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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

 2022. február 18-án helyezték örök nyugalomra Tenczerné Bajusz Ilonát, a Pol-
gármesteri Hivatal elismert dolgozóját, községünk megbecsült lakosát. 
 Icu 1989-2022 között, először a Kiszombor Nagyközségi Közös Tanács Vb. 
GAMESZ Iroda, majd a Polgármesteri Hivatal munkatársaként dolgozott. Kez-
detben pénzügyi előadói, később igazgatási ügyintézői, majd csoportvezetői és 
anyakönyvvezetői feladatkört látott el, illetve 2020. évben, a legnehezebb körül-
mények között, a Hivatal megbízott jegyzője is volt. 
 Munkájával mindenkor a faluközösség érdekeit szolgálta, a számtalan esküvő 
révén sok kiszombori család életében, a számukra egyik legszebb eseménynél 
közreműködött, életreszóló emléket hagyva maga után. Feladatait mindig fele-
lősségteljesen, lelkiismeretesen, magas szakmai elhivatottsággal végezte. 
Rövid, súlyos betegsége nagyon hamar elragadta közülünk, nagy űrt hagyva ez-
zel, így a dolgos hétköznapok után sajnos a nyugdíjas éveket már nem élhette 
meg. Személyisége, hivatástudata, segítőkészsége hivatalunk minden munkatár-
sának és a hozzá forduló lakosoknak is nagyon fog hiányozni. 
 Halála nagy veszteség nemcsak a családnak, hanem a településnek is. Ezúton 
szeretnénk megrendülten végső búcsút venni tőle. A Kiszombori Polgármesteri 
Hivatal Tenczerné Bajusz Ilonát saját halottjának tekinti. Emlékét tisztelettel meg-
őrizzük.

Kiszombori Polgármesteri Hivatal 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
a 2022. január 25-én tartott soros ülé-
sén 
módosította: 
• az önkormányzat Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatát 
elfogadta: 
• a Képviselő-testület 2022. évi munka-
tervét;
döntött: 
• arról, hogy az önkormányzat tulaj-
donában álló 2023/Z névvel jelölt ál-
lamkötvényeket értékesíti, és így az ön-
kormányzat Magyar Államkincstárnál 
vezetett értékpapír számláján rendelke-
zésre álló pénzösszeget „Önkormányzati 
Magyar Államkötvény” című, 2025/Z 
névvel jelölt értékpapír vásárlásával kí-
vánja hasznosítani, 
• Szirbik Imre polgármester illetményé-
nek és költségtérítésének megállapításá-
ról,
• a Kiss Mária Hortensia Honismereti 
Kör részére az önkormányzati tulajdonú 
mártélyi üdülő felújításának megvaló-
sítására a Magyar Falu Program - Civil 
közösségi tevékenységek és feltételeinek 
támogatása című kiírás alapján történt 
pályázat benyújtásához elkészíttetett 
építészeti terv bruttó 180.000 Ft költsé-
gét a tartalék terhére átadott pénzesz-
közként biztosítja,
• a Magyar Falu Program „Önkormány-

zati járdaépítés/felújítás támogatása” 
(MFP-BJA/2022) alprogramon kere-
tében pályázatot kíván benyújtani az 
Óbébai utca 1. szám és Szőlő utca közöt-
ti kb. 200 m2 felületű járdaszakaszának 
felújítására, térburkolattal történő ellá-
tására,
• a Magyar Falu Program „Önkormány-
zati temetők infrastrukturális fejlesz-
tése” (MFP-ÖTIF/2022) alprogram 
keretében pályázatot kíván benyújtani 
a Temetőben a Ravatalozó előtti beton 
járólapok térkőburkolatra történő cseré-
jére, a lépcsők, rámpák felújítására,
• a Magyar Falu Program „Út, híd, ke-
rékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető 
rendszer építése/felújítása” című al-
program (MFP-UHK/2022) keretében 
Kiszombor településen útalappal ren-
delkező belterületi közutak szilárd bur-
kolatának (átl. 3,00 – 4,00 m szélesség 
között) kiépítési munkáira pályázatot 
kíván benyújtani,
• a Magyar Falu Program „Kommunális 
eszköz beszerzése” (MFP-KOEB/2022) 
alprogram keretében pályázatot kíván 
benyújtani platós kistehergépkocsi, il-
letve erőgépre kapcsolható rézsűkasza 
és sószóró berendezés beszerzésének tá-
mogatására,
• a Magyar Falu Program „Önkor-
mányzati tulajdonban lévő ingatla-
nok fejlesztése” (MFP-ÖTIK/2022/5) 

alprogramkeretében pályázatot kíván 
benyújtani az Ady Endre Művelődési 
Ház korszerűsítésére, ezen belül a férfi 
mosdó felújítására, belső nyílászárók és 
a földszinti hidegburkolat cseréjére, klí-
maberendezések felszerelésére, meglévő 
napelemes hálózat bővítésére, környe-
zetrendezésre,
• arról, hogy 2022. évben ismételten 
pályázni kíván a Magyar Falu Program 
„Közösségszervezéshez kapcsolódó 
eszközbeszerzés és közösségszerve-
ző bértámogatása” (MFP-KEB/2022) 
című alprogram keretében az Ady 
Endre Művelődési Ház közművelődési 
feladatellátási funkcióját erősítendő a 
színpadfüggönyök, drapériák beszerzé-
sére és a színpad borítás felújítására
• arról, hogy a Belügyminisztérium Ma-
gyarország 2022. évi központi költség-
vetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. 
melléklet 3.5. belterületi utak, járdák, 
hidak felújítása jogcímre meghirdetett 
támogatási felhívására pályázatot kíván 
benyújtani Kiszombor település alábbi 
utcaszakaszain a meglévő aszfalt és be-
ton járdaburkolat betonburkolatra tör-
ténő cseréjére:
• Porgányi utca: Ladányi u. – Nagy-
szentmiklósi u. között 208 m hosszban
• Szegedi utca: Kör u. – Szegedi u. 62. 
szám között 140 m hosszban
• Ady E. utca: Csatorna – Porgányi u. 

