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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

 A KÉPVISELŐ TESTÜLET ÜLÉSEIRŐL RÖVIDEN A képviselő-testület május 2-án rendkívüli ülést tartott, melynek keretében
- döntött arról, hogy 
 • a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú, „Településképet meghatározó épületek külső 
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energeti-
kai korszerűsítés” című felhívásra, „A kiszombori szolgáltatóház homlokzatá-
nak felújítása” címmel a Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti, 1157/7 
hrsz.-ú ingatlan felújítására nyújtja be pályázatát, megrendeli a pályázat előké-
szítéséhez kapcsolódó energetikai tanulmány, építési rajzok, műszaki leírás és 
a költségvetés elkészítését az Euro M-Érték Pénzügyi Tanácsadó és Befektető 
Kft.-től bruttó 984.778 Ft összegért, valamint elfogadja a benyújtandó pályázat 
forrásmegosztását is.

Május 23-án ismét rendkívüli testületi ülést tartott a képviselő-testület, mely-
nek során a döntési javaslatok napirendben döntött arról, hogy 
 • a TOP-1.4.1-15 kódszámú, a foglalkoztatás és az életminőség javítása csa-
ládbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 
tárgyú felhívásra „A foglalkoztatás és az életminőség javítása a kiszombori 
bölcsőde férőhelybővítésével” tárgyú pályázatot kíván benyújtani, a pályázat-
hoz kapcsolódó megalapozó dokumentum elkészítését megrendeli az Euro 
M-Érték Pénzügyi Tanácsadó és Befektető Kft. bruttó 2.540.000 Ft összegért, 
valamint a benyújtandó pályázat költségvetését elfogadja,
 • a Közgyűjtemények Kollégiuma nyílt pályázati felhívása alapján a helyi könyv-
tár szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére pályázatot nyújt be, valamint 
elfogadja a pályázat költségvetését,
 • az „Életen át!” Fiatal Andragógusok Közhasznú Egyesülete kérelmére hozzá-
járul ahhoz, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező 6775 Kiszombor, Ökrös 
József u. 1/C. szám alatt található ingatlant (Kiszombori Ifjúsági Központ) telep-
helyként használja, és ott Híd-végpont irodát működtessen,
 • a 2016. évi falugyűlést október hónapban tartja meg.

A képviselő-testület soros ülést tartott május 31-én, melynek első napirendje-
ként elfogadta a polgármesteri jelentést.
A testület a rendelettervezetek, döntési javaslatok napirendi pontban
- módosította 
 • a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 10/2015.(V. 27.) önkormány-
zati rendeletét,
 • a közművelődésről szóló 17/2010.(VII. 28.) KNÖT rendeletét,
 • a természetben nyújtott mezőgazdasági terménysegélyről szóló 11/2015. 
(VII. 2.) önkormányzati rendeletét,
 • a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizeten-
dő térítési díjakról szóló 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendeletét, valamint
 • az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(II. 24.) önkormány-
zati rendeletét;
- döntött arról, hogy 
 • a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 92/B. § (2) bekezdésében 
foglalt kötelezettségének eleget téve, a Csongrád Megyei Településtisztasági 
Nonprofit Kft.-vel – mint Közszolgáltatóval - 2015. június 30. napján megkötött 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítását elfogadja,
 • elfogadja a Kiszombor nagyközség közösségi színterének használati szabály-
zatát,
 • a Kiszomboron működő civil szervezetek 2016. évi támogatására kiírt pályá-
zat alapján a Kiszombori Polgárőr Egyesület részére 100.000 Ft, a Nagyboldo-
gasszony Plébánia részére 200.000 Ft, a Kiszombori Községi Sportkör részére 
2.500.000 Ft, a Kiszombori Sporthorgász Egyesület részére 350.000 Ft összeg-
ben támogatást biztosít,
 • Kiszombor Nagyközség Önkormányzata fenntartásában működő Kiszombori 
Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda kötelező felvételt bizto-
sító körzethatára 2016. szeptember 1. napjától Kiszombor nagyközség teljes 
közigazgatási területe, nem terjed ki Ferencszállás és Klárafalva települések 
területére, tekintettel arra, hogy a Társulás megszűnését követően a Társulást 
megszüntető települési önkormányzatok gondoskodnak az óvodai neveléssel 
kapcsolatos feladat ellátásáról,
 • a Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda alapító 
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekez-
désében biztosított fenntartói jogkörében eljárva, figyelemmel az államháztar-
tásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
5. §-ában meghatározott tartalomra 2016. szeptember 1. napjától módosítja, 
valamint jóváhagyja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot, 
 • szándékát fejezi ki, hogy Kiszombor településen a támogatásban nem része-
sülő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére 
is ingyenesen biztosítja a szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg 
főétkezést,
 • támogatja, hogy a település tehetséges tanulói is részt vehessenek a 2016. 
június 13-24. között megtartandó XVI. Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep 
munkájában, ennek érdekében a Dózsa György Általános Iskola, valamint a 
Művészeti Iskola pedagógusai szakmai javaslata alapján delegált 6 fő tanuló 
részvételi díját biztosítja 92.400 Ft összegben,

 • Csongrád Megyei Honismereti Egyesület elnöke, Prof. em. dr. Blazovich Lász-
ló kérelmére a „44. Országos Honismereti Akadémia” résztvevőinek 2016. július 
7. napján történő vendéglátásához legfeljebb 50 ezer forint összeget biztosít,
 • Dr. Fekete Gyöngyi háziorvos kérelmére hozzájárul ahhoz, hogy saját költ-
ségére az Önkormányzat tulajdonát képező 6775 Kiszombor, Szegedi u. 2/C. 
szám alatt található orvosi rendelőben a meglévő parkettára laminált parkettát 
lerakathasson, valamint az emeletre felvezető lépcsőház alsó lépcsőjére har-
monika ajtót beszereltethessen,
 • felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert, hogy az 1863. hrsz.-ú önkor-
mányzati út használatával kapcsolatban tárgyalásokat folytasson le, ennek ér-
dekében vételi ajánlattal megkeresse a magántulajdonban álló 1883. hrsz.-ú 
ingatlan tulajdonosát, hogy a környéken lévő kiskertek megközelíthetősége 
biztosított legyen egy 675 m2 területnagyságú ingatlanrészlet megszerzése 
által,
 • a Zombortej Kft. által ismét megvételre felajánlott, a Kft. tulajdonában lévő 
irodaház ingatlant (Kiszombor, Szent István tér 1., hrsz. 2/4) nem kívánja meg-
vásárolni, annak tulajdonjogát nem kívánja megszerezni,
 • a Falusi Turizmus Nonprofit Bt. kérelmére az országosan meghirdetett „Ki-
szombori Gitárkurzus 2016.” elnevezésű zenei rendezvénysorozat keretében, 
2016. július 31. napján a Kiszombor és a térség lakossága számára Csáki András 
és Roth Ede gitárművészek közreműködésével a Rotundában megrendezésre 
kerülő zenei koncert megtartásával kapcsolatos zeneszolgáltatást megrendeli 
a Bt.-től 27.000 Ft összegben;

