
 
 

 
 
 
 

BALLAGÁS  
 

„Eddig csak álmodtunk, terveztünk még, 
most valóra válhat minden, ami szép. 

Az élet, a munka tárt karokkal vár, 
s hogy szép lesz-e csak rajtunk áll.” 

 
Kedves Ballagók! 

 
Búcsúzás. Főnév, búcsúzik + ás; az „ás képzős magyar főnevek” kategóriájába tartozik – írja a Wikipédia arról, 

amit minden év végén a ballagó nyolcadikosok, tanárok és az itt maradó diákok átélnek. Hogy mitől lesz több, mint egy 

nyelvtani fogalom? A tartalmat mindig Ti, diákok töltitek meg. Nyolc évvel ezelőtt elkezdtétek gyűjteni az élményeket. 

Elsőben minden csodás volt, a tanító nénikre úgy néztetek, akár a szüleitekre. Alsós korotokban megtanultatok iskolásnak 

lenni. Megismertétek mindhárom épületünket, sok szép műsorban szerepeltetek önként. A felsőbe kerülve először nagyon 

kicsik voltatok, újra a „szamárlétra” alján kezdtétek. Az akkori nyolcadikosokat nagynak, erősnek és vagánynak 

tartottátok, talán példaképet is közülük választottatok. Ahogy telt-múlt az idő, egyre jobban megszerettétek egymást, s a 

barátok véleménye fontosabb lett, mint a családé. Anyát megkértétek, hogy ne jöjjön el a nyílt napra, mert az olyan 

kellemetlen. Az iskolai rendezvényekre már nem tolongtatok olyan sokan, mint néhány évvel ezelőtt, s az ott látottak 

„enyhe” kritikát váltottak ki belőletek. A pedagógusok néha igazságtalannak tűntek, a lecke mennyisége csak nőtt és nőtt. 

Sokszor nem értettétek, mi baja a világnak veletek, vagy nektek a világgal? A Házirend szabályai ritkán indokolatlan 

keménynek és teljesíthetetlennek tűntek, a szaktanári-osztályfőnöki-igazgatói elmarasztalások egy pillanat alatt 

befigyeltek, de a dicséretek nagy nehezen születtek meg. Szeptember elején azt akartátok, hogy minél hamarabb legyen itt 

a június, de most, hogy néhányat alszunk, és itt lesz, már nem bánnátok, ha lehetne húzni az időt.  

Ez így van rendjén. Meg kell élni mindent ahhoz, hogy értékelni tudjuk. A jelen időt másképp érzékeljük, sokszor csak a 

feladatot látjuk benne. Az akadályversenyen ciki volt a kötélmászás, ma már emlék, hogy ki alatt hajlott meg legjobban. 

Trapp Napon nem akartatok beállni a sorversenybe, de ma már büszkék vagytok az eredményre, s nem számít a helyezés, 

mert az érzés maradt meg. Most tűnik csak fel, milyen szép volt karácsonykor az UV-fényben úszó tornacsarnok, 

mekkorákat játszottatok itt tesiórákon. Farsangon nem akartatok egyedül beöltözni, mert az olyan gáz volt. Ma arra 

emlékeztek, mekkorát táncoltatok a jelmezesek bemutatkozása után, s milyen rosszul esett, amikor felgyulladtak a 

lámpák, jelezve hogy itt a záróra ideje. Nem szerettetek lemenni szünetre, pedig akkor láthattátok meg titkos 

szerelmeteket. Jó volt egy kicsit elbújni a WC-ben, dacolva az ügyeletesekkel akkor is, amikor nem szorított a szükség, 

csak a házi feladatot kellett lemásolni, hogy egyest ne kapjatok. 

Reggeli fájdalmas felkelés, napi 6-7 óra, dolgozatok, felelések, izgulás, készülés a másnapra, versenyek, házi feladat, 

kívülről megtanulandó szabályok, képletek, átváltások, szerkesztések, évszámok, verselemzés, történelmi helyek, 

földrajzi koordináták, időre futás, éneklés mutáló hanggal, emlékek, múlt idő… 

Rendezvények, kirándulás, repeta az ebédlőben, osztálybulik, emlékek, jó hangulat, esti futás, főzés a szülőkkel, sikeres 

felelés, jól sikerült dolgozat, dicséret, jutalom, barátságok, szerelem, séta az esti utcákon az osztálytársakkal, beszélgetés 

a parkban, emlékek, múlt idő…  

Bármerre is kerültök szeptembertől, ezeket az emlékeket viszitek magatokkal. Remélem, sikerül egy részét 

kamatoztatnotok, másikból tanulni és megváltoztatni. Hiszem, hogy a negatív élmények egyszer tanulsággá válnak, 

amiből tanulni tudtok, s mindannyiótoknak a megszépítő messzeség csak a pozitív értéket hagyja meg.  

Szeretettel búcsúzom most tőletek, szívből kívánom, hogy érezzétek jól magatokat az új iskolátokban, és sikerrel 

vegyétek az előttetek álló akadályokat!    

Szabóné Vígh Erzsébet igazgató néni 



 
 
 

 

8.a névsor:Bíró Sámuel, Dénes Roland, Dobó Evelin,Forrai Bettina,Gecse Bence,Hévízi Tamás, Horváth Enikő, 
Juhász Brigitta, Molnár Botond Hunor, Nagy Brigitta Lídia, Repcsák Péter,Szabó Csaba Zoltán, Szabó Sándor, 
Túri Roland,Veréb Csenge, Vincze Demetria, Zatykó László,Zsarkó Anikó Anett,Zsiga Etelka 
8.b névsor: Bertók Gergő Attila, Bihari Lehel, Debreczeni Anna, Horváth Petra,Imre András, Kis Boglárka, 
Kiss Szabolcs Károly,Kovac Nikoletta, Köteles László,Mandák Enikő, Rácz Ferenc, Rózsa-Bakacsi Soma 
Mihály, Sipos Dávid Zsolt, Somogyi Klaudia, Szilvási Sándor, Szűcs Attila József, Terhes Alexandra,Vajka 
Norbert Csaba 

 

Önkormányzati hírek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata pályázati eljárás keretében bérbeadás útján hasznosítani kívánja a 

Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti épületben lévő 36 m
2
 nagyságú üzlethelyiséget 2013. augusztus 

1. napjától az alábbiak szerint: 

 

A helyiség havi bérleti díjának pályázati alapára: 

Üzlet (36 m
2
): 582,- Ft/ m

2
 

Mindösszesen: 20.952,- Ft 

 

A pályázó az általa benyújtott ajánlatban a pályázati alapáron, vagy az általa felkínált magasabb áron 

pályázhat. Pályázni a Polgármesteri Hivatalban (6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.) igényelhető 

„Pályázati ajánlat” adatlapon lehet. 