BÚCSÚ
TENCZERNÉ ICUTÓL
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"ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL"… 
A BÖLCSŐDÉBEN IS!
■	A farsang vízkereszttől húshagyó keddig 
tart. Hagyományosan vidámkodás, mulat-
ságok jellemzik. Valójában télbúcsúztató. 
Bölcsődénkben is hagyománnyá vált a 
farsangi mulatság, ami  két éve „zártkörű” 
rendezvény lett a pandémia miatt. Ezen a 
napon gyerekek és felnőttek egyaránt jel-
mezbe öltöznek. Zene, tánc, mulatság a 
délelőtti program, és természetesen nem 
maradhat el a farsangi fánk sem, amit a 
szakácsnénink profi módon készít el a 
gyerekeknek. Reméljük, elűzzük a telet, és 
hamarosan kitavaszodik.

Horváthné Ács Krisztina 
kisgyermeknevelő

"TAVASZVÁRÁS A 
PILLANGÓ CSOPORTBAN"
■	A Pillangó csoportban is nagyon várjuk 

a tavaszt. Minden hónapban igyekszünk 
úgy összeállítani a tevékenység terveze-
tünket, hogy tematikus heteket tudjunk 
tartani. Egy hét, egy adott témáról szóljon. 
Így a farsanghoz közeledvén is hangsúlyt 
fektettünk erre.
 Február első hete a medvéé volt, hiszen 
2-án dől el, hogy kibújik-e a medve a bar-
langból. Így mi is báb és a, “ Jön a tavasz, 
megy a tél” c. ének segítségével meglestük  
a medvét. Másnap medve álarcot készí-
tettünk papírtányér és festék segítségével. 
Majd kirakóztunk a medve arcképével. A 
második héten a különböző anyagokkal 
ismertettük meg a gyerekeket, nyomdáz-
tunk lufival, meséltünk mesepárnával, 
illetve a labdadobást, gurítást gyakorol-
tuk. Az utolsó előtti héten Jancsi bohóc 
mutatkozott be a gyerekeknek. Velünk 
együtt mutogatták a gyermekek a mondó-
kát. Mondókával kísért testgyakorlatokat 
végeztünk. A gyermekek élvezik ezeket a 
tevékenységeket, lelkesen csatlakoznak, a 
“tornákhoz”. Ezután bohócarcot ragasz-
tottunk spatulára, a díszes környezettel 
próbáltunk hangulatot kelteni.
 A farsangi mulatság napjára beszélgetés-
sel, farsangi jelképek színezésével, tánccal, 
hangkeltéssel fogunk hangolódni.

Ferencsik Mónika 
kisgyermeknevelő

"ÚJ ÉV, ÚJABB MULATSÁG A 
KATICA CSOPORTBAN"
■ Még alig múltak el a karácsonyi hetek 
és ismét az ünneplésé a szerep a bölcső-
dében. Farsangi díszbe öltöztek az intéz-
mény helyiségei, színes szalagok, lufik, 
bohócok, álarcok jelzik a közelgő ünnepet. 
Csoportunkban különös figyelmet szen-
telünk a dekorációnak, kreativitásunkat 
mindig próbáljuk a tőlünk telhető legjobb 
módon kifejezni. Erről a téli dekorációnk 
különdíja a bizonyosság. Nagyon büsz-
kék vagyunk rá, hogy elismerés illette ezt 
a dekorációt. Az év második hónapjában 
farsangi dalokat énekelgetünk, alkotóte-
vékenységeinkbe is beleillesztjük az ün-
nepvárást, farsangi fánkot fogunk festeni a 
gyerekekkel. Sokat beszéltünk a beöltözés-
ről, a kedvenc figurákról, hogy ki minek 
fog beöltözni. Természetesen ez a nap a 
bolondozásról szól, így mi, kisgyermek-
nevelők is jelmezt öltünk, nemcsak a gye-
rekek. Nagyon lelkesen várja mindenki a 
táncos kis mulatságot és a tavaszt, hogy 
újra bevehessük imádott udvarunkat. 

Maróti-Forgács Beáta és 
SelleyAnnmária 

a Katica csoport kisgyermeknevelői

BÖLCSŐDEI HÍREK

között 148 m hosszban,
• a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény 145. § (3) bekezdésére 
tekintettel valamennyi, az országgyűlési 
választáson jelöltet állító szervezet szá-
mára a választási kampányidőszakban 
a szavazás napját megelőző 50. naptól, 
2022. február 12. napjától a szavazás 
napjáig, 2022. április 3. napjáig egy al-
kalommal – a közösségi színtér haszná-
lati szabályzatban meghatározott nyit-
vatartási időn túl is - térítésmentesen 
biztosítja választási gyűlés megtartása 
céljából az önkormányzat tulajdonát 
képező Ady Endre Művelődési Házat, 
egyéb időpontban kampány tevékeny-
ség folytatása céljából a művelődési ház 
helyiségeinek igénybevétele - Kiszom-
bor Nagyközség közösségi színterének 
használati szabályzata „II.1. Közösségi 
színtér igénybevételének szabályozása” 
pontja alapján - nyitvatartási időben, 
napi regisztrációt követően biztosított 
Az épület nyitvatartási idejében, hétköz-
napokon 10.00 és 18.00 óra között áll 

