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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
a 2021. november 30-án tartott soros ülésén 
megalkotta: 
- az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2021. 
(XI. 30.) önkormányzati rendeletet,
- a helyi önkormányzati képviselők és a tanácsnok tiszteletdíjáról szóló 
20/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendeletet;
módosította: 
- az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) önkor-
mányzati rendeletet;
elfogadta: 
- a polgármesteri jelentést,
- településen folyó könyvtári tevékenységről szóló tájékoztatót,
- a településen folyó közművelődési tevékenységről szóló tájékoztatót,
- a Kiszombor nagyközség környezetének állapotáról, a közterületek rend-
jéről, a település környezetének alakításában aktuális önkormányzati és la-
kossági feladatokról szóló tájékoztatót;
döntött: 
- a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról, mely szerint 2022. évre vonatko-
zóan
a) sem az iparűzési adó, sem a magánszemélyek kommunális adójának évi 
mértékén nem változtat;
b) új adómentességet, adókedvezményt nem biztosít,
c) adómentességet nem szüntet meg, adókedvezményt nem szűkít,
d) új települési adót pedig nem vezet be,
e) talajterhelési díj megfizetése alóli mentességet, díjkedvezményt nem 
szüntet meg, nem szűkít, 
- a Kiszombori Karátson Emília Óvoda óvodaépület felújítás, korszerűsíté-
se tárgyában arról, hogy az óvodaépületben megvalósítandó felújítási, kor-
szerűsítési munkák elvégzésével a HUNGAROSUN Bt.-t bízza meg,
- a Kiszombor, Ökrös J. u. 1. szám alatti ingatlanon lévő 20 m2 területű 
garázs helyiség 2021. december 1. napjától 2022. február 28. napjáig terjedő 
időtartamra történő bérbeadásáról,
- a 2022. évi kártyanaptár kiadásának támogatásáról,
- arról, hogy az önkormányzat tulajdonát képező mártélyi üdülő épületé-
nek állapotára tekintettel, annak felújításáig nem járul hozzá, hogy az ingat-
lan bérbeadásra kerüljön,
- zárt ülésen a 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályáza-
tok elbírálásról, amelynek során 
a) az „A” típusú pályázat keretében 7 fő, jelenleg már felsőoktatási intéz-
ményben tanuló pályázó részére biztosít 10 hónapon keresztül havi 13.000 
Ft ösztöndíjat, 
b) a „B” típusú pályázat keretében 2 hallgató esetében döntött a már koráb-
ban megítélt támogatás további folyósításáról;
jóváhagyta:
- jóváhagyta Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi belső 
ellenőrzési tervét,
- Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2022–2025. évekre vonatkozó 
stratégiai ellenőrzési tervét;
támogatta:
- azon kezdeményezést, hogy a COVID-19 járványra tekintettel 2021. 
november 15. napjától a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
keretében az idősek nappali ellátását igénybe vevők az intézmény munka-
társaival infokommunikációs eszközön tartsák a kapcsolatot.
a 2021. december 15-én tartott rendkívüli ülésén 
döntött arról, hogy 
- a TOP Plusz-1.2.1-21 kódszámú „Élhető települések” tárgyú felhíváshoz 
kapcsolódó „Szolgáltatóház felújítása Kiszomboron” című projekt előkészí

tő tevékenység ellátásával a Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft.-t,
- a TOP Plusz-1.2.1-21 kódszámú „Élhető települések” tárgyú felhíváshoz 
kapcsolódó „Szolgáltatóház felújítása Kiszomboron” című projekthez mű-
szaki tervdokumentáció készítésére vonatkozó tevékenység ellátásával a Tér 
és Forma Szeged Építéstervező Kft.-t bízza meg,
- a TOP Plusz-1.2.1-21 kódszámú „Élhető települések” tárgyú felhíváshoz 
kapcsolódó „Közterületburkolatok felújítása” című projekt előkészítő tevé-
kenység ellátásával a Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft.-t bízza 
meg,
- a TOP Plusz-1.2.1-21 kódszámú „Élhető települések” tárgyú felhívás-
hoz kapcsolódó „Szolgáltatóház felújítása Kiszomboron” című projekthez 
műszaki tervdokumentáció készítésére vonatkozó tevékenység ellátásával a 
RMB-TRANSZ Kft.-t bízza meg,
- Kiszombor Nagyközség Önkormányzata és intézményei belső ellenőrzési 
feladatainak ellátásával 2022. január 1. napjától Kalmár Endre belsőellenőrt 
bízza meg, 
- az önkormányzat tulajdonában lévő Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. 
szám alatti épületben lévő 67,7 m2 területű üzlethelyiségre (volt kínai üzlet) 
vonatkozó bérleti szerződés 1.) pontjában meghatározott időtartamot 2021. 
október 1. napjától 2022. március 31. napjáig tartó időtartamra módosítja, 
- a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal felhívására a Képviselő-tes-
tület az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (1) 
bek. c) és e) pontja szerinti, iskolaorvosi körzet önkormányzati rendeltben 
történő megállapítása érdekében új rendeletet alkot az egészségügyi alapel-
látásokról és körzethatárairól, illetve a fogorvosi ügyeleti ellátás kialakításá-
ról gondoskodik,
- a háziorvosi ügyelet vonatkozásában Kiszombor Nagyközség Önkor-
mányzatának költségvetési helyzetére figyelemmel a Makó Város Önkor-
mányzata által kidolgozott, Kiszombor vonatkozásában 2022. január 1. nap-
jától az ügyeleti díjak mértékében havi 310.400 Ft többletköltséget jelentő 
javaslatot támogatja, továbbá azon szándékát fejezi ki, hogy 2022. április 1. 
napjától csatlakozni kíván a Makó Város Önkormányzata által dr. Juhász 
Tamás egyéni vállalkozóval kötött megbízási szerződéshez - a szerződés I.1. 
pontjára tekintettel Kiszombor lakossága részére - a fogorvosi ügyeleti ellá-
tás biztosítása céljából,
- a Kiszombor, 539/12 hrsz.-ú ingatlan Szegedi utca felől kialakított parko-
ló előtti területéből 20 m2-t, 2022. április 1. napjától 1 éves időtartamra, a 
Magad Ura Vendéglátóipari Szociális Szövetkezet használatába adja, hogy 
ott gyorsbüfé céljából mobil faházat helyezzen el;
elfogadta:
- a helyi adóbevételek alakulásáról szóló tájékoztatást;
hozzájárult:
- ahhoz, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújtson be a Belügyminiszté-
rium által meghirdetett 2022/23. évre vonatkozó START munkaprogramra.

MEGHITTSÉG, TÉLI ÖRÖMÖK 
 A PILLANGÓ CSOPORTBAN
 December 23-ai karácsonyi délelőttünkön, 
Matosné Bokor Anikó református lelkész és Var-
ga Attila esperes plébános, fuvola- és gitárjáté-
kukkal, valamint közös énekléssel varázsoltak 
meghittséget bölcsődénkbe. A gyermekek áhítat-

tal hallgatták őket. Mintha megállt volna az idő 
ezekben a percekben, mindannyian meghatód-
tunk. Ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy 
megtiszteltek minket jelenlétükkel, és szebbé va-
rázsolták ünnepünket!
  Az új évet, újévi mondókák tanulásával (pl.: 
Kicsi vagyok, székre állok, onnan egy nagyot 

kiáltok, hogy mindnyájan meghalljátok, Boldog 
új évet kívánok!), jelképek színezésével és ter-
mészetesen a gyermekek élménybeszámolóival 
kezdtük. Boldogsággal töltött el minket, ahogy 
kacagva, mosollyal fogadták egymást reggel. Az 
ünnepek alatt megmutatta magát az igazi tél, és 
a tavalyi évhez hasonlóan január második hétvé-

BÖLCSŐDEI HÍREK



géjén megérkezett az első igazi nagy hó. Ennek 
örömére szaladtunk ki az udvarra szánkózni, hó-
golyózni. A gyermekek hősiesen húzták egymást, 
s volt, aki benne volt egy-két hógolyócsatában is. 
Jó volt látni az önfeledt arcokat. 
   Mindezek után lélekben a farsangra készülünk. 
A nagy hideg után, várjuk most már a napos időt. 
Igyekszünk majd elűzni a telet. Közben pedig to-
vábbra is zajlanak beszoktatásaink. Hamarosan 
teljes lesz csoportunk.

