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- Polgármester Úr, a közelmúltban értesül-
tek a szülők arról, hogy 2022 augusztusától 
településünkön új programot vezet be az 
önkormányzat a gyermekétkeztetéssel kap-
csolatban. Beszélne erről?
- Igen, természetesen. A program keretében 
elindul egy online felület, amelyen keresztül 
a szülőknek lehetőségük nyílik bankkártyás 
fizetésre, valamint arra, hogy az online felü-
leten tudják lemondani a gyermekük étkezé-
sét.
- Az új rendszer bevezetésével változni fog 
a térítési díjak megfizetésének a rendje is?
- Igen. A tárgyhavi térítési díjat a tárgyhót 
megelőző hónapban szükséges rendezni. 
A tárgyhóban történt étkezés lemondása 
későbbi számlában kerül majd jóváírásra. 
Amennyiben a fizetési határidő hónapjának 
utolsó előtti munkanapjáig nem történik 
meg a befizetés, a gyermeknek nem áll mó-
dunkban megrendelni a következő hónap 1. 
napjától az étkezést, kivesszük az étkezésből 
mindaddig, míg nem történik meg a számla 
kiegyenlítése.
- Milyen lehetőség van a gyermek étkezésé-
nek lemondására?
- Erre többféle lehetőséget is tudunk biz-
tosítani, mely közül az egyik az online fe-
lületen történő lemondás (regisztrációhoz 
kötött) vagy telefonon a +36-62/297063 
telefonszámon (óvodai étkezés esetében), a 
+36-62/525142 telefonszámon (iskolai ét-
kezés esetben). Ezen kívül a kozetkeztetes@
kiszombor.hu e-mail-címre küldött, a gyer-
mek nevét, édesanyja nevét, évfolyamát, 
osztályát, valamint a lemondás időtartamát 
tartalmazó e-mailben.
- Az online rendszer bevezetése egyszerű-
sítheti a befizetés és a tényleges étkezések el-
lenőrzését és elszámolását is. Mit kell tudni 
erről a szülőknek?
- Az újítás részeként az iskola tálalókony-
hájába kihelyezésre kerül egy kártyaolvasó, 
amelynek alkalmazásával lehetőség van az 
étkezők beazonosítására és a ténylegesen 
elfogyasztott ételek nyomon követésére. A 
gyermek azonosítást követően kezdheti meg 
az étkezést. Az azonosításhoz szükséges, 

hogy a gyermeknél ott legyen a diákigazol-
ványa vagy annak fénymásolata. A bevezetés 
gördülékeny kivitelezéséhez szükség van a 
szülők együttműködő támogatására, melyet 
köszönünk szépen előre is. 
Az új rendszer bevezetése a szülők pénz-
tárcáját semmilyen formában nem terheli, 
annak költségeit teljes mértékben az önkor-
mányzat saját forrásaiból fedezi.

 

- A gyermekes szülőket biztosan foglalkoz-
tató téma a tanévkezdés előtt, hogy milyen 
költségek jelentkezhetnek az új tanév kezde-
tén.
- A gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan el 
kell mondani, hogy a COVID járvány mi-
att az önkormányzat az előző 2 évben nem 
emelte a gyermekétkeztetés díjait annak elle-
nére, hogy az önkormányzat a szolgáltatónak 
megemelt díjat fizetett minden elfogyasztott 
adag után. Azonban az elmúlt időszakban, a 
mindenki által tapasztalt jelentős infláció ezt 
az ellátási formát még inkább érintette. Az 
önkormányzat - a gyermekétkeztetést bizto-
sító Határbástya Kft.-vel kötött szerződésre 
tekintettel - 2022. augusztus 1. napjától 5,1 
% mértékben kénytelen megemelni a gyer-
mekétkeztetés térítési díjait. Az önkormány-
zat igyekszik a település lakóit, a gyermeket 
nevelő szülőket megvédeni a megnöveke-
dett kiadások terheitől. Látható, hogy ez az 
emelés sem éri el az infláció szintjét. 
 A térítési díjról szóló rendeletben az ön-
kormányzat az áremelés ellentételezésére 
minden kiszombori lakóhellyel rendelkező, 
a Kiszombori Dózsa György Általános is-
kolába vagy a Kiszombori Karátson Emília 
Óvodába járó gyermeknek biztosít 20 % 
kedvezményt a fizetendő térítési díjból. 
- A 2021. évi rendeletben leírtak szerint 
Kiszombor közigazgatási területén élő ál-

talános iskolás, illetve középiskolai tanul-
mányait nappali tagozaton tanuló és a 12. 
évfolyamot még el nem végzett gyermekek 
iskolakezdését támogatta az önkormány-
zat. Ez változik valamilyen formában az 
idén?
- Az előző év tapasztalatait, észrevételeit, 
mely a támogatásból kimaradt óvodás korú 
gyermekek családját érintette, valamint a 
családokat érintő jelentős költségnöveke-
déseket (infláció emelkedése, energiaárak 
változása) figyelembe véve a 2022. július 
29-én megtartott rendkívüli testületi ülésen 
a Képviselő-testület elfogadta a tanév, ne-
velési év kezdetének támogatásáról szóló új 
rendeletet, amelyben az előző évben támo-
gatásban részesülők köre kiegészítésre került 
az óvodáskorú gyermekekkel.   Kiszombor 
Nagyközség Önkormányzatának célja, hogy 
lehetőségeihez mérten minél szélesebb kör-
ben enyhítse az óvodába, iskolába járó, gyer-
meket nevelő családok anyagi terheit.
- Mekkora a támogatás mértéke?
- A támogatás mértéke óvodás gyermekek 
esetében 5.000 Ft gyermekenként, iskolás 
gyermekek esetében 10.000 Ft gyermeken-
ként.
- Kik részesülhetnek ebben?
- A tanév, nevelési év kezdésének a gyerme-
ket nevelő családokra rótt anyagi terhére te-
kintettel vissza nem térítendő támogatásban 
részesül azon szülő, gondviselő vagy más 
törvényes képviselő, akinek a családjában 
az egy főre jutó nettó jövedelem nem halad-
ja meg a mindenkori minimálbér összegét 
(200 ezer Ft) és támogatás megállapítása-
kor gyermeke óvodai nevelésben részesül, 
általános iskolás, illetve középiskolai tanul-
mányait nappali tagozaton végzi a 12. évfo-
lyammal bezárólag.
- Milyen dokumentumokat szükséges a tá-
mogatással kapcsolatosan benyújtani?
- A kiszombori székhelyű intézménytől el-
térő intézménybe járó gyermek esetén a ké-
relemhez mellékelni kell az óvoda- illetve az 
iskolalátogatási igazolást. A kérelem benyúj-
tására csak az egyik szülő jogosult. A szülő a 
tárgyév szeptember 30-ig nyújthatja be ké-
relmét és nyilatkozatát a család egy főre jutó 
nettó jövedelméről.
- Hogyan történik a támogatás kifizetése?
- A tanév, nevelési év kezdetének támoga-
tása pénzbeli támogatás formájában kerül 
kifizetésre a jogosult szülő részére. A támo-
gatás kifizetése a szülő által megjelölt folyó-
számlára utalással vagy a szülő kérelmére 
készpénzben a Kiszombori Polgármesteri 
Hivatal házipénztárából történhet.
- Köszönjük a tájékoztatást.