rendelkezésre előzetes időpont egyezte-
tést követően, a szabályzatban rögzített 
bérleti díj ellenében és a hatályos jár-
ványügyi rendelkezések betartása mel-
lett,
• arról, hogy a Kiszombori Karátson 
Emília Óvodában az óvodai beiratko-
zások idejét a 2022. április 20-21. kö-
zötti időszakban 8-16 óráig határozza 
meg akként, hogy a döntést a kérelem 
benyújtásától számított 8 napon belül 
kelljen meghozni, a jogorvoslatra – a 
közléstől, ennek hiányában a tudomásra 
jutástól számított – 15 nap álljon rendel-
kezésre. Az óvoda heti nyitvatartásának 
idején nem változtatott, valamint az 
óvoda nyári zárvatartás idejét – a ko-
rábban megszokott módon – augusztus 
utolsó két hetében, 2022. augusztus 15 
– augusztus 31. közötti időszakban ha-
tározta meg, 
• arról, hogy a Bölcsőde esetében 2022. 
évben a nyári zárvatartási idő tartamát 
2022. augusztus 22. napjától 2022. au-
gusztus 31. napjáig határozza meg;

egyetértett:
• azzal, hogy a Csongrád-Csanád Me-
gyei Rendőr-főkapitányság Makói 
Rendőrkapitányság kapitányságvezető 
beosztásba Nagy Sándor r. alezredes ke-
rüljön kinevezésre;
kifejezte azon szándékát:
• hogy a Teltrans Távközlési és Infor-
matikai Kft. kérelmére az önkormányzat 
tulajdonát képező Kiszombor zártkert 
3510 hrsz-ú ingatlan 2089 m2 területé-
ből 32 m2 területet bérbe adja parabola-
antenna elhelyezése céljából.
a 2022. január 27-én tartott rendkívüli 
ülésén 
megalkotta 
• az önkormányzat 2022. évi költség-
vetéséről szóló 2/2022. (I. 27.) önkor-
mányzati rendeletét;
döntött 
• az Önkormányzat saját bevételeinek 
és adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek a 2022. 
költségvetési évet követő 3 évre várható 
összegének meghatározásáról.



FEBRUÁRI OVIS PILLANATOK
■ Ebben a hónapban az éves foglalkozási tervüknek megfele-
lően az emberi testről, az egészségünk megőrzéséről beszél-
getünk gyerekekkel. Az orvosok gyógyító munkája mellett a 
testrészekről, az érzékszervekről. Testséma fejlesztő tevékeny-
ségekkel, egymás lerajzolásával tesszük változatossá a játékos 
tanulást. Ilyenkor ellátogat hozzánk a védőnő is, aki megmu-
tatja a helyes fogmosást, kézmosást is óvodásainknak. A na-
pokban hallásvizsgálatot is végzett a gyermekcsoportokban. A 
test higiéniája mostanában még nagyobb szerepet kap. Kéz-
mosó mondókákkal, gyógyító mesékkel bővítjük a gyerme-
kek már meglévő ismereteit. Közösen készítünk plakátokat az 
egészséges és egészségtelen ételekről. Vitaminsalátát is kósto-
lunk. Nagyon kedvelik az orvosos játékot, ilyenkor beöltöznek 
orvosnak, nővérkéknek. Egészségmegőrző szerepet tölt be a 
sok mozgás, ezért igyekszünk minél többet a friss levegőn tar-
tózkodni vagy sétálni. Idén is többször előfordult, hogy be-
tegség miatt csoportbezárásra került sor. Köszönjük, hogy a 
szülők rugalmasak voltak, és megpróbálták türelemmel tole-
rálni, és otthon tartották gyermeküket. Sajnos, a járvány ki-
számíthatatlan, de bízunk benne, hogy ha beköszönt a jó idő, 
akkor bezárásra már nem lesz szükség. Az egészségünk meg-
őrzéséhez nagyban hozzájárul a megfelelő táplálkozás, ezen 
belül a méz fogyasztása, ezért örömmel tettünk eleget Bujdosó 
Géza méhész felkérésének. Az óvodásaink ugyanis méhecskés 
rajzokat készítettek a „Méhek világa” kiállításra, melyet több 
csoportunkkal meg is tekintettünk az Ady Endre Művelődési 
Házban. Örömmel láttuk, hogy egykori óvodásaink - akik már 
iskolások- is szebbnél szebb alkotásokkal küldtek a kiállításra. 

Balázs Tímea, 
óvodapedagógus

■ Mi, óvodapedagógusok jól tudjuk, hogy a kisgyermekek 
csak a szeretetre épülő nevelési környezetben és a személyre 
szóló figyelem által fejlődnek. 
Ezért is igyekszünk a tudatosan megtervezett inspiráló légkör-
rel és a felnőttek által szervezett változatos tevékenységekkel 
mindezt elősegíteni. Nagyon gyorsan változik a világ körülöt-
tünk. Mi itt az óvodában szeretnénk még is kicsit lelassítani az 
időt, hogy jusson elegendő a gyermekek bátor próbálkozása-
ira és önfeledt játékaira is, azért, hogy siettetések nélkül meg-
élhessék a boldog gyermekkorukat. Ebben a hónapban nem 
maradhat el az ovis farsang, a maskarázás, amire már hetekkel 