- tudomásul vette 
 • a Sinkovits Imre pályázaton a „Hozd közelebb ’56-ot” kampánnyal elnyert 
800.000 Ft-os támogatásból megvalósuló rendezvény programtervezetét,
 • a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. tör-
vény 3. melléklet II. 8. pont szerinti, az adósságkonszolidációban nem részesült 
települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására vonatkozó pályázati 
kiírásról szóló tájékoztatást,
 • a galambbefogással kapcsolatos tájékoztatást, egyúttal felkérte Szegvári 
Ernőné polgármestert, hogy Kiszombor műemlékeinek védelme érdekében a 
galambok kártételének megakadályozása érdekében keressen további meg-
oldást,
 • a Magyar Államkincstárnál 2016. május 26-án lejárt 40.000.000 Ft összné-
vértékű kamatozó kincstárjegyből, valamint 1.200.000 Ft hozamból ismét ka-
matozó kincstárjegy került megvásárlásra 2017. május 26-ai lejárattal (hozam: 
2,25 %),
 • a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár a Könyvtárellátási Szolgáltatá-
si Rendszer által – a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 
39/2013.(V. 31.) EMMI rendelet 7. § (5) bekezdése alapján - nyújtott 2015. évi 
szolgáltatásáról szóló szakmai tájékoztatót.

Harmadik napirendi pont keretében a gyermekjóléti és gyermekvédelmi mun-
káról szóló beszámolót fogadta el.
A következő napirendben tájékoztatót fogadott el Kiszombor nagyközség 
egészségügyi alapellátásának működéséről.
Ötödik napirendként a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2015. 
évi tevékenységéről szóló beszámolóját fogadta el.
A hatodik napirendi pont keretében meghatározta a Kiszombori Mikrotérség 
Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda 2016/2017-es nevelési év rendjét.
Zárt ülés keretében elbírálta a lakáshoz jutás helyi támogatására benyújtott 
pályázatot.

3



KISZOMBORI HÍRADÓ - XXV. ÉVFOLYAM, 4.SZÁM

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2016. május 29-én Kiszombor Nagyközség Önkormányzata ismét a kiszombori gyermekeket helyezte a középpont-
ba és egy vidám, színvonalas gyermeknappal kedveskedett nekik.
Már reggel fél nyolckor elkezdődött a készülődés ezen a csodálatos napsütéses vasárnapon. Az önkormányzat és a 
művelődési ház munkatársai kiszállították az eszközöket és a hangosítást a rendezvény helyszínéül szolgáló játszótér-
re. Ott azonnal elkezdődött a tereprendezés, a sátorállítás és a hangtechnika összeszerelése. 
9 órakor megérkezett a két hatalmas légvár és 10 órakor már birtokba is vehette a vidám gyerekhad.
11 órakor Pepe manó bőröndmeséivel szórakoztatta a gyerekeket, amelyben volt játék, móka, kacagás, zene és tánc 
is.
A rendezvény ideje alatt minden gyermek találkozhatott a „Csudálatos Lufisembör”-rel, aki jobbnál jobb lufiállatokat 
és -tárgyakat készített a kilátogatók részére.
Készültünk szörppel és sós süteménnyel is, amit jóízűen el is fogyasztottak a résztvevők.
Kint volt a gyereknapon Kikman is, akivel lehetett KIK-poly-zni és frizbizni is, a KIK-csapatának két asztalánál pedig 
kézműveskedni és társasjátékozni lehetett.
Szalmáné Horváth Mártika rendületlenül arcot festett a gyermekeknek, sok szuperhős és mókás állat született három 
óráig.
A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör kenyérlángossal és ajándékkal kedveskedett a gyermekeknek. A játszótér 
falán folytatódott a kupakképek készítése
A Kiszombori Szabadidős és Természetbarát Sportegyesület jóvoltából pedig népi fajátékokat lehetett kipróbálni.  
A hangulat nagyon jó volt és ennek legékesebb bizonyítékai a mosolygó gyermekarcok voltak.
Nem is szaporítom tovább a szót, beszéljenek inkább a képek!

 KISZOMBORI GYERMEKNAP 2016 
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 SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS Kiszombor Nagyközség Önkormányzata az elmúlt években is megszervezte a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményre jogosult gyermekek részére a nyári szünidőben a gyermekétkeztetést. 
2016. évben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: 
Gyvt.) alapján a települési önkormányzat a déli meleg főétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyer-
mekek részére biztosítja ingyenesen.
A Gyvt. lehetőséget nyújt arra, hogy a települési önkormányzat saját költségvetése terhére a támogatottak körét ki-
egészítse és így a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére is ingyenesen biztosíthatja 
a szünidő alatt a meleg étkezést.

Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a nyári szünet időtartama alatt Ki-
szombor településen az 56 központi költségvetési támogatásban részesülő gyermeken kívül további 58 rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek részére is biztosítja a szünidei gyermekétkeztetést, természetbeni 
önkormányzati támogatásként.
Az étkezést az iskolások az iskolai szünidőben 43 munkanapon, az óvodások és bölcsődés korúak óvodai és a bölcső-
dei zárva tartás idején vehetik igénybe.  

         Szegvári Ernőné
         polgármester
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 BÖLCSIS HÍREINK  • Bölcsődénkben is megünnepeltük a gyermeknapot.
Családi délutánt szerveztünk a gyermeknap alkalmából, ahol a szülők 
és a gyerekek is jól érezhették magukat. A gyerekek egész nap izgatot-
tan várták az ünnepi uzsonnát, ami finom torta volt. Ezután változatos 
programokat szerveztünk, amelyek nagy sikert arattak. Szerencsére 
csodálatos időnk volt, így lehetett ugrálóvárazni, kézműveskedni, 
arcot festetni, lufit hajtogatni és lovagolni. Néhány óra múlva közös 
élményekkel gazdagodva, kellemesen elfáradva indultak haza a gye-
rekek, a szülők és mi kisgyermeknevelők is.
• Június 8-án az óvodapedagógusokkal közösen szülői értekezletet 
tartottunk a szeptemberben óvodába induló gyerekek szülei részére. 
Az óvodapedagógusok rövid tájékoztatója után, a szülők gyermekeik-
kel együtt átmehettek az óvodába, ahol ismerkedhettek a dolgozók-
kal, csoportszobákkal, udvarral. Nagyon fontos feladatunknak tartjuk 
azt, hogy megkönnyítsük a gyerekeknek az óvodába való átmenetet. 
Ennek érdekében sokat beszélgetünk a gyerekekkel a változásról, át-
sétálunk az óvodába és a leendő óvónők meglátogatják a gyerekeket 
a bölcsődében. Az óvodába induló gyerekek már érettek arra, hogy az 
élet magasabb lépcsőfokára lépjenek, bár ez nem könnyű sem nekik, 
sem a szüleiknek, hiszen a változás mindenki számára izgalommal jár.