Miron – Zsiga Krisztina

INTERJÚ SZIRBIK IMRE POLGÁRMESTER ÚRRAL
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FONTOS TUDNIVALÓK A HULLADÉKUDVAR HASZNÁLATÁRÓL

Megnevezés Tartalmazhat Nem tartalmazhat

PAPÍR

írólapok, iratok, újságpapír, rajzlapok, 
csomagolópapír, hullámpapír, 
kartonpapír, tönkrement könyvek, 
szórólapok, prospektusok, kartondoboz 
széthajtogatva

használt papír zsebkendő, használt 
törlőkendő, használt szalvéta, 
szennyezett papír

MŰANYAG

üdítős-ásványvizes flakonok, nylon 
szatyor, PE és PET feliratú üdítős 
flakonok, műanyagkupakok, műanyag 
csomagolófólia

festékek és veszélyes háztartási 
vegyszerek flakonjai, egyéb 
vegyszeres anyagok flakonjai

ÜVEG ablaküveg, háztartási üveghulladék, 
italosüveg, befőttesüveg tükör, izzók, fénycsövek

FÉM
fém italos doboz, konzervdoboz, 
fém háztartási eszközök, egyéb nem 
veszélyes hulladék

festékes doboz, egyéb veszélyes 
anyagok fém dobozai

KOMPOSZTÁLHATÓ 
HULLADÉK

zöldségek, gyümölcsök, azok szára, 
levele, levágott fő, lemetszett ágak, 
lehullott falevelek

kötöző anyag, fólia, fém, kő és egyéb 
háztartási szemét

Megnevezés Tartalmazhat Nem tartalmazhat

ÉPÍTÉSI TÖRMELÉK építésből, bontásból származó beton, 
tégla, kő, törmelék föld, semmilyen egyéb hulladék

LOM bútorok lapra szedve, ágybetét stb. 

LAKOSSÁGI 
VESZÉLYES 
HULLADÉK

pl. oldószer alapú falfestékek, zománcok, 
lakkok, illetve azok maradékai 
becsomagolt állapotban, nyomtató 
festékkazetta, 

festékes vödrök, olajjal szennyezett 
műanyag flakonok, növényvédőszeres 
fém vagy műanyag vödör, flakon stb., 

hajtógázos palackok, akkumulátorok, 
használt sütőzsiradékok és olajok 
becsomagolt állapotban, 

fényforrások, fénycsövek, izzók, 
háztartási gépek, számítástechnikai 
eszközök, gépjárművekből származó 
fáradt olaj stb.

A hulladékudvar szolgáltatásait csak azok a helyi lakosok vehetik igénybe, akik személyazonossá-
gukat és lakcímüket hitelt érdemlően igazolják, a közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségüknek 
eleget tettek, díjhátralékuk nincs. A hulladékudvarba kizárólag nyitvatartási időben, a feltüntetett 
típusú és mennyiségű hulladék helyezhető el.

A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében a településen hulladékudvart üzemeltet. 
A hulladék átvétele, biztonságos tárolása, ártalmatlanítási célú elszállítása 

a közszolgáltató feladata.

NYITVATARTÁSI IDŐ: Szerda és péntek: 800–1600 Szombat: 800–1200

Ünnepnap: ZÁRVA

Ebédidő: 12.00–12.20    •    Elérhetőség: 06-70/682-8574

NAPI, DÍJMENTESEN BEHOZHATÓ MENNYISÉG MAXIMUM 1 m3, AMELY NEM LEHET HÁZTARTÁSI HULLADÉK!

DÍJMENTESEN MAXIMUM 5 m3/HÁZTARTÁS/ÉV SZÁLLÍTHATÓ BE AZ ALÁBBI HULLADÉKOKBÓL:
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BÖLCSŐDEI HÍREK

ÓVODAI HÍREK

BÚCSÚ A BÖLCSŐDÉTŐL
■ A nyár során két meglepetés is érte a 
bölcsődénkbe járó gyerekeket! Egyik me-
leg napon meglátogatták intézményünket 
a Napraforgó idősek klubjának tagjai, és a 
gyerekek nagy örömére finom, frissen sült 
kiflivel leptek meg mindannyiunkat. Má-
sodik meglepetésünk egy zsáknyi pöttyös 
labda volt, amit községünk polgármestere, 
Szirbik Imre hozott a gyerekeknek, a Pol-
gárok Kiszomborért Egyesület nevében. 
Mindkét adományt hálásan köszönjük!
  Ahogyan az élet minden területén, így a 
bölcsődések életében is elérkezik az elválás, 
a búcsúzás ideje. A nyár nagy része még az 
önfeledt játék körül forog, de egyre több-

ször előkerül egy-egy célzott beszélgetés al-
kalmával az óvodába való készülődés. Mire 
elérkezik a nagy nap, azt a gyerekek és a 
szülők is izgatottan várják. Szeretném meg-
köszönni a szülők, családok együttműködé-
sét és bizalmát, amivel féltett kincsüket, kicsi 
gyermeküket bölcsődénkre bízták. Magam 
és a bölcsőde dolgozói nevében kívánok 
nektek és gyermekeiteknek vidám és gond-
talan óvodás éveket!

          Pópityné Hegyes Szilvia
bölcsődevezető

■ Ebben az évben is elérkezett a búcsúzás 
ideje, melyet csoportonként más-más idő-
pontban tartunk meg, búcsúuzsonna keretei 

között. A gyerekek közül volt, aki még szin-
te csecsemőként, tipegőként került bölcső-
dénkbe. A sok - sok együtt töltött idő alatt 
rengeteg közös élményt átélve, a legjobb 
tudásunk szerint nevelgettük, tanítgattuk a 
" gyerekeinket" és ez idő alatt, nagyon a szí-
vünkhöz is nőttek.  Az első napon megszep-
penve, félénken, sírva lépték át a bölcsőde 
kapuját, mostanra pedig bátran, óvodaérett-
ként indulnak tovább az élet rögös útjain.
 Kívánunk ezeknek a gyerekeknek jó egész-
séget, sok örömet és minden jót az óvodai 
élethez!
 Kívánjuk, hogy ugyanolyan jól érezzék 
magukat az óvodában is, mint ahogyan a 
bölcsődében érezték!

KATICA CSOPORT
Tajti Levente
Juhász Janka
Varga Odett
Gyovai Olivér
Pásztor Hunor 
Kardos Máté Levéd
Domokos Dorina
Terhes Lilien
Szabó Dorián Dániel

NAPSUGÁR CSOPORT
Varga Bence
Rajtik Ákos

PILLANGÓ CSOPORT
Kovács Mira
Furulyás Hanna Leila
Szabó-Czibolya Gergő
Mraznicza Hunor 
Ács Vencel
Márta Mia Dorka
Szurmai Dániel Sándor
Nagy Dávid
Mraznicza Roland
Fancsali Natasa Lilla
Mező Lili Fanni

Balla Piroska: Búcsú a nagyoktól
Búcsúzni hogyan kell?

Nem mesélte senki még.
Elköszönünk: - Szia! - mondjuk, 

de ez bizony nem elég.
Láthatatlan hátizsákba beleraktunk dolgokat, 

titokba vidd magaddal, mit a csoport neked ad.
Benne van a sok ölelés, nevetés, és szeretet, 

meg az összes közös emlék,
EZT ADJUK HÁT MOST NEKTEK!!!!!

