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■ A képviselő-testület 
2020. október 27-én tartott soros ülésének 
első napirendi pontjában döntött Martonosi 
Szabolcs lakás- és építésügyi tanácsnokká 
választásáról. 
 
•	 	Második	napirendi	pontjában	elfogadta	a	
polgármesteri jelentést.
 
•	 A	 rendelettervezetek,	 döntési	 javaslatok	
napirendi pontban 
megalkotta: 
-	 a	helyi	önkormányzati	képviselő,	a	bizott-
sági	elnökök,	a	bizottsági	tagok	és	a	tanács-
nok tiszteletdíjáról szóló 29/2020. (X. 28.) 
önkormányzati	rendeletet,
módosította: 
- az önkormányzat Szervezeti és Működé-
si Szabályzatáról szóló 14/2019. (X. 31.) ön-
kormányzati	rendeletet,
- az Önkormányzat 2020. évi költségvetésé-
ről szóló 7/2020. (II. 27.) önkormányzat ren-
deletet,	
döntött:
-	 arról,	 hogy	 a	 Kiszombor	 nagyközség	 la-
kossága	részére,	ingatlanonként	1	db	–	ösz-

szesen	 1600	 db	 –	 kiszombori	 vonatkozású	
képeket	 tartalmazó	 falinaptárt	biztosít	 térí-
tésmentesen	karácsony	alkalmából,
-	 a	Kiszomborért	Alapítvány	alapító	okira-
tának	módosítása	tárgyú	előterjesztés	meg-
tárgyalásának	 elnapolásáról,	 és	 felkérte	
Endrész	Erzsébet	kuratóriumi	elnököt,	hogy	
az	 Alapítvány	 státuszával	 kapcsolatos	 jogi	
állásfoglalást	szerezze	be,
hozzájárult: 
- Schererné Gábor Zsuzsanna bérlő kérel-
mére	a	Kiszombor,	Nagyszentmiklósi	u.	10.	
szám	alatti	önkormányzati	tulajdonú	ingat-
lanban	 lévő	bérlemény	 felújítási,	 átalakítási	
munkálatainak	elvégzéséhez	az	alábbi	felté-
telekkel: 
 ■  a	 felújítás,	 átalakítás	 költségei	 teljes	
mértékben	a	bérlőt	terhelik,	
 ■ a kivitelezés során a műszaki ellenőr-
zést	biztosítani	kell,	melynek	költsége	szin-
tén	a	bérlőt	terheli,
	 ■	 az	ingatlan	homlokzatán	a	falsíkból	ki-
emelkedő reklámhordozó eszköz nem he-
lyezhető el.
egyetértett: 
-	 azzal,	 hogy	 Kiszombor	 település	 körze-

ti	 megbízotti	 tisztségére	 Kozma	 András	 r.	
főtörzszászlós	 kerüljön	 2020.	 november	 1.	
napjával	kinevezésre,	
jóváhagyta: 
-	 hogy	a	Kiszombori	Szociális	és	Gyermek-
jóléti Intézmény 2020. november 1. napjától 
a hétvégi és pihenőnapon történő ebédki-
szállításról külső személy bevonásával gon-
doskodjon.

•	 Negyedik	napirendi	pontként	elfogadta	a	
Kiszombor	nagyközség	környezetének	álla-
potáról,	a	közterületek	rendjéről,	a	település	
környezetének alakításában aktuális önkor-
mányzati	és	lakossági	feladatokról	tárgyú	tá-
jékoztatót.

•	Az	ötödik	napirendi	 pontban	döntött	 ar-
ról,	 hogy	 Kiszombor	 Nagyközség	 Önkor-
mányzata a babaköszöntő zászló kitűzésére 
irányuló kezdeményezéshez nem kíván csat-
lakozni.

•	 Hatodik	 napirendi	 pontként	 Kiszombor	
nagyközség lakossága részére közmeghall-
gatást tartott.

Önkormányzatunk a kiszombori vállalkozók, mesterek névsorának összegyűjtésébe kezdett, akik gyorsan, hatékonyan tudnak se-
gíteni hirtelen adódó problémák esetében vagy előre tervezett beruházásoknál. Szándékunk szerint közvetlen elérhetőségeket 
szeretnénk biztosítani munkálatokat igénylők és munkálatokat vállalók között.
Ez most az első közlésünk, de a névsort bővíteni fogjuk folyamatosan, és ismét közzétesszük. Ha valaki jelentkezni szeretne lajst-
romunkba, kérjük, írja meg a kiszomborface@gmail.com e-mail-címre vagy a Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának hivata-
los facebook profiljára messengerüzenetben. Várjuk a jelentkezőket! Köszönjük!

ÖNkORMÁNYZAti HÍRek

vÁllAlkOZÓi listA  –  HÍD A sZeReplők kÖZÖtt
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Név Tevékenység Elérhetőség

1. Tézsla András Villanyszerelés 06-20/54-42-329
tezsla1963@gmail.com

2. Kajti Imre Hideg-melegburkolás, térkövezés, nyílászárócsere Cím: Makó, Váradi utca 59.
06-20/546-82-95

3. Cseh István Tüzelő- és építőanyag kereskedő Telephely: Kiszombor, Szegedi utca 71.
06-30/273-40-62

4. Bokor Mihály

Nyílászáró, árnyékolástechnika: új ablakok, ajtók, 
redőnyök, reluxák, rolók, roletták, szúnyoghálók, 
szalagfüggönyök, párkányok, harmonikaajtók stb.

Felméréstől a beszerelésig, teljes körű ügyintézéssel, 
garanciával. Garancián túli javítások, rovarhálók, 

redőnyök cseréje, javítása.

Kiszombor, Kör u. 137.   
06-70/506-63-83

5. Csanádi Norbert

Generálkivitelezés: alapozás, falazás, vakolás, 
homlokzati hőszigetelés, burkolás, térburkolás, 

villanyszerelési- és gépészeti munkálatok, 
álmennyezetek, ácsmunkák, festési munkák, 

gipszkarton falak, kerítésépítés, nyílászárók cseréje, 
árnyékolástechnika. Napelemrendszerek kiépítése.

06-30/399-66-02

6. Miskolczi István Asztalos munkák Kiszombor, Árpád u. 1.   06-30/461-16-84
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■	A	decemberi	ünnepkör	gyertyák,	koszo-
rúkon	lévő	mécsesek,	csillagszórók	töme-
gének	 a	 meggyújtásával	 jár.	 A	 kicsi	 lán-
gok,	fények	nagyon	szépek,	ékesítik,	meg-
hittebbé teszik az ünnepeket. Ugyanakkor 
nagyon kell vigyáznunk e bájt idéző ékek-
kel,	 hiszen	 veszélyeket	 is	 rejtenek	 a	meg-
gyújtott	díszítő	elemek.	Emberi	mulasztás	
miatt sajnos sok esetben akár lakástűz is 
kialakulhat,	kiégnek	nappalik,	hálószobák,	
házrészek.	 Jószándékú	 figyelmeztetésként	
Molnár	 Krisztina	 tű.	 főhadnagy,	 megyei	
katasztrófavédelmi	szóvivőtől	az	alábbi	fel-
hívást kaptuk:
	 „November	végén	meggyújtottuk	az	ad-
venti	koszorú	első	gyertyáját,	 ezzel	elkez-
dődött	 az	 ünnepi	 készülődés,	 a	 várako-
zás	 időszaka.	 Pár	 apró,	 de	 fontos	 szabály	
betartásával ez az időszak is biztonság-
ban	 telhet.	 Figyeljünk	 arra,	 hogy	 a	 gyer-
tyák	 alatt	 legyen	 tűzálló	 alátét.	 A	 koszo-
rú	 környékén	 ne	 legyen	 semmilyen	 gyú-
lékony	anyag,	hiszen	a	tűz	könnyen	átter-
jed	a	koszorúról	az	asztalon	lévő	tárgyak-
ra,	függönyre,	ablakkeretre.	A	legbiztosabb	