előtte készülnek a gyerekek. Boldogan mutatkoznak be egy-
másnak, vidáman táncolnak és lakmároznak a szépen feldíszí-
tett csoportszobáikban. Fontos, hogy ez a kedves hagyomány 
megmaradjon az életükben, és kiemelkedjen a mindennapok 
közül. Idén is sikerült az ebben mindenkor partner szülőknek 
köszönhetően!
 Jól ismerjük valamennyi ovisunkat, és a mindennapokban 
nyomon követjük fejlődésük szintjeit. Minden gyermekben 
rejlik valami jó adottság, érték. Most két ügyes mesemondó 
óvodásunk mutatta meg bátor kiállását, színes és jól érthető 
szövegmondását. Nagy Rézi és Patály Kevin nevezett be a 
Szent-Györgyi Agora Százszorszép Mesegyűrű Mesemondó 
verseny megyei fordulójára. Kevin – betegsége miatt felvétel-
ről, Rézi pedig személyesen adta elő meséjét. Nagyon nagy do-
log ez ilyen kicsiny gyermekkorban, sok pozitív tapasztalatot 
szerezhetnek így a gyerekek, amelyeket a továbbiakban is jól 
kamatozhatnak majd. Oklevéllel és mesekönyvvel jutalmazták 
meg őket. Az egész ovi büszke rájuk. Nagy köszönet illeti a 
meséket megtanító anyukákat és a felkészítő óvodapedagógu-
sokat.
 Február 25-én már 139 éves lesz az óvodánk! Erre az év-
fordulóra is izgatottan készülnek a gyermekek. Pénteken - a 
nagy napon- egy Macis bulit tartunk, ahol a nagyik macija 
is szerepet kap majd. Huszonharmadikán pedig az egész ovi 
átmegy a művelődési házba, ahol ajándékként a Kövér Béla 
Bábszínház előadását tekinthetik meg kicsik és nagyok - a 
„Kincses Kultúróvoda” pályázatnak köszönhetően. Az elnyert 
támogatásból egy új projektort is beszereztünk, és nagymé-
retű parafatáblákat helyez-
tünk el a folyosóra. Ez lesz 
a megújult „Folyosó Ga-
léria”- ahová a gyermekek 
alkotásait elhelyezhetjük, 
hogy bárki megcsodálhassa 
őket. Itt szeretném meg-
köszönni a Németh házas-
párnak a parafatáblák falra 
szerelésében nyújtott segít-
ségét.

Börcsökné Balázs Márta, 
óvodavezető
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ÓVODAI HÍREK



KÖNYVTÁR – 
OLVASÓ, KÖNYV ÉS TAVASZVÁRÓ

■ Önökkel együtt mi is nagyon várjuk a ta-
vaszt, a jó időt. Ha lekerülnek a meleget adó 
sapkák, sálak, kabátok, nem kell bajlódni az 
öltözködéssel. Ezt mi is kihasználjuk itt a 
könyvtárban, így márciustól kezdve sok-sok 
mesével várjuk az iskolásokat és az óvodá-
sokat (kevesebb időt fordítva a nehéz csiz-
mák le-föl vételére). A papírszínházunk épp 
eleget szunnyadhatott az elmúlt időszakban, 
úgyhogy leporoltuk, előkészítettük. Sze-
retnénk minél több meseélményt nyújta-
ni a gyerekeknek, akiknek szükségük van 
többek között a fantáziájuk kialakítására, 
megmozgatására, a szókincsük gyarapodá-
sára.  Bruno Bettelheimnek köszönhetően 

1977 óta ismert szorongásoldó hatása is. A 
gyermek, akinek (otthon, oviban, könyvtár-
ban…)  mesélnek, empátiát tanul, fejlődik 
az érzelmi intelligenciája. Sőt, tudott, hogy 
a gyermeknek a csak úgy vagy a reggeli (van 
ilyen olvasónk!), vagy az esti mesélés erősíti 
a szülő-gyermek kapcsolatot.
 „A jó mesékben valódi tudás van” vallja 
Spiró György, akivel teljes mértékben egyet-
értünk, ezért is próbálunk irányt mutatni, 
a szülőknek segíteni, együtt megbeszél-
ni, hogy melyik korban milyen könyveket 
ajánlunk olvasásra. Rengeteg kicsiknek való 
mesekönyvünk közül mind kölcsönözhe-
tő. Öröm számunkra, amikor azt halljuk a 
szülőtől: ez nagyon aranyos, jópofa, érdekes 
mese volt, ezt nagyon szerettük. Vagy ami-
kor újra kikölcsönözik a „múltkori” köny-
vet, mert az nagyon tetszett gyermeküknek.
 Azonban ne feledjék, elkezdeni olvasni 
soha nincs késő! Felnőtt korban (18-100) is 
kialakulhat az olvasás iránti igény. De itt már 
csak ismételni tudjuk magunkat. Felnőtt ol-
vasóink számára is személyre, hangulatra, 
érdeklődési körre szabottan ajánlunk köny-
veket.
 Nemsokára megérkezik az idei év első 
könyvszállítmánya, erről Facebook oldalun-
kon, hogy olvasóink már előre kinézhessék, 
melyik könyv lesz a következő a „Könyvek, 
amelyeket már olvastam” listán.
Addig is egy kis képes segítség:
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ISKOLAI HÍREK

Ha dózsás diák vagy, és sze-
retnétek részt venni költé-
szetnapi megemlékezésünk 
részeként pályázatunkon, 
válasszátok ki kedvenc ver-
seteket a családdal (min. 3 fő, 
maximum nincs), ezt mond-
játok el együtt, egymásnak 
adva a szót, és a produkciót 
vegyétek fel videóra. A fel-
vételt juttassátok el ímélben 
a verselacsalad@gmail.com 
címre 2022. április 11-ig. Ha 
az általatok küldött produkció 
messze kiemelkedik a többi 
közül, akár egyedül is meg-
nyerhetitek a fenti összeget. 
Ellenkező esetben a legszín-
vonalasabb 2-3 produkció 
kerül díjazásra, mely eset-
ben a fenti összeg osztódik 
a szakmai zsűri értékelése 
alapján.