NYÁR AZ OVIBAN
■ A „nyári élet” megkezdése még több 
odafigyelést és toleranciát igényel ebben a 
nevelési évben, hiszen óvodánk 4 csoport-
ját érintő teljes fejújítás és az udvaron folyó 
munkálatok nagymértékben befolyásolták 
az életünket. Az intézmény nyári szárnyába 
költöztünk fel, ahol igyekeztünk nyugodt 
körülményeket és megfelelő teret biztosítani 
a nyáron is óvodába járó gyermekek számá-
ra. 
 A Mező utca felőli hátsó bejáratnál fogad-
tuk a gyerekeket, és a hátsó udvar árnyas, 
játékokkal, homokozóval felszerelt részén 
töltöttük a mindennapjainkat. Az időjárás 
rendkívül magas napi hőmérsékleteihez 
igazodva a hőségben hamarabb jöttünk be, 
illetve később mentünk ki az udvarra. Sok 
vízzel és lédús gyümölcsökkel igyekeztünk 
a gyerekek vízháztartására, egészségére vi-
gyázni. 
 Változatos, színes tevékenységeket kínál-
tunk számukra, mely jól illeszkedik a nyár 
témaköréhez. (vizes homokvárépítés, vízzel 
és krétával történő aszfaltrajz készítés, festés, 
nyomdázás és sok-sok vizes játék) Aktívan 
bevontuk őket a locsolás és a hátsó udvar-
részt gazdagító kiskertben található paradi-

csompalánták gondozásába. A legforróbb 
időszakban a hűtött csoportszobákban biz-
tosítottuk a játék és az egyéb tevékenységek 
lehetőségét. 
 Ismét nyertünk naptejeket a DM „Nap 
gyermekei” pályázaton, és rendszeresen be-
kentük vele a gyermekek bőrét, hogy meg-
védjük őket a leégéstől. Több szülő és helyi 
vállalkozó kedveskedett az oviban tartózko-
dó gyermekeknek. Volt, aki süteményt, főtt 
kukoricát, dinnyét és különböző idénygyü-
mölcsöket hozott, olyan is akadt, aki jég-
krémmel, palacsintával lepte meg a kicsiket. 
Mindenkinek nagyon szépen köszönjük a 
kedves felajánlását!

Jani Edit, 
óvodapedagógus

AKIKTŐL BÚCSÚZUNK: Szeretettel gondolunk rátok!

Végig a legfontosabbnak tartottuk a gyer-
mekek biztonságát, hiszen egy építkezési 
területen kellett vigyázni rájuk, folyamato-
san változó felnőttekkel. Mindeközben jól 
haladnak a felújítási munkák is. Az új nap-
elemek már működnek. Hamarosan a cso-
portszobák betonozása, szigetelése, burkolá-
sa és festése is elkészül, és folyamatban van a 
terasz építése is. Mindent megteszünk, hogy 
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KITŰNŐ TANULMÁNYI EREDMÉNYÜKÉRT KÖNYVJUTALOMBAN ÉS CIRKUSZJEGYBEN RÉSZESÜLTEK: 

1.a osztályban: Balázs Viola Julianna, Maróti Áron, Trutz Zsolt Benjámin
1.b osztályban: Csanádi Olivér György, Cseri Rajmond, Kúsz Anabella, Seben Marina Ildikó, Szabó Csenge
2.a osztályban: Benyó Ádám, Csonka Attila, Horváth Leila, Szűcs Gréta
2.b osztályban: Baksa-Papp Nimród, Berényi Cintia, Demkó Blanka, Gulyás Veronika, Szenti Boglárka,

Tasi Regina
3.a osztályban: Császár Nimród, Cseh Zsófia, Demkó Dániel, Farkas-Csamangó Zalán Áron, 

Harkai Henrietta Liza, Molnár Nóra, Nagy Laura, Prónai Zsófia, Rácz Anna Zita, 
Szabó Bendegúz, Vas Tímea

3.b osztályban: Cseri Linett, Fancsali Áron, Farkas Marcell, Naszradi Botond, Rédai Vivien, 
Simeonoff Vivien

4.a osztályban: Dósa Zamira, Durmics Hédi, Tóth Benedetta Zoé
5.a osztályban: Búza Olivér István, Dinka Olivér, Kabók Petra Ilona
6.a osztályban: Aiftincai Barbara Andrea, Gulyás Sebestyén
8.a osztályban: Herskovics Eszter, Fehér Krisztián
8.b osztályban: Gulyás Ákos

ISKOLAI HÍREK

szép tiszta és rendezett környezetben fogad-
juk majd szeptember elsején az ovisainkat. 
Nagy köszönet illeti meg az önkormányzat 
pályázattal foglalkozó munkatársait, a fo-
lyamatok állandó figyelemmel kíséréséért, a 

gyakran előforduló váratlan helyzetek meg-
oldásáért. Az önkormányzat munkatársai 
segítettek a régi drótkerítés kicserélésében 
is a hátsó udvarnál és a raktározásra szol-
gáló kisház felállításában. Köszönjük, hogy 

a település legfiatalabbjaira is mindig gon-
dolnak, hogy minél szebb és komfortosabb 
legyen az óvodai ellátásuk. 

Börcsökné Balázs Márta, 
óvodavezető

KEDVES SZÜLŐK! 
TISZTELT OLVASÓK!

■ Az iskolai életben a nyári szünet az épü-
let falain belül csendes, szerény, azon kívül 

pedig színes, mozgalmas.  A vakáció ideje 
alatt van idő a pihenésre, a kikapcsolódás-
ra, az olvasásra. Előkerülnek a kedvenc re-
gények, verseskötetek, rejtvényújságok és 
persze, nekünk, pedagógusoknak a statisz-

tikai dokumentumok is. Örömmel olvastuk 
a 2021/2022. tanév kimagasló eredményt 
elért tanulók gazdag névsorát, melyet most 
Önökkel is megismertetünk. 

■ Intézményünkben 1 tanuló Tankerület 
Büszkeség Díjat kapott. Kecskeméti Bence 
Odin 8. b osztályos tanuló a tanévben nyúj-
tott kiemelkedő versenyeredményei és kö-
zösségi szerepvállalásáért érdemelte meg az 
elismerést.
 Szintén a Hódmezővásárhelyi Tankerületi 
Központ jutalmában részesült Haklik János 
intézményvezető-helyettes úr, aki kiemelke-
dő pedagógiai tevékenységének és szakmai 
elhivatottságának elismeréséül lett méltatva.
Ballagó nyolcadikosaink közül Gulyás Ákos 

és Kecskeméti Bence Odin neve felkerült az 
alma mater díszfalára, a Dicsőségfalra. 
 8 éven át kitűnő tanulmányi eredményt 
Herskovics Eszter 8. a tanuló ért el.
Szeretettel gratulálunk a szép eredmények-
hez, elismerésekhez!
 Az iskolai élettel kapcsolatos beszámoló-
inkat, híreinket iskolánk Facebook-oldalán 
is figyelemmel kísérhetik. Augusztusban 
ezen a fórumon tesszük közzé a tanévkez-
déssel kapcsolatos információinkat (tan-
könyvosztás, tanévnyitó ünnepség stb.), 

emellett a település hirdetőtábláin is elhe-
lyezzük a híreinket. 
 A közétkeztetésben újítás történt, erről 
már kaptak tájékoztatást. Kérjük, szívesked-
jenek a kitöltendő nyomtatványokat elké-
szíteni, és 2022. augusztus 5. napjáig a Kis-
zombori Polgármesteri Hivatalba eljuttatni! 
Tisztelettel köszönjük együttműködésüket.
 Minden tanítványunknak további 
élménygazdag szünidőt, jó egészséget kívá-
nunk!

Vízhányó Mária Ágnes 
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AZ ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
■ Június 23-án a Nemzeti Művelődési In-
tézet jóvoltából Gyulára látogathattunk 40 
fővel. A délelőtt folyamán egy rendkívül 
színvonalas műsort nézhettünk meg a Vi-
harsarok Táncszínház művészeinek előadá-
sában, majd lehetőségünk volt megtekinteni 
az Almásy-kastélyt és a Gyulai Várat.
 A kirándulás során Dohorné Kostyál Zsu-
zsanna az NMI megyei igazgatója kalauzolta 
csoportunkat. 
 Ezúton köszönjük a lehetőséget! Remél-
jük, mindenki jól érezte magát!

