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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

- Tisztelt Polgármester Úr! Szemmel láthatóan 
sokat fejlődött, szépült településünk az utóbbi 
időben. Elmondaná, minek köszönhető mindez?
- Igen, természetesen! Úgy gondolom, ebben 
a legnagyobb szerepük a sikeres pályázatoknak 
van, melyekre folyamatosan törekszünk. A kép-
viselő-testületi döntések alapján a Polgármesteri 
Hivatal munkatársai szinte minden meghirdetett 
Magyar Falu Programra készítettek pályázatot az 
elmúlt években. Örömmel tájékoztatom telepü-
lésünk lakóit, hogy az idén benyújtott két, TOP 
Plusz pályázat esetében már rendelkezünk támo-
gatási szerződéssel, amelyek révén összesen közel 
bruttó 790 millió Ft értékű fejlesztés kezdődhet a 
településen. 
Ahhoz, hogy a fejlesztésekhez szükséges források 
ilyen mértékben Kiszombor számára rendelke-
zésre állhassanak elévülhetetlen érdemei vannak 
térségünk országgyűlési képviselőjének, Lázár Já-
nos képviselő úrnak.
- Kifejtené, mely területeket érint a korszerűsí-
tés?
- Megpróbáljuk minden korosztály érdekeit 
képviselni, ennek érdekében történik a közösségi 
terek fejlesztése, közterület burkolatainak felújí-
tása, illetve új közterületi játszóterek kialakítása. 
Ezenkívül új pályázatunk a TOP Plusz-1.2.1-21 
kódszámú, „Élhető települések” felhíváshoz kap-
csolódó „Szolgáltatóház felújítása Kiszomboron”. 
 Feltétlenül meg kell említenem, hogy a végéhez 
közeledik a tavaly a TOP-2.1.3-16 kódszámú pro-
jektre tavaly elnyert 400 millió Ft támogatásból 
megvalósuló „Kiszombor Nagyközség Csapadék-
víz-csatornázás fejlesztése II. ütem” kivitelezési 
terveinek elkészítése, és a közbeszerzési eljárás 
lezárulta után megkezdődhet a projekt látványos 
része, a kivitelezés.
- Miben nyilvánul meg a közösségi terek korsze-
rűsítése?
- Ezen pályázatunk az Ady Endre Művelődési 
Házban a napelemes rendszer és villamos hálózat 
bővítésére, a férfi vizesblokk felújítására, az aula 
padlóburkolatának, és a belső nyílászárók cseré-
jére, illetve a művelődési ház udvarán térburkolat 
kiépítésére szolgál. A támogatás mértéke bruttó 
29. 526. 703 Ft.
- Jól tudom, hogy a település több pontján 
parkolóépítést is terveznek? Melyik helyszíneken 
valósulnak meg az építkezések?
- Igen, a TOP Plusz-1.2.1.-21 kódszámú, „Élhető 
települések” tárgyú felhívásra benyújtott sikereres 
pályázat keretében tervezünk parkolókat. Ezek a 
parkolók a Szegedi utcán a körforgalom és Zöldfa 

u. között mindkét oldalon) 865 m2-en, a Szegedi 
utcai játszótér előtt 100 m2-en, a Rákóczi utcai 
bölcsődeépület előtt 100 m2-en, illetve a Móricz 
Zsigmond utcai iskolaépület előtt 125 m2-en va-
lósulnak meg. 
- Felsorolná, hogy a járdaépítés mely utcasza-
kaszokon fog történni?
A következő utcaszakaszokat érinti a járdaépítés:
• Szabadság utca páros oldalán 245 m,
• Torontáli utca páratlan oldalán 361 m,
• Ladányi utca páros oldalán 362 m,
• Ady Endre utcán az Óbébai utca és Csatorna 
utca között, a páratlan oldalon 233 m,
• Móricz Zsigmond utcán az Ökrös utca és 
Szent István tér között, a páros oldalon 110 m,
• Szegedi utcán a  Mező utca és Vasútállomás 
előtti buszmegálló között 125 m,
• Szegedi utcán az óvoda és művelődési ház kö-
zött 186 m,
• József Attila utca 19. szám (óvoda) előtti járda-
szakasz 33 m,
• Szegedi utcai játszótéren 22 m,
• Óbébai utcán a Nagyszentmiklósi utca és 
Ady Endre utca között a páros oldalon 155 m
hosszban. A járdák új beton, illetve térkő bur-
kolatot kapnak az egységes utcakép kialakítása 
érdekében.
A járdaépítéshez és a parkolóépítéshez a támoga-
tás mértéke összesen bruttó 140. 000.000 Ft.
Korábban már a Magyar Falu Program támoga-
tásának felhasználásával megtörtént Kiszombo-
ron az útalappal rendelkező belterületi közutak 
szilárd burkolattal történő ellátása a Rozmaring, 
Kisgazda, Petőfi, Árpád és Munkás utcákban. A 
projekt költsége: 39. 799 .961 Ft.
A kivitelezés műszaki átadás-átvételi eljárása le-
zajlott. A vállalkozó az időközben felmerült ga-
ranciális javításokat végzi.   
- Jelenleg is zajlik járdafelújítás, hol tartanak a 
munkálatok?
- A Belügyminisztérium „önkormányzati fel-
adatellátást szolgáló fejlesztések” 2021. évi tá-
mogatásából és jelentős mértékű saját forrásból 
a Nagyszentmiklósi utcán, az Óbébai utca és 
Ökrös utca közötti önkormányzati tulajdonú 
járdaszakaszokon a páratlan oldalon 137 m hosz-
szúságban, a páros oldalon 196 m hosszúságban 
van folyamatban a már balesetveszélyes aszfalt 
járdaburkolat felújítása. Az említett szakaszon 
az eredeti szélességben térkőburkolatot kapnak 
a járdák.  Ehhez a projekthez a pályázati támo-
gatás mértéke 20 000 000 Ft, illetve 10. 066. 069 
Ft önerőt biztosítunk az önkormányzat 2022. évi 
költségvetésből.
  A kivitelező 2022. 05. 04-én kezdte meg a párat-
lan oldal felújítását.  

            

- Eszközbeszerzés is szerepelt a tervek között?
- Igen. Május 6-án érkezett meg az önkormány-
zat régi vágya, egy platós kisteherautó. A Magyar 
Falu Program kommunális eszköz beszerzése 
keretében lehetőségünk nyílt egy Peugeot Boxer 
platós kisteherautó, egy sószóró és egy rézsű ka-
sza megvásárlására. A már megérkezett kisteher-
autót hamarosan követni fogja a másik két igen 
fontos eszköz is. Az eszközöknél a támogatás 
mértéke bruttó 15. 000. 000 Ft.

- Az interjú elején elmondta, hogy minden kor-
osztályra gondolnak. Elmondaná, hogy a gyer-
mekekkel kapcsolatban ez miben nyilvánul meg? 
- Jómagam úgy gondolom - mint ahogyan má-
sok is-, hogy a gyermekeinké a jövő, tehát az ő 
jövőjükre különösen nagy hangsúlyt kell fektetni. 
Fontosnak tartom, hogy számukra a legmegfele-
lőbb környezetben és körülmények között csepe-
redjenek fel. Ennek érdekében folyamatban van 
a Magyar Falu Program „közterületi játszótér 
fejlesztése” című alprogramra benyújott pályá-
zatunk eredményeként az Arany János utcai ön-
kormányzati ingatlan területén 3 db játékelemből 
álló új játszótér építése. A projekt költsége: 4 976 
535 Ft.
A játékeszközök telepítése áprilisban megtörtént. 
Az ütéscsillapításhoz szükséges 30 m3 homokot 
egy helyi vállalkozó – Szeles József - biztosította 
térítésmentesen az Önkormányzat számára. Az 
eszközök biztonsági felülvizsgálata folyamatban 
van.

            

INTERJÚ SZIRBIK IMRE 
POLGÁRMESTER ÚRRAL
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Ezen kívül a Karátson Emília Óvodában az épület 
felújítása, ennek keretében egy új előtető készíté-
se, a csoportszobákban a padlóburkolat cseréje, a 
napelemes rendszer bővítése és klimatizálás való-
sul meg Magyar Falu Program „Önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” című al-
program jóvoltából. Ennek a projektnek a költsé-
ge 38 489 039 Ft, amit fedez az elnyert támogatás.

A kivitelezési munkálatok 2022.05.10-én kezdőd-
nek a klímaberendezések telepítésével.
- Beszélne az esetleges további tervekről?
- Jelenleg az önkormányzat ötéves ciklusának 
felénél járunk. A továbbiakban is szeretnénk a 
pályázati lehetőségeket maximálisan kihasználni 
a falu lakosságának legnagyobb megelégedésére. 
Így például tervezzük a még csak útlappal rendel-

kező utcák szilárd burkolattal történő ellátását, a 
járdafelújítások folytatását, a szabadtéri közösségi 
tér kialakítását a Rónay-kúria és a magtár között, 
továbbá a Vályogos-tónál a horgászturizmus fej-
lesztését, a tó vízpótlásának megoldását.
- A lakosság nevében köszönjük szépen, és to-
vábbi eredményes munkát kívánunk!

Miron – Zsiga Krisztina

TISZTELT KISZOMBORIAK!
 Mindig nagy örömmel tölt el, ha azt látom, hogy idős lakosaink jó egész-
ségben, aktívan élik mindennapjaikat. Különösen igaz ez akkor, amikor olyan 
személyekről van szó, akik már a 90-es éveik felé közelednek. 2022. április 9. 
napján ismét lehetőséget kaptam arra, hogy felköszönthessem településünk 
egyik 90. születésnapját ünneplő lakosát, BÁRDOS MIHÁLY bácsit. 
 Kívánom Mihály bácsinak, hogy még sokáig jó erőben és egészségben ma-
radjon meg közöttünk!

Szirbik Imre
polgármester

■ Bölcsődénk két nagy napvitorlával gazdago-
dott, melyeket önzetlen felajánlásként kaptunk. 
A napvitorlák árnyékának nagy hasznát veszik a 
gyerekek, mert a sok fiatal fánk még nem ad elég 
árnyékot az udvaron tartózkodás alatt. Akiknek 
köszönettel tartozunk: Endrész Erzsébet és Baj-
nóczi János önkormányzati képviselők, Szeme-
rédi Zoltán, Vízhányó István, Hegyes Balázs és 
Pópity István. Köszönjük szépen!