 

Pályázati ajánlatot legkésőbb 2013. június 19. (szerda) 15.00 óráig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalnál.  

 



 

 
Ovis híreink 

 
A csak ritkán napsütéses májusi napokat sok-sok szabadtéri programmal sikerült ismét megtöltenünk, az ovi 

kis lakói nagy örömére. Most a három legnagyobb résztvevőszámú eseményről szeretnénk kis fotós 
beszámolónkat átnyújtani a kedves olvasóknak.  

 Mint az előző lapszámban is olvashatták, idén 10. alkalommal került sor Rendvédelmi napunk 
megszervezésére az ovi melletti játszótéren.  

   
 
 
 
   

      
 
 

 A május végi gyermeknapunk a „Magyar vagyok” címet kapta. Ezt a délelőttöt a szülőkkel közösen 
szerveztük és bonyolítottuk le.  Volt itt mindenféle jó, ami csak magyarságunkkal kapcsolatos; zászló- 
felvonás, Himnusz és Szózat, érmeverés, kézműves-barkácsolás, patkó- és rókadobás, rönkhajítás, 
íjazás, jurta, kvízkérdések országunkról, a régi magyar fűszernövényeket és használati tárgyakat is 
megismerhettük. Amíg a gyerekek és szüleik tevékenyen ismerkedtek a magyar kultúrával és 
hagyományokkal, az ovi udvarán több helyen rotyogtak a bográcsosok. A finom paprikás krumplit  

 csoportonként együtt, szülők – gyerekek és ovis felnőttek, egy-egy nagycsaládként körbeülve az 
asztalokat, fogyasztották el. 

  



   
 

      
 
 

   
 
 

 
 
 

Ezúton is szeretnénk megköszönni a két programon résztvevőknek, közreműködőknek, segítőknek az 
együttműködésüket.  



 Ismét lezártunk egy eseményekben gazdag nevelési évet. Ilyenkor a nagycsoportosok elbúcsúznak 
óvodájuktól, az óvó néniktől, a daduska néniktől és gyermektársaiktól. A gyermekek gondtalan 
életszakasza itt véget ér. Eddig a játék volt a legfontosabb tevékenységük, ősztől viszont komoly 
iskolásként láthatjuk majd őket. Az oviban eltöltött évek alatt sok tudással, vidám emlékekkel és talán 
életre szóló barátságokkal is gazdagodtak. Most először fordult elő óvodánk életében, hogy a nagyok 
öt csoportból búcsúztak el. A vegyes csoportokban nagyon nagy segítséget nyújtottak kisebb 
társaiknak az év eleji beilleszkedésben, valamint az egész tanév során a mindennapokban. Az aprónép 
sokat tanulhatott tőlük, de ami a legfontosabb – őszinte, tiszta szeretetet kaptak nagyobb 
csoporttársaiktól.  

A búcsúzó nagycsoportosok:  
a Napraforgó csoportból 
Erdei Martin 
Gila Róbert László 
Jankó Georgina Noémi 
Kispál László Csaba 
Kovács Lara 
Restás Krisztián 
a Katica csoportból 
Dinka Barbara 
Gara Mercédesz Friderika 
Magyar Cintia 
Nadobán Napsugár 
Ruszkai – Török Marcell 
a Napsugár csoportból 
Adai-Simon Vivien 
Dömösi András Junior 

Farkas Regina Erika 
Kis Marcell Zsombor 
Kovács Hunor 
Kovács Virág 
Mezei Amarilla 
Sárszegi Balázs Kevin 
Süveg Janka Villő 
Tóth Máté  
a Bajnok csoportból 
Horváth Tibor Dániel 
Klonka Enikő  
Turányi Réka 
a Micimackó csoportból 
Baranyi Bettina 
Bíró Kata 
Horog Dominik Martin 

Horváth Zoltán Tibor 
Kórász Gábor István 
Mezei Vanessza 
VandaNaszradi Barbara 
Neparáczki Letícia Gréta 
Pintér Ronett 
Pipic Tibor 
Sirokmán Dominik 
Szabó Hédi 
Urbán Petra 
Zatykó Lili 
Zentai Zalán 
Zsiga László  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Kedves Bölcsődém! 

 
Elmúltam három éves. Nem gondoltam volna, hogy ennyi idő alatt, ennyi minden történhet velem. Az 

évek alatt folyamatosam nyílt ki a szemem, ahogy a világ kitárult előttem.  

Az én kis világom! Azt hittem, hogy a világ csak két személyből áll: apuból és anyuból. Most már 

tudom, hogy rajtuk kívül is vannak emberek, akikben megbízhatok, akik szeretnek, akik vigyáznak rám. 

Akiknél tudom, hogy biztonságban vagyok, és a szüleim is tudják, érzik ugyanezt, mert ami nekem jó, az nekik 

is jó. Kedves bölcsődém! Most hogy „felnőttem”, szeretném megköszönni azt a sok szép mindennapi csodát, 

amit tőled kaptam: a szép meséket, a befejezhetetlen játékokat, a „szelíd” motorozásokat, az alkotó 

homokozásokat, az együtt ünnepelt születésnapi partikat, a felejthetetlen barátokat, a kisgyermeknevelőket, a 

harmadik mamánkat. Az évek gyorsan teltek, és még csak az élet elején állok, és azt mondják, hogy ennél szebb 

dolgok is vannak a világon. El se tudom képzelni, de hiszek nektek, mert bízom bennetek, és ha nehezen is, de 

továbblépek, hogy lássam a következő csodát, az óvodát.  