Ferencsik Mónika kisgyermeknevelő

KATICA CSOPORT HÍREI
 Szeretnénk megköszönni a támogatásokat, 
amit kaptunk az adventi vásáron. Nagyon sok 
játékot sikerült venni a befolyt összegből a gyere-
kek nagy örömére.    
 Igyekeztünk, minél jobban közelíteni a csa-
ládias ünnepváráshoz, így készítettünk adventi 
kalendáriumot, ami minden nap, apró meglepe-
tést tartogatott a gyerekek számára a karácsonyi 
ünnepig. Izgatottan bontották ki napi szinten a 
tasakokat, és lesték meg annak tartalmát. Közös 
programként a fenyőfát a gyerekekkel együtt dí-
szítettük fel, a szorgos kis kezek megállás nélkül 
aggatták a díszeket, amit minden nap megcsodál-
tak.
   A bölcsődében december 22-én karácsonyi 
dalokat furulyázott nekünk Ács Dorina, akinek 
ezúton is köszönjük az előadását. Aznap volt az 
ajándékozás is, a kicsik csodálkozó szemekkel 
állták körül a karácsonyfát, ami számos meglepe-

tést tartogatott a részükre. Izgatottan bontották és 
próbálták ki az új játékokat.   A rendkívüli hely-
zetre való tekintettel, idén sem tudtuk a karácso-
nyi ünnepségre meghívni a szülőket. Természe-
tesen róluk sem feledkeztünk meg, és egy rövid 
karácsonyi videó-összeállítással kedveskedtünk 
nekik.

Selley Annamária kisgyermeknevelő

NAPSUGÁR CSOPORT HÍREI
  Bölcsődei nevelésünk egyik fontos része a 
környezeti nevelés. Ezt szem előtt tartva a janu-
ári hónapban nagyobb figyelmet szenteltünk a 
madarak etetésére. Igyekszünk minél több isme-
retet adni a gyerekeknek arról, hogy miért fon-
tos a madarak etetése télen, és milyen magvakat 
tehetünk a madáretetőbe.  Újrahasznosítottunk 
egy üres üdítős dobozt és egy 
fagylaltos vödröt, ezekből ké-
szítettünk madáretetőket. Az 
etetőket olyan helyre akasztot-
tuk ki, hogy a csoportszobából 
bármikor megfigyelhessük az 
épp csipegető madarakat. Az 
egyik alkalommal, mikor fris-
sen feltöltöttük az etetőket, egy 
kisfiú kitartóan leste az ajtó-
ból, mikor jönnek a madarak.  
Meglátott egyet, és hangosan 
felkiáltott. 
 "- Ott van a cinege!" Erre 
mindenki az ajtóhoz szaladt, 

és még sokáig együtt figyelhettük a sorra érkező 
madarakat. 

Matos Maja: Madáretető
Építettem egy kis házat.

Minden madár ki-be járhat.
Jönnek is a kis cinegék,

Hogy a magot mind kiegyék.
Szórtam belé napraforgót,

Nem is csuktam be az ajtót.
Tárva, nyitva vendéget vár,
Ahány madár, mind idejár.

Ázva, fázva bekopognak,
Ablakomban toporognak.
Csipegetnek, eszegetnek,

Jóllakottan tovább mennek.

Halász Ildikó kisgyermeknevelő
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„MÉZES KARÁCSONY” AZ OVIBAN
Szerencsére az új évben, rendben megkezd-
hettük az óvodai nevelésünket, fogadni tudtuk a 
gyerekeket, és bízunk benne, hogy mindenkinek 
eredményesen, egészségesen és vidáman folyta-
tódnak majd a napok. Minden kiszombori csa-
ládnak nagyon boldog új évet kívánunk!
 Tekintsünk vissza egy kicsit. Az ünnepekre való 
ráhangolódást már december 2. hetében meg-
kezdtük. A Mikulás idén is az ablakon keresztül 
találkozott a gyermekekkel, és mire elköszönt tő-
lük - az öltözőkben már várta is az ajándék őket. 
A csoportokban a Bújdosó Géza bácsitól kapott 
mézek felhasználásával szorgos kezek gyúrták, 
készítették elő sütésre, majd díszítették a mézes-
kalácsot. Minden csoport papírdobozokat festett, 
ragasztott, díszített közösen, melyet az óvoda 
üresen álló csoportszobájában helyeztünk el egy 
karácsonyi hangulatú falut kialakítva. A csoport-
szobában elhelyezett házakat és a templomot még 
hangulatosabbá tették a frissen sült mézeskalá-
csok, és az ünnepi fények felkerülésével lett igazi 
karácsonyi a hangulat. 

 A nagycsoportosokkal a „Kincses Kultúróvoda 
2021” nyertes pályázatunknak köszönhetően 
részt vettünk a karácsony egyik legillatosabb 
szimbólumának elkészítésében: a mézeskalács 
sütésében. Ebben a Makói József Attila Múzeum 
szakavatott múzeumpedagógusa közreműködött 
az utazó Bőröndmúzeumi foglalkozás keretében. 
Lelkes kezek, nyújtották, szaggatták a tésztát, 
melyet egy mobil kemencében sütöttek ki felnőtt 
segítségével. A kisült formákat ők maguk díszít-
hették ki cukormázzal. Ez a folyamat nagy odafi-
gyelést és ügyes kézmozgást igénylő feladat, de ez 
nem tántorított el senkit a munkavégzéstől. Meg-
puhulni már nem volt ideje a sütinek, mert ugye 
ki bírná ki, hogy meg ne kóstolja a remekművét? 
Hát, mi nem, az biztos.
 December 20-án minden éppen oviba járó 
kisgyermek, óvodai dolgozó és intézményünk 
vezetője, valamint a Mosolygó Gyermekarcok 
Alapítvány Kuratóriumának elnöke is részt vett 
a közös ünneplésen. Az ünnepélyen karácsonyi 
énekeket adtunk elő közösen, melynek előadását 
színesítette egy segítő szándékú szülő és nagyobb 
gyermeke (volt ovisunk), aki énekhangjával meg-
örvendeztetett bennünket. Köszönjük Patály Ró-
bertné Anikónak és Linettnek a részvételt. 
 Az „Édes-mézes” karácsonyi falu mellett el-
helyezett díszes fenyő még inkább elősegítette az 
ünnepi ráhangolódást. Intézményünk vezetője és 
a Mosolygó Gyermekarcok Alapítvány Kuratóri-
umának elnöke minden csoport számára értékes 
és hasznos fejlesztő játékot adott át. Ezen kívül 
egy „túrakocsival” is hozzájárultak az óvodai ki-
rándulásokhoz.
  A csoportokban terített ünnepi asztallal és ott-
honra szánt apró ajándékokkal készültünk, emel-

lett pedig kipróbáltuk a gyerekekkel az új játéko-
kat, melyek még boldogabbá tették a karácsonyra 
való készülődést. 
 Azóta már a gyermekek nagy boldogan élvezik 
a téli időjárást, szánkóznak, hógolyóznak, meg-
próbálnak hóembert építeni, és sokat tartózkod-
nak a friss levegőn.