Tavasz a Pillangó csoportban
 Mindannyiunk örömére újra együtt lehetünk 
közösen a szülőkkel, így gyorsan tartottunk egy 
szülői értekezletet, majd április 14-ére meg is 
szerveztük húsvétoló testvérnapunkat. Erre a 
napra elsősorban a gyermekek testvéreit vártuk. 
Közösen tudtak hangolódni az ünnepre, megles-
hették, hogyan zajlanak a bölcsődés mindenna-
pok, a régi bölcsődések pedig feleleveníthették 
emlékeiket. Közösen keresték a nyuszi által elrej-
tett tojásokat, közösen alkothattak, és szabadon 
játszhattak. A nap végén árnyékos teraszunkon 
együtt elfogyasztották, a finom bölcsis ebédet. 
Öröm volt együtt, családiasan tölteni ezt a napot.
 Április 21. a bölcsődék országos napja. Idén, 
két év után ismét elmehettünk csapatépítő kirán-

dulásra. Utunk a meseszép Wenckheim kastélyba 
vitt, ahol igazán feltöltődtünk.                         
 A Föld napja alkalmából virágot ültettünk 
a gyerekekkel, ehhez kapcsolódó dalokat hall-
gattunk, énekeltünk.  Ezután elérkeztünk a szá-
munkra legszebb hónaphoz, hiszen májusban 
van anyák napja, és a gyereknap. Anyák napi 
ünnepségünket április 29-én tartottuk. Ezen a 
napon saját készítésű ajándékkal lepték meg a 
gyermekek anyukájukat, nagymamájukat. Egy 
kis mondókázással, énekléssel készültünk, majd 
közösen játszhattak az udvarunkban. Ebben a hó-
napban tervezünk még, egy szülőcsoportos be-
szélgetést is tartani, melynek során körbejárunk 
egy adott témát, és a szülők megoszthatják egy-
mással a tapasztalataikat. Május 4-én, Flórián-
napon, a tűzoltók védőszentjének napján tűzoltó 
rajzot színeztünk, s a munkájukról beszélgettünk. 
Május 10-e a mentősök, illetve a madarak és fák 
napja. Ez alkalomból évszakfa segítségével ad-
tunk ismereteket a gyermekeknek, valamint táv-
csövet készítettünk, és megfigyeltük a környező 
madarakat.
 A hónapot pedig a számunkra legszebb ünnep-
pel zárjuk, a gyereknappal. Május 26-án délután 
a makói kisvonatot szeretnénk elhívni, hogy a 

gyerekek családjaikkal kikapcsolódhassanak, 
majd arcfestéssel, ugrálóvárral, buborékfújással, 
zenével, közös alkotással, játékkal, meglepetéssel 
várjuk vissza őket. 

Ferencsik Mónika és Naszradiné Sódar Judit 
a Pillangó csoport kisgyermeknevelői

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
ezúton köszönetét fejezi ki 

SZELES JÓZSEF 
vállalkozónak, 

amiért önzetlenül nagy értékű segítséget 
nyújtott az önkormányzat által végzett 
beruházások kivitelezésénél, valamint 
több esetben adományozott intézménye-
ink részére. 

További munkájához sok sikert, erőt és 
egészséget kívánunk.

Szirbik Imre 
polgármester

KISZOMBOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 lakossági kérésre a  község termelői piacán 

BABA-MAMA ruhaBÖRZÉT  kezdeményez-rendez 
2022. május 29-én, vasárnap 9–11, 

valamint június második vasárnapján, 12-án  9–11 óráig.
Jöjjön, hozza ki a kinőtt kisgyermek ruhákat, és cseréljen a többi 

kismamával, anyukával ezeken a piaci napokon!

BÖLCSŐDEI HÍREK

K Ö S Z Ö N T Ő
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ÓVODAI HÍREK

MOZGÁSBAN AZ OVISOK

■ A tavaszi időszak az oviban mindig pörgős, 
egymást érik az események. Nagyon sok jeles nap, 
óvodai hagyományok, programok követik egy-
mást. Ilyenkor már inkább az élményszerzésre, a 
szabad levegőn végzett tevékenységekre kerül át 
a hangsúly, hiszen ezeken keresztül is fejlődik a 
gyermek, válik nyitottá, befogadóvá a bennünket 
körülvevő világ történései iránt.
 A „Kincses Kultúróvoda” sikeres pályázata ré-
vén a nagycsoportosok és alkalom adtán a közép-
sősök is színvonalas programokon vehettek részt. 
Moziba is ellátogattunk a makói Hagymaházba, 
ahol a Legendárium – Mesék Székelyföldről me-
sefilmet nézhettük meg. Elutazhattak Szegedre 
a Kövér Béla Bábszínházba és a Szent-Györgyi 
Albert Agorába egy-egy színvonalas bábelőadás-
ra. Múzeumpedagógus által vezetett kézműves-
foglalkozásokon ügyesedhettek. A helyi Közmű-
velődési Könyvtárban zenés-verses koncerten 
ismerkedhettek meg a kortárs gyermekirodalom-
mal.
 Ehhez a megtisztelő címhez méltóképpen igye-
keztünk közösen, a kulturális intézményekkel 
együttműködve megemlékezni a költészet napjá-
ról. Az óvoda apraja-nagyja elsétált a Zöldfa utcán 
lévő József Attila emlékházhoz és koszorút, virá-
gokat elhelyezve, verssel tisztelegtünk a költő em-
léke előtt. A Rónay-kúria felső kiállító termében 
rajzkiállítással egybekötött versmondó verseny 
került megrendezésre és a Makói József Attila 
múzeum igazgatónője köszöntötte a megjelente-
ket, és mesélt József Attila életéről a gyerekeknek.
 Hagyományainkhoz híven az iskolába készü-
lő nagycsoportosok „nyílt napon” vehettek részt 
szüleikkel együtt leendő iskolájukban, hogy is-
merkedjenek a számukra még új környezettel, 
pedagógusokkal.
 Megtörténtek az óvodai beiratkozások, az aktu-
ális – végre jelenléti - szülői értekezletek és a min-
denki számára oly fontos anyák napi köszöntők. 
Minden csoportban erre az ünnepre nagy hang-
súlyt fektetünk. A gyermekek ajándékműsorai a 
tornaszobában kerültek megrendezésre, melyekre 
a gyerekek apró ajándékokkal, kedves versekkel, 
énekekkel készültek, hiszen ők is érzik és tudják, 
hogy mennyi mindent köszönhetnek nekik, és ez 
mennyire fontos az édesanyák, nagymamák életé-
ben.
 Két év kihagyással idén már XVII. alkalommal 
került megrendezésre a „Bizalommal fordulok 
hozzád” rend-és életvédelmi projekthét, mely 
intézményünk kiemelt projektje - hosszú évekre 
visszatekintő hagyománya, melynek keretében 
színes és élményekben gazdag programok várták 
az óvodásainkat a szakmai team (Tóth Boglárka, 
Markó Gina és Horváth Annabella) szervezésé-
nek köszönhetően.
 Az idén ellátogattak a nagycsoportosok a Ma-
kói Tűzoltóságra és Mentőállomásra, ahol meg-
ismerkedhettek a segítő szándékú szakemberek 
munkájával, eszközeikkel. Nagyon hasznos gya-
korlati ismeretekkel gazdagodtak, és még egy éles 
riasztás szemtanúi is lehettek a tűzoltó laktanyá-
ban, valamint kivonuló mentőautót is láthattak. 
Mind a két helyen a leghitelesebb szakemberek 
mutatták meg a gyermekeknek a használt eszkö-

zöket. Köszönjük Balogh Róbertnek és Börcsök 
Lászlónak, hogy felelősségteljes munkájuk mellett 
időt szakítottak óvodásainkra is. A hét második 
napján a már jól ismert Decsiné Oláh Zsuzsanna 
rendőr néni tartott előadást a gyerekeknek a biz-
tonságos közlekedésről, elsősorban a kerékpáro-
zással kapcsolatos tudnivalókról, hiszen másnap 
egy kerékpártúrán vehettek részt a biztonsággal 
kerékpározó gyermekek, most néhány vállalkozó 
szellemű apuka bevonásával. A kerékpártúra célja 
a közel 10 km-es út közös táv megtétele és láto-
gatás a Csongrád-Csanád Megyei Rendőrség Ha-
tárrendészeti laktanyájába, ahol nagy lelkesedés-
sel várták a kis csapatot, és megismerkedhettek a 
gyerekek az ott dolgozók munkájával, eszközeik-
kel. 
 A záró napunkon a Hódmezővásárhelyi MH. 
V. Bocskai István Lövészdandár Katona zeneka-
ra színesítette a programot. Az óvoda minden 
aprósága, dolgozója szem-és fültanúi lehettek a 
mindent elsöprő hangulatú bemutatkozásuknak, 
hangszeres bemutatójuknak. Egy rendkívül látvá-
nyos showt tartottak, mely a környéken egyedül-
álló, továbbá „hangszersimogató”-val kedvesked-
tek a gyerekeknek. Ezen felül állandó partnereink 
(Rendőrség, Tűzoltóság) is felvonultatták esz-
közeiket, járműveiket melyek kipróbálása felejt-
hetetlen élményt adott a gyerekeknek. A kato-
nazenekari kísérettel látványosan elvonultunk a 
templomkertbe, ahol az iskolásokkal karöltve 
énekeltünk közösen 2 dalt az „Énekel az erdő” 
pályázati felhívásnak és az Általános Iskola felké-
résének köszönhetően. Köszönjük azon szülők, 
nagyszülők, segítők támogatását, akik finom süte-
ményeikkel és jelenlétükkel segítettek bennünket 
az esemény megvalósításában. Hálásak vagyunk, 
hogy mindig számíthatunk a segítségünkre. 
Intézményünkben színvonalas művészeti nevelés 
folyik már 28 év óta. A Makói Magán Zeneiskola 
szervezésében balett és népi táncoktatás is műkö-
dik. Ebbe nyerhettek betekintést a szülők, és ér-
deklődők a művészeti táncos gálán a művelődési 
házban, ahol élőzenekari kísérettel mutatták meg 
örömtáncukat a gyermekcsoportok.
A jó idő beköszöntével minden csoportunk arra 
törekszik, hogy a lehető legtöbbet legyenek a 
gyermekek a szabad levegőn. Játszanak, sétálja-
nak, kiránduljanak, és gyűjtsék az élményeket, 
ismereteket, amelyekre majd jó lesz visszaemlé-
kezniük.