megoldás,	ha	csak	akkor	ég	a	koszorún	a	
gyertya,	amikor	a	szobában	tartózkodunk.	
Sose	hagyjuk	az	égő	gyertyákat	 felügyelet	
nélkül. Tavaly negyvenkilenc lakástűz ke-
letkezett	adventi	koszorúk	miatt.	(…)
	 Az	 országos	 adatok	 azt	mutatják,	 hogy	
ősszel és télen naponta harminc lakástűz-
höz	riasztják	a	tűzoltókat,	átlagosan	negy-
venöt	percenként	kigyullad	egy	lakás.	Na-
ponta két-három lakás lakhatatlanná válik 
a	tűz	miatt,	kétnaponta	pedig	meghal	vala-
ki lakástűzben. idén már több mint 6000 
lakástűz	volt,	 több	 száz	 ember	 szenvedett	
füstmérgezést,	 86-an	pedig	 életüket	 vesz-
tették,	közülük	71-en	otthonukban.	(…)
	 A	lakásokban	keletkező	tüzek	legfőbb	ki-
váltó	oka	a	nyílt	láng	használata,	az	elekt-
romos	 zárlat,	 a	 fűtőberendezések	 helyte-
len	használata	és	a	főzés.	Több	tragikus	ki-
menetelű tűzesetben pedig az ágyban do-
hányzás okozott halálos kimenetelű bal-
esetet.	Advent	 idején	az	ünnepi	koszorúk	
mécsesei	is	fokozott	kockázatot	jelentenek.
 A Csongrád-Csanád megyei adatok 
alapján	az	október	15-én	indult	fűtési	sze-

zonban eddig 22 lakástűzhöz riasztották 
a	 tűzoltókat.	 Az	 elmúlt	 hétvégén	 Csong-
rád-Csanád	 megyében	 egy	 férfi	 meg-
halt	Makón,	egy	másik	férfit	pedig	súlyos	
égési sérülésekkel szállítottak kórházba 
Kiszomborról.	 November	 elején	 egy	 sze-
gedi,	Pálfi	utcai	tűzesetnél	három	embert,	
köztük egy csecsemőt is elszállított a men-
tőszolgálat. 
	 A	tűz	a	legtöbb	esetben	1-2	négyzetmé-
teres	 területet	 érintett,	 de	 volt	 ahol	 120	
négyzetméteren	pusztítottak	a	lángok.	(…)
A	 Csongrád-Csanád	 megyei	 tűzesetek	
egyik helyszínén sem volt tűzjelző készü-
lék.	A	hő-és	 füstérzékelők	pedig	 bizonyí-
tottan	életeket	és	értékeket	mentenek.	(…)
 Tegyünk magunk és szeretteink bizton-
ságáért!	Vásároljunk	az	otthonunkba,	vagy	
ajándékozzunk	családtagjainknak,	baráta-
inknak	 hő-és	 füstérzékelőt!	 Szokatlan	 öt-
letnek	 tűnhet	 egy	 érzékelő	 a	 karácsonyfa	
alatt,	de	ezzel	a	kis	készülékkel	a	biztonsá-
got ajándékozzuk szeretteinknek. 
      
                       szekeres krisztián

■ A	 koronavírus	 az	 idei	 évben	 minden	
családi	programunkat	meghiúsította.	Ettől	
függetlenül	 tartalmas	 programokkal	 telt	
az	ősz.	Beszoktatások	után,	csoportonként	
megtartottunk szülői értekezleteinket az 
óvintézkedések betartásával.
	 Október	a	Töknap	jegyében	telt,	amikor	
a	gyerekekkel	tököt	faragtunk,	festettünk,	
kóstoltunk.	Novemberben	a	Márton-napi	
hagyományokat	elevenítettük	fel.	Márton-
napi	 lámpást	 készítettünk,	 libát	 ragasz-
tottunk. December első hetében téli dísz-
be öltöztettük a csoportszobánkat a gyere-
kekkel. Izgatottan várjuk a 4-én megérke-
ző Télapót. Természetesen intézményünk 
egyik dolgozója lesz a Télapó.

	 Az	 adventi	 készülődést	 is	 csoportszo-
bánként szervezzük.
	 Az	advent,	várakozást	jelent,	valami	ha-
talmas	csodára,	valami	meglepőre,	valami	
szeretetteljesre	vár	a	világ.	Itt,	a	bölcsiben	
is	hasonló	érzésekkel,	örömteli	várakozás-
sal	nézünk	az	ünnepek	elé.	A	gyermekek	
látják	 készülődésünket,	 a	 terem	 díszíté-
sét.	Az	ünnepre	hangolódó	mondókákkal,	
dalokkal,	 történetek	 felidézésével	 igyek-
szünk az ünnepi hangulatot elővarázsolni.

■ NOveMbeR AZ OvibAN
	 Ahogy	az	időjárás	egyre	hűvösebbé,	hide-
gebbé	válik,	úgy	húzódunk	be	az	óvodai	cso-
portok	biztonságos,	meleg	csoportszobáiba.	
Igyekszünk ezért a mindennapjainkat válto-
zatossá	tenni,	a	gyermekeket	aktívan	bevon-
ni	a	tevékenységekbe.	Az	őszi	évszakkal	kap-
csolatos vizuális technikákat minden cso-
port	 különféle	 módon	 valósította	 meg.	 Az	
elkészült gyermeki produktumokból csodás 
„Folyosógaléria”	is	készült,	melyet	óvodánk	
vizuális tehetségműhelyének „Barkács Ma-
nói”	készítettek.	A	szabad	játék	mellett,	sza-

bad	mozgást	is	biztosítunk,	melyet	a	jól	fel-
szerelt tornaszobánk kiváló eszköztára biz-
tosít.	Ha	az	idő	engedi,	akkor	a	friss	levegőn	
is teszünk kisebb-nagyobb sétákat. Ilyenkor 
a	gyermekek	figyelmét	felhívjuk	a	biztonsá-
gos	közlekedés	mellett	a	folyamatosan	válto-
zó természet szépségeire. 
	 A	néphagyományok	ápolása	is	megjelenik	
a mindennapjainkban. Egyik ilyen novem-
beri jeles nap a Márton-nap. Ezt minden 
csoport innovatív módon valósította meg 
természetesen a gyermekek érdeklődésé-
nek,	létszámának	és	a	korcsoport	egyéni	igé-

nyeinek	figyelembevételével.	Volt	olyan	cso-
port,	ahol	libát	készítettek	almából,	libalábat	
nyomdáztak	 krumpliból,	 vagy	 libát	 deko-
ráltak	pattogatott	kukoricából.	A	Naprafor-
gó csoportosok „Márton-lámpást” készítet-
tek	befőttes	üvegből,	a	Ficánka	csoportosok	
és	a	Katicások	pedig	libákat	néztek	vagy	ház-
nál,	vagy	pedig	az	egyik	édesanya	jóvoltából	
itt az ovi udvarán. Ezekkel az élményekkel 
és a sok változatos technikával gazdagítjuk a 
gyermekek már meglévő ismereteit a háziál-
latokról,	illetve	azon	belül	is	a	libáról.	

Jer szép Karácsony, 
óh de régen várunk.

Ragyogtasd be hit, reménnyel
a családi házunk.

Enyhítsed és vigasztaljad
a csüggedt lelkeket,

Hozzál nekünk békességet,
s igaz szeretetet.

 a bölcsőde dolgozói
Horváthné Ács krisztina és

selley Annamária liza
kisgyermeknevelők

MINDEN KEDVES CSALÁDNAK 
MEGHITT, BÉKÉS KARÁCSONYI 

ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ 
ÉVET KÍVÁNUNK!

Ne legYeN égés AZ üNNepből!

bÖlCsőDei HÍRek

ÓvODAi HÍRek

Folytatás a 4. oldalon!
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■ JÓ eMbeRek kÖZÖttüNk is 
    élNek!