Búcsúzó 
 

Kedves Bölcsődém! Most így, háromévesen homokos lábam a földhöz verdesem. 

 Indulásra készen állok, holnaptól óvodába járok. Mit lehetett megtanultam, itt még egy percet sem unatkoztam. 

Angyalok vigyázták napom, de most már tényleg fogom a kalapom, s indulok, hogy nagyobb lehessek, de ölelj 

meg még, hogy bátran mehessek. 

 

Óvodába menő gyermekeink: Bajusz Csenge, Bajusz Gergő, Czavalinga László, Csamangó Zoé, Decsi Anna 

Barbara, Dinka Olivér,Dömösi Kamilla Fehérke, Juhász Kristóf Noel, Kádár Anna Enikő, Katona Edina, Márkus Regina, 

Nagy Kinga, Schmidt Vivien, Tóth Arnold Benjámin, Tóth Benedetta Zoé, Tóth Tibor Bátor, Uracs Dániel, Varga Odett, 

Vastag Nimród. 

Búcsúznak tőletek a bölcsőde dolgozói 

 

 
 

 

 

Honismereti hírek 

 
 

Kirándulás a Dunakanyarban a Kiss Mária Hortensia Honismereti Körrel 
 

A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör ismét kirándulást szervezett. Az úti cél ezúttal a Dunakanyar volt, ahová 
a kör tagjait, pártolóit számos kiszombori és makói külsős érdeklődő kísérte június első szombatján. 
Bár a kora reggeli gyülekező során kissé aggódva figyeltük, hogy az időjárás mennyiben segíti majd utunkat, végül aztán 
igazán elégedettek lehettünk az égiek döntésével: valóban kellemes kiránduló időben lehetett részünk. 
Az igen hosszúnak ígérkező útra kényelmes, emeletes busszal indultunk, melynek sofőrje, Kenyeres Sanyi barátunk 
gyakorlott pilótaként segített minket a látnivalók elérésében. 
A nap első érdekessége a középkori magyar történelem egyik legkiemelkedőbb helyszíne, Visegrád volt, ahol nem csupán 
a Fellegvár kiállításait, Károly Róbert korát, valamint a jellegzetes reneszánsz hangulatot idéző Panoptikumot tekintettük 
meg, de hosszasan elidőztünk a vármaradványból a szemünk elé táruló csodálatos panoráma bűvöletében. 
Mindezen látnivalók részletes megismeréséhez nagyon sok segítséget nyújtott Süliné Rácz Emőke érdekes ismertető 
előadásaival. 
A fellegvári sétát követően finom sütemények kerültek elő a gépjárműből: kinek almás, kinek tökös – ízlés szerint. A 
gyönyörűre sült bélesek elkészítésében segédkező asszonyok munkáját ezúton is nagyon köszönjük. (Balázs Lászlóné, 
Sóki Lajosné, Makra Jánosné, Hegedűsné Bellik Klára, Maszarovits Péterné, Sóki Andrásné, Kőrösi Julianna, Zubán 
Zoltánné, Engler Magdolna, Csizmadia Imréné, Jankó Istvánné.) 
Következő látnivalónkhoz dél körül érkeztünk. A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény több tájegységét helyi 
vezető kalauzolása mellett jártuk be. A mintegy két órás felfedező túra alatt számos vidék, település – többek között a 
Felső-Tiszavidék, a Tokaj-hegyaljai táj - jellegzetességével ismerkedtünk és sok információval gazdagodtunk a Skanzen 
keletkezésével, az itt tevékenykedő néprajzkutatók és munkatársaik napi munkájával és további célkitűzéseivel 
kapcsolatban is. 
Mondhatjuk: már kora délutánra igen kellemesen elfáradtunk a szabadtéri múzeumban töltött nézelődés során, mégis a 
nap harmadik programja, Szentendre belvárosának bejárása még ezután következett. 
Délutánra érkeztünk a történelem folyamán több virágkort is megért hangulatos, sajátosan mediterrán képet mutató, 
főként barokk stílusú épületekben bővelkedő Duna-menti kis városba. 
A városka bemutatása során szó esett a rómaiak több évszázados jelenlétéről, a középkori település életéről, majd a várost 
újraalapító különböző balkáni népek városszeretetéről és jelentőségéről. Mindemellett természetesen nem maradhatott el a 



 

csodálatos természeti és épített környezet méltatása sem, amely már nem csupán a turisták sokaságát, de a különböző 
művészeti ágak képviselőit is évtizedek óta folyamatosan vonzza erre a helyre. 
A város 8 temploma közül a Fő téren álló, görög kereskedők által alapított Blagovesztenszkával ismerkedtünk bővebben, 
valamint a téren és közvetlen közelében épült szerb kereskedőházakkal és a Kalmárkereszttel kapcsolatos érdekességeket 
hallhattuk. 
A számos híres galériával, képtárral és múzeummal büszkélkedő település egyik legismertebb kiállítását, a Kovács Margit 
Kerámia Gyűjteményt tekintettük meg, ezt követően pedig még különleges érdekességként a Marcipán Múzeumot. 
Ezt követően szabad programot hirdettünk: ki-ki saját igénye szerint pihenhetett a lassacskán nyári hangulatot idéző 
belvárosi utcákon, szűk sikátorokon át fedezhetett fel további látnivalókat, illetve sétálhatott egyet a Duna-korzón. 
A hazafelé tartó út során a vállalkozó szelleműek mulatságos-érdekes kvízkérdés-sor kitöltésével ellenőrizhették a nap 
során szerzett tudásukat. A hibátlan megfejtők egy-egy, az idei kukorica-útvesztőbe szóló családi belépővel gazdagodtak. 
Terveinknek megfelelően éjfél körül érkeztünk haza, de már némely lelkes útitársunk a következő kirándulás helyszínét 
találgatta….  
Várjuk az ötleteket, és mindenkinek, aki a szervezésben és a lebonyolításban részt vállalt – elsősorban Endrész 
Erzsébetnek - ezúton is köszönetünket fejezzük ki, illetve valamennyi kedves utastársunknak köszönjük a részvételt.  
Kellemes nap volt  

Schererné Makra Hajnalka 
 

Köszönjük Schererné Makra Hajnalka nagyszerű és mindenre kiterjedő idegenvezetését. Endrész E. 
 

