel adósságot, és jól gaz-
dálkodott. A nyert összegből 12 millió forint eszköz-
beszerzésre és 100 millió forint épületfelújításra lesz 
fordítva.
A polgármesteri hivatalban  homlokzati hőszigete-
lését, régi ablakok és ajtók cseréjét, a házasságkötő 
terem padló hő és vízszigetelését, elektromos háló-
zatának felújítását és a teljes épület fűtés  korszerűsí-
tését végezzük el.
A művelődési házban a homlokzat hőszigetelését, 
födém szigetelését, nyílászárók cseréjét, tetőcserét, 
fűtés korszerűsítését szeretnénk megvalósítani.
A könyvtár épületén elvégzendő feladatok: homlok-
zati hőszigetelés, födémszigetelés, nyílászárók cse-
réje, padló hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, világítás-
korszerűsítés.
Nappali ellátást biztosító épület esetében a födém-
szigetelés, nyílászárók cseréje és a homlokzat szige-
telési munkálatainak elvégzése szükséges.
Az eszközbeszerzés keretében fogorvosi kezelőegy-
ség, számítógépek, a bölcsődébe bútorok, szőnye-
gek, valamint a házasságkötő terem berendezése 
kerül beszerzésre.
A beruházás nagyon fontos a település életében, hi-
szen a megújulással új lendületet fog kapni a közös-
ségi élet is.

  KITÜNTETÉST KAPOTT POLGÁRMESTERÜNK Arany érdemkereszttel tüntették ki Szegvári Ernőné 
polgármestert. A magas rangú kitüntetést több éves 
polgármesteri munkájáért Pintér Sándor belügymi-
nisztertől vehette át. 
„Tettem a dolgomat, amit elvárt a falu és a lelkiisme-
retem” – foglalta össze eddigi munkáját. Emellett 
felhívta a figyelmet arra is, hogy a képviselő-testület-
nek és a mögötte álló munkatársaknak is nagy volt a 
szerepe az elért eredményekben.
Gratulálunk polgármesterünknek.
    Hegedűs Sándor

  SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTŐ 2014. március 27-én ünnepelte 90. születésnapját 
Farkas Józsefné (Margitka néni). Ezen jeles alkalom-
ból Szegvári Ernőné polgármester és dr. Kárpáti Ti-
bor jegyző köszöntötte az ünnepeltet. 
Margitka néni elmondta, hogy nagyon tartalmas 
életet élt, és örül, hogy nagy családjával boldogan 
ünnepelheti ezt a kerek, szép életkort.
Látogatásunk során kedvesen vendégül látott, 
örömmel és meghatottsággal fogadta a szép szava-
kat, az oklevelet és a születésnapi csokrot.
Gratulálunk még egyszer!

Hegedűs Sándor

5



KISZOMBORI HÍRADÓ - XXIII.ÉVFOLYAM, 4.SZÁM

ÓVODAI HÍREK

 ALAPÍTVÁNYI HÍREK Örömmel számolhatunk be arról, hogy a „Mosolygó Gyer-
mekarcok” Alapítvánnyal sikeresen vettünk részt a 2012. 
december 11-én kiírt NEA-uN-13.-M-1263 pályázaton. A 
megnyert project 2013. március 1-jén kezdődött és 2014. 
február 28-án zárult.  A számunkra kedvező döntést 2013. 
április 16-án hozták.
A pályázat által nyújtott 250 000 Ft értékű vissza nem térí-
tendő működési támogatásból az alábbiakat valósítottuk 
meg:
• Prezentációs eszköz – videokamera – beszerzése
• Dologi kiadásokra az alábbi elosztásban költöt-
tünk: 
- adminisztrációs költség – könyvelési díj – finanszírozása
- kommunikációs kiadásokra – oviújság nyomdaköltsége, 
szórólapok és plakátok nyomtatása
Így ennek köszönhetően közhírré tehettük, majd megörö-
kíthettük és dokumentálhattuk sokszínű programjainkat, 
pl. az óvoda 130. születésnapjának köszöntését, a „Magyar 
vagyok” gyereknapi programot, a „Kincset érő nagyik” 
projekt programunkat, az „Angyalváró” nyílt családi na-
pot.
„Kérni és adni - a jó kapcsolatok természetes körforgásá-
nak része.”

Gary Chapman

A kiszombori Karátson Emília Óvoda és a „Mosolygó Gyer-
mekarcok” Alapítvány nevében tisztelettel megköszönjük 
mindenkinek, akik részvételükkel, tombola- és/vagy ado-
mány felajánlásukkal, valamint munkájukkal hozzájárultak 
a 17. óvodabál sikeréhez. Különösen megköszönjük azt, 
hogy sokan évről évre mindig támogatják az óvodás gyer-
mekeinket.

“Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit máso-
kért, ha még oly apróságot is — valamit, amiért fizetséget 
nem kapsz, csupán a kitüntető érzést, hogy megtehetted.”   

