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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselő-testület a 2018. január 30-án tartott
soros ülése első napirendjeként elfogadta a polgármesteri jelentést.
A rendelettervezetek, döntési javaslatok napirendi pontban döntött:
- a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
28/2005.(XI. 29.) KKÖT rendelet módosításáról,
- a költségelvű bérlet alapján biztosított önkormányzati bérlakások bérbeadási feltételeiről szóló
5/2002.(III. 26.) KKÖT rendelet módosításáról,
- közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátásának megrendeléséről „A foglalkoztatás és az
életminőség javítása a kiszombori bölcsőde férőhelybővítésével” című pályázathoz,
- közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátásának megrendeléséről az „Energetikai beruházások Kiszomboron” című pályázathoz,
- „A Kiszombor Nagyközség Önkormányzata épületeinek átalakítása, korszerűsítése” tárgyú projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításáról,
- a nem lakás céljára szolgáló helyiségek 2018. évi
bérleti díjának megállapításáról,
- a DÉLÚT Kft. helyiségbérlet iránti kérelméről,
- a Kiszombor, Mező u. 21. szám alatti ingatlan megvételre történt felajánlásáról,
- a Rádió 7 megnevezésű rádió 2018. évre vonatkozó együttműködési ajánlatának elfogadásáról,
- „A településen élők hasznos szabadidő eltöltését

segítő fejlesztések megvalósítása” című VP6-19.2.1.84-5-17 számú, meglévő játszótéren lévő játszótéri
elemek mellé felnőtt köztéri kondicionáló gépek beszerzésére és telepítésére lehetőséget biztosító pályázat benyújtásának előkészítéséről,
- a „Települési szintű kulturális vonzerőre alapuló,
ökoturisztikai, aktív turizmushoz kapcsolódó közösségi fejlesztések” című, VP6-19.2.1.-84-9-17 számú,
a Vályogos-tó partján az ökoturisztikai fejlesztéshez
kapcsolódóan pihenő padok és asztalok beszerzésére lehetőséget biztosító pályázat benyújtásának
előkészítéséről,
- a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör javaslatairól, kérdéseiről és kéréseiről,
- az Ady Endre Művelődési Ház nőnapi programjáról,
- a IV. Kiszombori „Villám” Focitorna rendezvény díjak (kupák, érmek, oklevelek) biztosításához való
hozzájárulásként – 25.000,- Ft összeggel történő támogatásáról,
- a Kiszombor-Maroslelei Református Missziói Egyházközség részére a Kiszombori Közművelődési Könyvtárban feleslegessé vált 2 db jó állapotban
lévő könyvespolcnaka leselejtezést követően, térítésmentesen történő átadásáról,
- Móricz Zsigmond u. 4. szám alatti üres, egykori
szolgálati lakás tetőfelújításáról a cserepezési és bádogozási munkák elvégezéséről,
- a TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00019 azonosító számú
„Energetikaiberuházások Kiszomboron” pályázat,
valamint a TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00028 azonosító-

számú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása a
kiszombori bölcsődeférőhelybővítésével” pályázatban szereplő kivitelezési munkálatok költségeinek
fedezése érdekében történő hitelfelvétel előkészítéséről,
jóváhagyta:
- a Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási
megállapodásának módosítását,
egyetértett
- „A Kiszombor Nagyközség Önkormányzata épületeinek átalakítása, korszerűsítése” projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában
foglaltakkal.
Harmadik napirendi pontként elfogadta a 2018. évi
munkatervét.
A negyedik napirendi pontban döntött az óvodai beiratkozás időpontjának és a nyári zárva tartás
meghatározásáról.
Ötödik napirendi pontként döntött a bölcsőde nyári
nyitvatartási rendjének meghatározásáról.
A hatodik napirendi pontban döntött a Kiszombori
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött
Együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról.
Végül zárt ülés keretében döntött a megüresedett
Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 3. szám alatti költségelvű bérház 6. szám alatti bérlakásának bérbeadásáról.
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Tájékoztató a csapadékvíz-csatornahálózat fejlesztéséről
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a TOP2.1.3-15 pályázat keretén belül a község területén
lévő csapadékvíz csatornahálózatot fejleszti, illetve felújítja, karbantartja.
A meglévő csatornahálózatot Andó György tervező felülvizsgálta, az önkormányzat által megnevezett
utcákban tervet készített a helyreállításról, melyet az
engedélyező vízügyi hatósághoz benyújtott, és engedélyeztetett.
A jogerős tervek alapján közbeszerzési eljárás került lefolytatásra a pályázat előírásai szerint, melyet
DÉLÚT Kft. nyert meg és a megkötött szerződés alapján a csatornafelújítási munkákat, illetve a Vályogos,
mint záportó kotrását megkezdte, mely szintén részét képezi a vízelvezetési munkáknak.
A csatornahálózat a Vályogos-tó vízszintszabályozását irányító műtárgytól (zsiliptől) indul, ami a befogadója a község területén összegyűlő csapadékvíznek.
A befogadótól a temető melletti jelenleg nyílt rendszerű, burkolt csatorna elbontásra kerül, helyette
műanyag csövekből zárt csatorna épül, az Óbébai u.
52. számig. Ezt követően a meglévő földmedrű csatorna kerül kitisztításra ahol az szükséges, és új hídvállak készülnek, a Kör utca sarkáig. Az Óbébai utca
páratlan oldalán a 47. számtól, a Kis utcától új szintén földmedrű csatornarendszer készül, amely a csapadékvizet közvetlenül a Vályogos-tóba viszi. A Kör
utca – Óbébai utca sarkon a szilárd burkolatú út
(Óbébai utca a Magyar Közút kezelésében lévő sza-