             
 

 
 

Erdélyi kirándulásunkhoz még lehet csatlakozni. Érdeklődni a 06-30-499-8686-os számon lehet. 

Honismereti tábor – 2013. július 8-12.  
 
A honismereti táboros megbeszélés a szülőknek június 20-án lesz 17 órakor az Ady Endre Művelődési Házban. 

 

A honismereti kör tagságának a tűzugrással kapcsolatos megbeszélés szintén e napon, 18 órakor. 

 

A Helytörténeti Gyűjtemény adományozói az elmúlt időszakban: Antalfi Melinda, Daróczi András, Szabó 

Teréz. Köszönjük a köz nevében. 

 

 

 



 

 

KUKORICA-ÚTVESZTŐ FESZTIVÁL 

KISZOMBOR 

2013 – A GARABONCIÁS ÉVE 
Helló Kiszombor! Üdvözlet a falu aprajának és nagyjának! 

 
Közhírré tétetik, hogy idén is megrendezésre kerül a kiszombori KUKORICA-ÚTVESZTŐ FESZTIVÁL a Kiss Mária 

Hortensia Honismereti Kör tagságának szervezésében, a község önkormányzata, magánszemélyek, vállalkozások 

összefogásával és segítségével. 

Ebben az évben a GARABONCIÁS DIÁK lesz az útvesztő motívuma. 

Az egyesület arra kér minden kiszombori lakost, hogy támogassa, segítse ezt az izgalmas, nyári eseményt. 

Már látszik az eredmény, egyre többen csatlakoznak és segítenek. Szívet melengető látni és tapasztalni azt az összefogást, 

ami kezd kibontakozni a fesztivál kapcsán. 

A látogatóink száma évről évre gyarapszik. 

Arra kérünk mindenkit, vigye hírét, szóljon rokonoknak, ismerősöknek, hogy minél több látogatónk legyen. 

 

Az egyesület az adománybelépőkből származó bevételét teljes egészében a falu lakosságának szóló kulturális, 

hagyományőrző, valamint gyermekprogramjaira fordítja. 

Úgymint: Télűző, Húsvétoló, Luca-nap,Tűzugrás, Honismereti nap stb. 

Támogassa közösségi rendezvényeinket, támogassa falunkat! 

 

A helyi lakosok számára továbbra is él a HORTENSIA KÁRTYA, ami minden belépésnél száz forint kedvezményt 

jelent. 

Várunk mindenkit négy héten keresztül az útvesztőbe! Látogasson ki hozzánk, legyen részese vendégszeretetünknek, 

vegyen részt mozgalmas, színes szombati programjainkon!  

Észrevételeit, esetleg ötleteit, támogatását a kzhonismeretikor@gmail.com e-mail címen várjuk. 

Tel.:  06-20-460-2743 vagy 06-30-499-8686. 

Tájékozódás:  www.utveszto.com 

 

Legfrissebb információ: http://www.facebook.com/utveszto 

Ideje: júl. 13-aug. 11. 

 
Programok hétvégeken: 

Július 13. – Garabonciás nap  

16 órától  - minden órában „Sárkány-tér” interaktív óriásbábos játék kezdődik, melyet a Pozan Bt.-től Krisztin Róbert 

tart. 

- Garabonciás figura készítése Majorosné László Editke közreműködésével. 

- Szalma László láncfűrészes fafaragás-bemutatója. 

18 óra  - Az apátfalvi  Bökény Népe Kulturális és Harcművészeti Egyesület lányainak, asszonyainak táltosdobos 

bemutatója.  Megismerhetjük a táltosdobok használatát,  kinézetét, jelentőségét. Egyben a természetes alapú 

szappanokról is információkat gyűjthetünk. A csoport vezetője Rigó Angéla. 

18-23 óra Csillagászati bemutató a Partiscum Csillagászati Egyesület, Illés Tibor közreműködésével.  

A távcsöves bemutató alkalmával az érdeklődők megszemlélhetik a Hold krátereit, hegyeit, illetve a  

nyugati égen ragyogó Vénuszt, és a Szaturnuszt.  

Esőnap július 20. 

Július 20. -  Tanyás nap 

 Állatsimogatás- falun tartott állatok bemutatása 

 Szalay Zoltán fogatával - fogatos séta 

 Helyi mezőgazdasági vállalkozások gépeinek bemutatója 

Községünkben élő, termelő kismesterek, kisvállalkozások áruinak bemutatója. 

Szalma László és Molnárné Bárdi Andrea láncfűrésszel szobrot készítenek.  

 

Július 27.  -  Honismereti nap 

mailto:kzhonismeretikor@gmail.com
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Helyi műemlékek. Kiszombor és a Rónay család története. A garabonciás. Szellemi totó. 

A Rotunda és Helytörténeti Gyűjtemény látogatható. 

18 órakor – Vendégeink lesznek a Maros-parti Veterán Autós Motoros Közhasznú Sportegyesület motorosai Szilágyi 

László vezetésével. 

Tenczerné Kasza Mária kézműves-foglalkozásra várja a vendégeket. 

Közösségi napi rendezvények a főtéren. 

Augusztus 3.  – Tekergő nap 

12 órától  - Solymászbemutató, a tavaly megismert Kisteleki Gergely madarait láthatjuk. 