• Idén nyáron is fantasztikus zenekarok, 
fellépők, előadók muzsikáitól volt hangos a 
Zeneterasz.
 A mindig kellemes hangulatú Rónay-kú-
ria mögötti téren július 1-én fergeteges kon-
certélményben lehetett részük mindazok-
nak, akik a nagy hőség ellenére kilátogattak 
Kiszombor 775 éves fennállásának alkalmá-
ból rendezett zeneteraszos programsoroza-
tunk első műsorszámára.
 A 100 tagú cigányzenekar 16 virtuóz szó-
listája vérpezsdítő zenéjével elkápráztatta 
a közönséget, és még tovább fokozta a már 
amúgy is forró hangulatot. 
 A káprázatos koncert méltó nyitánya volt 
a nyári teraszrendezvényeknek.
 Július 16-án, Zeneteraszunk második fel-
lépője Magyarország első számú Beatles 
Emlékzenekara a The BlackBirds volt. A 
„Beatles fiúk” mindent megtettek a szuper 
hangulatért. Az időjárás is végre kegyes volt 
hozzánk, ahogy leszállt az este, szép lassan 
megtelt a tér emberekkel, és bebizonyoso-
dott, hogy a Beatles halhatatlan. Egymás 
után csendültek fel a legendás slágerek, mint 
a Yesterday, Let it be, Come together, Hey 
Jude, Yellow Submarine…a koncert végén 
pedig vastaps, ováció, kétszeres visszataps.

• Július 9-e a Rónay-kúria rendezvénytéren a 
hagyományok őrzése és a helyi értékek felfe-
dezése jegyében zajlott. A megnyitón Szibrik 
Imre polgármester köszöntötte a résztvevő-
ket.
 Ezt követően a Kacagó Bábszínház elő-
adásával kezdődött a program, akik vidám, 
zenés bábelőadást tartottak a gyermekek 
legnagyobb örömére.
 A folytatásban Bagi Alexandra világbaj-
nok vezénylésével karate bemutatót láthattak 
a helybéliek, melyet követően a karatékák és 
a lelkes közönség is kipróbálta az íjászatot, 
ostorcsattogtatást és egyéb katonai harci 
formákat, a Hód Baranta jóvoltából. A fegy-
veres és pusztakezes harcok tanítása után 
Bereczky Bence csapatvezető ostoros pro-
dukciója kápráztatta el a közönséget.
 A nap során lehetőség nyílt különböző 

kézműves-foglalkozásokra. A Csongrád-
Csanád Megyei Önkormányzat kollégái se-
gítségével makramé kulcstartót és levendula 
párnát készítettek a vállalkozók, alkotásukat 
természetesen haza is vihették. Az Ópuszta-
szeri Nemzeti Történeti Emlékpark múze-
umpedagógusaival a bőrrel való bánásmód 
technikáját sajátíthatták el az érdeklődők, 
mely során bőr karkötőt és kulcstartót ké-
szíthettek.
 A település könyvtára is kézműves-foglal-
kozással várta a gyerekeket, azonban aszta-
luknál zsákbamacska és a kvíz volt a legnép-
szerűbb. Emellett a település kiadványait is 
bemutatták, melyek igen kedveltek a helyi 
lakosság körében.
 Lehetőség nyílt mindenki számára fel-
fedezni és információkat gyűjteni a he-
lyi értékekről. A kirándulni vágyók akár 
bringóhintóval is bejárhatták a környéket. 
Mindenki előtt nyitva állt a Rónay-sírkert, 
a Helytörténetit Gyűjtemény, a Rónay Ala-
dár-kúria kiállítása, a Rónay-kastélytorony, 
a Rotunda és a Rónay Tibor-kúria kiállításai 
is.
 A vendégeket közös ebédre invitálták a 
szervezők, emellett a honismereti kör tagjai 
hagyományos kenyérlángost készítettek és 
kóstoltattak.
 Az ebéd után egy remek hangulatú kon-
cert következett a Balkán Union Trió elő-
adásában, őket a Jövőnkért Néptáncegyüttes 
tagjai váltották, akik hagyományos Dél-Al-
földi táncokat mutattak be.
 A színpadon helyi a Zombortánc formá-
ció remek hangulatú táncelőadása követke-
zett, majd a Harangvirág népdalkör dalcsok-
rát hallgathatta meg a közönség.
 A nap során igazi vásári hangulat alakult 
ki a helybéli, és a környező településekről 
érkező termelők és kézművesek jóvoltá-
ból. Lehetett kóstolni levendula szörpöt, 
mézet, kézműves fagylaltot, hagyományos 
édességeket. Megcsodálhatták a különböző 
ékszerkészítési módokat, csuhé figurákat, 
horgolásokat, betondíszeket, cserépbabákat, 
szőtteseket a különböző standoknál.
 A szomszédos településről, Apátfalváról 
érkező hagyományőrzők bemutatták a csi-
gatészta-készítés praktikáit, melyet többen is 
igyekeztek megtanulni.
 A Kalandozó Komédium középkori ját-
szóparkkal érkezett, minden játékuk kézzel 
készült, természetes anyagok felhasználásá-
val, igazi időutazásra hívta a szórakozni vá-
gyókat.
 A Mosolygó Gyermekarcok Alapítvány 
kollégái játékos, interaktív feladványokkal 
készültek a gyermekek számára, a Magyar 
Vöröskereszt munkatársai pedig egy ambu 
babával érkeztek, és megtanították az érdek-

lődőket az életmentő, szabályos újraélesztés 
technikájára.
 A Makói Hivatásos Tűzoltóság kollégái 
különböző feladatokkal hívták fel a figyel-
met a tűzgyújtás, és a szénmonoxid mérge-
zés veszélyeire, a védőfelszereléseiket a vál-
lalkozó szellemű gyermekek nagy örömmel 
próbálták ki. A projekt a Széchenyi 2020 
program keretében valósult meg.

Köszönjük minden közreműködőnek a se-
gítséget, támogatást!  

Közművelődési Könyvtár,
Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti In-
tézmény munkatársai és a nyugdíjas klub 
tagjai,
Zombortánc formáció,
Harangvirág Népdalkör,
Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör 
tagsága,
Mosolygó Gyermekarcok Alapítvány,
Polgárok Kiszomborért Egyesület,
Oláh Veronika Alapítvány,
Rónay-kúria étterem munkatársai,
Kiszombori Polgárőr Egyesület tagjai,
Bujdosó Géza, Vígh Antal,
Vargáné Nagyfalusi Ilona, az apátfalvi 
kézművesek és csigacsinálók,
K-Á Trans Kft.
valamint az önkormányzat dolgozói.

Külön köszönjük a Csongrád-Csanád Me-
gyei Önkormányzatnak a lehetőséget, támo-
gatást!