kasz) átvágásra kerül, 50 cm-es átmérőjű cső kerül
elhelyezésre az út alatt, amely biztosítja a Zöldfa utcától a Kör utcáig a csapadékvíz elvezetést, valamint
ezen az átereszen keresztül folyik le az Óbébai utca
Kör utcától a körforgalomig tartó páratlan oldal csapadékvize is.
Az Óbébai utca mindkét oldalán a meglévő földmedrű csatorna kerül kitisztításra, új hídvállakkal, és
ahol az áteresz átmérője, és magassági szintje nem
megfelelő, cserére kerül. A körforgalomtól a Szőlő
utcáig a jelenleg mély árok helyett burkolt csatorna
készül betonfolyókából. A Nagyszentmiklósi utca és
Ady Endre utca között új hídvállak építésére és csatornatisztításra kerül sor.
A Szegedi utcának a körforgalomtól a Zöldfa utcáig terjedő része is felújításra kerül. A Dohánybolttól a
Zöldfa utcáig zárt rendszerű csatorna készül, az utca
másik oldalán szintén a Rónay-kúriától az ABC-ig terjedő területen szintén burkolt csatornarendszer alakul ki, a csatornarendszer az eddigi Zöldfa utcai elvezetés helyett a szobrok előtti területen zárt csatornába kerül, és így vezeti le a vizet az óvoda előtti árokba.
A fejlesztés másik területe a Kör utca – Óbébai
utca saroktól indul a Nagyszentmiklósi utcáig. A
Nagyszentmiklósi utcán az 58. számtól indul és a
Szabadság utcáig tart. A Kör utcán indulva a Csatorna
utcai felújítás kapcsolódik a csatornahálózatba, mely
a Csatorna utca páratlan oldalán a Nagyszentmiklósi
utcától a Kör utcáig tart. A földmedrű csatorna ahol
az szükséges felújításra kerül, és új hídvállak készül-

nek.
A Csatorna utca – Nagyszentmiklósi utca sarkon
lévő befogadóhoz csatlakozik a Csatorna utcától
a körforgalomig tartó terület vízelvezetése, amely
a Rotundától indul a parkon keresztül, zárt csatornával, és a Nagyszentmiklósi u. 3. számtól az Ökrös utcáig tart, a földmedrű csatorna új hídvállakat kap. A Polgármesteri Hivatal oldalán a körforgalomtól indulva a Hivatalig szintén nyílt rendszerű
csapadékvízelvezetés kerül kialakításra. Ezt követően a Csatorna utcáig zárt csatorna épül, amely csatlakozik a Csatorna utcai csatornához.
A Kör utcán a csapadékvíz elvezetés a Csatorna utcától a Porgányi, Kürt és Ladányi utcákat érintve a
Nagyszentmiklósi utcáig tart. A Kör utca végétől szintén kiépítésre kerül a Nagyszentmiklósi utca páros
oldalán a 60. számtól a 88. számig.
A csatornafelújítás harmadik területe a Móricz utca
– Régi makói utca – Tisza utca sarokra kerül megépítésre egy elzáró zsiliprendszer, amely akkor kerül
alkalmazásra, amikor a gravitációs lefolyás nem biztosított, és ekkor átemelő szivattyúval a Tisza utca –
Arany J. utca – Nagyatádi utca vizét ki lehet szivat�tyúzni. A Tisza utca páratlan oldalán, a Móricz utcától
indul a földmedrű csatornarendszer, szükség szerint
új átereszekkel és új hídvállalakkal a Nagyatádi utcáig. A Nagyatádi utca páratlan oldala a Tisza utcától a Táncsics M. utcáig kerül felújításra. Az Arany J.
utca páros oldalán a Tisza utcától a Táncsics M. utcáig szintén felújításra kerül a csatornarendszer.
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tŰZGYÚJTÁSRÓL
Tisztelt Lakosság!

http://www.kiszombor.hu/files/6_2015_avaregetes_rend.pdf

30. napjáig lehet elvégezni szerdai napokon 14.00 óra és 18.00 óra
között és szombati napokon 10.00 óra és 14.00 óra között.
A fent megjelölt időszakban is TILOS az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése:
a) a tűzvédelmi hatóság által országosan elrendelt általános tűzgyújtási tilalom
idején,
b)a füstköd-riadó alkalmával elrendelt korlátozás időtartama alatt,
c) szeles időben,
d) ködös, párás és esős időben,
e) közterületen,
f) egészségügyi, oktatási, nevelési, kulturális intézmények 100 méteres körzetében azok működési ideje alatt,
g) ünnepnapokon,
h) szabadban tartott önkormányzati rendezvények, ünnepségek ideje alatt.