Jani Edit, óvodapedagógus

Szíve vezeti azokat az embereket, akik adni 
tudnak másoknak is!
 Nincs könnyű év mögöttünk, a járványhelyzet 
sokszor megváltoztatta terveinket, ovis minden-
napjainkat. Ebben a helyzetben még inkább felér-
tékelődnek az emberi gesztusok, a nagylelkűség, 
az adakozás, az egymáson segítés. Hűséges örök-
befogadóink - Takáts-Saáry Szilvia Budapest-
ről és Pusztai Mariann Szegedről - időről időre 
gondolnak ránk, küldik a gondosan csomagolt, 
nagyon jó minőségű gyermekruhákat, cipőket, 
játékokat és sok-sok kreativitást fejlesztő eszközt, 
finomságot csomagjaikban, melyeket nagy öröm-
mel juttatunk ovisainknak, az eszközöket pedig 
a gyermekcsoportoknak. Óvodásaink csillogó 
szemekkel és kíváncsian várják mindig, hogy mi 
kerül elő a dobozokból, és nagyon örülnek neki. 
Hálásak vagyunk, hogy már 3 éve részesei lehe-
tünk ennek a példaértékű kezdeményezésnek- az 
„Örökbe fogadok egy ovit” mozgalomnak.
 Ezen kívül is kapunk rendszeresen segítséget. 
Karácsony előtt érkezett meg Svédországból dr. 
Bacsa Sarolta újabb csomagja szép és jó minő-
ségű ruhákkal, melyek gyorsan gazdára találtak. 
Köszönet és hála illeti őket, nekik köszönhetjük, 
hogy átélhetjük a mindennapok apró csodáit és 
azt, hogy ilyen nagyszerű és önzetlen emberekkel 

ÓVODAI HÍREK

Folytatás a 4. oldalon!
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KÖNYVTÁRI HÍREK

kerülhetünk kapcsolatba.
 A Makói József Attila Gimnázium tanulói ka-
rácsonyi cipős dobozba rejtett ajándékait is nagy 
örömmel fogadtuk. 8 kisgyermek karácsonyát 
édesítették meg a gondosan összeállított, játéko-
kat, édességeket, tartós élelmi-
szereket rejtő ajándékdobozok. 
A csomagok szállításában köz-
reműködő „angyaloknak” is há-
lával tartozunk – a Makói Szak-
szolgálat utazó szakembereinek.
Egy ekkora épületnél mindig 
előfordul valamilyen meghibá-
sodás, valami üzemzavar. Hálá-

san köszönjük meg valamennyi óvodánkba járó 
kisgyermek nevében is, hogy ilyenkor gyorsan 
segítségünkre sietnek jó szívű szakemberek. 
Legutóbb kétszer is villanyszerelési munkával se-
gítettek ki minket a bajból. A nyilvánosság előtt 

szeretném megköszönni ezt Tóth Gábornak és 
Megyesi Lászlónak.

Börcsökné Balázs Márta, óvodavezető

ISKOLAI HÍREK
 2021. november hónap két olyan programmal 
kedveskedett a kiszombori és a térségi családok-
nak, melyről még nem számoltunk be.
 Intézményünk mindig nagy figyelmet fordí-
tott arra, hogy a térségben meghirdetett tanul-
mányi versenyekre és továbbképzésekre a diá-
kokkal együtt eljussunk. Mivel a járvány miatt 
az utóbbi másfél évben ezekről a programokról 
le kellett mondanunk, így üdítő volt részünkről 
a környező iskolák számára az a kezdeményezés, 
hogy jelenléti rendezvényre invitáltuk a szülőket, 
pedagógusokat, diákokat. Csanádpalota, Földeák 
és iskolánk tanári karai mérték össze erejüket, 
kreativitásukat és humorukat a november 5-i 
Tanári Trapp napon. A tornacsarnokban a há-
rom csapat jó hangulatban végezte a nehezebb-
nél nehezebb feladatokat. Próbára tettük egymás 
emlékezőtehetségét, csapatban való együttműkö-
dését, állóképességét. A kitartó munka meghozta 
gyümölcsét, a két vendégcsapat megosztott első, 
mi hazaiak harmadikak lettünk. A záró beszél-
getésen megköszönték a szervezők munkáját, a 
stafétát átvették, és ígéret szerint tavasszal vissza-
vágóra leszünk hivatalosak.
 Két héttel később újra olyan programot szer-
veztünk, amely kinyitotta kapuit Csanádpalota, 
Földeák és Maroslele pedagógusainak. Olyan 
diákok is jelen lehettek, akik kiemelkedő teljesít-
ményük miatt, jutalomból kapták a lehetőséget. 
A Tudományok éjszakája nem ismeretlen Kis-
zomboron, hiszen évek óta időnként megren-
dezzük hetedik, nyolcadikos tanulóinknak. Cél 
az, hogy ez a rendezvény, többek által rettegett 
tantárgyként számon tartott fizika és matemati-
ka tantárgyat népszerűsítse, szerethető oldaláról 
mutassa be. Nagy Tibor településünkről elszár-
mazott, az SZTE Gyakorló Gimnázium és Álta-
lános Iskola tanára magas színvonalú, rendkívül 
kellemes hangulatú kísérletekkel kápráztatta el 
a közönséget. Pl. mozgásképtelenségig sikerült 
levákuumozni egy tanulót; a légnyomás erejével 
összeroppantott egy 200 literes hordót. 
 Nagy Róbert, iskolánk pedagógusa egy cso-
kornyi érdekességet és különlegességet gyűjtött 
a matematika és a robotika világából. Büszkén 

mondhatom, hogy a 
térségben egyedül-
álló szervezéseink-
kel sikerült széles 
körben újra kivívni 
a szakma és a szülők 
elismerését.
 Iskolánk honlapja 
és Facebook olda-
lunk folyamatosan 
tájékoztatja a lakos-
ságot a tanév ese-
ményeiről. Az idei 
azért különleges, 
mert iskolánk alapí-
tásának 240. évfor-
dulóját ünnepeljük. 
Ennek kapcsán már 
felelevenítettünk 
régi játékokat, szokásokat, kisfilmeket készítet-
tünk rendezvényeinkről.

A tanév előttünk álló részében (már az év végét 
megcélozva) olyan pályázatot szeretnénk meg-
hirdetni, amire a falu lakosainak, továbbá már 
nem itt élő, de iskolánkból elballagottaknak lesz 
lehetősége jelentkezni. 
A fotópályázat címe: „Én is Dózsás voltam”. 
Olyan fényképeket várunk, amelyhez megjegy-
zés is társul, időpont, helyszín, alkalom stb. A 
lényeg, hogy olyan képek érkezzenek, melyek a 
mai gyermekeknek információval szolgálhatnak 
a 10-20-30-40-50… évvel ezelőtti iskolai életről, 
rendezvényekről. (Kulturális seregszemle, bala-

tonszárszói vagy bármilyen táborozás, kerékpár-
túrák, kirándulások, tornavizsga, szavalóverseny, 
felvonulás, koszorúzás, ballagás, akadályverseny, 
szerenád, bankett, bármilyen fellépés, gála, ver-
seny stb.) A beérkezett fotókat beszkenneljük 
és visszaadjuk (Kiszombor, Óbébai u. 6. 6775). 
Akinek lehetősége van rá, már eleve így küldheti 
a kzaltisk@gmail.com címre. Időrendben elhe-
lyezve június 10-én kiállítást rendezünk belőle, és 
szeretettel hívjuk az érdeklődőket egy kis nosztal-
giás időutazásra. Töltsük meg együtt a kiállítást 
képekkel!

Szabóné Vígh Erzsébet
intézményvezető

LEGYEN ÖN IS TÁRSSZERZŐNK! 
Intézményünk idén ünnepli fennállásának 240. 
évfordulóját. Ebből az alkalomból a kerek év-
fordulóhoz méltó módon egy olyan jubileumi 
kiadvány megjelenésén dolgozunk, mely egykori 
diákok visszaemlékezéseit, anekdotáit, humoros 
vagy éppen megható, örök tanulságul szolgáló 
történeteit, verseit tartalmazza. Kérjük, vesse pa-
pírra gondolatait, hogy azok új életre keljenek, hi-
szen Márquez szavaival élve „az élet nem az, amit 
az ember átélt, hanem az, amire visszaemlékszik”. 
Írásaikat a kzaltisk@gmail.com ímélcímre várjuk. 

