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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

 Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Kép-
viselő-testülete a 114/2022. (IX.27.) számú kép-
viselő-testületi határozatával elfogadta a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázat 2023. évi fordulójához történő 
csatlakozást.
 A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjrendszer a hátrányos helyzetű, szo-
ciálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való 
részvételének támogatása.
 A Bursa Hungarica Ösztöndíjban kizárólag a 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata köz-
igazgatási területén állandó lakóhellyel rendel-
kezők részesülhetnek.
 A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben ki-
töltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva 
a Kiszombori Polgármesteri Hivatalhoz kell be-
nyújtani. A pályázatok rögzítésének és benyúj-
tásának határideje 2022. november 3.
 Az ösztöndíjpályázatra azok a Kiszombor te-
rületén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szo-
ciális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

1. felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hall-
gatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali 
munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és 
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, 
osztatlan képzésben felsőoktatási szakképzésben 
folytatják tanulmányaikat. – „A” típusú pályázat;
2. a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi 
előtt álló középiskolások; illetve felsőfokú vég-
zettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intéz-
ménybe felvételt még nem nyert érettségizettek, 
akik a 2023/2024. tanévtől kezdődően felsőok-
tatási intézményben teljes idejű (nappali mun-
karend) alapképzésben, osztatlan képzésben 
vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt 
venni. – „B” típusú pályázat.
 A pályázatról részletes információt a www.
emet.gov.hu oldalon az EPER-Bursa belépési pont 
alatt és a http://www.kiszombor.hu/bursa-2023.
html oldalon vagy a Kiszombori Polgármesteri 
Hivatalban a 62/525-090-es telefonszámon kap-
hatnak.

2022. október 21-én helyezték örök nyugalomra 
GULÁCSINÉ SOMOGYI ILONÁT 

községünk volt jegyzőjét, aki 1990. december 1. napjától 1998. november 15-ig 
töltötte be a jegyzői munkakört. Nyugodjon békében, emlékét megőrizzük!

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

 Felhívjuk a figyelmet, hogy az Országos Tűz-
védelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) 
BM rendelet 225§-a értelmében a belterületi, 
valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok 
használata során keletkezett hulladék szabadtéri 
égetése tilos.
 Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az in-
gatlan tulajdonosa, használója köteles a területet 
éghető hulladéktól és további hasznosításra nem 
kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.
A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon találha-
tó tűzhely vagy grillsütő használata nem tiltott a 
tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) idején 
sem. Az ilyen – nyílt lángú – berendezések, esz-
közök használata, tűz gyújtása az ingatlanon be-
lül az általános égetési szabályok betartása mellett 
történhet.
 Kérjük az ingatlan tulajdonosokat, használókat 
szíveskedjenek a fenti szabályokat betartani!

TÁJÉKOZTATÓ AZ AVAR ÉS 
KERTI HULLADÉK 

ÉGETÉSÉNEK TILALMÁRÓL

BURSA HUNGARICA INFORMÁCIÓK

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!
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

FONTOS TUDNIVALÓK A HULLADÉKUDVAR HASZNÁLATÁRÓL
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ÓVODAI HÍREK
BEPILLANTÁS AZ OVIS MINDENNAPOKBA
 „Kip-kop kopogok, óvodába indulok…” A nyári takarítási szünet befe-
jeztével szeptemberben nemcsak az iskola, hanem az óvoda is kitárta ka-
puit a gyermekek előtt. A megújult, megszépült csoportszobák esztétikus, 
és biztonságot adó légkört teremtve várták reggelente az intézményünkbe 
igyekvő gyermekeket. A nyár folyamán négy csoportszoba kapott teljesen 
új burkolatot és festést. Emberfeletti és nagy példamutatásról tettek tanúbi-
zonyságot óvodánk mostani és nyugdíjba ment dajkái, akik fáradtságot nem 
ismerve, igazi csapatként takarítottak, hogy szeptemberben elkezdődhessen 
a 2022/23-as nevelési évünk. Munkájukat ezúton is köszönjük! Az új kicsik 
befogadása is szeptemberben kezdődött, melyet két program előzött meg. 
Egyik a júniusban tartott „Én is ovis leszek” ismerkedős délutánunk, másik 
az augusztusi családlátogatások. Ezek mind olyan lehetőségek, melyek a ki-
csik intézményünkbe való beilleszkedését segítik, illetve lehetőséget terem-
tenek a szüleikkel való bizalmi kapcsolat kialakítására. 
 Az óvodai élet első heteiben nagy hangsúlyt fektetünk az ismerkedésre. A 

gyerekek megismerkednek egymással, az óvoda helységeivel, a dolgozókkal, 
a napirenddel, a csoportszokásokkal, a szabályokkal. Igyekszünk mindent 
megtenni azért, hogy minél hamarabb kialakuljon a bizalom, amely min-
den ismeretátadásnak és a későbbi óvodai életnek az alapja lesz. Sok ölbeli 
játékkal, bábozással, énekkel segítjük ezt az időszakot, természetesen a na-
gyobb társak bevonásával, akik mintaként példát mutatnak a kisebbeknek. 
Ilyenkor zajlanak le az első értekezletek is, ahol a szülők megismerkednek 
egymással, az óvoda házirendjével, tájékoztatást kapnak a leendő progra-
mokról, és megválasztják az új SZMK - tagokat is.
 Szeptember végén a NÉPMESE NAPJÁRA emlékeztünk, ami természetes 
is egy óvodában, de reméljük, hogy az, minden gyermeket nevelő családban 
is. Ezen a délelőttön rendhagyó módon az óvodapedagógusok öltöztek be 
meseszereplőknek. A rendhagyó előadásukban látható Répamesével igazán 
vidám meglepetést szereztek a gyerekeknek.
Október legelején a zene világnapját is megünnepeltük, mert az éneklés és a 
zene gazdagabbá teszi mindennapjainkat. Kell, hogy mindennap minőségi 

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

BÖLCSŐDEI HÍREK
 Augusztus hónapban csoportonként búcsút 
vettünk az óvodába készülő gyermekeinktől. Az 
idén a Pillangó csoportból 11, a Katica csoport-
ból 9 és a Napsugár csoportból 2 gyermek lett 
óvodás. Augusztus utolsó hetében elvégeztük a 
bölcsőde összes helyiségében a szükséges fertőt-
lenítési és takarítási teendőket, hogy szeptember-
től ismét tiszta és higiénikus környezetben fogad-
hassuk az újonnan érkező és a bölcsibe visszatérő 
gyermekeket. A csoportszobákban a korosztá-
lyokhoz igazodva kicserélődött a játékkészlet, és 
felkerültek az őszi dekorációs elemek is, így nem 
csak tiszta, hanem barátságos, hívogató és eszté-
tikus játszószobák várták a kicsinyeket. 
A nyár során 3 db érintésmentes hőmérővel gaz-
dagodott bölcsődénk, melyeket Endrész Erzsé-
bet és Bajnóczi János önkormányzati képviselők 
ajánlottak fel számunkra.
   Szeptember első napján ellátogattunk az óvo-
dába, ezzel is segítve a gyerekek gördülékeny és 
zökkenőmentes beilleszkedését az új intézmény-

be. Ez az időszak a beszoktatások kezdete a mi 
intézményünkben is.  A beszoktatásokat a szülő 
aktív jelenléte mellett fokozatosan, az egyéni 
igényekhez igazítva tesszük könnyebbé a gyer-
mekek számára. Ez az időszak általában 2 hetet 
vesz igénybe. Szeptember második felében cso-
portonként megtartottuk a nevelési év első szülői 
értekezleteit, megismertetve a szülőket a bölcső-
de működésével, házirendjével, a szakmai prog-
ramunkkal és a tervezett éves programjainkkal. 
   Bölcsődénkben kiemelt figyelmet fordítunk a 
családokkal, szülőkkel való folyamatos kapcso-
lattartásra. Közös programjainkat a környezeti 
nevelés témaköréhez kapcsolódóan tervezzük 
és valósítjuk meg. Októberben szülőcsoportos 
beszélgetésre invitáltuk a szülőket. A témakö-
röket az adott csoport aktuális fejlődési szintjé-
nek megfelelően választjuk ki. Őszi első közös 
szülős programunk a „Tökjó” töknap, ami közös 
tökfaragással, tökös sütifogyasztással és sülttök 
kóstolóval egybekötve zajlik. A faragást pedig 

gyertyagyújtással és az elkészült remekművek ki-
helyezésével zárjuk.