A rendeletben foglaltak alapján az avar éskerti hulladék nyílttéri égetésétminden
év február 1. napjától május 31. napjáig, valamint október 1. napjától november

A tűzvédelmi szabályok megsértése esetén a tűzvédelmi hatóság (Katasztrófavédelem) járhat el.
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

2015. március 5. napján lépett hatályba az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
szóló 54/2014.(XII.5.) BM rendelet, amelynek 225. § (1) bekezdése alapján, ha a
jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és kerti
hulladék nyílttéri égetéséről szóló 6/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete korlátok
között, de lehetővé teszi bizonyos időtartam alatt és feltételek fennállása esetén
a kerti hulladék elégetését.
A rendelet teljes szövege az alábbi linken érhető el:

Búcsú Marosvári Mihályné tanító nénitől
Drága Ilonka néni!
Kislány koromban édesanyámtól sokat hallottam rólad, hiszen osztálytársak voltatok. Később, amikor az osztályodban tanultam, magam
is megtapasztaltam, milyen a tanítványodnak lenni. Tizen pár év után kollégaként kerültünk munkakapcsolatba, egészen nyugdíjba meneteledig.
Életünk egy szakaszát tehát együtt töltöttük, ezért
engedd meg, hogy ne csak az iskola nevében, hanem régi tanítványodként is köszönjek el tőled!
Korabeli fényképeket nézegettem, amin te is rajta
voltál. Fiatal, törékeny, feltűnően szép arcú nőként
nézel vissza rám. Tekinteted határozott, de mégis szelíd. Isten tudja miért, de nekem így maradtál
meg….
A személyi anyagod lapozgatva kiderült, hogy
magad nem kímélve vetetted bele a tanításba, s
helyt álltál 49-50 főt számláló osztályban. Nem véletlen talán, hogy Antalfiné Eta nénivel te indítottad el az első iskolaotthonos osztályt, aminek én is
tagja voltam. Nagy presztízs és kihívás lehetett ez
akkor. Emlékszem, gyakran fordult elő, hogy több
vendégpedagógus ült az osztályunkban, mint ahányan mi, tanulók voltunk. De te ügyesen leplezted

feszültségedet.
Többünk számára példa maradt rendkívül szép
írásod, gyöngybetűid. Mi, kislányok, mind rád akartunk hasonlítani ebben. Sosem felejtem el, amikor
írásórán hátratett kézzel sétáltál köztünk, míg mi
próbálkoztunk a másolással. Ha elrontottuk, odajöttél s kiradíroztad. Még a fehér radír is igényesen félkörbe volt koptatva, s minden, amivel dolgoztál: a
tanterem, a képek, a szemléltetőeszközök.
Jó érzés volt, mikor már tanítóként kerültem újra az
iskolánk falai közé, te nyitott szívvel, kedvesen fogadtál, mint régi tanítványt. Nem akartál kioktatni a
szakmáról, pedig biztosan rám fért volna, inkább tapintatosan fogalmaztad meg, hogy még hogyan lehetne másképpen megoldani azt a dolgot..
Közvetlenségeddel vonzottál magadhoz bennünket, fiatalokat.
Vezető pedagógusi címedet büszkén viselhetted
volna, de te ehelyett megmaradtál annak a szerény,
közvetlen kollégának, akinek mindig is ismertünk.
2001-ben, az első nyugdíjas találkozón ugyanazt a
szép arcot láttam rajtad, mint a fiatalkori fényképen.
Jó volt újra találkozni, s te is visszatérhettél az iskola falai közé. Együtt azokkal, akikkel sok 10 évig dolgoztál. Látszott rajtad, hogy élvezed a nagymamaságot, de a pedagógusvér nem válik vízzé, egy óra
múlva már tanítottunk, sztorizgattunk, neveltünk…
Az évek teltek, múltak, de bárhol találkoztunk, úgy
vettük fel a beszélgetés fonalát, mintha a múlt héten hagytuk volna abba a tanári szobában.

S most, itt abúcsú perceiben el kell köszönnöm, pedig még nem engedtünk el…
Itt vagy velünk a nyugdíjastalálkozón, osztálytalálkozón, régi diákok visszaemlékezéseiben. Velünk
vagy akkor is, amikor fiatal pedagógusoknak mesélünk a „régi szép időkről”. Velünk maradtál egy-egy
módszertani példában, a legendás „Ilonka néni-Eta
néni” párosban. Mégfülünkben van jellegzetes köhögésed, magunk előtt látjuk sokatmondó szájrándításodat, a kis fehér pontokat az igényes levágott
körmödön, jellegzetes gesztikulációdat…
A sors akaratából, ma visszatérsz régi munkatársaidhoz az égi tantestületbe, s vár rád férjed, Miska
bácsi, Eta néni, Gitka néni, Angyalka néni, Ráczné
Erzsike néni, Rózsa néni, Veronka néni, Robi bácsi,
Jóska bácsi, Gyula bácsi, Lajos bácsi. De a mi tantestületünk szegényebb lett egy kedves kollégával.
Hemingway gondolatával búcsúzom kedves tanító
nénimtől, sokunk kedves tanító nénijétől.
Senki sem különálló sziget. Minden ember egy kontinens része, a szárazföld egy darabja. Ha egy göröngyöt mos el a tenger, a földrész lesz kevesebb,
éppúgy, mintha egy hegyfokot mosna el, vagy barátod házát, vagy a te birtokod.
Minden halállal mindannyian kevesebbek leszünk,
mert egyek vagyunk az emberiséggel. Hát sose kérdezd, kiért szól a harang: érted szól!
Drága Ilonka néni! Ma, érted szól a harang!
Nyugodj békében!
Szabóné Vígh Erzsébet
intézményvezető

