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K I S Z O M B O R  N A G Y K Ö Z S É G  Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K  I N F O R M Á C I Ó S  L A P J A  
 
 
 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata győjtést szervez az árvízsújtotta települések lakóinak megsegítésére. 

 

A védekezéshez, ill. az árvíz levonulása után a legnagyobb szükség az alábbiakra van: 
 

- TISZTÍTÓ ÉS FERTİTLENÍTİ SZEREK 
- TARTÓS ÉLELMISZER –  KONZERV ÉS AZONNAL FOGYASZTHATÓ, NEM ROMLÓ TERMÉKEK 
 

A győjtés helyszíne: Ady Endre Mővelıdési Ház (Szegedi u. 13.) 
 

Adományaikat MUNKANAPOKON 9-18 óráig hozhatják el JÚNIUS 18-áig (péntek) folyamatosan, 
illetve JÚNIUS 19-én (szombat) 9-14 óráig. 

SEGÍTSÜNK EMBERTÁRSAINKON!! 
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H I R D E T M É N Y  
 

T Ü D İ S Z Ő R É S  
 

Tisztelt kiszombori lakosok. A Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek Szakkórháza 
Tüdıszőrı Állomás mobil állomásával Kiszombor nagyközségben az alábbi idıpontokban tüdıszőrést tart: 
 

                   2010. június 30. (szerda)     9-15 óráig 
                   2010. július 1. (csütörtök)   9-15 óráig 
                   2010. július 5. (hétfı)          9-15 óráig 
                   2010. július 6. (kedd)           9-15 óráig 
                   2010. július 7. (szerda)        9-15 óráig 
                   2010. július 8. (csütörtök)   9-15 óráig 
 

A tüdıszőrés helye: Az Ady Endre Mővelıdési Ház (Szegedi u. 13.) udvara. 
 

40 éves kor alatt térítési díjat kell fizetni, melynek összege: 840.- Ft. Ezt a díjat csekken 
tudják befizetni, melyet a Polgármesteri Hivatalban vehetnek át. A befizetést igazoló csekket a 
tüdıszőrés igénybevétele elıtt kell átadni a szőrıbuszon. 
Várandós és szoptatós nık a tüdıszőrést nem vehetik igénybe! 
A szőrésre feltétlenül hozza magával TAJ-kártyáját és lakcímkártyáját! 
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AA  TTAARRTTAALLOOMMBBÓÓLL        
 

- HPV védıoltást finanszíroz az önkormányzat                    2-3. old. 
- Tájékoztató a képviselı-testület üléseirıl                     3-4. old. 
- Pályázati helyzetjelentés                           5-7. old. 
- Hírek az óvodából                               8-15. old. 
- Összefoglaló az egészséghétrıl                          17. old. 
- Civil hírek                                 21. old. 
- Rendırségi hírek – változások a KRESZ-ben                         22. old. 
- Programajánló – Szent Iván-napi rendezvény 
       - Kukorica-útvesztı Fesztivál                    23. old. 
- Hirdetés                                 24. old. 
- Melléklet: 

A BALLAGÓ DIÁKOK TABLÓJA AZ ÚJSÁG KÖZEPÉN 
 

ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTII  HHÍÍRREEKK        
 

POLGÁRMESTERI FOGADÓÓRAPOLGÁRMESTERI FOGADÓÓRAPOLGÁRMESTERI FOGADÓÓRAPOLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA    
    

Szegvári Ernıné polgármester minden hétfın fogadóórát tart irodájában, délelıtt 9-tıl 12 óráig. A hét többi 
munkanapján is bizalommal fordulhatnak ügyeikkel a polgármesterhez munkaidıben az irodájában vagy az 
alábbi telefonszámokon: 

06/525-090,  06 30 525 64 95 
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VVééddııoollttáásstt  ffiinnaannsszzíírroozz  KKiisszzoommbboorr  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattaa  
HPV-vírus elleni védıoltást biztosít a nagyközség a tinédzser korosztálynak 

 
A méhnyakrák súlyos betegség, késın felfedezve gyakran gyógyíthatatlan, halálhoz vezet. Kialakulásáért 99 

%-ban a Humán papilloma vírus (HPV) a felelıs, mely az egyik leggyakoribb szexuális úton terjedı kórokozó.  
A 2010. május 25-i képviselı-testületi döntés alapján Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2010-2011 

tanévtıl kezdıdıen lehetıséget biztosít a településen élı, illetve a nem településen élı, de a Dózsa György 
Általános Iskolába járó 13-14 éves lányok számára a Humán papilloma vírus elleni védıoltás ingyenes 
felvételére. A teljes védıoltási sor (3db) piaci ára 90.000 Ft. Az oltóanyagot az önkormányzat 
kedvezményesen, 60 816 forintos áron vásárolja és szülıi hozzájárulás után díjmentesen biztosítja. A 
lebonyolítást az önkormányzat a továbbiakban helyi rendeletben szabályozza.  

A szexuálisan aktív felnıttek – nık és férfiak egyaránt – kb. 80%-a megfertızıdik HPV–val élete során. A 
fertızések 5-10 százaléka tartóssá válik, és idıvel szemölcsök, illetve daganatos elváltozások kialakulásához 
vezethet a nemi szerveken és azok környékén, ritkán a száj-garat üregben, valamint a végbélben is. A WHO 
becslése szerint 2006-ban naponta közel 650 nı halt meg méhnyakrákban a világon. Magyarországon 2007-ben 
1300 új esetet diagnosztizáltak, és 420 ehhez köthetı halálesetet jegyeztek fel.  

2006 óta már van lehetıség védıoltásra. Két típust forgalmaznak, az egyik a vírus 2, a másik 4 komponense 
ellen véd. A vakcinákat az Európai Unióban törzskönyvezték. Az Európai Betegségmegelızési és Járványügyi 
Központ ajánlása szerint a 9-15 éves korú lányok tartoznak a HPV vakcináció elsıdleges célcsoportjába. A 
szexuálisan naiv életkorban történt immunizációnak a legnagyobb a hatékonysága, vagyis, ha a 3 oltásból álló 
sorozatot a nemi élet megkezdése elıtt adjuk be. A védıoltás beadása elıtt HPV szőrıvizsgálat nem szükséges. 
A vakcinák terápiás célra nem alkalmasak. A védıoltás a rendszeres méhnyakrák szőrést nem helyettesíti! 
(Epinfo: Módszertani levél 2010. évi védıoltásokról) 

A HPV a férfiakat is fertızi – a nık a fertızött férfipartnertıl kapják el a betegséget. A férfiaknál is 
ugyanúgy okozhat szemölcsöket, a daganatkeltı típusok nemi szervi daganatokat, fej-, nyaki daganatokat. A 4 
komponenső védıoltás a fiúknak is adható.  

Mivel az önkormányzat az oltási program bevezetése mellett döntött, a 4 komponenső oltóanyagot gyártó cég 
a szerzıdés keretében biztosítja, hogy a településünkön élı hölgyek 26 éves korig, illetve fiúk 9-15 éves kor 
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között az oltási program keretében az önkormányzaton keresztül beszerzési áron juthatnak hozzá a 
védıoltáshoz. 

A település önkormányzata ösztönzi az érintetteket, hogy jelenlegi és késıbbi egészségük érdekében minél 
többen vegyék fel a védıoltást, hogy kezdeményezésük révén minél kevesebben találkozzanak életük során a 
megbetegedés eme formájával. 
 

KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ  
 

TTáájjéékkoozzttaattóó  aa  kkééppvviisseellıı--tteessttüülleett  üülléésseeiirrııll  
 

Áprilisi, soros testületi ülését 27-én, kedden tartotta az önkormányzat képviselı-testülete. Elsı napirendi 
pont a Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat tájékoztatója volt a 2009. évben Kiszombor környékén 
végzett munkájukról (A beszámolót a 19-20. oldalon olvashatják. szerk.).  

Az ülés a polgármesteri jelentéssel folytatódott, melyben az alábbiakról tájékoztatta a képviselıket. 
 

„Az április hónapot a Húsvétolóval kezdeném, nagyon jól sikerült, jól érezték magukat a résztvevık. 
Április 7-én a háziorvosi rendelık eszközbeszerzésérıl dr. Kiss Katalinnal, dr. Hegyes Ferenccel 

egyeztettünk a beszerzendı eszközökrıl. 
Április 8-án rendkívüli testületi ülés volt. Délután pedig a háziorvosi rendelı és az iskola munkáiról 

egyeztettünk a mőszaki ellenırrel és a kivitelezıvel. 
Április 9-én a Víziközmő Kft. taggyőlésén voltam. 
Április 15-én az iskola és az orvosi rendelı pályázatok lebonyolításának adminisztratív munkáiról 

egyeztettünk. 
Április 19-én érdeklıdött a levéltár, hogy szeretnék megnézni a kastély épületét, mert raktárbázisra lenne 

szükségük. A Megyei Levéltár igazgatója, és munkatársai megnézték az épületet. Délután a védınıkkel 
egyeztettem a HPV-oltásokról, és a kapcsolódó testületi elıterjesztés tartalmáról. 

Április 21-én a Kör utcai járdafelújításról egyeztettünk. Már elkezdıdtek a munkák. Délután Kiss Gézáné 
EESZI vezetıvel köszöntöttük a bölcsıdei gondozónıket a Gondozónık Napján.  

Április 22-én dr. Sipos Márta munkajogásszal a könyvtár és mővelıdési ház által ellátott feladatok, 
szakfeladatkénti további mőködtetésével összefüggı munkajogi kérdéseket tárgyaltuk meg, és átadtuk az ehhez 
kötıdı anyagokat. Ezt követıen mikrotérségi fórumon voltam Makón.  

Április 25-én a Makói utcai kereszt szentelésén vettem részt. Nagyon szép rendezvény volt, a környezetét 
folyamatosan szépítjük majd. 

Lezajlott az országgyőlési képviselı választás második fordulója. Szeretném köszönetemet kifejezni a 
munkatársaimnak, valamint azoknak, akik részt vettek ebben, mert egy ilyen választásnak a lebonyolítása nagy 
körültekintést, szabályozottságot igényel.”  
 

Döntési javaslatokkal folytatódott az ülés. Az országgyőlési választások eredményének ismeretében a 
település képviselıi arról döntöttek, hogy határozati formában köszönik meg dr. Buzás Péter országgyőlési 
képviselıként végzett 4 éves tevékenységét. Továbbiakban a képviselı-testület Mágori Józsefnének gratulált 
országgyőlési képviselıi mandátumához és eredményes munkát kívánt. 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete márciusi ülésén döntött arról, hogy 
megkezdi a nagyközség Településrendezési Tervének és a Helyi Építési Szabályzatának felülvizsgálatát és 
módosításának elıkészítését. A rendezési terv és a helyi építési szabályzat módosítására a Tér-Idı 
Urbanisztikai, Építészeti, Képzımővészeti Bt. ajánlatát fogadta el. Jelen ülésen a tervezési szerzıdés 
tervezetének – mely tartalmazza a részteljesítésekkel kapcsolatos határidıket - megismerése után elfogadták azt.  