A jó idő beköszöntével, májusban szervezzük a legtöbb kirándulást. 
Csoportjaink közül volt, aki kerékpártúrát szervezett Makóra a Kaland-
parkba, és több csoport utazott a Petőfi parkba és Budapestre, a re-
pülőtérre. Szokás, hogy szülők által történő meghívásnak eleget téve 
egy-két családhoz is ellátogatunk állatokat nézni, meggyet szedni. 
Ebben a hónapban szülői kezdeményezésre néhány szülő, nagyszülő 
segítségével lefestésre kerültek óvodánk kerti játékai, illetve egy te-
raszárnyékoló elkészítése is folyamatban van, melyhez a szükséges 
anyagokat a Mosolygó Gyermekarcok Alapítványunk biztosította.
Májusban két pályázatunk is nyert. Óvodavezetőnk sikeres pályázatá-
nak köszönhetően összesen (32kg!) LEGO DUPLO csomaggal gazda-
godtunk. A másik a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedéstu-
dományi Intézet által kiírt „Biztonságos óvoda” pályázata, melyben a 
szakmai team is segédkezett. A kiérkező tréner felmérte a nagycso-
portosok közlekedési ismereteit, majd összesítette az országos ered-
ményekkel. Végül megkaptuk a „Biztonságos Óvoda” megtisztelő ok-
levelet.
Minden nevelési évben egy napra megnyitjuk kapuinkat a szülők ré-
szére, hogy gyermekeikkel közösen egy vidám délelőttöt tölthesse-
nek el. Az idén, szülők kérésére a gyermeknapot jelöltük ki. A Napsu-
gár csoportos szülők vállalták el, hogy óvodásainknak grill hot dogot 
készítsenek. A közös udvari piknikezés után a gyermekek kipróbál-
hatták azokat a ma már nemes egyszerűséggel „retró”-nak nevezett 
játékokat, melyeket a szülők hoztak magukkal. Volt itt ugróiskolázás, 
tollaslabdázás, gombpörgettyű-készítés, ugrókötelezés stb. Régi óvo-
dás jelükkel ezen a délelőttön minden szülő egy kicsit újra óvodás le-
hetett. 
Balázs Tibi elhozta galambjait, hogy a gyermekek kívánságaival mesz-
szire repüljenek. Hálásan köszönjük neki! Egy kívánság azonnal telje-
sült, mert valamennyi csoport ekkor kapta meg óvodavezetőnktől a 
LEGO ajándékát. A nagynyilvánosság előtt szeretnénk megköszönni 
Márton Csabának azt, hogy a tekintélyes méretű LEGO adományt el-
hozta nekünk Nyíregyházáról!
Az igazi világszámot azonban Bagaméri fagylaltos kocsija jelentette. 
(Külön köszönet a Papp cukrászdának!) Dömösi Zsolt jelmezbe bújt, 
hogy a fagylaltot „maga mérje”. Ez a kellemes meglepetés, reméljük, 
mindenki emlékezetében még sokáig szép emlékként megmarad. Se-
gítségét és a többi szülő aktív részvételét köszönjük.
Június 3-án nagycsoportosaink elköszöntek óvodánktól. A jó időnek 
hála papírpillangók, virágok díszítették az udvart. A megható, szép 
műsor lebonyolításában mindenki segédkezett. Köszönjük Benyó 
Bence anyukájának, Líviának a szép gondolatokat, melyeket a szülők, 
gyermekek nevében mondott búcsúbeszédében.

Bemutatjuk az iskolába készülő nagycsoportosainkat: 
Aiftincai Barbara, Bakos Fatima, Benkő Barnabás, Engler Jázmin, Har-
kai Hanna, Marton Jázmin, Méreg Krisztofer, Szurmai Benedek, Ba-
logh-Diós Gergely, Dorogi Norbert, Gulyás Sebestyén, Horváth Viktó-
ria Gabriella, Kerekes Amanda, Tóth Tibor Bátor, Benyó Bence, Búza 
Bence Bendegúz, Juhász Regina, Kurai Fruzsina, Lukács Lili Jázmin, 
Prónai Csanád.
Mosolygó Gyermekarcok Alapítványunk nagylelkű adományt kapott 
az Annus és Fia Kft.-től. A kuratórium úgy döntött, hogy a színházi 
előadás után fennmaradó összeget fejlesztő eszközökre, képesség-
fejlesztő játékokra fordítsuk, hiszen ezek segítik elő leginkább a hát-
rányok leküzdését, az egyéni felzárkóztatást.  Egy kisgyermek egyéni 
ajándékot is kapott, mert súlyos cukorbetegség lépett fel nála, és szi-
gorú diétát kell tartania. A családnak ez jelentős odafigyelést és anya-
gi terhet is jelent. Ezt próbáltuk megsegíteni a támogatási összegből. 
Társasjátékot, foglalkoztató könyvet és diabetikus édességeket, italo-
kat és kekszeket nyújtottunk át a gyermeknek.

 Hagyományainknak megfelelően minden év június első hetében 
nyitott családi napot tartunk leendő óvodásainknak. Haklikné Balázs 
Ildikó rövid szülői értekezletet tartott a bölcsődében, majd 16 órá-
tól óvodánkba invitáltuk az érdeklődő szülőket, akik gyermekeikkel 
közösen megismerkedhettek intézményünkkel, a leendő nevelők-
kel, szülőtársakkal, csoportszobákkal, tájékozódhattak szokásainkról, 
hagyományainkról. A kicsik ilyenkor választanak óvodai jelet, illetve 
megbeszéljük a családlátogatások időpontjait.
 Június 15-től óvodánkba is beköszönt a nyár. A csoportok a „nyári 
életnek” megfelelően összevonva működnek tovább.