Farsang a bölcsődében
Ahogy vége a karácsonyi ünnepségeknek, a szilveszteri mulatságoknak, már be is köszönt a Vízkereszttől Hamvazószerdáig terjedő Farsangi időszak.
A böjt előtti cél, hogy jól megtöltsük a hasunkat, és
a bő termés biztosítására fánkot süssünk.
A fánk készítése a 19-20. században terjedt el.
Az első darabokból megszárítottak és az állatok takarmányába keverték.
A Hamvazószerdáig tartó eszem-iszom, dínomdánom valójában a télbúcsúztató, tavasz öröm.
Bölcsődénkben a tél búcsúztató-tavaszváró farsangi mulatságra 2018. 02. 20-án 15 órától kerül sor,
melyre sok szeretettel várjuk a bölcsődés gyerekeket és szüleiket.

A menü helyben sütött fánk lesz baracklekvárral.
Jelmezbe öltözni nem kötelező, de a mulatság kihagyhatatlan.
Horváthné Ács Krisztina
Kisgyermeknevelő

Drégely László: Farsangi bál
A zenészek
Muzsikálnak,
Fürge lábak
Táncot járnak,
Járja Sára,
Meg a párja,
Víg a kedvük
Itt a bálba'.

Táncol a bohóc,
Huszár, medve,
Sanyi manó
Mek-mek kecske,
Mazsola is
Vígan járja,
Böbe baba
Lett a párja,
Sürög-forog
A sok népség,
Reggelig tart
A vendégség.
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februári események a kiszombori oviban
A szegedi Szent-Györgyi Albert Agóra által szervezett „Százszorszép Mesegyűrű” - mesemondó verseny Csongrád megyei fordulójára jelentkeztették az óvodás korcsoportban Balázs Zétényt a
Napsugár csoportban dolgozó óvodapedagógusok.
Felfigyeltek a gyermek ügyes vers- és mesemondására, és ez a lehetőség elősegítheti, hogy előadói
adottságait másoknak is megmutathassa. Az eseményre 2018.február 3-án, szombatonkerült sor.
A napokban kaptuk meg az eredményt, hogy megosztott I. helyezést ért el a versenyen, és szerepelhet a Gálaműsorban. Nagyon büszkék vagyunk
„Zétire”, és reméljük, hogy ezt a szép teljesítményt
és élményt még sok hasonló követ.
Február 12-én szülői értekezletre hívjuk és szeretettel várjuk a kedves szülőket 16 órára. Az iskolába készülő gyermekek szüleinek Szabóné Vígh Erzsébet igazgatónő nyújt tájékoztatást, és bemutatja

a helyi általános iskola számos nevelési-oktatási lehetőségeit. Ezt követően a csoportokban folytatódik
a megbeszélés az előttünk álló nevelési elképzelésekről, közös feladatokról.
Február 16-án nevelési értekezleten értékeljük
az első félév nevelőmunkáját, majd pedig az „Esélyteremtő Óvoda” pályázattal kapcsolatos feladatokról, új oktatási, mérési módszerekről és az előttünk
álló nagyobb rendezvények szervezési feladatairól
egyeztetünk. (Ez a második nevelés nélküli napunk.)
Február 19-én kezdődik a farsangi mulatság délelőtt az óvodai csoportokban. A gyerekek már régóta tervezgetik, hogy milyen jelmezbe bújnak. Ezen
a napon csupa móka, tánc vár rájuk.
Február23-án családi nyílt nappal egybekötve emlékezünk meg a kiszombori óvoda fennállásának

135. évfordulójáról. Fénykép és régi óvodai dokumentumok kiállításával, emlékkönyvkészítéssel, a
családok óvodai emlékeinek kiállításával, időkapszula elhelyezésével és tablóavatással szeretnénk
szebbé, emlékezetesebbé tenni ezt a napot. Kedves gyermekköszöntővel, kis műsorral és a szülőknek szóló előadással készülünk. Szeretettel várunk
mindenkit, ünnepeljenek velünk!
Ismét megrendezzük a hagyományos jótékonysági Óvodabálunkat a „Mosolygó Gyermekarcok”
Alapítvány szervezésében.
Szeretettel meghívunk és várunk minden kedves
szülőt, érdeklődőt, hogy részvételükkel, esetleg
tombolafelajánlásaikkalvagy adományaikkal támogassák az alapítványunkat.
A 2018. március 3-án tartandó Óvodabál, már a
XXI. a sorban!

Színházi élménybeszámolók 4. osztályosok tollából
Immár harmadik éve szervezünk színházlátogatást a
Szegedi Nemzeti Színházba. Az idén 110 bérletes kisdiák tapasztalja meg a színház különleges világát. Az
első előadáson
Petőfi Sándor: János vitéz című művét láthattuk,
melyről két negyedik osztályos diák élménybeszámolóját olvashatják.