A település önkormányzata januári ülésén döntött pályázat kiírásáról a Rónay-kastély nem mőemléki 
raktárépületeinek bontására. A pályázat eredménytelenül zárult. A fent említett épületekre az önkormányzat 
2010. október 29-éig rendelkezik a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által kiadott bontási engedéllyel. Így a 
pályázat újbóli kiírása indokolt. A korábban kiírt pályázat alapjául szolgáló értékbecslés egy évnél régebbi, ezért 
annak megismétlése mellett döntöttek képviselıink, továbbá arról, hogy újból megpályáztatják a bontási 
munkákat. A pályázatok bontása után a májusi ülésen hozható döntés az ügyben. 

Településünk tagja a Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulásnak. A Társulás útján gondoskodik 
egyes környezetvédelmi feladatokról, többek között a szúnyoggyérítésrıl is.  

Mivel idıszerő a szúnyoggyérítés kérdésével foglalkozni, az idei szúnyoggyérítési pályázat felhívását kiadta 
a Magyar Turizmus Zrt. Dél-alföldi Regionális Marketing Igazgatósága. 2010. évben is nagyon korlátozott keret 
áll rendelkezésre. A képviselı testület a pályázat beadásáról döntött. 
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Az elızı évi költségvetési gazdálkodás végrehajtásáról elkészített zárszámadási (minden pénzügyi és 
könyvelési folyamatot lezáró) rendelettervezetet az államháztartásról szóló törvény alapján a költségvetési évet 
követı négy hónapon belül kell a Képviselı-testület elé terjeszteni. A fenti kötelezettségnek eleget téve 
terjesztette elı a polgármester a 2009. évrıl készült zárszámadási rendelettervezetet, melyet a képviselık 
elfogadtak. Ennek elfogadása után a társulási formában mőködtetett intézmények ugyanazon évi zárszámadó 
költségvetését fogadta el a képviselı-testület közösen a társulásban részt vevı Ferencszállás és Klárafalva 
képviselıivel.  
 

Május 25-én, kedden 9 órakor kezdıdött a képviselı-testület soros ülése. Elsı napirendben a település 
egészségügyi alapellátásának mőködésérıl hallgattak meg képviselıink tájékoztatót az EESZI vezetıjétıl, ill. a 
házi- és fogorvosoktól. Beszámoló hangzott el az EESZI intézményegységeinek, a bölcsıde, a Védınıi 
Szolgálat, a Családsegítı és Gyerekjóléti Szolgálat munkájáról is, továbbá a gyámhatósági munkáról. Az 
írásban beadott terjedelmes és részletes tájékoztatóikat szóban egészítették ki, ill. válaszoltak a felmerülı 
kérdésekre (A beszámolók teljes terjedelemben olvashatók a testületi ülések nyilvános anyagában, melyek a 
könyvtárban, a mővelıdési házban és a Polgármesteri Hivatalban kérhetık. szerk.) 

Képviselıink tárgyalták a méhnyakrák és egyéb nemi szervi megbetegedéseket okozó HPV-vírus elleni 
védıoltás betegséget megelızı hatásait, eredményeit, ill. ezzel összefüggésben a kiszombori 13-14 éves lányok 
számára az oltás finanszírozásának lehetıségét. 
 

Második napirend volt a polgármesteri jelentés. 
 

„Április 28-án az orvosi rendelı felújítás helyszíni bejárásán voltam. Április 30-án Többcélú Kistérségi 
Társulás ülése volt Makón. 

Május 1-jén csendes ünnep volt, a ballagások miatt kevesen voltak kint a rendezvényen. 
Május 2-án horgászverseny volt, sokan látogattak ki a Vályogos partjára Zomborról és vidékrıl egyaránt.  
Május 3-án szennyvíztársulási ülésen voltam. Kértük, hogy a pályázati anyagban a házi bekötéseket járda 

alatti átfúrásokkal oldják meg. 
Május 7-én a Kör utcai járdafelújítás kapcsán bejárást tartottunk.  
Május 10-én ivóvízminıség-javító program társulási ülésén voltam. 
Május 11-én a HPV védıoltás kapcsán megbeszélést tartottunk. 
Május 13-án TÖOSZ küldöttgyőlésen voltam Budapesten. 
Május 14-én Makón az Expón konferencián voltam, amit a LEADER-es fejlesztésekrıl tartottak, és Rónainé 

Török Csilla bemutatta pályázatukat. Ezen a napon volt a Vályogos-tó munkaterületének átadása is.  
Május 15-én Makón az Expo megnyitóján voltam.  
Május 17-én a Víziközmő Társulat Intézı Bizottsági ülésén vettem részt. Délután ivóvízminıség-javító 

program végrehajtásának feladatairól tanácskoztunk Makón. Ezt követıen az óvoda és az iskola vezetıivel, és 
Ferencszállás, Klárafalva körjegyzıjével az indítandó csoportokról egyeztettünk dr. Debrey Attila 
társaságában. Majd a „Kiszomborért” Alapítvány kuratóriumi ülésén voltam.  

Május 18-án a Magán Zeneiskola néptáncbemutatót tartott nagy érdeklıdés mellett a kiszombori mővelıdési 
házban, ahol a megjelent szülık, nagyszülık lelkes elismerésével kísérve mutatták be tudásukat az óvodás és 
iskolás korú fellépık. 

Május 19-én a Víziközmő Társulat küldöttgyőlése volt Makón. Több személytıl hallottam, hogy Kiszomboron 
aggódnak, hogy kevés lesz a bekötésre a megtakarított pénz. Azt tudni kell, hogy Makó és Kiszombor 70.000,- 
Ft-okat számolt a bekötésekre a másik négy település 50.000,- Ft-ot. Ez az összeg számításaink szerint fedezi a 
bekötések költségeit. 

A Sportcsarnok energetikai pályázatát megnyertük, a közbeszerzési eljárást elı kell készíteni. Elkezdték a 
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési munkáit és a Helytörténeti Győjtemény felújítását is.”  
 

Az ülés rendelettervezetek és döntési javaslatok megtárgyalásával folytatódott.  
A közpénzekbıl nyújtott támogatások odaítélésérıl szóló törvényrıl alapján a civil szervezetek pályázati 

úton kérhetnek mőködési támogatást az önkormányzatoktól. A pályázat kiírásra került, az elbírálás a pénzügyi 
bizottság ülésén megtörtént, melyet a képviselı-testület is elfogadott. A 2 630 000 forintos keretösszegbıl az 
alábbi pályázó társadalmi szervezeteket támogatja az önkormányzat: 
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- Kiszombori Sporthorgász Egyesület                50 ezer Ft 
- Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete – Kiszombori Csoport   20 ezer Ft 
- Kiszombor Községi Sportkör                 2.446 millió Ft 
- Nagyboldogasszony Plébánia Kiszombor             100 ezer Ft 
- Trianon Emlék Egyesület                   20 ezer Ft 

 

A Rónay-kastély raktárépületeinek bontására kiírt pályázatra több érvényes ajánlat érkezett. Ezeket tárgyalta 
meg a pénzügyi bizottság ajánlása alapján a képviselı-testület. A pályázaton nyertes vállalkozás a BB Beton 
Kft. lett. A bontási munka hamarosan elkezdıdik. 

A települési önkormányzatot 2010. június 16-ától augusztus 31-éig terjedı idıszakra gyermekek szociális 
étkeztetésére kötött felhasználású támogatás illeti meg. A támogatást azok a települések kaphatják meg, melyek 
vállalják, hogy legalább 44 munkanapig napi egyszeri meleg étkezést biztosítanak. A támogatásból az 
önkormányzat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı, elsısorban 10 év alatti gyerekek 
étkezését biztosítja. Az étkeztetésre igénybe vehetı támogatás legfeljebb 370 Ft/fı. Az iskola és a gyermekjóléti 
szolgálat felmérése alapján 86 fı számára van igény az étkeztetésre. Ennek bekerülési költsége 2 584 205 forint, 
ehhez 1 313 500 forint támogatást kapott az önkormányzat. A képviselı-testület döntött a fennmaradó 
1 270 705 forintos összeg biztosításáról, így az érintett gyerekek mindegyikének átlag 50 napra biztosítható a 
meleg étkeztetés. 

Tizedik alkalommal szerveznek Makón Ifjúsági Mővésztelepet, ahová településünk minden évben delegál 
tehetséges diákokat. Az egy tanulóra esı részvételi díj 15 384 forint. Az általános iskola és a mővészeti iskola 
pedagógusainak ajánlása alapján tavaly 6 fı vett részt. Képviselıink az ajánlások alapján megszavazták, hogy 
az idei évben 7 diáknak biztosítják a részvételt. 

A közoktatásról szóló törvény értelmében a fenntartó meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai 
csoportok számát, továbbá engedélyezi az osztály, ill. csoport átlaglétszámtól való eltérést, meghatározza az 
adott tanítási évben a heti kötelezıen ellátandó óraszámot, az iskolában és az óvodában indítható osztályok, 
csoportok, napközis csoportok számát, továbbá engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést. 

A következı tanév elıkészítéséhez a korábbi évek gyakorlatának megfelelıen a Makó Város Polgármesteri 
Hivatala Közoktatási Osztályának szakmai iránymutatását kérte a település.  
 

Az iskolában indítható osztályok száma a 2010/2011-es tanévben:  16 osztály indítható 
8 alsós osztály (6 iskolaotthonos) 
8 felsıs osztály 
2 napközis csoport 

 

Az óvodában indítható csoportok száma a 2010/2011-es nevelési évben:   7 csoport indítható 
 

KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ  
 
 

NAGYON KÖSZÖNJÜK!! 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata nagy köszönetet mond  
Dömösi Lajos virágkertésznek (Dömösi kert, Mezı u. 53.), aki  
1000 (!!) darab Begónia plántát ajánlott fel a falunak. A virágok  
köztereinket fogják még szebbé tenni. 
  

PPÁÁLLYYÁÁZZAATTII  HHÍÍRREEKK        
 

SSiikkeerrtt  ssiikkeerrrree  hhaallmmoozz  ppáállyyáázzaattaaiivvaall  KKiisszzoommbboorr  
Pályázati helyzetjelentés 

 

Kiszomboron évek óta jellemzı, hogy folyamatosan felújítás, beruházás folyik a település valamely pontján. 
A 2010-es évre kiemelkedıen sok záruló, ill. induló felújítás, fejlesztés jut.  

Tavaly vette kezdetét a nagyközség eddigi legnagyobb, pályázatból finanszírozott felújítása.  A Dél-alföldi 
Operatív Program (DAOP) pályázati felhívására „A Kiszombori Mikrotérségben korszerő oktatási feltételek 
megteremtése a Dózsa György Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésével” címmel benyújtott pályázatnak 
köszönhetıen összesen 216.535.226 forintból újult meg az általános iskola két épülete. A fenti összegbıl közel 
22 millió forint önrészt vállalt a település, ill. további 5 millió forintot költöttek az iskolaépület szolgálati 
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lakásként mőködı, pályázatban nem szerepeltethetı részének felújítására. Az önrész összegét egy „EU Önerı 
Alapos” megnyert pályázat 10 846 830 forinttal tette kedvezıbbé. 