 Egy sikeres Ovi-bálnak köszönhetően 
1999-ben jött létre az óvoda saját „Mo-
solygó Gyermekarcok” elnevezésű alapít-
ványa.	Zömében	külsős,	közismert	segíte-
ni kész emberek alkották az alapítvány ku-

ratóriumát,	 és	 ez	 a	 lelkes,	 nagylelkű	 csa-
pat	a	mai	napig	segíti,	támogatja	a	telepü-
lésünk	apróságait,	hogy	boldog	és	önfeledt	
gyermekkoruk legyen a kiszombori óvo-
dában.
	 A	közös	munka	egy	sikeres	alapítványt	
eredményezett,	 melyhez	 nagyban	 hoz-
zájárult	 a	 kuratórium	 elnökeként	 Har-

kai	Józsefné,	Mártika	is.	Aki	ismeri,	csupa	
szív,	kedves	és	szerény	embernek	tudhatja	
Mártikát - aki mindig kész a jó ügyért ten-
ni. 
 Sok minden őrzi munkájuk nyomát 
itt az óvodában. Ő is számos bensőséges 
programnak	 volt	 nemcsak	 anyukaként,	
később	nagymamiként,	hanem	a	kuratóri-

A	 csoportokban	 novemberre	megtörténtek	
a	 DIFER-mérések,	 melyek	 képek	 adnak	 a	
gyermekek	jelenlegi	tudásáról.	Ennek	figye-
lembevételével	készítjük	el	egyéni,	differen-
ciált,	személyre	szabott	fejlesztési	tervünket.
A	 kialakult	 pandémiás	 időszak	 miatt	 to-
vábbra	is	nagyobb	figyelmet	fordítunk	a	hi-
giéniára,	a	mosdóhasználatra,	az	alaposabb	
készmosásra,	melyhez	a	gyerekeknek	folya-
matosan	mintát	és	segítséget	nyújtunk.	
  balázs tímea, óvodapedagógus

■ Egy	 kedves	 telefonbeszélgetéssel	 lepett	
meg Svédországból Bacsa Sarolta - aki sok 
szép emléket őriz a kiszombori oviról és 
bölcsődéről.	Ezért	is	jutott	eszébe,	hogy	a	
gyermekei által gondosan kiválogatott já-
tékokat,	kisruhákat	elküldené	csomagban	
a	két	intézménybe	járó	gyerekeknek,	mint	
ahogy ezt már egyszer korábban is meg-
tette. Rövid időn belül a kedves adomá-
nyok is megérkeztek a Sebestyén Transz 
közvetítésével	–	és	mint	kiderült	a	szállí-

tó cég nem kért díjat a csomagokért. Ter-
mészetesen egy köszönő levéllel nekik is 
igyekeztünk	visszacsatolást	küldeni,	mint	
ahogy	 ezúton	 szeretnénk	 hálás	 köszöne-
tünket	kifejezni	Bacsa	Saroltának	és	a	ked-
ves családtagjainak.

■	 Egy	 igazán	 szokatlan	 felajánlással	 ke-
resett meg egy héttel ezelőtt két óvodás 
gyermekünk édesanyja Trutz Gyöngyi és 
Forrainé	 Zsóka,	 hogy	 szívesen	 segítené-

nek	az	udvar	takarításában,	ezzel	is	meg-
könnyítve	a	dadusok	munkáját.	A	felveté-
sükhöz sokan csatlakoztak az anyukák kö-
zül,	és	minden	nap	néhányan	lelkesen	se-
gítenek a levelet összegyűjtésében elöl és 
a	 hátsó	 udvaron	 is.	 Köszönjük	 a	 kezde-
ményezőknek,	és	minden	résztvevő	anyu-
kának,	 hogy	 igazi	 partnerként,	 felelősen	
vesznek részt gyermekük óvodai nevelésé-
ben.	Nagyon	hálásak	vagyunk	az	önkéntes	
munkájukért.
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AkikRe büsZkék vAgYUNk
„A színház nem földi színtér! A Színház 
menedék. Csodák világa. Lehetsz ott ki-
rálynő, császár és szolga, bohóc és kurti-

zán. Veled ott minden megtörténhet. 
Meghalhatsz. Újjászülethetsz. 

A színház: szerelem! Örökké tartó láz.”

■	Polgár	Ernő	szavai	sokunk	fülében	kelle-
mesen	csengenek.	A	színház	más	világ,	ahol	
az élet bármely szegletébe bepillantást nyer-
hetünk.	A	színház	egy	távcső,	mely	elérhető	
távolságra	hozza	számunkra	azt,	mely	időn-
ként	 elérhetetlen.	 Információk,	 érzelmek,	
üzenetek	tömkelegét	továbbítja	nekünk,	me-
lyek	közül	néhány	a	feledés	kútját	gyarapítja,	
de	ami	megmarad,	egy	életen	át	kísér	csend-
ben,	meglapulva	a	zsebünkben.	A	színház	a	
művésznek	maga	a	Világ,	a	színpad	pedig	az	
Élet,	melyen	él…
	 Kecskeméti	Bence	Odin	a	Kiszombori	Dó-
zsa György Általános Iskola diákja többéves 
munkájának eredményeként az idei nyarat a 

Kecskeméti	Katona	József	Nemzeti	Színház-
ban	 töltötte,	 hiszen	 beválogatták	 a	 Légy	 jó	
mindhalálig című Móricz-regény musicaljé-
nek	 szereplői	 közé,	 és	 végül	 a	 főszerepben,	
Nyilas	Misiként	találkozhatunk	vele	a	szín-
padon. Móricz Zsigmondnak a vidék szív-
ügye	 volt,	 fantasztikusan	 élethű	 képet	 fes-
tett naturalista színezetű novelláiban és re-
gényeiben.	Olyan	igazi,	eredeti,	poros,	alföl-
di,	 érzelemteljes,	 időnként	 csibészes,	 néhol	
állatias	világot.	Nyilas	Misi	a	szegényes	ott-
hon	emlékével,	lelkiekben	gazdagon	érkezik	
a	 debreceni	 Református	 Kollégiumba.	 Az	
előadás során gyerekekkel telik meg a szín-
pad,	 és	 bepillantást	 nyerhetünk	 a	 nebulók	
szemüvegén keresztül a kora-
beli	felnőttek	kezdetben	csábí-
tó,	majd	egyre	kevésbé	vonzó	
világába.  Misi története igazi 
hungarikum,	a	magyar	 iroda-
lom	egyik	legfényesebb	csilla-
ga,	mely	a	 lelki	 tisztáságot	ál-

lítja	 szembe	az	anyagias	világgal,	és	e	kettő	
folytonos	 harcának	 végső,	 pátoszi	 üzenete,	
hogy	„Légy	jó	mindhalálig!”	
	 A	 próbák	 gyerekeket	 és	 felnőtteket	 egy-
aránt nem kímélve augusztusban és szep-
temberben	zajlottak,	az	előadások	pedig	ok-
tóberben	 kezdődtek,	 és	 jelenleg	 is	 tartaná-
nak…	Rengeteg	munka,	erő,	kitartás	és	küz-
delem	áll	a	szereplők	mögött,	és	bízunk	ben-
ne,	hogy	hamarosan	ismét	színpadon	láthat-
juk e díszes kis társaságot.
	 Kérjük,	 aki	 teheti,	 tekintse	majd	meg	 az	
előadást,	 hiszen	 garantáljuk,	 hogy	 felejthe-
tetlen élményben lesz részük. 