Mindenki nagy örömmel és figyelemmel követte végig a szuper előadást. Nagyon érdekes volt a díszlet,
és a színészek daljátéka is szép volt. Hosszan tapsoltunk a színészeknek és a zenekarnak is. Hazafelé
utazva is még egy-egy jelenetről beszélgettünk. Nagyon várjuk, hogy tavasszal megtekinthessük a következő előadást.
					

Gulyás Ákos: Színházban jártunk

Hívogat az iskola
Ovisok látogatása az alsó tagozaton

2017. november 8-án az első osztályos tanulókkal
busszal elutaztunk Szegedre, a Nemzeti Színházba.
A János vitéz című előadást néztük meg páholyból.
Nagyon meglepődtem, mert amikor elhúzták a függönyt, a színpad közepén ott állt egy hatalmasra nagyított laptop. A történetet Petőfi Sándor mesélte el.
A színdarab elején Kukorica Jancsival ismerkedtünk
meg. A tóparton megismerte Iluskát, akibe beleszeretett. Az izgalmas történet végén volt három kapu.
Az első kapunál medvékkel, a másodiknál oroszlánokkal és az utolsó kapunál pedig egy sárkánnyal
kellett megküzdenie, hogy eljusson Tündérországba, ahol a szerelmével újra egymásra találtak.
Nagyon tetszett ez a színdarab, s alig várom a következő előadást, aminek Félőlény a címe.

Herskovics Eszter: János vitéz a színházban
December 8-án a Szegedi Nemzeti Színházban játszották az előadást. Külön busszal érkeztünk meg a
színház elé. Mikor beléptünk az épületbe, igazi karácsonyi hangulat fogadott minket. A gyönyörű karácsonyfa előtt készítettünk egy képet az osztályról.
Mielőtt elfoglaltuk helyünket a nézőtéren, megtekintettük a zenekari árkot. Nagyon érdekes volt látni,
hol helyezkednek el a zenészek az előadás alatt.
Végre felhangzott az énekszó. Két szegény árva: Kukorica Jancsi, a juhászbojtár és Iluska szerelméről
szólt a darab. Nagyon sok nehézségen és viszontagságon ment keresztül Jancsi, míg János vitéz vált belőle. Huszárként megmentette a francia király lányát
a török basától. A király felajánlotta fele királyságát
és a lánya kezét, de Jancsi hű maradt Iluskájához.
Útjai során találkozott óriásokkal, boszorkányokkal,
mire eljutott Tündérországba. Ott medvékkel is meg
kellett küzdenie. Végül ennek az országnak lett királya és királynője a két főhős.

Ismét megrendezésre került az alsó tagozaton a
„Hívogat az iskola” című, már hagyománnyá váltnyílt
nap az óvodásoknak az 1-3. évfolyamokon. Ilyenkor
ellátogatnak iskolánkba és betekintést nyerhetnek
életünkbe.
Az idei tanévben 2017. november 9-én vártuk őket és
az óvónéniket a Móricz utcára, ahol változatos és az
ő életkoruknak megfelelő programokkal készültünk
az iskolásokkal együtt.
Minden osztály vendégül látott egy csoportot.
Így többek között sor került mesedramatizálásra,és
emlékezőképességüket is próbára tehették. Volt
olyan osztály, ahol visszautazhattak az időben egy
pár esztendőt, és az ő általuk nem ismert diavetítőé
volt a főszerep. Egy mesét hallgattak és nézhettek
meg e „szerkezet” segítségével. A mai kor gyermekei már nem tudják életüket elképzelniszámítógép,
telefon, tablet nélkül. Így megismerkedhettek az interaktív táblával is, kipróbálhatták, hogyan is működik. A mozgás is helyet kapott ezen a délelőttön,
néptáncból is kaptak ízelítőt.
Mondókát tanultak és színezhettek is. Nem maradt
el az osztályokban a kézműveskedés, és az itt elkészült remekműveket magukkal is vihették emlékként. Kellemesen telt el ez az egy órácska, amit
együtt töltöttünk a picikkel! Jövőre is várunk szeretettel titeket!
Tóth-Rozsán Tünde

A téli ünnepkör csodái
Szívünkben különös helyet foglal el a december, hiszen szebbnél szebb ünnepeket, élményeket, csodákat hoz. Feldíszítjük az iskola folyosóit, a tantermeket. Szemet gyönyörködtető látvány, amikor
megjelennek a faliújságokon a gyerekek gyönyörű
téli és ünnepi alkotásai. Játékokkal, jeles napokhoz

kapcsolódó dalokkal megteremtjük az ünnepi hangulatot.
Nagy izgalommal várták a gyerekek december 6-át,
hogy eljöjjön a jóságos Mikulás bácsi. A tavalyihoz
hasonlóan a Haramia együttes fergeteges koncertjével kezdődött a program. Az ismert gyermekdalokat
lelkesen énekelték a kisdiákok a tornacsarnokban.
Közben megérkezett a Mikulás, akivel az idén egy
félénk Grincs lopakodott be a terembe, a gyerekek
nagy örömére. A kicsik versekkel, dalokkal, rajzokkal köszöntötték a kedves vendégeket, akik meglepetésként tanulságos mesét hoztak a finom édesség mellé, s vidáman fényképezkedtek az osztályokkal. A Mikulás szeretetteli szavai és a Grincs mókázása rendkívül jó hangulatot teremtett. A műsor után
meglepetésként az osztályokban ajándékok várták
a gyerekeket, melyek újabb mosolyt csaltak az arcokra.
Szívet melengető, jó hangulatú délutánnak voltunk
részesei. Jövőre is nagyon várjuk, hogy eljöjjön a Mikulás és a Grincs!
Galamb Ágnes