Jani Edit, óvodapedagógus

■ Azoknak az olvasóknak, akik rendszeresen 
nyomon követik az óvodánkról megjelenő cikke-
ket, érzékelhető, hogy mennyi érdekes program és 
esemény kerül megrendezésre annak érdekében, 
hogy az óvodai nevelés pedagógiai alapelveinek 
meghatározásából kiinduló feladatok mellett az 
intézményünkbe járó kisgyermekek, minél több 
élményhez jussanak. Örömmel járjanak óvodá-
ba, fejlődjenek és legyenek befogadóak, nyitottak. 
Minden óvodai esemény megvalósításakor együtt 
gondolkozik és dolgozik a nevelőtestület, hogy 
minél tartalmasabb és színesebb legyenek az óvo-
dai mindennapok.
 A változatos és szórakoztató programok mel-
lett egyre nagyobb hangsúlyt kell hogy kapjon 
az egyéni bánásmód, a csoporton belüli egyéni, 

és külsős szakemberek segítségével végzett kü-
lön fejlesztések. Egyre több kisgyermeknek van 
szüksége különféle megsegítésekre, melyek a pe-
dagógusok jelzései alapján továbbított és a szak-
értői bizottságok által előírt fejlesztéseket jelölnek 
meg. Óvodánkban szakértők javaslatai alapján 
külön segítséget kapnak a gyermekek gyógype-
dagógus, fejlesztő pedagógusok, logopédusok, 
gyógytestnevelő, konduktor által.  Több évig pszi-
chológus is foglalkozott a gyerekekkel,  sajnos 
ebben az évben ez a lehetőség már nem él, mert 
végetértek azok a pályázatok, amelyek ezt lehető-
vé tették, pedig nagy szükség lenne rájuk.
Külső szemlélő számára kevésbé érzékelhető ta-
lán, hogy a csoportokon belül mennyire fontos 
és kiemelt, mindennapi feladatunk az egyéni bá-
násmód, a célzott egyéni fejlesztés. A gyermekek 
eltérő életkoruk, készségeik és képességeik által 
különböző megsegítést, támogatást igényelnek, 
ami az óvoda minden egyes napján, foglalkozá-
sában, tevékenykedtetésében és akár egyéb prog-
ramjaiban is megjelenik. Egyre több esetben és 
egyre nagyobb szakmai felkészültséget, türelmet 
és rugalmasságot igényel a gyerekekkel foglalko-
zók részéről.
 Pedagógiai munkánkhoz szorosan hozzátarto-
zik az is, hogy figyelemmel kísérjük és követjük a 
szakirodalmat, és részt veszünk szakmai fórumo-
kon, továbbképzéseken, bemutatókon is. Szakmai 
közi megbeszélésen – Nagy Márta pszichológus 
előadásán vettünk részt két fővel a Kiszombori 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál, ész-
lelő és jelzőrendszeri szakmaközi megbeszélésen 
1 fővel Makón az Egyesített Népjóléti Intézmény-
ben, valamint bázisbemutató foglalkozáson is 
részt vett egy kolléganőnk Makón a Kálvin Téri 
Óvodában. 
 Hálásak vagyunk azoknak az önzetlen szakem-
bereknek, akik szükség esetén gyorsan kisegíte-
nek minket a bajból. Köszönjük szépen a villany-
szerelést Megyesi Lászlónak és az asztalos munkát 
Hegedűs Istvánnak. 
 Vannak, akik önként nyújtanak támogatást az 
óvodás gyermekeknek, hogy fejlődésüket előse-
gítsék. Mészáros Gábortól kifestőket és rajzeszkö-
zöket kapott intézményünk, melyet szétosztottam 
a gyermekcsoportokban. Nagy örömet szerzett a 
kicsiknek, hiszen mindennap előveszik és alkot-
nak, ügyesednek.
 Szeles Józsefné Erika pedig a „Mosolygó Gyer-
mekarcok” alapítványunkat támogatta meg, 
hogy még jobb feltételeket tudjunk biztosítani a 
kiszombori óvodás gyermekeknek. Az ilyen fel-
ajánlások lehetővé teszik, hogy ebben a szenzitív 
korban még inkább kibontakoztathassuk az óvo-
dás gyermekekben rejlő lehetőségeket. Különösen 
nagy hangsúlyt fektetünk a kisgyermekkorra, 
mert ilyenkor a leggyorsabb a fizikai és a szellemi 
fejlődés.
 Az óvoda újabb felújítása megkezdődött - kö-
szönhetően az önkormányzat sikeres pályázatá-
nak. Most épp a légkondicionálókat szerelik fel az 
óvodai csoportokban. A fenntartónk hosszú évek 
óta törekszik az intézmény folyamatos korszerűsí-
tésére, az itt élő kisgyermekes családok segítésére, 
hogy élhetőbbé, szerethetőbbé tegyük a kistelepü-
lésünket. 

Börcsökné Balázs Márta, óvodavezető
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KÉPEK ÓVODÁNK ÉLETÉBŐL

ISKOLAI HÍREK

KEDVES OLVASÓK!
■ Nagyon mozgalmas hónapot tudhatunk ma-
gunk mögött az iskolában. Rengeteg színes és vál-
tozatos programról tudunk önöknek beszámolni. 
Április 13-án a leendő elsőseinket és szüleiket 
vártuk az iskolába, hogy egy kicsit szétnézzenek 
a Móricz utcai épületünkben, megismerhessék a 
pedagógusokat, képet kapjanak arról, mit nyújt 
majd az iskola a gyermekeiknek. Az apróságok 
mozogtak, zenéltek és énekeltek, barkácsoltak, de 
még az interaktív táblákon is dolgozhattak úgy, 
mint az igazi iskolások. Örömmel láttuk, hogy az 
iskolai beiratkozáskor ismét minket választottak, 
így jövőre már ők is dózsások lesznek. 
 Néhány képpel megmutatjuk, hogy is zajlott 
ez a nap, de ha bővebben szeretnék látni, látogas-
sanak el facebook oldalunkra, ahol egy egészen 
hosszú összeállítást is megnézhetnek erről a nap-
ról. Nem merült ki ennyiben az áprilisi program-
özönünk, erről viszont már a kollégák és a gyere-

kek beszámolói mesélnek a továbbolvasóknak. Jó 
szórakozást kívánok hozzá!

Vajda Ágnes 
intézményvezető

KALANDOK A KÖNYVTÁRBAN
■ Mi, pedagógusok, nagyon fontosnak tartjuk az 
olvasóvá nevelést, hogy a tanulók megszeressék a 
könyveket. Ezt szem előtt tartva, első osztály má-
sodik félévétől rendszeresen járunk könyvtárba. 
Kriszti néni és Reni néni épp annyira szívükön 
viselik ezt a témát, mint mi. Rengeteg változatos 
programmal, rendezvénnyel, író-olvasó találko-
zóval színesítik, teszik érdekessé a könyvtár éle-
tét. 
 Az 1. b osztály első látogatása is nagyon izgal-
mas volt, hiszen megismerkedhettünk Egér Erik-
kel, a könyvtár örökös tagjával. Az egérke törté-
netébe szőve mondta el Kriszti néni a könyvtár, 
könyvtárhasználat szabályait. Ezután egy mesét 

hallgattunk meg A tavaszi nyúl címmel. E dél-
utánt könyvek lapozgatásával, nézegetésével, 
olvasgatásával zártuk. Ekkor még nem kölcsö-
nözhettünk, de boldogan vittük haza a beiratko-
záshoz szükséges papírokat.
 A második látogatásunk alkalmával a Kacagó 
Bábszínház, Piroska és a motoros farkas című 
humoros bábelőadását láthattuk. Rengeteget ne-
vettünk, remekül szórakoztunk. A bábjáték végén 
a bábozók is előmerészkedtek a paraván mögül, 
a gyerekek pedig megfoghatták, kézbe vehették a 
mókás figurákat.
 Legutóbb megtörtént a várva várt kölcsön-
zés. A hivatalos papírokat átadva a könyvtáros 
néniknek, szabad utat kaptunk a könyvek cso-
davilágába. A gyerekek izgatottan válogattak a 
korosztályuknak megfelelő könyvek között, majd 
kis idő múltán hónunk alatt a választott könyvvel, 
vidáman tértünk vissza az iskolába. A kölcsön-
zött példányokat azóta is olvassák, cserélgetik. 
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Hamarosan visszatérünk, hiszen a kölcsönzési 
idő lejár. Ekkor lehet másik izgalmas, érdekes 
könyvet választani.

Süvegné Nagy Ivett
munkaközösség-vezető

KOMMUNIKÁCIÓS VERSENY 
CSANÁDPALOTÁN
■ Április 25-én Csanádpalotán, a  Dér István 
Általános Iskolában jártunk. Itt rendezték meg 
a Kommunikáljunk „TERMÉSZETES”-en című 
csapatversenyt. Iskolánkat négyen képviseltük 
ez alkalommal, Herskovics Eszter 8. a, Aiftincai 
Barbara és Gulyás Sebestyén 6. a és jómagam, 
Csala Kitti 7. a osztályos tanuló. A helyi iskola 
diákjai mellett a Makói Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola diákjaival mérhettük ösz-
sze tudásunkat. A verseny feladatai érdekesek, 
gondolkodtatóak voltak. Szóban is és írásban 
egyaránt megmérette magát a csapatunk. Ezen a 
jó hangulatú versenyen nagy örömünkre az első 
helyet szereztük meg.
Reméljük, jövőre ismét eljuthatunk!

Csala Kitti 
7. a osztályos tanuló

EGY NAP A SZEGEDI VADASPARKBAN
■ 2022. 04. 27-én a 4. a osztály a Lázár Ervin 
Program segítségével egy felejthetetlen napot 
tölthetett el a Szeged egyik legnagyobb állatpark-
jában.
 Fél 8 és 8 között gyülekeztünk az iskolában, 
majd a járművünk érkezését követően elindul-
tunk a célpontunk felé. A buszon jókat beszél-
gettünk, nevetgéltünk. Az út háromnegyed órát 
vett igénybe. Amikor leparkoltunk a főbejárat 
előtt, lehetőségünk volt a szendvicseinket elfo-
gyasztani, egy kicsit rákészülni az előttünk álló 
útra. Nagyon vártuk, hogy végre bemehessünk, 
és megcsodálhassuk a helyet. A sok osztály mi-
att azonban erre egy picit várnunk kellett, mert 
a környező iskolákból is érkeztek hasonló korú 
gyerekek a parkba. Amikor végre bejuthattunk, 
rengeteg látnivaló fogadott bennünket. Láttunk 
vidrát, elefántot, tevét, papagájt, szurikátát és 
még ennél is több érdekesebbnél érdekesebb ál-
latot. Az egyik helyszínen a fókák etetését néz-
hettük végig, és azt, hogyan engedelmeskednek a 
trénerüknek a nem túl kicsi állatok. Síppal és kéz-
zel irányították őket, a jutalmuk pedig egy-egy 
halfalat volt. Összeszedték a karikákat, a labdát 
vezették az orrukkal. A többi iskolással körbeáll-
va, tátott szájjal figyeltük, milyen produkciókra 
képesek ezek a vízi állatok. Azért, hogy a szüle-
inkről, testvéreinkről se feledkezzünk meg, a sok 
sétát, diskurálást követően az ajándékboltban 
vásároltunk ajándékokat, hiszen nekik is köszön-
hettük, hogy ez a nap ilyen feledhetetlenné vált 
számunkra. 
 Az osztály megfáradtan, de boldogan tért visz-
sza a buszhoz, ami a déli harangszót követően 
elindult vissza velünk szeretett intézményünk-
be, a Kiszombori Dózsa György Általános Isko-
lába. Jó kaland volt, a tanár nénik, Petra néni és 
Berni néni nemsokára osztálykirándulásra visz 
bennünket, amit legalább ennyire várunk, mint 
ahogy vártuk ezt a mai napot. 