 (Albert Schweitzer)

Segíteni sokféleképpen lehet az óvodás gyermekeket. 
Azzal is, ha például az 1 %-ot az óvodai alapítvány ré-
szére ajánlják fel, de úgy is, hogy segítséget nyújtanak 
szervezési, javítási, szerelési feladatokban is. Szerencsére 
gyakran találunk önzetlenül segítő emberekre. Ezúton is 
szeretnénk megköszönni Balázs Zoltánnak, hogy a szük-
séges alkatrészeket beszerezte, és megjavította az óvoda 
fűnyíróját. 

Börcsökné Balázs Márta

 TAVASZ KEZDETÉN A víz világnapjának megünneplését az 1992. évi Rio de 
Janeiro-i környezetvédelmi konferencián kezdeményez-
ték. Ennek hatására az ENSZ március 22-ét nyilvánította e 
nappá, felhívva a kormányok, szervezetek és magánsze-
mélyek figyelmét a víz fontos szerepére életünkben. Cél, 
hogy óvjuk, védjük környezetünket, s ezen belül a Föld 
vízkészletét.
Óvodánk elhivatott minden olyan kezdeményezésben, 
amivel gyermekeinket egy tudatosabb, környezetét óvó, 
féltő magatartásra nevelhetjük. Minden óvodai csoport 
tudatosan készült erre a jeles napra. Így történt ez a 
Bajnok csoportban is. Szorgos kezek alkottak szebbnél 
szebb tengeri, édesvízi állatokat, horgásztavakat, óriás 
tengereket, óceánokat. Előkerültek a térképek, könyvek, 
lexikonok, ahol megtekinthettük a folyók útjait, ismer-
kedhettünk nevükkel, élővilágukkal, fontosságukkal. 
Kísérleteket folytattunk a vízzel, ezzel szemléltetve, 
felhívva a figyelmet a tiszta ivóvíz fontosságára, a pazarló 
vízfogyasztás veszélyeire, földünk folyamatosan merülő 
vízkészletének következményeire, az élő és élettelen 
világra gyakorolt hatásaira. A jeles nap alkalmából 
ellátogattunk a nagyon szépen rendben tartott Vályo-
gos-tóhoz, ahol megtekintettük természetes környeze-
tében a vadkacsákat, melyeket boldogan „túletettek” a 
gyerekek, megfigyeltük a tavi világot, hallgattuk a tavasz 
hangjait, éreztük a tavasz illatait, meglestük a bogarakat, 
bekukucskáltunk a kertekbe, ahol már elveteményez-
tek, megcsodáltuk a szebbnél szebb tavaszi virágokat. 
Ebédidőre kellemesen elfáradtunk. A pihenés előtti mese 
után szinte egyszerre zuhantak mély álomba a gyerekek.
 Csak bízni és reménykedni tudunk abban, hogy 
ezekkel a tartalmas programokkal mély és maradandó 
élményt, legfőképpen ismeretet és tapasztalatot, ezáltal 
gyakorlati tudást tudunk nyújtani a jövő nemzedéke 
számára, és erőfeszítéseink nem hiábavalóak. 
    Haklikné Balázs Ildikó

Óvodánk két végzős óvodapedagógus hallgatót fogadott 
az államvizsgát megelőző óvodai gyakorlat idejére. Két 
hónapot töltöttek intézményünkben. A Napraforgó és a 
Bajnok csoport fogadta őket. 
Igyekeztünk szakmai tudásunk legjavát átadni a leendő 
óvó néninek és óvó bácsinak. Mindazt, amit a főiskolai 
képzés keretein belül elméletben már megtanultak, elsa-
játítottak, kipróbálhatták a gyakorlatban is. A gyerekek, 
kollégák és a szülők is elfogadták, megszokták jelenlétü-
ket, és a nevelőtestület tagjaiként kezeltük őket.
Visszajelzéseikből tudjuk, hogy mindketten nagyon jól 
érezték magukat, és szerettek a kiszombori óvodában. 
Óvó bácsink dicséretes ötösre vizsgázott, mellyel elismer-
ték az őt felkészítő mentorok és az intézmény szakmai 
felkészítését is. A leendő óvónőnek pedig sok sikert 
kívánunk az elkövetkezendő vizsgájához.
     Jani Edit 

óvoda-és mentorpedagógus
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ISKOLAI HÍREK

 TAVASZI ÖSSZMűVÉSZETI SEREGSZEMLE KISZOMBORON 
Több éve kialakult hagyomány, hogy március 14-
én, nemzeti ünnepünk előestéjén a kiszombori Ady 
Endre Művelődési Házban művészeti gálát tartanak. 
Ilyenkor a színpad a különböző hangszeres, énekes, 
szavaló és néptáncos fiataloké, míg az előtérben a 
képzőművészet valamely ágát művelők tárlata lát-
ható.

