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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A kÉpVISELő-tEStüLEt üLÉSÉRőL RöVIdEN 
A képviselő-testület 2015. október 27. napján tartotta soros ülé-
sét, melynek keretében első napirendként tudomásul vette a 
foglalkoztatás helyzetéről, a közfoglalkoztatás és a közmunkap-
rogram tapasztalatairól és a közfoglalkoztatás 2016. felmérésről 
szóló tájékoztatót, valamint elfogadta kiszombor nagyközség 
környezetének állapotáról, a közterületek rendjéről, a település 
környezetének alakításában aktuális önkormányzati és lakossági 
feladatokról, valamint a közmunkaprogram tapasztalatairól tár-
gyú tájékoztatót.
A következő napirendben elfogadta a képviselő-testület 2015. 
évi munkatervének módosítását és a polgármesteri jelentést.
A rendelettervezetek, döntési javaslatok napirendben
módosította 
 • az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II. 
25.) önkormányzati rendeletét,
 • az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
17/2014. (X. 22.) önkormányzati rendeletét,
 • a gyermekétkeztetés térítési díjáról és a bölcsődei napközbeni 
ellátásáért fizetendő intézményi térítési díjról szóló 9/2012.(III. 
28.) önkormányzati rendeletét, valamint
megalkotta
 • a szociális célú tűzifa támogatásról szóló 21/2015.(X. 28.) ön-
kormányzati rendeletét;
 - döntött arról, hogy 
 - a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok 
ellátását kiszombor Nagyközség önkormányzata 2016. január 1. 
napjától intézményi keretek nélkül (kormányzati funkción) ellá-
tott önkormányzati feladatellátás útján – jogszabályban meg-
határozott képesítési előírásoknak megfelelő személyek foglal-
koztatásával – kívánja ellátni, amennyiben a tárgykört érintően 
jogszabályváltozás nem történik,
 - a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénylésé-
ről és a fizetendő térítési díjakról szóló 16/2013. (VI. 26.) önkor-
mányzati rendelet módosítását leveszi a napirendjéről,
 - a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 
2014. évi C. törvény 3. melléklet III. 4. pont szerinti települési 
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támo-
gatására pályázatot nyújt be az illegális migrációhoz kapcsoló-
dó többletköltség fedezésére, az igényelt támogatás összege 
6.142.000 Ft, 
 - hozzájárul a kARdIkER kft. bérlő kérelme alapján ahhoz, hogy a 
kft. az általa bérelt önkormányzati tulajdonú kiszombor, Óbébai 
u. 1. szám alatti, 272 m2  összalap-területű bérleményből a pin-
cehelyiség részt, alkalmankénti kitelepülések és a későbbiekben 
folyamatos üzemeltetés céljából albérletbe adhassa,
 - nem zárkózik el a Zombortej kft. által megvételre felajánlott, 
a kft. tulajdonában lévő irodaház ingatlan (kiszombor, Szent 
István tér 1., hrsz. 2/4) megvásárlásától, amennyiben az per-, 
teher-, és igénymentes állapotba kerül, azonban a vételárat ma-
gasnak tartja, annak meghatározása érdekében értékbecslőt kí-
ván megbízni,
 - a kiszomborért Alapítvány és a kiss Mária Hortensia Honisme-
reti kör tevékenységéről szóló tájékoztatókat tudomásul veszi,
 - egyetért és szükségesnek tartja egy darab AGt 835 t/S típusú 
traktor beszerzését, melyet megrendel a legkedvezőbb áraján-
latot adó Agromehanika kft.-től az árajánlat szerinti bruttó 
6.223.000 Ft összegben.
Negyedik napirendi pont keretében a képviselő-testület bizott-
ságainak tevékenységéről szóló beszámolókat fogadta el.

 pÁLYÁZAtI FELHíVÁS 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

pályázatot hirdet a tulajdonát képező
Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 3. szám alatt fekvő
költségalapú bérház 8. ajtó alatti lakásának bérleti 

jogára.