Prónai Éva 

„NE HÁTRA NÉZZ MALACKA, 
NEM ARRA MEGYÜNK!” - Micimackó
Azonban mielőtt haladunk mi is tovább, 
néhány mondat erejéig mégiscsak visszatekin-
tünk a mögöttünk álló évre. Tavaly januárban 

– egészen 2021. július 3-ig – nem voltunk ilyen 
szerencsés helyzetben, mint most. Zárva kel-
lett tartanunk a könyvtár ajtajait. Olvasóinkat 
azonban igyekeztünk a lehetetlen helyzetben 
is kiszolgálni, melyhez a KönyvAblak nyújtott 

segítséget a korábbi és a 2021-ben 44 fő új be-
iratkozott tagoknak. 
A nagysikerű könyvtárközi kölcsönzéssel 
ugyan nem jutnak azonnal a kívánt kötethez az 
olvasók, ám mégis a kezdeményezés jól műkö-
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dik. A tavalyi évben 159 alkalommal kértünk, 
ebből 149 alkalommal kaptunk, illetve kapták 
meg olvasóink az ily módon kölcsönzött köny-
veket. Köszönjük a Somogyi-könyvtárnak a 
lehetőséget, munkatársainak a gyors ügyinté-
zést.
 A szigorítások oldása után leginkább saját 
programok megtartásával próbáltuk a gyere-
keket kompenzálni. Könyvajánlóval, játékos 
könyvtári órával, majd a nyári szünetben a 
napközis gyerekeknek vetítettünk meséket, 
készítettünk kvízeket. A könyvtáborba, mint 
mindig, most is sokan jelentkeztek. Az egy 
hét alatt szintén volt mindenféle könyvtári és 
földi jó. Játszottunk, olvastunk, Kahootoztunk, 
kézműveskedtünk. És melegünk volt. De bír-
tuk, szerettük, megismételjük.
 A könyvtár Facebook oldalán mindezekről 
hírt is ad(t)unk. Úgy gondoljuk, jó betekintést 
nyerni egy-egy mozzanatba, látni néhány kép-
kockát arról, hogy a gyerekek hol és hogyan 
töltik az idejüket. (Természetesen tekintettel a 
személyiségi jogok betartásával.)
 Az új év, mindig új reményt ad. Új lehető-
séget, amely nálunk a Somogyi-könyvtárral 
együttműködve is hoz el a zombori közönség-
hez olyan előadókat, akiket elsősorban köny-
vekhez, írókhoz, költőkhöz köthetünk. Így volt 
vendégünk - a lehetőségekhez mérten - Tóth 

Péter Lóránt versvándor, Radnóti-díjas vers-
mondó és Vig Balázs meseíró. 
Az idei vendégszereplőink meghívása folya-
matban van. Úgy választunk, hogy a kínált 
program felérjen az Önök igényeihez, legyen 
az felnőtt vagy gyermekműsor.
Megtörtént nálunk 2022 első könyvrende-
lése is. A könyvtári állomány legolvasottabb 
könyveit, olvasóink szokásait rangsoroljuk. A 
Somogyi-könyvtár megküld egy aktuális jegy-
zéket, melyekből kiválasztjuk a szépirodalmi, 
gyermek- és szakkönyveket. Általában 40-60 
db kötetről van szó negyedévente, ennyivel 
frissül a könyvtár olvasnivalója.
Amíg megérkeznek az új könyvek, a jelenle-
gi készletünkből kínálunk néhányat 
olvasásra. Van nálunk szépirodalmi, 
életrajzi, a bátraknak thriller, krimi, a 
hölgyeknek romantika vagy chick lit 
kötet. 
Végül, de természetesen nem utolsó-
sorban, a könyvek mellett a szerzők-
ről is szeretnénk említést tenni. A 
szerzőkről, írókról, akiknek köszön-
hetjük az olvasás örömét. Könyvtá-
runk is rendszeresen szerez be hazai 
íróktól igazán kitűnő könyveket. A 
tollforgatók között nők és férfiak egy-
aránt vannak, akik az olvasó örömé-

ért „dolgoznak”, mint pl.: Bauer Barbara, Fábi-
án Janka, Szurovecz Kitti, Pap Diána, Sándor 
Anikó, Böszörményi Gyula, Nyári Krisztián, 
Szántó Dániel, Bíró Szabolcs, Nógrádi Gábor.
 Könyvtárunkban is megtalálható - vagy 
könyvtárközi kölcsönzés lehetőségével lehet 
hozzájutni olvasói kérésre - a fent említett 
íróktól egynéhány kötet. 
 Jószívvel ajánljuk olvasásra Önöknek. Mert 
jól és jót írnak...,és mert olvasni jó. Térjenek be 
hozzánk! Találkozzunk a könyvtárban! Várjuk 
olvasóinkat a 2022-es évben is! 
Mindenkinek van egy könyve, mindenkinek 
találunk könyvet.

 Adrián Renáta könyvtáros

ÜNNEPI ADOMÁNYGYŰJTÉS
Köszönetet szeretnénk mondani mindazok-
nak, akik hozzájárultak a Tappancs Állatvédő 
Alapítvány állatainak támogatásához. A felajánlá-
sok még karácsony előtt átadásra kerültek, melyet 
az alapítvány dolgozói örömmel fogadtak, és kö-
szönetüket fejezték ki Kiszombor lakosságának.
 Az adományozók: Uracs Antalné, Ézsiás Lász-
lóné, Tóth Éva, Tóth Ágnes, Szakács Erzsébet, 
Frank Zoltán, Seres Tamás, Bajnóczi János, Gazsi 
Gábor, Sarnyai Anikó Emese, Süli József, Zom-
boriné Szabó Klára, Bódi Marianna, Kiszombor 
Nagyközség Önkormányzatának támogatásával.

ÓÉVBŐL AZ ÚJ ÉVBE
A tavalyi kihagyás után ismét egy jó hangulatú 
karácsonyi koncerttel zártuk az évet. A Madách 

Színház két elismert művésze, Mahó Andrea és 
Miller Zoltán igazi ünnepi hangulatot varázsolt 
a színpadra. Az est során csakúgy, mint az egész 
2021-es évben egyaránt voltak felemelő, megható 
és vidám pillanatok.
 S hogy csak a szépre emlékezzünk, íme néhány 
szösszenet az elmúlt évből:
 A korlátozások feloldásával nagy sikerű családi 
nappal nyitottuk meg a programjaink sorát, ellá-
togatott hozzánk a Három Királyok, megidézte 
nekünk Johnny Cash szellemét a Zeneteraszon a 
Nyughatatlan zenekar, felléptek nálunk a Buda-
pesti Operettszínház művészei, Janza Kata, Vágó 
Zsuzsi és Pesák Ádám. Nyári programjainktól a 
Fourtissimo zenekarral, valamint Varga Feri és 
Balássy Betty kettősével búcsúztunk. Az idősebb 
korosztálynak Gergely Róbert „Dúdold velem!” 
című műsorával kedveskedtünk. Az ősz folyamán 
az olvasáskedvelők Bauer Barbara írónővel talál-
kozhattak egy író-olvasó találkozó keretein belül.
 Minden kétséget kizáróan az év legjobban várt 
és legsikeresebb produkciója a Válótársas impro-
vizációs színházi előadás volt Pokorny Liával és 
Schmied Zoltánnal a főszerepben.
 Decemberben feldíszítettük a falu karácsonyfá-
ját, miközben a Szironta együttes harangkoncert-
jét hallgathattuk meg. Ezenkívül online progra-
mok, mézeskalácssütés, filmvetítések, kiállítások 
színesítették a repertoárunkat.
 Továbbra is szeretettel várjuk Önöket rendez-
vényeinken, hiszen a 2022-es évben is igyekszünk 
majd megszínesíteni a település kulturális életét.
 Egészségben és programokban gazdag új esz-
tendőt kívánnak az Ady Endre Művelődési Ház 
munkatársai!

