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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSEIRŐL RÖVIDEN
2016. március 29. napján tartott soros ülésen a képviselő-testület első napirendként elfogadta a Kiszombor Rendőrőrs tevékenységéről szóló beszámolót,
valamint a Kiszombor Határrendészeti Kirendeltség 2015. évi tevékenységéről
szóló tájékoztatót, egyúttal megköszönte a településen végzett rendőrségi
munkát és a határrendészeti tevékenységet. A napirend keretében köszönetét
fejezte ki a Kiszombori Polgárőr Egyesületnek a településen végzett munkájáért.
A következő napirendben elfogadta a polgármesteri jelentést.
A rendelettervezetek, döntési javaslatok napirend keretében a testület:
- módosította
• az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(II. 24.) önkormányzati rendeletét,
• a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról szóló 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendeletét,
• 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;
- megalkotta a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályozásáról 10/2016.
(III. 30.) önkormányzati rendeletét;
- döntött arról, hogy
• elfogadja a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tevékenységéről szóló beszámolót,
• jóváhagyja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát,
• módosítja Kiszombor nagyközség közösségi színterének használati szabályzatát,
• az önkormányzati tulajdonú, üresen álló 6775 Kiszombor, Ökrös u.1/c szám
alatt lévő, volt rendőrségi épület a továbbiakban ifjúsági központként kerüljön hasznosításra Kiszombori Ifjúsági Központ néven, valamint meghatározta
nyitva tartását,
• a 2016. szeptember 16-18. napján megrendezésre kerülő Kiszombori Közösségi Napok rendezvényen fellépő csíkszentdomonkosi népi együttes vendéglátásának költségéhez 322.393 Ft összeget biztosít,
• egyetért a 2016. szeptember 16-18. napján megrendezésre kerülő Kiszombori Közösségi Napok összeállított programtervével,
• pályázatot ír ki a Kiszomboron működő civil szervezetek 2016. évi támogatására,
• a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. §-a szerinti közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia a „12 lakásos lakóépület gépészeti korszerűsítése” tárgyban, ezért ezen közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízza az
SZTÉMI Építész Iroda Kft.-t – az árajánlatának megfelelően – 400.000 Ft + áfa
összegű megbízási díjért,
• az Önkormányzat tulajdonában lévő Kiszombor, Szegedi u. 2/C szám alatti
(gyógyszertár, orvosi rendelő) épületben, valamint a Kiszombor, Szegedi u. 2.
szám alatti védőnői szolgálat épületrészében lévő nyílászárók cseréjével kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok elvégzésével megbízza az SZTÉMI Építész
Iroda Kft.-t – az árajánlatának megfelelően – 50.000 Ft + áfa összegű megbízási
díjért,
• az Önkormányzat tulajdonában lévő, Kiszombor, Óbébai u. 11. szám alatti Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény udvarán fedett kerti kiülő, asztalok és padok elkészítését megrendeli a PA-RA Fateleptől az árajánlat szerinti
bruttó 2.190.121 Ft összegben,
• a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú felhívás 2. célterületére a vidéki térségek településképét meghatározó épületek külső rekonstrukciója és energetikai korszerűsítésére pályázatot kíván benyújtani az Önkormányzat tulajdonában lévő
Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti ingatlan felújítására, felkérte a
polgármestert, hogy a pályázat megalapozásához és benyújtásához szükséges
felméréséket végeztesse el, és az alapján készíttessen árkalkulációt,
• szükségesnek tartja az Önkormányzat tulajdonában lévő Opel Astra G 1,6
típusú személygépjármű szervízelését és javítását, melyhez bruttó 251.625 Ft
összeget biztosít,
• tudomásul veszi az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. tájékoztatása szerinti 2016. június 1. napjától alkalmazandó áthárított nettó vízterhelési
egységdíjakat az alábbiak szerint: lakossági fogyasztó (rezsicsökkentett díj)
1,80 Ft/m3, önkormányzati fogyasztó 2,00 Ft/m3, hatósági díjas fogyasztó 3,00
Ft/m3, szippantott szennyvíz után 4,50 Ft/m3,
• az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett
„Védőháló a családokért” (EFOP-1.2.1-15) című projekt szakmai megvalósítása érdekében Együttműködési Megállapodást köt az Ifjúsági Koordinációs és
Szolgáltató Egyesülettel,
• nem zárkózik el az Önkormányzat tulajdonában lévő 1758 hrsz.-ú kivett „beépítetlen terület” megnevezésű, 1217 m2 területű ingatlan értékesítésétől,
• a Falusi Turizmus Nonprofit Bt. kérelmére hozzájárul ahhoz, hogy kérelmező
az Önkormányzat tulajdonában lévő Rónay-kastély Makói utca felőli téglakerítésére 2 m x 1 m nagyságú reklámmolinót helyezhessen el,
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• az OKTF Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság felhívására csatlakozni
kíván a 2016. április 28 - május 1. között megrendezésre kerülő TeSzedd! –
önkéntesen a tiszta Magyarországért akcióhoz,
• egyetért a Kiszombor, József Attila u. 11. szám előtti buszmegálló burkolatjavításával, melyet a jelenlegi burkolat átépítésével, az Önkormányzat
munkatársainak közreműködésével kíván megvalósítani.
Utolsó napirendben elfogadta a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény 42. § (1) bekezdése alapján elkészített 2016. évi éves összesített
közbeszerzési tervet.
A képviselő-testület április 18-án rendkívüli ülést tartott, melynek keretében