„Minden gyermek művész, csak az a kérdés, milyen 
módon érhetnénk el, hogy akkor is művész marad-
jon, amikor felnő?”, idézte Picassót köszöntőjében 
Rónainé Török Csilla, a rendezvény fő szervezője, 
majd hozzátette: a tehetséget ápolni, a képessége-
ket fejleszteni kell.
Ez a dicséretes törekvés Kiszomboron olyannyira 
formát öltött, hogy a Dózsa György Általános Iskola  
(partnerintézményével, a makói Magán Zeneiskolá-
val együttműködve) hasznos és értelmes elfoglaltsá-
got, kibontakozási lehetőséget biztosít az általános 
iskola azon tanulói számára, akiket ambíciójuk több-
re sarkall, mint amennyit a készségtárgyak órakeretei 
nyújtani tudnak. (Ezek a szép és hasznos elfoglaltsá-
gok ráadásul nem érnek véget a tanévvel, hiszen a 
változatos tevékenységet kínáló, művészetekben is 
elmélyülést adó helyi nyári táborok – az évközi te-
hetséggondozás szerves folytatásaként – ugyancsak 
egyre inkább hagyománnyá nemesülnek.)
A gálaműsorban is megfigyelhettük a műfaji sokol-

dalúságot: zongoristák, ütősök, gitárosok, fa- és réz-
fúvósok szóló és csoportos produkciói, valamint nép-
táncosok követték egymást a színpadon, emellett az 
általános iskola versmondói és énekkara is szerves 
részét képezték a színes programnak, csakúgy, mint 
a – nagyrészt felnőttekből álló – Kiszombori Hagyo-
mányőrző citerazenekar.
Néha vidám és önfeledt, néha torokszorítóan megha-
tó és felemelő pillanatok vártak a nézőtéren ülő hoz-
zátartozókra, iskolatársakra, pedagógus kollégákra, 
míg a szereplők lámpaláza is inkább volt örömteli és 
inspiráló, mint izzasztó vizsgadrukk.
A művelődési ház aulájában ezalatt egy kiállítás kö-
tötte le a betérők figyelmét. A paravánokon a mű-
vészeti iskola két alkotócsoportjának grafikái és fest-
ményei mellett a rajzórák ígéretes darabjai közül is 
kikerült jó néhány, sőt a diákmunkákon túl több 
helybéli műkedvelő felnőtt is bemutatta műveit.
„Minden gyermek művész…”, juthat eszünkbe a 
helyszínen – joggal - ismét a Picasso-idézet. És né-
melyikük talán tényleg azzá válik, az marad felnőtt-
ként is. De ha a többség az élete során bármilyen civil 
pályát választ, a „művész-lét” akkor is valahol már ott 
lakik és megnyilvánul bennük: egy finomabb lelkü-
lettel, egy gazdagabb életszemlélettel - vagy éppen 
majdani büszke szülőként, amint gyermekei gálap-
rodukciójában gyönyörködik…

Oláh Nóra

KÖNYVTÁRI HÍREK

Meghívó

Kiszomborról Sierra Leonéba

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit
2014. április 23-án, szerdán

a Kiszombori Közművelődési Könyvtárba,

ahol Csapóné Mátó Mónika tart 
élménybeszámolót

      az Afrikában tett útjáról.
      

Az előadás 16:30-kor kezdődik.
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CIVIL HÍREK

   VÁLYOGOSI HÍREK A Kiszombori Sporthorgász Egyesület 2014.  március 1-jén 
megtartotta éves közgyűlését. A viszonylag kései időpont a 
horgászatot szabályzó 2013. évi CII. sz. a halgazdálkodásról és a 
halvédelméről szóló törvényből és a 133/2013. (XII. 29.) VM-ren-
deletből adódó feladatok megszervezéséből és a tisztújítási fel-
adatok előkészítéséből is adódott.
  A Közgyűlésen először a Vezetőség és a Bizottságvezetők egy-
és ötéves beszámolói hangzottak el. Összességében megálla-
pítható, hogy Egyesületünk eredményes időszakot zárt. Folya-
matosan tudta biztosítani a horgászat feltételeit, a tagság által 
befizetett díjakat törvényesen és gazdaságosan használta fel, 
megfelelően óvta a tó környezetét és biztonságát. 
  Az 1%-os személyi jövedelemadó felajánlásokat, amelyeket 
ezúton is köszönünk, a tóval kapcsolatos feladat-végrehajtások 
során használta fel az egyesület. 
  Eredményes horgászversenyeket szerveztünk felnőtteknek és 
gyermekeknek egyaránt. A tóval kapcsolatos munkálatok során 
és az egyesületi munka végzésénél minden időszakban nagy se-
gítséget jelentett az Önkormányzat hathatós segítsége és a Ki-
szombori Határrendészeti Kirendeltség, a Kiszombori Rendőrőrs, 
valamint a Kiszombori Polgárőrség tagjaival történt eredményes 
együttműködés. Ezt követően megválasztásra került az egyesü-
let új vezetősége és a szakterületi bizottságok.