18 órakor - A makói SHINTAI DOJO csapat bemutatója Pap Gábor vezetésével. Megismerhetjük a Sosai Masutatsu 

Oyama 10 danos mestertől tanult, az általa kifejlesztett harcművészeti mozdulatokat. 

Kézműves-foglalkozás és arcfestés Szalmáné Horváth Mártika, Kozma Anikó, Tenczerné Kasza Mária és Majorosné 

László Editke segítségével. 

19 órától kukoricabál Rakonczás Pali és gitárosainak közreműködésével. Ők Földeákról érkeznek hozzánk. 

21 órakor - A  c s a n á d p a l o t a i  G o l d  F i r e  M o z g á s k u l t ú r a  é s  T á n c  E g y e s ü l e t  t ű z t á n c o s  

c s o p o r t j á n a k  b e m u t a t ó j a .  A  t ű z z s o n g l ő r k ö d é s s e l  t ö b b  é v e  f o g l a l k o z n a k .  

P r o d u k c i ó j u k  a  z e n e i  a l á f e s t é s  v á l a s z t á s a  m i a t t  i n k á b b  t á n c o s  j e l l e g ű .  

22 órakor - Meglepetésprogram 

Augusztus 10.  -  Ősmagyar nap 

14 órától  - vendégeink a Maros Kara Tíz és A Puszta Tüzének Őrzői. Lehetőség nyílik hétpróbázásra, jurtákba 

betekintésre, íjászkodásra. 

18 órától – Az Ősök Útja Szellemi Ösvény képviselője: Majercsik János Oguz részvételével tűzugrás dobolással kísérve, 

azoknak, akik kiérkeztek a labirintusból. 

Éjszaka búcsútábortűz. 

Nyitva tartás 

hétfő - csütörtök: 16-21 óra 

péntek: 16-24 óra 

szombat : 10-24 óra 

vasárnap: 10-21 óráig 

Kiegészítő programok, lehetőségek: Az útvesztő teljes ideje alatt a kiszombori Szabadidős és Természetjáró 

Sportegyesület által készített népi játékokkal tölthetik vendégeink kellemesen az idejüket. Szintén az útvesztő teljes 

idejében érdekes tombola.  

Szombatonként kiegészítő programok és éjszakai nyitva tartás, valamint délután Szalay Zoltán fogata indul a templom 

mellől az útvesztőbe. 

Péntek és szombatonként büfé Szabó István, Szasza segítségével. 

A programváltozás jogát fenntartjuk.   



 

    

 

 
2013. június 24. (hétfő) 16:00 Szent Iván-éji tűzugrás és néptánctalálkoz 
Szervező: Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör, Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 

Helyszín: Kiszombor főtér             

    Infó: www.kzhonismeretikor.hu 
 

2013. július 7. (vasárnap) 17:00 Zenés Nyári Esték –Makói Vegyeskar koncertje- és Szekeres Péter 
„Tiszavirág” című kiállítása 
Szervező: A „Kiszomborért” Alapítvány 

Helyszín: Kiszombori templom és Rotunda 
 

2013. július 14 - augusztus 11. Kiszombori Kukorica-útvesztő Fesztivál  
Szervező: Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör 

Helyszín: Kiszombor külterület, Óbébai út – Kübekháza felé vezető út        
       Infó: www.utveszto.com, www.kzhonismeretikor.hu 
 

2013. július 26.-27. (péntek-szombat) Kiszombori Közösségi Napok 
Szervező: Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 

Helyszín: Kiszombor főtér             

    Infó: www.kiszombor.hu 
 

2013. július 28. (vasárnap) Roncsderbi futam 
Szervező: Baranyi testvérek 

Helyszín: Kiszombor külterület – Ladánymajor          

 Infó: www.gyorsasagironcsderbi.hu 
 

2013. augusztus 2-3. (szombat-vasárnap) IV. Kiszombori Íjásztalálkozó 
Szervező: Puszta Tüzének Őrzői Kiszombori Hagyományőrző Egyesület 

Helyszín: Kiszombor külterület, az ún. régi Veszter-tanya az Óbébai utca végén, Kübekháza felé   

Infó: Tóth András - 06/70-310-52-36 

 

2013. augusztus 17. (vasárnap) 18:00 Zenés Est Szent István tiszteletére 
Szervező: Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 

Helyszín: Nagyboldogasszony katolikus templom (Szent István tér) 
 

 

 

 

2013. augusztus 18. (vasárnap) Búcsú 

http://www.kzhonismeretikor.hu/
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http://www.kiszombor.hu/
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Szervező: Nagyboldogasszony Plébánia Kiszombor 

Helyszín: Kiszombor katolikus templom és a főtér          

 Infó: Plébánia 62/297-040 
 

 

 

Református egyház hírei 
Köszönetet szeretnénk mondani a kiszombori református gyülekezet közreműködéséért, a szülők és hittanos gyerekeink 

helytállásáért, amivel a 2012/13-as tanévet zökkenő mentesen és sikeresen lezártuk. 

          Hirdetjük továbbá, hogy június 24-30. között nyári hittan tábort szervezünk a Kossuth u. 2 sz. alatti gyülekezeti 

házunkban, melyre szeretettel várunk minden kedves régi és leendő tanítványunkat és minden kiszombori gyereket (6-18 

éves korig) felekezeti hovatartozástól függetlenül. 