                                  Naszradiné Sódar Judit 
kisgyermeknevelő, Pillangó csoport

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 személyazonosságukat 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.
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zenét is hallgassanak, mert a gyermekeket meg-
nyugtatja az éneklés, az énekszó. A tornaszobá-
ban valamennyi ovisunk megismerkedhetett sok-
sokféle zenei és hangkeltő eszközzel. Élő zenélést 
is hallgathattak óvodapedagógusaink előadásá-
ban sokféle hangszeren. Hangokat keltő hétköz-

napi használati eszközökkel különleges dallamok, 
hangok elővarázsolása után egy közös éneklés és 
táncolás adott felüdülést és boldog perceket az 
ovi apraja-nagyjának.

Egyik napon félig letört és megrepedt a 
járda melletti hatalmas juharfa egyik ága, 
veszélyeztetve a biztonságos közlekedést. 
Segítségünkre sietett a Makói Tűzoltóság, 
és emelődaruval le tudták vágni a veszélyes 
ágakat, hogy megelőzzük a további bajt. Há-
lásan köszönjük a gyors beavatkozást, ve-
szélyelhárítást Balogh Róbertnek és kiváló 
munkatársainak. Valamint az önkormány-
zat munkatársainak a kiszáradt fák kivágá-
sát, a fák elszállítását, a terep rendezését.

Börcsökné Balázs Márta, 
óvodavezető

 Világ körül a nagyikkal” címmel egy képzelet-
beli utazásra hívtuk a kedves nagyszülőket októ-
ber 17-én, a Kincset érő nagyik” projektnapunk 
alkalmából. Ez a nap nagy tisztelet irántuk, illetve 
kiválóan erősíti a nagyszülő-unoka közötti külö-
nös bizalmi és érzelmi kapcsolatot. 
 Az ötlet a nevelési évet nyitó értekezleten me-
rült fel, ugyanis minden alkalommal más, valami 
különleges témát találunk ki. Minden csoportunk 
választott magának 1-1 országot, amelyekkel 
megismerkedhettek a gyerekek - a népszokása-
ikkal, jellegzetes hagyományaikkal, nyelvükkel, 
zászlóikkal, különleges ételeikkel. Két hétig ezek-
kel a témákkal foglalkoztunk a gyermekekkel, 
bevonva persze a szülőket is. A Napraforgók Spa-

nyolországgal, a Napsugarak Franciaországgal, 
a Bajnokok Németországgal, a Katicák Olaszor-
szág és a Ficánkák Erdély sajátosságaival ismer-
kedtek. A két hét fénypontja a közös nagyis nap 
volt. 
 Az érdeklődés idén is nagy volt, szinte va-
lamennyi most óvodába lévő ovisunkkal jött 
nagyszülő – sőt, akivel kettő, három is. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy egyre több nagypapa is 
ellátogat rendezvényünkre. 
 A csoportokban a választott országra jellem-
ző barkácsolós tevékenységgel, közös játékkal 
telt az idő - egészen a záróprogramig, amit egy 
zenei szignál jelzett. A nagy közös bemutatkozá-
son minden kedves vendégünk együtt volt jelen 

a hátsó játszó udvarunkon. A ragyogó szép idő-
ben a teraszon mutattak be a gyerekek egy-egy 
kis ízelítőt - pontosabban eredeti nyelven mond-
tak mondókát, énekeltek dalokat, vagy zenére 
táncoltak. A nagy utazáshoz persze bőröndök is 
kellenek. Azokat pedig megtöltöttük az adott or-
szágok jellegzetességeivel, hogy kicsik és nagyok 
is megcsodálhassák. A programot egy „helikop-
teren” fejeztük be, amivel jelképesen Halász Jutka 
dallamaival mindenki haza utazhatott Magyaror-
szágra. Ismét jó volt együtt!!

Baranyiné Gulácsi Zsuzsanna, 
szakmai munkaközösség-vezető

Balázs Tímea, 
óvodapedagógus

ISKOLAI HÍREK
KEDVES OLVASÓK!
 Elindult a 2022/2023-as tanév. Üres állás-
helyeinket sikeresen feltöltöttük, három új 
tanítóval, egy pedagógiai asszisztenssel és egy 
óraadó kémia tanárral felkészültünk az idei 
munkára. 
 Ugyan az évnyitónkat az eső elmosta, így 
az újság lapjainak segítségével mutatom be 
Önöknek az idei tanévben az iskolában dolgo-
zókat: 

 Az iskola működését és működtetését segítik: 
Vízhányó Mária intézményvezető – helyettes, 
Tóth Edit iskolatitkár. 

 Pedagógusaink: 1. a tanítói: Boda Mariann, 
Silóczki Ágnes, 1. b  tanítói: Galamb Ágnes, 
Tóth-Rozsán Tünde, 2. a: Kazárné Karkus Már-
ta és Porkoláb Mária, 2. b: Benyóné Novotni 
Lívia és Harkai Noémi 3. a: Berec Anasztázia 
és Csordás-Rokszin Mónika, 3. b: Kiss Virág 
és Kovács Kitti, 4. a: Szabóné Vígh Erzsébet, 4. 
b: Nagy-György Ágens, 5. a: Juhász Petra, 6. a 
Prónai Éva, 7. a Szigeti Tímea, 8. a Dr. Kertész-
né Mészáros Tünde, 8. b Pásztor Attila. 

 További pedagógusaink: Baloghné Papós 
Borbála, Gyulai Gabriella, Haklik János, Háló 
Sándor, Nagy Róbert, Rónainé Török Csilla, 
Simor Gábor és Tiszaszegi Csilla.

 A pedagógusok feladatait és az irodai munkát 
segítik: Békésiné Kovács Kitti, Boros Attila és 
Szebeni Csilla. 
 Az épületeink karbantartásáról és tisztaságá-
ról Balázs Vivien, Bali Andrásné, Jene Józsefné, 
Lőrinc Istvánné, Sárkány Róbertné, Tenczer 
Mihály és Vígh Ibolya gondoskodik. 

 Minden kollégámnak, diákunknak, család-
tagjainak sok erőt, jó egészséget, türelmet és 
kitartást kívánok az idei tanévre!

Vajda Ágnes
intézményvezető
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PALACSINTASÜTÉS, MESETÚRA, HAMBI, 
TEKE…
 … csak néhány említés a 2022. szeptember 30-
án tartott családi sportnapunkról. 
 Ezen a napon rendhagyó módon 14 órakor 
érkeztünk az iskolába egy színes programokkal 
tarkított, szürkületbe hajló, szórakoztató délután-
ra, melyre örömmel hívtuk az óvodásokat is, akik 
egy hősökkel tarkított, színes világba csöppenhet-
tek a tornacsarnok falai között, majd palacsintá-
val enyhíthették éhüket az izgalmas mese(kaland)
túra során.
 A felső tagozatos diákok 6 állomásból álló osz-
tálypróbán vehettek részt.  A rendezvényre ellá-
togató szülőknek, hozzátartozóknak lehetőségük 
volt főzni a gyerekeknek, vagy bekapcsolódni a 
feladatokba, és gyermekeikkel egymást erősítve 
vetélkedni. Öröm volt látni az anyukákat, apuká-
kat és nagyszülőket, akik - ha csak egy pillanat-
ra is, de - önfeledten csöppentek bele a gyerekek 
világába.  Az állomások teljesítése után a diákok 
és szülők tekében mérhették össze képességeiket, 
illetve a tanulók szaktanáraik kapuvédelmező ké-
pességét tehették próbára. A délután végére elké-
szültek az ínycsiklandó étkek. A gyerekek jóízűen 
fogyasztották el a paprikást, hot dogot, hambur-
gert, hambit és egyéb finom falatokat. Köszönjük, hogy ilyen sokan velünk tartottak ezen a délutánon, hiszen a gyerekek és szülők visszajelzései is azt 
támasztják alá, hogy egy jó hangulatú, vidám napot tudhatunk magunk mögött.