prónai éva

um	elnökeként	is	aktív	résztvevője,	támo-
gatója. 
	 Októbertől	az	alapítók	elfogadták	a	ve-
zető tisztségről szóló lemondó nyilatko-
zatát,	 így	 az	 alapítvány	 feladataiban	már	
nem vesz részt a továbbiakban. Átadta a 
feladatot	Szeles	Józsefnek	-	akinek	hason-
ló	sok	sikert	kívánunk	ehhez	a	nemes	fel-
adathoz a továbbiakban is. 
	 Mártika!	 Akinek	 a	 nevéhez,	 cseleke-
deteihez	 ennyi	 jó	 társul,	 annak	 ezt	 nem	
kell	hirdetni,	azt	tudják,	értékelik,	elisme-
rik.	Neked	és	ezeknek	az	önzetlen,	segíte-
ni kész emberekből álló kuratóriumnak is 
szívből köszönünk mindent!

börcsökné balázs Márta, óvodavezető



■ FüR ANikÓ kisZOMbORON

Október	22-én	a	Rónay-kúria	emeletén	kü-
lönleges zenés-verses műsorral vártuk az ér-
deklődőket.	 Für	Anikó	 szuggesztív	 előadá-
sában	átélhettük	-	többek	között	–	József	At-
tila,	Babits	Mihály,	Ady	Endre,	Juhász	Gyula,	

Kosztolányi	Dezső	csodálatos	költeményeit,	
de a női alkotók világába is bepillanthattunk 
a	művésznő	jóvoltából.	A	különböző	hangu-
latokat	 Szabó	Árpád,	 hegedűművész	 zseni-
ális	játéka	ívelte	át.	Az	est	legnagyobb	érde-
kessége,	hogy	ebben	a	 felállásban	most	 lát-
hatta	először	a	közönség	az	előadást.	A	pre-
mierre a Szegedi Zsinagógában került volna 
sor	még	kora	tavasszal,	de	a	vírushelyzet	mi-
att	el	kellett	halasztani	a	rendezvényt,	 így	a	
bemutató	végül	Kiszomboron	valósulhatott	

meg.	Sajnos	mindannyian	tudjuk,	nem	egy-
szerű	 időket	 élünk,	 nem	bővelkedünk	 ren-
dezvényekben,	így	még	inkább	meg	kell	be-
csülnünk	 az	 ilyen	 különleges	 pillanatokat,	
amikor egy országosan elismert színművész 
látogat el hozzánk.
	 Azt	 hiszem,	 teljes	 bizonyossággal	mond-
hatom,	hogy	az	est	végén	mindannyian	gaz-
dagabban	 távoztunk,	 mint	 ahogyan	 érkez-
tünk.

bódi Marianna
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■ HAllOweeNi pROgRAMOk, 
AvAgY CsOkit vAgY CsAlUNk
A	 halloween	 megünneplésének	 Magyaror-
szágon	nincsenek	hagyományai,	de	eredetét,	
vallási	 töltetét	 valójában	már	a	 tengerentú-
lon	is	sok	éve	elvesztette.	Egy	mókás,	jelme-
zes	felvonulás,	csokoládé-	és	cukorkagyűjtés	
lett belőle a gyerekek nagy örömére. S mi-
vel a gyermeki mosolynál talán nincs is ér-
tékesebb,	ezért	őszintén	hiszem,	hogy	senkit	
nem	bántunk	meg	vele,	ha	halloweenezünk	
egy	kicsit	Kiszomboron.
 Sok-sok éve az egyik legsikeresebb gyer-

mekek által látogatott program a művelődé-
si	házban	a	Halloween	Party.	Idén	azonban	a	
fokozódó	vírushelyzet	miatt	le	kellett	mon-
danunk	a	rendezvényről,	 	és	a	korlátozáso-
kat	maximálisan	figyelembe	véve	egy	kicsit	
újragondoltuk	az	idei	halloweent.	Ennek	el-
lenére a gyerekek az őszi szünidő alatt sem 
maradtak programlehetőségek nélkül. Rá-
hangolódásként két alkalommal borzongató 
halloweeni	 filmvetítésre	 hívtuk	 őket,	 majd	
csütörtökön bekapcsolódtunk a kiszombori 
civil szülők által első ízben megrendezett 
halloweeni	cukorkaosztásba	is.	Meleg	teával	
és	 hangulatos	 fotóponttal	 vártuk	 a	 jelmez-
be	bújt	gyerekeket.	A	művelődési	ház	aulája	
pedig	ez	alkalomból	denevérek,	pókok,	bo-
szorkányok tanyájává változott.
	 Október	 30-án	 tökfaragásra	 invitáltuk	 a	
családokat.	A	legszebb	faragott	töklámpások	
tulajdonosait	díjaztuk	is,	és	senki	sem	távo-
zott üres kézzel. Bár a megszokottnál kicsit 
szerényebb	módon,	mégis	megőrizve	az	ün-
nep	hangulatát,	igyekeztünk	mindenki	ked-
vében járni.
	 Köszönetünket	 szeretnénk	 kifejezni	
Sarnyai	Attila	és	családja	részére	a	felajánlott	

tökökért,	 Zombori	 Dezsőnek	 és	 Zombori	
Ádámnak a sok segítségért.
	 A	 visszajelzésekből	 arra	 következtetünk,	
hogy	felnőttek	és	gyermekek	is	egyaránt	re-
mekül	érezték	magukat.	Reméljük,	jövőre	is-
mét találkozunk!

AZ ADY eNDRe MŰvelőDési HÁZ HÍRei

„...a vers nem valami emelkedett izé, ha-
nem zsiger, gesztus, ösztön, indulat. Két-
ségbeesés, kiáltás, bűntudat, vagyis csu-
pa emberi érzés egyetlen tűhegynyi pont-
ba sűrítve. De különben sem hiszek abban, 
hogy a művészet a kiváltságosoké. Szerin-
tem a jó színház olyan, mint amilyen anno 
a Globe volt. Minden rétegnek megvolt a 
helye a nézőtéren, és mindenki megtalálta 
a neki szóló üzenetet.” 

(Für Anikó)



7KISZOMBORI HÍRADÓ2020.  DECEMBER

■ CseNDes MegeMlékeZés

Az	1956-os	 forradalom	és	 szabadságharc	
eseményei előtt tisztelegve csendes köz-
ségi	megemlékezést	és	koszorúzást	tartot-
tunk	 a	Közművelődési	Könyvtár	 előkert-
jében	október	23-án	délelőtt.	A	koszorú-
záson	Lázár	János	országgyűlési	képviselő	
úr	is	tiszteletét	tette.

(Sinka István)

ÜDV NÉKED IfJÚSÁG
Üdv néked, Ifjúság! Üdvöz légy magyar nép, 

ki lángban és vérben születtél meg újra
három nagy éjszakán vad ágyúdörgésben!

Melyik nép írta fel mostanában nevét így, hogy aranyt adott kezébe Isten ujja?
S mely nép beszélt így az önmaga nevében, mint angyal, mikor a harsonáját fújja?

… Bús igájának fájára írja hát, s mint annyiszor a megsárgult ezerévben
vérrel és vassal tanítsa zsarnokát!