 Köszönjük szépen, hogy részt vehettünk ben-
ne, remélem, még sok ilyenben lehet részünk!

Egy kiszombori 4. osztályos tanuló

„A NAGYSZERŰ PILLANATOK, 
NAGYSZERŰ LEHETŐSÉGBŐL 

SZÁRMAZNAK” 
■ A címet Nikola Tesla tollából kölcsönöztük, hi-
szen ő is jelen volt azon a rendhagyó fizikaórán, 
amely a Kiszombori Dózsa György Általános Is-
kolában valósult meg Tóth Pál matematika-fizika 
szakos tanár úr jóvoltából.
 Az olvasó joggal kérdezi meg, hogy hogyan 
volt jelen az elhunyt szerb-amerikai fizikus, felta-
láló, villamosmérnök, gépészmérnök, filozófus? 
Nos, találmányaival, szellemi örökségével.
Iskolánk lelkes fizikatanára - Pásztor Attila - 
örömmel hívta meg Tóth Pál vendégelőadó pe-
dagógust, fizikust. A Gördülő Energia országos 
programsorozatnak köszönhető, hogy a tanulók-
nak látványos kísérleteket, interaktív előadásokat 
tartanak. 
 Iskolánk csatlakozott ehhez a programsorozat-
hoz, melyet a Nemzeti Közművek támogatásával, 
Tóth Pál matematika-fizika szakos tanár úr vezet.
A 2022. április 28-án megtartott rendhagyó fizi-
kaórán iskolánk 4. a, 5. a, 6. a, 7. a, 7. b osztályai 
vettek részt Pásztor Attila tanár úr kíséretében 
a tornacsarnokban. Örültünk annak is, hogy 
Makóról érdeklődő fizikatanárok is érkeztek az 
eseményre. Az interaktív előadás során a mate-
matika, zene, fizika szoros kapcsolatát ismertette 
meg tanulóinkkal az előadó. Látványos kísérlete-
ket mutatott be az érdeklődő diákjaink számára: 
nitrogént öntött egy tanuló kezére, lángcsóvát 
állított elő virágporból, héliumot, majd kén-
hexafluoridot alkalmazott hangtani kísérleteihez, 
egy szívószálon a diatonikus skálát szólaltatta 
meg. Egy AC/DC számot pedig a Tesla transz-
formátor segítségével szikrakisülések formájában 
szemléltetett.
 Vendégünk kísérleteivel azt bizonyította be, 
hogy a fizika tényleg mindenhol jelen van.
 A 90 perces élménygazdag program a tanulók 
tudásgyarapítását, személyiségfejlődését segítette 
elő, továbbá az Örökös Ökoiskolai cím jogos vise-
lését is megerősítette tanítványaink körében. 
Köszönjük Pásztor Attila tanár úrnak a szerve-
zést, a meghívást, és azt, hogy ezzel a rendhagyó 
fizikaórával is a tanulóink érdeklődését felkeltette 
a természettudományok és a zene iránt.

Vízhányó Mária Ágnes
intézményvezető-helyettes

PAPÍRGYŰJTÉS
■ Iskolánk az idei tanévben is papírgyűjtésre ösz-
tönözte a diákokat, a lakosságot. 2022. május 4-5-
én délután udvarunkon, a tárolóban, a kijelölt 
gyűjtőponton nőtt a papírhalom. Simor Gábor 
és Rácz Géza tanár urak segítőikkel (lelkes 7. 8. 
osztályos fiúkkal) végezték a gyűjtést. 
Nagyon köszönjük szorgos munkájukat.
 Most jöjjön négy fiú rövid beszámolója az ese-
ményről: 
„Megérkezett a konténer! Indulhat a nagy munka! 
Mázsát előkészítettük és a dokumentáláshoz szük-
séges eszközöket.” (Nógrádi Áron)
„Hűha, délután két óra! Itt vagyunk Géza bácsi, 
Gábor bácsi! Hova rakhatjuk a kartont, az újság-
papírt?” (Laszák Roland, Benyó Tamás)
„Fontos a papírgyűjtés, hiszen ezzel sok fát ment-
hetünk meg. Gyűjts te is papírt!” (Berta Bence)
 A fizikai munka mellett szellemi tevékenység is 
folyt. Baloghné Papós Borbála tanárnő egy kisebb 

hírolvasó csoportot alakított meg. A papírgyűjtés 
alatt a hangszóróból érdekes tényeket, híreket, in-
formációkat hallhattak a tanulók a hírolvasóktól. 
A papírgyártásról, a környezettudatos szemlélet-
ről, az újrahasznosításról, Földünk megóvásáról. 
ÖKO-programunk jól sikerült, hasznos volt.
 Ezúton köszönjük meg mindazoknak, akik se-
gítették a papírgyűjtésünket Zomboron innen és 
túlról. 

Vízhányó Mária Ágnes
intézményvezető-helyettes

TE SZEDD! – ÖNKÉNTESEN A TISZTA 
MAGYARORSZÁGÉRT • 2022
■ Örömmel tudatjuk önökkel, hogy a Kiszombo-
ri Dózsa György Általános Iskola 2022 tavaszán 
elnyerte az Örökös Ökoiskola címet. Ennek je-
gyében idén iskolánk 8. a osztálya bekapcsoló-
dott a „Te szedd!” önkéntes szemétgyűjtő akció-
ba, melynek célja a  környezetünk megtisztítása 
és az illegális szemétlerakatok felszámolása. 
 A regisztrációt követően kiszállították szá-
munkra a szükséges eszközöket: gumikesztyűket 
és a mozgalom logójával ellátott szemetes zsáko-
kat. Május 6-án, pénteken reggel mindannyian 
nagyon izgultunk, mert szó szerint lógott az eső 
lába, és nem szerettük volna azt, hogy meghiúsul-
jon a tervünk. Szerencsére később kisütött a nap, 
és vidám kis csapatunk végre akcióba lendült. Az 
iskola udvarán kezdtük a gyűjtést, majd folytat-
tuk kint az utcán tovább haladva a buszmegálló, 
a játszótér és a művelődési ház felé. Szerencsére 
kisebb-nagyobb kommunális hulladékon kívül 
semmit nem találtunk, de szomorú képet kap-
tunk a helybeli cigarettázókról, ugyanis úton-
útfélen heverő csikkből volt a legtöbb. Megdöb-
bentő volt azt is megtapasztalni, hogy ez a látvány 
már környezetünk állandó részévé vált. 
Végezetül elhelyeztük a zsákokat egy előre beje-
lentett ponton, melyeket díjmentesen elszállítot-
tak. Fontosnak tartom, hogy a gyerekek nyitott 
szemmel járjanak a jövőben is, és felhívják mások 
figyelmét is környezetünk védelmére. Továbbá 
szeretném megköszönni diákjaimnak az önkén-
tes munkájukat, amit ők tulajdonképpen egy jó 
hangulatú csapatépítésként éltek meg.
Köszönöm, gyerekek, jár a jutalom. 

Gyulai Gabriella
osztályfőnök

ÉNEKELJ AZ ERDŐBEN
A kiszombori gyermekek is csatlakoztak 2022. 
május 6-án az országos Erdei Dalos Találkozó-
hoz, melyet az Erdő Ajándéka Erdei Iskola és 
Alapítvány a „Madarak és fák napja” alkalmából 
szervezett. Az „Énekelj az Erdőben” élménynap 
az éneklés szárnyaló örömével kapcsolja össze 
az embereket a természettel. Iskolánk felkérte az 
óvodát, hogy ők is csatlakozzanak velünk együtt 
ehhez az országos megmozduláshoz. A mi aján-
dékunk a természet, a fák számára a szívből jövő 
énekszó, köszönetképpen az éltető tiszta levegő-
ért, a gyógyító növényekért, a csodálatos, esztéti-
kus környezetért. 
Helyszínül a templom előtti park fáit választot-
tuk, melyek lombjai árnyékában énekelhettünk.
Három irányból érkeztek a gyermekek: a 
kiszombori óvodások apraja-nagyja az óvónők és 
dajkák kíséretében; az alsó tagozatosok a Móricz 
utcai iskolából; a 4. és 5. osztályosok az Óbébai 
utcai épületből a pedagógusok kíséretében. Rövid 
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időn belül több száz gyermek töltötte meg a teret, 
és izgatottan várták, hogy elénekelhessék azt a két 
dalocskát, melyekkel hetek óta erre az alkalomra 
készültek, és lelkesen gyakorolták. Nagyon nagy 
örömünkre szolgált, hogy először távoli zeneszó 
ütötte meg a fülünket, mely egyre erősödött, míg 
végül meg is pillantottuk a Hódmezővásárhelyi 
Katonazenekar csapatát, akik a tér mellé beso-
rakoztak, és csodálatos térzenében részesítették 
a lelkes hallgatóságot, akik hatalmas tapssal kö-
szöntötték őket. A fúvószenekar - ezt megelőző-
en- már az ovi udvarán koncertezett, sőt tartottak 
egy „hangszersimogatót”, a gyerekek ismerkedtek 

a fafúvós, rézfúvós és ütős hangszerekkel. A ka-
tonazenészek a „Bizalommal fordulok hozzád” 
projekthét keretein belül vendégeskedtek ezen a 
napon Kiszomboron az óvodában. Ezután csatla-
koztak a fák alatti énekléshez-zenéléshez.
A templomkertben koncertjükkel indult a várva 
várt program, majd a közös dalolásra került sor a 
fák alatt. A gyermekek lelkesen, vidáman énekel-
ték el többször is Gryllus Vilmos: Reggeli harmat 
című szerzeményét, valamint a „Pál, Kata, Péter 
jó reggelt…” c. dalocskát. Felemelő érzés volt 
több száz kicsi gyermek szívből jövő együttdalo-
lása a fák alatt. Ezt szintén a katonazenekar zene-

száma követte. Később az ovisok még folytatták a 
zenés-táncos showt a játszótéren a fúvós zenekar 
segítségével. Az iskolások boldogan, lélekben fel-
szabadultan tértek vissza az iskolapadokba.
Országosan sokezer gyermek, diák vett részt e 
nemes megmozdulásban.
Boldogok vagyunk, hogy ennek Kiszombor is ré-
szese lehetett.
Gyönyörű kulturális kincset zártunk a szívünkbe.