- döntött arról, hogy
• a TOP-2.1.3-15 kódszámú Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című felhívásra „Belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének
csökkentése Kiszomboron” tárgyú pályázatot kíván benyújtani, valamint a
benyújtandó pályázat költségvetését elfogadta,
• a helyi gazdaság működését segítő helyi-térségi feltételek biztosítására
a megyékben tárgyú, TOP-1.1.3-15 kódszámú felhívásra a „Helyi termelői
piac kialakítása Kiszomboron” címmel, valamint a „Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” tárgyú TOP-1.2.1-15 kódszámú
felhívásra „A kiszombori Rónay-kúria turisztikai célú hasznosítása” címmel pályázatot kíván benyújtani, felhatalmazta a polgármestert, hogy a pályázatok
benyújtásával kapcsolatos dokumentációkat készítse elő.
Április 22-én ismét rendkívüli testületi ülést tartott a képviselő-testület,
melynek során a döntési javaslatok napirendben döntött arról, hogy
• a TOP-1.1.3-15 kódszámú, a helyi gazdaság működését segítő helyi-térségi
feltételek biztosítására a megyékben tárgyú felhívásra, „Helyi termelői piac
kialakítása Kiszomboron” című pályázatot kíván benyújtani, a pályázathoz
kapcsolódó szakmai megalapozó tanulmány, üzleti terv elkészítését megrendeli az Euro M-Érték Pénzügyi Tanácsadó és Befektető Kft.-től - az árajánlata
szerinti –780.000.-Ft + Áfa, azaz bruttó 990.600,- Ft összegért,
• a helyi gazdaság működését segítő helyi-térségi feltételek biztosítására a
megyékben tárgyú, TOP-1.1.3-15 kódszámú felhívásra a „Helyi termelői piac
kialakítása Kiszomboron” címmel pályázatot kíván benyújtani valamint a
benyújtandó pályázat költségvetését elfogadta,
• a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” tárgyú TOP-1.2.1-15 kódszámú felhívásra pályázatot kíván benyújtani,
megrendeli a pályázathoz kapcsolódó üzleti terv és költséghozam elemzés
elkészítését az EX-ANTE 2002. Kft.-től - az árajánlata szerinti – 1.700.000Ft +
áfa, azaz bruttó 2.159.000 Ft forint összegért,
• a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés”
tárgyú TOP-1.2.1-15 kódszámú felhívásra „A kiszombori Rónay-kúria turisztikai
célú hasznosítása” címmel pályázatot kíván benyújtani, a pályázat költségvetését elfogadta.
A képviselő-testület soros ülést tartott április 26-án, melynek első napirendjeként elfogadta a polgármesteri jelentést.
A testület a rendelettervezetek, döntési javaslatok napirendi pontban
- módosította
• az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(II. 24.) önkormányzati rendeletét;
- döntött arról, hogy
• a „12 lakásos lakóépület fűtéskorszerűsítése” tárgyú építési beruházáshoz
kapcsolódó közbeszerzési eljárást indít, meghatározta, hogy az ajánlati felhívást, mely ajánlattevők részére küldi meg, valamint egyetértett az ajánlattételi
felhívás tartalmával,
• hozzájárul a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör kérelmére ahhoz, hogy a
Szent István téren, a Móricz Zsigmond utcán, az Óbébai utcán és a József Attila utcán a névadóról szóló rövid tájékoztatást tartalmazó utcatábla kerüljön
kihelyezésre meghatározott feltételek mellett,
• a Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulást 2016. augusztus 31. napjával a társulásban részt vevő önkormányzatok
képviselő-testületeivel egyetértésben közös megegyezéssel megszünteteti, a
megszüntetésről szóló megállapodást jóváhagyja,
• a Kiszombor nagyközség területén térfigyelő kamerarendszer kiépítését a
Globál Védelem Kft.-től rendeli meg bruttó 5.684.266 Ft összegért,
• a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által beadott KEOP2.3.0/2F/09-2009-0012 projektszámú pályázat fenntartási időszakában,
Kiszombor településen rekultivált települési szilárd hulladéklerakó 2015. évi
összefoglaló jelentésének elkészítését megrendeli az NNK Kft.-től az árajánlata szerinti bruttó 208.280 Ft összegben,
• egyetért a Kiszombori Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői
pályázatának szakmai vezetési programjával,
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• a Sportcsarnok nyitva tartásának tapasztalatai ismeretében a szombati és vasárnapi napon a többlet nyitva tartás biztosítása oly módon történjen, hogy a
felügyelettel megbízott személy telefonos elérhetősége kerüljön kihelyezésre,
aki vállalja azt, hogy a telefonos jelzést követően rövid időn belül biztosítja a
bejutást a terembe,
• hozzájárul a Határbástya Kft. kérelmére az étkeztetési szolgáltatás díjainak
- a KSH által közzétett éves szakmai inflációs ráta mértékének megfelelő – 0,9
%-kal, 2016. július 1. napjától történő megemeléséhez,
• az Önkormányzat tulajdonában álló 1997. évben vásárolt Renault F 40 (Express) gépjárművet a forgalomból véglegesen kivonásra kerüljön, mivel műszaki érvényessége lejárt, felújítása pedig nem gazdaságos,
• elfogadja az EDF DÉMÁSZ Zrt. 2015. évi tájékoztatóját Kiszombor településen
végzett üzemeltetési tevékenységéről,
• a Falusi Turizmus Nonprofit Bt. szervezésében az országosan meghirdetett
„Kiszombori Gitárkurzus 2016.” elnevezésű zenei rendezvénysorozatot – a
szervező kérelmére – támogatja, a 2016. július 16-án az Ady Endre Művelődési Házban megrendezésre kerülő zenei programhoz a helyszínt ingyenesen
biztosítja, egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy a programmal kapcsolatos kiadványokon Kiszombor Nagyközség Önkormányzatát támogatóként a szervező
feltüntesse a nagyközség címerének hiteles alakban történő megjelenítésével,