■ ORsZÁgOs RAJZFilMüNNep
 Idén második alkalommal csatlakoztunk 
az	Országos	Rajzfilmünnep	kezdeményezé-
séhez,	mely	az	országos	helyzetre	való	tekin-
tettel	sajátos	módon	online	formában	való-
sult meg.
	 Az	 Országos	 Rajzfilmünnepet	 a	 KEDD,	
Magyarország egyik legsikeresebb animá-
ciós műhelye hozta létre 2011-ben azzal a 
szándékkal,	hogy	Magyarország	minél	több	
településére eljuttassa a rajz- és animációs 
filmek	 sokszínű	 kultúráját.	 A	 filmes	 prog-
ramban	magyar	és	nemzetközi,	klasszikus	és	
kortárs	művek	szerepelnek,	olyan	egész	estés	
vagy	 rövid	 animációs	 filmek,	melyek	meg-

határozóak	az	animációs	műfaj	területén.
Igazán jó lehetőségnek tartjuk az Országos 
Rajzfilmünnep	kezdeményezését,	mivel	kö-
zelebb	hozza	az	emberekhez	a	rajzfilmek	vi-
lágát. Egy-egy mese a gyermekek számára az 
újdonság	 élményeként	 hat,	míg	 az	 idősebb	
korosztály nosztalgiával gondolhat vissza a 
fiatalságára	a	rajzfilmek	által.
	 Az	 Online	 Rajzfilmünnephez	 közel	 száz	
település csatlakozott.
	 Az	idei	év	különlegessége	az	volt,	hogy	be-
pillantást nyerhettünk valamennyi helyszín 
kulturális	 életébe,	 illetve	 az	 egyes	 települé-
sek,	intézmények	bemutatkozhattak	a	nagy-
közönség számára. Sok helyszínhez hason-

lóan	Kiszombor	 is	 egyedi	 YouTube	 csator-
nát	 kapott,	 amelyen	 az	 általunk	 választott	
animációs	 filmek	és	rajzfilmsorozatok	mel-
lett saját videóinkat is láthatták az érdeklő-
dők.
	 Mi	az	Ady	Endre	Művelődési	Házban	él-
tünk	a	 lehetőséggel,	 és	négy	 részletbe	 sűrí-
tettük	össze	az	elmúlt	két	év	legszebb	pilla-
natait,	valamint	egy	rövid	fotómontázst	ké-
szítettünk	 Kiszombor	 csodálatos	 műemlé-
keiről,	 látnivalóiról.	 Reméljük,	 jövőre	 már	
nemcsak virtuálisan találkozhatunk Önök-
kel!

KEDVES KÖzÖNSÉGÜNK! Az ADY ENDRE MűVELőDÉSI HÁz MUNKATÁRSAI NEVÉ-
BEN MINDANNYIUKNAK Jó EGÉSzSÉGET KÍVÁNUNK! VIGYÁzzANAK MAGUKRA 
ÉS EGYMÁSRA, HOGY MIELőBB TALÁLKOzHASSUNK EGY ÚJABB ELőADÁSON, IM-
MÁR MASzKOK NÉLKÜL!

ÁLDOTT ÜNNEPET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNNAK Az ADY ENDRE MűVELőDÉSI 
HÁz MUNKATÁRSAI! Klári és Mariann
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felhasznált irodalom: (1) Hazai konszenzus a D-vitamin szerepéről a betegségek megelőzésében és kezelésében (2) D-vitamin és a COVID-19 betegség (http://otszonline.hu/
cikk/d_vitamin_es_a_covid_19_betegseg) Emlékeztető a D-vitamin védő szerepéről a COVID-19 betegségben (https://gerinces.hu/prevencio/emlekeztetoa-d-vitamin-vedo-
szereperol-a-covid-19-betegsegben/)Citokinvihar Covid-19-fertőzésben (https://mta.hu/tudomany_hirei/citokinvihar-covid-19-fertozesben-110610)Bradykinin-vihar COVID-19-
ben? (http://otszonline.hu/covid-19-info/cikk/bradykinin_vihar_covid_19_ben)A D-vitamin-hiány, a bradikinin és a COVID-19 (https://www.goodwill.hu/a-d-vitamin-hiany-a-
bradikinin-es-a-covid-19/)

kozma Anikó védőnő

Korcsoport Egy napra javasolt dózis Biztonságosan bevihető mennyiség egy napra eső 
felső határa

*1 csepp D-vitamin 
400NE tartalmaz. 

1 NE=0,025µg

Csecsemők 400*–1000 NE 1000 NE
Gyermekek (1–6 év) 600–1000 NE 2000 NE

Gyermekek (6 év felett) 600–1000 NE 2000 NE
Serdülők 800–1000 NE 4000 NE
Felnőttek 1500–2000 NE 4000 NE

Túlsúlyos felnőttek 3000–4000 NE 4000 NE
Terhes nők 1500–2000 NE 4000 NE

■ COviD-19 és A D-vitAMiN, AvAgY 
A D-vitAMiN JeleNtősége NApJA-
iNkbAN 
	 A	 pandémia	 időszaka	 alatt	 az	 egyik	 leg-
fontosabb,	hogy	vigyázzunk	magunkra.	En-
nek	egyik	módja,	hogy	betartjuk	a	szükséges	
óvintézkedéseket,	korlátozzuk	a	 társas	kap-
csolatokat,	valamint	a	megfelelő	vitamin	és	
tápanyagbevitellel megőrizzük erőnlétün-
ket,	és	támogatjuk	immunrendszerünket.
	 A	 megfelelő,	 zöldségekben	 és	 gyümöl-
csökben gazdag táplálkozás mellett vannak 
anyagok,	amelyeket	nem	tudunk	megfelelő-
en pótolni. Egyik ilyen a D-vitamin.
	 Napfény	hatására	az	emberi	szervezetben	
termelődik,	 azonban	 téli	 időszakban,	 ami-
kor	a	napsütéses	órák	száma	a	legkevesebb,	
nem jutunk hozzá elegendő mennyiséghez. 
	 A	D-vitamin	 az	 egyik	 legszéleskörűbben	
hasznosuló	 anyag,	 hiánya	 majd	 minden	
szervrendszerben képes megbetegedés ki-
alakulásának az elősegítésére.
	 Szerepe	van:	csontanyagcserében	(Angol-
kór),	 immunrendszer	 működésében,	 szív-,	
érrendszer	normál	működésében,	hormon-
rendszer működésében és az anyagcserében 

(csökkenti	az	1-es	típusú	diabetes	kialakulá-
sának	 esélyét),	 idegrendszer	működésében,	
veseműködésben,	 vérképzésben,	 daganatos	
megbetegedések kialakulásának megelőzé-
sében,	 várandósság,	 szoptatás	 időszakában.	
(1) 
	 Manapság	 pedig	 a	 COVID-19	 megbete-
gedések	lefolyásában	van	jelentősége.	A	be-
tegség kimenetele a mai napig nem jósolha-
tó meg egyértelműen. Továbbra is kevés a ta-
pasztalata a szakembereknek az idő rövidsé-
ge	miatt.	Egy	évtizedek,	 évszázadok	óta	 je-
len lévő kórokozó minden tulajdonságát is-
merjük.	A	rendelkezésre	álló	információkat	
folyamatosan	osztják	meg	egymással	a	szak-
emberek,	a	célzott	és	hatékony	terápia	alkal-
mazása érdekében. 
	 Az	egyik	ilyen	tapasztalat,	hogy	„a D-vita-
minszint és a COVID-19-esetek száma és még 
inkább a fertőzés okozta halálozás között egy-
értelmű összefüggés áll fenn.	A	D-vitaminról	
már	korábban	is	számos	esetben	kimutatták,	
hogy védő szerepe van az akut légzőszervi 
fertőzésekkel	szemben.	A	D-vitamin	pótlása	
hasznos	 lehet	 a	 SARS-CoV-2-fertőzés	 elle-
ni	védekezésben,	különösen	a	leginkább	ve-

szélyeztetett,	 legsérülékenyebb	és	 leginkább	
D-vitaminhiányos idősebb korosztályban.” 
(2)
	 Hogyan	működik,	és	tényleg	ilyen	egysze-
rű?	A	válasz	nem.	Mint	fent	is	írtam	renge-
teget kell még tapasztalnia a gyógyító és ku-
tató	szakembereknek,	hogy	teljesen	kiismer-
jék	 a	 vírus	 hatásmechanizmusát.	A	 vírus	 a	
betegség II.-III. szakaszában olyan reakciót 
vált	 ki	 a	 szervezetből,	 amely	 egy	 többfron-
tos	összehangolt	támadásra	hasonlít.	A	szer-
vezet	 öngyógyító,	 gyulladáscsökkentő	 me-
chanizmusát	erősíti	fel	és	kódolja	át.	Ennek	
a	 túlreakciónak	 a	 hatása	 okozza	 gyakran	 a	
súlyos,	adott	esetben	végzetes	kimenetelt.	A	
túlreakció	csökkentésében	van	fontos	szere-
pe a D-vitaminnak. 
	 Az	 ajánlott	 napi	 mennyiséget	 az	 alábbi	
táblázatban	 találja	 meg	 mindenki.	 (1)	 Ké-
rem,	hogy	amennyiben	bizonytalan,	a	pon-
tos adagolás kiválasztásához kérje háziorvo-
sa vagy gyógyszerésze segítségét.
	 Aki	 bővebben	 is	 szeretne	 a	 témában	 tá-
jékozódni,	 azok	 figyelmébe	 ajánlom	a	 cikk	
megírásához	használt	forrásokat.