A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő 
lakások bérletéről szóló rendeletének megfelelően a költ-
ségalapú lakás bérbeadására pályázatot az a nagykorú 
személy nyújthat be:
 • akinek, vagy vele együttköltöző házastársának, közeli 
hozzátartozójának 1/1 arányú tulajdonában, haszonél-
vezetében, bérletében nincs másik beköltözhető lakása, 
illetve vállalja, hogy megszünteti a bérleti jogviszonyt,
 • a megpályázott lakásra 6 havi lakbérelőleg befizetését 
vállalja,
 • előnyt élvez, aki a pályázat benyújtásának időpontjában 
legalább egy éves kiszombori bejelentett lakóhellyel ren-
delkezik.

költségalapon lakást bérbe adni annak lehet, aki a fenti 
feltételeknek megfelel. Amennyiben a megüresedő lakás-
ra, a meghirdetett határidőn belül több, a feltételeknek 
megfelelő pályázat érkezik, a képviselő-testület dönt a 
bérlő kiválasztásáról.

költségalapon bérbe adott lakás esetében a bérleti díj 
436 Ft/m2/hó.

A bérleti díj mértékét a képviselő-testület minden év 
decemberében felülvizsgálja úgy, hogy a következő év 
január 1-től érvényes bérleti díj mértéke legalább a felül-
vizsgálat évét megelőző év hivatalos inflációs rátájával 
növekedjen, a bérleti díj értékállóságának biztosítása ér-
dekében.

A bérleti szerződés határozatlan időtartamra szól.

pályázni lehet egy 62 m2-es, kétszintes, 2,5 szobás össz-
komfortos lakás bérleti jogára. Az érdeklődők a pályázati 
űrlapot és a csatolandó mellékleteket átvehetik a polgár-
mesteri Hivatalban, ahol további részletes felvilágosítást 
kapnak.

A pályázatok beadási helye: 
Polgármesteri Hivatal - 

Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Határideje: 2015. december 9-e 12.00 óra

A pályázatok elbírálásának határideje: 
2015. december 15.
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 pÁLYÁZAtI FELHíVÁS 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

pályázatot hirdet a tulajdonát képező
Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 3. szám alatt fekvő

költségalapú bérház 3. ajtó alatti lakásának bérleti jogára.

A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő laká-
sok bérletéről szóló rendeletének megfelelően a költségalapú 
lakás bérbeadására pályázatot az a nagykorú személy nyújthat 
be:
 • akinek, vagy vele együttköltöző házastársának, közeli hozzá-
tartozójának 1/1 arányú tulajdonában, haszonélvezetében, bér-
letében nincs másik beköltözhető lakása, illetve vállalja, hogy 
megszünteti a bérleti jogviszonyt,
 • a megpályázott lakásra 6 havi lakbérelőleg befizetését vállalja,
 • előnyt élvez, aki a pályázat benyújtásának időpontjában leg-
alább egy éves kiszombori bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

költségalapon lakást bérbe adni annak lehet, aki a fenti feltéte-
leknek megfelel. Amennyiben a megüresedő lakásra, a meghir-
detett határidőn belül több, a feltételeknek megfelelő pályázat 
érkezik, a képviselő-testület dönt a bérlő kiválasztásáról.

Költségalapon bérbe adott lakás esetében a bérleti díj 
436 Ft/m2/hó.

A bérleti díj mértékét a képviselő-testület minden év decembe-
rében felülvizsgálja úgy, hogy a következő év január 1-től érvé-
nyes bérleti díj mértéke legalább a felülvizsgálat évét megelőző 
év hivatalos inflációs rátájával növekedjen, a bérleti díj értékálló-
ságának biztosítása érdekében.
A bérleti szerződés határozatlan időtartamra szól.
pályázni lehet egy 65 m2-es, kétszintes, 2,5 szobás összkomfor-
tos lakás bérleti jogára. Az érdeklődők a pályázati űrlapot és a 
csatolandó mellékleteket átvehetik a polgármesteri Hivatalban, 
ahol további részletes felvilágosítást kapnak.

A pályázatok beadási helye: 
Polgármesteri Hivatal - Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Határideje: 2015. december 9-e 1200óra

A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. december 15.