Mariann és Klári
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AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

KISZOMBORI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY HÍREI
Az év utolsó hónapja a szeretet és jóté-
konykodás jegyében telt. Mint minden év-
ben, így 2021-ben is a közös összefogásnak 
köszönhetően több „szeretetcsomagot” állít-
hattunk össze, örömet szerezve ezzel a szeré-
nyebb körülmények között élő kisgyermekes 
családoknak, egyedül álló időseknek. Ki-
sebb-nagyobb karácsonyi csomagok készül-
tek, mely tartós élelmiszerből, édességből, 
tisztálkodási szerekből állt. A szemekből ki-
csorduló könnycseppek láttán tudtuk, hogy 
az ajándékok célba értek. Bár, mi csak gyűj-
töttünk és átadtunk, a köszönet elsősorban 
azoknak szól, akik szívből adományoztak. 
Ezért szeretnénk még egyszer megköszönni 
minden kedves „angyali” támogatást!
 A szegedi „Kiss Csillag Alapítvány” is 

rengeteg ajándékkal érkezett hozzánk kará-
csony előtt, így 21 család 49 gyermekének 
csaltak mosolyt az arcára. Az alapítvány, 
évek óta támogatja településünkön a nehéz 
helyzetben élő gyermekes családokat.   
 Természetesen a töltött káposzta sem ma-
radhatott el az ünnepi asztalról, hiszen a 
Katolikus Karitasz kiszombori tagjai és ön-
kéntesei minden évben szeretettel gondos-
kodnak azokról az egyedülálló idősekről, 
akiknek nincsenek vagy messze élnek hoz-
zátartozóik. 
 Sajnos, az elmúlt két év rányomta bélyegét 
a társas kapcsolatokra is. Intézményünkben 
is számos rendezvény, foglalkozás maradt 
el. Azonban az ünnepek közeledtével sem 
feledkeztünk meg klubtagjainkról, hiszen 

apró ajándékokkal leptük meg őket Miku-
láskor és karácsonykor is.  
 Az érdeklődő klubtagok januárban és feb-
ruárban, a makói Egészség Fejlesztési Iroda 
szervezésében „Tudatos felkészülés az aktív 
időskorra” címmel műhelyfoglalkozásokon 
vehetnek részt, melynek célja, olyan önse-
gítő csoport létrehozása, ahol a résztvevők 
támogató közösségként működve segíthetik 
egymást. A foglalkozások, pszichológus ve-
zetésével olyan témákat érintenek, melyek 
hozzásegítenek a lelki, testi egészséghez, 
ezen keresztül irányt adnak a harmonikus 
élet kialakításához. 

Szociális Intézmény dolgozói

Egyik fiatal Baranyi Sándor, aki tősgyökeres 
zombori, és a család gazdaságában gépkeze-
lőként és internetszerelőként is dolgozik.
10 év roncsderbi után új szenvedélyre talált. 
Jelenleg az OCR versenyeken keresi a kihí-
vást. Ez a sport az akadály-terepfutás, ahol a 
terepen futást különböző ügyességi és erőn-
léti akadályok nehezítik meg. 
Sándor leginkább Spartan versenyekre jár, 
ahol a versenyzők 4 távon indulnak, Sprint 
6 km - 20 akadály, Super 11 km - 25 aka-
dály, Beast 21 km - 33 akadály, és a legna-
gyobb megpróbáltatás az Ultra 55 km - 3000 
m szintkülönbség - 70 akadály. Ezekre edz 
szabadidejében futással, akadályokkal, mint 
például egyensúly, majomlétra vagy dárdá-
val dobás. Felkészülési időszakban átlag napi 
1 órát edz. Ez a szerelem 4 éve kezdődött, 
mikor testvére biztatására részt vett élete 
első Spartan versenyén, akkor még csak erő-
próbaként, hogy vajon képes-e végigcsinál-

ni. Végigcsinálta, és nem is érte be ennyivel. 
 Egyre több versenyen vett részt szerte 
Európában. Az első dobogós helyezését Ro-
mániában szerezte 2019-ben. 2021-ben már 
40 távot teljesített, egy hétvége alatt sokszor 
háromszor is rajthoz állt. A tavalyi évben 36 
alkalommal sikerült a korosztályában az első 
háromban végeznie. Ennek eredményeként 
kvalifikált a Spartan Beast világbajnokságra, 
melynek Abu-Dzabi adott otthont. Ide csak 
azok a sportolók nevezhettek, akik a saját 
korosztályukban a legjobban teljesítettek. 
Ezt a futamot a Liwa sivatagban rendezték 
december elején, ahol téli időpont ellenére 
35 fokos hőség volt. 23 km a homokdűnéken 
a tűző napsütésben 33 akadállyal nehezítve. 
Ezek a körülmények és a homokos pálya a 
futókat nagyon megviselte. Sok résztvevő 
szerint élete legnehezebb versenye volt, nem 
kevesen fel is adták. Sándor jól bírta az ext-
rém körülményeket, de a viszontagságok őt 
is próbára tették. A hibátlan akadályleküz-
désnek és a jó tempónak hála, a korcsoport-
jában a lenyűgöző második helyezést érte 
el, és a magyar indulók közül egyedüliként 
állhatott a dobogóra.  
 A tavalyi évben a Ninja Warrior Hungary 
televíziós ügyességi vetélkedőműsorba is be-
jutott, és továbbjutott a heti döntőbe is.
 A családja, legfőképpen a felesége támoga-

tása nélkül mindez nem valósulhatott volna 
meg. Rengeteg önkéntes munkával és bizta-
tó szavakkal segítenek neki megvalósítani 
kitűzött céljait.
A jövőre vonatkozó tervei között van a 
Trifecta (3 versenyszám egy hétvégén) vi-
lágbajnokságon való részvétel, melyre idén 
novemberben kerülhet sor Spártában, ahol 
szintén a dobogó a cél. Addig is a Spartan 
Race-en kívül még egyéb OCR versenyeken 
is szeretne elindulni. 
Sok sikert kívánunk neki, és további szép 
eredményeket!

ÉRDEKES SPORTOKAT ŰZŐ ÉS EREDMÉNYES KISZOMBORIAK

Két fiatal emberről szóló híradá-
sok hozzák lázba a kiszombori 
internetet, facebookot időről 
időre. Mindketten fantasztikus 
sportot űznek, szabad idejüket, 
energiájukat áldozzák eme tevé-
kenységekre. 
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Urbán Gábor és a darts 
Sok facebook bejegyzésben, híradásban fi-
gyelhettünk fel a kiszombori Urbán Gábor 
dartsos sikereire. Tevékenységéről, sikere-
iről, önmagáról vall a következő sorokban:
Urbán Gábor vagyok, 1973. 04. 1-én szület-
tem Makón, azóta Kiszomboron élek. 
 A Darts sporttal emlékeim szerint 1996-
ban ismerkedtem meg. Eleinte csak lelkes 
amatőrként foglalkoztam vele, de a későb-
biek során, miután sikerült megalakítani a 
Makói Darts Clubot, már komolyabb, or-
szágos szintű versenyekre is lehetőségünk 
adódott. A sportág mindkét szakágát, a Soft, 
valamint a Steel változatát is párhuzamban 
kipróbáltuk, eleinte kisebb, majd a későbbi-
ek során komolyabb eredményekkel. Az ak-
kori versenyszabályok szerint a III. osztály 
besorolásában  kezdtünk. 2000-ben már a 
Steel csapatbajnoki férfi II/C osztály első he-
lyét magunknak tudhattuk. Rengeteg hazai 
versenyen vettünk részt, egymást követték 
a sikerek, valamint értek azért kudarcok is. 
2005-ben részt vehettünk a Sopronban meg-
rendezett Soft EDU-n, ahol 15 ország játé-
kosai mérettették meg magukat. Számunkra 
ez csapatban  nem hozott kisebb eredményt, 
mint az előkelő 8. helyezést. Ezek után a ver-
senyzést hátrahagyva, a családé lett a fő sze-
rep. Majd 13 év kihagyás után, egy barátom, 
valamint a párom unszolására, némi gya-
korlást követően ismét belekóstoltam a darts 
világába. 2018 februárjában a Partiscum 
DC által Szegeden megrendezett versenyen 
vettem részt, ahol első nekifutásra, ennyi 

év kihagyása után, sikerült megszereznem 
a második helyezést. A sikeren felbuzdulva 
nekiláttam a még több, keményebb mun-
kának. A következő versenyem rá két hétre, 
ami ismét Szegeden volt, már a délkelet-ma-
gyarországi régió játékosai vettek részt, ahol 
ismét a dobogó második fokára állhattam. 
Mivel ekkor még nem tartoztam egy egye-
sülethez sem, szabadidő kártyásként vettem 
részt a versenyen. Majd 2018. 06. 22-én eljött 
a pillanat, mikor az MDL ligafordulón ismét 
döntőt játszhattam, amiből most én kerül-
tem ki győztesként. Rengeteg gyakorlás, 
verseny, közel annyi kupa, érem, különdíjak 
az újrakezdés óta, mindezek kiváló motivá-
cióként szolgáltak számomra.  2021-ben 38 
fővel megalakult a szegedi Sun City Darts 
Club, melynek most már a Magyar Darts 
Szövetség versenyengedélyével aktív tagja 
vagyok, amit mi sem bizonyít jobban, hogy 
nagy csaták közepette az éves eredményeim 
alapján december 17-én megszereztem ma-
gamnak a Sun City Darts Club bajnoki cí-
met. 
 A jövőre nézve optimista vagyok, sok gya-
korlás, minél jobb eredmények, célom a ma-
gyar egyéni férfi Steel bajnoki cím.