véDőNői sZOlgÁlAt HÍRei

■	 A	 kialakult	 vírushelyzet	miatt	 az	 elmúlt	
hónapokban csendesebben zajlottak prog-
ramjaink az intézményben. Őszi rendezvé-
nyeink	elmaradtak,	a	Nemzeti	Népegészség-
ügyi	Központ	nagyobb	 rendezvények	meg-
tartását	nem	javasolta,	mivel	a	vírus	az	idő-
sebb korosztály számára jelent nagyobb ve-
szélyt. 
	 Klubtagjaink	maréknyi	kis	csapata	ennek	
ellenére	 lelkesen	 látogatta	 intézményünket,	
egymásra	figyelve	és	az	óvintézkedéseket	be-
tartva.	Minden	héten	készült	valami	finom-
ság,	a	szilvalekváros	és	túrós	gombócon,	az	
omlós	pogácsán,	lekváros	buktán	át	a	kaka-
ós	palacsintáig.	Az	elkészült	ínyencségek	kö-
zös beszélgetés és jókedv mellett kerültek el-
fogyasztásra.	Kreatív	kézműves	csoportunk	

továbbra	is	különleges	dekorációkat,	faliké-
peket készít quilingtechnikával. 
	 Mindenszentekkor,	 pislákoló	 gyertyafény	
mellett emlékeztünk meg szeretteinkről. 
	 A	szeretet	ünnepének	közeledtével	KÍVÁ-
NUNK	minden	kedves	kiszombori	lakosnak
SZERETETTELJES,	BÉKÉS	ÜNNEPEKET!

a ksZgYi dolgozói 

ksZgYi HÍRei
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HONisMeReti HÍRek
■ AZ iDei ADveNt 
nem	a	megszokottak	szerint	zajlik	a	rendkívüli	helyzet	miatt.	De	mi,	a	honismereti	kör	
tagjai,	mindent	megteszünk	ennek	ellenére	is,	hogy	meghitt	legyen	az	ünnep.	Az	ad-
venti	koszorúnk	formavilága	változott	a	megszokotthoz	képest.	De	reméljük,	elnyeri	a	
lakosság	tetszését.	Téglalap	alakban	öltöztettük	és	díszítettük	fel,	mert	néha	kell	a	válto-
zatosság.	Meghitt,	csendes	gyertyagyújtással	üdvözöljük	az	adventi	vasárnapokat.	Halk	
karácsonyi dallamok között. 
	 Az	élőképünk	szintén	különleges	formátumban	jelent	meg.	"Karácsonyfalva"	névvel	
emlegetjük.	Egy	kisebb	falut	elevenítünk	meg,	mely	Takács	Diána	kivitelező	kreativi-
tásának	köszönhetően	saját	készítésű	házakkal,	templommal	és	angyalkákkal	kelt	élet-
re,	melyet	új	elemekkel	bővítünk	az	évek	elteltével.	A	gyönyörű	megvilágítás	még	szeb-
bé	varázsolja	az	esti	órákban	is.	A	karácsony	szeretet,	béke	és	boldogsággal	teli	ünnep,	
ezért	vittünk	bele	egy	pár	bohókás,	vicces	elemeket	is,	mely	egy	nagy,	de	nem	hétköz-
napi	rénszarvasból	áll.	A	vonat	felújítás	után,	nyalóka-és	szaloncukordíszben	pompá-
zik,	és	egy	újabb	vicces	dekoráció	lett	beleépítve,	egy	grincsláb.	Reméljük,	mindenki	ar-
cára	mosolyt	tudunk	csalni,	és	a	karácsonyi	hangulatot	is	meghoztuk	ebben	a	rendkí-
vüli helyzetben. 
	 Kívánunk	mindenkinek	BOLDOG	BÉKÉS	ÉS	EGÉSZSÉGBEN	GAZDAG	ÜNNEPE-
KET!																																																																																																							

takács Diána, 
a honismereti kör tagja

■ kisZOMbOR üNNepi FéNYei 
	 A	betlehemi	szoborcsoport	21	éves,	annak	
idején	a	 falu	 lakossága	és	az	önkormányzat	
készíttette (Pálosi Mihály erdélyi szobrász-
művész,	 faszobrász	 keze	 munkája),	 a	 cso-
dás	fa	világítása	és	a	kúria	gyönyörű	fényei	
Kiszombor	 Nagyközség	 Önkormányzatá-
nak	 köszönhetőek,	 az	 adventi	 koszorút	 és	
az	adventi-karácsonyi	élőképet	a	Kiss	Mária	
Hortensia	Honismereti	Kör	 tagsága	nyújtja	
szeretettel	Kiszombor	lakosságának.

MiNDeNkiNek bOlDOg ADveNti 
vÁRAkOZÁst kÍvÁNUNk. 

Köszönjük	 a	 fenyőágakat	 Gorcsa	 Illésnek,	
Szép	Istvánné	tagunknak,	a	helyszínre	szál-
lítást	az	önkormányzat	dolgozóinak,	Süliné	
Rácz Emőkének az alapot.
Papós	 Andrásné	 gyö-
nyörű	 felajánlott	 fe-
nyője talán jövőre dí-
sze lehet valamelyik 
intézménynek.
	 Az	 adventi	 -	 kará-
csonyi élőképet sze-
retettel	 nyújtjuk	 a	
kiszombori lakosság-
nak.
 Takács Diána ren-
geteg	munkaóràja	 fek-
szik	 benne.	 Nagy	 sze-
retettel	 készítette,	 a	

Kiss	 Mária	 Hortensia	 Honismereti	 Kör	 fi-
nanszírozta	 az	 anyagokat.	 Kérjük,	 vigyáz-
zon	mindenki	a	kedves	tárgyakra,	ez	mind-
annyiunk	ÖRÖMÉT	 SZOLGÁLJA.	 FOTÓ-
PONTNAK	KÉSZÜLT.	
	 Az	elmúlt	időszakban	Helytörténeti	Gyűj-
teményünket	 Nagy	 Zoltán	 és	 egy	 anonim	
adakozó	 tárgyai	 gyarapították.	 Köszönet	
érte.   
	 Ebben	 az	 időszakban	 különösen	 fon-
tosnak	 tartja	 a	 honismereti	 kör	 tagsága,	
hogy	 segítsen	 az	 arra	 rászorulóknak.	 Így	 a	
Karitáció	Alapítványnak,	akik	a	„bohócdok-
torokkal” visznek kis örömet a kórházakban 
lévő	gyerekeknek,	utaltunk	csokoládéra	egy	
összeget,	 	 illetve	 rászoruló	 kiszomboriakat	
ajándékozunk meg karácsony előtt.
 Mert lelkünket vidámítja mások támoga-
tása.