 pRíMA díj  
Süli József 1945 ápr. 8-án Makón született. Általános- és közép-
iskolai tanulmányait szülővárosában végezte. Már ekkor kitűnt 
sportbeli tehetsége, ugyanis atlétikában az országos bajnok-
ságon bronzérmes lett. Érettségi után felvették a szegedi ta-
nárképző főiskolára, ahol 1968-ban orosz-testnevelés szakon 
diplomázott. Egyszer felhúzhatta a magyar címeres mezt. Egy 
évig Nyárlőrincen, tanyai általános iskolában tanította az 5-8-dik 
osztályosokat. Majd visszakerült Szegedre, ahol a kereskedelmi 
és Vendéglátóipari Szakmunkásképzőben lett testnevelő tanár. 
Edzősködött  a Szegedi Sportiskolánál. közben külső tudósító 
lett a Csongrád megyei Hírlapnak, ahol 1974-ben munkatárs 
lett. Majd a sportrovat vezetését bízták rá.  közben kiszombori  
lakos lett, s feleségével és az egyik fiával a mai napig a nagyköz-
ségben él. 1990-ben a délmagyarországhoz hívták, ahol 2009. 
január elsejéig dolgozott sportrovatvezetőként. több cikluson 
volt az üzemi tanács elnöke.
A 34 évig tartó újságírói munkájára a precizitás, az igazságos-
ság, az értékek magas színvonalú interpretálása volt a jellemző. 
Igyekezett a megyében a legkisebb falvakba is eljutni, hogy 
példaként állítsa az ott fellelhető értékeket. A fiai közül kettőt 
is - Róbert és András - „megfertőzött” az újságírással. de mind 
a négy fiának az érdeklődési középpontjába a sport került. Ro-
vatvezetésével ismertségre, szeretetre tett szert. Országos la-
pokba publikált. Sokszor került összetűzésbe a főszerkesztőivel 
is, hiszen megfelelő teret biztosított a szabadidő- és az üzemi 
sportnak. de az iskolai sport lelkes propagálója is lett. természe-
tesen voltak olyan sportágak, amelyek egy picit közelebb álltak 
a szívéhez. A birkózás, a kézilabda, a labdarúgás, a motorcsónak, 
az evezés számtalan rezdülését, problémáját az olvasók elé tárta. 
Ezzel is segítve azokat az önkéntes társadalmi munkásokat, akik 
időt és fáradtságot nem kímélve dolgoztak a magyar sportért, az 
emberek egészségesebb életéért és hasznos időtöltéséért.
A Vállalkozók és Munkavállalók Országos Szövetségének 
Csongrád Megyei Szervezete elnöksége azokért az erényekért, 
azért a munkáért, amelyet Süli József végzett újságíróként  a 
sajtó kategóriában a Príma Díjat adományozott.

TISZTELT GAZDÁLKODÓK!!!!!
December 31-ig be kell adni a „NITRÁT JELENTÉST”

mindenkinek, aki nitrátérzékeny területen gazdálkodik!!!!
Azon gazdálkodók, akik a falugazdász segítségével kívánják beadni a jelentést, kérem, hogy jelentkezzenek a fogadónapokon.

Feltétlenül hozzák magukkal:
 - adókártyájukat
 - adószámukat
 - regisztrációs számukat
 - területalapú támogatás első oldalait (2015)
 - földek regisztrációs számát
 - blokkonként mennyi és milyen nitrogéntartalmú műtrágyát használtak fel.

Kérem, hogy ne halasszák utolsó napokra a bevallás készítését.
tisztelettel: Nagy Csaba 

falugazdász

 GAZdÁLkOdÓk FIGYELEM! 
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 90 ÉVES köSZöNtÉS 
Szegvári Ernőné polgármester és kárpáti tibor jegyző 90. születésnapja alkalmából 
köszöntötték otthonában Czirbus Lászlónét. 5 unoka és 2 dédunoka teszi boldog-
gá napjait. jó egészséget kívánunk neki.
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NApELEMES FEjLESZtÉSEk MEGVALÓSítÁSA 
kISZOMBOR NAGYköZSÉG öNkORMÁNYZAt INtÉZMÉNYEIBEN

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg 
18,94 millió forint európai uniós támogatás segítségével.

A beruházás keretében kiszombor Nagyközség önkormányzata 
3 intézményének napelemes fejlesztése valósult meg.
polgármesteri Hivatal – 14,28 kw
karátson Emília Napközi otthonos Óvoda – 12,75 kw
kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szociális Gondozási központ – 2,55 kw