Rónainé Török Csilla
mesterpedagógus

KÉPES BESZÁMOLÓ ISKOLÁNK ÉLETÉBŐL



■ Ami a tavaszt illeti, a szeles napokat kellemes 
idő követte. Meggyőződésünk, hogy közrejátszott 
a negyedik osztály szorgos munkája, melyről az 
előző számban hírt adtunk. Szépen növekedik az 
elültetett kardvirág.
 Április 11-e meghatározó a magyar irodalom-
ban. József Attila születésnapjának évfordulóján, 
a magyar költészet napján a könyvtár ismét meg-
hirdette a versmondás lehetőségét. A beérkezett 
versek, mint már jó néhány éve, felkerültek a 
könyvtár Facebook oldalára. 
Az idei versmondóink:
Balázs Tibor
Balázs Viola
Cseh Istvánné
Demkó Blanka
Prónai Éva
Vasvári Panka
Kozma Anikó, Majoros Barnabás párosunk, va-
lamint
Vízhányó Mária Ágnes ig.h. tanár néni és a teljes 
negyedik osztály.
Balázs Tibor képviselő úr már a múlt évben is el-
halmozta a versmondók hadát, ez most sem volt 
másként. A verselők az idén is meg lettek aján-
dékozva részéről egy-egy Tibi csokoládéval, kö-
szönjük a nagylelkű felajánlást.

 

Az osztállyal az autóbuszmegállóban versel-
tünk, ami különleges élmény volt, főleg, hogy a 
„művház” munkatársai versekkel díszítették az-
napra a váró falait. A gyerekek Petőfi A Tisza c. 
verséből adtak elő részletet, a könyvtár részéről 
vittünk ki József Attilához kötődő, a tékában meg-

található kötete-
ket, kiadványo-
kat, majd Lackfi 
János Szerelem 
c. versét mond-
tuk el. Köszönjük 
Czavalinga Lackó 
közreműködését!
Az óvodával 
folytattuk az ün-
nepet, hiszen 
még ugyanezen 
a napon a „Kin-
cses Kultúróvoda 
2021” c.  Karátson 
Emília Óvoda 
p á l y á z a t á n a k 
köszönhetően a 
soron következő 
program része-
sei lehettünk egy 

rendhagyó versmondó versenyen.  A gyerekek 
nagyon szép versekkel örvendeztették meg a 
zsűrit, akik egyöntetűen az összes szavaló gyer-
kőcnek első helyezést adtak. Nemcsak a versek 
szépsége, de az ügyes és bátor előadásmód is köz-
rejátszott a jogos helyezéshez és jutalomhoz. 

8 KISZOMBORI HÍRADÓ 2022.  MÁJUS

KÖNYVTÁRI HÍREK



■ Áprilisban „Rajzolj a nyuszinak!” címmel pá-
lyázatot hirdettünk ki a gyerekeknek, és izgatot-
tan vártuk az alkotásokat a húsvéti ünnephez 
kapcsolódó témakörben. A felhívás rendkívül 
sikeres volt, meglepetésünkre több mint harminc 
rajz érkezett a húsvéti postaládánkba. Minden 
ügyes kezű gyermeket szép ajándékcsomaggal 
jutalmaztunk meg.
 Április 11-e József Attila születésnapja és egy-
ben a magyar költészet napja is. Ez alkalomból 
szerettünk volna kedveskedni a líra szerelmesei-
nek. Három héten keresztül verselő b uszmegállók 
rövidítették meg a várakozás hosszú perceit a 
buszra várakozóknak, hiszen több mint 150 vers-
sel, magyar költők fotóival, képeivel, idézetekkel 
díszítettük fel a megállókat. A kezdeményezéshez 
nagy örömünkre más is csatlakozott,és kedvenc 
idézetével bővítette a repertoárt. Köszönjük a sok 
pozitív visszajelzést a lakosság részéről!

 Április 8-án két csodálatos művész látogatott 
el hozzánk a Rónay-kúriába. Hűvösvölgyi Ildikó, 
Kossuth-díjas magyar színművésznő, a Soproni 
Petőfi Színház örökös tagja, a Magyar Érdem-
rend Lovagkeresztjével kitüntetett művész, szám-
talan díj és elismerés tulajdonosa, illetve Ildikó 
felfedezettje, az erdélyi származású Szabó Gyula, 
aki gitárkísérettel és csodálatos hangjával szí-
nesítette az estét. Kaleidoszkóp című előadásuk 

során válogatást hallhattunk a magyar költészet 
gyöngyszemeiből. Köszönjük a művészeknek a 
lélekemelő, meghitt estét. Reméljük, még ven-
dégül láthatjuk őket máskor is. A Kiszombori 
Karátson Emília Óvoda szervezésében, a "Kin-
cses kultúróvoda 2021" program keretein belül 
a magyar költészet napja alkalmából rendhagyó 
ünnepi műsornak lehettünk részesei.
 A színvonalas program a Makói József Attila 
Múzeum, a Kiszombori Karátson Emília Óvoda, 
a Közművelődési Könyvtár és az Ady Endre Mű-
velődési Ház együttműködésével jöhetett létre.
A köszöntők és közös versmondások mellett rajz-
kiállítás és versmondó verseny is színesítette a 
délelőttöt, melyben mi is boldogan vettünk részt 
zsűritagként.

 Május 6-án a Makói Magán Zeneiskola nép-
táncos növendékei nagy sikerrel léptek fel az Ady 
Endre Művelődési Házban.
 A programot dr. Csikota József karnagy-igaz-
gató nyitotta meg ünnepi beszédével, melyben 
köszönetét fejezte ki a felkészítő tanároknak 
odaadó munkájukért, az állandó támogatást az 
iskola, óvoda vezetőinek részéről és a szülőknek 
egyaránt.
 Több mint 100 gyermek mutatta be tudását 
kitűnő hangulatot varázsolva a színházterem-
ben, amely ismét kicsinek bizonyult. A színvona-
lat csak emelte, hogy a néptáncos produkciókat 
pörgős élőzene kísérte. A műsor különlegessége 
volt az idei évben az is, hogy a Zeneiskola balett 
tanszaka is bemutatkozott. A gyerekeket Hajnal 
János és Fülöp Boglárka készítette fel.

 Egy író, egy találkozás, pozitív gondolatok, si-
mogatás a léleknek…május 12-én a sokak által 

kedvelt író, újságíró Csitáry-Hock Tamás volt a 
vendégünk a könyvtárban, aki meghívásunkra 
érkezett Kiszomborra. A beszélgetés során a szer-
ző bemutatta legújabb, életrajzi kötetét, és mesélt 
nekünk íróvá válásának történetéről, valamint 
a munkásságát meghatározó pozitív gondolko-
dás fontosságáról is. Az est végén lehetőség volt 
könyvvásárlásra és dedikálásra is.
A beszélgetést Nógrádiné Vígh Krisztina vezette.  
Programjainkért, további információkért bátran 
keressék hivatalos facebook oldalunkat!

Bódi Marianna és Zomboriné Szabó Klára
művelődésszervezők

 Áprilisban teljes gőzzel készültünk a húsvétra. A dí-
szek előkerültek a csomagolásból, elfoglalták helyüket a 
nyuszik, a csibék. Két osztály vett részt egy-egy könyv-
tári órán, melyre az ünnephez kötődő programmal ké-
szültünk. A bevezető beszélgetés után a gyerekek tavaszi 
illetve húsvéti feladványokkal birkózhattak meg, nagyon 
ügyesen. 
 14-én reggeltől délután 16 óráig vártuk a fiatalságot, elő-
véve a kincseket jelentő csillogó, csillámos, mintás, magában 
mintás, kétoldalas stb. dekorgumikat, kartonokat. Előkerül-
tek az ollók, ragasztók, ecsetek, festékek, sablonok, s máris 
kezdetét vette a húsvéti kézműves foglalkozás. Nagyon sok 
gyerkőc érkezett, egyszerre nem is fértek az asztalokhoz. 
Míg a csapat egyik fele alkotott, a másik fele az udvaron ját-
szott, vagy éppen a KönyvtárMozis mesemaratont nézte. 
Rengeteg festett tojás készült, bárányok, nyuszik, asz-
taldíszek, mellyel a gyerekek otthonaikat díszíthették.
 Az ünnep után is folyamatosan érkeznek hozzánk az osz-
tályok könyveket kölcsönözni. Ilyenkor egy-két játékos fel-
adattal, kvízzel, egy-egy mesével, könyvajánlóval várjuk őket.

 Felnőtt olvasóink a tavasz beköszöntével kerti munkára 
hivatkozva kevesebb könyvet szeretnének hazavinni, ám 
a kínálatunknak köszönhetően mégis másképp döntenek. 
A negyedévente rendelhető könyvhalmazból mindig tu-
dunk olvasóink igényeinek megfelelően rendelni. Nálunk 
is vannak „menő” szerzők, szerencsére magyarok is, akik 
remek írásmódjukkal lenyűgözik, elvarázsolják, megne-
vettetik, szórakoztatják olvasóinkat. Aki még nem tagja 
könyvtárunknak, iratkozzon be, hiszen csekély díj ellené-
ben saját könyveink mellett a szegedi Somogyi-könyvtár-
ból is kölcsönözhet ingyen(!) jó néhány kötetet. És ne fe-
ledjék a koreai közmondást: Ha három napig nem olvasol, 
penész nő a fejedben! 
 Könyvtárunk folyosóján újra mini kiállítás! Megkértük 
Borsi Sándor szobrászművész tanár urat - aki nemcsak 
szobrokat alkot, hanem rajzol is, és fáradhatatlanul ku-
tatja Kiszombor múltját -, tegye széppé a hozzánk beté-
rők vizuális élményét. Így készült az Ahogy a madár látta 
Kiszombort c. kiállítása, melyet az érdeklődők a könyvtár 
nyitvatartási idejében tekinthetnek meg.
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AZ ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI

ÉS A VÉGÉRE ÚJBÓL EGY JÁTÉK.
Aki elsőként folytatja a könyvtárban a könyvtáros(ok)nak személyesen megjelenve az alábbi idézetet – bármilyen formában; felolvasva, 
emlékezetből stb. –, megajándékozzuk egy flakon 1l-es univerzális tápoldattal és egy Ferrero Roscher csokival! Aki az előző játékban 
részt vett, már sajnos nem játszhat, és a könyvtár munkatársai és családtagjai sem vehetnek részt!
Az idézet folytatása, melyre kíváncsiak vagyunk, Horváth László Imre költő, író tollából származik:
„Mindig is a május volt a kedvenc hónapom, hiszen ….”