Dózsás sikerek
Néhány szép eredményről számolhatunk beiskolai
életünkből.
Kádárné Varga Szabina tanító néni 2 versenyre is
készített fel tanítványokat.
Az egyik megmérettetés egy meseíró pályázat volt,
ahol kipróbálták a tanulók szövegalkotó képességüket. Kardos Réka Napsugár, Szappanos Noel, Katona Réka, Farkas-Csamangó Gréta Hanna, Gulyás
Ákos, Simon Gina sok tapasztalattal gyarapodott a
Tekergő Meseösvény Egyesület (Kolozsvár) meseíró
pályázatán.
Gulyás Ákos 4. b osztályos diák 3. helyezést ért el
a Csanádpalotai Dér István Általános Iskola térségi
szövegértési versenyén.
Herskovics Eszter 4. a osztályosunk, ugyanezen
a versenyen, 4. helyezést ért el. Esztert, Süvegné
Nagy Ivett tanító néni készítette fel.
Büszkék vagyunk Gál Ákos Levente 3. a osztályos
tanulóra is, aki a városi és térségi mesemondó versenyen különdíjat kapott. Felkészülését Vízhányó
Mária Ágnes segítette.
folytatás a 5. oldalon
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A felső tagozaton Pásztor Attila tanár úr tanítványai
is kimagasló eredményeket értek el a
Pitvarosi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola szervezésében „A probléma megoldása Rád vár” térségi matematikaversenyen. 102

induló közül az alábbi dobogós eredmények születettek.
1. hely: Süveg Merse Péter (7.b)
2. hely: Petrik Gellért (7. b)
2. hely: Udvarhelyi Péter Gábor (8. a)
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Gratulálunk tanulóink és felkészítőik sikereihez!
						
Galamb Ágnes
		

KÖNYVtári hírek
Mozgalmasan kezdtük a 2018-as esztendőt.
Január 3-án és 17-én a Nőklub a könyvtárban tartotta meg első két találkozóját. Az első program vendége Szegvári Ernőné polgármester asszony volt, aki a
múlt évről tartott dióhéjban beszámolót, majd a jövővel kapcsolatban alakult ki kötetlen párbeszéd.
A második alkalommal „elutaztak” a hölgyek, Rója
István kalauzolásával.
—
Könyvtári programként említjük meg elsők között,
a KönyvtárMozihoz kapcsolódó értékes találkozót,
mely Juhász Orsolya (Békéscsaba, Bartók Béla Művészeti Szakközépiskola, magyar-finnugor szakos
pedagógus, igazgatóhelyettes) tanárnővel és a Dózsa György Ált. Isk. ötödik évfolyamával került sorra.
A rendhagyó irodalomórát Molnár Ferenc 1907-ben
megjelent A Pál utcai fiúk c. regénye ihlette, mely
program a szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár NKA elnyert pályázatával jött létre.
A gyerkőcök közül, már többen olvasták vagy látták

KÖNYVtári felhívás
Játssz velünk!

Kedves dózsás 5-6-7-8. osztályosok!
A már jól ismert Költők, írók, művek c. játékunkat ismét elindítottuk.
Akik velünk játszanak mind a hat alkalommal - januártól-júniusig minden hónapban egy-egy játék! sorsoláson vesznek részt, melynek feltételei a helyesen kitöltött és beküldött kérdőívek. Három alkalommal könyvtári feladat is lesz, amit csak a könyvtárban tudtok megoldani! Aki jól, és reméljük, jót játszik, könyvjutalmat és/vagy csokit kaphat júniusban!
Játsszatok minél többen, lehet csapatot is alkotni.
A játékot megtaláljátok a Közművelődési Könyvtár,
valamint a suli Facebook oldalán!
(Minden fordulót Prónai Éva néni is megoszt, köszönjük!)
Jó játékot, hasznos időtöltést kívánunk! :)
Találkoz(z)unk a könyvtárban!
Az első forduló beküldési határideje 2018. február
15-e (éjfél)!
				
Könyvtárosok

a Pál utcában, Füvészkertben történteket, így nekik
- mivel kötelező olvasmány is - jól jött egy kis frissítés, akik pedig nem olvasták, azoknak reméljük, tanárnő felkeltette az érdeklődését és kedvet kapnak
az ifjúsági regény elolvasásához.
A könyv feldolgozását a beszúrt filmrészletek tették
színesebbé, majd a gyerekek Orsi nénivel közösen
vizsgálták Áts, Boka, a Pásztor testvérek vagy Geréb karakterét.
—
Február elején az ovi Napsugár csoportjának lurkói
nézhettek meg két diafilmet Makk Marci tolmácsolásában. A gyerekek rengeteg egészséggel kapcsolatos testmozgást ismernek, tudják, hogy nagyon
egészséges a zöldség-, és gyümölcsfogyasztás, hogyan kell alaposan fogat, kezet mosni, és szerintük
rendkívül fontos a fekvőtámasz és a foci…
—
Hogy a nagyobbakról is szót ejtsünk, könyvtári látogatást tett nálunk a 8. évfolyam is. A tanárnők