           Jelentkezni és érdeklődni az alábbi telefonszámokon lehet: 

           06/30-6024614 Ulicsák-Szabó Ágnes lelkész asszony 

           06/30-2919337 Pócsik Anna Mária hitoktató 

 

 
Kirándulás a kiszombori idősek klubjába 

 
2013. május 23-án a kiszombori idősek klubjába látogattunk el. Ők a mi testvérklubunk. 
Nagy-nagy szeretettel fogadtak bennünket, és mi is izgalmakkal teli vártuk ezt a napot. Sajnos, az idő nem 
kedvezett a kirándulásnak, de az a szeretetteljes fogadtatás, amiben részünk volt, feledtette velünk a rossz időt.  
Már a buszmegállóban vártak ránk, majd együtt elsétáltunk a klubba, ahol már sok ismerős arc fogadott minket. Az 
asztalok roskadásig voltak finomabbnál finomabb süteményekkel, melyeket a klubtagok sütöttek. A finom 
szendvics és az üdítő sem maradt el. Külön kiemelnénk a finom bodzateát, ami sokak tetszését elnyerte.  
A vezetőnő nagy szeretettel köszöntött bennünket, bemutatta a foglalkozási szobákat, amelyek hangulatosak, és 
ízlésesen díszítettek. A közös éneklés, nótázás, vidám beszélgetések még szorosabbá fűzték időseink kapcsolatát. 
Marika néni és Bözsike néni színvonalas előadása sokak arcára csalt mosolyt. Időseinket, dolgozóinkat saját 
készítésű ajándékokkal lepték meg, melyet nagy szeretettel fogadtunk.  
Ilyen vidám hangulatban telt el a napunk, melyre még nagyon sokáig emlékezni fogunk. Megbeszéltünk egy közös 
kirándulást, amely még szorosabbá fűzi barátságunkat. 

                                                  Földeáki idősek klubja tagjai és dolgozói 
 

 
Tisztelt Lakosság! 

 

Értesítjük Önöket, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. július 17-től új helyre költözik. 

Címünk: Kiszombor, Óbébai u. 11. (Gondozási Központ épülete) 

A ruhaadomány-osztás ideje július 1-től megváltozik, új időpont: minden héten, csütörtökön 9 és 10 óra 

között, változatlan helyen, a régi művelődési házban. 

Telefonszámunk változatlan: 62/297-156 

                                                                                                Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
 

 
 

 Védőnői levél 
 

Az idei évben is nagy sikerrel zajlott le a hagyományos Egészséghét. A vizsgálatokra a nagy érdeklődést az is mutatta, 

hogy szinte az összes időpontra volt jelentkező.  

Ezúton is köszönöm, hogy egy-két kivétellel mindenki jelezte, ha nem tud eljönni, így helyet biztosítva annak, akinek 

egyébként már nem jutott időpont.  

Szerencsére egyre többen felismerik, hogy a szűrővizsgálatoknak milyen nagy jelentőségük van egy betegség 

kialakulásának megelőzésében, felismerésében. A helyi vizsgálatokon többségében nők vettek részt, ami mutatja, hogy a 

férfiak számára még mindig nem elég fontos a megelőzés.  

 

Kedves Uraim! 



 

Ezúton szeretném felhívni a figyelmüket a szűrővizsgálatok fontosságára, elsősorban a prosztata elváltozások időben 

történő felismerésének fontosságára.  

A prosztatarák a férfiak leggyakoribb daganattípusa, és egyben az egyik legjobb gyógyhajlamú is, ami azt jelenti, hogy 

időben felismerve és kezelve szinte 100%-ban gyógyítható. Mégis minden évben kb. 1500 magyar férfi hal meg ennek 

következtében, mivel sajnos, gyakran későn fordulnak szakemberhez. A betegség kezdetben szinte tünetmentes, gyakran 

más betegség apropóján kerül felismerésre. Előrehaladott állapotban már előfordulnak panaszok, ilyenek a jóindulatú 

prosztata megnagyobbodásra jellemző tünetek (gyakori, sürgető vizelési inger, vizelet elakadása), de sokkal gyorsabban 

rosszabbodnak.  

Az 50 év feletti, tünetmentes férfiak számára a rendszeres urológiai szűrővizsgálaton való részvétel az egyetlen módja 

annak, hogy korai, gyógyítható esetek kerüljenek felismerésre.  

Erre a vizsgálatra is volt lehetőség az Egészséghéten, de az alacsony érdeklődésre való tekintettel, ezt a vizsgálatot ősszel 

megismételjük.    Üdvözlettel: 

Kozma Anikó 

Védőnő 

  

 
 
 

 

Egyházi hírek 
 

Visszatekintés: Csíksomlyó Pünkösd távlatában 

 

Zarándokút, közösség, befogadás, rácsodálkozás, emlékezés, kirándulás, értékeink 

felismerése, vidámság, találkozás, hagyományőrzés. 

Ezek a kifejezések jutnak eszembe, amikor visszagondolok azokra a napokra, melyeket közösen éltünk meg. 

Zarándokút, amelyet évek óta lelkesen szervez Moldován Irénke. Lelkileg megújulni, megtapasztalni a közös imádság 

megrendítő erejét. Amikor 6-700 ezren a világ különböző országaiban élő magyarok egy szívvel-lélekkel imádkoznak. Az 

idei mottó: „Boldog vagy, mert hittél!” Túlmutat az ünnepi alkalmon, meghív a mindennapokban való megélésre. A hit 

élet, ajándék, döntés és küldetés, melynek megélése átformál, továbbadása tanúságtevővé tesz. Közösség, ami az utazás 

elején kezdődött, mert Kiszomborról, Szegedről, Makóról, Apátfalváról alkottunk egy csapatot. Az egymás felé való 

figyelmesség, az elfogadás és együttérzés, a közös étkezések és az utána lévő beszélgetések. Napról napra erősítették ezt a 

tudatot. A befogadás öröme, ahogyan a szállást adó nővérek szeretettel vártak, ételt készítettek, pihenésünket 

biztosították. Amikor az Erdélyben élő falvak lakóival találkoztunk, ahogyan a Csíksomlyói nyereg hordozott a hátán. 

Rácsodálkozás, hogy minden szervezetten, békében, türelemben történt. A hatalmas tömegben nem történt baleset, 

mindenhová időben elértünk. A verőfényes napsütés, mely végig kísért bennünket, és amire a helybéliek is azt mondták, 

hogy ilyen már nagyon régen volt. Emlékezés múltunk fájdalmas és örömteli történéseire, jeles személyeire: Márton Áron 

püspök, Tamási Áron, Orbán Balázs. Helyeire: Székelyudvarhely, Torockó, Csíkkarcfalva, Szejkefürdő, melyekre 

ellátogattunk és tisztelegtünk. Kirándulás és értékeink felismerése, ami különösen köszönhető Kenyeres Sándornak és 

feleségének Arankának, akik a buszozás közben segítettek bennünket abban, hogy ne csak nézzünk, hanem lássunk is. 