 Balázs Tímea és Börcsökné Balázs Márta

ÓVODAII HÍREK

 OVIS HÍREINK 
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 ÉLMÉNYEINKRŐL RÖVIDEN Kiszombori Dózsa György Általános Iskola 7. évfolyamos tanulói a 
Határtalanul! program keretében felvidéki barangoláson vettek részt 
2016. 05. 17-19-én. 
A hajnali, 3:30 perces indulást követően sikeresen megérkeztünk a 
Rozsnyói Kéttannyelvű Általános- és Szakközépiskolába, ahol rövid 
ismerkedés után átadtuk ajándékunkat, a barátság fáját. 
Ezután Betlérre utaztunk, ahol ámulva tekintettük meg a gyönyörű-
en helyreállított Andrássy-kastélyt. A kedves idegenvezető hölgynek 
köszönhetően sok információt kaptunk az Andrássy családról és az 
akkori életükről.
 Ezután Szepesszombat felé vettük az irányt, ahol megnéztük a te-
lepülés főterét és a Szent György-templomot. Utána fáradtan, de jó-
kedvűen érkeztünk Tátralomnicra, ahol a szállásunk volt. A 2 - 3 ágyas 
szobákban kényelmesen elhelyezkedtünk. A finom vacsora után be-
szélgettünk, kártyáztunk, filmet néztünk, és bár fáradtak voltunk, az 
izgalomtól nem jött álom a szemünkre.
Másnap svédasztalos reggeli fogadott minket az étteremben. A bő-
séges étek után elindultunk az aznapi első állomásunkra, Késmárkra. 
A városban először megkoszorúztuk Thököly Imre sírját, majd átsétál-
tunk a közeli fatemplomba. Itt a gyönyörű díszítések látványa mellett 
megismerkedtünk az építészeti stílusával is. Betekintést nyerhettünk a 
templommal egybeépített régi iskolába. Ezután elsétáltunk a Thököly 
- várhoz. 
Második állomásunkon, Lőcsén megnéztünk a Szent Jakab-temp-
lomot. A templomlátogatás után a szégyenketrec következett. Leg-
többünk a belsejét is meg akarta szemlélni, de miután megtudtuk, 
ki mehet be, inkább elfelejtettük ezt. Majd elindultunk napunk egyik 
fénypontjához, a Lomnici-csúcsra. Izgatottan vártuk, hogy milyen 
lesz lanovkával feljutni a csúcsra, mert az évfolyamunkból senki nem 
próbálta még ki. A kabinból pazar kilátás tárult a szemünk elé. Az út 
felénél át kellett szállnunk egy nagyobb kabinba, és itt már tudato-
sodott bennünk, hogy nemsokára hógolyózni fogunk. Megérkezvén 
hószállingózás fogadott minket, és a hideg ellenére a csapat hatalma-
sat hógolyózott. Elsétáltunk a csillagvizsgálóhoz, és a tengerszemnél 
fogózkodtunk. Fájó szívvel vettük tudomásul, hogy a havas hegyről 
távoznunk kell, de ugyanakkor vigasztalt a tudat, hogy a következő 
programunk a bobozás lesz. Lehetőséget kaptunk, hogy mindenki 
kedve szerint többször élhet a bobozás lehetőségével, és mi ezt maxi-
málisan ki is használtuk. Tele élményekkel indultunk vissza szállásunk-
ra.

 A vacsora után még nem voltunk elég fáradtak, ezért a szállásunk 
környékén a fiúk fociztak, a lányok pedig a játszótéren, illetve a patak 
partján sétáltak. A 22:00-i takarodó után nem jött álom a szemünkre, 
és elkezdődött a szomszédolás. 23:30- kor Tünde néni megpróbált 
minket ágyba parancsolni, de mi még azért utána is beszélgettünk. A 
fárasztó éjszaka után a 3. nap reggelén igen nehezen ébredeztünk. A 
finom reggeli után bepakoltuk csomagjainkat, és Magyarország felé 
indultunk el.
 Először megnéztük a Szűz Mária-templomot. A látogatás után volt 
időnk magát a várost is megnézni. Következő megállónk Márkusfal-
ván a Máriássy-kastély reneszánsz bútorkiállítása volt. Itt rácsodálkoz-
tunk, hogy az akkori emberek milyen kistermetűek és vékonyak voltak. 
Ahogy haladtunk a kiállításon, mindig más - más stílusú szoba tárult 
elénk. A kiállítás után elsétáltunk a kertben található nyári lakhoz, ahol 
különböző hangszereket láttunk. Az emeleten egy csodálatos terem-
be léptünk, melynek falai és mennyezete gyönyörű festményekkel 
volt tele. Kora délután elindultunk Szepesváraljára, ahol mindenki ka-
pott 1 órát, hogy a szepesi vár romjain sétáljon. A várból gyönyörű 
kilátás nyílt a környező területre. Ezt követően elmentünk Eperjesre, 
ahol városnézés volt a program. 
Ezután megérkeztünk kirándulásunk utolsó helyszínére, Kassára. Ott 
elmentünk a Rákóczi-házba, ahol egy kedves idegenvezető hölgy fo-
gadott minket, és sok érdekességet és újdonságot mondott el Rákóczi 
életéről. Egy interaktív kisfilmmel is várt, ami Rákóczi Ferenc haláláról 
és temetéséről szólt. Megtekintettük a Szent Erzsébet-dóm építésze-
ti stílusát, majd bent megkoszorúztuk Rákóczi Ferenc sírját, végül a 
templomot is körbesétáltuk. Látogatásunk után egy közeli cukrászdá-
ban Tünde néni mindenkit megjutalmazott 2 gombóc fagylalttal.
 Miután megettük, elindultunk hazafelé. A hazafelé vezető úton na-
gyon energikusak voltunk, később filmet néztünk, amin páran bealud-
tak. A sok utazás után mindenki álmosan és fáradtan kiszállt a buszból, 
és szépen hazacammogott. 

Balázs Luca 7. b osztályos tanuló

 DÍJESŐ AZ OLÁH VERONIKA ALAPÍTVÁNY JÓVOLTÁBÓL A 2015-2016-os tanév egyik jeles eseménye volt a Medárd-napon 
megrendezett díjátadó ünnepség, melyet a Kiszombori Dózsa György 
Általános Iskola alsó tagozatán rendeztünk meg.
Ezen a napon 163 kisdiák várta az esőt, a díjesőt. Az Oláh Veronika 
Alapítvány néhány éve azért alakult meg, hogy a tehetséges alsó ta-
gozatos zombori gyermekeket támogassa, jutalmazza, inspirálva őket 
a tudás gyarapítására, az érték-, élményteremtésre.
Süliné Rácz Emőke kuratóriumi elnök sokat tesz azért, hogy Oláh Ve-
ronika tanító néni szellemiségét elültesse a felnövekvő nemzedék 
szívében. 2016. június 8-án emlékeztünk Veronika nénire verssel, 
furulyaszóval, főhajtással. Büszkék vagyunk, hogy az idei tanévben is 
tanítványaink sok-sok versenyen indultak. Háziversenyünkön népsze-
rű volt az Észpörgető matematikaverseny, a Sudoku, a FUJI Országos 
Szorobán Bajnokság, a Szépírási verseny. Öröm volt látni, nekünk, pe-
dagógusoknak, azt az őszinte gyermeki boldogságot, amikor Süliné 
Rácz Emőke színpadra szólította a nyertes kisdiákokat. A szellemi aján-
dék mellett tárgyi ajándékokkal is gyarapodtak versenyzőink. 
Labdák, vonalzók, tollak, mappák, ceruzák kerültek a díjazottak batyui-
ba. 
Köszönjük az Oláh Veronika Alapítványnak a nemes anyagi támoga-
tást. 
Bízunk benne, hogy még sokáig tudjuk az alapítvány jóvoltából meg-
élni jó egészségben az áldott esőt, a díjesőt. 
A Kiszombori Dózsa György Általános Iskola pedagógusai és tanítvá-
nyai nevében,
Bankszámlaszámunk: 56800016-10014949 