A fejlesztés eredményeként kiszombor Nagyközség önkormányzata 3 intézményének napelemes fejlesztése valósult meg, ami hoz-
zájárul az önkormányzat villamos energia költségeinek csökkentéséhez. A projekt által az intézményrendszer áramellátását megúju-
ló energiával biztosították, figyelembe véve a fenntarthatósági elveket is.
A projekt indokoltságát támasztotta alá, hogy a fejlesztéssel érintett épületek fenntartási költségeinek jelentős hányadát tették ki az 
energia számlák. A villamos energia fosszilis forrásból származott, ami fenntarthatósági szempontból nem volt kedvező. 
A projekt műszaki és szakmai tartalma:
A polgármesteri Hivatal tetőszerkezetére 14,28 kW napelemes rendszer került. 
Az Óvoda épület tetőszerkezetére 12,75 kW napelemes rendszer került. 
A Szociális Gondozási központ tetőszerkezetére 2,55 kW napelemes rendszer került. 
Eredmények:
A projekt hatására a fenntartási időszak végére csökken az üvegház hatású gáz kibocsátás értéke.
A megújuló energia és a megújuló energiahordozó felhasználás növekszik.
Célcsoport: 
A projekt elsődleges célcsoportja az intézményben dolgozók, és látogatók, közvetetten pedig kiszombor lakossága.
A költségmegtakarítás hatására az önkormányzat gazdasági helyzete erősödik, a kiadások csökkennek, így a település további fej-
lesztésére, több forrás marad.

A projektről bővebb információt a www.kiszombor.hu oldalon olvashatnak.

 SAjtÓköZLEMÉNY

kiszombor Nagyközség önkormányzata

kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

tisztelettel és szeretettel meghívja kiszombor 
Nagyközség időskorú lakosait 

2015. december 17-én (csütörtök)
14 órai kezdettel tartandó

IdőSEk kARÁCSONYA
ünnepségére.

Helye: Ady Endre Művelődési Ház,
Szegedi u.13.
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 őSZ A BöLCSődÉBEN  
Az ősz a bölcsődében az új gyerekek beszoktatásának ideje. Ez 
nem könnyű időszak a gyerekek, a szülők, sőt a kisgyermekne-
velők életében sem. A gyerekek számára az anyától való idősza-
kos elválás, eddigi életük legnagyobb feladata. Hiszen eddig ott-
hon anya biztosított számukra minden szükséges dolgot, amit 
most egy számára még idegentől kell elfogadnia.
Ebben segít a szülővel történő fokozatos beszoktatás módszere. 
Ez azt jelenti, hogy anya biztonságos jelenlétében ismerkedhet a 
kisgyermek a számára új személyi és tárgyi környezettel.
Az első együtt töltött néhány nap után következik csak a kezdet-
ben ½-1 órás elválás. Addigra, már kialakul a kisgyermeknevelő 
iránt a gyermek bizalma, így elfogadja őt anyahelyettesként.
Nehezíti az elválást az is, hogy a gyermekek belső anyaképének 
kialakulása az óvodáskor elejére tehető. így a megtapasztalás út-
ján tanulják meg azt, hogy anya vissza fog jönni értünk. Ennek 
gyakorlására is nagyon jó a 2 hetes beszoktatási idő.

Nagyon fontos a születéstől a bölcsődébe adásig eltelt időben 
az anyához való kapcsolat minősége. Biztonságos kötődés ese-
tén a kisgyermek megtanul bízni, nyitottá válni másokhoz is.
Ez megkönnyíti az első közösségbe lépését.  kisgyermeknevelő-
ként csodálatos megélni azt, hogy néhány nap alatt egy addig 
ismeretlen kisgyermek milyen őszinte bizalommal, szeretettel 
fordul felénk.
Mentovics Éva: töklámpás
„ Szája sarkán kaján mosoly, tűz lobog a szemében
sárga tökből faragták ki, vigyorog az egészen”
Október végén hagyományainkhoz hűen töknapot szerveztünk. 
Együtt dolgoztak, alkottak a már „régi” bölcsődéseink szülei és 
az új gyermekek szülei. Ezek a családi délutánok nagyon jó alkal-
mak arra, hogy a szülők csapata is  összekovácsolódjon, hiszen 
tartalmas, jó hangulatú délutánt töltenek el nálunk.

pópityné Hegyes Szilvia kisgyermeknevelő

ÓVODAI HÍREK

 OVIS HíREINk  
Novemberben nagycsoportosaink Szegedre utaztak, ahol a báb-
színházban megtekintették „ A feledékeny boszorkány” mese-
játékot. Az alapítvány által támogatott bérletek megvásárlásá-
val olyan kisgyermekek is színházi élményhez jutottak, akiknek 
szülei anyagi körülményei ezt nem teszik lehetővé. Óvodásaink 
olyan látványos mesevilágba csöppentek, ahol a fényjáték a ze-
nével keveredve valóban örömteli, maradandó élményt szerzett.
kirándulni ment a Napraforgó és a Napsugár csoport is. Makóra 
kaptunk meghívást a józsef Attila Múzeumba, ahol a „jégkor-
szak” állataival, növényeivel ismerkedhettek meg a gyerekek. 
A kiszombori önkormányzat támogatásának köszönhetően a 
gyermekek ingyen tekinthették meg a kiállítást. Óvodásaink 
egybehangzó véleménye alapján mindenkinek a kardfogú tigris 
tetszett a legjobban. 
A Márton-nap kapcsán – az egyéb tevékenységi formák mellett, 
a csodás őszi időt kihasználva - több csoport ellátogatott helyi 
családok baromfiudvaraira libanézőbe. 
Hagyomány, hogy novemberben az Iskolába hívogató program 
keretében nagycsoportosainknak lehetőségük van egy-egy ta-
nóra erejéig bepillantani a kiszombori iskola életébe.