Vidámság, ami végigkísérte utunkat. Tudtunk örülni egymás örömének, a székely ember szellemes vicceinek, melyekkel 

próbáltunk ébren tartani a másikat. A találkozás és hagyományőrzés lehetőséget adott egymás megismerésére. Olyan 

egység jött létre, amely átívelt határokat, amely gyógyít évszázados sebeket a nemzet és hazánk életében. Megszűntek a 

különbözőségek, arra figyeltünk, ami érték és ami gazdagít bennünket. A népviseletbe öltözött, székely emberek tiszta és 

őszinte hitére, amely által megőrződött magyarságuk. A különböző mesterek alkotásaira, amelyeket apáról fiúra 

hagyományoznak. 

 

Pünkösd az Egyház születésnapja. A Szentlélek kiáradása által Isten szeretete megújulást hoz az élet minden 

területére. Remélem, hogy a közös élmények bennünket és rajtunk keresztül másokat is segítenek ebben! 

Köszönet minden szervezőnek és résztvevőnek! Kívánom, hogy minél többen átéljük mindezt ne csak Csíksomlyón, 

hanem ott is, ahol élünk!          Varga Attila  

       plébános 

 

 

Angol tábor gyerekeknek 

 
Kedves kiszombori diákok! Kedves Szülők, nagyszülők! 

 

Remélve, hogy örültök a közeledő vakációnak, s hogy jó emlékeitek vannak a korábbi angol táborokról, örömmel 

értesítünk benneteket az új lehetőségről: 



 

Minden régi és új érdeklődőt hívunk szeretettel az immár hagyományos, 10. angol ökumenikus táborba, melyet a 

kiszombori Ady Endre Művelődési Házban rendezünk számotokra 2013. július 1-5. között, 5 éves kortól bármeddig, 

gimnazistáknak is.  

Kiszombori születésű lokálpatrióta lévén ezzel a kedvezményes részvételű szervezéssel szeretnénk lehetőséget nyújtani 

kifejezetten nektek ahhoz, hogy otthonosabban mozogjatok az idegen nyelvben. Ehhez játékos, jókedvű, sok énekkel, 

sporttal, kézműves foglalkozásokkal tarkított programot biztosítunk sok évtizedes tapasztalattal.  

A ti dolgotok csak annyi, hogy aktív, jókedvű részvétellel vitessétek magatokat a jól bevált módszerű nyelvi játékok 

lendületével. 

Kezdők és haladók külön csoportban foglalkozhatnak naponta 9-13 óra közt a nyelvbe ágyazott sokrétű ismeretekkel. 

Anyagot mi biztosítunk, ti pedig hozzátok magatokkal jó, fegyelmezett hozzáállásotokat, füzetet, író- és 

rajzeszközeiteket, s ha van, hangszereteket, esetleg kedvenc sporteszközötöket, pl. (foci)labdát. Nem fogtok unatkozni. 

Bőséges uzsonnát, innivalót hozzatok, ebédelni otthon fogtok. 

Gyertek, szeretettel várunk benneteket, akár kísérővel együtt. 

Hozzájárulási díj 2.000.- Ft / fő/ hét. 

Jelentkezni, érdeklődni a 06/30/ 295 1091 számon lehet minél hamarabb. 

 

Pongó Zsuzsa és Búzás Irénke angol szakos tanárnők 

 

 

Véradás  

Vegyen részt a Magyar Vöröskereszt által szervezett véradásokon és segítse Ön is a hazai 

biztonságos vérellátást. A véradáshoz nélkülözhetetlen eredeti személyi igazolvány, TAJ- és lakcím 

kártya. Adjon  vért és mentsen meg három életet! 

 

2013. július 27-én /szombaton/ a z óbébai iskolában 8-11-ig.  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Tájékoztatás étkeztetési szolgáltató változásáról 

 
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot arról, hogy 2013. június 30. napjával az étkeztetési szolgáltatás 

ellátására és a Rónay-kúria étterem működtetésére a Szent Gellért Borház és Étterem dr. Mihály Zoltán és Fiai 

Kfc.-vel megkötött szerződés megszűnik. Az Önkormányzat közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a 

szolgáltatás ellátására és az étterem működtetésére új szerződést kötött a nyertes pályázóval, a deszki székhelyű 

Határbástya Kft.-vel. Fentiekre tekintettel 2013. július 1. napjától a szolgáltatást a Határbástya Kft. végzi, az 

étkeztetési szolgáltatás biztosítása és a Rónay-kúria étterem működése a továbbiakban is folyamatos. 

 
  

Lakossági felhívás 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata azzal a felhívással és kéréssel fordul a Tisztelt Lakossághoz, hogy 

amennyiben lehetőségük van rá, ingatlanonként minimum 500 Ft-tal szíveskedjenek hozzájárulni 

a 2013. évi szúnyoggyérítés költségeihez. A hozzájárulás a Polgármesteri Hivatal házipénztárában 

fizethető be. Hozzájárulásukat előre is köszönjük.  
  
  
  

  
  

KÖZSZOLGÁLTATÓK ÉS KÖZINTÉZMÉNYEK ELÉRHETŐSÉGEI 

 

Név Nyitva tartás/ ügyfélfogadás Elérhetőségek 
Kiszombor Nagyközség Polgármesteri Hivatala 

Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 
Hétfő 8-16, Kedd 8-17 

Kedd 16-17 építésügyi ügyfélfogadás 
Szerda 8-16, Csütörtök 8-16 (ügyfélmentes nap), Péntek 8-12 

62/525-090  

phkiszombor@vnet.hu 

   

   

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 

Alapszolgáltatási Központ 

Kiszombor Óbébai u. 11. 