Adrián Renáta - könyvtár

Sírni tud a szó, 
magától is. - Ha tudod:

mosolyra tanítsd. 
             /Fodor Ákos/



Kedves klubtagunk, Martonosi Istvánné, az aláb-
bi kedves szavakkal idézte fel intézményünkben 
megtartott húsvéti ünnepségünket: 
„Mint minden ember lelke megtelik ezekben a 
napokban hálával, mélységes tisztelettel és sze-
retettel, ez így történt intézményünkben is. Min-
denki izgatottan várta a napot, amikor együtt 

lehetünk ismét, örülhetünk egymásnak, valamint 
a közeledő ünnepnek. A vezetőség tagjai felejthe-
tetlen szavakkal köszöntötték a jelenlévő időse-
ket, tiszta, szívből jövő jókívánságokkal látták el 
őket. Ezután jött az igazi meglepetés. Belépett a 
terembe Babar Réka és bátyja Balázs. Tekintetük, 
megjelenésük bearanyozta a klubszobát, szemük-

ből jóság, őszinte szeretet és tisztelet sugárzott az 
idős emberek felé. Kincs ez a két gyermek! Balázs 
gitározott, Réka fuvolázott. Az idős hölgyek, hal-
kan énekelték a gitár hangját kísérve, a „Tavaszi 
szél vizet áraszt” című dalt. Felemelő érzések fo-
kozták az ünnep hangulatát. Őket követte az ün-
nep rövid ismertetése, a népszokások jelentősége, 

KISZOMBORI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY HÍREI
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amik még napjainkban is élnek. A műsor végeztével kötetlen beszélgetés követ-
kezett, terített ünnepi asztal mellett. A jókívánságok után az ünnepi összejövetel 
zárásaként a jövőre bíztuk, hogy legközelebb is együtt fogjuk ünnepelni a tavasz 
legszebb ünnepét!”
Május első vasárnapján emlékeztünk az édesanyákról. Egy kedves vers, egy csokor 
virág szép köszönet a tőlük kapott sok-sok szeretetért és kedvességért. Intézmé-
nyünkben is köszöntöttük a nagymamákat. A Karátson Emília Óvoda Bajnok cso-
portjának óvodásai évről évre szeretettel látogatnak el hozzánk, kedves műsorral 
megemlékezve az édesanyákról, nagymamákról. Apró kezeik által készített aprósá-
gokkal, egy meleg mosollyal tették feledhetetlenné időseink számára a délelőttöt. 
Kreatív klubtagjaink egy saját készítésű kis alkotással és ízletes sütivel köszönték 
meg az apróságoktól kapott ajándékokat. Az óvodások mellett, a József Attila Gim-
názium diákja csodás gitárjátéka tette színesebbé a megemlékezést. Ünnepségün-
ket, kötetlen beszélgetéssel, szeretetvendégséggel zártuk. 
Májusi programjaink között szerepel egy vadasparki kirándulás, szalonnasütés, 
piknikezés a Vályogos-tó partján. A Harangvirág népdalkör hétről hétre lelkesen 
próbál, kicsiny településünket képviselik a térségben és kis hazánkban. 
     Szociális intézmény dolgozói

KISZOMBOR MŰEMLÉKEI
■ Beindult a turistaszezon is, amikor is egyre 
többen keresik fel Kiszombor épületet, műemlé-
keit.
 Néhány információ ezzel kapcsolatosan:
A Rónay-sírkert látogatása áprilistól, hétvégén, 
szombatokon 9-12 óráig lehet önkéntesek segít-
ségével.                
  A Rónay-kúria kiállítása pedig a Köz-
művelődési Könyvtár nyitvatartási ideje 
alatt, illetve bejelentkezés alapján lehetséges.                                                                                                                                      
A Rónay-kastély tornya évente egyszer, a hon-
ismereti kör által szervezett honismereti napon, 
ami az idén május 21-én lesz.  Más időpontban 
polgármesteri engedély szükséges csoportok szá-
mára.                                                                       A  
 Rotunda hétvégeken és ünnepnapokon önkén-
tesek segítségével, más időpontban a Polgármes-
teri Hivatal és a Plébániahivatal segítségével.                                                                                                                                     
 A Helytörténeti Gyűjtemény a 06 62 525090  és 
a 30 4998686-os szám hívásával nézhető meg.

AMI AZ ELMÚLT IDŐSZAKBAN TÖRTÉNT 
A húsvéti bokordíszítés rendezvényén köszön-
jük az általános iskola és óvoda csoportjainak 
közreműködését, valamint Varga Attila esperes-
plébános és Matosné Bokor Anikó lelkészasszony 
ünnepi ismertetését-előadását.
 HÚSVÉTOLÓ programunkat szabadságolás 

miatt az idén a gyűjtemény terén, illetve a rossz 
idő miatt a bábos előadást a kiállító térben, a kéz-
művességet pedig a pincerészben tartottuk.  
 A JÓTÉKONYSÁGI SÜTEMÉNYVÁSÁR a 
régi kultúra háza előterében kapott helyet. KÖ-
SZÖNET a kör tagjainak a sütemények sütéséért, 
csodálatos süteményeket talált a vásáron meg-
jelenők tömege, akiknek szintén köszönjük, és 
pillanatok, fél óra alatt, hűlt helye lett a finom-
ságoknak. Hálásak vagyunk még: Böngyikné 
Marianna, Katona Józsefné, Sirokmán Anikó 
falunkbéli támogatónknak. 
 Mindannyian a községi majálist támogatták 
ezzel. 
 Borsi Sándor rendkívül érdekes előadását aki 
lekéste valami oknál fogva, május 21-én a Tibor-
kúriában a honismereti napunkon meghallgat-
hatja. Várjuk tisztelettel.
 Nagy sikere volt a MAJÁLIS rendezvénynek az 
idén, melyre 15 főző csapat nevezett, sőt nevezé-
sen kívüli csapat is volt. Már egy héttel korábban 
díszítettük a teret, felhíva a figyelmet az esemény-
re. 
 Kellemes kis beszélgetős, zenés majális kereke-
dett.
 Az önkormányzat-hivatal dolgozói felállítot-
ták a falu két sátrát a főzők számára, másik négy 
sátrat, padokat, asztalokat a honismereti kör biz-
tosított, illetve a horgászegyesület is besegített 

kicsit, annyian voltunk. (Köszönjük nekik.) Vala-
mint kértük a WC nyitvatartását, a kör tagjai által 
felügyelve, néhány kerékpártároló és szemetes 
kihelyezését. A tér takarítását körünk tagjai elvé-
gezték a végén. A téren lekötött áramvételi lehe-
tőséget a büfé és a rodeóbika számára kértük. 
 Mindenkinek köszönet a támogatásért, He-
gyes Balázsnak a jó kis zenéért a nap folyamán, 
Mágori Lászlónak a fuvarokért, az Infúziónak a 
büfééért, Sas Zsoltnak a zsűrizésért, a lovaglási le-
hetőségért Szalay Ferencnek, és még ingyenesen 
kocsikázni is lehetett, a makói Perecz Sanyi bácsit 
kértük erre. (Egy anonim adományozó segítette 
ezt anyagilag.) Sajnos, a gyermekeknek elmaradt 
az arcfestés betegség miatt, de majd pótoljuk a 
tűzugrás alkalmával.
 Rengeteg tombola felajánlás érkezett: Balázs 
Lászlóné, Csizmadiáné Káfony Inci, honismereti 
kör, Szabóné Uracs Ildikó, Furulyásné Szerdahe-
lyi Judit, Török Dezső, Lukács Norbert, Fodor 
Margó. Köszönet érte. 
 Köszönjük a honismereti kör tagjai, az önkor-
mányzat, a dolgozók munkáját. Jövőre találko-
zunk ismét.
 Gyalogkakukk csoportunk egyrészt Kiszom-
bor határának megismerését, másrészt az egész-
séges testmozgás népszerűsítését tűzte ki célul a 
heti többszöri gyaloglások-túrák kapcsán. Köz-
ben előkerülnek a szatyrok, és az utunkba kerülő 

HONISMERETI HÍREK

OLÁH VERONIKA ALAPÍTVÁNY HÍREI
MÁJUS A GYERMEKEKÉ
Az Oláh VERONIKA Alapítvány SPORTTAL ünnepli a gyermeknapot a Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség segítségével. A szövetség önkéntesei 
sportnapot szerveznek a Dózsa György Általános Iskola alsós tanulóinak a Móricz utcai iskolában. Immár második alkalommal örvendeztetik a kicsinye-
ket, hívják a különböző játékos sporteszközök használatára. Egyben szemrevételeztük a gyümölcsfa csemetéket, az ÖNO udvarán: locsolás, metszés, perme-
tezés (S.J), így a gondozás eredményeképpen szépen fejlődnek a fácskák. 
A képen látható táblát is ott helyezzük el. Az iskola udvarán lévő kis fák 
és a négyzetméteres magas ágyásokat szeretettel AJÁNLOM locsolásra, 
gondozásra még ebben a néhány hétben. Mindennapi szeretet és locsolás 
mellett nem száradnak majd ki..., Kérem a szülőket is, hogy segítsenek 
ebben. Köszönet az eddigi támogatásért, köszönet a pályázatírónknak, 
aki az idén is sikerrel járt.
 KÉREM segítsenek a jövőben is felajánlásukkal, a gyerekek 
üzenőfüzetébe is bepecsételtük az alapítvány adószámát. Támogassák 
kisgyermekeik hétköznapjait szeretettel.
OLÁH VERONIKA ALAPÍTVÁNY: 6775 Kiszombor, Móricz Zs. u. 2.
Adószám: 18290763-1-06  •  Bankszám: 56800016-10014949