. Ez az alkalom lehetőséget ad a majdani új elsősöknek, hogy 
megtekintsék az alsó tagozat termeit, megismerkedhessenek a 
tanító nénikkel. A délelőtt folyamán az iskolásokkal közösen já-
tékos, vidám tanórán vehetnek részt, ahol kipróbálhatják például 
az interaktív táblát, meghallhatják az iskola csengőjét, beszip-
pantják az iskola levegőjét, megtapasztalják e hely atmoszférá-
ját. köszönjük a tanítónőknek, hogy minden évben meghívnak 
bennünket, hogy változatos, és színvonalas óra keretében közö-
sen tevékenykedhetnek gyermekeink. Hiszen közös érdekünk, 
hogy megkönnyítsük óvodásaink iskolába való minél könnyebb 
beilleszkedését.  
Lassan itt az advent ideje, meggyúlnak az első gyertyák. Mi, ne-
velők is készülődünk, óvodásainkkal dekorálunk, énekelünk, ver-
selünk, ajándékokat készítünk. Hagyományunkhoz híven, mi is 
részt veszünk a falu adventi vásárán, ahol kis portékáink megvá-
sárlásával ön/önök is támogathatják alapítványunkat. Szeretet-
tel várunk minden kicsit és nagyot a főtérre november 29-én az 
adventi szentmisét követő gyertyagyújtásra és adventi vásárra.

Balázs tímea (óvónő)
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ISKOLAI HÍREK

 kISZOMBORI dIÁkOk A jApÁN tÉVÉBEN  
Az egész alsó tagozat lázban égve várta a messziről érkező lá-
togatókat. Vajon milyenek lesznek, meddig maradnak az isko-
lában, hogy fognak beszélni…? Számos kérdés merült fel, hogy 
milyen is a hozzánk látogató japán tévéstáb. 
November 11-én izgatott hangulatban telt kisdiákjaink délután-
ja, főleg a 3. a osztályos csapatnak. Hozzájuk érkeztek a tévések, 
hogy bekukkantsanak egy matematikaórára. Miért pont hozzá-
juk? talán felesleges a kérdés, hiszen nincs kiszomboron olyan 
ember, aki valamilyen módon ne hallott volna a szorobánról. Az 
eszköz japánból származik, így már nem is olyan furcsa, ha egy 
japán riporter faggatja a gyerekeket, hogy mióta tanulnak az esz-
közzel számolni. Érdekelte őket, hogy a miért szeretnek számolni 
ezzel a kis szerkezettel, de nem maradhatott el az sem, hogy mi 
lesz belőlük, ha nagyok lesznek, fogják-e használni a szorobános 
ismereteiket az életben. A komoly kérdések meglepték a gyere-
keket, de csak egy pillanatra, és utána magabiztosan válaszoltak. 
Érzik, hogy miben segít nekik a szorobán, kifejtették, hogy fej-
ben azért számolnak könnyebben, mert az eszközre gondolnak. 
A riporter kérdésére, hogy hogyan került kiszomborra a szo-
robán, Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő válaszolt. Elmesélte, 
hogy volt alkalma találkozni egy japán szorobánbajnokkal, aki 
bámulatos módon számolt fejben, miközben magyarul beszél-
getett. A kíváncsiság győzedelmeskedett, és már 24 éve tanít 
az eszközzel. A tanítónő lelkesedése meglátszik tanítványain is. 
Aktívak az órán, szívesen méretik meg magukat különféle ver-
senyeken. 
további sok sikert kívánunk az osztálynak, még több kedves lá-
togató vigye hírüket a nagyvilágba.