■ ÚJAbb DÍsZpOlgÁRi FÁk A teMplOMkeRtbeN
	 Kiszombor	jeles	embereinek	valamilyen	emlék	állítása	Bajnóczi	Jánosban	merült	fel	évekkel	ezelőtt,	majd	az	egyik	alapítványi	kurátorunk,	
Görbe	Boldizsár	javasolta	a	Kuratórium	tagságának	a	díszpolgári	fák	ültetését	és	egy	kis	park	kialakítását	a	templomtéren.	
	 Tavaly	tavasszal	az	akkor	még	hét	díszpolgárnak	elkészült	a	sétány.	És	már	akkor	döntés	született,	hogy	az	alapítvány	a	további	díszpolgá-
rok	fáinak	ültetését,	annak	költségeit	is	vállalja.	
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A mézes reggeli története, a program célja:
	 A	 rendezvény	hazai	 elindítását	 a	 Szlovén	
Mézes Reggeli kezdeményezés 8 éves gya-
korlata	adta,	amit	mára	Európai	Mézes	Reg-
geli néven több uniós tagország is átvett az 
alapötlet hasznosságára tekintettel.
	 A	 kezdeményezés	 célja	 a	 méhek	 és	 az	
egészséges	 életmód	 népszerűsítése,	 a	 hely-
ben termelt élelmiszerek megismertetése. 
Figyelemfelhívás	a	reggeli	fontosságára	és	az	
egészséges	táplálkozásra,	mivel	a	rossz	étke-
zési szokások gyakran már gyerekkorban ki-
alakulnak.
	 Annak	 hangsúlyozása,	 hogy	 a	 méhek	
munkája jelentősen hozzájárul a környezet-
védelemhez és a biológiai környezet változa-
tosságához.
	 Napjainkban	 egyre	 több	 problémát	 okoz	
a	 finomított	 cukrok	 túlzott	 fogyasztásából	

adódó	elhízás	és	a	cukorbetegség,	ezért	fon-
tos	 feladatunk,	 hogy	 az	 egészséges	 táplál-
kozásra való nevelést minél korábban meg-
kezdjük,	és	ráirányítsuk	a	figyelmet	a	mézfo-
gyasztás számos előnyére.
	 A	„mézes	reggeli”	napján	a	kezdeménye-
zéshez	 csatlakozó	 iskolákban,	 óvodákban	 a	
gyerekek,	helyi	méhészek	mézeit	kapják	reg-
gelire,	 ezzel	 is	 népszerűsítve	 az	 egészséges	
mézfogyasztást	és	a	helyi	családi	méhészete-
ket.
	 Az	 elmúlt	 évben	Magyarország	 is	 csatla-
kozott	 a	 mozgalomhoz,	 a	 Vidékfejlesztési	
Minisztérium és az Országos Magyar Mé-
hészeti	Egyesület	közös	felhívására		szervez-
ték meg a helyi egyesületek a mézes regge-
lit. 2015-ben összesen 67 iskolában került 
megrendezésre	 a	 „Mézes	Reggeli”,	 ahol	he-
lyi	 méhészegyesületek,	 termelők	 és	 a	 me-

gyei szaktanácsadók segítségével a gyere-
kek megismerkedhettek a leggyakoribb ha-
zai	 mézfajtákkal.	 A	 központi	 rendezvény	
a	 Szigetszentmiklósi	 József	 Attila	 Általá-
nos	 Iskola	 és	 Alapfokú	 Művészeti	 Iskolá-
ban	volt,	ahol	Dr.	Fazekas	Sándor,	 földmű-
velésügyi	miniszter,	Ksenija	Škrilec	nagykö-
vet-asszony Szlovéniából valamint Dr. Mé-
száros	László	az	Országos	Magyar	Méhésze-
ti Egyesület elnöke egy sajtótájékoztató ke-
retében köszöntötte a megjelenteket.
	 Az	 elmúlt	 években	 az	 Országos	 Magyar	
Méhészeti Egyesület közreműködésével a 
Kiszombori	Dózsa	György	Általános	Iskola	
és	 a	Kiszombori	Karátson	Emília	Óvoda	 is	
csatlakozott az Európai Mézes Reggeli prog-
ramhoz.
Az	esemény	támogatói:
•	 Országos	Magyar	Méhészeti	Egyesület,

■ veRONikA ADveNtJA!

	 A	 mikulás	 számtalan	 ajándékát	 átvették	
már a gyerekek.
	 Az	 OLÁH	 VERONIKA	 ALAPÍTVÁNY	
Kuratóriuma	a	 tanítónők	egyetértésével	azt	
gondolta,	hogy	a	második	adventon	vitami-
nokkal	lepi	meg	az	alsós	kicsiket.	Mandarin,	
narancs,	 földimogyoró,	nápolyi	és	citrom	a	
teához került a nagy kosárba. Minden osz-
tálynak külön- külön érkezett meg a Jézus-
ka.		Az	alsós	munkaközösség	pedig	pályáza-
ti pénzből laptopot kapott - munkájuk köny-
nyítésére.	 Így	 tehát	arról	 is	 szólhatok,	hogy	
sikeresen	 pályáztunk	 ismét	 az	 idén.	 A	 jár-
vány	miatt	az	új	évben	bontakozik	ki	a	meg-
valósulás. Ehhez kérjük a jövőben is támo-
gatásukat. Oláh veronika Alapítvány 6775 
kiszombor, Móricz Zs. u. 4. 

Adószám: 18290763-1-06. 
bankszámunk: 56800016-10014949.
	 Egészségben,	 hasznos	 tevékenységben	 jó	
lelkületet	kívánunk	sok	szeretettel	a	falu	la-
kosságának az ÚJ ÉVRE!

O	V	A	Kuratóriuma	nevében:	
süliné Rácz emőke

■ kÁRtYANAptÁR
	 	Kártyanaptár	Az	idén	is	szeretettel	nyújt-
ja	 Kiszombor	 Nagyközség	 Önkormányza-
ta	 és	 a	 Kiss	 Mária	 Hortensia	 Honismereti	
Kör	tagsága	a	lakosság	részére.	Az	idén	Kö-
les	László	színezett	képeit	javasoltuk	e	célra.
	 A	következő	újságszámban	fog	a	sorozat-
ból minden háztartás kapni egyet.  
	 Sajnos,	 az	 adott	 helyzetben	 nem	 rende-
zünk	Luca-napi	bolondozások	rendezvényt,	
még	kültéren	sincs	rá	lehetőség.	Ehelyett	Lu-
ca-pályázatra hívjuk a gyermekeket a plakát 
szerint.
	 Az	év	végi	rendezvényeink	is	elmaradnak,	
a	szilveszteri	koccintás	is	elmarad	a	Helytör-
téneti Gyűjtemény előtt.
	 Kívánunk	mindenkinek	békés,	 boldog	új	
esztendőt	egészségben,	boldogságban.

A	honismereti	kör	nevében	
endrész erzsébet

 Majd ősszel díszpolgári címet adományo-
zott	 Kiszombor	 Nagyközség	 Önkormány-
zata	Bokor	Jánosnak	és	Borsi	Sándornak.	A	
korábban	ültetett	korai	juharfák	közül	két	fa,	
sajnos,	elpusztult,	és	azokat	is	pótoltuk.
	 Az	önkormányzat	által	kijelölt	helyre	tör-
tént	az	első	fák	ültetése,	és	most	is	ehhez	tar-
tottuk magunkat. 
	 A	 fák	 mostani	 beszerzését	 Gazsi	 Gábor	
alapítványi tag vállalta. 
	 A	konkrét	ültetést	Hajdú	István,	helyi	vál-
lalkozó önkéntes-támogató munkában vé-
gezte.	A	munkához	nagy	gépre	volt	szükség	
a	talaj	minősége	miatt.	Nagyon	köszönjük	a	
támogatását. Rácz Ferenc biztosította a kis 
táblákat,	amit	szintén	köszönünk.											