VEZETŐSÉG NÉVSORA

Elnök: Miskolczi László
Titkár: Bujdosó Géza
Gazdasági vezető: Oláh Sándor
Horgászmester - környezetvédelmi felelős: Kis Róbert
Verseny és ifjúsági felelős: Rónai Ottó

A napirend zárásaként bejelentésre került, hogy az Egyesület el 
kívánja ismerni a tóért és a horgászatért huzamosabb időn ke-
resztül áldozatos munkát végzőket, ezért megalapítottuk a „Vá-
lyogos-tóért és a horgászatért” megtisztelő címet.
Az első díjazottak:
Kótai Csaba, leköszönő elnök
Bacsa György, az Ellenőrzési Bizottság leköszönő vezetője
Németh Csaba, leköszönő verseny és ifjúsági felelős
A díjazottaknak ezúton is gratulálunk.
 Következő napirendként meghatározásra kerültek a költségve-
tési terv fő számai és a jegyárak. ugyanakkor az Egyesület Alap-
szabálya és Horgászrendje átdolgozásra került. 
  Fő feladatok a következő időszakra: 
 - Ismertebbé tenni és népszerűsíteni a horgászsportot mint kitű-
nő sport- és szabadidős tevékenységet.
 - Rendszeresen versenyeket, bemutató horgászatokat és egyéb 
programokat szervezni annak érdekében, hogy községünkben 
növekedjen a vízpartra látogatók száma. 
 - Több honlapon, valamint horgászattal és horgásztatással fog-
lalkozó helyen bemutatni a tavat és annak csodálatos élővilágát.
- Rendszeres környezetrendezési munkák szervezése /fűnyírás, 
nádvágás, szemétszedés, vízpótlás/ annak érdekében, hogy a 
vízpartra érkező látogatók elégedetten vihessék hírét a tavunk-
nak és településünknek.
- Továbbá a legfiatalabbaknak is felkelteni a figyelmét az isko-
lában szervezett, tavasszal újrainduló horgász szakkörrel, ahol 
elsajátíthatják a horgászat alapjait, megismerhetik a halfajtákat 
és a különböző horgászmódszereket.
  Sok szülő, sajnos, tévesen vagy egyáltalán nem tudja, hogy a 
tóra 3-tól 15 éves korig 2000 Ft-ért válthat éves horgász- enge-
délyt, amihez horgászvizsga sem szükséges, és ezzel hatalmas 
élményt nyújthat gyermekének. Ezért az összegért évente 5db 
nemes halat és naponta 3kg egyéb halat vihet el gyermekük, 
természetesen a helyi horgászrend betartásával. Erre jó esélye 
is lehet, mert tavunkba 500 kg méretes ponty került telepítésre 
március 26-án.                                                         Vezetőség

A
Magyar Tartalékos Szövetség Kiszombori Klubja

h o n v é d e l m i   t á b o r t
hirdet

felső tagozatos gyerekek részére.

A tábor célja: a honvédelmi alapismeretek elsajátítása

Programok:
laktanya-látogatás (tűzoltóság és határőrség)

lövészet
éjszakai járőrözés (hadgyakorlat)

alap alaki kiképzés

Időpont: 2014. július 14 – július 18. (5 nap)
Helyszín: Kukorica-útvesztő

Részvételi díj (étkezésre): 5.000 Ft.
Jelentkezési határidő: 2014. május 10.

A tábor maximális létszáma 20 fő, de legalább 15 fő 
jelentkezése esetén tudjuk indítani.

Fiúk és lányok jelentkezésére egyaránt számítunk.
A tábor napi (8-16 óra) programjainak lebonyolításában a 

MATASZ tagságából segítőink:
Endrész Erzsébet, Bacsa György, Bujdosó Géza, nyug. alezredes, 

Kelemenné Goldis Julianna, Jankóné Gera Erzsébet, Balázs 
Tibor, Balázs Ferenc, Tóth András.

Jelentkezni lehet: Balázs Zoltán táborvezetőnél
06-20/ 460-2743, toppancsmihaly@gmail.com

- az Ady Endre Művelődési Házban
- és a felsorolt segítő személyeknél

Szeretettel várunk minden fiatal érdeklődőt!

   JELENTKEZÉS CSAPATVERSENYRE 2014. május 1-jén MAJÁLIS!

5 fős csapatok jelentkezését várjuk a Majálison megrendezésre 
kerülő csapatversenyre.

 - jelentkezési határidő: 2014. április 24.
 - jelentkezés: csapatnév és a csapattagok adatainak 
leadásával (név, születési idő)

Jelentkezés leadása: Ady Endre Művelődési Ház
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HONISMERETI HÍREK

   11. HONISMERETI TÁBOR A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör várja a jelentkezőket a 
nyári honismereti táborába. 
A tábor témája, címe: Ismerjük meg a gabona útját a kenyérig!
Programja e körül a téma körül szerveződik sok-sok játékkal, ér-
dekes foglalkozásokkal, kis munkával, kirándulással.
Táborvezető: Badicsné Szikszai Zsuzsanna, szervező: Endrész Er-
zsébet, kivitelező a honismereti kör tagsága.

A tábor helyszíne: Ady Endre Művelődési Ház.

A tábor részvételi díja: 5000 Ft, nyert pályázat esetén ingyenes. 

A tábor résztvevői a 2014. évi útvesztőnk első kipróbálói.

A tábor ideje: 2014. július 7-11.

Jelentkezési határidő: június 24-e. 