Vajda Ágnes

  RÓZSA ÉS IBOLYA  
A kiszombori dózsa György Általános Iskola 51 tanulója (6 pe-
dagógussal)
2015. november 12-én színházlátogatást tett a Szegedi Nemzeti 
Színházba.                                                                             
Gimesi dóra Arany jános művéből írt egy színpadi változatot. 
„A történetvezetéshez és a karakterek kidolgozásához több más 
feldolgozásból is merített” ötletet. (Barnák László, 2015)
A mese Szegeden szerepelt először nagyszínpadon, korábban 
csak bábelőadásokat készítettek belőle.
Molnár Zsuzsa és Varjas Zsófi látványtervezőknek köszönhettük 
a tündéri látványvilágot. A produkció színfoltja az élő zene és a 
professzionális színjátszás volt. 

 StRESSZOLdÁS MEStERFOkON  
November első hetében egy érdekes és hasznos továbbképzés 
volt a kiszombori dózsa György Általános Iskolában Stressz, kié-
gés a pedagóguspályán - megküzdési stratégiák címmel. 
14 pedagógus gyarapította tudását a témában, melyet olyan ne-
ves előadók tartottak, mint Szabó Győzőné és dr. kállainé Haran-
gi Rita. Rengeteg ötletet, segítséget és segédanyagot kaptunk 
a kurzus szervezőitől. A napi munka gondosan felépített tema-
tika szerint zajlott. A témákat változatos módszerekkel, techni-
kákkal közvetítették számunkra. Volt páros és csoportmunka, 
játék, szituációs gyakorlat olykor némi humorral fűszerezve. A 
csoportmunkák során lehetőséget kaptunk személyes élménye-
ink, tapasztalataink, „jó gyakorlataink” megosztására és azonnali 
visszajelzéseket, tanácsokat is kaphattunk egymástól, ezáltal 
fejlesztve önismeretünket is. A kurzus kifejezetten az aktív rész-
vételünkre épített, ezzel elősegítve magabiztosabb kommu-
nikációnkat, problémafelismerő- és megoldó képességünket, 
valamint fejlesztette kreatív gondolkodásunkat. jó volt felfrissí-
teni a már meglévő tudásunkat, módszertani ismereteinket. A 
stressz, a kiégés, valamint a problémahelyzetek felismerésében, 
kezelésében azonban sok új ismeretet szereztünk. A tanfolyam 
végén Reflexiós levél és Életvezetési terv írásával adtunk számot 
tudásunkról. 
Úgy érzem, hogy ez a háromnapos továbbképzés nagyon hasz-
nos volt számunkra, hiszen sok tapasztalatot, tudást be tudunk 
építeni a mindennapi munkánkba. 
Nyitottak vagyunk a további szakmai fejlődésre, megújulásra. 
keressük a lehetőségeket a mesterpedagógusoktól, trénerektől 
történő tudásgyarapításra.

Galamb Ágnes
tanítónő

Boldogsággal tölt el bennünket, hogy tanulóink részesévé vál-
tak a színház világának. 
köszönettel tartozunk Moravszki jánosné Ancika néninek, aki 
az egyik lelke volt a színházlátogatás megvalósulásának, a szü-
lőknek az anyagi támogatásért, az intézményvezetésnek, hogy 
lehetővé tették a kulturális kirándulást.
Mi, kanga bérletesek átéltük a színház mesés világát. januárban 
a Szundi bérletesek (70 dózsás diák és pedagógus) is bizakodva 
várják ezt az élményt. 
jó szívvel ajánljuk a Rózsa és Ibolya című alkotást minden szín-
házat kedvelő barátunknak.

Vízhányó Mária Ágnes

6



KISZOMBORI HÍRADÓ - XXIV.ÉVFOLYAM, 10.SZÁM

CIVIL HÍREK - KÖNYVTÁRI HÍREK

 köNYVtÁRI HíREk  
„Minden könyv palack, benne üzenettel. Csak ki kell nyitni.”
    /Jeanette Winterson/

Ezúton tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat és az olvasni vágyókat, 
hogy megérkeztek a várva várt, megvásárolható könyvek.
A teljesség igénye nélkül, néhány ajánlat a választékból.

Felnőtteknek ajánljuk:
Falcones: Fátima keze
Elek-Zsoldos: Magyar vadászösvényeken 
dr. juhász: Magyar horgászvizeken 
Vida: Újabb világörökségi helyszínek 
dr. Veress-kürti: Gerinc ABC

Gyermekeknek ajánljuk:
Brook: Veszélyes állatok
Lukács: Olvasókönyv Mikszáth kálmán műveiből
Lukács: Olvasókönyv Móricz Zsigmond műveiből
Mentovics Éva: téli madár (verseskönyv)

A fentieken kívül kifestők, foglalkoztató könyvek, valamint 2016-
os naptárak (Hercegnők és pónik, Macskák, Cuki állatkölykök).
A könyvek limitált kiadásban kaphatóak!

továbbra is várjuk önöket a megszokott nyitva tartással!
        