További szép sikereket, eredményeket kí-
vánunk a két fiatalnak!                     (szerk.)

A REFORMÁTUS EGYHÁZ HÍREI
REFORMÁTUS HÁLA
Az újesztendő elején jó visszaemlékezni 
az elmúlt időszakban elvégzett feladatokra: 
Isten gondot viselt az övéire minden idő-
ben. A Kiszombor-Maroslelei Református 
Missziói Egyházközségben folyamatosan 
végezzük a feladatunkat: Isten szeretetét és 
jóságát igyekszünk megmutatni egymásnak 
a gyülekezeten belül és a körülöttünk élők-
nek. Az istentiszteletek, melyek minden va-
sárnap Kiszomboron 9 órakor, Maroslelén 
11 órakor kezdődnek, segítenek bennünket 
elcsendesedni, és a feladatainkhoz erőt, böl-
csességet és áldást kérni Istentől. Szent 45 
perc, amikor énekelhetünk – ha maszkban 
is – és imádkozhatunk együtt, egymásért és 
országunk békességéért. 
 Nagy hála van a szívünkben, hogy az el-
múlt évben is szervezhettünk hittanos tá-
bort a tanév során református hittanórák 
résztvevői számára és gyülekezeti kirándu-
lást, immár harmadik éve (2019-ben Debre-
cenbe mentünk a hittanosokkal, majd 2020-
ban Szarvasra). 2021-ben Szegeden jártunk, 
csupa izgalmas helyszíneken. A gyerekek 

mellett a felnőtt, sőt idősebb gyülekezeti 
tagok is bejárták a kirándulások útvonalát. 
A napközis hittanos táborban a gyermekek 
– kiszomboriak marosleleiekkel közösen, 
már jó ismerősként üdvözlik egymást – egy-
egy bibliai történet tanulságait ismerik meg, 
példát találva a tisztességes, istenfélő életre. 
Erre a jelenben, a saját személyes környeze-
tükben is nagy szükségük van, ezért komoly 
a felnőtt gyülekezeti tagok és szülők, nagy-
szülők felelőssége. A gyermekek keresztelése 
alkalmával megfogalmazódik az elkötele-
ződés a gyermek istenfélő neveltetése irá-
nyában, s ebben a gyülekezeti élet igyekszik 
maradéktalanul segítséget nyújtani. A lelki 
tevékenységünk része, amikor kisgyermeke-
ket vagy kész ifjakat is megkeresztelhetünk, 
és ünnepe a gyülekezetnek az is, amikor ifjú, 
felnőtt vagy érett korú keresztyén testvére-
ink tesznek a gyülekezet előtt vallást Isten-
be vetett hitükről a konfirmáció alkalmával. 
Az elmúlt esztendőben két ifjú pár kérte 
megkötött házasságára Isten áldását, azaz 
tartottunk rövid felkészítő után református 
esketési szertartást a kérésükre. Igazán az 

élet méltóságát hirdeti az olyan esemény is, 
amikor egy leélt életért és a lelki öröksége-
kért adunk hálát Istennek a búcsúzó család 
körében a temető csendjében. 
 Nem csak lelki építkezés történik. Az 
egyházközség helyszínei is folyamatosan 
fejlődnek. A Kiszombor-Maroslelei Egy-
házközségért Alapítvány sikeres pályázása 
eredményeképpen Maroslelén a gyönyörű 
új imaterem melletti épületrészen is teljesen 
megújult a tető, a bejárati ajtó, valamint a 
radiátorokat is lecseréltettük. Karácsonyra 
elkészültek a kiszomborihoz hasonló bibliai 
idézetekkel hímezve ellátott fali terítők, me-
lyek még otthonosabbá teszik a maroslelei 
imatermet. Kiszomboron elkezdtük egy kül-
téri mosdó és tároló helyiség kialakítását, 
melyben segítségünkre voltak egyházme-
gyei pályázati források, valamint a gyüleke-
zet tagjainak áldozatos adományai. Segítsé-
günkre van továbbá, hogy az Alapítványunk 
fogadhatja a szja 1%-okat, melyeket e helyen 
is megköszönünk a felajánlóknak! A Magyar 
Református Szeretetszolgálat Alapítvány te-
vékenysége lehetővé tette 2021-ben is, hogy 
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MOZAIKOK A HONISMERETI ÉLETRŐL
A KARÁCSONYI ANGYALOK, a honismereti kör és a Kiszom-
borért Alapítvány támogatásával 19 gyermeknek a kívánságát tudták 
teljesíteni, örömet szerezve számukra. Örvendtünk, hogy módunk-
ban állt gyermekek arcára mosolyt varázsolni.
December 19-én a karácsonyi angyal nevében és ajándékát átad-
va kisvonatozásra hívtuk a gyermekes családokat a templomtérre. 
Jó volt látni, hogy a kisvonat kétszer is megtelt, és szállította ki a 
kis vendégeket Szeles József meghívására a másik helyszínre is, ahol 
szintén vendégül látták a kilátogatókat. Örültünk az együttműkö-
désnek. A kisvonatos vállalkozónak is köszönet a támogatásért. Re-
méljük, ez az esemény hagyománnyá válik majd.
Az ADVENTI VASÁRNAPOKON Szirbik Imre polgármester úr, 
Matosné Bokor Anikó lelkész asszony és Varga Attila atya gyújtotta 
meg a gyertyákat. 
Kis műsorokat adtak a megjelenteknek: Gera Pál, Harangvirág nép-
dalkör tagjai, Kecskeméti Bence Odin, a Makó Városi Vegyeskar Ka-
marakórusa. Mindenkinek tisztelettel köszönjük.
13-án, Luca-napján 13 csomagot rejtettünk el a község területén.
Amikor beltéren tartottuk a Luca-napot, sütöttünk Luca-pogácsát, 
és abban pénzt lehetett találni. Az a pénz szerencsét hozott a követ-
kező évben annak, aki megtalálta. A csomagokban jó csomót lelhet-
tek, és mindnek lett gazdája. A Hétpróbás Luca-család versenyen 
részt vettek, és a címet az idén a Lukács (Fodor Margó) és a Békési 
(Berta Kata) család nyerte, gratulálunk nekik.
Berta Kata írta nekünk:
„Köszönjük a szuper feladatokat, nagyon élveztük minden egyes per-
cét!  Jöhet a következő.”
A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör ÉVZÁRÓ RENDEZ-
VÉNYÉN 40-en vettünk részt.  Rendezvényünk jó zenéjét, hangu-
latát köszönjük HEGYES BALÁZSNAK, a finom desszertet NAGY 
MÁTÉNAK, a finom étket és előzékeny kiszolgálást a Rónay-kúria 
Étterem csapatának.
ADOMÁNY A KISZOMBORIAKNAK
A honismereti kör tagságát kereste egy kiszombori születésű, ano-
nim vállalkozó:
Biztosít 200 fő részére töltött káposzta alapanyagot, ha a kör vállalja 
a munkát, főzést, kiszállítást.
Tagságunk természetesen vállalta, sőt a káposzta mellé kis desszertet 
is juttattunk a Vitaminsziget támogatásával is.
Közben Schererné Gábor Zsuzsa 200 csomag szaloncukrot ajánlott 
hozzá, amit szintén kiszállítottunk a családok részére. 
Örültünk, hogy segíthettünk, mert másokért tenni jó. Köszönet a 
jólelkű adományokért.
Szilveszter éjjelén a Helytörténeti Gyűjteménynél pezsgős koccin-
tással léptünk át az új, 2022-es esztendőbe, és kívántunk boldogabb 
és jobb évet a jelenlévőknek.
Elkészült Borsi Sándor, a honismereti kör pártoló tagjának újabb 
tanulmánya a kiszombori artézi kutak témájában. 