• a 2016. évi falugyűlést május hónapban tartja meg,
• jelenleg nem jelöl ki belterületi beépítetlen telekingatlant értékesítésre, tekintettel arra, hogy az ingatlanokon haszonbérleti szerződés van érvényben,
• az Önkormányzat tulajdonában lévő 1758 hrsz.-ú kivett „beépítetlen terület”
megnevezésű, 1217 m2 területű ingatlant az ingatlanra megkötött haszonbérleti szerződés lejártát, 2016. október 15. követően kívánja értékesíteni,
• elfogadja a 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves ellenőrzési
jelentést és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést,
• tudomásul veszi Endrész Erzsébetnek, a Kiss Mária Hortensia Honismereti
Kör elnökének tájékoztatóját a 2016. évi programjaikról, tevékenységükről azzal, hogy a programokkal kapcsolatos költségek meghatározása tekintetében
pontosítás szükséges,
• tudomásul veszi kamatozó kincstárjegy vásárlását.
Harmadik napirendi pontban megalkotta az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletét.

Felhívás az ingatlanok előtti közterületek tisztán tartására
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM–EüM együttes rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a tulajdonos köteles gondoskodni
- az ingatlan előtti járdaszakasz,
- járda hiányában egy méter széles területsáv,
- ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület,
- a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról,
- a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.
A szórakoztató-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitva tartás ideje alatt - ettől eltérő megállapodás kivételével – a használó
köteles tisztán tartani, és a hulladékot eltávolítani.
A közterület rendeltetésétől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési munka stb. céljára) történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen
környezetét a használó köteles tisztán tartani.
A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet 3.2.2. b) pontjában foglaltak is rendelkeznek arról, hogy az ingatlan
tulajdonosának (kezelőjének, használójának) kell gondoskodnia az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetve ha a járda
mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról, a csapadékvíz
zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról.
Településünk szépítése, tisztántartása mindannyiunk közös érdeke, továbbá az árkok tisztán tartása az ár- és belvízi védekezés szempontjából is kiemelkedően fontos, ezért kérjük a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, tegyenek eleget a jogszabályban előírt kötelezettségeiknek.
Szíves együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata
pályázatot hirdet a tulajdonát képező
Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 3. szám alatt fekvő
költségalapú bérház 2. ajtó alatti lakásának bérleti jogára.
A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről szóló rendeletének megfelelően a költségalapú lakás bérbeadására pályázatot az a
nagykorú személy nyújthat be:
• akinek, vagy vele együttköltöző házastársának, közeli hozzátartozójának 1/1 arányú tulajdonában, haszonélvezetében, 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 rendelkezik.
Költségalapon lakást bérbe adni annak lehet, aki a fenti feltételeknek megfelel. Amennyiben a megüresedő lakásra, 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
felülvizsgálat évét megelőző év hivatalos inflációs rátájával növekedjen, a bérleti díj értékállóságának biztosítása érdekében.
A bérleti szerződés határozatlan időtartamra szól.
Pályázni lehet egy 62 m2-es, kétszintes, 2,5 szobás összkomfortos lakás bérleti jogára. Az érdeklődők a pályázati űrlapot és a csatolandó mellékleteket átvehetik
a Polgármesteri Hivatalban, ahol további részletes felvilágosítás kapható.
A pályázatok beadási helye: Polgármesteri Hivatal (Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.)
Határideje: 2016. június 20-a 12:00 óra
A pályázatok elbírálásának határideje: 2016. június 28.
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BŐLCSŐDEI HÍREK
A bölcsődében is megünnepeltük az ANYÁK NAPJÁT. A gyerekek 5 versből és dalból álló ” csokrot” adtak át az anyukáknak,
nagymamáknak, dédikéknek a kisgyermeknevelők által készített ajándék mellé. Sokan tiszteltek meg minket jelenlétükkel,
így a gyerekek a jól begyakorolt köszöntő helyett a hozzájuk
érkező rokonokat és persze, az anyukájukat keresték tekintetükkel. Hiszen „Anya csak egy van” – és valóban az édesanyánk
személye mindannyiunk életében meghatározó tényező. A
hozzá fűződő kapcsolatunk alapjaiban határozza meg erősségeinket és gyengeségeinket, egész életünkre hatással van. Ő
az a személy, akin keresztül megtapasztaljuk a világot. A szerető, a gyermeke szükségleteire megfelelő módon reagáló
anya az ősbizalom érzését adja csemetéjének. Az így nevelkedő gyermek jó eséllyel kiegyensúlyozott felnőtté válik, hiszen
megkapta az ehhez szükséges érzelmi alapokat. Édesanyánk
felénk küldött megnyilvánulásai, magatartása, biztonság-,
vagy bizonytalanságérzésünket erősíti, mely számos emberi/
társas kapcsolatunkra, a világ dolgaihoz való viszonyulásunkra
is rányomhatja a bélyegét.
ÓVODAI HÍREK