Izgalmas, élménydús és kreatív alkotófolyamatot kívánok mindenkinek!
 Prónai Éva

KÖNYVTÁRI HÍREK

Horváth Piroska:  Zümmögő

Kikelet függ pitypangláncon,
selymes fűben tavaszlábnyom,
színarany a repceszőnyeg,
keresztesék varázst szőnek,
szitakötőnk fürge csillám,
fénylő ékkő hajnalpillán,
bomló rügyek pattogása,
cserfes patak locsogása
vágyat ébreszt, édes reményt,
bimbót nyitó pötty tüneményt,
nyúló ágak ujja hegyén
rügyet bontó smaragdlevél, …

JÁTÉK!
Aki elsőként folytatja a könyvtárban 
a könyvtáros(ok)nak személyesen 
megjelenve a fönti verset – bármi-
lyen formában; felolvasva, emléke-
zetből stb. –, megajándékozzuk egy 
1 l-es univerzális tápoldattal és egy 
Ferrero Roscher csokival.

Adrián Renáta - Könyvtár
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Január 28-án méhészeti előadáson vehettek részt az érdeklődők. 
A méhek és a méhészet világába kalauzolt el bennünket Bujdosó 
Géza helyi méhész. A Karátson Emília Óvoda ügyes kezű gyerkő-
cei és a Kiszombori Dózsa György Általános Iskola diákjai jóvol-
tából tematikus kiállítással is kiegészült az érdekfeszítő bemutató.
A kellékekkel és a látványos dokumentumfilmmel színesített is-
meretterjesztő előadás során megismerkedhettünk a mézkészítés 
rejtelmeivel, nehézségeivel és a szakma szépségeivel egyaránt.

AZ ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
■ Hagyományosan január 22-e a magyar 
kultúra napja, ez alkalomból január 24-
én irodalmi estet rendeztünk Nagy köl-
tők múzsái címmel.
 A budapesti Madách Színház két elis-
mert művésze Kecskés Tímea és Sándor 
Dávid kápráztatta el a közönséget. Az 
egyszerre felemelő és megindító est so-
rán József Attila és szerelmei (Vágó Már-
ta, Szántó Judit, Kozmutza Flóra) életé-
be nyerhettünk betekintést. Az előadók 
tolmácsolásában a zseniális költő versei 
s azok mélységei, magasságai szinte megelevenedtek előttünk.
Az előadás a Köszönjük, Magyarország! pályázat keretein belül valósulhatott meg.

József Attila:  

Óh Szív! Nyugodj!

Fegyverben réved fönn a téli ég,
kemény a menny és vándor a vidék,
halkul a hó, megáll az elmenő,
lehellete a lobbant keszkenő.

Hol is vagyok? Egy szalmaszál nagyon
helyezkedik a csontozott uton;
kis, száraz nemzet; izgágán szuszog,
zuzódik, zizzen, izzad és buzog.

De fönn a hegyen ágyat bont a köd,
mint egykor melléd: mellé leülök.
Bajos szél jaját csendben hallgatom,
csak hulló hajam repes vállamon.

Óh szív! nyugodj! Vad boróka hegyén
szerelem szólal, incseleg felém,
pirkadó madár, karcsu, koronás,
de áttetsző, mint minden látomás.

"Mi sem hasonlít annyira az emberi lélekhez, mint a méh.
Virágról virágra száll, ahogy a gondolat száll csillagról csillagra, 
és úgy gyűjti a mézet, ahogy az emberi lélek gyűjti a világosságot." 

(Victor Hugo)
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„ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL...”
■ Február 5-én családi délelőtt ke-
retein belül kreatív kézműves-fog-
lalkozást tartottunk a művelődési 
házban a farsang jegyében. Nagy 
örömünkre igen sokan részt vettek 
a programokon. Kicsik és nagyok jó 
hangulatban, együttesen készítették 
el a szebbnél szebb farsangi álar-
cokat, maszkokat. Mindeközben a 
színházteremben a Szaffi című ma-
gyar mesefilmet vetítettük, ami a 
felnőttek körében is igen nagy sikert 
aratott. A gyerekek a filmvetítés után lelkesen fogyasztották el a 
hagyományokhoz köthető farsangi fánkot. Reméljük, mindenki 
jól érezte magát, és jövőre ismét találkozunk! Programjainkért, 
további információkért bátran keressék hivatalos facebook 
oldalunkat!     

Bódi Marianna és Zomboriné Szabó Klára

OLÁH VERONIKA ALAPÍTVÁNY HÍREI
ÚJRA: " ABACUSZ"
Az OLÁH VERONIKA ALAPÍTVÁNY ta-
valy benyújtott  NEA-pályázatán nyertes 
lett! Így a működést segítő, az alapokirat-
ban foglaltak szerint használhatjuk az ösz-
szeget, amelyből 70 ezer forint értékben 
vásároltunk "ABACUST". Az abacus ókori 
számolóeszköz. Tízszer tíz golyócska segíti 

a számfogalom kialakítását. Mi, nagyszülők 
is ezen számolgattunk annak idején. Láthat-
juk nincs régi módszer, csak jó és hasznos. 
Tehát az alapítvány az alsós munkaközösség 
kérését, ajánlását tudta ily módon teljesíte-
ni. Egyéb megvalósulásokról legközelebb 
írunk. Továbbra is várjuk segítő felajánlása-
ikat, 1 százalékos felajánlásaikat is. Köszön-

jük az eddigi segítséget!
OLÁH VERONIKA ALAPÍTVÁNY 

6775 Kiszombor, Móricz Zs. u. 2.
Adószám: 18290763-1-06.

Bankszám: 56800016-10014949
Süliné Rácz Emőke, 

a kuratórium elnöke

ABACUSOKAT KAPTAK 
KISDIÁKJAINK!
Munkaközösségünk 32 darab 
tanulói, kisméretű és 2 nagy 120 
centiméteres nagyságú tanter-
mi szemléltetésre használható 
abacussal bővült az Oláh Vero-
nika Alapítvány jóvoltából.
 Nagyon vártuk ezeket az esz-
közöket, hiszen mind az első, 
mind a második évfolyamos 
kisdiákokkal tudjuk használ-
ni a matematikaórákon. Meg-
könnyíti a gyermekek számfo-
galmának kialakítását, a tízes, 
húszas, százas számkörben is. 
Ha a nebulók a számosságot, 
mennyiséget maguk előtt látják, 
megtapasztalják, könnyebben 
sajátítják el az új fogalmakat. 
Ez a szemléltetési forma kézzel 
fogható, konkrét tevékenység-
hez kötött, manipulatív és já-
tékos. A négy alapműveletben 
való jártasság megszerzését, de 
a tízes átlépéssel való számolás 
elsajátítását is segíti ez a jól is-
mert és bevált eszköz, melyeket 
örömmel vettünk birtokba a 
gyerekekkel.