• Sütemény, fagylalt, dinnye, főtt kukorica, 
popcorn, szörp...így azért ki lehet bírni ezt a 
nagy meleget.
A napközisek nálunk töltötték az elmúlt he-
tet a művelődési házban, és mi igyekeztünk 
a gyerkőcök kedvében járni. Nagy segítsé-
günkre volt ebben Zsuzsi néni, Milán, Peti 
és Eszter.
Volt itt minden...sírás, nevetés, sértődés, ve-
szekedés, zajongás, de leginkább játék min-
den mennyiségben: csocsó, mozi, pingpong, 
játszóterezés, társasjáték, kártya, twister, 
foci, óriásbuborék-fújás…
Ezúton köszönjük a felajánlásokat!
A süteményt a nyugdíjas klub tagjainak kö-
szönhetően fogyaszthatták el a gyerekek.
Az óriási görögdinnyét Martonosi Szabolcs-
nak, a főtt kukoricát pedig Szekeres Kriszti-
ánnak köszönjük. A fagylaltozásokat Szirbik 
Imre, Gazsi Gábor és Endrész Erzsébet tá-
mogatta. Gabi bácsinak köszönjük, hogy 
ránk is gondolt. 

• Július 30-án délelőtt 60 fő vett részt a mű-
velődési ház által szervezett sárkányhajó-
záson a Tiszán. Az újszerű kezdeményezés 
nagy sikert aratott a résztvevők körében, 
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így nem kizárt, hogy hamarosan újra evezőt 
ragadunk. Köszönjük a Szegedi Sárkányha-
jó Egyesület munkatársainak a segítséget, 
türelmet és Papp Gábornak a biztonságos 
vezetést.

• Időközben lezárult virágos pályázatunk 
is. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
és az Ady Endre Művelődési Ház harmad-
ízben hirdetett pályázatot A legszebb virágos 
kert címmel a településen élők számára. A 
versenyre minimum két fotó benyújtásával 
jelentkezhetett bármely kiszombori lakos. 
Az értékelés során a pályázó kertek rende-
zettségét, tisztaságát, igényességét, a saját 

kialakítású kertek, virágosítások ötletességét 
értékeltük. Mivel nagy örömünkre idén is 
szebbnél szebb fotók érkeztek, a zsűri na-
gyon nehéz helyzetben volt. Ebben az évben 
is a Közművelődési Könyvtár munkatársai 
választották ki a győztest, természetesen 
anonim módon. 
Kiszombor legszebb kertjének tulajdono-
sa 2022-ben és a 10 000 Ft értékű ajándék-
csomag várományosa SARNYAI ANIKÓ 
EMESE lett.
Sok szeretettel gratulál, és további sikeres 
kertészkedést kívánnak: Kiszombor Nagy-
község Önkormányzata és az Ady Endre 
Művelődési Ház munkatársai.

Köszönjük minden résztvevőnek, hogy virá-
gos udvara, kertje szépségével, ápoltságával 
hozzájárul településünk szebbé tételéhez. 

• Az előző lapszámban tartalmas nyarat kí-
vántunk Önöknek. Reméljük, mindenki 
talált kedvére való programot, de a nyár-
nak még nincs vége, szabadtéri filmvetíté-
sekkel és egyéb meglepetésekkel készülünk 
a nyár hátralévő részére. További kelle-
mes kikapcsolódást, feltöltődést kívánunk 
mindannyiuknak!
 Részletes programjainkért látogassanak 
el az Ady Endre Művelődési Ház hivatalos 
facebook oldalára.
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Folytatás a 10. oldalon!

■ Az elmúlt hónap elsősorban a gyermekek-
ről szólt! Klubtagjaink több tábort és ren-
dezvényt is támogattak felkérésre, szívüket 
- lelküket beleadva a sütésbe. 
 A nyári napközi utolsó hetét igyekez-
tünk élménydússá tenni 22 gyermek szá-
mára, akiknek felügyeletét biztosítottuk 
napközben. Sok fiatal a digitális kütyük 
világában él, ezért ebből némileg kiszakít-
va a hét minden napjára színes programot 
szerveztünk. Emellett mindenki találhatott 
kedvére való napi elfoglaltságot: csocsó, 
ping-pong, vízipisztolyharc, bowling, társas, 
kézműveskedés, foci vagy fejtörő formájá-
ban, de a tánc sem maradhatott el. 
 Hétfőn kipróbálhattuk az íjászkodást a 
Vályogos-tó partján, mely sokak számára je-
lentett újdonságot. Ezen a délutánon - hogy 
ne a telefonozásé legyen a főszerep - közö-
sen kókuszgolyót készítettünk, s fogyasz-
tottunk el a fiatalokkal. Másnap nagy volt a 
készülődés a sós stangli sütésénél - aranyos 
klubtagjaink felügyelete mellett-, azon-

ban a kezdeti lelkesedés sokaknál gyorsan 
alábbhagyott, csak 1-2 lelkes kisfiú tartott 
ki az utolsó darabok süléséig. Szerdán, a 
honismereti kör tagjainak támogatásával 
kerékpártúrát szerveztünk a kukorica – út-
vesztőbe. Csapatokba szerveződve baran-
goltunk a kukoricásban, - néhányan ugyan 
eltévedtünk  -, de azért mindenki szeren-
csésen kijutott. Délután, - csakhogy a napot 
is kukoricával zárjuk- egy kedves munka-
társunk felajánlásának köszönhetően főtt 
kukoricát ehettünk. Csütörtökön a mozié 
volt a főszerep! A gyerekekkel a Minyonok 
2: Gru színre lép animációs mesét nézhettük 
meg 3D-ben, majd ebéd után - egy támoga-
tónknak köszönhetően- a Rónay-fagyizóban 
egy gombóc fagyira vendégül voltunk látva. 
Pénteken ismét biciklire pattantunk, és elte-
kertünk a Kiss Menyhért utcáig, ahol az arra 
vállalkozók egész délelőtt lovagolhattak. A 
délelőtt sokak számára jelentett felüdülést. 
 Szeretnénk megköszönni a nagylelkű tá-
mogatásokat, a sok segítséget, mellyel prog-

ramjaink megvalósulásához hozzájárultak. 
Munkánkat a táborozó gyerekek felügyele-
tében diákok is segítették, ők az önkormány-
zat nyári diákmunkáján vettek részt.

Szociális intézmény dolgozói

KISZOMBORI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY HÍREI
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■ Mindannyian ismerjük a mondást és a 
magyarázatát is: Veszek neked, toronyórát, 
lánccal. Ezt a telhetetlen személynek, főleg 

gyerekeknek volt szokás mondani gúnyos 
vagy tréfás ígéretként, a lehetetlen kíván-
ság teljesítésére. 

 A Polgárok Kiszomborért Egyesület félig 
beváltotta ezt a majdnem lehetetlen kíván-
ságot, ha nem is lánccal, de a civil szerve-

A KISZOMBORI NAGYBOLDOGASSZONY-
TEMPLOM BÚCSÚJÁNAK ÜNNEPI RENDJE

Augusztus 13-án, szombaton Szentségimádás 
lesz a templomban reggel 8 órától este 17 óráig. 

Ezt követően 17 órakor szentmise 
az eperjesi kerület papságával.

NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA HÍREI

Augusztus 14-én vasárnap 10 órakor kezdődő szentmisét Szőcs László 
Szeged szolgáló jezsuita atya mutatja be. Ezt követően, körmenet keretében 
megszenteljük a plébánia épület előtt található keresztet, melyet Borsi Sándor 
szobrászművész újított fel.
Az ünnepség végén szeretetvendégségre hívjuk és várjuk a megjelenteket.