Vízhányó Mária Ágnes
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RENDVÉDELMI NAP A KISZOMBORI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 
 Mindig nagy érdeklődéssel várják tanulóink az évet lezáró Dózsa –napokat. A projektnap egyike ezeknek. Az intézményünk felkérésére iskola-
rendőrünk szervezte meg a Rendvédelmi napot június 13-án. Vendégeink voltak a Battodo és a Taekwondo szakosztály, a rendőrség, a tűzoltó-
ság, a mentők és a büntetés végrehajtás intézet munkatársai. Némi riadalmat okozott az időjárás, de végül kisebb hidegzuhannyal megúsztuk. 
A közös főzés ugyan elmaradt, de a tervezett bemutatók maradéktalanul megvalósultak.
A Tornacsarnokban elsőként az önvédelmi sportokat magas színvonalon űző battodo és taekwondo csoportok mutatkoztak be. Sok gyerek 
kapott kedvet az önvédelmi sportokra. A programok az udvaron folytatódtak. A mentőszolgálat és a tűzoltóság munkatársai hajtottak végre 
egy baleseti mentést. A szimulációban a sérültet a tűzoltók vágták ki az összeroncsolódott autóból, ezt követően látták el őt a mentőszolgálat 
dolgozói. A mentőautó elszáguldott, s ekkor „váratlanul” kigyulladt a személyautó. A tűzoltók szakszerű munkájának köszönhetően néhány 
perc múlva csak a füst emlékeztetett arra, hogy egy jármű égett ezen a helyen.
A büntetés-végrehajtás dolgozói látványos kutyás bemutatót tartottak. A feladatok igen sokrétűen mutatták be, milyen téren számíthat a ku-
tya segítségére az intézkedést végrehajtó rendőr. Volt olyan feladat, melyben csak egy kutya vett részt, de láthattunk egyszerre több kutyával 
végrehajtott akciót is. A gyermekek feszülten figyelték, mire képes a „szelíd” állat. 
Ezután a rendőrjárőrök nagy szirénázással érkeztek a helyszínre. Kétféle izgalmas intézkedést láthattunk tőlük. Az elsőben a bűnöző együttmű-
ködött, a másikban ellenállt, sőt fegyverropogás hangja verte fel a békés iskolaudvar csendjét. Nagy taps volt a jutalma a sikeres letartóztatás-
nak.
A nap csúcspontja a kosaras tűzoltóautó bevonulása volt, melyből ráláthattunk Kiszomborra. Látványos és nagyon hasznos napot zártunk 
hétfőn. Köszönjük a rendvédelmi dolgozóknak, hogy lehetővé tették számunkra ezt a napot, köszönjük iskolarendőrünknek, Decsiné Zsuzsinak

                                                                                                               Sinka Józsefné 

 BÚCSÚZUNK Tisztelt Tanárok!

Kedves Szülők, Diáktársaink, Megjelentek!

       Elérkezett ez a nap is, az együtt töltött nyolc év lezárása. Fájó szívvel állunk 
most itt, hogy búcsút vegyünk iskolánktól.
       8 évvel ezelőtt, mikor édesanyánk kezét fogva beléptünk ebbe az épület-
be, tele voltunk félelemmel, bizonytalansággal. Izgultunk, hogy a barátságos 
óvoda után mi is vár itt ránk. Alsóban megismerkedtünk a betűkkel, a számok 
világába is bepillantottunk. Amikor felkerültünk a nagyiskolába, mi voltunk a 
legkisebbek, de ezt rosszalkodással ellensúlyoztuk. Azt hittük, különlegesek 
vagyunk, mert „nagyiskolások” lettünk. Mára már mi lettünk a legnagyobbak, 
a rosszalkodás még mindig jellemző ránk, de elválasztatlanok lettünk az évek 
folyamán.

      Kedves Osztályfőnökeink, Tanáraink!

Köszönettel tartozunk Önöknek.
Köszönjük a türelmet, a szeretetet, azt hogy mindenre megtanítottak bennün-
ket. Szemet hunytak a kisebb csínytevéseink felett. Bocsássák meg nyögdécse-
lő feleleteinket, sokszor erősen hiányos dolgozatainkat! 
Hálásan köszönjük az emberséget és a megértő türelmet.
Külön búcsúzunk osztályfőnökeinktől, sok köszönettel tartozunk nekik, akik 
közösséggé kovácsolták osztályainkat, megszervezték a jó hangulatú osztály-
kirándulásokat. Problémáinkkal mindig bizalommal fordulhattunk hozzájuk.

   Kedves Szüleink!

Most nektek szeretnénk megköszönni, hogy mindig mellettünk álltatok, leg-
apróbb problémáinkat is meghallgattátok: velünk izgultatok, ha kellett, velünk 
örültetek, ha volt alkalom.
Igyekszünk szorgalmunkkal meghálálni mindazt, amit értünk tettetek és tesz-
tek ezután is.

  Végül, de nem utolsósorban hozzátok fordulunk, kedves hetedikesek!
Mutassatok példát, hiszen a többiek titeket fognak követni!Dolgozzatok kitar-
tóan, tanuljatok, mert az eredményre vezet! Ha majd visszaemlékeztek, már lát-
ni fogjátok, hogy volt értelme a sok készülésnek, gyakorlásnak. Ki fog derülni, 
hogy érdemes volt. Kívánjuk nektek, hogy ti is ugyanolyan jó szívvel, kellemes 
emlékekkel gondoljatok vissza az iskolánkra, tanárainkra, ahogy mi. Sok szeren-
csét kívánunk nektek!

    Ismeretlen szerző gondolataival búcsúzunk el kedves iskolánktól, tanáraink-
tól és diáktársainktól.

„Nem tudtam, hogy egyszer véget ér az általános iskola. Életem legboldogabb 
nyolc évét töltöttem itt. Végignéztem az asztalnál ülő nevető és sikítozó társa-
imon. Ők voltak a családom. Megértettek, és úgy ismertek, ahogy senki más a 
világon.”

Ballagó nyolcadik évfolyam

Kedves ballagó nyolcadik évfolyamosok!

„Üres az osztály, most búcsúzik tőle,
A dalos ajkú sok öreg diák” – énekeltétek az imént egymás mögött ballagva az 
ide vezető úton.
És valóban…

Búcsúztok a mai napon az iskolától, a falaktól, a titokban teleírt iskolapadok-
tól, amelyek több éven keresztül adtak otthont nektek, az iskola dolgozóitól, 
diákjaitól.