A két iskolaépület felújítási munkái az utolsó fázisban tartanak. Az épületek kívül belül megújultak, 
falszigetelést, hıszigetelést, új vakolatot, burkolatcserét, új nyílászárókat, elektromos rendszert, berendezési 
tárgyakat, felújított vizes blokkokat kaptak. A teljes akadálymentesítésre is sor került.  

Az új színekben pompázó épületek elıkerti kerítéseit elbontották, így láttatva a szép homlokzatokat, ill. az 
ún. „kisiskola” újjáépített harangtornyát.  

Szintén az utolsó simításokat végzik az orvosi rendelıkön. A DAOP pályázati felhívásra „Kiszombori 
egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, orvosi rendelık korszerősítése, felújítása” címmel beadott pályázattal 
az önkormányzat közel 33 millió forint európai uniós támogatást nyert. A pályázat teljes bekerülési költsége 
35.852.449 forint. Ebbıl teljeskörő felújításon esett át a két háziorvos rendelıje. Ízléses, barátságos rendelık 
születtek, amelyek a mai kor elvárásainak mindenben megfelelnek, így természetesen akadálymentesek is. 
Eszközvásárlásra a pályázati összegbıl 2.484.806 forintot fordítanak. Önerıként 3 585 000 forintot biztosított 
az önkormányzat, ezt 3 154 000 forinttal egészítették ki a felújítás közben felmerült átalakítási munkák miatt.  

A befejezésükhöz közeledı felújításokkal egy idıben több új beruházás indult a településen. A Dél-alföldi 
Regionális Fejlesztési Tanács területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési feladatokra (TEKI) kiírt pályázati 
forrásából indult a nagyközség leghosszabb utcájának, a Kör utca járdafelújítása. Az Óbébaitól a Szegediig 
praktikus és szép térkı burkolatot kap az utca jobb oldali járdája.  

Az összesen 28.690.735 forintba kerülı felújításból 14.609.000 forint a pályázati támogatás és 14.081.735 
forint az önrész. 

Kiszombor igen gazdag mőemlék épületekben. 2006-ban az egykori Rónay Aladár-kúria született újjá. Idén 
egy újabb mőemlék, a Helytörténei Győjteménynek helyet adó klasszicista magtárépület és környezete újul, 
szépül meg. A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal „Vidéki örökség megırzéséhez igénybe vehetı 
támogatások” címő Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett pályázatán 21.336.336 
forint támogatást nyert az önkormányzat. Ehhez önrészként 5.334.084 forintot biztosított, így összesen 
26.670.420 forintos felújítás és parkosítás kezdıdhetett meg. A munkák várhatóan ısszel zárulnak. 

A település egyik igen fontos természeti kincse, ill. népszerő pihenı és sportolásra szolgáló helye a 
Vályogos-tó. A falu vizeit is befogadó záportó horgásztóként is funkcionál, tehát egyszerre két nagyon fontos 
szerepet tölt be a falu életében. Így az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program pályázati felhívására 
„Horgásztó és környezetének megújítása” címmel beadott pályázat is mindkét célt kívánja szolgálni. 

A tervezett fejlesztés jelentıs elırelépés lehet a tó turisztikai lehetıségeiben. Tartalmaz parkosítást, 
növényültetést, esıbeállók, padok, asztalok, táblák, mobil WC elhelyezését. Ennél is fontosabb, hogy a 
település csapadék- és belvíz befogadó helye mederkotrással, partszakaszok felújításával, megerısítésével, 
zsilipekkel és mőtárgyakkal teljesen megújul. Hosszútávra megoldódik a tó vízkormányzása és alkalmas lesz 
egy települési szintő csapadékvíz-elvezetı csatorna felújítás után fogadni a bel- és csapadékvizet.  

A napokban elkezdett beruházásra elnyert pályázati forrás 11.144.185 forint. Önkormányzati önrész 
12.079.756 forint, így a teljes bekerülési költség 23.223.941 forint. A tervek szerint ıszre ez a beruházás is 
elkészül. 

A Polgármesteri Hivatal vízszigetelési munkáira elnyert pályázati felújítás végeztével szinte azonnal újabb 
kezdıdött. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez 
benyújtott „Kiszombori Polgármesteri Hivatal épületének komplex akadálymentesítése” címő pályázaton 
14.788.530 forintot nyert az önkormányzat, melyhez 1.643.170 forint önrészt biztosított.  

A 16 431 707 forintos beruházási összkeretbıl kiépítésre kerül az épület akadálymentes megközelítése, az 
épületen belüli közlekedés akadálymentesítése, az elıírásoknak megfelelı WC, és akadálymentes parkoló 
kiépítése az épület elıtt. 

A jelenleg futó vagy záruló beruházások mellett újabb nyertes pályázatokról kapott értesítést a település 
önkormányzata.  

A Sportcsarnok komplex energiatakarékossági fejlesztésére a Környezet és Energia Operatív Program 
keretén belül pályázott a település. A pályázat támogatást nyert, így sor kerül a Sportcsarnok külsı 
nyílászáróinak cseréjére, a külsı falak hıszigetelésére, a központi főtés berendezéseinek cseréjére. 

A fentiekhez nyert támogatási összeg 34 034 544 forint.  
A Karátson Emília Naköziotthonos Óvoda felújításának elsı szakasza egy korábbi pályázatból valósult meg. 

Az épület ún. régi szárnya második ütemként szintén pályázati forrásra támaszkodik.  
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Az Önkormányzati Minisztérium „A bölcsıdék és a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére 
kihirdetett pályázati felhívásra beadott pályázat támogatást nyert, így az óvoda felújítás második üteme is 
kivitelezhetı. A felújításban tervezett burkolatcsere, fürdıszobák felújítása és nyílászáró csere 9,2 millió forint 
támogatási összegbıl, ill. a 20%-os önkormányzati önrészbıl valósítható meg.  

A fenti helyzetjelentésbıl látható, hogy tényleg folyamatos a felújítások sora Kiszomboron. A részletezettek 
mellett több kisebb pályázat is fut, ill. eredményhirdetésre vár. 
 

IISSKKOOLLAAII  HHÍÍRREEKK        
 

PPeeddaaggóóggiiaaii  ffóórruumm  sszzüüllııkknneekk  
 

2010. május 25-én, kedden, az iskola szervezésében az érdeklıdı szülıknek lehetıségük nyílt arra, hogy 
találkozzanak dr. Zsolczay István pszichológussal. A program apropóját az adta, hogy mindannyian érzékeljük, 
a felnıtt társadalom zaklatottsága a gyerekek életére is rányomja a bélyegét. Abban a reményben ültünk össze 
szülık, tanárok és a szakember, hogy szakszerő segítséget, útmutatást kapunk problémáink megoldásához. Bár 
a hallgatóság soraiban a szülık ültek többségben, de mi, pedagógusok is élvezettel hallgattuk a színvonalas 
elıadást.  

Az agresszió, az agresszív viselkedés napjaink fontos problémájává vált nemcsak az iskolában, hanem az 
élet bármely területén. Meghatározásában lényeges elem a szándékosság. Agresszióról akkor beszélünk, ha 
másnak szándékosan kárt okozunk. Az agresszió fogalmához elsısorban negatív értelmezések kapcsolódnak. A 
klasszikus definíció szerint agressziónak nevezünk minden olyan szándékos cselekvést, amelynek indítéka, hogy 
– nyílt vagy szimbolikus formában – valakinek vagy valaminek kárt, sérelmet vagy fájdalmat okozzon 
(Ranschburg, 1998). Egy dolgot azonban érdemes közelebbrıl is megvizsgálni. A szándékosság nem feltétlenül 
tudatos. Véletlenül okozott sérelmek mögött is állhatnak agresszív motívumok.  Szerencsés dolog, ha tisztában 
vagyunk az okaival, illetve megtanuljuk a kezelését.  

A gyermeki agresszió több formában is megnyilvánulhat. Irányulhat például egy célszemélyre (testvérre, osztálytársra 
stb.), lehet közvetett: a gyermek a szüleire dühös, mert beleszólnak az életébe, ezért a tanárt kikészíti az órán, hogy 
valahol levezethesse a dühét.  

Az agresszió lehet tudatos: a gyermek tisztában van cselekedetével, tudja, mit és miért csinál. Lehet tudattalan: a 
keletkezett feszültséget megpróbálja valamilyen formában levezetni, például: körmöt rág, dohányzik stb. Lehet elfojtott 
agresszió: valakire vagy valamire dühös, nem talál megoldást, de magába fojtja. Ebbıl késıbb szorongás fejlıdhet ki. 

A szakember a kisgyermekkori következetes nevelés fontosságát hangsúlyozta, hiszen a gyermek hat-hét éves koráig 
beépülnek azok a lényeges szabályok, amelyek gátolják az ösztönök eluralkodását. Amennyiben jól, következetesen 
neveljük gyermekünket, megerısítjük ezeket a szabályokat, akkor késıbb nem vált ki belıle agressziót, ha egy-egy vágya 
nem teljesül azonnal.  

Az iskolának és családnak ezen a ponton kapcsolódnak össze a feladatai, hiszen az otthon kialakított értékek mentén 
kell nekünk új értékeket létrehozni, csiszolgatni a meglevıket, hogy a gyermek kiegyensúlyozott, sikeres felnıtté 
válhasson.  

Baloghné Papós Borbála 
 

KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ  
 

OOllvvaassssoonn  eeggyyüütttt  ggyyeerrmmeekkéévveell!!  
 

A Dózsa György Általános Iskola magyaros munkaközössége 3 fordulós családi vetélkedısorozatot indít a családi 
olvasás érdekében. 

Minden évfolyamon más-más könyvet szükséges elolvasni gyermeknek és szülınek.  A családi csapatok létszáma 2-5 
fıs is lehet.  

A verseny folyamán egy levelezı feladatsort oldanak meg, természetesen otthon, és kétszer az iskolában rendezzük 
meg a vetélkedıt. 
A verseny ideje: 2010. október, december és február. 