Szigeti Tímea és Prónai Éva

FELEJTHETETLEN ZENEI ÉLMÉNY…
A nyugdíjasok havában járunk…
 Október 3-án délután iskolánk tantestülete megvendégeléssel várta, fo-
gadta jelenleg nyugdíjas, egykori dolgozóit. Kovács Kitti kolléganőnk két 
kislányt készített fel az ünnepi alkalomra: Szenti Boglárka és Gulyás Veroni-
ka alsó tagozatos tanulók szívhez szóló versekkel köszöntötték a nyugdíjas 
pedagógusokat. 

Eközben a sportcsarnok már megtelt az iskola teljes tanulóifjúságával, peda-
gógusaival, akikhez a nyugdíjasok is csatlakoztak. 
 A Makói Magán Zeneiskola ifjúsági zenekara már hangolt az alkalomra… 

Általános iskolánk igazgatónője, Vajda Ágnes köszöntötte a jelenlévőket és 
a szíves felkérést elvállaló zenekart. Elmondta, hogy október 1-je, a zene 
világnapja alkalmából gyűltünk össze, és ebben az évben így együtt ünne-
peljük. 
 Dr. Csikota József karnagy – igazgató  köszönte a felkérést, és kifejezte 
abbéli örömét, hogy lehetőségek kaptak, hogy muzsikájukkal örömet, vi-
dámságot varázsoljanak a kiszombori hallgatóság szívébe. Minden darabról 
érdekes ismertetőt mondott, és nemcsak zenekarát, hanem gyakran a „kö-
zönséget is vezényelte”.
  Repertoárjukban felcsendültek tipikus fúvószenekari művek, népdalfel-
dolgozások és könnyűzenei darabok is. 
 A koncert érdekessége volt, hogy bemutatkoztak a fafúvós és rézfúvós 
hangszercsaládok. A hallgatóság megismerhette ezeknek a hangszereknek 
a tulajdonságait, jellegzetes hangzásvilágát. A szólamvezető tanárok – akik 
egykori diákjaink vagy tanáraink voltak, illetve jelenleg is Kiszomboron 
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Folytatás a 8. oldalon!

tanítanak –tolmácsolásában halhattunk ismerős dallamokat. Nagy Sándor 
klarinéton, Papp Miklós tubán, Farkas Brigitta kürtön játszott. Produkci-
óikkal a nagyközönséget is megénekeltették, megtapsoltatták. A gyerekek 
kitörő éljenzéssel értékelték Borcsa Lóránd nyolcadik osztályos, trombita 
tanszakos tanulónk teljesítményét, hisz sokéves zenei tanulmányainak ered-
ményeképpen már második éve játszhat a fúvószenekarban.
A lelkes hallgatóság többször is visszatapsolta a kb. 60 fős előadói csapatot.
 Nyugdíjas dolgozóink, tanulóink és pedagógusaink is tetszésüket és kö-

szönetüket fejezték ki a koncerten való részvételi lehetőségért. Lélekben fel-
töltődve, vidáman folytathattuk a napot…
 Tudjuk, hogy a zene az esztétikai-és érzelmi nevelés egyik legfontosabb 
eszköze. Reméljük, máskor is lesz alkalmunk közösen utazni a zene hullám-
hosszán…

Rónainé Török Csilla 
ének-zene tanár

EMLÉKEZÉS OKTÓBER 6-ÁN
 Iskolánkban hagyomány, hogy megemlékezünk történelmünk nagy 
sorsfordulóiról. Ebben az évben az aulában elhelyezett ünnepi faliújsággal 
tisztelegtünk a hősök előtt. Olvashattuk a 13 aradi vértanú nevét és utolsó 
mondataikat. Minden tanuló válaszolhat az olvasottakkal kapcsolatos kér-
désekre, amelyeket tanáraink értékelnek majd. A legpontosabban sikerült 
válaszainkat tanáraink ötössel értékelik. 
 

Október 6-án a Kiszombori Önkormányzat és a Kiss Mária Hortensia 
Honismereti Kör által szervezett fáklyás felvonulással egybekötött megem-
lékezésen iskolánk két tanulója szerepelt. 
 Tóth Tibor Bátor Reményik Sándor: A szobor helyén, Gál Ákos Levente 
pedig Juhász Gyula: Arad című versét szavalta.
 Köszönjük, hogy együtt emlékezhettünk ezen a napon!

Csala Kitti, Klonka Evelin, 
Lele Nóra, Haklik Dorina 8. a osztályos tanulók 

ÁLLATI JÓ NAP A KISZOMBORI DÓZSA 
GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
 2022. október 15-e szombat, hogyan is lehet 
állati jó nap egy iskolában? 
 Megszoktuk, hogy a hétvége főszereplője az 
otthon, a család, nem az iskola.
 Ez az őszi szombati nap a munkáról szólt, hi-
szen áthelyezett munkanapként szerepel a tanév 
rendjében. 
 Tanulóink iskolai életének vidámabbá tételé-
hez egy jeles naphoz kapcsolódó programot talál-
tunk ki.
 Mindenkinek van az állatvilágból kedven-
ce. Október 4-e, az állatok világnapja. Ez a nap 
tisztelgés Assisi Szent Ferenc előtt, aki az állatok 
védőszentje volt. Ő már a XIII. században azt hir-
dette, hogy mindent szeretnünk kell, ami minket 
körülvesz, legyen az élő és élettelen. Az állatok 
gazdagítják életünket. 
 Projektnapunkon a gyerekek állati öltözékben, 
maszkban, arcfestéssel jöhettek szombaton az 
iskolába. Aki nem így tett, az a nap indításakor 
osztálytársai segítségével egy gyors sminkeléssel, 
álarckészítéssel állati jó külsőt varázsolhatott ma-
gának. 
 Változatos programokat kínáltunk a diákok-
nak. Bizonyára kíváncsian hallgatták a kedves 
szülők gyermekeik élménybeszámolóit a nap vé-
gén. Aki nem értesült róla, most néhány tanuló 
rövid beszámolójából megteheti. 
 „Végre lazíthattunk! Álmosan érkeztem a suliba, 
aztán állati jó mesefilmrészletet néztünk meg, 
melyről később plakátot kellett készíteni, kihelyezni 
a tanterem ajtajára, hogy a többi dózsás diáktárs 
megcsodálja és kitalálja, hogy mi melyik mesével 
indítottuk az ÁLLATI JÓ NAPUNKAT.”
„A mai napon megtanulhattuk, hogy október 4-én 
van az állatok világnapja, nagyon tetszett az álarc-
készítés és az egyik osztálytársunk még arcfestést is 
készített nekünk.” (Cseri Linett,
Léhman Lénárd, 4. b)
„Édesanyám róka arcfestést készített nekem, utána 
kiderült, hogy a Vuk című magyar mesét fogjuk 
megnézni, amihez közösen egy plakátot is készítet-
tünk.” (Terhes Viktória, 4. b)

 „Az állatok világnapja témájú szombati tanítási 
napon ezeket a rekordokat ismertem meg: 
A legerősebb állat az afrikai elefánt, amely akár 
600 kg-ot is fel tud emelni ormányával, hátán 800 
kilogrammot is elbír. 
A legbüdösebb állat a zorilla, amely ha kiereszti 
bűzét, azt 1,6 km-re is meg lehet érezni. Hosszútá-
von leggyorsabb állat a villásszarvú antilop, amely 
56 km/h-val tud menni, 6 km-en át. 
A legkisebb madár a méhkolibri, ami 6 cm-es.” 
(Gulyás Sebestyén, 7. a)
 „Az örökös ökoiskoláról is hallhattam Erzsike 
nénitől és Jancsi bácsitól. Megtudtam, hogy a Föl-
dünk olyan, mint egy nagy kamra. Vigyázni kell 
arra, hogy amennyit kiveszünk belőle, annyit visz-
sza is kell tennünk.” (Szabó Bendegúz, 4. a)
„Boldogan érkeztem ma az iskolába, egész éjjel 
alig aludtam, hiszen szerettem volna megosztani 
osztálytársaimmal a tegnapi sikerünket. A RÍM-
BE SZEDETT TERMÉSZET szavalóversenyen a 
SZTE Füvészkertben nagy meglepetésre első helyet 
értem el a térségi általános iskolák tanulói közül. 
Varga Levente osztálytársam 3. helyezett lett, 
Durmics Hédi -5. a osztályos tanuló- pedig nagyon 
színvonalas produkciót nyújtott, annak ellenére, 
hogy még soha sem járt szavalóversenyen. 
Nagyon köszönjük Prónai Éva tanár néni felkészí-
tését, lelkesítését.
A szombati napunk az állatokról szólt, és a tegnapi 
élmény hatására izgatottan vártam a mai napot.” 
(Rácz Kirill, 6. a)
„Nagyon örültem, hogy az osztálytársak az állati 
jó jelmez kategória győztesének ismertek el. Szü-
leim legszebb őzgidája voltam a jeles szombaton.” 
(Pásztor Zoé Elena, 4. a)
 Alsó tagozatosaink is életkori sajátosságuk-
nak megfelelő információkkal gyarapították tu-
dásukat az állatvilág, környezetvédelem terén.  
Mesés reggellel indítottak. Dr. Bubó; Vízipók-
Csodapók; Tom és Jerry; Fülesmackó; Babar, 
az elefántok királya; A pityke és a kökény című 
mesék megtekintése után egy-egy meseszereplőt 
életre keltettek termésből, papírból, egyéb anyag-
ból. Furfangos találós kérdéseket, képrejtvénye-
ket, társasjáték-feladványokat oldottak meg a 