Ebben a nevelési évben kiemelt feladatunk a „Jeles napok”, a néphagyományok ápolása. Április 22-én a Föld napja alkalmából valamennyi óvodásunkkal ellátogattunk az új kerékpárút szélén álló öreg tölgyfához. Az út során a
polgárőrök segédkeztek a biztonságos közlekedésben. Miután megérkeztünk,
közösen verset mondtunk és énekeltünk a tölgyfa körül. A tölgyfa meséjét is
meghallgatták a gyerekek. Örömünkre szolgál, hogy az akkor elhelyezett meseleírás még mindig megtalálható a fán, és több kép bizonyítja, hogy a gyermekeiknek újra elolvassák ott szüleik. Virágokkal érkeztünk és virágot ültettünk, majd egy emléktáblát helyeztünk ki az alábbi felirattal:
„Fesd színesre a nevető Földet, ültess te is virágot!” a kiszombori ovisok
Ezzel a programmal is közelebb kerültünk célunkhoz, mely a környezetvédelem, a természet megóvása, annak megalapozása már óvodáskorban. Kérjük
az arra látogatókat, hogy öntözzék meg virágainkat, vigyázzanak rá.
Vannak helyzetek, amikor érdemes követni gyermekeink példáját! Saját otthonukat, annak kertjét, környékét Önök is szépítsék virágokkal, gyermekeikkel
vagy unokáikkal együtt!
Hagyományainkhoz híven óvodás csoportjaink idén is megköszöntötték
az édesanyákat, nagymamákat, édesapákat. Bízunk benne, hogy a meghitt
hangulatú, kedves műsorok emléke megmarad mindenki emlékezetében. A
Napraforgó csoportos gyermekek ellátogattak az Idősek Napközi Otthonába
is, ahol énekeltek, verseltek, ajándékokkal kedveskedtek a település szépkorú
nagymamáinak.
Bábszínházban jártak nagycsoportos óvodásaink Szegeden. A bérletes előadássorozat utolsó darabjaként a Három kismalac című rendkívül kedves, szórakoztató és színvonalas bábjátékot tekinthették meg. Az előadást követően
Benák Gabika óvodapedagógus közreműködésével egyik óvodásunkat hatalmas élmény érte. Betekinthetett a kulisszák mögé az ott dolgozó bábművészeknek köszönhetően. Balogh-Diós Gergely óvodásunk ugyanis a bábok,
a bábozás szerelmese. Már számos alkalommal bizonyította rátermettségét,
ugyanis reggelente és a szabadidőben teljesen egyedül mesélt, bábozott a
többi kisgyereknek. Kívánjuk neked Gergő, hogy légy kitartó, elhivatott abban,
hogy álmaidat megvalósítsd, végül valódi bábművész lehess! Örülünk ezeknek
a helyzeteknek, keressük és támogatjuk is őket, hiszen lehetőséget teremt a
valamiben megmutatkozó kiváló adottságok tovább fejlesztéséhez. Valamen�nyien kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a gyermekekben rejlő értékek már az
óvodában kibontakozhassanak. Erre volt jó alkalom az is, amikor a „Mosolygó
gyermekarcok” alapítvány támogatásával az erre nyitott és érdeklődő gyermekkel ellátogattunk a Makói Múzeumba a szegedi Móra Ferenc Múzeum
„Móra mesebirodalma” című érdekes, interaktív tárlatára.
			