Az Egyházközség nevében:
 Attila atya

TORONYÓRA LÁNC NÉLKÜL – 
AVAGY ÚJRA MŰKÖDIK FALUNK TEMPLOMÁNAK ÓRÁJA
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zet összefogásának eredményeként a falu 
lakói ismét visszakapták a toronyórájukat, 
működőképesen. Már a próbaüzem alatt 
híre kelt, hogy újra működik Kiszombor 
egyetlen templomának órája. Az egykori 
mechanikus toronyóra hozzávetőlegesen 
egy évtizede ütötte el az utolsó óráját. A 
nagyfokú kopás, az évszázados rozsdáso-
dás következtében végleg leállt a mecha-
nika. Az egyesület tagsága úgy ítélte meg, 
hogy a községben található egyetlen meg-
bénult toronyórájának mozdulatlansága 
rossz üzenet az itt lakóknak és az odaláto-
gatóknak is. 
 De ne vágjunk a történet közepébe, 
kezdjük az elején és ismerkedjünk meg az 
ötletgazdával és a mellé álló egyesülettel. 
Süliné Rácz Emőkének a fejében fogal-
mazódott meg két évvel ezelőtt a gondo-
lat, hogy a falu óráját meg kellene javítani. 
Otthon a családi kupaktanács összeült, és 
meghozták a döntést, a tősgyökeres família 
összeadja az órajavítás költségét. Ez a terv 
sajnos nem valósult meg, megjegyzem, 
nem a Süli családon múlt! 
Az év elején, tizenöt egyformán gondol-
kodó zombori lakos részvételével megala-
pítottuk a Polgárok Kiszomborért Egyesü-
letet. Az egyesületünk fő célja: Kiszombor 
község polgárai körében a lokálpatriotiz-
mus erősítése, a település lakókörnyezet 
fejlesztése, közösségi élettér minőségi javí-
tása, természeti, kulturális adottságai, ha-
gyományai ápolása. 
 Havonta egyszer tartunk összejövetelt, 
melyen sok téma szóba kerül. A beszélge-
tések során a templomunk óraszerkezeté-
ről is esett szó. Süliné Rácz Emőke és ked-
ves férje, Süli József felajánlották részünkre 
ezt a nemes feladatot, hogy a családi ötlet-
hez kapcsolódjon az egyesület is, és közös 
összefogással teremtsük meg az anyagi 
feltételét a munkálatoknak. Az ötletgazdák 
vállalták, hogy beszélnek, egyeztetnek Bá-
ron Sándor, makói órásmesterrel. Ezután 
az események felgyorsultak. Az egyesület 
tagjai összeadták az anyagi forrást, az órás-
mester azonnal hozzáfogott a javításhoz. 
Így június végére már próbaüzemmel is-
mét a pontosidőt üti a másfél évszázados 
óránk.
 Az időmérés egyidős az emberiség tör-
ténelmével, technikájában, fejlődésében új 
korszakot nyitott a mechanikus órák meg-
jelenése. "Csodálatos óramű, mely éjjel-
nappal méri a 24 órát. Éjjel egykor egyszer, 
kettőkor kétszer üt, ami nagyon hasznos 
mindenrendű embernek" - lelkendezett 
1335-ben egy kortárs.
 A kerekes óra feltalálásának pontos 
időpontját nem lehet megállapítani, mint 
ahogy azt sem, kinek köszönhető a döntő 

szerkezeti elem, a gátszerkezet elkészítése. 
Ez fékezte ugyanis az órát mozgató süllye-
dő súlyt, biztosítva ezzel az óra egyenletes 
járását. Annyi tudható csak, hogy a szer-
kezet a 13. században jelent meg, és a 14. 
században terjedtek el a kerekes órák.
 A legkorábbi óraművek bonyolult, több-
funkciós szerkezetek voltak, némelyik el-
sődlegesen nem is a napi időmérést szol-
gálta, hanem a csillagászati eseményeket 
- az égitestek mozgását - jelezte. A kor leg-
híresebb óraműve, a Jacopo de'Dondi által 
1344-ben felállított padovai toronyóra az 
órákon kívül mutatta a bolygók mozgását, 
a hónapokat és az év ünnepeit is. Az 1352-
ben készített, harangjátékkal is ellátott 
strasbourgi órán a háromkirályok hajla-
doztak, kakas kukorékolt, sőt, egy mutató 
még az érvágásra alkalmas időpontokat is 
jelezte!
 A világ másik legrégebbi, máig fenn-
maradt mechanikus időmérő szerkezeté-
nek, az angliai Salisbury székesegyházá-
nak 1386-ban készült órájának nem volt 
számlapja, csak az óránként megszólal-
tatott harang jelezte az idő múlását. A 
középkorban csak a kolostorok lakóinak 
életritmusa igazodott az órához, így az 
időmérő szerkezetek fejlődésének törté-
netében sokáig főleg szerzetesek neveivel 
találkozunk. A 14-15. században jelen-
tek meg a gazdagabb városok  templom-
tornyain az első mechanikus órák. Ezek 
elsősorban hangjelzésekkel - harangüté-
sekkel - tudatták az  órához kötött né-
hány esemény idejét: az istentiszteletek 
vagy a bíráskodás kezdetét, a városka-
puk, valamint a piacok nyitását-zárását.
Források híján nem lehet biztosat monda-
ni arról, mikor és hol helyezték üzembe a 
Magyar Királyságban az első órát. A legko-
rábbi adat Besztercebányáról maradt ránk, 
ahol egy 1386 és 1399 közötti városi szám-
adás már említ egy János nevű órásmestert, 
aki Sziléziából települt a gazdag német pol-
gárság által lakott felvidéki bányavárosba. 
Valószínűleg a német területekkel fenntar-
tott élénk kapcsolat hatása alatt rendeltek 
órát a város főterére, ahol a templomot, a 
városházát és a vásárcsarnokot a legvagyo-
nosabb polgárok, a Ringbürgerek házainak 
gyűrűje vette körül.
 A következő század első évtizedeiből 
Pozsonyból, Bártfáról és Sopronból van-
nak adatok toronyóráról, de készíttetésük 
időpontját nem lehet megállapítani Legin-
kább az időméréssel kapcsolatos költsége-
ket: az óra felügyelőjének bérét, a javítás, 
karbantartás díját, az alkatrészek vagy ép-
pen a kenőolaj árát  őrizték meg a források. 
Ezek a költségek nem számítottak jelen-
téktelennek a város kiadásai között, mivel 