lelkes kisdiákok. 
Bízunk benne, hogy ezen a különleges szombati 

tanítási napon olyan élményekkel, tudással tér-
tek haza a gyerekek, amelyben Antoine de Saint-
Exupéry tanítása is megjelenik.
„Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, 
amit megszelídítettél.”

ZölDÖK és Öko-munkaközösség

HOGYAN SEGÍTÜNK A TOVÁBBTANU-
LÁSBAN?
 Intézményünk folyamatosan figyelemmel kí-
séri a pályázati lehetőségeket. Ennek köszönhető, 
hogy a tavalyi esztendőben csatlakoztunk a Ta-
nítsunk Magyarországért! programhoz. 

 A Szegedi Tudományegyetem hallgatói (men-
torok) vállalták, hogy kijárnak a Szeged térségi 
iskolák felső tagozatos tanulóihoz. Céljuk, hogy 
segítsenek a gyermekeknek a tanulás módszer-
tanának tökéletesítésében. Beszélgetnek alapve-
tő viselkedésbeli normák jelentőségéről s ezek 

betartásáról. Felügyeletük alatt Makón és Szege-
den gyakorolják az önálló közlekedést, s közben 
ismerkednek a várossal is. Ennek segítségével 
megjegyzik a legfontosabb épületeket s a közép-
iskolák egy részét. Jó alkalom ez arra is, hogy a 
továbbtanulás témája ezeken a beszélgetéseken 
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KÖNYVTÁRI HÍREK
 Évek óta nem volt példa arra, hogy a könyvtár 
ne állt vona Kiszombor közösségének szolgálatá-
ra. Szeptember elején meg kellett törnünk ezt a 
folytonosságot. A Somogyi Károly Városi és Me-
gyei Könyvtár könyvtáros kollégáival állomány-
ellenőrzést tartottunk, ami azt jelenti, hogy az 
idejétmúlt, szakadt, vizes, foltos, kávés... könyve-
ket kiemeltük, leselejteztük. Az egy hetet igénybe 
vevő munkafolyamat egy felfrissült és polconként 
is megszépült állománnyal várja újra olvasóit.
 A selejtezett könyvek a könyvtár folyosóján ta-
lálhatók, a lakosság számára ezek ingyen elvihető 
könyvekként állnak rendelkezésre.
 Október 3-9-ig tizenhetedik alkalommal került 
sor az Országos Könyvtári Napok eseményeire. 
Az ország szinte minden könyvtára csatlakozik, 
készül különböző tartalmas programmal. Így tet-
tünk mi is könyvtárunkban, ahol már a hétfői na-
pon on-line játékban lehetett részt venni. Kedden 
az idősebb korosztályé volt a főszerep, egy rövid 
előadás után kötetlen beszélgetés folyt az időskori 
olvasási szokásokról, annak rendkívül értékes ha-
tásáról. A szerdai és csütörtöki napokon délelőtt 
az óvodásokat vártuk egy diafilmmel, majd az 
állatok esélyegyenlőségét boncolgattuk az ügyes 
kis hozzászólókkal. Mindkét napon árnyjátékos 
kirakóval zárult a program. Délután szintén az 
állatokkal a fókuszban zajlott beszélgetés a di-
ákokkal, akiknek nagyon okos rálátásuk van a 
felelős állattartással kapcsolatban. Nekik szintén 
játékkal és könyvajánlóval kedveskedtünk. Nem 
volt tervezett program ugyan, de szívesen láttuk 
Szabóné Vígh Erzsike tanár nénit osztályával 
együtt. Külön kérésre az aktuális és a közeljövő 

hagyományai, szokásai, hiedelmei voltak terí-
téken, melyről a gyerekek szívesen beszélgettek 
egy-egy kapcsolódó élményüket is felidézve.  
A pénteki napra a nagyoknak (nyolcadik évfo-
lyam) szerveztünk programot. Dr. Baracsi Kata-
lin intenetjogász szakember beszélgetett a gyere-
kekkel. 
Az est folyamán Borsi Sándor tanár úr tartott 
előadást Kép? Vers? Kép-vers! címmel. Az adott 
irodalom, képzőművészet, építészet, de sajátos 
szemszögből megközelített, rendkívül érdekes 
bemutató igen tartalmas volt, melyet tanár úr 
versmondása – ahogy ő fogalmazott „felolvasása” 
– tett még hatásosabbá. 
 Az esthez kapcsolódó kiállítás megtekinthető a 
könyvtár folyosóján, ahová nemcsak az iskoláso-
kat, pedagógusokat, de minden érdeklődőt szere-
tettel várunk, aki érdeklődik a versek, illetve most 
leginkább a képversek iránt.
Visszatekintő
 A legutóbbi Kiszombori Híradóban való je-
lentkezésünk óta sok-sok minden történt a 
könyvtár falain belül. A nyár kétség kívül véget 
ért, azonban mindig sokáig őrizzük többek kö-
zött a könyvtábor mozzanatait. A már rutinos 
táborozóink, évről évre szívesen fogadják az új 
résztvevőket, hogy mielőbb fölvegyék ők is a for-
dulatot. A tábor hömpölyög, pörög, kattog, alig 
van idő egy-egy folyadékpótló szünetre. A rövid 
időbe azonban belefért, hogy jóízűen elfogyasz-
szunk egy finom süteményt, melyet a Napraforgó 
Idősek Klubjának tagjai készítettek a gyerekek-
nek, majd Torma-Herczeg Dalma családjának 
jóvoltából fogyaszthattunk hűsítő fagyit!

 Az iskolakezdés izgalmait szerettük volna fo-
kozni egy könyves-fotópályázattal. A feladat 
egyszerű volt, minden dózsás diák részt vehetett, 
aki elküldött egy fényképet, amin épp a könyv-
tárunkból kölcsönzött könyvet bújja. Rengeteg 
jobbnál jobb kép érkezett! A sorsolást kedves 
olvasónk, Baranyi Mihályné Évike segítségével 
tartottuk meg. 
 A három nyertes, aki fotót küldött és tolltartó 
kiegészítőket kapott; 

Gulyás Veronika,
Nagy Laura,
Juhász-Szeles Dominik. 

Mindenki részvételét köszönjük, a tanév időszaka 
alatt is biztatunk benneteket - és mindenkit - az 
olvasásra!
 Az idén még lesz egy könyvrendelési lehetősé-
günk, mellyel olvasóink téli olvasnivalóját igyek-
szünk beszerezni. Ne feledjék, a külön kéréseket 
is teljesítjük. A Somogyi-könyvtár még mindig 
ingyenesen megküldi, és a visszapostázás költsé-
gét is átvállalja a könyvtárközi kölcsönzések al-
kalmával. 
 Szeretnénk olvasóinknak minél többet segí-
teni, így már nemcsak a téli időszakban, hanem 
egész évben házhoz szállítjuk igény szerint a 
könyveket! Jól működik évek óta ez a szolgáltatás, 
ezt is nyugodtan kérjék tőlünk, használják, hiszen 
a jó könyv, az olvasás csodákra képes! 