(Prónai Éva, Rácz Bernadett, dr. Kertészné Mészáros Tünde) kérésére megmutattuk a gyerekeknek
az on-line katalógus használatát, melyet a gyakorlatban is kipróbálhattak. Jól vették
az akadályt a gyerekek, magabiztosan
mozogtak a könyvek
birodalmában.
—
A még nagyobb korosztály sem maradhatott ki a
könyvtár életéből. „Itt a farsang, áll a bál” címet
kapta az a kvízjáték, mely Darvas Irénke címötlete
alapján készült a KSzGyI Idősek klubja tagjainak. A
hölgyek egy jókedvű délutánt töltöttek el a könyvtár
falain belül. A játék után kötetlen beszélgetés alakult ki, mindenkinek előkerült a tarsolyából egy-egy
rövid, emlékezetes farsangi emlék.		
		
Keressenek minket a Adrián Renáta – könyvtár
Facebookon!

A Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Napraforgó idősek klubja januári és februári programjai
Programjaink a klubtagok igényeihez igazodva a
mindennapok tartalommal való kitöltését célozzák
meg. A„Sütivarázs” recept program keretében, ebben a hónapban palacsintasütésre került sor, készült almával töltött, hagyományos lekvárosés mogyorókrémes.
A Nótafa népdalkör tagjai a Hontravel KFT. szervezésében „Ki-Mit tud?”elődöntőn Ferencszálláson
vettek részt.Színvonalas szereplésük a középdöntőbe való jutást eredményezte.A további megmérettetések, a középdöntő, döntő,Hévízen kerülnek megrendezésre.
Matuszka Katalin úti élménybeszámolót tartott klubtársainak Egyiptomról. A klubban lévő nagyképernyős televíziónnézhették Egyiptom gyönyörű tájait.
Kreatív foglalkozás keretében papírhajtogatás
quilling technikával ismerkedtek az érdeklődők, Gazsi Gáborné Marika irányításával és ötleteivel. Ezúton köszönjük neki.
Évek óta működik intézményünkben a foltvarrás„patchwork”, klubtagjainkszívesen

tanulgatják fortélyait. Sok
szép alkotás készült, melyek kiállításon is bemutatásra kerültek.
A foglalkozáson bevásárló táskák, párnák készítését igyekeztek elsajátítani a jelenlévők. Köszönjük Farkas Lászlóné Marikának, hogy tudásával, segítőkészségével hozzájárult
a program sikeréhez.
A könyvtár szervezésében „Itt a farsang, áll a bál”
vetélkedőn vettek részt tagjaink.
Ezúton hívunk és várunk szeretettel minden kedves érdeklődőt farsangi batyus bálunkra, mely 2018.
március 3-án szombat) délután 2 órai kezdéssel az
Ady Endre Művelődési Házban kerül megrendezésre.
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FELHÍVÁS
A makói József Attila Múzeum felhívása Homonnai fotók ajándékozására
Intézményünk kiállítást szervez a Homonnai fényképészcsalád munkásságáról. Megkérjük a kedves lakosságot, hogy akinek Homonnai jelzésű családi fotója van a birtokában, ajándékozza azt a József Attila
Múzeum gyűjteményébe. Olyan felvételeket várunk,
ahol az ajándékozó családjából azonosítható személyek láthatóak, a felvétel jó állapotú, és lehetőleg ke-

retezett. A fotókat leltározás után a kiállításon fogjuk
szerepeltetni a Múzeumok Éjszakáján.
Elérhetőség:
Forgó Géza történész, +36308137367
Nagy Gábor néprajzkutató +36203370418
József Attila Múzeum
6900 Makó, Megyeház utca 2-4.

HONISMERETI HÍREK
Személyi jövedelemadó 1 %-a
A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör tisztelettel köszöni eddigi felajánlásaikat. Kérjük, ha tehetik, tegyék ezt továbbra is, támogassanak e módon bennünket, a honismereti kör közösségi programjainak megvalósulását segítsék ezzel.
Céljaink az alábbiak: Hagyományápolás. Helytörténet-kutatás. Rendezvényszervezés a közösségnek. Községünk környezetének óvása. Műemlékeink védelme.Aki egyetért célkitűzéseinkkel, és van lehetősége, kérjük, támogasson
bennünket.
Adószámunk: 18479342-1-06 Számlaszámunk: 568000161000783
A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör tagsága

Barangolás Kiszombor régmúltjában
(4. folytatás)
A tornyos kastély II.
A kastély eredeti alaprajzi elrendezését- szerencsére!- megőrizte az 1957-ben készített átépítési tervrajz. Az épületet hosszában kettészelte egy 50 méter
hosszú folyosó, ebből nyíltak jobbra-balra a szobák.
Középen erre merőlegesen egy reprezentatív teremsor állt, ezek szükség esetén összenyithatóak voltak.
Úgy a falu felé, mint a park felé az ajtóik teraszra nyíltak.
Pillanatnyilag nem lehet tudni, hogy melyik szobát mire használták. Bizonyosra csak a konyha vehe-