A könyvek évfolyamonként: 
5. o. Eric Knight: Lassie hazatér 
6. o. Mikszáth Kálmán: A beszélı köntös 
7.o. Rejtı Jenı: Csontbrigád 
8. o. Orwell: Állatfarm 

Jelentkezni a vetélkedıre a gyermek szaktanáránál vagy a beskeendresz@gmail.com e-mail címen lehet. 
Kérjük, csatlakozzanak minél többet ehhez a tartalmas, hasznos, játékos idıtöltéshez. 
 

az iskola magyaros munkaközössége 
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ÓÓVVOODDAAII  HHÍÍRREEKK        
 

HHíírreekk  aazz  oovviibbóóll  
 

Élményekkel teli óvodás mindennapjainkból szeretnénk egy kis szemelgetést adni. 
� Április 8-án (csütörtökön) a bölcsıdében voltunk a Napsugár nagycsoport gyermekeivel. A tavaszköszöntı 

mősorunk bábozással kezdıdött, melynek címe: Tojásfestés bökkenıkkel.  
A két kis nyuszi története nagyon tetszett az apró közönségnek. Ezt követıen a nagycsoportosaink 
tavasztündérrıl verseltek, s minden kis bölcsis egy-egy pillangót kapott ajándékba. Ovisaink azonban a 
legnagyobb izgalommal a közös játékot várták. A játék végén vendégül láttak bennünket, és egy „jó 
délelıtt” érzésével tértünk a „mi otthonunkba”. 

 
� A 2009-2010-es nevelési évben szintén több alkalommal egészségvédı foglalkozást tartottak védınıink 

az óvodai csoportokban. Élménydús, gyermekközeli foglalkozások keretében ismertették meg 
gyermekeinkkel a személyi higiénia, a helyes táplálkozás és a „víz mint fontos életelem” -mel kapcsolatos 
tudnivalókat. Köszönjük Csikósné Hamza Gabikának és Kozma Anikó védınıknek, hogy eljöttek közénk.   

 
� Április 14-én most már korcsoportonkénti versmondó versenyt rendeztünk a könyvtárban, ahol 

óvodásaink kiválóan szerepeltek. Meggyızıdhettünk tehetségükrıl, rátermettségükrıl. Minden korosztály 
képviseltette magát a megmérettetésben, elkápráztatva, olykor-olykor mosolyt csalva a zsőri arcára. 
Mindenki részesült valamiféle elismerésben. A könyvtár nagylelkő felajánlásaként a legsikeresebbek értékes 
könyvekkel gazdagodhattak. A 2010. évi versmondó versenyünk legjobbjai: 

 Kiscsoportos korosztályban: 
I. Antali Panna 
II. Varga Boglárka 
III.Czene Vivien 

 Középsıs korosztályban: 
I. Mészáros Gergı 
II. Gera Bazsó 
III.Asztalos Elizabet 

 Nagycsoportos korosztályban: 
I. Pipic Dorka 
II. Horváth Mónika 
III.Barna Zsolt 

Különdíjat kapott:  Kohányi Attila (nagycsoportos) 
 

A „Házi Versmondó Verseny” elıselejtezıként is mőködött. Innen jutottak tovább legügyesebb 
versmondóink a május 14 –én megrendezésre került térségi versmondó versenyre. A maroslelei 
megmérettetésen emléklappal jutalmazták Mészáros Gergıt (Bajnok csoportból) és Kohányi Attilát (a 
Napsugár csoportból). Pipicz Dorka (Napsugár csoport) III. helyezést ért el. Szeretnénk megköszönni a 
szülıi segítséget Sákovics Gyöngyinek a gyerekek szállításáért.  

 

� Áprilisban került megrendezésre az óvoda és a Nagyközségi Könyvtár közös szervezésében az „Én és az 
anyukám” címő rajzkiállítás is. 23 pályamő került kiállításra, melyekre két hét alatt közel 180 darab 
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szavazatot adtak le az érdeklıdı látogatók. (Mindenki csak egyszer szavazhatott!) Az eredményhirdetést az 
iskolások zenés verses mősora gazdagította. A kiállított rajzokra érkezett szavazatok alapján a következı 
eredmények születtek. 

  
Kiscsoportos korosztályban: 
I. Rácz Emese  
(67 szavazattal) 
II. Kincses Zalán  
(48 szavazattal) 
III. Magyar Cintia  
(19 szavazattal) 
 
 

Középsıs korosztályban: 
I. Jani Zsófia  
(59 szavazattal) 
II. Naszradi Réka  
(17 szavazattal) 
III. Tóth Tamara  
(16 szavazattal) 
  

Nagycsoportos korosztályban: 
I. Szőcs Virág  
(67 szavazattal) 
II. Tóth Bence  
(48 szavazattal) 
III. Dávid Ivone  
(19 szavazattal) 

Köszönjük mindazoknak, akik eljöttek és szavazatukkal, érdeklıdésükkel örömet szereztek és ösztönözték 
óvodásainkat. 

     
� Ebben az évben kiemelkedı témakörünk a közlekedés volt. Célunk a helyes közlekedési kultúra kialakítása, 

megismertetése a gyerekekkel. Ismeretszerzés, a közlekedéssel kapcsolatos minél több tudás átadása játékos 
formában. Ezt szolgálta a „Közlekedési hét” programunk, mely magában foglalt elıadásokat, bemutatót, 
kiállítást, filmvetítést, a hagyományosan megrendezésre kerülı Rendvédelmi napot, valamint makett falu 
létrehozását, melyet közlekedési eszközök, jármővek tarkítanak. Minden gyermek részt vett az alkotásban, 
ezzel is elmélyítve ismereteiket. A Rendvédelmi napon segítı szülıknek ezúton köszönjük munkájukat. 
Szabó Ferenc és feleségének Zsuzsának, valamint Horváthné Szilvinek és Neparáczkiné Incikének.  
Köszönjük a helyi körzeti megbízott, Debreczeni Gábor együttmőködését is, aki lehetıvé tette munkatársa - 
Hadobás Marcell törzsırmester részvételét a programon. İ a biztonságos közlekedés gyakorlati 
alkalmazásáról beszélgetett a gyerekekkel. Minden kedves résztvevınek szeretnénk megköszönni a 
közremőködését. 

  
� Határszemle lovas kocsival. 2010. május 3-án Tóth István (Bence apukája) lovas kocsival kivitte 

csoportunkat a pincedombi bigecsekbe, ahol megfigyeltük a kerti munkálatokat, határ menti növényeket és 
állatokat. Köszönjük, hogy minden évben biztosította számunkra ezt az igazán nagy élményt nyújtó 
programot.  
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� Május 5-én a Ficánka és Bajnok középsı csoportos gyerekek és nevelıik a Nagyközségi Könyvtártól ismét 
meghívást kaptak, könyvtári állatsimogatóra. Juhász – Gız Szilvia zoo-pedagógus, a szegedi Vadaspark 
munkatársa vetítéssel egybekötött színvonalas elıadást tartott a gyerekeknek, ahol betekintést adott érdekes 
állatok életébe, megismertette azok viselkedési szokásait, és zárásul a gyerekek egészen testközelbıl is 
szemrevételezhették, megsimogathatták azokat. Kezükbe vehettek például strucc-, emu- és teknıs tojást. 
Simogathattak törpefülő nyulat, oroszlánsörényő tengerimalacot, gabonasiklót. A gyerekek ismét életre 
szóló élménnyel gazdagodtak e program segítségével. Köszönjük. 

 

     
 

� A tavaszhoz és a közelgı anyák napjához kapcsolódóan,- több csoport tett látogatást a Dömösi 
kertészetben - Marikánál és Laci bácsinál. Csupaszív emberek lévén, mindig nagy öröm hozzájuk menni. A 
gyerekek bekukucskálhattak a fóliasátrakba, megcsodálhatták a színpompás virágokat. Senki sem távozott 
üres kézzel. Minden kisgyerek kezébe jutott egy-egy apró virágocska, mellyel óvodánkat díszíthettük, illetve 
az ajándékba kapott virágokból haza is vihettek.  

       
� Nagy eseményre készültek a minap a Napraforgó csoport tagjai, ugyanis kirándulni mentek Pincedombra, 

lovas kocsival. „Ilyen még nem volt. Egész napra itt hagytuk az óvodát! Lázas készülıdés, színes 
hátizsákok, kipirult arcok, és még az idıjárás is kegyes volt hozzánk. Ragyogó napsütésben keltünk útra. 
Volt játék, móka, kacagás, bográcsban fıtt ebéd, pónilovaglás, és még egy igazi jurtát is megnézhettünk. A 
nagyszerő programokért köszönet illeti Tóth Andrást és feleségét Andikát, akik meghívták a csoportot a 
kiskertjükbe, elkészítették a finom ebédet. Valamint Csepkó Gábort, aki a helyszínre szállított bennünket 
Villám nevő lova segítségével és feleségét Rózsikát, aki kemencében sült kenyérrel kényeztetett.” 
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„ A múlt erıt ad a jelenhez,  
Hogy építhessük a jövı várát!” 
(8. a osztály) 
 
 

8/A 
Osztályfınök: Nagy Róbert 
 

Bajusz Mónika 
Bandor Csaba 
Bódi Laura 
Csepkó Márk 
Görbe Boldizsár 
Haklik János 
Halász Szimonetta 
Harkai Noémi 
Hatvani Zoltán 
Horváth László 
Hıgyes Edina 
Kohajda Tamás 
Kóródi László 
Köböl Norbert 
Mraznicza Zoltán 
Papp László 
Petrik Tibor 
Sárkány Anita 
Szeles Brigitta 
Szilvási Sándor 
Takács Gabriella 
Tenczer Zita 
Zatykó Orsolya 
Zombori Evelin 

 
 

„Fény vagy te is: lobogj hát!  
Melegíts és égess! hinned kell,  
hogy a világ Teveled is ékes.” 
(Tóth Árpád) 
 
 
 
 

8/B 
Osztályfınök:  
Harmatosné Barna Mária 
 

Apró Balázs 
Balogh Anna 
Csejtei Ágnes 
Farkas Péter 
Ferencsik Mónika 
Fodor Ádám 
Fodor Daniella 
Herczeg Bence 
Jankó Zsolt 
Kajti Krisztina 
Klonka István 
Kóródi Flórián 
Maróti Ákos 
Molnár Renátó 
Molnár Zsolt 
Polgár Gréta 
Szemerédi Alexandra 
Szőcs Szilvia 
Turi Krisztina 

 

Kedves Ballagók! 
 

8 évvel ezelıtt már túl voltatok az iskolai beíratkozáson. Szüleitekkel együtt még nem tudtátok, hogy egyben marad-e 
a csapat, kihez, melyik tanító nénihez fogtok kerülni. Az óvodai ballagás után a legfıbb téma a szeptemberi iskolakezdés 
volt. A nyarat várakozással, izgalommal töltöttétek, hiszen új intézményben kezdtétek a tanévet.  

A kezdeti zökkenık után az év gyorsan eltelt, s máris megtanultatok írni, olvasni, számolni. A második-harmadik-
negyedik év után azon vettétek észre magatokat, hogy új épületbe kerültetek. Nemcsak az épület volt új, hanem a tanárok 
és sok tantárgy is. A megmérettetés és az elvárás évrıl évre nıtt, s vele együtt ti is. Elmondhatjuk, hogy van mire 
visszaemlékezni.  

Az alma máterben eltöltött évek, az osztálytársak kitörölhetetlenül megmaradnak. Az élet sokszor ismétli magát, most 
hasonló érzések élnek bennetek, mint 8 évvel ezelıtt. Megtörténtek az iskolai jelentkezések, nem tudjátok, kik lesznek az 
osztálytársak, ismeretlenek még a tanárok, s velük együtt még oly sok minden.  
 