Nyitva tartás folyamatos. 62/297-074 

EESZI.KISZOMBOR@gmail.com 

Védőnői Szolgálat  
Kiszombor, Szegedi u. 2 

Hétfő-Szerda-Csütörtök-Péntek 8:30-9:30 
Önálló védőnői tanácsadás 

62/297-017 
vedono.kiszombor@gmail.com 



 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
Kiszombor, Szegedi u. 2/b. 

(a könyvtár épületében) 

Hétfő: 8:30-12:00 és 14-16 
Kedd: 14-17, Szerda 8:30-12, Csüt.: 14-16 

Pénteken nincs ügyfélfogadás 

62/297-156 
gyjsz.kiszombor@gmail.com 

Bölcsőde, Kiszombor, Kossuth u. 13. Hétfő - Péntek 6:30-17:00 62/297-070   kz.bolcsode@freemail.hu 

Fogászati ellátás 

Kiszombor, Szegedi u. 2/c 
Dr. Lázár István 

Hétfő 14:00 – 18:30, Kedd 8:00 – 12:30,  

Szerda14:00 – 18:30, Csüt. 8:00 – 12:30,  
Péntek iskolafogászat. 

62/297-464 

  

Körzeti Orvosi Rendelők 

 

I.számú körzet 
Dr. Hegyes Ferenc 

Kiszombor, Szegedi u. 2. 

 

 

Rendelési idő: 

Hétfő:    9-11 és 14:45-15:45      

Kedd:     9-11 és 14:45-15:45      
Szerda :  8-11      ------           

Csüt.:      9-11 és 14:45-15:45     

Péntek:   9-11 és 14:45-15:45 
 

Rendelkezésre állási idő: Hétfő - Péntek 8-16 óráig 

Tel.: 06/202041857 

62/297-001 

II. számú körzet 
Dr. Kiss Katalin 

Kiszombor, Szegedi u. 2. 

 

Rendelési idő: 
Hétfő: 9-12, Kedd: 13-16,  

Szerda: 9-12, Csüt.: 9-12,  

Péntek: Páros héten: 9-12 
Páratlan héten: 13-16 
 

Rendelkezésre állási idő: 8-16 óráig 

Ügyelet: 16 órától másnap reggel 8 óráig 
Telefon: 06-62/433-104 

6900 Makó, Vorhand Rabbi tér 1. 
Életveszély-elhárítás a nap 24 órájában a Mentőszolgálat 

hívásával a 104-es telefonszámon. 

06-62/296-706 06 20/978 53 36 
kisskatalin@sasip.hu 
 

Községi Könyvtár Kiszombor, Szegedi u. 2/b. Hétfő: 13-17, Kedd-Péntek 8-17 62/297-012     kzkonyvtar@sasip.hu 

Kiszombor Nagyközség Polgármesteri Hivatala 

Ady Endre Művelődési Ház 

Kiszombor, Szegedi u. 13. 

Hétfő - Péntek 9-18, ill. rendezvényfüggő 62/297-465     aemh@vipmail.hu 

eMagyarország Pont Hétfő 11-18, Kedd - Péntek 10-18 

Gyógyszertár, Kiszombor, Szegedi u. 2/c Hétfő - Péntek 8-16 62/297-024 

Magyar Posta Kiszombor   Nagyszentmiklósi u. 5. Hétfő - Péntek 8-16, Szombat 8-12  62/297-790 

Rendőrőrs Kiszombor     Kiszombor, Régi M. u. 2 Hétfő - Péntek 8-16  62/525-020 

Falugazdász: Nagy Csaba 

Kiszombor, Szegedi u. 13. Műv. Ház 

Keddenként 8-16 óráig 

(március 1-jétől érvényes ügyfélfogadás) 

62/297-465 

Hulladékudvar Kiszombor, Óbébai út. Szerda és péntek 8-16 óráig. Szombat: 8-12 óráig  

Tűzoltóság Makó Makó, Vorhand Rabbi tér 1.  62/510-740      segélyhívó: 105, ill. 112 

Rendőrkapitányság Makó 

Makó, Csanád vezér tér 13. 

Hétfő-Csüt.: 8-16, Péntek 8-11:30 

Kapitányi fogadó óra minden hónap első hétfőjén 14-16 

62/511-260 

107, ill. 112 

Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. 

Szeged, Városgazda sor 1. 
Hétfő - Csüt.: 7-15, Péntek 7-12 62/777-114 (kiszombori ügyek) 

ttkft@telepulestisztasag.hu 
  
  
  
 

 

  

ZZ OO MM BB OO RR II   GG AA ZZ DD AA   ÁÁ RR UU HH ÁÁ ZZ  
KISZOMBOR,           JÓZSEF ATTILA U. 13. sz.

- Rachel zsák piros, fehér      - csibedrót, baromfietetők-itatók 

-Rachel háló zöld 1,2 m       - cirokseprű, szerszámnyelek 

-Purhab, Acryl és szilikon tömítők     - Fólia 4,2 és 8,5 m széles 

- növényvédőszerek, gyomirtók      - gyújtógyertya, Brigéciol 

- cirokseprű, szerszámnyelek      - PVC csövek, idomok 

- festék, színezők, glettanyagok      - hangyairtó, csótánycsapda 

- KPL cső, idomok       - kerékpár külső-belső gumik 

 
 

KG csövek, idomok (szennyvíz bekötéshez) 

               Nyitva: H.-P.: 7:00-17:00     Szo.: 7:00-12:00  Telefon: 06 20 364 89 75 

 

 
 

KISZOMBORI HÍRADÓ  Szerkeszti a Szerkesztő Bizottság. Kiadja: Kiszombor Nagyközség Polgármesteri Hiva tala Ady Endre 

Művelődési Ház. E-mail: aemhaz@gmail.com. Nyomdai előkészítés: Kiszombor, Szeg edi út 13. 

mailto:kisskatalin@sasip.hu