Amikor nyolc évvel ezelőtt hatévesen átléptétek az iskola küszöbét, nem tel-
jesen ismeretlen helyre érkeztetek, hiszen már nem először jártatok itt, mert 
az óvó nénikkel és a tanító nénikkel már felfedeztétek az épület minden zegét 
- zugát. Mégis ekkor olyan hatalmasnak tűnt minden. Izgatott kíváncsisággal 
vágtatok neki az iskolai éveknek egy új csodálatos világgal ismerkedve, ahol a 
tanító nénik sok – sok türelemmel, szeretettel vezettek be a betűk és a számok 
birodalmába. Emlékeztek arra, hogy milyen nehéz volt az írásfüzet szigorú vo-
nalai közé betűket rajzolni, vagy mennyi gondot okozott a kettes farkincája? 
Örökre kedves emlék marad a sok közös program, a farsangok, az akadályver-
senyek, a színházlátogatás, és mindig nagyon vártátok a Mikulást, aki rejtélyes 
módon mindig tudta, ha rosszalkodtatok.

Ötödik osztályban ismerős arcok fogadtak benneteket, ám új tantárgyak és 
feladatok vártak rátok. Timi néni és Sanyi bácsi, az osztályfőnökeitek minden 
lépésetekre odafigyelve támogattak titeket, hogy minél zökkenőmentesebb 
legyen számotokra a felső tagozatba való beilleszkedés. Bármilyen gondotok 
vagy bajotok volt, bátran és bizalommal fordulhattatok hozzájuk. Emlékeztek 
az osztálybulikra, a Dózsa Vágta vicces jelmezeire, a trapp-nap feladataira?
Osztályfőnökeiteken kívül tanáraitok is figyeltek benneteket, és veletek együtt 
örültek a versenyeken elért eredményeiteknek, sportteljesítményeiteknek, és 
annak is, ha korlátaitokat átlépve sikereket értetek el. Terelgettek benneteket 
az ismeretlen tudományok útjain.

Tanáraitokon kívül sokat köszönhettek a szüleiteknek is, hiszen ők fogták a 
kezeteket, amikor kicsit félősen átléptétek az iskola kapuját. Ők bátorítottak, 
támogattak benneteket az évek során. Legyetek érte hálásak!
Miközben zajlottak a szürke hétköznapok, szinte észre sem vettétek, hogy az 
alsó évfolyamoknak ti szolgáltok példaként, ami nem csupán kiváltság, hanem 
felelősséggel is jár. A megszerzett ismeretek mellett legalább ilyen értékesek 
a barátságok, melyek a szünetekben, az iskolai rendezvények során szövődtek. 
Vigyázzatok erre az értékre!

Az iskola zászlajával együtt átvettük tőletek azt a felelősséget, ami a minden-
kori legidősebb diákoké. A hetedikesek nevében ígérjük, hogy megpróbálunk 
méltóak lenni erre a feladatra. Búcsúztató diákok nevében fogadjátok útrava-
lóul a következő sorokat:

„Az életed egy új fordulatot vesz, 
Egy régi ajtó zárult be előtted.

De ne félj, hiszen ez nem a vég,
Hanem egy kezdet, egy új, ismeretlen kép.”

                                                                                  (Tislerics Renáta)
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Tisztelt Kiszombori lakosok!

A Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény házi segítségnyújtás szolgáltatást tud nyújtani azon lakosoknak, akik:
- 75. életévét betöltötték,
- 70. életévét betöltötték, és lakásukon nincs víz vagy fűtési lehetőség,
- 65. életévét betöltötték, és egyedül élnek,
vagy
az egészségügyi állapotuk, szociális helyzetük indokolja a rászorultságot a szolgáltatásra.

Amiben segíteni tudunk:
Szociális segítés:

 A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:
- takarítás a  lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben),
- mosás,
- vasalás.

A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:
- bevásárlás (személyes szükséglet mértékében),
- segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében,
- mosogatás,
- ruhajavítás,
- közkútról, fúrtkútról vízhordás,
- befűtés, tüzelő behordása kályhához,
- télen hóeltakarítás és síkosságmentesítés a lakás bejárata előtt.

A személyi higiénia megtartásában való közreműködés körében:
- mosdatás,
- fürdetés,
- öltöztetés,
- ágyazás, ágyhúzás,
- inkontinens beteg ellátása,
- haj, arcszőrzet ápolás,
- száj, fog-és protézisápolás,
- körömápolás, bőrápolás.

A szolgáltatásért az igénybe vevő térítési díjat köteles fizetni mely, jövedelmének maximálisan 25%-áig terjedhet.
Érdeklődni lehet:

Személyesen: Kiszombor, Óbébai u.11.
Tel:62/297-074

e-mail: kszgyi.kiszombor@gmail.com

KISZOMBORI SZOCIÁLIS és GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY-HÍREK

 HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

Személyi gondozás:
-Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntar-
tása körében:
- információnyújtás, tanácsadás,
- mentális támogatás,
- családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése,
- az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenység-
ben való közreműködés,
- ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében,
- segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a 
kialakult veszélyhelyzet elhárításában.
A fizikai támogatás körében:
- etetés, itatás,
- mozgatás ágyban,
- felfekvés megelőzése,
- sebellátás,
- gyógyszer kiváltása, adagolása, szedésének ellenőrzése,
- vérnyomás és vércukor mérése,
- hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül,
- kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való 
közreműködés, használat betanítása, karbantartásában való se-
gítségnyújtás, 
A háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése.

 A NÓTAFA NÉPDALKÖR ÖT ÉVES  A Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény keretein belül működő NÓTAFA NÉPDALKÖR 2016. június 3-án ünnepelte 5. születésnapját a meghívott dalos 
társaikkal. A népdalkör alakulásának gondolata Kiss Gézáné Rózsikától származott. A Nótafa népdalkör első alkalommal 2011. március 14-én lépett fel az 1848-49-
es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett községi népdaléneklési versenyen. A népdalkör műsorát összeállította, felkészítette és vezette: Badicsné 
Szikszai Zsuzsanna. 
Mit jelent a dal, az ének? Babits Mihály szavaival:             „Mindenik ember lelkében dal van,