Süliné Rácz Emőke

Folytatás a 14. oldalon!
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szemetet, bizony belerakjuk. Kérdezték többen, 
lehet-e hozzánk e sétákon csatlakozni. LEHET!
MÁJUS 26-ÁN, CSÜTÖRTÖKÖN TALÁLKOZ-
ZUNK A VÁLYOGOS PARTJÁN 18.00 ÓRA-
KOR!!!! TARTSON VELÜNK EGY ESTI SÉTÁ-
RA!!! SZÍVESEN LÁTJUK.  
 Gyermeknapra szeretettel felújítottuk az óvoda 
és játszótér közötti ugróiskolát, valamint GYER-
MEKNAPRA PÁLYÁZATOT-JÁTÉKOT HIR-
DETÜNK
► 1.Kisgyermekeknek 9 éves korig -Mutasd be 
rajzban, mit szeretnél gyermeknapon szüleiddel 
csinálni.  A pályázók között kisorsolunk egy 5000 
Ft értékű gyermekjátékot.
► 2.10-14 éves korosztály - kvízjáték helyes meg-
oldásával sorsoláson 5000 Ft-os játék lehet a tiéd. 
A kvíz a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör 
facebook oldalán megtalálható, vagy kérd e-mail-
ben: beskeendresz@gmail.com címen.
► 3.14-18 éves korosztály – Fogalmazd meg 
10-15 mondatban: egy település milyen lehető-
ségeket biztosítson a gyermekek számára a mai 
világban. Hogyan lehet szebbé tenni a gyermekek 
életét napjainkban? A kiíró által megfelelőnek 
tartott pályaművek között egy 5000 Ft-os könyv-
utalványt sorsolunk ki. 
 JÁTSSZ ÉS NYERJ A HONISMERETI KÖR-
REL!
Minden korosztályos pályaművet szkennelve vagy 
fotózva kérünk elküldeni a kzhonismeretikor@
gmail.com e-mail-címre május 25-ig.  Mellékelni 
kérjük: gyermek neve, lakcím, szülő neve és tele-
fonszáma, e-mail-címe.
 Tavaszi takarítás történt a Helytörténeti Gyűj-
teményben és keresztmeszelések az út menti ke-
reszteknél. Közösségünk hét keresztet gondoz, 
melyeket a tavaszi hónapokban frissítő meszelés-
sel, környezetrendezéssel felújítunk.
 A megnövekedett turistaforgalom célpontja 
méltán a XIII. század elején épülhetett rotunda, 
de a többi épületet is szívesen tekintik meg a láto-
gatók. Kis kiadványt tudunk kínálni a rotundáról 
és a sírkertről is, melyek kiadványok digitálisan 
a kör oldalán, valamint a Szeretünk, Kiszombor 
facebook oldalán is megtalálhatók. Köszönet a 
kör önkénteseinek, valamint a csatlakozóknak a 
segítő munkájukért.
 Szinte órák alatt „teltházas” lett a május 
8-ra tervezett kirándulásunk, melynek kere-
tében meglátogattuk a nemrégiben felújított 
WENCKHEIM-KASTÉLYT. 
 További tervünk célpontja ERDÉLY ismét, 

azonban várjuk a kedvező utazási feltételeket, le-
hetőségeket.
 12 db kerámia fecskefészek talált gazdára kö-
rünk anyagi támogatásával  kedvenc madaraink-
fecskéink segítésére. 10-én átvették a jelentkezők 
a Helytörténeti Gyűjteménynél a „lakásokat”, és 
izgatottan várjuk, elfogadják-e, beköltöznek-e 
majd a madarak. 
 Nagy sikere volt a honismereti kör ÖRÖM-
TÁNCOS eseményének olyannyira, hogy meg-
szerveződött egy csoport is, és megindult a 
Kiszombori Örömtánc oldal is, amelyhez lehet 
csatlakozni, és a kéthetenként lévő táncra beje-
lentkezni.
 Közben folyamatosan zajlik a kiszombori jóga 
is keddenként a főtéri volt ktsz épületében, vala-
mint ugyanott próbál hétfőnként a Bedő Kata irá-
nyította Zombortánc formáció is. Mindkettőhöz 
lehet csatlakozni.
PROGRAMJAINK MÁJUS-JÚNIUSBAN
 Megújul élőképünk (a húsvétit váltja a nyári, 
Hegyes Balázs famunkája és a kör tagjai) és a re-
konstrukciós petróleum lámpa (Sinka Lajos)  a 
Helytörténeti Gyűjtemény terén. A nyári mottó: 
községünk 775 éves története és a 14. éves útvesz-
tő. A fontos eseményekre egy-egy kulcstartóval, 
illetve hűtőmágnessel emlékezünk, amelyekhez 
majd adományért tud hozzájutni, aki szeretné 
őket.
 Május 21-ére honismereti napra hívjuk az ér-
deklődőket - ahogy a kezdetektől, hosszú évek 
óta minden programunkra - a kiszombori civil 
szervezeteket, községi intézményeket, a falu min-
den lakóját, illetőleg az érdeklődő térségieket is. 
Érdekesség az idén, hogy egy a kiszombori mű-
emlékekről szóló feladatlapot vehet át és válaszol-
hat meg az érdeklődő, melyet 16.00 óráig lehet 
leadni a Helytörténeti Gyűjteményben.18.00-kor 
a Tibor-kúriában 5000 Ft értékű könyvutalványt 
sorsolunk ki a helyesen válaszolók között.
 Ha június 24-e, akkor kiszombori Szent 
Iván-éji tűzugrás!!! Kövessék az oldalunkat a 
facebookon, hamarosan jelentkezünk a progra-
mokkal. Érdekes műsorszámok várhatók ezen a 
rendezvényen is. 
 HONISMERETI TÁBOR július 4-8. Várjuk a 
mesterséget tanulni vágyókat 10-14 éves korosz-
tályt elsősorban. 

KEDVES KISZOMBORIAK! 
KEDVES OPERAKEDVELŐK!
 A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör 2022. 

július 3-ára operakoncertet szervez a Nagybol-
dogasszony templomba este hat órára. A komoly-
zene ezen ága csodálatos, és népszerűsítése fon-
tos, hisz kultúránk jeles része.
 Az est főszereplője Kiszombor szülötte: Szűcs 
Márta Mária.
Szűcs Márta (Kiszombor, 1952. szeptember 7. –) 
Liszt Ferenc-díjas magyar opera-énekesnő (drá-
mai koloratúrszoprán), a Magyar Köztársasági 
Arany Érdemkereszt tulajdonosa.
 Figyelmünket egy volt tagunk, Görbe Boldi-
zsár Görbe, hívta fel a művésznőre, majd kap-
csolatot teremtve vele, szívesen jön hívásunkra 
Kiszomborra.
 Az est résztvevője, előadója még a mindannyi-
unk által ismert Süli Tamás, szintén kiszombori 
előadóművész, valamint menyasszonya, Ijjas No-
émi is.
 Honismereti körünk keresi a partnereket a 
koncert létrejöttében. Helyi civil szervezetekhez 
is fordultunk az ügyet segítendő.
 Kiszombor közösségi erejét mutatná, ha a he-
lyiek összefogásából, minél többek támogatásával 
valósulna meg a koncert.
 Az előadás jótékony fellépés ugyan, de kiadása 
egy szervezetnek jelentős.
 Aki kis falunkból szeretné támogatni a rendkí-
vüli előadás megvalósulását, megteheti az
56800016-10007833 számlaszámra utalt pénz-
összeggel.
 A megjegyzés rovatba kérjük írni: OPERA 
ADOMÁNY
14. KISZOMBORI KUKORICA-ÚTVESZTŐ 
vár ránk 2022. július 16-augusztus 20-ig az idén. 
A mottó KISZOMBOR 775. 
Várunk majd mindenkit a szabadba, jöjjön ve-
lünk a kukoricásba!
 Kérjük a szja 1%-áról ne feledkezzen meg! 
Tisztelettel köszönjük az eddigi felajánlásokat, és 
ha lehetőségük van, támogassák további mun-
kánkat. 
Adószámunk: 18479342-1-06
Számlaszámunk: 56800016-10007833

      A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör 
tagsága nevében Endrész Erzsébet

ALAPÍTVÁNYI HÍREK
A Kiszomborért Alapítvány Kérelmező részére 10 
000, azaz TÍZezer forint támogatást ítélt meg az 
alapítvány szociális támogató tevékenysége kap-
csán. 
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VÁLYOGOSI HÍREK
■ Nagyon jó hír, hogy befejeződött a vízpótlás, 
90 cm-t emelkedett a vízszintünk. A vízminőség 
jó, amit stabilizált a most beengedett vízmennyi-
ség is.
 A vízvizsgálati eredmények a legutóbbi méré-
sek alapján a következőek:

Vízhőmérséklet oC: 20,14
Oxigén %: 99,76
Oxigén mg/l: 9,08
Kémhatás: 8,03
Vezetőképesség uS/cm: 1.228

 A kutak jobban működnek, mint a felújí-
tás előtt, de azt még nem tudhatjuk, hogy a 
szintentartáshoz elegendő lesz-e. Most úgy tűnik, 
hogy kiegészítő levegőztető berendezés beszerzé-
sére nincs szükség.
 A vízpótlás nagyon megterheli a költségveté-
sünket, és a jelenlegi időjárást figyelembe véve 
ősszel valószínűleg ezt meg kell ismételnünk. Az 
önkormányzattal felvettük a kapcsolatot.
 A vízpótlási költségek egyértelműen a haltele-
pítési költségek csökkentését jelenti. 
 Országosan a halnevelést is befolyásolja az 
aszály, így a halnevelők 30-40 %-a nem tud ter-
melni, ezért halhiány tapasztalható, ami áremelő 
tényező.
 Jelenlegi helyzetünket értékelve május hónap-
ban 5 mázsa háromnyaras ponty telepítésére lesz 
lehetőségünk. Ennek megszervezését jelenleg vé-
gezzük.
 Emlékeztetünk mindenkit, hogy legutóbb 
2022. február 14-én 10 mázsa háromnyaras pon-
tyot telepítettünk, átlagsúlyuk 2 kg körüli volt.
 A ponty fajlagos fogási tilalma alól tavunk fel-
mentésre került, ezért május 1 után a Vályogoson 
fogott ponty megtartható, ha nem esik méret és 
súlykorlát alá. A többi halfaj tekintetében Hor-
gászrendünk az irányadó.
 A vezetőség döntése értelmében, aki 22-06 kö-