A „Kiszomborért” Alapítvány számára is felajánlható a szja 1 %-a.
Kiszombor község kultúrája, sportélete, környezetének védelme, megújulása a
fő célja az önkormányzati alapítású alapítványnak. Ha segíteni szeretné ezt a tevékenységet, támogathatja az alapítványt.
Adószámunk: 19082930-1-06 Számlaszámunk: 56800016-10000898
Köszönjük.
A kuratórium tagsága

tő, valamint a keresztirányú épülettömbben a Rónay
Jenő idejében pipázónak használt, parkra néző terem, és átellenben a kastély legnagyobb helyisége
(11x8 m!), a nagy szalon. Szerencsére az utóbbiakról
egy-egy fotó is fennmaradt. A „pipázóban” a kastélyt
építtető, már idős Rónay Móricot látjuk feleségével,
Fedrigoni Alojziával. Tőlük balra menyük, Kirják Janka, jobbra egy inas látható. (A többiek nevét nem
tudjuk.) A másik szépséges fénykép a nagy szalonban készült. (A kép a KMHHK tulajdona.) A falakon
virágdíszes tapéta, a fülkében tükör, előtte egy letakart zongora, körben asztalok, pazar székek… Hatalmas estélyek, koncertek színhelye volt egykor. A rajzi kiegészítés a helyiség magasságát (4,4 m) rekonstruálja. ( Mindkét fotó Rónay Jenő kastélyba költözé-

se (1902) előtt készült. A „pipázóban” készített kép
1890 előtti, ui. az azon látható Rónay Móric 1890-ben
halt meg.)
Részletesebben lsd. Facebookon, a Szeretünk,
Kiszombor oldalon.
Borsi Sándor

3. A „pipázó” (Rajzos kiegészítéssel)

1. A kastély alaprajza

2. A nagy szalon (Rajzos kiegészítéssel)

VÁLYOGOSI HÍREK
Egyesületünk éves közgyűlését 2018. február 24én 8:30 órától, határozatképtelenség esetén ugyanazon napirendi pontokkal 9:00-tól tartja a kiszombori
Ady Endre Művelődési Házban.
Az alábbi tervezett napirendi pontokkal: 1. Elnöki

megnyitó, 2. Vezetőségi tagok beszámolója. 3. Az
Ellenőrzési és Fegyelmi, valamint a Jelölő Bizottságok beszámolói, ezekből adódó további feladatok.
4. Hozzászólások. 5. 2018-as engedélyárak meghatározása és a költségvetési terv elfogadása és egyéb

kérdések. 6. A Jelölő Bizottság újraválasztása. 8. Zárszó

Folytatás a 8. oldalon!

Folytatás a 7. oldalról!

A PERGETŐ horgászat az alacsony vízállás miatt
tavunkon november 9-től TILTOTT!
- A 2016. évi fogási napló leadási határideje 2018.
február 28., annál az egyesületnél kell leadni, amelyik kiállította. Határidőn túl leadott vagy nem összesített fogási napló esetén 2.000 HUF a pótdíj.
Azon tagjaink, akik jövőre is egyesületünknél kívánnak állami jegyet váltani, a szokott helyeken adhatják le fogási naplójukat (Oláh S. Tóth J. - művelődési
ház). Azon tagjaink, akik más egyesületnél tervezik a
2018. évi állami jegy váltását, azoknak Oláh Sándornál kell leadni fogási naplójukat.
A halőrháznál levő postaládába, kérjük, N E helyezzék el fogási naplójukat!
- A Kiszombori Sporthorgász Egyesületnél állami hor-

gászvizsgát lehet tenni. A 10. életévét betöltött személynek lehetősége van, de aki a 15. életévét betöltötte, annak kötelező, amennyiben horgászni szeretne. 2018. évben az alábbi napokon: március 23. péntek 17 óra, május 25. péntek 17 óra, július 27. péntek
17 óra, szeptember 28. péntek 17 óra, november 30.
péntek 17 óra.
A vizsgáztatás helye Kiszombor, Ady Endre Művelődési Ház, Szegedi út 13. Azok számára, akik a
Kiszombori Sporthorgász Egyesületnél kívánnak
vizsgát tenni, az ingyenes felkészítési lehetőségét
biztosítjuk, melynek időpontjai: március 9. péntek 17
óra, május 18. péntek 17 óra, július 20. péntek 17 óra,
szeptember 21. péntek 17 óra, november 23. péntek
17 óra. A felkészítés, megfelelő létszám esetén kerül megtartásra, ezért ez regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a kiszombori.she@gmail.com címen lehet

név, telefonszám és e-mail-cím megadásával. A vizsgával kapcsolatosan tájékozódni lehet a fenti e-mail- címen, valamint a valyogos.hu oldalon, illetve a 70/
771 49 53. számon.
- Állami jegyek kiadása: telefonos egyeztetés alapján, telefonszám: 06/70-327-8862, Oláh Sándor. A
területi jegyek kiadása a közgyűlés után.
- A tó partvonalának és medrének szabályozása az
időjárás jobbra fordultával folytatódik, kérjük a horgásztársak megértését.
- Kérjük, személyi jövedelemadója 1%-ával támogassa egyesületünk tevékenységét: Kiszombori Sporthorgász Egyesület, adószám: 18452275-1-06
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