 Digitális formában a Szeretünk, Kiszombor facebook oldalunkon 
tekinthető meg. Valamennyi tanulmánya a kör kiadásában jelenleg 
az Ady Endre Művelődési Házban látható és olvasható.
Egy újabb, a régi Kiszombort ábrázoló képeslapot tudtunk meg-
szerezni figyelmes tagunk (Hegedűsné Bellik Klára) segítségével kö-
zösségünk számára. (Köszönet Görbe Boldizsárnak is.)
A honismereti kör javaslatára az önkormányzattal közösen ki-
választásra került a hagyományos kártyanaptár-sorozatunk 5 képe, 
amelynek egy példányát most találják az újságban a község lakói. 
Ádók Zsanettnek és Naszradi Andrásnak köszönjük a szép képeket, 
melyeket a Rónay-sírkertről készítettek számunkra. Hatodikként 
egyéni felajánlásból Hegyes Balázs képe kerül kiadásra.
Lassan várjuk a tavaszt?
Hamarosan vetélkedőt indítunk ennek jegyében felnőtt és 18 év alat-
ti kategóriában!!!! A móka kezdete Vince napján, január 22-én lesz 
azok számára, akik erre a játékra előzetesen jelentkeznek az olda-
lunk messengerén üzenetben.
 Várjuk a jelentkezőket, kiknek jó játékot, érdekes és értékes aján-
dékokat készítünk. 
 Az eredményhirdetés a MOHÁCSI BUSÓKKAL TÖRTÉNŐ TÉL-
ŰZŐ NAPUNKON, március elején lesz. 
Háttérben zajlanak a munkálatok, készülnek tagjaink az útvesz-
tőbe új játékokkal, és alakulnak az új tavaszi-busós és húsvéti élő-
képek.  Köszönjük, Bedő Katalin, Hegyes Balázs, Bajnóczi János és 
Klonka Szabolcs.
Új pályázati lehetőségek nyílnak, Bajnóczi János tagunk háttér-
munkája nyomán várjuk az eredményeket.
Háttérmunkában tervezzük a 2022-es programtervünket is, mely 
legalább olyan gazdag lesz, mint az előző években.
Új év kezdetén újabb adomàny érkezett Domján Péter felajánlá-
sával a Helytörténeti Gyűjtemény, Kiszombor közössége számára. A 
szék, apukája nyomán, talán a Rónay-kastélyból való.
Köszönet érte.
Hagyományos rétes sütésére várjuk február 5-én az Ady Endre 
Művelődési Házba az érdeklődőket. Ugyanekkor tagtoborzót is tar-
tunk azok számára, akik szívesen végeznének honismereti-közös-
ségi munkát az egyesületünkben, és megtalálják helyüket közössé-
günkben. 
Kérjük a szja 1%-áról ne feledkezzen meg! 
A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör tisztelettel köszöni eddigi 
felajánlásaikat, és kéri, ha teheti, tegye ezt továbbra is. Céljaink az 
alábbiak: Hagyományápolás. Műemlékvédelem, kiadványszerkesz-
tés, rendezvényszervezés. A község hagyományainak felelevenítése, 
megőrzése, széles körű megismertetése. 
Aki egyetért célkitűzéseinkkel, és van lehetősége, kérjük, támogas-
son bennünket. Adószámunk: 18479342-1-06  Számlaszámunk: 
56800016-10007833

      A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör tagsága nevében 
Endrész Erzsébet

HONISMERETI HÍREK

Kiszombor-Maroslelei Református Missziói Egyházközség  •   6775 Kiszombor,  Kossuth u. 2.  •   Telefon:+36-30/570-9854
e-mail: kiszombor-maroslele@reformatus.hu   •  Bankszámla-szám: 11735074-23564578-00000000; 

Alapítványunk: Kiszombor-Maroslelei Egyházközségért Alapítvány  •   Adószám: 18948428-1-06. 

a nagyobb ünnepek előtt tartósélelmiszer-
csomagokat vihessünk oda, ahol arra szük-
ség van. Sokat jelent, hogy a Kiszombor 
Nagyközség Önkormányzata támogatására 
mindig számíthatunk, például a kiszombori 
helyszínen a kocsi beálló használhatóvá té-
telével. Felajánlást kapott a gyülekezet a 
kiszombori Kiss Mária Hortensia Honisme-

reti Körtől, mi is kivihettünk az év végén 15 
adagot a finom töltött káposztából. Maros-
leléről ízletes füstölt kolbászpárok találtak 
református gazdáikra mindkét településen. 
Isten áldása legyen az adományozókon és a 
megajándékozottakon! Öröm, hogy segít-
hetjük a gyülekezethez tartozókat! 
 Nagyszerű és megerősítő felismerni, hogy 

a református gyülekezet nemcsak lelkiek-
ben, de tevékenységében is él, cselekszik, 
fejlődik. Sok még a tennivaló, nem fogy el, 
de imádkozunk és dolgozunk. Istennek hála 
mindenért!

Az egyházközség nevében: 
Matosné Bokor Anikó, lelkipásztor
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A KARÁCSONY VARÁZSA- 
ALAPÍTVÁNYI SEGÍTSÉGGEL!

Ez az ünnep otthon és az oviban is - az 
együtt töltött minőségi időről, a szeretetről, 
és az ajándékról szól. A gyermekek öröme, 
boldog mosolya megerősít bennünket ab-
ban, hogy szükség van a „Mosolygó Gyer-
mekarcok” Alapítvány munkájára, támogató 
segítségére. Alapítványunk 1999-ben azzal a 
céllal alakult többek között, hogy elősegítse 
az óvodások értelmi képességeinek fejlődé-
sét, érzelmi életük színesítését, és támogassa 
a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózta-
tását, valamint a tehetséges gyermekek ké-
pességeinek kibontakoztatását. Bevételeink 

jelentős részét eddig fejlesztő játékeszközök-
re, a csoportszobák szépítésére, esztétikai és 
komfortérzet fokozására fordítottuk, a jövő-
ben pedig többek közt a játszóudvarok szé-
pítését szeretnénk megvalósítani. 

Süliné Horváth Gabriella óvodapedagó-
gus, kuratóriumi tag

A pedagógusok véleménye alapján szük-
ség van a számolási képesség sokoldalú és 
játékos fejlesztésére, hiszen ez egyik alap-
feltétele a sikeres iskolakezdésnek Ezért a 
kuratóriumunk ebben az évben úgy dön-
tött, hogy egy-egy nagy értékű és komplex 
játékos fejlesztő eszközt vásárol minden 
csoportnak, mely a matematikai nevelés 

fejlesztését célozza meg. Az „Okoskocka”-
eszközcsomag lényege, hogy a gyermekek 
tevékenyen ismerjék meg a környező világot, 
és legyenek képesek a matematikai fogalmak 
leképezésére. A pedagógusok elmondták, 
hogy a kockacsoportok változatos formában 
biztosítják a matematikai gondolkodás fejő-
dését az alábbi téren:
- Több, kevesebb, ugyanannyi megállapítá-
sa, tő- és sorszámnév elkülönítése
- Matematikai fogalmak értelmezése, pl. pá-
ros, páratlan stb.
- Számsor ismerete, mennyiség megszámlá-
lása, számképek ismerete
- Számfogalom kialakulása, számnevek ké-
peinek felismerése

Folytatás a 10. oldalon!

MOSOLYGÓ GYERMEKARCOK ALAPÍTVÁNY HÍREI

A KISZOMBORÉRT ALAPÍTVÁNY HÍREI 
Tájékoztatjuk Kiszombor lakosságát, hogy a Kiszomborért Alapít-
vány folytatja a gyermekes családok jóléti támogatási adománygyűj-
tését, illetve kérelem alapján lehet támogatásért is fordulni a Kurató-
riumhoz a nehéz helyzetben lévő gyermekes családoknak.
A fémhulladék-felajánlásokat is szívesen fogadjuk az alapít-
vány gyermekes családokat támogató tevékenységét segítendő, 
mely felajánlásokat jelezni a 06-30/499-8686-os számon, illetve 
messengeren is lehet. Köszönjük ADOMÁNYÁT, amellyel tudunk 
segíteni rászoruló családoknak.
A Fogadjon örökbe egy sírt!  felhíváshoz csatlakozott egy-egy sír 
felújításával az elmúlt időszakban Csanádi Ferenc és dr. Kiss Katalin, 
illetve a Kiszomborért Alapítvány Kuratóriuma vállalta a MINDEN-
KI KERESZTJE alapjának rendbetételét. 
Alapítványunk továbbra is gyűjti a kupakokat és dobozokat is a 
gyermekes családok támogatására. E munkában az alapítvány segí-
tői-támogatói Bajnóczi János és Hegyes Balázs. Az alapítvány kura-
tóriuma hálásan köszöni tevékenységüket.