Kiss Virág 
munkaközösség-vezető
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A KISZOMBORÉRT ALAPÍTVÁNY 
HÍREI 

TÁJÉKOZTATÁS
 A KISZOMBORÉRT ALAPÍTVÁNY 
KURATÓRIUMA tájékoztatja Kiszombor 
lakosságát, hogy Kiszomborért Alapítvány 
az 1-2/2022. számú határozatával az Alapít-

vány Alapító Okiratának V. pont c) alpontja 
alapján két kiszombori család számára álla-
pított meg családonként, egyszeri 20.000 Ft 
mértékű támogatást.
Ezen támogatásokat a jólelkű adományozok 
(fémhulladék, dobozok, pénzbeli adomány) 
és önkéntesek munkája nyomán tudja bizto-
sítani az alapítvány.

KÖSZÖNET ÉRTE A GYERMEKES CSA-
LÁDOK NEVÉBEN. 

 A Kiszomborért Alapítvány 3/2022. szá-
mú határozatával döntött a 2022-es Busó 
rendezvény 20 000 Ft-tal történő támogatá-
sáról.
A Kiszomborért Alapítvány 4/2022. számú 

valamint:
• Kiszombor Nagyközség Önkormányzata és 
tagságunk a Csongrád Megyei Honismereti 
Egyesület tagjait fogadta a Rónay-kúriában. 
• Járt községünkben az ATV, és a műemlé-
kekről Süliné Rácz Emőke nyilatkozott.

Kérjük, figyeljék a face oldalunkat a további 
programok érdekében.Kérjük a szja 1%-áról 
ne feledkezzen meg! Tisztelettel köszönjük 
az eddigi felajánlásokat, és ha lehetőségük 
van, támogassák további munkánkat. 

Adószámunk: 18479342-1-06     Számlaszá-
munk: 56800016-10007833

      A Kiss Mária Hortensia Honismereti 
Kör tagsága nevében Endrész Erzsébet

Horváth István adományaival bővült a Helytör-
téneti Gyűjtemény.

Elkészült a tavaszváró-busós életképünk is. És 
fiataljaink készülnek már a húsvéti képünkre is.

Tavaszváró vetélkedőnkre két család lelkesen 
küldi a megoldásokat.

Hagyományos rétessütést rendeztünk, 
melyen makói és szegedi érdeklődőkön 
kívül lelkes zomboriak is voltak. 

Tavaszváró vetélkedőnkre két család lelkesen 
küldi a megoldásokat.

A kártyanaptár munkálatait közösen végezte a 
csapat.

Tagságunk egy része a zombori természetbe-
határba szervez sétákat, és közben a környezet-
védelemre is figyelve szedjük a szemetet.

HONISMERETI HÍREK KÉPEKBEN
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Folytatás a 10. oldalon!

A Csongrád Megyei Honismereti Egye-
sület minden évben más helyszínt választ 
közgyűlése számára.
 A megyei egyesületnek az egyik célja 
az, hogy Csongrád-Csanád megye tele-
püléseit megismerje. Az idén Kiszombor 
fogadta be az egyesület közgyűlését. Hely-
színként a Rónay-kúriát választhattuk, 
köszönet ezért Kiszombor önkormányza-
tának és polgármesterének, Szirbik Imré-
nek. 
A megye számos településéről érkező ta-
gokat Szekeres Krisztián alpolgármester 
úr köszöntötte, s az egyesület elnöke, dr. 
Marjanucz László köszönte ezt meg. A 
közgyűlés elején a kúria emeletén lévő 
Rónay-kiállítást annak kurátora, Maros-
vári Attila mutatta be élményszerűen, 
az adott kor képi és szóbeli megjeleníté-
sével a tagoknak. Megelevenedett a hall-
gatóság előtt az adott település földesúri 
családjának, a Rónay családnak az élete, 
a földszerzéstől és névváltoztatástól gene-
rációkon át, a különböző megyei-állami 
tisztségek betöltésén és a földesúri-neme-
si feladatokon keresztül a családi kapcso-
latok bemutatásáig. A hallgatóság hálásan 
tapsolt az értékes előadásért. 
A közgyűlésen elhangzott Bari Gyöngyi és 
Endrész Erzsébet laudációja is. Ők ugyan-
is 2020-ban és 2021-ben kapták meg a 
Csongrád Megyei Honismereti Egyesület 
elnöksége javaslatára a Honismereti Szö-
vetségtől, a nyáron rendezett Országos 
Honismereti Akadémián, Debrecenben 
a Honismereti Munkáért Érmet. Minden 
évben öt Kárpát-medencei honismerő 
kaphatja meg ezt a rangos elismerést hon-
ismereti munkájáért. A Csongrád Megyei 
Honismereti Egyesület tagjainak magas 