Azt mondják, az élet az igazi, de én jobban 
szeretek olvasni. - Logan Pearsall Smith

Könyvtár – Adrián Renáta

is megjelenjen, s része legyen mindennapjaik-
nak. A hallgatói látogatásokon szóba kerül a 
pályaalkalmasság kérdése, az érdeklődés és a ta-
nulmányi háttér megalapozottsága. Gyakorlati 
tapasztalatokon keresztül tudnak tanácsot adni 
diákjainknak a mentorok, hitelesen támasztják 
alá a tanulás fontosságát. Természetesen köny-
nyedebb programok is belefértek a heti két órába: 
kirándulás, mozilátogatás, városi programokon 
való részvétel. 
 Az elmúlt évben a hetedik évfolyamosok vettek 
részt ezen a mentorprogramon, az idei tanévben 
számukra folytatódnak tovább a foglalkozások. 
Nagy örömünkre új évfolyam is becsatlakozha-
tott a jelenlegi hetedikesek személyében, így már 
két évfolyam vehet részt ezeken a foglalkozáso-
kon.
 Az idei évben bővül a lehetőségek tára, hiszen 
a hetedikeseknek lehetőségük lesz aprólékosab-
ban, alaposabban időt szánni a tanulási techni-
kák gyakorlására. Önismereti tesztekkel fedez-

hetik fel önmaguk eddig nem ismert területeit, 
lehetőségeit. Ez segíthet a közelgő továbbtanulás 
gondolatának elmélyítésében.
 A nyolcadikosok az önálló és társas kompeten-
ciákat helyezik előtérbe. Gyakorolják a felelősség-
teljes döntéshozatalt, a hosszabb időre tervezést. 
Milyen lesz jövőre új közösségben megfelelni új 
elvárásoknak? Mindezek mellett javítani tanul-
mányi eredményeiket, hogy a továbbtanuláskor 
jobb pozícióból induljanak.
 Nagy örömünkre szolgál, hogy azon szerencsés 
iskolák közé tartozunk, melyek már első lépéstől 
részt veszünk ebben a programban. Diákjaink 
szívesen járnak a foglalkozásokra, új lendületet 
kaptak a hallgatóktól, akik maguk is lelkiismere-
tesen tervezik az órákat, s mindent megtesznek 
azért, hogy segítsék tanulóink lelki és mentális 
fejlődését.
 Régi hagyomány iskolánkban, hogy a tanu-
lókat segítjük a továbbtanulásban diák és szülői 
szinten is. Az idei tanévben ötvözzük a kettőt. 

Rendhagyó szülői értekezletet tartottunk a hete-
dik és nyolcadik évfolyamos tanulóknak és szü-
leiknek. A pályaorientáció témája már elindul 
ötödik évfolyamtól, a gyerekek fejlettségi szint-
jüknek megfelelően ismerkednek a különböző 
foglalkozásokkal. 
 Mivel a hetedik évfolyamon nyújtott tanulói 
teljesítmény már beletartozik a felvételibe, ezért 
nagy szükség van a pontos információkra. Ezt 
hivatott segíteni iskolánk azzal, hogy szerda dél-
utáni rendezvényünkön 11 térségi középiskola (4 
makói, 1 ásotthalmi és 6 szegedi) kapott lehető-
séget a bemutatkozásra. A középiskolai képzések 
ismerete, átjárhatósága, különbségei, azonosságai 
olyan témák, amely nélkül nem lehet megalapo-
zottan dönteni. Reméljük, a kedves szülőknek 
tetszett ez a kezdeményezés és a további években 
is szívesen vesznek részt tájékoztató rendezvé-
nyünkön.

Szabóné Vígh Erzsébet
pályaorientációért felelős mesterpedagógus
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Folytatás a 10. oldalon!

AZ ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
A ZENETERASZNAK A BLUES IS JÓL ÁLL
 Idén nyáron tizenegyedik alkalommal töltöttük meg élettel a Rónay-kúria hátsó teraszát, melyet 
négy évvel ezelőtt a találó Zeneterasz elnevezéssel ruháztunk fel. S zeneiségben bizony most sem volt 
hiány. A 775-ös jubileum alkalmából igyekeztünk nívós előadókat, zenekarokat hívni. A program-
sorozatot a 100 tagú cigányzenekar szólistái nyitották meg virtuóz előadásukkal, őket követte a The 
Blackbirds együttes, akik Beatles slágerekkel örvendeztették meg a közönséget, feledhetetlen hangula-
tot varázsolva a térre.
 De mielőtt végleg elcsendesedhetett volna a terasz, még egy kis blueszene felpezsdítette a hangula-
tot, hiszen az idei nyár utolsó zeneteraszos fellépője a méltán népszerű Takáts Tamás Blues Band volt. 
A zenekar tagjai pedig mindent megtettek a remek hangulatért.
 A TTBB 2020-ban ünnepelte megalakulásának 30-ik évfordulóját, s immár 32 éve meghatározója a 
magyar zenei palettának.
 Takáts Tamás (aki az éneklés mellett szájharmonikán is játszik), Gál Gábor (gitáros), valamint Patyi 
Sándor (basszusgitáros) és Tóth Károly (dobos) az amerikai blues és a magyar rock legjobb hagyomá-
nyait ötvözték karakteres dalaikban. Megöl a vágy, U.F.O., Zakatol a vonat, Pocsolyába léptem...csak 
néhány a legismertebb dalok közül.
Éljen a rock, éljen a blues, éljen Takáts Tamás, éljen a Takáts Tamás Blues Band!

KERTMOZI A CSILLAGOK ALATT
■ 2019-ben a művelődési ház udvarán már 
próbálkoztunk filmvetítéssel, bár akkor még 
szerényebb keretek között. A sok pozitív visz-
szajelzésen felbuzdulva azonban nagyot ál-
modtunk, és visszahoztuk a retró kertmozik 
hangulatát, de immár jóval nagyobb vászonnal, 
professzionálisabb technikával, ezúttal azonban 
a Helytörténeti Gyűjtemény előtti teret vettük 
birtokunkba.

 Az első tervezett vetítést nagy bánatunkra 
sajnos nem tudtuk megtartani a kedvezőtlen 
időjárás miatt, pedig rendkívül nagy volt az ér-
deklődés a vetítés iránt. 
 A kiszámíthatatlan időjárási viszonyok elle-
nére sem adtuk fel, és augusztus 13-án végre 
megtarthattuk az első kertmozi jellegű film-
vetítést a szabad ég alatt. A választott film a 
Mamma Mia! pedig várakozáson felüli si-
kert aratott. Több  mint 120-an mozizhattunk 

együtt. A második vetített film egy magyar 
zenés vígjáték a Made in Hungária szintén be-
váltotta a hozzá fűzött reményeket. A kertmozi 
jelensége az egész országban ismét fénykorát 
éli, ebből mi, zomboriak sem maradhatunk ki!
 Arra buzdítunk mindenkit, jövőre is talál-
kozzunk a csillagok alatt!
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FŐHAJTÁS ÁLLAMLAPÍTÓNK EMLÉKE ELŐTT
■ „Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban 
születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít 
le, csakis a gőg és a gyűlölség.” (Szent István királyunk szavai)
Augusztus 20-án a Szent István-szobornál tartott rövid ünnepség külö-
nösen emlékezetesen alakult. A szakadó eső és a rendszeres áramkima-

radások sem könnyítették meg a szervezők és a résztvevők helyzetét, de 
a legkitartóbb jelenlévők színvonalas megemlékezésen vehettek részt. 
Szirbik Imre polgármester úr megható beszédét követően, Süliné Rácz 
Emőke, az Oláh Veronika Alapítvány elnöke fűzte ünnepi verscsokorba 
nagy magyar költőink gondolatait, ezzel állítva méltó emléket államala-
pítónk előtt. Az ünnepséget hagyományosan koszorúzás zárta.