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, támogassa az alapítványt. 

Adószámunk: 
19082930-1-06
Számlaszámunk: 
56800016-10000898

Köszönjük!

A kuratórium 
tagsága



10 KISZOMBORI HÍRADÓ 2022.  JANUÁR

Egyesületünk BESZÁMOLÓ KÖZGYŰ-
LÉST  tart Kiszomboron, az Ady Endre 
Művelődési Házban (Szegedi u 13.).  2022. 
január 29-én (szombaton) 8.30-kor.
 Amennyiben a megjelölt időben a köz-
gyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt 
közgyűlés időpontja változatlan napirendi 
pontokkal: ugyanaznap reggel 9.00 óra.
 A tervezett napirendi pontokkal: 1. Elnöki 
megnyitó, 2. Vezetőségi tagok beszámolója, 
3. Az Ellenőrzési Bizottság beszámolója,  4. 
A Fegyelmi Bizottság beszámolója, 5. Hoz-
zászólások, 6. 2022. évi engedélyárak ismer-
tetése, 7. Alapszabály, Fegyelmi Szabályzat 
és Horgászrend módosítása, 8. 2022. évi 
költségvetési terv ismertetése,  9. Zárszó.
A 2021. évi állami jegy, éves és II. féléves 
területi jegyek érvényessége 2022. január 31.
A fogási napló leadási határideje 2022. feb-
ruár 28. Annál az egyesületnél kell leadni 
összesítve és lezárva, amelyik egyesület ki-
állította. Késedelmesen leadott vagy nem 
összesített napló pótdíjat von maga után. 
Kérünk benneteket, hogy a halőrház pos-
taládájába NE dobjátok be a naplókat, mert 

annak ürítése nem megoldott!
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 
egyesületnél tervezik tagságukat 2022. év-
ben, nekik Oláh Sándornál kell leadniuk 
naplójukat /az igazolás miatt/.
Egyesületünk megkezdi január 19-én a 
területi jegyek értékesítését a szokott for-
mában. Szerdánként 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 maszk viselése kötelező!
Ellenőrzési tapasztalatok: Horgászren-
dünk értelmében a tavon horgászóknak kö-
telező a szájfertőtlenítő spray és a pontymat-
rac megléte és annak használata. Valamint 
a fogási eredmények nyomon követhető-
sége érdekében, a horgásznak zsákmányát 
EGYÉNILEG KELL tárolnia, azt a horgászat 
befejezéséig NEM viheti el a partról.
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 
horgászok zavarása nélkül lehet. A gátakra 
és a DÉLI PARTSZAKASZRA még száraz 
időben sem szabad autóval behajtani, és két-
kerekű járművet a tó partvonalán csak tolni 
lehet! Kérjük, vegyék figyelembe a kihelye-
zett táblák utasításait.
A Vályogos-tavon a mágneshorgászat ti-
los, mivel zavarja a horgászatot, illetve zava-
rólag hat a halakra. Ezen túl amennyiben ezt 

VÁLYOGOSI HÍREK

A Dózsa György Általános Iskola Móricz utcai épületében szeretettel emlékeztünk az OLÁH VERONIKA 
ALAPÍTVÁNY adományozójára névnapján. Felelevenítettük viszontagságos, nehéz életét. A tanítás azonban 
kárpótolta, mely számára életcél és megvalósulás volt, boldoggá tette. Kedves alsósainkkal koszorút helyeztünk 
el, továbbá emlékére gyertyát gyújtottunk. Ezután is értően nézegetik a "kis múzeum" gyönyörű szekrénykéjé-
nek relikviáit, amelyek az ő nagyszerű lényét idézik elénk. 
 Tisztelettel kérjük, hogy kísérjék figyelemmel, és megér-
téssel támogassák alapítványunk további munkáját. Kérjük, 
hogy adójuk egy százalékával járuljanak hozzá a jövőbeni 
tevékenységünk színesítéséhez.

OLÁH VERONIKA ALAPÍTVÁNY HÍREI

OLÁH VERONIKA ALAPÍTVÁNY: 
6775 Kiszombor, Móricz Zs. u. 2.

Adószám: 18290763-1-06
Bankszám: 56800016-10014949

- Gondolkodási műveletek alkalmazása 
(csoportosítás, sorbarendezés, elvonatkoz-
tatás, összehasonlítás, megkülönböztetés, 
analízis, szintézis)
- Műveletvégzés. Hozzáadás, elvevés, bon-
tás végzése halmazok átalakításával, illetve 
számlépcső segítségével (cselekvő-szemléle-
tes szint)
- A számsorban való „közlekedés” képessé-
ge. Mennyiségállandóság képessége
 Nagy örömmel nyújtottam át a gyerekek-
nek ezt a fejlesztő eszközt az óvodai kará-
csonyi ünnepségen, melyek pszichológus, 
logopédus, tehetségszakértő és fejlesztő 
pedagógusok által kerültek kidolgozásra. 
Bízunk benne, hogy nagy segítségére lesz 
a pedagógusoknak, és sok-sok kisgyermek 
fejlődéséhez járul hozzá. Igyekszünk lehető-
ségeink szerint támogatni az óvodát, az óvo-
dai programokat, az óvodás gyermekeket, de 

anyagi forrásaink korlátozottak, ezért min-
den lehetőséget megragadunk, hogy felaján-
lásokhoz jussunk, ezzel segítve a zombori 
oviba járók napjainak szebbé tételét. Sajnos 
a nagyobb bevételt hozó rendezvényeink 
elmaradnak, így pályázatokat nyújtunk be, 
támogatókat keresünk. Az adó 1%-nak fel-
ajánlása is jelentősen növeli bevételi forrása-
inkat. Köszönjük, hogy sokan támogatják az 
alapítványunkat, és reméljük, hogy a jövő-
ben is számíthatunk az önök segítségére.
Segítsék célkitűzéseinket, hogy még több 
mosolyt tudjunk csalni óvodásaink arcára! 
Támogassa adója 1 %-ával a Kiszombori 
Óvoda „Mosolygó Gyermekarcok” Alapít-
ványát.
Az alapítvány adószáma: 18465954-1-06

Szeles József 
a kuratórium elnöke
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horgászbottal végzik, ez megtévesztő, hiszen jogosulatlan vagy meg 
nem engedett horgászmódszerre utalhat!
A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17. §-a alapján kérjük a tó-
partra kutyával kilátogatókat, hogy kutyáikat pórázon vezessék, el-
kerülve ezzel a véletlen támadásokat, atrocitásokat. 
Az időjárási viszonyokra tekintettel: - A balesetek, tragédiák elke-
rülése céljából felhívjuk a horgászok és a természetjárók figyelmét a 
jégen való tartózkodás alapvetőbb szabályaira. A szabad vizek jegén 
tartózkodni csak akkor szabad, ha a jég kellő szilárdságú, nem olvad, 
illetve nem mozog. A gyakorlati tapasztalatok alapján az állóvizek 
jege akkor tekinthető kellő szilárdságúnak, ha vastagsága eléri vagy 
meghaladja a 10-12 cm-t.
Fontos, hogy a jeges vízből, a jégből mentett embert azonnal ne vi-
gyük túlfűtött meleg helyre, dörzsöléssel próbáljuk a vérkeringését 
beindítani, természetesen előzőleg a jeges ruházatától meg kell sza-
badítani. Az ilyen személyt minden esetben, orvosi elsősegélyben, 
orvosi ellátásban kell részesíteni.

KÉRJÜK, NE MENJENEK A VÁLYOGOS JEGÉRE!
Vezetőség
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