és a saját énekét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,

Az hallja a mások énekét is szépnek.”
Az ének az éneklőt nemesíti, jobbá teszi, gyönyörködteti, meggyógyítja és megnyugtatja. Az éneklő közösségnek élményeket nyújt, feltölti energiával, új lehe-
tőséget biztosít az egyéniség még nem ismert oldalainak feltárására. 
A rendezvény keretében sor került a Népdalkör alapító tagjainak köszöntésére. Szegvári Ernőné polgármester asszony és Horváth Izabella intézményvezető asz-
szony egy szál virágot és emléklapot adott át a következőknek, név szerint: Borbély Jánosné, Ocskó Györgyné, Viasz Kádi Dénesné, Veréb Jánosné, Farkas Imréné, 
Szappanos Lajosné, Kovács Györgyné, Balázs Lászlóné, Bajusz Józsefné, Száz Mihály Lajosné, Kerekes Imréné, Kesjár Györgyné.
A színpadon tizenegy fellépőt láthattunk: BÁRDOS ISTVÁN ÉS BÁRDOS ISTVÁNNÉ - Földeák, BÚZAVIRÁG NÉPDALKÖR ÉS CITERAZENEKAR - Csanádpalota, FE-
RENCSZÁLLÁSI NYUGDÍJAS KLUB, FÖLDEÁKI NÉPDALKÖR, HAGYOMÁNYŐRZŐ CITERAZENEKAR - Kiszombor, NEFELEJCS NÉPDALKÖR - Makó, ŐSZIRÓZSA NÉP-
DALKÖR - Maroslele, PETŐFI TELEPI SZÉPKORÚAK NÉPDALKÖRE - Szeged, SZEGEDI HÓVIRÁG NÉPDALKÖR, GYURIS JÁNOS - Szeged és a házigazdák, a NÓTAFA 
NÉPDALKÖR.
Köszönet a népdalkör jelenlegi aktív tagjainak, Papp Mária, Makra Jánosné, Szőke Istvánné, Kádár Jánosné, Cseh Istvánné, Kerekes Sándorné, Kerekes Mónika, 
Kerekes Imréné, Maszarovits Péterné, Kohajda Rezsőné, Sirokmán Ferencné, Jankó Istvánné, Karika Lajosné, Szabó Erzsébet, Hajdú Istvánné, Kozma István, Veréb 
Jánosnak, továbbá a nem régen citeráik hangjával bővülő Nagy Andrásnak és Sztanyó Sándornak. Sok gyakorlás és próba, kitartó munka rejtőzik az elismeré-
seik mögött, melyek között igazán fényes, ékes díjak is szerepelnek. Arany minősítést értek el a múlt évi országos Ki Mit Tud-on. Térségi népzenei minősítőn 
dicséretben részesültek.  Továbbjutva az országos minősítőre, ahol bronz fokozattal jutalmazta őket a zsűri. Papp Mária szakmai vezető áldozatos munkájának 
eredménye a Nótafa népdalkör szakmai fejlődése, melyet a megmérettetések eredményei is bizonyítanak. 
Nagy öröm és megtiszteltetés volt intézményünk és a klubtagok számára, hogy vendégeink elfogadták meghívásunkat, és viszonozhattuk a sok hangulatos 
együtt töltött éneklés örömét. Első alkalommal találkoztunk Kiszomboron, a későbbiekben pedig hagyományt szeretnénk e rendezvényünkkel teremteni.
Külön örömünkre szolgált, hogy az általános iskolai tanulók is érdeklődve figyelték a hagyományokat őrző Népdalkörök színvonalas műsorát.
Köszönjük a művelődési ház dolgozóinak, Almási Tiborné, Tóth Ferencné, Juhász Kálmán, Martonosi Szabolcs, Szőlősi István, Gazsi Gáborné vállalkozók segítsé-
gét, az intézményt fenntartó Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának anyagi támogatását.
             nappali ellátás dolgozói
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EGYHÁZI HÍREK
A Kiszombori Református Egyházközség MEGHIRDETI:

1. 2016. július első egész hetében, azaz 4-e hétfőtől 8-a péntekig ANGOL/NÉMET nyelvű BIBLIATÁBORÁT:
- helyszín: Kiszombor, Kossuth u. 2., Református Imaház
- gyülekező: 4-e hétfőn de. fél 9-től, kezdés 9-kor
- a tábor minden napja du. 1-ig tart
- szendvicset, frissítőt hozzanak magukkal a gyerekek (felnőttek)
- költség: 2.000 Ft/hét/fő
- minden régi és új hittanosunkat és más érdeklődőket szeretettel várunk! 
- program: a falu több pontján megjelenik addig plakátokon.

2. az alábbi ÁLLÁSLEHETŐSÉGEKET:
- 2 fővel szeretnénk bővíteni dolgozói csapatunkat
- előnyben 8 osztályos végzettségűek vagy 6 hónapja regisztrált munkanélküliek, akik nem találnak bejelentett munkalehetőséget, de 
szeretnének, illetve gépjárművel és jogosítvánnyal rendelkezők
- jelentkezni 2016. június végéig az alábbi telefonszámon: 06-60/203-156 mindennap du. 6 után, vagy e-mailben az alábbi címen: ki-
szombor-maroslele@reformatus.hu lehet
- személyes meghallgatás után egyéni elbírálást követően állhatnak munkába a választottak
- részletekről a meghallgatás keretében lehet értesülni
- a lehetőség csak aktív korúak felé nyitott, nyugdíjasokat sajnos nem áll módunkban foglalkoztatni (pedig szívesen megtennénk).

Tisztelettel és szeretettel: Szabó Ágnes lelkésznő

CIVIL HÍREK

 VÁLYOGOSI HÍREK - Egyesületünk 05.19-én 5 000, azaz ötezer darab előnevelt (4 cm) SÜLLŐ ivadékot telepített a tóba.

- 05.18-án  nyolcezer kecsegét telepített a Tiszába és a Marosba  a Horgászegyesületek Csongrád Megyei Szövetsége.

- A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17. §-a alapján kérjük a tópartra kutyával kilátogatókat, hogy kutyáikat pórázon vezessék, elkerülve ezzel a 
véletlen támadásokat, atrocitásokat. Köszönjük.

- Horgászrendünk értelmében: - „Felnőtt és ifjúsági horgászok, -pergető horgászok kivételével- kötelesek pontymatracot és szájfertőtlenítőt 
maguknál tartani, illetve azt szakszerűen alkalmazni.”

- A május 27-én megtartott állami horgászvizsgán 5 fő sikeres horgászvizsgát tett. A 2016. évben egyesületünk az alábbi napokon tervez vizs-
gáztatást: 07.29., 09.30., amelyekre ingyenes felkészítést biztosítunk elegendő jelentkező esetén.  Információ: valyogos.hu.

- A Kiszombori SHE várja azoknak a fiataloknak a jelentkezését, akik szeretnének megtanulni horgászni, illetve akik már tudnak, de a tudásukat 
gyarapítanák.

Jelentkezni a Horgász Szakkör facebook oldalon lehet. Foglalkozások kéthetente lesznek.

- Területi jegyek kiadása: június 20 – 24 között szünetel.

- Fogások: Süllő 3 kg, Vas János fogta 06.02-án, 20 órakor. Amúr 7 kg, Szabó Tibor fogta 06.04-én, 18:30-kor.