Kedves Ballagók!  
Kérlek benneteket, hogy nıjetek fel a feladathoz, és lássátok meg az itt eltöltött évek lényegét, értsétek meg üzenetét. 

Az, hogy milyen emlékeket győjtötök egy idıszakról, csak magatokon múlik. Az eredményeitekért nektek kell 
megdolgozni. Ezen az úton együtt kell mőködni tanáraitokkal, társaitokkal, hogy a kitőzött célt el tudjátok érni.  

Meg kell mutatnotok szüleiteknek, hogy volt, van értelme értetek dolgozni. A ti munkátok lesz a szülıi háznak 
nyújtott köszönet, sikereitek pedig saját személyiségetek építıkövei.  

Most, amikor eljött a búcsú ideje, szeretnénk egyszerre minden jó tanáccsal ellátni titeket, de úgy járunk, mint Petıfi 
azon a bizonyos úton, mikor a kis szobába toppan…  

Szeretettel elengedjük a kezeteket, s kívánjuk, hogy sikerüljön valóra váltani mindazt, amit szeretnétek! A családnak 
megköszönjük a gondoskodást, az együttmőködést. Jó egészséget kívánunk! 

Szabóné Vígh Erzsébet igazgató
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Tisztelt Szülık, Rokonok, Tanárok és Diáktársak! 
 

Azt hiszem, mindenki számára ismerıs az a kifejezés, mikor egyik szeme sír, a másik pedig nevet. Mi most azért 
sírunk, mert véget ért valami, aminek eddig mindannyian részesei lehettünk; és azért nevetünk, mert az együtt töltött évek 
emlékei mosolyt csalnak arcunkra. 

Kisgyermekként jöttünk az óvodából, szinte még szüleink mögül, bújva hallgattuk Erzsike néni ünnepi beszédét a 
tanévnyitóról, de nem értettük szavai jelentıségét. Kelemen Ágika néni és Tünde néni bevezettek az ábécé rejtelmeibe, 
Lívia néni és Burainé Erzsike néni elkalauzoltak a számok világába. Köszönjük Szilárd bácsinak és Gyöngyike néninek, 
hogy színesebbé tették 4. évünket. Majd jött az 5. év új kihívásokkal és tanárokkal. A 6. és a 7. év gyorsan elszállt, de 8.-
ban kovácsolódtunk össze igazán. Bár sok megpróbáltatásban volt részünk, szívesen maradnánk még. Visszagondolva, 
örömmel idézzük fel tanáraink jó hangulatú óráit.  
 

• Marika néni megtanította, hogy mi köze a bundás kenyérnek a kémiához. 
• Robi bácsi, megfogadjuk a tanácsát: „Mindig csak józan paraszti ésszel gondolkodunk…” 
• Erzsike néni földrajzóráin megírtunk sok sort, és most kihagyunk egy sört.  
• Sanyi bácsi olyan nagy volt, hogy mellette csak pudingoknak éreztük magunkat, és ha be voltunk sózva, csak sült 

krumplik lehettünk. 
• Tünde néni óráin megpróbáltuk betartani a parlamenti kereteket. 
• Endrész Erzsike néni tanácsainak, intéseinek köszönhetıen jobb „embörök” lettünk.  
• Éva nénire, ha szükségünk volt, bármikor számíthattunk, és mindig mosolyt csalt az arcunkra, történelemóráinkat 

megfilmesítette.  
• Géza bácsi az, aki 7.-ben nagy nyomást gyakorolt ránk fizikából, és 8.-ban teljesen felvillanyozott. 
• Jancsi bácsi feltárta elıttünk Földünk titkait. 
• Ágika néni, Erika néni, Gabika néni és Mariann néni angolóráin megpróbálták belılünk kihozni a legtöbbet.  
• Borika néni utat mutatott a természeten át az emberi szervezetbe, és kérdéseinkre ıszintén válaszolt. 
• Csilla nénivel végignevettük, zengtük az elmúlt 5 évet.  

 

Ezúton szeretnénk megköszönni tanárainknak, a technikai személyzetnek és a konyhás néniknek azt a sok, 
fáradtságos munkát, mellyel szebbé és tökéletesebbé tették napjainkat.  
 

Kedves Hetedikesek! 
A mi tapasztalatunk, hogy az utolsó évben verıdtünk össze igazán. Ezt jövıre használjátok ki, tanuljatok sokat, 
és hozzátok ki magatokból a legtöbbet! 
 

Búcsúzóul hallgassátok meg a következı idézetet!   „Nagyon szép kis társaság volt. 
Egyik léhább, mint a másik. 
Átgondolok minden órát 

Így búcsúzik 2010-ben a 8. évfolyam.    A keserő búcsúzásig…”   (Ady Endre) 
 

KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ  
 

KKeeddvveess  bbaallllaaggóó  nnyyoollccaaddiikkoossookk!!  
 

Azért vagyunk itt, hogy a magatok mögött hagyott nehézségekkel és örömmel teli nyolc évet méltóképpen lezárjuk. 
Irigykedünk rátok, mert siettetnénk az idıt: szívünk szerint mi szeretnénk ott ülni virággal a kezünkben. Irigykedünk, 
mert új közegbe kerültök, új kihívásokat kaptok, újak lesznek a feladatok is, új társaságba kerülhettek.  

Ti már túl vagytok a nehéz napokon, az év végi vizsgákon, amelyek még elıttünk állnak. Ezek után jó érzésekkel 
fogunk visszaemlékezni rátok és a veletek átélt közös élményekre: amikor jókedvően énekeltünk a tábortőz körül, a 
vidám akadályversenyekre, vagy arra, amikor hosszú délutánokat töltöttünk a parkban nagy beszélgetések közepette. 
Vagy egyszerően csak azokra a szünetekre, amikor önfeledten bohóckodtunk. Ahogy figyeltünk titeket és a 
mindennapjaitokat, rájöttünk, hogy nemcsak boldog perceket, de értékes dolgokat is hagytok magatok mögött: komoly 
versenyeredményeket, példát arra, hogyan kell összefogni, gyızni egy-egy versenyen. 

Reméljük, vannak nemes céljaitok az életben, amit képesek lesztek elérni, és hisszük azt is, hogy csak olyan 
akadályokba ütköztök, amelyeken könnyedén felülkerekedtek majd. 

Ezekkel a gondolatokkal csak azt szerettük volna elmondani, hogy bár sajnáljuk, hogy itt hagytok  minket és az 
iskolát, egyben örülünk is annak, hogy ti már belecsöppenhettek a  „nagybetős” életbe. 

Sok-sok szerencsét és elegendı kitartást kívánunk a középiskolához! Bízunk benne, hogy mindenkinek sikerül 
megvalósítani gyerekkori álmait, és boldog, önmagával elégedett felnıtté váltok majd! 

Végezetül hadd tegyük bele ballagó tarisznyátokba Szép Ernı gondolatait is: „ A LEHETETLENT IS SZABAD 
REMÉLNI, MEGLÁTOD, HOGY MILYEN ÉRDEKES LESZ ÉLNI!” 

a búcsúztató 7.-esek 



13 
 

� Napraforgó kiscsoportosaink meghívást kaptak az idısek otthonának vezetıjétıl és dolgozóitól. Május 17-
én anyák napi köszöntınkkel örvendeztettük meg falunk idıs lakóit. Néhány könnyet is csaltunk a szemükbe, 
miközben az apróságok táncát csodálhatták, verseiket, dalaikat hallgatták. Örülünk, hogy örömet 
szerezhettünk.  

 
� Május 12-én mentálhigiénés elıadásra hívtuk az érdeklıdıket. Nagyné Tóth Mádi Ilona mentálhigiénés 

pedagógus adott tájékoztatást a szülıknek és pedagógusoknak a korai személyiségfejlesztés és nevelés során 
nélkülözhetetlen mentálhigiénés fejlesztés fontosságáról. 

 

� Gyermeknap közeledtével elızetes figyelemfelkeltés segítségével (szülıi értekezlet, plakátok) igyekezett 
gyermekvédelmi munkaközösségünk, minél több jóérzéső családot bevonni egy új kezdeményezésbe. Május 
18-ára játék csereberére invitáltunk mindenkit. Az óvodai dolgozók példája nyomán éltek a lehetıséggel, és 
egyre több család hozta be otthon megunt, de még használható játékszerét. Nagy örömünkre szolgált, hogy 
minden játék gazdát cserélt, és a szülık, nagyszülık tetszésüket fejezték ki az ötletünkre. A legnagyobb 
elismerés persze a sok mosolygó gyermekarc volt. Jövıre újra ugyanitt!  

 
�  

  
 

� Május 18-án a kiszombori néptáncos gyerekek fellépése szép számú közönséget vonzott a Mővelıdési 
Házba. Valamennyi fellépı mosolyogva, kipirultan, az örömteli táncolást bemutatva lépett a színpadra. Ott, 
a nézık soraiban, mind azt érezhettük, hogy óriási szükség van erre az élményre a gyerekeknek. 
Megtanulják a régmúlt játékait, vigyáznak a hagyományokra, együtt mozdulva és énekelve szinte 
észrevétlen tanultak meg egymásra figyelni. Láthattuk, hogy úgy alkotnak közösséget, hogy azt boldogan és 
felszabadultan tehetik. A mősort nézve úgy éreztük; „De jó lenne csak egy pillanatnyi idıutazást tenni 
ıseinkhez. Büszkén megmutathatnánk nekik, hogy nem felejtettük el ıket, azt, amit egykoron megalkottak. 
Hiszen mindarra vigyáznak olyan emberek, mint Badicsné Szikszai Zsuzsanna, és átadják a felnövekvı 
nemzedéknek.” Köszönjük neki. 

 

Helyesbítés: Az elızı számból, az ovibál támogatóinak mondott köszönetben kimaradt Dancsiova Tímea neve. 
Elnézést kérünk, köszönjük a támogatását. 
 

KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ  
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EEEESSZZII  HHÍÍRREEKK        
 

EEzz  ttöörrttéénntt  ÁÁPPRRIILLIISS  ééss  MMÁÁJJUUSSBBAANN  
 

EEggéésszzssééggeess  ttáápplláállkkoozzááss  iiddıısskkoorrbbaann  
 

Nagyszerő elıadásnak lehettünk résztvevıi áprilisban, melyet Igaz Mária a Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-
rendelıintézet élelmezési osztály vezetıje tartott a Gondozási Központban lakóink és klubtagjaink részére. 
Egészséget nem lehet gyógyszertárban venni, helyes életmóddal ki kell érdemelni. 

A helyes táplálkozás minden életkorban az egészség megırzését szolgálja, de lehet betegségek 
kialakulásának a forrása is. 

A jó tápláltsági állapot megırzése nagyon fontos, mert ez biztosítja a betegségekkel szembeni megfelelı 
védekezést és a jó közérzetet, a jó hangulatot, a fittséget, lassítja az öregedési folyamatokat, és kulcsszerepe van 
a szellemi frissesség megırzésében is. 