„KEDVES HELYEM KISZOMBOR-ON” 
FOTÓKIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ
■ Kiszombor 775 éves fennállásának alkalmából az Ady Endre Mű-
velődési Ház fotópályázatot hirdetett „Kedves helyem Kiszombor-
On” címmel amatőr fotósok részére.
 A kiírás célja elsősorban az volt, hogy a pályázók, legyenek itt 
élők vagy épp átutazók, megmutathassák legkedvesebb helyüket a 
településen, ezzel is jelezve, hogy itt élni jó.
 Nagy örömünkre a korábbi fotópályázatoknál idén többen küld-
ték be képeiket a leadási határidőig. Ez is bizonyítja, hogy Kiszom-
bor értékekben, szépségekben és kreatív emberekben valóban gaz-
dag település, melyre minden kiszombori méltán büszke lehet.
 Nem volt egyszerű helyzetben a zsűri, amikor választania kellett 
a beérkezett fotók közül, de végül sikerült meghoznia a döntést. A 
kiállításon a 20 legjobbnak ítélt alkotást tekinthették meg.
 A zsűri elnöke Ádók Zsanett fotográfus anonim módon értékelte 
a képeket és nem az alkotók összmunkáját, hanem a legjobbnak ítélt 
fotókat méltatta. Ezúton is köszönjük, kedves Zsanett, hogy elfo-
gadtad a felkérésünket.
 A „Kedves helyem Kiszombor-ON” fotópályázaton a zsűri ki-
emelten jutalmazta, ezért különdíjban részesítette JUHOS BER-
NADETTET. Szívből gratulálunk az elért eredményhez.
 A „Kedves helyem Kiszombor-ON” fotópályázaton III. helyezést ért el 
ERDEI FERENC, a kastélytoronyból készített fotójával. II. helyezést ért el 
BÁNFI KATALIN, naplementében készült kiváló minőségű fotójával.
 I. helyezést ért el a zsűri értékelése alapján kifogástalan hangulatot árasztó 
fotójával MÁNYI KLAUDIA.
 Minden helyezettnek és pályázónak szeretnénk megköszönni a munká-
ját! Fogadják Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának elismerését!

 A pályázók: Juhos Bernadett, Erdei Ferenc, Bánfi Katalin, Mányi Klau-
dia, Szilágyi Krisztina, Cseh Márton, Gazsi Roberto, Apró Pálné, Bozóki 
Bettina, Balázs Tímea, Benyóné Novotni Lívia, Kovács Nóra, Lukács 
Norbert és Gilicze Tamás.
 Köszönjük a Közművelődési Könyvtár dolgozóinak, Nógrádiné Vígh 
Krisztinának és Adrián Renátának a kiállítás lebonyolításában nyújtott se-
gítséget és köszönjük a Kiss Mária Hortensia Honismereti Körnek a felaján-
lott 20 darab képeslapot.

MIÉNK VOLT A TÉR - KISZOMBOR 775

■ Kiszombor 775 éves jubileumának alkalmából 
szeptember 3-án ünnepi programsorozattal ké-
szültünk a község apraja-nagyjának a csecsemő-
korútól a szépkorúakig.
 A délutáni programot Marosvári Attila érdek-
feszítő előadásával nyitottuk meg a körtemp-
lomban. Ezt követően az összetartozás jegyében 
Süliné Rácz Emőke vezetésével átöleltük a falu 
legősibb épületét a rotundát, mely a nap egyik 
legmeghatóbb és egyben legmeghatározóbb pil-
lanata volt. (címlapfotó)
 A zászlófelvonást követően Szirbik Imre pol-
gármester úr ünnepi beszédét hallgathatták meg 
a jelenlévők, majd jelképes ajándékkal és emlék-
lappal köszöntöttük az idén született gyermeke-
ket és szüleiket.
 Első műsorszámunk a helyi táncosokból álló 
Zombortánc formáció volt, őket követte a Ma-
dách Színház két elismert művésze, Kecskés Tí-
mea és Sándor Dávid Icipici Móka című gyer-
mekműsora.

 A Köröstorki Ebtanoda táncos kutyabemutató-
ja kicsiket és nagyokat is elvarázsolt a Helytörté-
neti Gyűjtemény mögötti téren.
 A magyar nóta koronázatlan királya, Bokor 
János, aki 2019 óta Kiszombor díszpolgára min-
dig örömmel fogadja el felkérésünket. A délutáni 
műsorban Nyári László és virtuóz zenekara szol-
gáltatta a zenei aláfestést, vendégművészként a 
csodálatos hangú Lukács Tímeát köszönthettük a 
színpadon.
 Mindig öröm, ha a fellépők között helyiek is 
vannak. A kiszombori néptánccsoport és a Csa-
nád Táncegyüttes tagjainak előadásában vérpezs-
dítő válogatást láthattunk. Az élőzenét a Csürhe 
Banda szolgáltatta.
 Kiszombor Nagyközség Önkormányzata e je-
les évforduló alkalmából finom gulyáslevessel és 
a helyi műemlékeket ábrázoló ünnepi tortával 
látta vendégül a rendezvényen megjelenteket.
Számos egyéb kikapcsolódási lehetőséget kínál-
tunk a nap során. Kis Lajos fotográfus 19. száza-
di technikával készített felvételeket, a gyerekeket 
Kackiás vándorjátszótér, ugrálóvár, óriáscsúszda, 

arcfestés, lufihajtogatás, hennafestés és sok más 
móka várta.
 A kora este hangulatfelelőse Gyémánt Valen-
tin volt, aki jól ismert slágerekkel szórakoztatta a 
nagyszámú közönséget.
 A Kócos Tűzzsonglőr Társulat műsorát követő-
en az LGT Emlékzenekar élőzenei nagykoncertje 
csak tovább fokozta a hangulatot. A legendás dal-
lamoknak köszönhetően a résztvevők egy igazi 
LGT élménnyel távozhattak.
 Programsorozatunkat egy fergeteges utcabállal 
zártuk, melyen a zenéről Dj Rovics gondosko-
dott.
 Valóban miénk, kiszomboriaké volt a tér, s örö-
münkre szolgál, hogy ilyen nagy számban együtt 
ünnepelhettük településünk 775. évfordulóját.
 Fő támogatóink voltak Patkós Sándor és Pat-
kós Andrea (Maroshús 99 Kft.), akik önzetlenül 
felajánlották a majd száz kilogramm marhahúst a 
gulyás elkészítéséhez.
 Szintén külön köszönet illeti Baranyi Sándort 
és családját, akik sok-sok munkával elkészítették 
a fenséges ételt.

IDENTITÁSERŐSÍTÉS, KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS
■ Szeptember 29-én a Csongrád-Csanád megyei identitás erősítése rendezvénysorozat harmincegyedik s egyben záró állomását Csanádpalotán tartotta 
a Megyei Önkormányzat. A megye több települése bemutatkozott ezen a közösségépítő rendezvényen.
 Szirbik Imre polgármester úrral közösen helyi kiadványok bemutatásával, árusításával örömmel képviseltük településünket a rendezvényen. Öröm-
mel tapasztaltuk, hogy a résztvevők közül rengetegen jártak már Kiszomboron, akár műemlékeink, akár egy-egy rendezvényünk kapcsán.
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FELÚJÍTÁS, KÖLTÖZÉS…
■ Október 5-én megkezdődtek a művelődési ház 
felújítási munkálatai. Miután az önkormányzat 
dolgozóinak segítségével mindent letakartunk, 
elpakoltunk, biztonságos helyre költöztettünk, 
nem maradt más hátra, minthogy elhagyjuk 
az épületet, és átadjuk a terepet a kivitelező cég 
munkatársainak.
Az aula, az oldalsó klubhelyiség, az öltöző járólap 

cseréje, a férfi mosdó teljes körű felújítása, a belső 
nyílászárók cseréje, az udvari járda térkövezése, 
napelemek kibővítése mind-mind sikeres pályá-
zaton elnyert összegből valósulhat meg.
Ezúton is tájékoztatjuk önöket, hogy a felújítás 
alatt az Ady Endre Művelődési Ház határozatlan 
ideig zárva tart.
 Azonban ígérjük, ezután sem maradnak prog-
ramok nélkül, működésünket ideiglenesen a 

könyvtárban folytatjuk. A falugazdász keddi ügy-
félfogadása továbbra is zavartalanul működik a 
Szegedi u. 2/b szám alatt.
 Kérjük, továbbra is kövessék facebook olda-
lunkat, ahol rendszeresen értesítjük önöket a kö-
zelgő programokról. 
(További elérhetőségünk: 06-70 /621-6728)

Bódi Marianna és Zomboriné Szabó Klára 
művelődésszervezők

KOPP-KOPP
■ Ügyes kezű, kreatív gyerkőcök jelentkezését vártuk október 13-ig. Kézműves-foglalkozásra lehetett jelentkezni, ahol a kreatív kezecskék halloweeni ko-
pogtatókat készítettek egy kis segítséggel kiegészülve. A foglalkozásra sokan jelentkeztek, s így az remek hangulatban telt, nagyszülők, szülők és gyerkőcök 
együtt alkothattak. A Rónay-kúria emelete pedig ismét kiváló helyszínnek bizonyult. A kicsik miután elkészültek „műveikkel” a gyermekkuckót is birtokuk-
ba vették. Az elkészült olykor vicces, olykor rémisztő kopogtatókat mindenki hazavihette, hogy innentől kezdve az otthonát díszítse.