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Kiszomborért Alapítványa tevékenységéről 

Az alapítvány Kuratóriuma (Elnöke Endrész Erzsébet, tagjai: Bíró Sámuelné, Cseh Istvánné, Gazsi Gábor, Haklik János, Kormányos Antal, Szabó 
Ignác, dr. Szilágyi Dezső. Felügyelő Bizottság elnöke: Pósa János, tagjai: Badicsné Szikszai Zsuzsanna, Borsiné Engi Katalin.)  céljainak elérésére 
törekszik minden évben. Egyik ilyen célja támogatni a községben folyó közösségi, kulturális és sport tevékenységet vagy az ezeket a területeket 
szorgalmazó egyesületeket.

A tavalyi évben támogatta kisebb összeggel a honismereti kör busós rendezvényét, a gyermekek honismereti vetélkedőjét, a Nótafa népdalkör 
egységes fellépő öltözetéhez járult hozzá, illetve advent első vasárnapján a Molnár Dixieland Band együttest hozta el Kiszomborra ajándékként 
a lakosságnak.

2016-ban hasonló támogatást biztosít a MATASZ táborában lévő zombori gyermekeknek, a honismereti vetélkedő és tábor résztvevőinek, az 
Országos Honismereti Konferencia Zomborra érkező vendégeinek, és összeget juttat a Borsi Sándor által tervezett, és a község műemlékeit 
bemutató Turistatérkép sokszorosítására, valamint adventi ajándékként operettestet rendez a lakosságnak. Már a szegedi Nemzeti Színház 
művészeivel létre is jött a megállapodás.

Hogy mindezt meg tudjuk valósítani, az SZJA 1 %-át felajánlók nagyban hozzájárultak. Ezúton köszönjük meg mindenkinek támogatását.
                                                                          

 Endrész Erzsébet, kuratóriumi elnök

 KISZOMBORÉRT ALAPÍTVÁNY 
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HONISMERETI HÍREK

 HATÁRTÚRA Ilyen még nem volt. Határtúra a vadászházban. Nagy Zoltán, hiva-
tásos vadász, vadőrnek nagyon köszönjük a vadászházban tartott 
határjárást, ami rengeteg új információt nyújtott a vadászok életéről, 
munkájuk fontosságáról.

Lezárult a 3 fordulós, alsó tagozatos tanulóknak hirdetett versenyünk. 
A forduló feladatait Vízhányó Mária Ágnes tanító néni, pártoló tagunk 
állította össze, a gyermekek tevékenységét irányította. Köszönjük 
munkáját.

A honismereti vetélkedő helyezettjei:
1. Kis Marcell
2. Dömösi András
3. Gulyás Kristóf
4. Jankó Georgina
5. Tóth Bojtorján
5. Kovács Virág 
5. Vass Fanni 
Gratulálunk nekik, és jövőre is várjuk őket erre a nemes versengésre, 
amelyen Kiszomborról tudhatnak meg többet a tanulók.

 HONISMERETI VETÉLKEDŐ 

 KIADVÁNYAINK 
A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör tagsága elkészíttette megál-
modott kis kiadványait: leporellók Jeles elődeink és a Rónay-kastély 
témakörében, képeslap és hűtőmágnes,  ill. 4 utcanévtáblát.
A tervek Borsi Sándor munkája nyomán váltak valóra. 
Az utcanévtáblák Balázs Zoltán és Balázsné Makra Hajnalka elképzelé-
se alapján valósultak meg.
A kiadványokhoz kis adományért hozzá lehet jutni.

Kivágtuk az útvesztőt és nagyon nagy előkészületek történnek a tag-
ság jóvoltából. 
És elkészült a plakátunk Köles László, pártoló tagunk alkotása.

 ÚTVESZTŐ 

Gyereknap - Jól sikerült rendezvény volt.

A Móricz utcai ke-
resztnek csodás 
kerítése lett Baj-
nóczi János jóvol-
tából.

Zomborról mindenkinek – Péter 
László előadását élvezhette a 
közönség József Attiláról.

És finom buktát süt a kemencénk.

Zomborról mindenkinek 3. alkalmán július 1-jén 18 órakor dr. Marja-
nucz László tart előadás Kiszombor és Trianon témakörében. Várjuk az 
érdeklődőket.

 ZOMBORRÓL MINDENKINEK 
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HIRDETÉSEK

Zombori Gazda Áruház 
Kiszombor, József A. u. 13. 

Tel.:20/364-8975 

Vasárnap is nyitva!! 
 

 bogrács, gázégőfejek 
 csemperagasztó  
 falazó, vakolóhabarcs 
 ecset, festék, hígítók 
 talicska, talicskaputtony 
 fűnyíró damil, 2T olaj  

Vasárnap is nyitva!! 
 

 új Csepel kerékpárok (garanciával) 
 külső-belső gumik 
 gyomirtók, szivattyú  
 locsolótömlők, szórófejek  
 raschel zsák, juta kötöző 
 PB- gázpalackcsere 

 
 

 
 

Online telefon-és villanyóra-feltöltés! 
Nyitva tartás:  H-P: 7-17     Szo.:   7-12  Vasárnap:7:30-11:00 
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HIRDETÉSEK

Felelős kiadó: Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
Levelezési cím: 6775 Kiszombor, Szegedi u. 13.    
 
Lapzárta: 2016. június 17. 
ISSN szám: ISSN 2416-061X    
Megjelenik: 1700 példányszámban     
Nyomda: Makói Mozaik Kft. (6900 Makó, József A. u. 4.)
Felelős vezető: Vernyik Tibor

Szerkesztőség: Börcsökné Balázs Márta, Dénes Andrásné, Endrész Erzsébet (korrektúra), 
Hegedűs Sándor (főszerkesztő), Károlyi Zoltán, dr. Kárpáti Tibor, Horváth Izabella, 
Nógrádiné Vígh Krisztina , Szabóné Vígh Erzsébet, Szabó Ágnes, Varga Attila

 IMPRESSZUM 

Kiszomboron, a Maros-parton  Szugoly 
dűlőben  2057 négyszögöl 

gyümölcsös, kúttal, épülettel
eladó.

 
Érd.: + 36 20 972 1777

   ALKOTÓ- és ÉLMÉNYTÁBOR  
 

ALSÓ ÉS FELSŐ TAGOZATOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA
 ottalvással,  élményprogramokkal, kreatív foglalkozásokkal 
szaktanári  vezetéssel (előképzettség nem szükséges)!
IDŐPONT: 2016. JÚLIUS  18-22. (hétfő-péntek, 5 nap) 
HELYSZÍN:   AQUA P’ART szállás, kemping és szabadidő- központ
Kiszombor, Óbébai u. 05401/2. hrsz. alatt, a Vályogos-horgásztó part-
ján, 
csodálatos természeti környezetben, újonnan épült komplexumban. 

JELENTKEZÉS:   
kiszomborpanzio@gmail.com, Tel: +3620/3801159

Bővebb infó, képek:   www.falusihorgaszturizmus.hu 
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