			

Balázs Tímea és Börcsökné Balázs Márta

13. alkalommal került megrendezésre május 6-án a Rend és életvédelmi projektnapunk, mely a „Bizalommal fordulok hozzád” jó gyakorlatunk záró rendezvénye. Ezt egy hetes rákészülési időszak előzte meg, melyben tudatos
szerepet vállal visszatérő vendégünk Prázsmári Mária rendőrszázados és valamennyi óvodapedagógusunk saját csoportjában a gyermekek ötleteire épülő
változatos tevékenységekkel és új ismeretek nyújtásával. Hagyományainkhoz
híven érdekes és szemléletes előadást tartott Decsiné Oláh Zsuzsanna rendőr
főtörzsőrmester a tornaszobánkban a biztonságos gyalogos és kerékpáros
közlekedésről, majd a gyerekek kerékpárjait és kerékpározási tudását ellenőrizte le a kerékpártúrához.
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Egy kisgyermek édesanyja arckifejezésén keresztül tanulja meg
megérteni saját érzelmeit is. Anyának lenni sohasem olyan,
mint amilyennek képzeljük. Egyik órában sokkal könnyebb, a
másik órában sokkal nehezebb.
Következő programunk:
Gyermeknapi családi délután május 20.-án 15 órától.

Az idei projekthetet két új programmal színesítettük, így ellátogatott óvodánkba Nagy Zoltán hivatásos vadász a kutyájával, terepjárójával, felszerelésével
és vadásztrófeákkal. A gyerekek örömmel vették birtokukba a vadászdzsipet,
megfoghatták a trófeákat, utasíthatták a vadászkutyát, de azt is megtanulhatták, hogy milyen fontos munkát végez egy vadász. Arra is felhívta a gyermekek
figyelmét, hogy miért nem szabad szemetelni az erdőkben, és beszélt a vadak
etetéséről is.
Idén sem maradhatott el a határátkelőhöz történő kerékpártúra, amely akadálytalanul zajlott, köszönhetően az óvodapedagógusok felkészítő munkájának, és a bátorítást és főleg biztosítást nyújtó közlekedési rendőröknek és a
polgárőröknek. A gyerekek biztonságát jól szolgálta az önkormányzattól kapott kerékpársisakok használata is. A pénteki projektnapon új sportággal, az
ugrálókötelezéssel ismerkedhettek meg az ovisok a makói Kálvin Téri Református Iskola ugrálóköteles csapatának köszönhetően. A Karate Kölykök és a
rendőrök technikai bemutatója után a gyerekek legnagyobb örömére kipróbálhatták a rendvédelmi szervek járműveit, eszközeit, felszereléseiket. Sok ismerős arcot láthattak már –közöttük sok ovis szülőt is- a közreműködő szervek
munkatársai között, akik számos izgalmasabbnál izgalmasabb tevékenységbe
vonták be a gyermekeket.
A rendezvény szervezésében a szakmai team koordinálásával az óvodánk valamennyi dolgozója részt vett. Decsiné Oláh Zsuzsanna kezdeményezésére
magánszemélyek, vállalkozó és civil szervezetek adományaiból vásárolt futó
biciklikkel, és udvari játékokkal gazdagították óvodásaink sokoldalú fejlesztését, felkészítését a biztonságos és egészséges életre, balesetek megelőzésére,
balesetmentes közlekedésre, veszélyforrások kivédésére és a veszély megelőzésére.
					