Mennyire igaz és elgondolkodtató a következı idézet: ,,Az egészség olyasmi, mint a gondosan égetett 
gyertya. Ha körültekintı figyelmet szentelünk gyertyánknak, sokáig fog égni”. Az elıadás végén zöldségekkel 
ízesített, teljes kiırléső gabonából készült kenyérfalatkákat kóstolhattunk, és persze nem maradhatott el a jó 
hangulat, ami emlékezetessé tette összejövetelünket. 
 

KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ  
 

NNaaggyymmaammáákk  kköösszzöönnttééssee  
 

Május 18-a délelıttjén anyák napja alkalmából NAGYMAMÁK, DÉDIK köszöntésére rendezett 
ünnepségünkre hívtuk és vártuk nagy szeretettel klubtagjainkat, valamint az otthon lakóit. Vidám 
gyermekcsiviteléssel telt meg a Gondozási Központ, hiszen az ovisok kedveskedtek mősorral. Kislányok és 
kisfiúk dallal, tánccal és verssel köszöntötték a nagymamákat és a dédiket. Kedves mősoruk örömkönnyeket 
csalt a szemekbe. Ezúton köszönjük nekik és az óvó néniknek, valamint a dajka néninek, hogy ilyen széppé és 
bensıségesé varázsolták e szép ünnepet. 

Tisztelettel a Területi Gondozási Központ dolgozói 
 

KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ  
 

GGyyeerrmmeekknnaapp  aa  CCssooddaaoorrsszzáágg  bbööllccssııddéébbeenn  
 

Gyermeknap alkalmából igyekeztünk sok-sok meglepetést, örömet szerezni bölcsıdés gyermekeink és 
családjuk számára. Délelıtt az iskolába menı ovisok látogatták meg az óvodába készülı bölcsiseket. Kedves 
mősort és ajándékot is hoztak nekünk. A közös játék, beszélgetések fokozták és gazdagabbá tették a 
gyermeknap hangulatát, erısítette kapcsolatunkat. Kora délutántól, nyitott családi délután keretében folytatódott 
a program. A közösen elfogyasztott ünnepi torta után, jöhetett az ugrálóvár, arcfestés, fotózás, vidám móka, 
kacagás. Ezt a budapesti Kölyökidı Alapítvány ingyen szolgáltatta számunkra. Az idıjárás nem befolyásolhatta 
programunkat, hiszen a szépen elkészült teraszunk alkalmas volt az ugrálóvár felállítására, amit boldogan vettek 
birtokba a bölcsisek és testvéreik egyaránt.  
 

www.csodaorszagbolcsode.5mp.eu Ezen a honlapon képek is megtekinthetıek, valamint a bölcsıdérıl is 
találnak információkat az érdeklıdık. 
 

KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ  
 

IIddıısseekkrrııll,,  nneemm  ccssaakk  iiddıısseekknneekk!!  
 

Hogy mennyi mindenbe nem gondolunk bele VELÜK kapcsolatban, és, hogy milyen ritkán jut az eszünkbe, 
egyszer mi is megöregszünk….Minden reggel felkelnek, kibattyognak a kis húzós kocsijukkal a piacra, és 
gondoskodnak magukról. Hiába a szédelgés, a csontritkulás, İK mennek. Gondoskodnak magukról, mert más 
úgysem gondoskodik RÓLUK. Jó, ha heti egyszer eljön a gyerek vagy az unoka. Akkor sem akarja ıket saját 
fájdalmával terhelni, mert ugye, nekik is megvan a maguk baja…Nem egy, nem kettı idıs emberre a 
szomszédok törik rá az ajtót, ha régen nem látták az idıs lakót, ık aggódnak, mi történhetett vele. 

Az ember egy életen át dolgozik, gyermeket nevel, energiáját a környezetére fordítja, aztán megöregedve ı 
szorul segítségre. A hagyományos értelemben vett családban az idısekkel, betegekkel való törıdés nem nıtte 
túl ennek a közösségnek a kereteit, gyermek és szülı együtt, egymás közelében élte le az életét.  
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Ma ennek az ellenkezıje általános, a szülık elıször ketten, majd egyedül maradnak, gyakran betegen. A 
fiatalok külön, a lakóhelytıl távol, nemritkán külföldön élik az életüket - nem rossz szándékból, hanem azért, 
mert megváltoztak az élet feltételei, átalakult a világ.  

Ezúton szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmények, Területi 
Gondozási Központban, /Óbébai u. 11./ átmeneti idısgondozást és házi gondozást végzünk. 
Az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás keretében azok az idıskorúak vehetık fel, akik önmagukról életkoruk 
vagy betegségük miatt idılegesen nem képesek gondoskodni. 

Az ellátás igénylésének feltétele az állandó bejelentett kiszombori lakcím vagy érvényes kiszombori 
tartózkodási hely. 

 

Az intézmény által biztosított alapszolgáltatások: 
- napi 3-szori étkezés, tisztálkodás, higiénés környezet, mosás, pedikőrös és fodrász, borotválás, 

bevásárlás, szakszerő gondozás, ápolás, rendszeres orvosi ellátás, ellenırzés, az orvos által elıírt 
gyógyszerek beszerzése és adagolása, foglalkoztatás, szabadidı hasznos eltöltése, hitélet gyakorlása 

Az átmeneti ellátásért térítési díjat kell fizetni, melynek összege függ a nyugdíj összegétıl. 
 

A házi gondozás során igénybe vehetı szolgáltatások: 
/Hétfıtıl- péntekig, 8- 16 óráig, gondozottanként, maximum napi 4 óra./ 

- Személyi és környezeti higiéné biztosítása, közremőködés a szellemi, kulturális igények kielégítésében, 
segítség társas kapcsolatok kialakításában és fenntartásában, gyógyszeríratás és gyógyszerkiváltás, 
háziorvos utasítása szerinti alapvetı gondozási és ápolási feladatok ellátása, bevásárlás, igény szerint 
hivatalos ügyek intézésében közremőködés, információ nyújtása, ellátásokkal, jogokkal, 
kötelezettségekkel kapcsolatban. A házi segítségnyújtás térítési díja függ a nyugdíj összegétıl. 

Az alábbiak ismeretében az ellátásról érdeklıdni a Területi Gondozási Központban, Kiszombor, Óbébai u. 11. 
alatt lehet, hétköznap. Telefon: 297-074. 
Szeretettel várjuk Önöket! 

a Gondozási Központ dolgozói 
 

KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ  
 

VVééddıınnııii  LLeevvééll  ––  ÖÖsssszzeeffooggllaallóó  aazz  EEggéésszzsséégghhééttrrııll  
 

Az idei évben május 3-7 között zajlott az immár hagyománnyá vált 
szőrıvizsgálati program, az Egészséghét. Programsorozatunk a makói Bálint 
Optika segítségével megvalósult szemészeti vizsgálattal indult, melynek 
keretében szemüveg felíratására is lehetıség nyílt. Ezt követte az 
állapotfelmérés, a bırgyógyászati szőrés, audiológiai vizsgálat, ortopédiai 
szőrés, glaucoma (zöldhályog szőrés), majd a fül-orr-gégészeti és nıgyógyászati 
rákszőrés. A felsorolt szőrıvizsgálatokon összesen 260-an vettek részt. A 
várakozási idı lerövidült, mivel többnyire sikerült tartani az idıpontokat, sok 
esetben, akik azon felül jelentkeztek, szintén sorra kerültek. Arra kérnénk 
Önöket, hogy a jövıben is jelezzék elıre részvételi szándékukat. Ha viszont 
jelentkeznek, és mégsem tudnak eljönni, akkor szóljanak, hogy mást 
beírhassunk a helyükre. Ismét kellemetlen volt azt tapasztalni, hogy el kellett 
utasítanunk sokakat idıponthiány miatt. Akiknek pedig volt idıpontjuk, elıfordult, hogy nem jöttek el. 

Úgy tapasztaltuk, hogy a szervezéssel majdnem mindenki meg volt elégedve, amennyiben mégsem, annak a 
segítı szándékú, építı kritikáját szívesen fogadjuk.  

Egyebekben úgy érezzük, hogy az idén is sikeres volt az Egészséghét, és köszönjük a lakosság tagjainak, 
hogy ilyen szép számmal megjelentek a vizsgálatokon. 

Az iskolásokat idén is bevontuk a programsorozatba, rajzpályázatot hirdettünk „Egészséges életmód” 
mottóval. Szép számmal érkeztek rajzok. A zsőri tisztségét a szőrıvizsgálatokon megjelenık töltötték be, akik 
szavaztak a pályamővekre. Az eredményhirdetést az elkövetkezı napokban tartjuk, de az eredmények már 
hivatalosak, íme: 
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A rajzpályázat nyertesei: 
 

I. helyezett    Varga Eszter 1./A 
II. helyezett    Dinnyés Noémi 2./B 
III. helyezett    Hegedős Lili 2./A 
Bálint Optika külön díját nyerte: Panyor Zsombor 1./A 
            Benyó Annamária 1./A 
Mivel a 4. osztályosok rajzai kicsit késve érkeztek, de a gyerekek sokat dolgoztak vele, így ezeket a 
rajzokat mi magunk értékeltük és díjaztuk. Ugyancsak ez érvényes a közösen, csapatmunkában elkészített 
rajzokra is. 
4. osztályosok:      Haska Nikolett 4/B 
3/A osztály csoportmunka: Petrovics Dániel, Kakuszi Kitti, Forrai Dániel,  
          Baranyi Luca, Baka Barbara, Szabó Renáta  

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a vizsgálatokat végzı orvosoknak és támogatóinknak.  
Mindenkit szeretettel várunk jövıre is!              Kozma Anikó, Csikósné Hamza Gabriella védınık 
 

Támogatóink voltak: 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata, Bálint Optika (Makó), Szabóné Uracs Ildikó, Fodor Bálint, 
Gazsi Gábor, anonym. 
 
 

KKÖÖZZHHÍÍRRRRÉÉ  TTÉÉTTEETTIIKK        
 

KKÖÖFFII  úújjrraa!!!!!!        Kedves Kiszombori Örök Fiatalok! 
 

A hosszú szünet után 2010. július 19-én, hétfın, 18 órakor kezdjük a próbákat az új mővelıdési 
házban. Várunk új tagokat is életkori megkötés nélkül. Kérek minden KÖFI-tagot, juttassa el hozzám az e-mail 
címét! 

Rónainé Török Csilla kórusvezetı 
 

KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ  
 

„„EEzz  vvoolltt  aa  lleeggjjoobbbb  nnaappoomm!!””  
 

A fenti mondattal indult haza egy kisfiú a május 30-án megrendezett gyereknapról. Talán ennél nem is kell 
több a szervezıknek. Az ilyen visszajelzések minden fáradságot megérnek. Vegyük sorra, hogy mi is kellett 
ahhoz, hogy a kiszombori gyereknap a legjobb nap legyen.  