Jelentkezés módja: az Ady Endre Művelődési Ház, ill. a kzhonis-
meretikor@gmail.com levélcímen.

A jövendő táborosok jelentkezésüket azzal is biztosíthatják, ha a 
Kiszombori Híradó előzetes feladatait megoldják.

Feladat: Küldjetek a kzhonismeretikor@gmail.com levélcímre 
egy szkennelt régi fotót az aratással, vetéssel, gabonamunkákkal 
kapcsolatban.  Kérjük feltüntetni a kép tulajdonosát és informá-
ciót a kép készülésének idejéről. 
Várunk benneteket!                                                                       

  K. M. H. H. K.  tagsága

 HONISMERETI VETÉLKEDŐ FIATALOKNAK – 2. RÉSZ - ÁPRILISI FELADAT 
Kérjük az idősebbeket, segítsék a fiatalokat, gyermekeiket, uno-
káikat a feladat megoldásában.
Az előző számban lévő feladat megoldása sajnos, nem sikerült, 
így nyertest nem tudtunk sorsolni.
Mostani kérdésünk megválaszolása talán eredményesebb lesz. 
Kiszombornak volt valamikor egy úttörőtábora. 
Hol nyaralhattak a gyerekek hosszú éveken keresztül?

A választ a kzhonismeretikor@gmail.com levélcímre lehet elkül-
deni.
Minden fiatalnak sikeres kérdezősködést, jó versenyzést kívá-
nunk.
                                            Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör tagsága

   KISZOMBORI HúSVÉTOLÓ 2014 Szeretettel hívjuk, várjuk Kiszombor apraját-nagyját 2014. április 
20-án (vasárnap) hagyományőrző rendezvényünkre a művelő-
dési ház udvarába (Szegedi u. 13).
 A hagyományoknak megfelelően 10-től 12 óráig több kézmű-
ves-foglalkozást próbálhatnak ki vendégeink.
Idén húsvéti figurák készítésével (Majorosné László Edit), mé-
zeskalácstojás-díszítéssel (Galgócziné Marika, Szalmáné Horváth 
Márta), csuhényuszi-készítéssel Kisné Baráth Ildikó, húsvéti dí-
szek alkotásával (Tenczerné Kasza Mária, Vass Éva) várjuk önö-
ket, várunk titeket.
 A rendszeres látogatók az állatsimogatót is megszokhatták. 
Lehetőség lesz lovacskát, kecskegidát, nyuszit, csibéket,  simo-
gatni, dédelgetni Baranyi Csaba, Szalay Zoltán Ferenc, Csuhaj 
András, Kelemen Mihály jóvoltából.
Idén is várjuk a házi kedvenceket. (Amennyiben szükséges, az 
állatok és a vendégek biztonságáról a tulajdonosok gondoskod-
janak.)
Vetélkedőinknek is nagy a sikere. A tojásdobálás most sem ma-
radhat el, ugyanúgy, mint a célbadobás, a „nyakonöntés” és a 
„kakaslövés”, lufifújás, pukkantás sem.
 Délelőtt folyamán benevezhetnek tojásszépség- és tojásnagy-
ság versenyünkbe, továbbá locsolóvers-mondási versenyt is hir-
detünk.
A hagyományos tojáskeresés zárja rendezvényünket.
          
                               A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör tagsága

A napokban a Szentírást lapozgatva egy érdekes passzusra let-
tem figyelmes, megérintett az a néhány sor. Habár kétezer évvel 
ezelőtt fogalmazták meg, ily roppant távolságból sem fog rajta 
az idő vasfoga. 
Biztos vagyok abban, hogy számos olvasata létezik, mindenki 
másképp értelmezi, nekem a „tudd hol a helyed” és a „ne fe-
lejtsd el honnan indultál” figyelmeztetések jutnak róla eszembe. 
Amikor már a társadalmi ranglétra magasabb fokán álldogálunk, 
hajlamosak vagyunk elfeledni a gyökereinket, hogy milyen kul-
túrából fejlődtünk ki, milyen közegben nevelkedtünk. Amikor 
elfelejtjük, hogy honnan jöttünk, mert nagyon szalad a szekér, 
akkor mindig hajlamosabbak vagyunk az erkölcsi túlkapásokra, 
lenézünk másokat, mosolygunk nyomorukon, érthetetlennek 
tartjuk helyzetüket.  Mintha szándékosan lenne idő arra, hogy az 
ember tetézze gőgjét, hogy a csattanás nagyon nagy legyen. És 
a csattanás mindig bekövetkezik, csupán idő kérdése. Ha Mur-
phy olvasná, ezt mondhatná: ez a pofára esés törvénye. 
Talán az egyik legnagyobb erény a szerénység, a hivalkodás ke-
rülése, mert azáltal, hogy magunkat a magasba emeljük, a Sor-
sot hívjuk párbajra. Következzen az a néhány sor, melyet nem 
utasításnak, csupán útmutatásnak szánok:
„Amikor lakodalomba hívnak – kezdte –, ne telepedjél le a fő-
helyre, mert akadhat a hivatalosak közt nálad előkelőbb is. Ha 
ez megérkezik, jön, aki meghívott benneteket és felszólít: Add át 
a helyedet! És szégyenszemre az utolsó helyet kell elfoglalnod. 
Ha tehát hivatalos vagy valahova, menj el, és foglald el az utolsó 
helyet, hogy amikor a házigazda fogad, ezt mondja neked: Bará-
tom, menj följebb! Így megtiszteltetésben lesz részed az egész 
vendégsereg előtt. Mert aki magát felmagasztalja, az megaláz-
tatik, aki magát megalázza, az felmagasztaltatik.”  
(Lukács evangéliuma 14,8-11  Szent István Társulat)
                                                                                                                                   