színvonalú munkáját is elismerték azzal, 
hogy egymás utáni két évben is kaphatott 
egyesületi tagunk ilyen méltatást. Endrész 
Erzsébet, a kiszombori Kiss Mária Hon-
ismereti Kör elnökének méltatása 2021 
nyarán megjelent már a kiszombori helyi 
lapban. A közgyűlés keretében sor került 
a Honismereti Szövetség által adományo-
zott Honismereti Munkáért Emléklapok 
átadására is. Ezt 2020-ban dr.  Fári Irén, 
dr. Tóth István és Felletár Zsolt, 2021-ben 
Krämmer Erika, Németh György, Tószegi 
Gyula, Katkóné Bagi Éva és a Tápai Hon-
ismereti Kör Molnár Mária vezetésével, 
kapta. A közgyűlés tagjai a Rónay-kúriá-
ban fogyaszthatták el a Szöllősi Istvánék 
által készített finom ebédet. Ebéd után a 
(honismereti) szakmai egyesület tag-
sága Süliné Rácz Emőke vezetésével 
tekinthette meg a Kárpát-medence 
egyik kuriózumát, a Rotundát, és ka-
landozhatott gondolatban a magyar 
történelem évszázadaiban, amelynek 
egyik helyszíne ez a templom volt. A 
Rotunda után a Helytörténeti Gyűj-
teményt tekinthette meg a tagság, 
és elismeréssel adózott a település 
polgárainak, akik Endrész Erzsébet 
kezdeményezésére (1980) hosszú 
évtizedek alatt ilyen értékes, telepü-
léstörténeti gyűjteményt adtak össze. 
Érdeklődve tekintették meg a gyűjte-
mény pincéjében a szabadulószobát 
is. 
A színvonalas program létrejöttéért 
köszönet illeti a támogatókat: 
Csongrád Megyei Honismereti 
Egyesület, Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzata, Csanádi Ferenc, 
Gulácsi Ferenc, Schererné Gábor 

Zsuzsanna, Horváth Edit, Martonosi 
Szabolcs, Nagy Máté, Kiss Mária 
Hortensia Honismereti Kör, Endrész 
Erzsébet, Gulácsiné Somogyi Ilona, Bacsa 
György, Bajnóczi János.
 A Csongrád Megyei Honismereti Egye-
sület tagjai egyöntetűen hálájukat fejezték 
ki a színvonalas programért, vendéglá-
tásért, helyszínért, és megígérték, hogy 
eleget tesznek a Kiss Mária Hortensia Kör 
invitálásának, és családjukkal, szakmai 
közösségükkel visszajönnek a kukorica-
útvesztőbe, szabadulószobába és az igen 
gondosan felújított épületekbe s a templo-
mokba.

Gergelyné Bodó Mária
a Cs. M. H. E. titkára

2022. FEBRUÁR 12-ÉN KISZOMBORON TARTOTTA KÖZGYŰLÉSÉT 
A CSONGRÁD MEGYEI HONISMERETI EGYESÜLET

ALAPÍTVÁNYI HÍREK
 Örömmel számolunk be róla, hogy si-
keres lett a NEA működési pályázatunk, és 

a napokban nyújtottunk be egy újabbat a 
Magyar Falu Program pályázati felhívására, 
eszközök beszerzésére. Bízunk benne, hogy 

csak úgy, mint az elmúlt 22 év alatt - a továb-
biakban is támogathatja, segítheti a telepü-
lésünkön élő gyermekek óvodai nevelését, 

MOSOLYGÓ GYERMEKARCOK ALAPÍTVÁNY HÍREI

határozatával a 2022-es honismereti tábor 
megrendezését 25 000 Ft értékben támogat-
ja.
 Tájékoztatjuk Kiszombor lakosságát arról 
is, hogy a Kiszomborért Alapítvány folytatja 
a gyermekes családok jóléti támogatási ado-
mánygyűjtését, illetve kérelem alapján lehet 
támogatásért is fordulni a Kuratóriumhoz a 
nehéz helyzetben lévő gyermekes családok-
nak.
 A fémhulladék-felajánlásokat is szívesen 
fogadjuk az alapítvány gyermekes családo-
kat támogató tevékenységét segítendő, mely 

felajánlásokat jelezni a 06-30/499-8686-os 
számon, illetve messengeren is lehet.
Köszönjük ADOMÁNYÁT, amellyel tudunk 
segíteni rászoruló családoknak.
Február végén szeretnénk elszállítani az ösz-
szegyűlt fémadományokat.

 Alapítványunk továbbra is gyűjti a kupa-
kokat és dobozokat is a gyermekes családok 
támogatására. 
 E munkában az alapítvány állandó segítői-
támogatói Bajnóczi János és Hegyes Balázs. 
 A „Kiszomborért” Alapítvány számára is 

felajánlható a szja 1 %-a. Kiszombor község 
kultúrája, sportélete, környezetének védel-
me, megújulása a fő célja az önkormányzati 
alapítású alapítványnak. Ha segíteni szeret-
né ezt a tevékenységet, támogassa az alapít-
ványt. 
Adószámunk: 19082930-1-06
Számlaszámunk: 56800016-10000898. 
Köszönjük.

A kuratórium tagsága nevében 
Endrész Erzsébet
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•  2022. 01. 29-én egyesületünk mérsékelt 
érdeklődés mellett megtartotta az évi beszá-
moló közgyűlését, aminek az alábbi horgá-
szatot érintő döntései voltak:

1.) A jegyárak a 2021. szeptemberi köz-
gyűlésen meghatározott szinten marad-
nak.
2.) 2022. évben a kiadható területi enge-
délyek darabszámát a vezetőség határozza 
meg, és újonnan igénylőknek is van mód 
engedély kiadására. Ezzel lehetőség nyílik 
több sporttársunk számára éves  vagy fél-
éves területi jegy váltására. A jelentkezési 
lap a valyogos.hu oldalról letölthető.  
3.) Az éves, féléves területi engedéllyel 
rendelkező horgászok januártól decembe-
rig 00-24 óráig horgászhatnak. Ezen intéz-
kedés akkor lép életbe, ha a vezetőség ezt 
közzéteszi.
A napijegyesekre vonatkozó nyitvatartást 
a közgyűlés nem változtatta meg.
4.) A Kiszombori Sporthorgász Egyesület 
munkáját segítette Kiszombor Nagyköz-
ség Önkormányzata, a Kiszombori Pol-
gárőr Egyesület és a helyi rendőri szervek. 
Segítő támogatásukat nagyon köszönjük.