A	Kiszomborért	Alapítvány	Kuratóriuma	
nevében 

endrész erzsébet
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vÁlYOgOsi HÍRek
•	A	SARS-CoV-2	koronavírus	okozta	világ-
járvány	magyarországi	őszi,	második	hullá-
ma	miatt	 elrendelt	 veszélyhelyzettel,	 a	hor-
gászattal,	 a	 horgász	 és	 horgászsport	 ren-
dezvényekkel,	 valamint	 horgászati	 ügyin-
tézéssel	 kapcsolatban	 kérjük,	 tájékozódjon	
facebook	profilunkon,	honlapunkon	vagy	az	
országos médiában.
•	Befejeződött	a	 törpeharcsa	szelektív	halá-
szata. Sporttársaink ebben az idényben több 
mint 612 kg kártevőt távolítottak el tavunk-
ból.	 Köszönet	munkájukért.	 Ezzel	 is	 nagy-
ban hozzájárultak tavunk minőségének ja-
vításához.
•		2020.	évben	36	mázsa	háromnyaras,	2	má-
zsa	kétnyaras,	2	mázsa	egy	nyaras	pontyot,	
6000	süllő	és	2000	csukaivadékot,	valamint	
25 mázsa vegyes keszeget telepített egyesü-
letünk.
•	 Ellenőrzési	 tapasztalatok:	 Horgászren-
dünk értelmében a tavon horgászóknak kö-
telező	 a	 szájfertőtlenítő	 	 spray	 és	 a	 ponty-
matrac megléte és annak használata. Vala-
mint	a	fogási	eredmények	nyomon	követhe-

tősége	érdekében	EGYÉNILEG	kell	tárolni-
uk	zsákmányukat,	azt	a horgászat befejezé-
séig NeM vihetik el a partról, értékesíteni-
ük	T	 I	L	O	S	 !	Továbbá,	 a	 kifogott	halakat	
-törpeharcsát-	a	parton	eldobni	tilos,	el	kell	
vinni a horgászat végén. Gépkocsival csak 
száraz időben lehet a horgászhely közelébe 
állni	a	partvonaltól	legalább	6	méterre,	ahol	
lehet,	az	úthoz	közel.	Azonban	a	közlekedési	
utakat	szabadon	kell	hagyni,	a	közlekedőket	
és	a	horgászokat	nem	zavarhatják.	A	gátak-
ra	és	a	DÉLI	PARTSZAKASZRA	még	száraz	
időben	sem	szabad	autóval	behajtani,	vala-
mint a kétkerekű járműveket a tó partvona-
lán csak tolni lehet!
•	A	41/2010.	(II.	26.)	Korm.	rendelet	17.	§-a	
alapján kérjük a tópartra kutyával kilátoga-
tókat,	hogy	kutyáikat	pórázon	vezessék,	el-
kerülve	ezzel	a	véletlen	támadásokat,	atroci-
tásokat. 
•	November	-	december	hónapokban	napi-
jegyes	horgásztársaink	06	–	18	óra	között,	II.	
féléves	vagy	éves	területi	jeggyel	rendelkező	
horgásztársaink	06	–	19	óra	között	horgász-

hatnak	 tavunkon.	 /Az	 aktuális	 részletekről	
kérjük,	tájékozódjon	honlapunkon!/
•	Egyesületünk	elindított	egy	facebook	pro-
filt	„Vályogos	Tó	Kiszombor	”	néven.	Célunk	
egyesületünk	tagságán	túl	a	horgászat	 iránt	
érdeklődők gyors és korrekt tájékoztatása. 
Bízunk	benne,	hogy	munkánk	nem	volt	hi-
ábavaló,	 és	 hasznos	 információval	 fogunk	
szolgálni ebben a médiumban is.
Információink	-reményeink	szerint-	párhu-
zamosan	 fognak	 megjelenni	 a	 valyogos.hu	
oldallal,	Egyesületünk	hírlevelével,	valamint	
a	helyi	médiával,	de	 talán	kicsivel	gyorsab-
ban	és	szélesebb	körben.	Köszönjük	a	jelölé-
seket & visszajelzéseket!
	•	Területi	jegyek	kiadása:	telefonos	egyezte-
tés	alapján	Oláh		Sándornál,		tfsz.:	70	/	327-
8862.	Napijegyet	az	Aranyhal	Horgászbolt-
ban	 /Makó,	 Aradi	 utca	 28./	 (Nyitvatartás:	
H.-P.:	07:00-12:00,	12:30-17:00,		SZ.:	07:00-
12:00	között,	vasárnap:	zárva.)
•	Fogási	napló	 leadási	határideje	2021.	 feb-
ruár	 28.	 Annál	 az	 egyesületnél	 kell	 leadni,	
amelyik kiállította. 

•	 Kovács	János	méhész,	
•	 Hajzer	Mihály	méhész,	
•	 Bujdosó	Géza	méhész	voltak.
Sajnos ebben az évben a vírushelyzet miatt 
nem tudjuk megrendezni méltó módon az 
eseményt,	 így	 csak	 az	 emlékeinkből	 élünk	
annak	 reményében,	 hogy	 az	 elkövetkező	
időkben ezeket bepótolhatjuk.
	 Így	egy	pár	kép	felelevenítésével	emlékez-
zünk	arra,	ami	szép	volt,	és	bízzunk	abban,	
hogy a jövőben még szebb lesz!

Egy	egészséges	és	vidám	jövő	reményében,	
bujdosó géza méhész.

Folytatás az utolsó oldalon!
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Azon	tagjaink,	akik	jövőre	is	egyesületünk-
nél	kívánnak	állami	jegyet	váltani,	a	szokott	
helyeken	adhatják	le	fogási	naplójukat	(Oláh	
S.,	Tóth	J.	-	művelődési	ház),	azon	tagjaink,	
akik más egyesületnél tervezik a 2021. évi ál-
lami	jegy	váltását,	azoknak	Oláh	Sándornál	
kell	leadni	fogási	naplójukat.	A	határidőn	túl	
vagy	 összesítés	 nélkül	 leadott	 fogási	 napló	
esetén	2000	Ft	pótdíjat	kell	fizetni.
•	2020.	évben	3	vizsganapon	22	főt	vizsgáz-
tatott le egyesületünk vizsgabizottság előtt. 
A	 Halgazdálkodási	 törvény	 előírásainak	
megfelelően	2014.	 évtől	 folytattuk	 ezt	 a	 te-
vékenységet,	melynek	fő	célja	az	volt,	hogy	a	
szakismeretek	elsajátítása	mellett	a	helyi,	il-
letve környékbeli horgászni szándékozóknak 
ne	kelljen	messzire	utazniuk	ezért.	Sajnos,	az	

egyesület	 által	 felajánlott	 ingyenes	 felkészí-
tést	a	minimum	5	fő	létszám	meg	nem	léte	
miatt nem sokszor tudtuk megvalósítani. 
A	vizsgáztatás	eddigi	7	éve	alatt	1-2	vizsga-
napon	 10-12	 főt	 vizsgáztattunk	 le.	Minden	
vizsgabizottsági	feladatra	felkészült	horgász-
társunknak	köszönjük	azt,	hogy	mindezeket	
közös munkával megvalósíthattuk!
•	 Egyesületünk	 tisztelettel	 megköszöni	 a	
Kiszombor	 Nagyközség	 Polgármesteri	 Hi-
vatal	támogatását,	Kiszombori	Rendőrőrs	és	
a	Kiszombori	Határrendészeti	Kirendeltség,	
a	 Kiszombori	 Polgárőr	 Egyesület	 együtt-
működését.	 Továbbá	 mindazok	 segítségét,	
akik közvetve vagy közvetlenül hozzájárul-
tak	 egyesületünk	 sikereihez,	 rendezvénye-
ink	 lebonyolításához,	 valamint	 mindazok-

nak,	 akik	 szervezett	 környezetrendezési	 és	
vízpótlási munkálatokban részt vettek.  
•	 A	 2018.	 évi	 szja	 1%-ának	 felajánlásából	
egyesületünk 2019. évben 167.558 Ft-ot 
kapott,	 amit	 környezetrendezéshez	 szüksé-
ges gépek karbantartására és üzemeltetésé-
re	használt	fel.	
A	 felajánlásokat	köszönjük,	 és	bízunk	ben-
ne,	hogy	a	2021.	adóévben	is	számíthatunk	
támogatásaitokra.

BOLDOG KARÁCSONYT ÉS 
EREDMÉNYEKBEN GAzDAG 
ÚJ ESzTENDőT KÍVÁNUNK 
MINDEN OLVASóNKNAK!
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