-Styx-

   TANMESE 
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EGYHÁZI HÍREK

   AZ EVANGÉLIuM ÖRÖME Ezzel kezdődik Ferenc pápa apostoli buzdítása, majd így 
folytatódik: ”…betölti azok szívét és egész életét, akik 
találkoznak Jézussal. Akik engedik, hogy üdvözítse őket, 
azok megszabadulnak a bűntől, a szomorúságtól, a belső 
ürességtől és az elszigetelődéstől.”
Mária Magdolna az elsők között indult el a sírhoz. Kereste 
azt, aki megszabadította bűneitől, és új élettel ajándékoz-
ta meg. Feltámadása után Jézus nevén szólítja, és meg-
bízza, hogy adja tovább a találkozás hírét és örömét. Az 
örömhír feltárja azt a belső utat, ami a halálból az életbe 
vezet.
A tanítványok bezárják az ajtót. Ez a bezárkózás az életük 
bezártságát is kifejezi, mert beteljesedett, amit Jézus előre 
megmondott: keresztre feszítették és meghalt. A tanítvá-
nyok minden jövőbeli elképzelése megtört. A remény-
telenség, a szomorúság, az üresség és a félelem bezárta 
őket.
Jézus feltámadásának estéjén megszólítja őket: „Békesség 
nektek!” Ennek a hiányától szenvedtek a legjobban. Éle-
tadó szavak, mert Jézus jelenlétéből fakadnak. Ott erősíti 
meg a tanítványokat, ahol a legtörékenyebbek.
Tamás nincs jelen, később kételkedik, nyíltan felvállalja hi-
tetlenségét. Jézus sebeinek érintése által akar gyógyulni. 
A találkozásban Jézus odahívja, és felszólítja Tamást, hogy 
érintse meg a sebeit. Gyógyulás történik Tamás hitében.  
A szentmisében ezt imádkozzuk: „Vér és víz ömlött sebhe-
lyéből, mely átszúrt oldalán nyílott, hogy onnét jöjjenek 
létre a szentségek, melyekkel egyházát élteti”
Az örömhír megmutatja: a kételkedésből történhet gyó-
gyulás, ha mi is megengedjük, hogy megérintődjünk seb-
zettségünkben, és őszintén felvállaljuk, ami fáj.
Péter, akit Jézus magával visz a színeváltozás hegyére, aki 
biztosan állítja, hogy minden helyzetben követi mesterét, 
a szenvedések éjszakáján megtagadja őt. Ez a tagadás 
megbénítja Pétert korábbi, határozott kiállásában Jézus 
mellett, és elfojtja azt a belső lángolást, ami életének fel-
tételek nélküli odaadását jellemezte.
Jézus feltámadása után háromszor kérdezi meg:”Sze-
retsz engem?” Péter a harmadik válasz előtt elszomoro-
dik, mert megérkezik tagadásának fájdalma. A gyógyulás 
mégis történik, a szeretet túlmutat a sebek felszakításán, 
és egyben megerősítést is hordoz: „Legeltesd bárányai-
mat, juhaimat.” Ajándékba kapja azt a bizalmat, ami miatt 
Péter holtnak élte meg Jézussal való kapcsolatát.

Ferenc pápa az Evangélium örömének megtapasztalására 
buzdít mindnyájunkat. Az ő szavaival kívánok én is áldott 
ünnepet:

„Meghívok minden keresztényt – éljen bárhol és bármi-
lyen helyzetben -, hogy még ma újítsa meg személyes ta-
lálkozását Jézus Krisztussal, vagy legalábbis döntsön úgy: 
engedi, hogy ő találkozzon vele, hogy mindennap szünet 
nélkül keresi őt.”

„Az Egyház nem térítéssel, hanem „vonzással” növekszik.”    

Varga Attila atya

   KÖSZÖNET „…bármi apró vagy nagyobb jót teszünk, bárkivel, akkor 
ott Isten jelenléte titokzatos módon megvalósul.”

2014. március elején a katolikus Karitász csoport felhívás-
sal fordult a kiszombori lakosokhoz tartós élelmiszergyűj-
tés céljából.
Ezúton mondunk köszönetet minden felajánlott adomá-
nyért. A kiszombori Nagyboldogasszony Plébánia Karitász 
csoportja hálásan köszöni az önzetlen támogatásokat. 
Az összegyűlt felajánlásokat a közelgő húsvéti ünnepek 
alkalmából szeretnénk eljuttatni a rászorulókhoz, ezzel 
megajándékozni a nehéz helyzetben lévő családokat, 
egyedülálló időseket.