zötti időben horgászni akar,  köteles a kihelyezett 
beíró füzetet vezetni egész évben. Az intézkedés 
lényege, hogy az ebben az időszakban horgászók-
ról az ellenőrzést végzőknek több információja 
legyen, illetve tájékoztatást kapjunk arról, hogy 
ebben az időszakban hogyan alakul a halfogás. 
Kérünk mindenkit, hogy a halőrháznál elhelye-
zett füzetet vezesse, ha kérdés merül fel, azt el-
lenőrnek vagy a fegyelmi bizottság vezetőjének 
jelezze.
 Az elmúlt évben elvégzett halállomány vizsgá-
lati tapasztalatoknak megfelelően süllőfészkeket 
készítettünk és helyeztünk ki a hosszú gát térsé-
gében. Kérünk mindenkit, hogy a horgászat so-
rán erre legyen tekintettel.
 Egyesületünk a területi jegyek értékesítését a 
szokott formában szerdánként 15:00 - 16:00 kö-
zött Kiszomboron, az Ady Endre Műv. Házban /
Szegedi u. 13./ végzi. Kérünk benneteket, legye-
tek türelemmel, az adminisztráció lassan halad. 
Alkalmanként 10-12 engedély kiadására van le-
hetőségünk, további infó: Oláh Sándor, 70 / 327-
8862.  Áraink a valyogos.hu oldalon elérhetők.
 Napijegyek értékesítése a megszokott forgal-
mazó helyeken lehetséges, amit a vendéghorgá-
szok a jegyárakkal együtt a valyogos.hu oldalon 
megtalálnak.
 2022. április 3-án, Kiskunmajsán került meg-
rendezésre a Barátok Kupa horgászverseny.
 A Kiszombori Sporthorgász Egyesület verseny-
csapata: Szitás Róbert, Sándor Sándor és Dékány 
Lajos indult a versenyen. Az időjárásra jellemző 
volt, hogy esett a hó, jégeső, szakadó eső és ennek 
minden fajtája. A hőmérséklet napi csúcs 4-fok 
volt, egyszóval nem volt horgászbarát időjárás. 
A hat órán át tartó verseny eredménye igazolta 
horgászaink tehetségét, hiszen szektorukban első, 
illetve második helyezést értek el. Ehhez a legne-
hezebb szektorban 9 pontyot és 8 kárászt kellett 

szákba terelni.
 2022. április 9-én a földeáki tavon rendez-
tek horgászversenyt, amelyen Sándor Sándor az 
egyesület versenyhorgásza is részt vett:
 A verseny reggel 7 órakor kezdődött. Sajnos az 
első 2 óra kapás nélkül telt, de szerencsére utána 
sikerült rájönni, hogy hol vannak a halak, illetve 
milyen etetőanyagot és csalit kell használni.   Ösz-
szesen 6 pontyot sikerült fognia, melynek súlya 
8690gramm volt, ezzel az eredménnyel az első 
helyen végzett. Az idő jó volt, igaz, hogy picit sze-
merkélt az eső. 
 Gratulálunk versenyzőinknek, akik öregbítet-
ték egyesületünk hírnevét!
 2022. április 17-én megszerveztük a Vályogos 
Bajnoka első fordulóját. Mint ahogy szoktuk, két 
kategóriát indítottunk: gyermeket és felnőttet. Az 
időjárás sajnos csúnya arculatát mutatta. Reggel 
3 fok volt és erős szél, ez később felemelkedett 12 
fokra, de sajnos ezzel együtt a szél erőssége is. A 
szél szinte orkán erejű volt. Próbára tett minden 
horgászt, kicsiket és nagyokat egyaránt. A halak 
kapókedve felemás volt, a pontyoké kevésbé ak-
tív, ellenkezőleg a kárászokéval, amelyek szépen 
jöttek. De sajnos így is volt olyan horgász, akinek 
nem jól sikerült a horgászat, de a finom ebéd, ami 
ezután következett szinte mindent kárpótolt. A 
díjazottaknak gratulálunk! Részletekről a webla-
punkon tájékozódhatnak.
 Persze, nemcsak versenyeken születnek emlí-
tésre méltó események, de a hétköznapi horgá-
szok körében is. Itt szeretnénk gratulálni Kele-
men Mihály horgásztársunknak, aki több olyan 
súlyú halat fogott, melyeket kíméletesen vissza 
kell helyezni éltető elemébe. A beszámolók a 
„facén” olvashatóak, de reméljük, hogy az egye-
sülethez is eljutnak a fotók és a beszámolók.
 Az eddigiekben úgy tűnik, hogy mindig a hor-
gászok nyernek, pedig ez nem mindig van így. 

Folytatás a 14. oldalon!

2022/ 7. határozatával a 
majális rendezvényét támo-
gatta 10 000 Ft értékben.
2022/8. határozatában pe-
dig a községi temetőben a 
MINDENKI KERESZTJE 
alapjának felújításáról dön-
tött, és megbízta vállalkozót 
a munka elvégzésével 50 
000 Ft értékben.
 Tájékoztatjuk Kiszombor 
lakosságát arról is, hogy 
folytatjuk az  adomány-
gyűjtést,  illetve kérelem 

alapján lehet támogatásért 
is fordulni a Kuratórium-
hoz a nehéz helyzetben lévő 
gyermekes családoknak.

 A „Kiszomborért” Ala-
pítvány számára is fel-
ajánlható a szja 1 %-a. Kis-
zombor község kultúrája, 
sportélete, környezetének 
védelme, megújulása a fő 
célja az önkormányzati ala-
pítású alapítványnak. Ha 
segíteni szeretné ezt a te-

vékenységet, támogassa az 
alapítványt. 

Adószámunk: 
19082930-1-06

Számlaszámunk: 
56800016-10000898. 

Köszönjük.

A kuratórium tagsága 
nevében 

Endrész Erzsébet
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Egyik horgásztársunknak a horgászbotja any-
nyira megtetszett egy termetesebb halnak, hogy 
azt magával vitte. Egy csónakos mentőcsapatnak 
kellett segítségére sietni, hogy a becses horgász-
szerszám előkerüljön.
 2022. május 29-én egyesületünk gyermeknapi 
horgászversenyt szervez.
Nevezni lehet: 
Makó Aranyhal Horgászboltban, Oláh Sán-
dor:0670-327-8862, Szitás Róbert:0620-228-9264
Két korosztály lesz díjazva. Az első 3 helyezett, 
aki a legtöbb /grammban mért összsúly alap-
ján/ halat kifogja, érem és tárgynyereményben 
(horgászcikk) részesül. Továbbá éves gyermek 
horgászengedélyt kap a Vályogos-tóra.  Minden 
versenyző kap egy adag csontkukacot és 1kg ete-
tőanyagot ajándékba.
A részletekről a weblapunkon tájékozódhat min-

denki.
 Ellenőrzési tapasztalatok: Horgászrendünk ér-
telmében, a tavon horgászóknak kötelező a száj-
fertőtlenítő spray és a pontymatrac megléte és 
annak használata. 
 A fogási eredmények nyomon követhetősé-
ge érdekében, minden horgásznak zsákmányát 
EGYÉNILEG KELL tárolnia, azt a horgászat 
befejezéséig NEM viheti el a partról. Drótból ké-
szült haltartó használata TILOS!
 Gépkocsival csak száraz időben lehet a hor-
gászhely közelébe állni, a partvonaltól legalább 
6 méterre, ahol lehet, az úthoz közel, azonban a 
közlekedési utakat szabadon kell hagyni, sátrat 
vagy rodpodot állítani csak a partvonalon közle-
kedők és a szomszéd horgászok zavarása nélkül 
szabad. A gátakra és a DÉLI PARTSZAKASZRA 
még száraz időben sem szabad autóval behajtani, 

és kétkerekű járművet a tó partvonalán csak tol-
ni lehet! Kérjük, vegyék figyelembe a kihelyezett 
táblák utasításait.
 A Vályogos-tavon a mágnes horgászat tilos, 
mivel zavarja a horgászatot, illetve zavarólag hat 
a halakra. Ezen túl amennyiben ezt horgászbottal 
végzik, ez megtévesztő, hiszen jogosulatlan vagy 
meg nem engedett horgász módszerre utalhat!
 A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17. §-a 
alapján kérjük a tópartra kutyával kilátogatókat, 
hogy kutyáikat pórázon vezessék, elkerülve ezzel 
a véletlen támadásokat, atrocitásokat. 
 Kérjük, személyi jövedelemadója 1%-ával to-
vábbra is támogassa egyesületünk tevékenységét: 
Kiszombori Sporthorgász Egyesület, adószám: 
18452275-1-06

Vezetőség

MÉHÉSZETI HÍREK

Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület 
(OMME) kezdeményezésére a méhek napját 
1994-től ünnepeljük Magyarországon. Az Egye-
sült Nemzetek Szervezetének döntése értelmében 
2018-tól a méhek világnapjáról május 20-án em-
lékezünk meg. Az ENSZ ezzel a méhészek hely-
zetére és fontosságára hívja fel a világ figyelmét.

Ezeknek a napoknak az a célja, hogy a tavaszi 
virágzás idején fordítsa az emberek figyelmét a 
méhek természetben betöltött fontos szerepére. 
A méhek virágokat beporzó munkája nélkül nem 
lenne élet.
Sajnos a környezetszennyezéssel, kórokozók, 
élősködők elterjedésével összefüggő okok miatt a 
méhek már csak emberi segítséggel tudnak élet-

ben maradni.  Pedig a  méz és a méhészeti termé-
kek fogyasztásának jótékony hatásait mindenki 
ismeri. Tudjuk azt is, hogy a méhek néha tudnak 
kellemetlenséget, akár fájdalmat is okozni, de 
ezeket kis odafigyeléssel, kellő óvatossággal el le-
het kerülni. Sajnos az emberek és méhek élőhelye 
egyre szűkösebb, így ez a probléma megmarad. 

Az egyik ember által okozott kár a nem szabá-
lyosan végzett permetezésből adódhat. Ezeket a 
veszélyeket a méhkímélő technológia alkalmával 
csökkenthetjük. Oda kell figyelni arra, hogy gaz-
dasági növények kezelése a virágbimbó feslésétől 
a virágszirmok lehullásáig terjedő időszakban 
(virágzásban) méhekre kifejezetten veszélyes 
vagy kifejezetten kockázatos növényvédő szerrel 

tilos permetezni! A tilalom a virágzás idején kí-
vül is érvényes, ha a fák alját vagy a táblát vagy 
annak környékét tömegesen virágzó mézelő nö-
vények borítják, vagy ha a gazdasági növényt a 
méhek egyéb okból látogatják.  A gazdasági nö-
vényt a virágzása alatt nem jelölésköteles vagy 
méhekre mérsékelten veszélyes vagy mérsékelten 
kockázatos minősítésű növényvédő szerrel lehet 
kezelni. Méhekre mérsékelten veszélyes vagy 
mérsékelten kockázatos minősítésű növényvédő 
szer kijuttatása kizárólag a házi méhek napi aktív 
repülésének befejezését követően, legkorábban a 
csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhe-
tő meg és legkésőbb 23 óráig tarthat!                                                         

Virágzik a hárs,
csakúgy hársog az illat.
Ami minket illet,
élvezzük nagyon.
Gyűlik a méz,
gyűjtik a méhek,
ezek a szorgalmas népek,
boldogítják a gyereknépet,
serényen gyártják a mézet,

sokat, ha nem is eléget.
A méz édes
izé, hogy is mondjam csak,
olyan íz-ének ez,
dallama van a méz ízének,
a méhzümmögés is édes
az ember fülének,
nagy híve vagyok én is
a méhek énekének.

Bujdosó Géza méhész

Fecske Csaba

 MÉZ
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