Mártonné Miron Ágnes
						
(projektvezető)
Külön köszönettel tartozunk azoknak a szülőknek, nagyszülőknek, akik önként
vállalták, hogy süteményt sütnek meghívott vendégeinknek, illetve a vendéglátásban segítettek:
Napraforgó csoportból: Aiftincainé Apró Erzsébet, Hideg Szabina, Kabók
Zsoltné Kriszti, Durmicsné Kovács Katinka, Uracsné Margitka mama Napsugár
csoportból: Zatykóné Éva mama, Decsiné Zsuzsi, Molnárné Prónai Zsuzsanna
Bajnok csoportból: Markócs Leila
Ficánka csoportból: Albert Mária, Farkas Gina, Lovász Edit, Balogné Ica mama,
Vincze Anita Katica csoportból: Apjok Kitti, Kos-Farkasné Marika mama, Vígh
Ibolya
Köszönjük a két kerékpárt, Szirbik Imre vállalkozónak, és a többi kerékpár és
eszközhöz az önzetlen felajánlást az alábbi személyeknek: Szegvári Ernőné,
Szekeres Krisztián, Gazsi Gábor, Börcsökné Balázs Márta, Decsiné Oláh Zsuzsanna és a Kiss Mária Hortensia Honismereti Körnek, valamint tagjainak: Anonim, Balázs Zoltán, Duruczné Ocskó Edit, Gulácsiné Simondán Ilona, Endrész
Erzsébet, Hévízi Gézáné, Kelemenné Goldis Julianna, Kovács István, Süliné
Rácz Emőke, Terzin Józsefné, Tóth András, Vízhányó Mária Ágnes.
Börcsökné Balázs Márta
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ISKOLAI HÍREK

Büszkék lehetünk rájuk!
Iskolánk tanulói az idei térségi helyesírási versenyre is nagy lelkesedéssel készültek, amit 2016. április 4-én rendeztek meg a
Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bartók épületében.
Az alsó tagozaton osztályonként 2 tanuló képviselte a mi iskolánkat. Ők rendszeresen kaptak szorgalmi feladatokat. Tudtuk,
hogy nagy megmérettetés lesz, hiszen a makói és térségi iskolák legjobbjai mind ott lesznek a versenyen. A biztatás és a szakmai felkészítés meghozta a sikert.
3. osztály eredményei:
4. osztály eredményei:
2. osztály eredményei:
Kovács Virág 1. hely
Gulyás Kristóf 1. hely
Túri Dániel 2. hely
Süveg Janka Villő 3. hely
Rácz Emese 20. hely
Herskovics Eszter 5. hely
Felkészítő tanár:
Felkészítő tanár:
Felkészítő tanár:
Tóth- Rozsán Tünde
Farkas Gizella
Süvegné Nagy Ivett
Dinka Barbara 2. hely
Tóth Bojtorján 7. hely
Felkészítő tanár:
Mityók Emma 11. hely
Kovács Kitti
Kunos Rebeka 21. hely
Felkészítő tanár:
Takácsné Kádár Erika
Minden résztvevőnek szívből gratulálunk!
										
A felkészítő tanítók nevében: Kovács Kitti

MATEMATIKA VERSENY

Iskolánk idén is részt vett a Makón, április 1-jén megrendezésre került Térségi Matematikaversenyen.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói tankerülete által meghirdetett rendezvényen a makói iskolák mellett számos
kistérségi iskola is megmérette magát.
A rendezvény 14 órakor ünnepélyes megnyitóval indult, majd a gyerekek 60 percen keresztül oldották meg a feladatlapokat. A
helyszín idén az Almási úti tagintézmény volt. A diákok sok-sok gyakorlás után nagy lelkesedéssel indultak el ezen a próbán is.
Szerencsére a lelkiismeretes felkészülésnek meg is lett az eredménye, hiszen tanulóink ismét szép eredményeket értek el, ezzel
öregbítve iskolánk hírnevét. A nebulók munkájuk gyümölcseként hasznos ajándékokkal térhettek haza.
A versenyt 2-4. osztályosok részére hirdették meg. A Kiszombori Dózsa György Általános Iskolából a következő gyerekeket nevezték be felkészítő tanítóik.
2. a osztály: Horog Dominik 5. hely
Túri Dániel 10. hely
Felkészítő pedagógus: Benyóné Novotni Lívia

2. b osztály: Gulyás Ákos 1. hely
Dinka Máté 10. hely
Felkészítő pedagógus: Kiss Virág

3. a osztály: Süveg Janka 5. hely
Szabó Hédi 7. hely
Felkészítő pedagógus: Vajdáné Bárdi Magdolna

4. a osztály: Tóth Bojtorján 4. hely
Kunos Rebeka 11. hely
Felkészítő pedagógus: Sinka Józsefné

3. b osztály: Dinka Barbara 4. hely
Ipovitz Zsuzsanna 12. hely
Felkészítő pedagógus: Bán Nóra

4. b osztály: Gulyás Kristóf 1. hely
Tábori Fanni 3. hely
Mezei Sándor 15. hely
Felkészítő pedagógus: Moldován Orsolya

A növendékeknek és nevelőiknek is gratulálunk és további eredményes versenyzést kívánunk!
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CIVIL HÍREK

VÁLYOGOSI HÍREK

A Vályogoson nincs pontyfogási tilalom.