Hálásak vagyunk az adománygyűjtésben részt vett bol-
toknak, vállalkozóknak:
- a COOP üzlet vezetőjének, Gera Krisztinának, valamint 
munkatársainak.
- a CBA üzlet vezetőjének, Kardos Gábornak és munkatár-
sainak
- Szabóné uracs Ildikónak, Szűcsné Beinschroth Tímeának 
és munkatársainak,
 Gazsi Gábornak, valamint Kiszombor nagyközség nagy-
lelkű lakosainak. 

Varga Attila atya

Lelkigyakorlat:
 
április 11-én, pénteken 16.15 óra keresztút utána 
szentmise
 
április 12-én, szombaton 9 órától
 
A lelkigyakorlatot Nagy Róbert Magyarbánhegyesi plébá-
nos vezeti.
 
Nagyhét
 
Virágvasárnap április 13., vasárnap  9 óra
 
Nagycsütörtök április 17., csütörtök  18 óra
 
Nagypéntek április 18., péntek  17 óra 
Kereszt út, kereszthódolat
 
Nagyszombat április 19., szombat 19 óra 
Feltámadási Liturgia
 
Húsvét vasárnap április 20., vasárnap  9 óra
 
Húsvét hétfő április 21., hétfő  9 óra

   FONTOS IDŐPONTOK 
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RENDEZVÉNYEK

 KISZOMBORI KuLTuRÁLIS ESTÉK 
Februártól új rendezvénysorozatot indított Kiszom-
bori Kulturális Esték címmel az Ady Endre Művelő-
dési Ház. A rendezvények keretében a kultúra külön-
böző szegmensei kerülnek bemutatásra, előadók, 
prezentációk, élménybeszámolók formájában.
Első alkalommal kis kedvcsinálónak a régi idők rek-
lámjait vettük elő a 101 legjobb magyar reklám tol-
mácsolásában. A reklámok nosztalgikus élményt 
biztosítottak, és a résztvevők jót derültek a régi, visz-
szaköszönő reklámfilmeken, melyek olykor humoros 
tartalommal biztosították a résztvevőt arról, hogy 
érdemes volt a rendezvényen megjelenni.

Márciusi programunk a Szerb Örökségünk nevet kap-
ta, ahol Brczán Krisztifor a Deszki Szerb Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke, jól felépített beszámolóban 
mutatta be a deszki szerbség életét és tevékenysé-
güket. Az előadás alatt képekkel fűszerezte beszá-
molóját, és kézzel készített szőtteseket mutatott be, 
melyek közül nem egy a saját és családjának tagjai 
kezének munkáját dicséri. Az előadás végeztével a 
résztvevőket Krisztifor a saját készítésű szőlőpálinka 
kóstolójával lepte meg, ami mellesleg mindenkinek 
ízlett.
Következő programunk 2014. április 16-án kerül 
megrendezésre, ahol Németország kultúrája és szo-
kásai kerülnek terítékre. 

Figyeljék a plakátokat!
Hegedűs Sándor

 KISZOMBORI TÁNCMuLATSÁGOK 
Az Ady Endre Művelődési Ház már második hónapja 
nyújt otthont a Kiszombori Táncmulatságoknak. A 
rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 
jöhetett létre, és egészen júliusig havi rendszeres-
séggel jelentkezik. A már két hónapja tartó rendez-
vénysorozat minden korosztálynak egyaránt szól. A 
legkisebbektől a legidősebbekig mindenki talál ma-
gának való elfoglaltságot a táncházak alkalmával. A 
táncban kimerülő gyermekeknek és természetesen 
a játszani kívánó felnőtteknek társasjátékok hosszú 
sorával kedveskedünk a rendezvény ideje alatt.
A táncház minden alkalommal egy kis táncos beme-
legítéssel kezdődik, majd tánctanítással folytatódik. 
A táncoktatást Tőtős Hortenzia tartja. 
A jó hangulatról minden alkalommal a Juhász zene-
kar gondoskodik, és jó muzsikával, énektanítással, 
zenés játékokkal kedveskednek a résztvevőknek. 

A következő táncház időpontja 2014. április 24.  
10 óra, amikor is délelőtti játszóházzal kedveske-
dünk a gyerekeknek.

Hegedűs Sándor
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HIRDETÉSEK

-A kedvezményes fürdőjegy egy fő belépésére jogosít mindkét fürdőbe.
-A kedvezmény 2014. április 01.- 2014. június 30. között érvényesíthető.
-Az érvényességének meghosszabbítására nincs lehetőség.
-Hagymatikumban a fürdőjegy szauna használatot nem tartalmaz.
-Jegy árának kifizetése az először látogatott fürdőnél esedékes.
-Másodjára látogatott fürdőnél a díjmentes belépés csak a lepecsételt jegy/kupon felmutatásával lehetséges.