Külön köszönjük az Ady Endre Művelődé-
si Házban dolgozóknak a mindennapokban 
nyújtott segítségét.

•  Egyesületünk sikeresen pályázott a Ma-
gyar Falu Program keretében a civil tevé-
kenységek és azok végzéséhez szükséges fel-
tételek támogatására. 

Ennek keretében 1.981.200 Ft értékben egy 
korszerű fűnyíró traktort és egy hozzá tarto-
zó pótkocsit tudtunk vásárolni, amivel hosz-
szú távon, biztonságosan meg tudjuk oldani 
a karbantartási feladatokat. Az eszköz 2022. 
február 8-án megérkezett. A sikeres pályázat 
megvalósításában végzett tevékenységért 
köszönet illeti Szirbik Imre polgármester 
urat, Szekeres Krisztián alpolgármester urat 
és dr. Gácsi Zoltán jegyző urat.
• A fogási napló leadási határideje 2022. 
február 28! Annál az egyesületnél kell lead-
ni összesítve és lezárva, amelyik egyesület 
kiállította. Késedelmesen leadott vagy nem 

összesített napló pótdíjat von maga után. 
Leadási helyek Kiszomboron: 
• Tóth János Kiszombor, 
Móricz Zsigmond u. 14. postaláda
• Bujdosó Géza Kiszombor, 
Kör u. 95. postaláda
• Ady Endre Műv. Ház. Szegedi u. 13.
Makón: 
• Aranyhal Horgász és Állateledel bolt 
Makó, Aradi u. 28.
• Oláh Sándor Makó, 
Kisfaludy u. 16. postaláda.
Azon egyesületi tagtársaink, akik más egye-
sületnél tervezik tagságukat 2022. évben, 
nekik Oláh Sándornál kell leadniuk napló-
jukat /az igazolás miatt /.

• Egyesületünk megkezdte a területi jegyek 
értékesítését, a szokott formában. Szerdán-
ként 15:00 - 16:00 között Kiszomboron az 
Ady Endre Műv. Házban /Szegedi u. 13./ 
Kérünk benneteket, legyetek türelemmel, az 
adminisztráció lassan halad! Alkalmanként 
10-12 engedély kiadására van lehetőségünk. 
További infó: Oláh Sándor, 70 / 327-8862.  
Áraink a valyogos.hu oldalon elérhetők.
A közösségi térben a maszk viselése kötele-
ző!

• Napijegyek értékesítése legkésőbb már-
cius 1-től megkezdődik a megszokott for-
galmazó helyeken, amit a vendéghorgászok 
a jegyárakkal együtt a valyogos.hu oldalon 
megtalálnak.

• Ellenőrzési tapasztalatok: Horgászren-
dünk értelmében, a tavon horgászóknak kö-
telező a szájfertőtlenítő spray és a pontymat-
rac megléte és annak használata. 
A fogási eredmények nyomon követhetősé-

ge érdekében, minden horgásznak zsákmá-
nyát EGYÉNILEG KELL tárolnia, azt a hor-
gászat befejezéséig NEM viheti el a partról. 
Drótból készült haltartó használata tilos!
• Gépkocsival csak száraz időben lehet a 
horgászhely közelébe állni, a partvonaltól 
legalább 6 méterre, ahol lehet, az úthoz kö-
zel, azonban a közlekedési utakat szabadon 
kell hagyni, sátrat vagy podot állítani csak a 
partvonalon közlekedők és a szomszéd hor-
gászok zavarása nélkül szabad. A gátakra és 
a DÉLI PARTSZAKASZRA még száraz idő-
ben sem szabad autóval behajtani, és kétke-
rekű járművet a tó partvonalán csak tolni le-
het! Kérjük, vegyék figyelembe a kihelyezett 
táblák utasításait.

• A Vályogos-tavon a mágneshorgászat ti-
los, mivel zavarja a horgászatot, illetve za-
varólag hat a halakra. Ezen túl, amennyiben 
ezt horgászbottal végzik, ez megtévesztő, 
hiszen jogosulatlan, vagy meg nem engedett 
horgászmódszerre utalhat!

• A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17. 
§-a alapján kérjük a tópartra kutyával kilá-
togatókat, hogy kutyáikat pórázon vezessék, 
elkerülve ezzel a véletlen támadásokat, atro-
citásokat. 

• A 2020. évi személyi jövedelemadó 1 
%-ának felajánlásából egyesületünk 2021. 
évben 133.748 Ft-ot kapott, amit környezet-
rendezéshez szükséges gépek karbantartásá-
ra és üzemeltetésére használtuk fel. Kérjük, 
személyi jövedelemadója 1%-ával továbbra 
is támogassa egyesületünk tevékenységét: 
Kiszombori Sporthorgász Egyesület, adó-
szám: 18452275-1-06

Vezetőség

VÁLYOGOSI HÍREK

oktatási feltételeit kuratóriumunk és a „Mo-
solygó Gyermekarcok” Alapítványunkat 
támogató valamennyi ember is. Sokan van-
nak, akik önkéntes munkájukkal járulnak 
hozzá az óvodai nevelés célkitűzéseihez, de 

csatlakozhat ehhez a szép feladathoz bárki - 
akár az szja 1 %-ának felajánlásával:
Az alapítvány adószáma: 18465954-1-06
De közvetlen adományozásával is az alábbi 
számlaszámunkra:56800016-10041833

Minden segítséget, felajánlást tisztelettel 
megköszönünk!

Szeles József 
a kuratórium elnöke
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