2016. május 11-én 500 kg 3 nyaras ponty került telepítésre, ez évben összesen: 1900 kg.
Vályogos Bajnoka I. fordulója 2016. április 24-én került megrendezésre.
A versenyen az alábbi eredmények születtek:
Gyermek és ifjúsági kategóriában: 1. Kovács Virág, 2. Baranyi Tamás, 3. Tóth Tamara.
Felnőtt kategóriában: 1. Frankó Zoltán, 2. Szikora Zoltán, 3. Naszradi László.
A „Vályogos Kuktája” 2016. évben Baranyi Sándor lett.
Egyesületünk köszönetét fejezi ki támogatóinak, segítőinek, akik közvetve vagy közvetlenül hozzájárultak rendezvényünk sikeres lebonyolításhoz:
Támogatók: Maros Mix Bt., Szetápmix, Aranyhal horgászbolt, Makói Mozaik, Makó Munkás utcai húsbolt.
Segítők: Ács István, Hatvani József, Horváth Imre, Mraznicza Zoltán, Paku Tamás, Rónai Ottó, Soós István, Tóth János, Tóth-Kása
János, Vass János.
Horgászrendünk értelmében: - „Felnőtt és ifjúsági horgászok, -pergető horgászok kivételével- kötelesek pontymatracot és szájfertőtlenítőt maguknál tartani, illetve azt szakszerűen alkalmazni.”
Egyesületünk állami horgászvizsgát szervez ez időpontokban: május 27., július 29. és szeptember 30-án 17 órakor. Elegendő
jelentkező esetén ingyenes felkészítőt is tart. Bővebb információ egyesületünk honlapján.
Területi jegyek kiadása: május 12-től előreláthatóan június 14-ig szünetel, esetlegesen érdeklődni az alábbi telefonszámon:
06/70-327-8862, O l á h Sándor.
- Az év elején történt összesítés alapján: Csongrád megyei 23 jegyzett horgászvizén a más egyesületi tagok fogásai alapján 2014.
évben a VÁLYOGOS-horgásztó a 2. helyen szerepel. Úgy, hogy a ponty és harcsa kategóriában az első helyezett!
Vezetőség

Kiszombori Szabadidős, Természetbarát és Sportegyesület

A Kiszombori Szabadidős, Természetbarát és Sportegyesület kerékpártúrát szervez Békés megyébe június 19-én vasárnapra,
amelyre várjuk az érdeklődőket.
http://www.holkerekparozzak.hu/bekes-megye/szabadkigyos-ketegyhaza-tokfalu-kerekpartura
Jelentkezni lehet: Balázs Zoltánnál 06-20/ 460-2743, toppancsmihaly@gmail.com
További információ ugyanitt, illetve a plakátokon, a Makói Mozaik hirdetőújságban, valamint a facebookon.

ANGOL TÁBOR

Szeretettel hívunk minden érdeklődőt a hagyományos angol ökumenikus táborunkba,
kezdő és haladó szinten tanulni, énekelni, játszani.
Idén reménység szerint Amerikából jön lektornő hozzánk.
Hozzájárulási díj 2.000 Ft/ fő/ hét, testvéreknek kedvezmény.

ADÓ 1%

Uzsonnát, innivalót hozni kell, ebéd 13 óra után otthon.
Érdeklődni: 06 30 295 1091 Pongó Zsuzsa és Szlávikné Búzás Irén tanárnőknél.

Az OVA megköszöni, a már beérkezett 1% utáni felajánlásokat, amelyeket a diákok nevelésének és oktatásának erősítésére fogunk felhasználni. Pályázatokat nyújtunk be, melyekből egyet már megnyertünk (300 ezer Ft), az alapítvány működéséhez járul
hozzá ez az összeg.
2015. évben az alábbiakban foglalható össze tevékenységünk: meglepetésajándék az 1. évfolyamosok számára; sikeres versenyzők jutalmazása; tanév végi jutalomkönyvek vásárlása (1-4. osztály); Dózsa-napok alsósainak jutalmazása; szeptemberben ajándékok, oklevelek; laptop, minden gyermeknek szövőkeret vásárlása; Oláh Veronika hagyatékgondozásához kiállítási szekrény
beszerzése.
Célunk: Folytatni, hasznossá tenni tevékenységünket újabb pályázatok és adományok segítségével.
A Móricz utcai iskola udvarára egész osztályt befogadó pihenőt felállítani, mintegy „ERDEI ISKOLA” körülményeit megteremteni.
Itt, kedvező idő esetén, tanórai, beszélgetős, játékos foglalkozást is lehet tartani.
Tekintsük iskolánkat szeretett otthonunknak is, ezért ápoljuk, fejlesszük közösen!
Adószám: 18290763-1-06
Köszönettel: Süliné Rácz Emőke
Bankszámlaszám: 56800016-10014949-00000000					
				