Minden értelemben párás tekintettel néztünk ki a mővelıdési ház ablakán a rendezvény elıtti napokban. 
Nem volt reménykeltı a látvány. Szürkeség és rengeteg esı. „A gyereknapunk pedig mindenképpen a 
szabadban lenne jó, úgy tudjuk az összes tervünket véghezvinni” – gondoltuk. És láss csodát, 30-án, vasárnap 
reggel napsütés fogadott mindenkit. Gyorsan munkához láttunk és a mővelıdési ház udvarát feldíszítettük. 
Olyan tarka volt, mint még soha. Kellemes, barátságos teret sikerült kialakítani egy kis színpaddal és egy 
meghívott játszóházzal. 9 óra után már nyitva álltunk a vendégeink elıtt. 

Mielıtt a mővelıdési ház udvarába kanyarodtak volna a szülık és gyerekek, az óvoda melletti játszótérre 
siettek egy nem nagy, de annál fontosabb eseményre: az ivókút átadására, felavatására. Mostantól egy díszes 
kútból lehet szomjat oltani a játékban elfáradt gyerekeknek és szülıknek. Vigyázzon rá mindenki úgy, mintha 
sajátja lenne!! 

10 órától nagy nyüzsgés támadt az udvarban. Sorra érkeztek a családok kisebb, nagyobb gyerekeikkel, akik 
rögtön birtokba vették az Izgó mozgó játszóház játékait. Hamarosan felcsendült a Grimm-Busz Színház zenéje, 
ami jelezte, hogy elkezdıdött a Bogaras mese címő elıadásuk. Aranyos jelmezekben, lebilincselı történettel 
ültették le a gyerekek és felnıttek javát a színpad elé.  

A nap továbbra is ezer ággal sütött, így a gyerekszínház után mindenki belevetette magát a játékba, 
szórakozásba. Sorok alakultak ki az ugróasztal és az arcfestı asztal elıtt. Arcfestıink nem gyızték a szebbnél 
szebb mintákat felfesteni, de a végére talán senki nem maradt hoppon.  
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A gyerekszínház után a Dáridó csoport mutatott be egy tıle még sosem látott, gyerekeknek szerkesztett 
mősort. Szívvel-lélekkel készültek. Szeretetük sugárzott a színpadról. Nagyon látványos jelmezekkel készültek, 
és a legkedveltebb gyerekdalokat vitték színpadra. A siker garantált volt. Nagyon köszönjük nekik! 

Ha valaki a nagy játék közben megszomjazott vagy megéhezett volna, egy kis sós és édes süteménnyel is 
szolgáltunk, ill. jófajta meggyszörppel. Nagy sikere volt az édes, házi sütéső süteménynek. Többen a receptjét is 
kérték. Eláruljuk, kovászból készült ún. püspökkenyér volt.  

Három óra körül az égi csatornák nem bírták tovább magukban tartani vizüket. Zuhogni kezdett. Szerencsére 
már mindenki elindult haza, így szárazon megúsztuk. Nem gondoltuk volna, de nagyon örültünk. 

Köszönjük a családoknak, hogy eljöttek és természetesen mindenkinek köszönjük, aki segített. A hısiesen 
helytálló arcfestıknek, Kolozsi Helgának, Szalmáné Horváth Mártikának és Prónai Mónikának. A hangosításért 
Langó Ferencnek, a szállításért Csanádi Ferencnek mondunk nagy köszönetet.  

Találkozzunk jövıre is! A gyereknap legyen a legjobb nap 2011-ben is!     a gyereknap szervezıi 
 

KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ   

 

ÁÁLLTTAALLÁÁNNOOSS  TTUUDDÁÁSSSSÁÁ  TTEENNNNII  AAZZ  EELLSSİİSSEEGGÉÉLLYY--NNYYÚÚJJTTÁÁSSTT!!!!  
 

A fenti céllal szervezett elsısegély nyújtási ismereteket adó képzést a Védınıi Szolgálat. Az 
Egészségházban keddenként tartott képzésen a 6-7, ill. a 8. évfolyam vett részt.  

A Dózsa-hét keretein belül egy verseny formájában zárult a képzés. Itt derült ki, hogy a gyakorlatban ki 
milyen jó elsısegélynyújtó. 

A versenyt az Országos Mentıszolgálat bemutatója elızte meg, ahol egy koraszülött mentıautót és 
felszereléseit, ill. a vízi mentéshez használt felszereléseket és technikákat ismertette a szegedi mentıszolgálat 
néhány tagja, köztük a kiszombori Tarján Filip mentıtiszt. További jármővek is érkeztek volna, de az árvízi 
helyzet miatt az ország északkeleti felében teljesítenek szolgálatot. 

A bemutató után következett a megmérettetés, ahol 6 csapat versengett különbözı témakörökben. A 
megmérettetésbe bevonták az összes 5-6 és 7. osztályost. Égési sérülés ellátása, áramütés esetén a teendık 
ismertetése, és hasonló nagyon hasznos tudásról bizonyosodhattunk meg. A verseny részét képezte még egy 
13+1 kérdésbıl álló teszt kitöltése is.  

Az ifjú életmentık nagyon jól helytálltak. Tudásukat biztosan magukkal viszik, és életük során talán pont 
ezzel mentenek életeket. 

 
KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ  

 
 

AA  SSzzeeggeedd  ééss  KKöörrnnyyéékkee  VVíízzggaazzddáállkkooddáássii  TTáárrssuullaatt  22000099..  éévvbbeenn  eellvvééggzzeetttt  ffeennnnttaarrttáássii  mmuunnkkááii  
KKiisszzoommbboorr  ttéérrssééggéébbeenn  

 

- Ferencszállási fıcsatorna D-i ág: A csatornán „kaszálást” partról és a mederszelvénybıl nád, sás és 
növényzet eltávolítását végeztük 3db kaszálógéppel.  

- A gépek által hozzá nem férhetı részeken a kubikus brigád kézi kaszálást végzett. 
 

Ráfordított költség:  1.339.650.- Ft 
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- Rétaljai csatorna: A csatorna Óbébai út és a Rétaljai szivattyútelep közötti szakaszán végeztünk 
„kaszálást és kotrást” partról és a mederszelvénybıl a növényzet eltávolítást 2 db kaszáló géppel. A 
gépek által hozzá nem férhetı részeken a kubikus brigád kézi kaszálást végzett. A fenék gépi, és 3 db 
mőtárgy kézi iszaptalanítását, a kitermelt mederanyag elszállítása megtörtént a Zombortej Kft. 
segítségével. 1db Poclain kotrógéppel, 2 db MTZ vontatóval és a mőtárgyaknál kubikus brigád 
kiegészítı kézi munkájával. 

Ráfordított költség: 2.625.039.- Ft 
 

- Ferencszállási tápcsatorna: A csatornán „kaszálást” partról és a mederszelvénybıl a növényzet 
eltávolítását végeztük 3db kaszálógéppel. A gépek által hozzá nem férhetı részeken a kubikus brigád 
kézi kaszálást végzett. A gizellatelepi szivattyútelep és a Szeged – Makó vasút vonal közötti szakaszán 
gépi fenék „kotrást” és 3 db mőtárgy kézi iszaptalanítást végeztünk a kitermelt mederanyag 
elszállításával. 1db Poclain kotrógéppel, 3 db IFA tehergépkocsival és a mőtárgyaknál kubikus brigád 
kiegészítı kézi munkájával. 

Ráfordított költség: 2.197.655.- Ft 
 

- Naszradi csatorna: A csatornán „kaszálást” partról és a mederszelvénybıl a növényzet eltávolítását 
végeztük 2 db  kaszálógéppel. A gépek által hozzá nem férhetı részeken a kubikus brigád kézi kaszálást 
végzett. 

Ráfordított költség: 1.251.400.- Ft 
 

- PD-1 csatorna: A csatornán 1 db beszakadt mőtárgy helyreállítását végeztük el. 
 

Ráfordított költség:    350.000.- Ft 
 

2009-ben elvégzett fenntartási munkák költsége összesen: 7.763.744.- Ft 
 

2010. év eleji belvízvédekezés alatt elvégzett védelmi munkáink Kiszombor térségében: 
 

- Rétaljai szivattyútelep: A szivattyútelep a belvízvédekezés alatt 408 órát üzemelt 293 760 m3 vizet 
emelt át. A belvizes idıszak alatt nyomócsı - korrózió - hiba miatt leszakadt a szivattyú, így csıcserét 
kellett végrehajtani. 

            Összes ráfordított költség:  1.412.000.- Ft 
 

- Gizellatelepi szivattyútelep: A szivattyútelep belvízvédekezés alatt 624 órát üzemelt 449 280 m3 vizet 
emelt át. A Ferencszállási csatorna vízgyőjtı területérıl történı folyamatos vízutánpótlás miatt 
provizórium telepítése vált szükségessé, amely 259 órát üzemelt 279 720 m3 vizet emelt át. 

 

Összes:ráfordított költség:  1.816.600.- Ft 
 

- Rétaljai csatorna: A csatornán „kaszálást” partról és a mederszelvénybıl a növényzet eltávolítását 
végeztük 2 db kaszálógéppel. A gépek által hozzá nem férhetı részeken a kubikus brigád kézi kaszálást 
végzett. A befogadótól 1 600 fm hosszban „kotrást” a fenék gépi iszaptalanítását végeztük 1db Poclain 
kotrógéppel. A belvízi helyzet alatt a kubikus brigád az átereszek folyamatos tisztítását végezte a 
lefolyás meggyorsításának érdekében. 

Összes ráfordított költség: 3.040.000.- Ft 
 

2010-ben belvízvédekezés alatt elvégzett munkák költsége összesen: 6.268.600.- Ft 
 

Ezúton is szeretném megköszönni az Önkormányzatnak, és a területen gazdálkodóknak a belvízvédekezés 
során tanúsított hozzáállását, segítségét, olykor anyagi áldozatvállalását, mely munkánkat hatékonyabbá tette, és 
el tudtuk kerülni a jelentısebb mezıgazdasági károk kialakulását. 

Az önkormányzati csatornák felújítására pályázatunkat az MVH-hoz beadtuk, a mai napig az elbírálás nem 
kezdıdött meg! 

 
KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ  
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A Csongrád Megyei Önkormányzat értékesíteni kívánja az alábbi tulajdoni arányú 
ingatlanait: 
 

Ingatlan helye, jellege, 
helyrajzi száma 

Ingatlan területe a CSMÖ tulajdoni 
hányada és a 
tényleges terület 

Ingatlan terhei Irányár 

Kiszombor zártkert  
hrsz 5015 

413 m2 ½ (207m2) elıvásárlási jog 4 000,- Ft 

Kiszombor zártkert  
hrsz 4920 

403 m2 1/12 (34m2) elıvásárlási jog 1 000,- Ft 

Kiszombor zártkert  
hrsz 4971 

1117 m2 1/12 (93m2) elıvásárlási jog 2 000,- Ft 

 

Érdeklıdni, ill. ajánlatokat leadni Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatalánál lehet a következı 
elérhetıségeken: 6741 Szeged, Rákóczi tér 1. Tel.: 36 62/566-040, Fax: 36 62/561-634, e-mail: 
fejlesztes@csongrad-megye.hu 
 

CCIIVVIILL  HHÍÍRREEKK  

 

AA  hhoonniissmmeerreettii  kköörr  hhíírreeii  kkééppeekkbbeenn  
 

 

A Kis-kereszt szentelése (április 25.) 
 