• Martonosi Szabolcs és családja
• Marosvári Attila
• Ádók Zsanett
• Süliné Rácz Emőke
• Vajda Ágnes
• Vízhányó Mária Ágnes
• Tenczerné Kasza Mária
• Szöllősi István

Ezúton köszönjük minden támogató segítségét! Nélkülük ez a rendezvény nem valósulhatott volna meg.
• Köles László
• Rubinfalvi Eszter
• Hajnal János, a Csanád Táncegyüttes és a kiszombori 

néptánccsoport
• Zombortánc formáció
• a Közművelődési Könyvtár dolgozói
• a Kiszombori Cukrászüzem dolgozói (Külön köszönjük a 

szeletelés és osztás során nyújtott segítséget.)

• a Kiszombori Polgárőr Egyesület
• a Makói Rendőrkapitányság
• a Polgármesteri Hivatal dolgozói
• az önkormányzat közfoglalkoztatott dolgozói
• a Polgárok Kiszomborért Egyesület
• és a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör.

JÁVOR „PALI” UTOLSÓ MULATÁSA
■ Kiszombor Nagyközség Önkormányzata és a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Idősek Világnapja alkalmából ismét vendégül látta a 
szépkorúakat és az érdeklődőket a művelődési házban. 
 Meghívásunkra a közönség a Magyarországi Szerb Színház produkcióját tekinthette meg Benkő Péter, Rusz Milán és Lakatos Miklós előadásában. Bár 
a művész úr szabadkozott, hogy torokbetegsége miatt nem tudott, úgy teljesíteni, amit önmagától elvárt volna, ez mit sem vont le az előadás értékéből. Az 
élőzenével tarkított színházi előadás Jávor Pál életébe engedett bepillantást a már jól ismert slágereken keresztül. A majd másfél órás műsor után szeretet-
vendégséggel kedveskedtünk a jelenlévőknek.
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POLGÁROK KISZOMBORÉRT EGYESÜLET HÍREK

OLÁH VERONIKA ALAPÍTVÁNY HÍREI
VÁRTUK ŐKET
■ Szeptember elseje sokunk számára különös nap. Megkezdődött az oktatás. Vége lett az önfeledt nyári vakációnak, a sok játéknak. A kis elsősöknek azon-
ban még nagyobb újdonságot jelentett ez a nap.  Ezért izgatottan, csivitelve, szépen felöltözve ünneplő ruhába, többségük szülői kísérettel érkezett az új 
"munkahelyére". Mi, pedagógusok teli várakozással nézegettük az arcokat, vidámságukat, megilletődöttségüket. Az Oláh Veronika Alapítvány minden első 
osztályosnak és pedagógusainak, értékes, ízléses gyűjtőmappát vásárolt. Tarthatnak benne füzeteket vagy a rajzaikat... Mind azt szeretnénk, hogy a tanulás 
öröme és felelőssége a gyerekeket és a szüleiket is nagyobb felelősségre ösztönözze. Ehhez kíván az alapítvány jó egészséget, folytonosságot, remélve a jó 
kapcsolat további fenntartását és ápolását. 

Süliné Rácz Emőke a kuratórium elnöke

■ Szeptember derekán élő zenés szüreti mulat-
sággal zártuk a nyarat. A szorgos kezeknek és az 
összefogásnak köszönhetően az előkészületekben 
rengeteg segítséget kaptunk klubtagjainktól. Ké-
szültek a sós és édes sütemények, klubtagjainkat 
bográcsos marhapörkölttel láttuk vendégül, de a 
káposztasaláta, főtt tészta és a köményes krump-
li sem maradhatott el.  A Harangvirág népdalkör 
egy népdalcsokorral, Kerekes Sándorné egy ked-
ves verssel köszöntötte a jelenlévőket. Ezúton sze-
retnénk megköszönni mindenki támogatását, se-
gítő közreműködését, aki hozzájárult az ünnepség 
létrejöttéhez. 
 Szeptember 24-re meghívást kaptunk Ferenc-
szállásra, az őszi Térségi Nyugdíjas Klubok talál-
kozójára. Az ünnepi műsort követően finom va-
csora, zene-tánc várt bennünket, fergeteges volt a hangulat, jókedv. Szeptember végén, az IDŐSEK 
VILÁGNAPJA alkalmából Kiszombor Nagyközség Önkormányzata, Jávor „Pali” utolsó mulatása című 
előadással köszöntötte a településen élő időseket. Jávor Pál személyét, Benkő Péter, Jászai Mari – díjas 
színművész alakította. A színvonalas műsor végigkísérte a színészlegenda életútját, az előadást a szere-
tet, hit és az élet imádata járta át. 
 Október elején a helyi könyvtárba kaptunk meghívást, ahol kedves előadással hívták fel az olvasás 
fontosságára az idősek figyelmét. Egy kis csevegés, friss kávé és sütemény kíséretében beszélgettünk, 
egy kellemes délelőttöt tölthettünk el közösen.
 Október 15-én, érdeklődő időseink a BETAKARÍTÁS ÜNNEPÉRE látogattak el Bogárzóba. A prog-
ram helyszínére Makóról kisvonat indult. Az ünnepi köszöntőt, szentmisét, valamint a hálaadó gon-
dolatokat szeretetvendégség követte, ahol finom gulyáslevessel látták vendégül a jelenlévőket. A finom 
ebédet, változatos programok követték (operett válogatás, népdal-és néptánc).   