OVA kuratórium elnöke
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HONISMERETI HÍREK

pályázat

Az elmúlt időszakban nagy öröm érte a honismereti kört: a NEA működési pályázatán egy millió forint támogatást kaptunk, ami eszközeink bővítését teszi lehetővé, melyekkel különböző kulturális-közösségi-honismereti programjaink válhatnak színvonalasabbá.
Az így vásárolt kemencénket felavattuk, kipróbáltuk, és a gyereknapon már használni is fogjuk: kenyérlángost sütünk majd nekik.
A gyermekek keressék majd ezt a kemencét, mert ezen kívül még kis
ajándékkal is készülünk számukra.
Valamint a sokak által behozott kupakok (amelyeket nagyon köszönünk) felhasználásával a játszótér kerítését lehet majd megint
díszíteni Tenczerné Kasza Mária segítségével.

„Sző, fon, nem takács”népi kézműves tábor 2016
Honismereti körünk tagsága az idei honismereti táborát július 11- 15-e
között tartja az Ady Endre Művelődési Házban, ill. Algyőn.
Táborvezetőség: Süliné Rácz Emőke, Szűcsné Ponyecz Mária, Endrész
Erzsébet. Tagságunk nagy része részt vesz a programok megvalósításában.
Témánk az idén: a szövés-fonás kialakulása, története, szövési módok,
kézi szövés tanulása. Szövőszék használata.
Két napon látogatás és foglalkozás Algyőn Gálné Nagy Ildikó műhelyében, ott fürdőzés is.
Utolsó napon kirándulás: Szeged-Tápé - ifj. Lele József néprajzi gyűjteményének megtekintése - Szeged – Móra Ferenc Múzeum látogatása
- Vadaspark.
A tábor költsége gyermekenként 13 000 Ft, mely tartalmazza az eszközök, foglalkozások, 4 napon ebéd és uzsonna, utazások, belépők
költségeit.
Jelentkezés: június 15-éig lehetséges a kzhonismeretikor@gmail.com
levélcímen vagy a 30 499 8686-os számon. Táborunkat minimum15 fő
jelentkezése esetén indítjuk.
				
Várjuk a gyermekeket szeretettel.

honismereti vetélkedő

Az alsó tagozatos gyermekek a két írásbeli fordulón túljutottak, a 3.,
szóbeli döntő május végén, június elején várható.

Zomborról mindenkinek

Május 27-én 18 órakor az Ady Endre Művelődési Házba várjuk mindazokat, akiket érdekel a téma: Péter László előadása József Attila és
Kiszombor kapcsolata.

MAI SZÓBESZÉD

Helytörténeti Gyűjtemény előtti makettről, a toronyról és a szerelemről
(Avagy, miért simogassák meg föltélen a fiatalok a makett kastélytornyát?)
Rónay Magda születése után nem sokkal kitört az első világháború,
így bálozni nem volt alkalma, hogy a kor szellemének megfelelően
híres-neves kérőkkel találkozzon. Azonban báró Urbán Iván udvarolt
neki - de fabula - amit apja, Jenő nem nézett jó szemmel, és nem is
kedvelte az udvarlót. Ezért Magda, a cselédekkel és inasokkal megegyezve, minden éjjel kiszökött a kastélytorony első szintjére, és ott
egy szál égő gyertyával adott jelet a közelben várakozó Ivánnak, és ott
találkoztak.
És nem sokra rá a cselédek és inasok közreműködésével Jenő is megbékélt az udvarlóval, és a tornyot a szerelmesek tornyának nevezték el.
Azután sok akkori fiatal, mára idős, oda kért randevút, és nem sokra rá
meg is házasodtak.
Amikor elkészült a bronz makett, sok idős látogatott vissza, és simogatta meg a tornyot, és ezzel erősítettek meg kapcsolatukat...
A fiatalok pedig, akik manapság szerelemben vannak, és ugyanúgy
megsimítják, és erősen gondolnak kiszemeltjükre, rövid időn belül házasságra lépnek.
Bizony, ezért lehet simogatni a makett kastélytornyát.
A történetet összerendezgette: Görbe Boldizsár
Helytörténeti Gyűjteményünk anyagát az elmúlt időszakban Uracs
Istvánné, Hévizi Gézáné, Bódi Mihály, Lőrincz Mária Magdolna adományai gazdagították. Köszönjük szépen.
A honismereti kör tagsága nevében Endrész Erzsébet
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bogrács, gázégőfejek
műtrágyák, marhatrágya
virágföld, műanyag cserepek
ecset, festék, hígítók
talicska, talicskaputtony







kerti szerszámok, nyelek
locsolótömlők, szórófejek
új Csepel kerékpárok
külső-belső gumik
PB-gázpalackcsere
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