a kezdetleges szerkezetek igen gyakran 
szorultak javításra, a mozgó alkatrészeket 
pedig sűrűn kellett cserélni.
 A soproni óráról tudjuk, hogy az a város-
toronyban mutatta az időt. Rendszeres ola-
jozása az éjjeliőr feladata volt, aki az órát és 
az esetleges tüzet is kiáltotta. Az órakiáltás 
rendszeresen és több helyen történt. Az 
órakiáltás más városban is szokásban lehe-
tett már a 15-16. században, de Sopronon 
kívül csak későbbi korból maradtak fenn 
erről adatok. Hasonlóan gyérek az adata-
ink magáról az óraállítás tényéről is. Bizto-
san toronyóra mutatta az időt a középkor 
vége felé Kassán, Nagyszebenben, Brassó-
ban, Esztergomban, Egerben és Váradon, 
de nagy valószínűséggel Kolozsváron és 
Budán is.
 A toronyóránk történetéről keveset írtak, 
jegyeztek le. De azt tudjuk a Kiszombor 
története című monográfiából, (szerkesz-
tette: Marosvári Attila 2008. Kiszombor 
Község Önkormányzata) hogy 1869-ben 
az új, gúla alakú tornyot bádoggal vonták 
be, a keresztet aranyozták, melyet janu-
ár 2-án nagy tömeg jelenlétében áldottak 
meg, és helyeztek föl a helyére. Ugyan-
ekkor készült el a toronyóra, melyre már 
1863 óta folyt a gyűjtés. Sajnos nem ma-
radt feljegyzés, hogy ki volt az órásmester, 
akitől az egykori zomboriak megrendelték 
ezt a különleges szerkezetet. A következő 
adat az időmérőről 1927-ből való. „Ez év 
tavaszán megkezdődtek a munkálatok a fa-
luban. A villanyt bevezették a községházá-
ra, a jegyzői, adóügyi jegyzői szolgálati la-
kásokba, a postahivatal és a postamesternő 
szolgálati lakásába, az iskolába és az igaz-
gatói lakásba, az újtelepi iskolába és tanítói 
lakásba, a plébániára és a kántorházba. A 
templom villamosítását a kegyuraság, a Ró-
nay család finanszírozta (2000 P), a község 
egy csillár vásárlásával (600 P) segítette az 
egyházat. A villamosítással egy időben meg-
javították a toronyórát, új harangokat és 
ütőszerkezetet is beszereztek.”- olvashatjuk 
a Kiszombor története I. kötet 424. olda-
lán.(Szerkesztette: Marosvári Attila 2008. 
Kiszombor Község Önkormányzata)
 Az órát valószínűleg az elmúlt évtizedek 
során több alkalommal is javították más-
más mesterek.
De most essen szó arról a mesteremberről, 
aki újból életet lehelt a régi, beteg óraszer-
kezetbe. 
 „Gyerekkorom óta érdekeltek a mechani-
kus szerkezetek. Édesanyám egy fadoboz-
ban, az ékszerei között tartott néhány órát. 
Ezeket kértem el. Amerre iskolába jártam, 
arra dolgozott, Varjasi Zoli bácsi órás, hoz-
zá vittem el ezeket. Kértem tőle csavarhú-
zókat, s úgy tettem, mintha én is javítanék. 



Folytatás a 14. oldalon!
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AZ OLÁH VERONIKA ALAPÍTVÁNYNÁL 
NYÁRON SINCS SZÜNET
 A képek önmagukért beszélnek, de mégis 
kell néhány gondolatot megosztani az olva-
sókkal:
� Júniusban néptánc táborban voltak az al-
sós diákjaink Hajnal János táncpedagógus 
vezetésével. A költségek egy részét (40 ezer 
forint) az Oláh Veronika Alapítvány vállalta.
• Az alapítvány 17 gyümölcsfája  és az isko-
lai díszfák a rekkenő hőségben igényelték a 
rendszeres öntözést, amit több alkalommal 

elvégeztünk. Az önkormányzat a fűnyírást 
vállalta magára. Ültetés: 2021. március. 26. 
�  Fancsali Zoltán és ....Laci átfestették a 
Móricz utcai nagy pavilont és annak beren-
dezéseit - nagyon impozáns lett. A festéket 
(40 ezer forint) az Oláh Veronika Alapítvány 
biztosította.
� Jobb helye lesz a kerítés mellett az 
ültetőágyásoknak. Ezért egy hűvös szombat 
reggel Hajdú István munkagépével segített 
az új helyre költözésben. Ez is igen értékes 
társadalmi munka volt. 

 Köszönet a sok önzetlen segítségért, a ki-
váló minőségű munkáért. 
 Szép és tartalmas tanítási évet kívánok a 
folytatandó iskolai munkához gyermekek-
nek, szülőknek és nem utolsósorban a peda-
gógusoknak. Az Oláh Veronika Alapítvány 
ebben továbbra is segíteni fog.

Süliné Rácz Emőke, 
kuratóriumi elnök

A Kiszomborért Alapítvány folytatja az adománygyűjtést, illetve kérelem alapján lehet támogatásért is fordulni a Kuratóri-
umhoz a nehéz helyzetben lévő gyermekes családoknak támogatásért. A fémhulladékokat megfelelő mennyiségű felaján-
lás esetén szeptemberben elszállítjuk. Kérjük a 30 4998686-os számon vagy messengeren jelezze ajánlását. 
 Az alapítvány gyermekek számára lehetőséget biztosít adományok segítségével érdekes játék kipróbálására. Hamaro-
san jelentkezünk, figyeljék a családok a Kiszomborért Alapítvány facebook oldalát. 

 Rendkívül mozgalmas nyári hónapon va-
gyunk túl, melyben sok-sok minden történt. 
A honismereti kör szervezett opera-előadást 
a templomban a lakosság segítségével, részt 
vehetett az érdeklődő hangfürdőn a Rónay-
kúriában, és folyamatosan még augusztus 
20-ig látogatható az országos hírű kukorica-
útvesztő. Tagjaink a helyi műemlékeket a tu-
risták számára hétvégeken, szinte bármikor, 
nyitják.
 Részt vettünk a megyei önkormányza-
ti napon, nyitva tartották önkénteseink a 
Helytörténeti Gyűjteményt, a Rónay Aladár-
kúria kiállítását, a Rónay-kastélytornyot, a 

Rotundát, valamint hagyományos kemencés 
kenyérlángost sütöttek tagjaink, és bemutat-
tuk régi és legújabb kiadványainkat az ér-
deklődőknek.
 Gyermekek számára is több programot 
szerveztünk:
 honismereti ingyenes nemezelő táborban 
vehetett részt 10 gyermek, kitanulva a neme-
zelés fortélyait Belényi-Rutai Katalin irányí-
tásával, 
 Kesjárné Mészáros Gabriella a sütőgyur-
ma-készítést tanította, 
 Fodor Margó is érdekes kézművességet 
mutatott a gyermekek számára, 

valamint Szalay Zoltán egy szombati napon 
lovagoltatta a gyermekeket a kör szervezésé-
ben.
 Prónai Éva segítségével, a kör támogatásá-
val megnyílt a 2. szabadulószoba gyermekes 
családok számára, ahová várjuk a családo-
kat.
 Kérjük, részletes programjainkért kö-
vessék a https://www.facebook.com/
kzhonismeretikor, illetve a https://www.
facebook.com/utveszto, https://utveszto.
com/ és a https://www.facebook.com/
szabaduloszobakiszombor  oldalainkat.

Endrész Erzsébet 

HONISMERETI HÍREK

OLÁH VERONIKA ALAPÍTVÁNY HÍREI

Endrész Erzsébet, 
elnök

Odaálltam mellé a pulthoz és néztem, mit 
és hogyan csinál” – mesélte Báron Sándor, 
makói órásmester. 
 Egy alkalommal, mikor 10-12 éves le-
hetett, Zoli bácsi megkérte, hogy ha már 
annyira érti a mesterséget, cserélje már ki 
egy ébresztőóra rugóját. Báron Sándor az 
első „vizsgát” követően kapott is mesteré-
től eszközöket, különféle csavarhúzókat.  
Bár órás szeretett volna lenni, édesapjának 
más elképzelései voltak fia pályaválasztá-
sáról. A középiskoláit Szegeden végezte, de 
nem az órásmesterséget tanulta.
„– Az első munkám az egyik középiskolai 
osztálytársam órája volt. Szülei az automa-
ta svájci időmérőt a fővárosba küldték ja-
vítani, de Pestről azzal kapták vissza, hogy 
azt már nem lehet. Végül engem kértek meg, 
hogy nézzem már meg, valóban menthetet-
len-e. Addigra már elterjedt a jó hírem.” 
Báron Sándor a szakma egyes fogásait 

autodidakta módon sajátította el, de mes-
terének máig Varjasi Zoltán órásmestert 
tekinti. Majd később, a ’80-as évek végén 
lehetősége nyílt, hogy Budapesten levizs-
gázzon órásságból.
 Az egykor népszerű szovjet gyártmányú 
karórákból már egyetlen eggyel sem talál-
kozik, sőt a mai órák javításával sem fog-
lalkozik, viszont szívesen bíbelődik a régi, 
ma már inkább csak a gyűjtők számára ér-
dekes időmérőkkel. Ütős, ébresztős zseb-
órákkal, kandallóórákkal.
 Hitvallása: „Számomra nincs javíthatat-
lan óra, ha kell, akkor alkatrészt is gyártok 
hozzá. Olyan szerkezet is megfordult már 
a kezemben, mely javításába bele is fárad-
tam.” Van egy (idő) határ, amikor már abba 
kell hagyni. Mindegyik kihívás, hiszen a 
100-150 éves órákhoz neki kell legyártani 
az alkatrészeket. Sikerélményt jelent szá-
mára, ha azok ismét mérni kezdik az időt 

– ez ösztönzi a munkáját.