Felhasználási feltételek:

Bélyegző helye Bélyegző helye

Név:

Település:

E-mail:

Nyitvatartás:  Hétfő, Kedd, Szerda: 8:00-19:00
       Csütörtök, Péntek, Szombat: 8:00-22:00
       Vasárnap: 8:00-20:00
Elérhetőség:+36 62 281 039, furdo@morahalom.hu

Nyitvatartás: Hétfő-Csütörtök és Vasárnap: 
       08:00 – 20:00 óra
                        Péntek-Szombat: 08:00 – 24:00 óra 
Elérhetőség: +36 62 511 220, info@hagymatikum.hu

Szt. Erzsébet (Mórahalom)

Dátum:
Aláírás:

Dátum:
Aláírás:

Hagymatikum (Makó)

Név:

Település:

E-mail:

Létrejött a BTC EGTC fürdőprogram. A Banat-Triplex Confini-
um EGTC kezdeményezésére összefogott a mórahalmi Szent 
Erzsébet Gyógyfürdő és a makói Hagymatikum Gyógyfürdő. 
A két fürdő összefogásában kedvezményt biztosítanak az EGTC 
lakossága számára. A kedvezmény lényege, hogy 2000 Ft kifize-
tése esetén a kupon tulajdonosa mindkét fürdőt igénybe veheti 
2014. április 01-től - 2014. június 30-ig terjedő időszakban.
 A kedvezményes kupon egy fő belépésére jogosít mindkét für-
dőbe. A jegy árának kifizetése az először látogatott fürdőnél ese-
dékes, a másik fürdő látogatása ezáltal díjmentes, a lepecsételt 
kupon felmutatása ellenében.
Következőt kell tennie:
1.Kérjük az újságból vágja ki a fürdőjegyet! (1 jegy 1 fő belépé-
sére jogosít!)

2.Töltse ki az adatokat (név; település; email) a megadott helye-
ken.

3.Az első fürdő látogatásához a kivágott és kitöltött fürdőjegy 
felmutatása és a 2000 Ft megfizetése szükséges. Az első fürdő 
pecsételés, aláírás, dátumozás és az adatok kivágását követően 
visszaadja a fürdőjegyet.

4.A második fürdő ingyenes látogatása 2014. június 30-ig a visz-
szakapott, lepecsételt, aláírt és dátumozott fürdőjegy átadásával 
lehetséges.

További fürdőjegy ingyenesen letölthető a 
www.btc-egtc.eu honlapról!

Kellemes időtöltést kívánunk! 

 FÜRDŐBELÉPŐ 

Május első vasárnapi Svédasztalszos ebéd a 
Rónay-kúriában 

Leves:
-Tejszínes-kókuszos maláj gyümölcsleves

-Gulyásleves

Második fogás:
-Kemencében sült medvehagymás-fűszeres tarja for  
gatott burgonyával

-Rántott pulykamell brokkolival-carbonara sajttal töltve

-kakukkfüves csirkemell filé roston, mézen karamellizált 
narancsokkal, tejszínes mártással, párolt rizzsel

-Rántott sajt forgatott burgonyával tartár mártással

-Karfiol rózsák mandulás köntösben

-Pacalpörkölt köményes burgonyával

Saláták:
-Tejfölös uborkasaláta

-Házi vegyes savanyúság

-Ecetes almapaprika (csípős)

Desszert:
-Somlói galuska

1.790 Ft/fő, 12 évis korig féláron, 3 éves korig ingyenes!

Várjuk kedves vendégeinket,

jó étvágyat kívánunk!

Kedves Szülők, Családtagok, Kiszomboriak, Támogatóink!

Kérjük Önöket, hogy továbbra is segítsék nevelő-munkánkat az-
zal, hogy adójuk 1 %-át a 

„Mosolygó Gyermekarcok” Alapítványunk számára ajánlják fel!
Az alapítvány adószáma: 18465954-1-06

Ezzel a kis adminisztrációval gyermekeink örömét, mosolyát - 
élményekkel teli, 

gondtalan óvodás korát segíthetik.

Köszönjük!

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

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

 ADÓJA 1% 

 HIRDETÉS 

13

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

Adószámunk: 19082930-1-06
 a Kuratórium tagjai nevében Endrész Erzsébet

Támogassa Ön is adója 1%-ával a „Kiszombori Diákokért” 
Alapítványt

Adószámunk: 18457043 – 1 – 06
Köszönjük a támogatást!
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Felelős kiadó: Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
Levelezési cím: 6775 Kiszombor, Szegedi u. 13.  
Lapzárta: 2014. április 1.    
Megjelenik: 1700 példányszámban    
Nyomda: S-Paw Bt. Üllés, Mező Imre utca 7.
Felelős vezető: Szabó Erik
Szerkesztőség: Börcsökné Balázs Márta, Dénes Andrásné, End-
rész 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 
BTC-EGTC FÜRDŐPROGRAMJA

FÜRDŐJEGY
www.btc-egtc.eu     www.partners.btc-egtc.eu

2000 FT/FŐ
A kedvezményes fürdőjegy/kupon tulajdonosát feljogosítja 2000 Ft kedvezményes ár 

kifizetése esetén mindkét fürdő használatára.
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