 

Kirándulás Esztergom-Komárom erıdrendszer-Révkomárom (május 29.) 
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OOLLVVAASSÓÓIINNKK  ÍÍRRTTÁÁKK        
 

Keresztény gondolatok 
 

Pünkösd üzenete nem csak a múltról beszél, a jelennek szól, hanem ma is mőködik és a jövıre mutat. 
 

„Hanem vesztek erıt, minekutána a Szent Lélek eljı reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az 
egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végsı határáig. 
És mikor ezeket mondotta, az ı láttokra felemelteték, és felhı fogá el ıt szemeik elıl. 
Kik szóltak is: Galileabeli férfiak, mit állotok nézve a mennybe? Ez a Jézus, a ki felviteték tıletek a mennybe, 
akképen jı el, a miképen láttátok ıt felmenni a mennybe.” 
                                                                                                                            (ApCsel. 1:8-9;11) 

Kívánjuk, hogy legyen életté sok ember számára ez az üzenet, és adjon új reményt minden helyzetben! 
 

Evangéliumi Pünkösdi Közösség Kiszombori Gyülekezete 

RREENNDDİİRRSSÉÉGGII  HHÍÍRREEKK        
 

FFOOGGAADDÓÓÓÓRRAA  AA  KKIISSZZOOMMBBOORRII  RREENNDDİİRRİİRRSSÖÖNN  
 

Tájékoztatom Önöket, hogy a Kiszombori Rendırırsön /Régi Makói utca 2./ a körzeti megbízott, Sipos 
András rendır zászlós, illetve a megbízott körzeti megbízott, Török Tamás rendır ırmester minden hónapban 
kéthetente szerdánként fogadóórát tart. 
 

A fogadóórák ideje a 2010. június és október közötti idıszakban az alábbi napokra esik: 
 

2010. 06. 09. 13-15 óráig 
2010. 06. 23. 13-15 óráig 
2010. 07. 07. 13-15 óráig 
2010. 07. 21. 13-15 óráig 

2010. 08. 04. 13-15 óráig 
2010. 08. 18. 13-15 óráig 
2010. 09. 08. 13-15 óráig 
2010. 09. 22. 13-15 óráig 
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VVáállttoozzttaakk  aa  KKRREESSZZ--sszzaabbáállyyookk!!  
 
2010. január 1-jétıl több mint 60 pontban változtak a közúti közlekedés szabályai. A módosítás célja a közúti forgalom 
biztonságának javítása, a gyalogosokra és jármővezetıkre vonatkozó szabályok megfogalmazásának pontosítása, 
kiegészítve – ezzel is segítve - a jogkövetı magatartást. 
 

A legfontosabb változások – vázlatosan és a teljesség igénye nélkül – a következık: 
 

A kerékpárosok szoros jobbratartási kötelezettsége az út jobb széléhez történı húzódás kötelezettségére változott.  A 
„kerékpáros nyom” és a „nyitott kerékpársáv” fogalmának, burkolati jelének meghatározása mellett az általános európai 
gyakorlathoz igazodva sor kerül a kerékpár fogalmának és a kerékpárosokra vonatkozó sebességi szabályok pontosítására 
is (például lakott területen kerékpárral 40km/óra, lakott területen kívül, ha a kerékpárt hajtó kerékpáros fejvédı sisakot 
visel, és utast nem szállít 50 km/óra a megengedett legnagyobb sebesség). 
 

A gyalogosok közlekedésére vonatkozó szabályok változásai alapvetıen a gyalogos-átkelıhelyek biztonságának 
fokozatát szolgálják: a kijelölt gyalogos-átkelıhelyet a jármő vezetıjének csak fokozott óvatossággal és olyan 
sebességgel szabad megközelítenie, hogy amennyiben szükséges, a jármővel az átkelıhely elıtt akár meg is tudjon állni. 
 

Kiegészült a jelzıtáblák köre is, például a gyorsforgalmi utakon alkalmazott útirányjelzı és útvonal-megerısítı 
jelzıtáblák képeivel, de új eleme a szabályozásnak a gépkocsikra vonatkozó behajtási tilalom környezetszennyezési 
tényezık alapján történı meghatározásának lehetısége is.  
 

Az általános sebességhatárok a gépkocsik esetében 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegig egységessé válnak 
(autópályán 130 km/óra, autóúton 110 km/óra, lakott területen kívüli egyéb úton 90 km/óra, lakott területen 50 km/ óra). 
 

Az autóbusz-forgalmi sávon lehetıvé válik kétkerekő motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok közlekedése. Ezen 
jármővek illetve a kétkerekő kerékpárok esetében megengedett az álló jármővek mellett (között) történı elırehaladás 
is (például útkeresztezıdésben vagy szintbeni vasúti átjárónál). 
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A vasúti átjáró megközelítése esetében megszőnt a megadott kötelezı sebességhatár (helyette fokozott óvatosság a 
közúti jelzéseknek eleget téve). 
 

Hatósági jelzés nélkül a gépjármővek a közúti közlekedésben nem vehetnek részt. 
 

A teljes módosítás – 28962009. (12.18) korm. Rendelet – elolvasható a Magyar Közlöny 2009. évi 185. számában, vagy 
az alábbi honlapokon: www.balesetmegelozes.eu, www.khem.gov.hu, www.nkh.gov.hu 
 

Csongrád Megyei Rendır-fıkapitányság Bőnmegelızési Osztály 

PPRROOGGRRAAMMAAJJÁÁNNLLÓÓ        
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VII. HONISMERETI TÁBOR 2010. AUGUSZTUS 2-6. 
Jelentkezési határidı: július 28. a mővelıdési házban. Infó: 62/297-465. 

HHIIRRDDEETTÉÉSS 

 

DALMÁCIAI KIRÁNDULÁS autóbusszal 
Makó, Kiszombor, Szeged, Dunaföldvár, Nagykanizsa, Plitvicei-tavak, Zadar, Vodice, Kornáti-szigetek, Split, 

Podgora, Dubrovnik, Mostar, Eszék, Baja, Szeged 
 

2010. szept. 25-30. 6 nap / 5 éjszaka 62.500.- Ft 
júl. 31-ig történı befizetés esetén 59.900.-Ft szállás + félpanzió + útiköltség 

 

Gulácsiné Somogyi Ilona, 
Kiszombor, Rákóczi u. 4. 
Tel.: 06/30-95-74-334 és 

 
 

Veress Antal tanár, utaskísérı  
Gyomaendrıd, Népliget u. 9. 
Tel/fax: 66/280-140; 30/648-00-50 
e-mail: tonibacsi@lajt.hu  
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Z O M B O R I  G A Z D A  Z O M B O R I  G A Z D A  Z O M B O R I  G A Z D A  Z O M B O R I  G A Z D A  Á R U H Á ZÁ R U H Á ZÁ R U H Á ZÁ R U H Á Z     
Kiszombor, Szegedi u. 1 

 

- raschel zsák 5kg, 25 kg 
- hagymakötözı madzag 
- hígító, rozsdamaró, ecset 
- takarófólia, modellgipsz 
- csiszolóvászon, vízüveg, samotpor 
- háztartási fémlétra, falétra 
- szúnyogháló, fólia 4.2 és 8.5 m 
- kerti szerszámok, nyelek 
- baromfietetık, itatók 
 
 
 

- permetezı adalékok 
- gyomirtók, növényvédı szerek 
- MSE motorolaj, 2T olaj, szélvédımosó 

folyadék 
- KPE és PVC csövek, idomok 
- kerítésdrót, huzal, feszítı 

 
Heti Plusz hirdetés felvétel 

 

   Nyitva: H.-P: 7:00-17:00 
                 Szo: 7:00-12:00 

Telefon: 06 20 364 89 75 
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Folyamatosan bıvülı étlappal várjuk Önöket.Folyamatosan bıvülı étlappal várjuk Önöket.Folyamatosan bıvülı étlappal várjuk Önöket.Folyamatosan bıvülı étlappal várjuk Önöket.    
KínálatunkKínálatunkKínálatunkKínálatunk: 

- hamburgerek - francia pirítós 
- hot dog – melegszendvics 
- sütemények – jégkrémek 
- édességek – chipsek 
- sült burgonya 
- csevap 

- rostos és szénsavas üdítık 
- kávé, tea 
- röviditalok 
- minıségi borok, sörök 

 

Nyitva tartásunk: H.: H.: H.: H.----V.: 7V.: 7V.: 7V.: 7----21212121 óráig EVÉS KÖZBEN JÖN MEG A SZERENCSE!!EVÉS KÖZBEN JÖN MEG A SZERENCSE!!EVÉS KÖZBEN JÖN MEG A SZERENCSE!!EVÉS KÖZBEN JÖN MEG A SZERENCSE!! 
 

Továbbra is játszhat Puttón, 5Továbbra is játszhat Puttón, 5Továbbra is játszhat Puttón, 5Továbbra is játszhat Puttón, 5----ös és 6ös és 6ös és 6ös és 6----os Lottón, Skandináv Lottón, Luxoron, Kenón, os Lottón, Skandináv Lottón, Luxoron, Kenón, os Lottón, Skandináv Lottón, Luxoron, Kenón, os Lottón, Skandináv Lottón, Luxoron, Kenón, 
Tippmixen, Totón, Góltotón,Tippmixen, Totón, Góltotón,Tippmixen, Totón, Góltotón,Tippmixen, Totón, Góltotón, Jokeren. Kaparós sorsjegyeink is vannak! UTÁNFUTÓ  Jokeren. Kaparós sorsjegyeink is vannak! UTÁNFUTÓ  Jokeren. Kaparós sorsjegyeink is vannak! UTÁNFUTÓ  Jokeren. Kaparós sorsjegyeink is vannak! UTÁNFUTÓ 

BÉRELHETİ A NAP 24 ÓRÁJÁBAN.BÉRELHETİ A NAP 24 ÓRÁJÁBAN.BÉRELHETİ A NAP 24 ÓRÁJÁBAN.BÉRELHETİ A NAP 24 ÓRÁJÁBAN.    
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KISZOMBORI HÍRADÓKISZOMBORI HÍRADÓKISZOMBORI HÍRADÓKISZOMBORI HÍRADÓ Szerkeszti a Szerkesztı Bizottság. Kiadja: Ady Endre Mővelıdési Ház. Felelıs szerkesztı:  
Nagy Lırinc. Tel.: 297-465, 06 30/351 82 48, aemh@vipmail.hu. Nyomdai elıkészítés: Kiszombor, Szegedi út 13. 