Kedves Kiszomboriak!
 „Az idő és a világ nem áll meg. Az élet 

törvénye a változás. És azok, akik csak a 
múltra vagy a jelenre figyelnek, biztosan 

elszalasztják a jövőt.”
 Kívánom, hogy sokáig emlékeztessen 
bennünket a toronyóra e híres mondatok-
ra. Vigyázzunk értékeinkre, kincseinkre, 
melyet elődeinktől kaptunk, és a jövő szá-
mára őrzünk meg és adunk tovább gyer-
mekeinknek, unokáinknak.

Kiszombor, 2022. 08. 01.
Szikszai Zsuzsanna - 

Polgárok Kiszomborért Egyesület 
elnöke
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 A Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete ebben az év-
ben ünnepli a 40. születésnapját. A júliusban megtartott ünnepség 
kapcsán szeretnék pár szóban a kiszombori csoportban folyó mun-
káról szólni. A 2022. évi taglétszám 54 fő. Idén sajnos három tagun-
kat elveszítettük. Nyugodjanak békében!
 Kéthetente hétfőn 14 órakor a művelődési ház klubhelyiségében 
szoktunk összegyűlni, ami akadálymentesen megközelíthető a hátsó 

bejáraton keresztül. Ezeken a klubfoglalkozásokon aktuális prob-
lémáinkat szoktuk megbeszélni, valamint szakmai és közéleti ven-
dégelőadóink tartanak előadásokat, és válaszolnak kérdéseinkre. 
Szeretettel hívjuk és várjuk a hozzánk hasonló gondokkal küszködő 
embertársainkat. Egymás társaságában jobban megértjük és át tud-
juk beszélni hétköznapi kihívásainkat.

 Berényiné Kádár Ibolya

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK CSONGRÁD MEGYEI EGYESÜLETÉNEK 
HÍREI
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■ 2022. június 18-án egyesületünk Köz-
gyűlést tartott a Vályogos rendkívüli víz és 
anyagi helyzetének megtárgyalására. Sajnos 
a rendezvény alacsony érdeklődés mellett 
zajlott, ami a lényeget nem befolyásolta, csak 
sajnálatos. A vezetőség tájékoztatta a jelenlé-
vőket az egyesület helyzetéről. Döntés szüle-
tett arról, hogy az elsődleges feladat az, hogy 
a vizes élőhelyet biztosítsuk, hiszen enélkül 
nem élnek meg a tó élőlényei. Amennyiben 
a nyári hőséget átvészeljük, így még marad 
esélyünk egy a tavaszi szintet megközelítő 
vízpótlásra. Vizünk jelenleg a helyzethez 
képest megfelelő minőségű, a szakvélemény 
szerint beavatkozást nem igényel. Sajnos, az-
óta a mindenki által ismeretes áram árválto-
zása is nehezíti a helyzetünket, erre jelenleg 
is keressük a megoldást.

• Egyesületünk megrendezte július 10-én 
tagjaink számára a háziversenyt. A verse-
nyen 14-fő indult. Izgalommal várta min-
denki a helyhúzást és horgászhelyek elfogla-
lását. Az időjárás kissé szeles és hűvös volt 
reggel, de utána kisütött a nap. Többen tud-
tak pontyot fogni, de a törpeharcsa is meg-
mutatta magát. A horgászat után egy finom 
marhapörköltet fogyaszthattunk el. 
Helyezettjeink:  

1. Kádár Tamás,  
2. Frankó Zoltán,  
3. Dékány Lajos.

• Törpeharcsa fogó horgászversenyt rende-
zett egyesületünk június 19-én. Ez egy új 
versenykiírás volt, amely kifejezetten erre a 
haltípusra irányult. 16 versenyző jött össze 
erre a megmérettetésre. A horgászmódszer 
szabadon választott volt, és ráadásul két bo-
tos. Szóval bele lehet gondolni, unatkozásra 
nem volt idő. Csali általában ami a fogóssá-
got jellemezte kukorica, csonti, giliszta volt. 
Az ötórás verseny alatt 2,5-3 kg törpét össze 
lehetett fogni. Ezzel a versennyel nemcsak 
egy jót szórakoztunk, hanem gyérítettük a 
törpeharcsa-állományt is a tóban.
Helyezettjeink:  

1: Szitás Róbert: 4300 g,  
2: Szőllősi László: 3750 g,  
3: Papp Gábor: 3600 g

 A helyezetteknek gratulálunk! Köszönjük 
a résztvevőknek, hogy jelenlétükkel meg-
tisztelték versenyeinket. Bízunk benne, hogy 
a jövőben ismét találkozhatunk!

• Kérjük vendéghorgászainkat, hogy a hor-
gászat megkezdése előtt tájékozódjanak ta-
vunk horgászrendjéről, mert az több helyen 
is eltér az Országos Horgászrendtől.

• A vezetőség döntése értelmében, aki 22-
06 közötti időben horgászni akar, köteles a 

kihelyezett beíró füzetet vezetni egész év-
ben. Az intézkedés lényege, hogy az ebben 
az időszakban horgászókról az ellenőrzést 
végzőknek több információja legyen, illetve 
tájékoztatást kapjunk arról, hogy ebben az 
időszakban hogyan alakul a halfogás. Ké-
rünk mindenkit, hogy a halőrháznál elhe-
lyezett füzetet vezesse, ha kérdése merülne 
fel, azt ellenőrnek vagy a fegyelmi bizott-
ság vezetőjének, illetve a kiszombori.she@
gmail.com címen jelezze.

• Napijegyek értékesítése a megszokott 
forgalmazó helyeken, lehetséges, amit a 
vendéghorgászok a jegyárakkal együtt a 
valyogos.hu oldalon megtalálnak.

• A Vályogos-tavon a mágneshorgászat tilos, 
mivel zavarja a horgászatot, illetve zavarólag 
hat a halakra. Ezen túl amennyiben ezt hor-
gászbottal végzik, ez megtévesztő, hiszen jo-
gosulatlan vagy meg nem engedett horgász 
módszerre utalhat!

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

• Örvendetesen szaporodnak a vélhetően 
nagyobb halak kapásai. Május 4-én Raffai 
sporttárs egy készségét *tulajdonította el egy 
ismeretlen tettes, majd 06.15-én Zombori 
sporttárs egyik felszerelése is hasonló sorsra 
jutott. Szerencsére mindkét készséget sike-
rült visszaszolgáltatnunk jogos tulajdonosá-
nak. Kérjük a tisztelt horgásztársakat, hogy 
NE bízzák a véletlenre! Bizony vannak a tó-
ban nagyobb halak is, és éhesek. Ne hagyják 
őrizetlenül, biztosítatlanul eszközeiket. 

 Köszönjük mindazoknak, akik idén is tá-
mogattak bennünket személyi jövedelem-
adójuk 1%-ával!

Vezetőség

VÁLYOGOSI HÍREK
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