        Adrián Renáta

 MÉZES REGGELI  
2015. november 20-án, kiszomboron Mézes reggelit tartottunk.

Szlovén méhészek kezdeményezték, hogy minden év november 
harmadik hetének pénteki napján mézes reggelivel kedvesked-
jenek a gyerekeknek.

A kezdeményezés céljai:
- a méhek és az egészséges életmód népszerűsítése, a helyben 
termelt élelmiszerek megismertetése.  - figyelemfelhívás a reg-
geli fontosságára és az egészséges táplálkozásra.
- annak hangsúlyozása, hogy a méhek munkája jelentősen hoz-
zájárul a környezetvédelemhez és a  
  biológiai környezet változatosságához.

Ebben az évben az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (ami-
nek több helyi méhész is tagja) közreműködésével a kiszombori 
dózsa György Általános Iskola is csatlakozott az országos kezde-
ményezéshez.

Az OMME. 50 darab kifestőkönyvvel kedveskedett, valamint Buj-
dosó Géza méhészetében termelt három fajta mézet kóstolhat-
tak a gyermekek.

Bízunk benne, hogy ez a kezdeményezés a következő években 
egyre szélesebb támogatással bővül, amivel a megfogalmazott 
célokat elérhetjük.
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IGÉNYFELMÉRŐ KÉRDŐÍV
(A kérdőívre a válaszadás név nélküli és önkéntes!)

tisztelt kiszombori Lakosok! 
A következő kérdőívvel az önök sportolási igényeit szeretnénk felmérni. 
kiszombor Nagyközség önkormányzata hétvégén is szeretne sportolási lehetőséget biztosítani lakosainak 
a Sportcsarnokban, de ehhez szüksége van az önök visszajelzésére, hogy igénybe kívánják-e venni ezt a 
szlgáltatást.

1.) Szeretné igénybe venni hétvégenként a Sportcsarnokot sporttevékenység céljából?(karikázza be válaszát!)

a.) igen, szombat délelőtt
b.) igen, szombat délután
c.) igen, vasárnap délelőtt
d.) igen, vasárnap délután
e.) nem

2.) Ha szeretne vasárnap sportolni a Sportcsarnokban, milyen tevékenységet űzne szívesen?
(karikázza be válaszát!)

a.) teremfoci
b.) kosárlabda
c.) edzés
d.) tollaslabda
e.) teke
f.) egyéb:  .........................................................................

                                                                                                                                                          Válaszait köszönjük!

Kérjük, hozza be kitöltött kérdőívét 2015. december 18-ig, 
az Ady Endre Művelődési Házban (Kiszombor, Szegedi u. 13) kihelyezett gyűjtőládába!
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HONISMERETI HÍREK

 kIRÁNduLÁS  
Október 23-án Gyulán tölthetett velünk egy tartalmas napot, aki 
csatlakozott  vidám csapatunkhoz.

 HALOttAk NApjA  
Emlékeztünk elődeinkre halottak napján.

A honismereti téli esték keretében Andrási Attila jógakurzust 
tartott itthonléte alatt a kör tagjainak, csatlakozóknak.

 jÓGAkuRZuS  

Megkezdtük az adventi készülődést: birsalma sajtot, ajvárt, dí-
szeket készítettünk az aranykapu vásárra, és a száraztészta-készí-
tést is megtanulhatta, aki eljött hozzánk.

 tÉLI EStÉk  

20-án rétest sütöttünk

27-én 14 órától pedig a bejglikészítés rejtelmeibe vezetjük az ér-
deklődőket.

29-én 9 órától mindenkit szeretettel várunk az adventnyitásra, 
meggyújtjuk az első adventi gyertyát, betlehemszentelésre, 
aranykapu vásárra. Gyermekeknek meglepetés várható ezen a 
délelőttön. Valami nagyszakállú bátyó érkezik talán kísérőivel.

 AdVENt  

Helytörténeti Gyűjteményünket az elmúlt időszakban Barna 
Gyula bácsi és felesége, Gyöngyike néni gyarapította. köszönjük.

 HELYtöRtÉNEtI GYűjtEMÉNY  

 LuCA-NAp  
december 13-án, Luca-napon délután 15 órától érdekes foglal-
kozásokon lehet részt venni gyermekeknek, felnőtteknek egya-
ránt. Mindenkit szeretettel várunk.

 SEGítSÉGkÉRÉS  
Aki tudna információt adni a képen szereplő személyekről, első-
sorban az inasról, lakájról és a kép előterében lévő személyek-
ről, vagy tulajdonában van egy példány a képből, kérjük, jelezze 
a Szeretünk, kiszombor facebook oldalán, vagy hívja a 30 499 
8686-os számot. köszönjük.
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RENDEZVÉNYEK

2015. október 30-án délután az Ady Endre Művelődési Ház át-
alakult a Halloween jegyében egy kisértetiesen jó házzá!
A KIK - Kiszombori Ifjúsági Központ csapata, több hétig készült a 
rendezvényre, dekorációval, játékokkal és jelmezekkel.
16:00-kor kezdetét vette a móka! Az érkezőket gumicukor halá-
szat, diódenevér készítés várta az előtérben, a klubhelyiségben 
pedig a narancs- és tökfaragásé volt a főszerep.
Az udvarban meglepetés várt a gyerekekre! 17:30-kor megnyíl-
tak a „kísérteties temető” kapui és kezdetét vette a cukorka va-
dászat.
21 órától kezdetét vette a Halloween-party, ahol hajnalig a leg-
jobb zenékkel vártuk a fiatalokat és egy rémísztően jó bulival. 

A kIk-csapata

 EGY NAp A HALLOWEEN jEGYÉBEN  I. CSOCSÓ ÉS pING-pONG BAjNOkSÁG 
A KIK-Kiszombori Ifjúsági Központ 2015. november 14 –én  az 
Ady Endre Művelődési Házban megrendezte az első kIk – Cso-
csó és pingongbajnokságot.
A küzdelmek 10 órakor kezdődtek, és hatalmas csatáknak lehet-
tünk szemtanúi.
Az eredmények a következők:

Csocsó:
 I. helyezett: Rácz Benjamin - Szabó Béla  
 II. helyezett: Baranyi János – Kórász Imre
 III. helyezett: Bernáth Alex – Németh Csaba

Ping-Pong:
 I. helyezett: Bernáth Alex
 II. helyezett: Pópity István
 III. helyezett: Baranyi János

Gratulálunk!
A kIk csapata

SANO pROtAMINO táplálék kiegészítő család sertéseknek. ÚjdONSÁG !!!!!  AjÁNdÉk SANO vödör!
Új CApRIOLO (olasz) ffi. kerékpárok AkCIÓBAN           RÉSZLEtRE IS !!!
török fürdőszoba szőnyegek méretre (65cm széles)             990 Ft / m
Ruhaszárítók 10 féle (kinyitható, emeletes)        2535 Ft-tól 
Benzinadalék 2t, láncfűrészekhez 1L       1340 Ft
Lánckenő olaj pRÉMIuM minőség 4L       3130 Ft
Figurás ébresztő órák hangeffekttel        990 Ft 
pelenka 10db-os          380 Ft
karórák           2190 Ft
pendrive 8GB , memória kártyák
Mikrók 20 - 25 literes
Szaloncukor 14 ízben
„jANCSI” vaskályhák 4.5 - 5.5 kW
Vízforralók, kenyérpiritók, Grillsütők, Botmixerek, tálas mixer, Olajsütő, 
Hosszabbítók, Elosztók, Légtisztító - párásító, 
porszívó 2400W  ( Rossell Hobbs , angol)        14990 Ft
KERÉKPÁR GUMIK ÉS FELSZERELÉSEK

FENYŐFA VÁSÁR december 8-tól ! Vágott és töves fenyők !!!

pB-gázpalackcsere (GÁZt házhoz is NAGY GÁZZAL) kérésre kiszállítjuk !!!    3800 Ft
 

NYITVA : hétfő - péntek   8 - 17 óra, szombat   8 -12 óra
Tel. : 20/9868-797

TISZTELETTEL VÁRJUK ÜZLETÜNKBEN !!!

A „Bálint Boltja” 
(FAMILY MARkEt) ajánlata :

HIRDETÉSEK
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IGÉNYELjEN öN IS kIk-FILMkLuB kÁRtYÁt 
AZ AdY ENdRE MűVELődÉSI HÁZBAN!

 (6775 kISZOMBOR, SZEGEdI u. 13.)