Szociális Intézmény dolgozói

KISZOMBORI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY HÍREI

AJÁNDÉKOS SZEPTEMBER
■ Hétszázhetvenöt évnél is jóval korábban volt lakott a falunk, ha nem is ezen a néven. Ám a történelmi dokumentumok 
alapján ünnepeltük, az írásos dátumot figyelembe véve, a település születési évét. Többek között KÖRTEMPLOMUNKAT 
körbeöleltük: idősek, gyerekek szüleikkel, sőt még innen elszármazottak is lelkesen fogták egymás kezét, miközben szólt 
a Ghymes együttes Kézfogás című, nekünk, magyaroknak szeretetteljes dala. Nem csoda hogy megdobbant sokunk szíve, 
hiszen így együtt volt az ajándék: 
       "... Nézd a szemeimet minden kiderül, kár mondani már  a magyarság szívbe menekül úgy is jót talál, úgy is jót talál..."
A szervezésben segített Vízhányó Mária, igazgatóhelyettes. 
 Másnap, vasárnap Varga Attila plébános úr mise után felszentelte a feljavított templomórát. Szikszai Zsuzsanna nagysze-
rűen megfogalmazott szavai megtöltötték lelkünket. Boldog pillanatok voltak. Ezt követően az órát működőképessé tevő 
mester megköszönte a Polgárok Kiszomborért civil szervezet felkérését és anyagi támogatását. 
 Az óra pontosan  - kivéve áramszünet alkalmával - jár, s kívánom, hogy szemeinket egészségben  minél többször szegezzük 
fel Isten házának tornyára. Süliné Rácz Emőke
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HONISMERETI HÍREK
■A honismereti kör a nyáron szervezett egy ope-
ra-előadást a templomban a lakosság segítsé-
gével, melyen csodás műsort Süli Tamás és Ijjas 
Noémi adott az érdeklődő közönségnek. 
 Szűcs Márta Mária művésznő akkor betegség 
miatt nem tudott részt venni. Az adventi időszak-
ban kerül az ő előadása megrendezésre. 
• Tagjaink az elmúlt időszakban is a helyi mű-
emlékeket a turisták számára hétvégeken, szinte 
bármikor, nyitották.
• Változatlanul hosszú sétákat teszünk a határ-
ban, megismerve ezzel jobban Kiszombort. 
• Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör tagsága 
a község 775. évfordulója ünnepi napján, vala-
mint a Congrád-Csanád megyei identitás erősí-
tése rendezvénysorozat napján nyitva tartotta a 
műemlékeket, illetve kenyérlángost sütött a ven-
dégeknek.
■ ÖRÖM körünkben
Tevékenységük, honismereti körhöz kötődésük 
okán a mai gyűlésünkön egyhangúan TISZTE-
LETBELI TAGGÁ választottuk PRÓNAI ÉVA 
barátunkat, általános iskolai tanárt, valamint 
SZŰCS MÁRTA nemzetközi hírű operaénekest. 
Köszönjük eddigi és jövőbeni támogatásukat, fi-
gyelmüket a honismereti kör és munka iránt.
 Örvendetes, hogy honismereti körünk, dolgos 
munkálkodó csapatunk egyre bővül. Szeretettel 
köszöntjük sorainkban, és jó közösségi létet kí-
vánunk Venczelné Miklovicz Alexandrának, akit 
ma vettünk fel tagjaink sorába.
 Szeptember hónapban pedig 4 fővel gazdago-
dott közösségünk: Csuhaj Vanda, Horváth Sán-
dor, Lukács Lili Jázmin, Lukács Richárd segítik a 
közösségi, kulturális, hagyományápoló tevékeny-
séget, melyet a kör végez.
■ VŐFÉLYMUSTRA VOLT KISZOMBO-
RON!!!
Fantasztikus volt a BEMUTATKOZÁSUK, ami 
köszönhető barátainknak, a vőfélyi hivatást mes-
terfokon végző Baranyi Csabának, Farkas Károly 
Andrásnak, Horváth Csabáné Erikának, Kővágó 
Attilának,Varga Attilának. 
 Hálásak vagyunk önzetlen segítségükért, mun-
kájukért, amellyel bemutatták ezt a szép és nehéz 
régi mesterséget. A Vigadó Zenekar kellemes 
muzsikája biztosította a lakodalmi hangulatot a 
közönség szórakoztatására. A nézőktől érkezett 
visszajelzések méltatták a rendezvény újszerűsé-
gét, Bajnóczi János ötletét, a nagyszerű hangu-
latot. (A jelentkezések alapján hamar kitettük a 
TELTHÁZ táblát, de sajnáljuk, hogy elég sokan 
nem tudtak eljönni a jelentkezés ellenére.)  Tagja-
ink a bejáratnál kaláccsal fogadták az érkezőket, 
majd végül a nézőtéren kezdődött Baranyi Csaba 
koordinátori irányításával a műsor.
 Időközben megérkezett egy limuzin is, melybe 
a menyasszony és vőlegény, a násznagyok, öröm-
szülők is beültek kicsit.
 Zenekari kísérettel mentünk az előtérbe vacso-
rázni, és vidám vonatozással, újasszony tánccal 
folytatódott a rendezvény, majd a vőfélyek és a 
rendezők szavaival, köszöneteivel zártuk. 
 Mindannyian megfogalmaztuk azt a szándé-
kot, hogy jövőre találkozni fogunk, de akkor már 
igazi zombori parasztlakodalom keretében.
Támogatóinknak hálás szívvel köszönjük: 
Patkós Sándornak (MAROSHÚS '99KFT.), a 
Forrai Pékségnek, Forrai SÁNDORNAK és a 

Zombori Pékségnek, hogy vendégeinknek meg-
lepetésekkel tudtunk kedveskedni. 
 Köszönjük Jankó Georgina és szülei, testvé-
re, mamája; a Lukács család, Molnár Norbert 
és Frank Éva szerepvállalását, Fodor Margó ta-
gunk sok-sok munkáját, ő készítette a kitűzőket, 
a menyasszony csokrát, Frank Éva családjának, 
Zatykó Diánának a menyasszonyi ruhákat, ki-
egészítőket, Kesjárné Gabikának, Tóth Évának, 
Duruczné Ocskó Editnek a segítségét.
 Naszradi András barátunk készítette a videót, 
amelyet a youtube-on láthat az érdeklődő. And-
rás a Kiszombor 775. évfordulója ünnepén is tá-
mogatta a rendezvényt, és a Rotunda átölelését 
videóban örökítette meg. Köszönjük azt is.
 Plakátunkat Köles László készítette, ahogy 
szinte mindig. Köszönjük nékik is. Minden részt-
vevő tagunknak köszönjük a munkáját.
TERVÜNK 2023-ra: 
Hagyományos kiszombori lagzi!!!!
A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör tagsá-
ga 2023 őszén, az idei vőfélymustra nagy sikere 
nyomán TERVEZI egy igazi régi lakodalom nyil-
vános tartását Kiszombor főterén.
 A rendezvényt sokak támogatásával és részvé-
telével szeretnénk. Elsődleges feladat a lakodalmi 
szokások összegyűjtése, valamint egy fiatal pár 
kiválasztása, akik vállalják, hogy egy kiszombori 
hagyományok szerinti lakodalmon vesznek részt, 
kelnek egybe 2023. szeptemberben. Részükre ez 
támogatás is lesz, hiszen mindent a honismereti 
kör tagsága szervez. 
 Köszönünk minden információt, amelyet 
messengerüzenetben vagy e-mailban, esetleg sze-
mélyesen adhatnak át a kör tagjainak. 
A fiatal párok jelentkezését a kzhonismeretikor@
gmail.com címre várjuk.

Kiszombori VŐFÉLYEK – 
VIRTUÁLIS KIÁLLÍTÁS !!!
Küldje el lakodalmas képeit, vagy szóljon, s mi 
szkenneljük, és virtuális kiállítást rendezünk a 
vőfélyes képekből.
■ ZOMBORTÁNC FERENCSZÁLLÁSON - 
Szeptember hónapban idősek napján vett részt a 
formáció, köszönjük a meghívást. A Zombortánc 
aKiszombor 775 éves jubileumának alkalmából 
szeptember 3-án az ünnepi programon az első 
fellépő volt. 
• A Makói Honismereti Kör meghívására néhá-
nyan részt vettünk a levéltári programjukon, az 
érdekes levéltári anyagok bemutatatásán. 
• Ősz Kiszomboron - élőképünk Köszönjük a 
készítő, dolgozó, adományozó tagoknak (Fodor 
Margó, Endrész Erzsébet, Cseh István), valamint 
a támogatóknak: Nagy Andrea, ferencszállási ter-
mesztő, Naszradiné Balogh Edina.
• Segítséget kérünk:
 A lebontott első óvoda képeit keressük, ahol 
más oldalról, 
esetleg hátul-
ról is látszik 
az épület. Aki 
információval 
tud segíteni, ír-
jon messenger-
üzenetben, vagy 
hívja a 30/499-
8686-os számot. 

Köszönjük. 

• Zsidótemetőben jártunk 
Köszönjük a vezetést, Borsi Sándor. A kiszombori 
monográfia szerint az izraelita temető céljára 
1901 márciusában 200 négyszögölnyi területet 
jelöltek ki.
• Nemzeti gyásznapunkon a vértanúkra emlé-
kezésre hívta Kiszombor lakosságát Kiszombor 
Nagyközség Önkormányzata és a Kiss Mária 
Hortensia Honismereti Kör tagsága.
 A megjelent, mintegy 40 fő nevében mondunk 
köszönetet az egyházi vezetők emlékező szavai-
ért, a Kiszombori Dózsa György Általános Iskola 
két diákja versek által átadott gondolataiért,  a 
Harangvirág népdalkör fájdalmat idéző daláért.
Emlékezés koszorúit, mécseseit az önkormány-
zat, egyházak, civil szervezetek és magánszemé-
lyek helyeztek el. A felvonulás útját biztosítottàk 
a Kiszombori Polgárőrség tagjai.

• Szomorúan búcsúzunk kedves tagunktól Gu-
lácsiné Somogyi Ilonától, aki a Kiszomborért 
Alapítvány Felügyelő Bizottságának elnökeként, 
a KMHHK tagjaként barátunk, segítőnk volt. 

EMLÉKÉT ŐRIZZÜK.

■ Kedves kézműves Barátaink,
akik a kiszombori adventi aranykapu vásárra 
szoktatok jönni hagyományosan hosszú évek óta! 
És persze, mindazok, akik most kapcsolódnának 
be!!! 
Az idei vásár 2022. november 27-én délután 
15.00-kor kezdődik, 17.00-ig tart.
Kiszombor Nagyközségi Önkormányzat és a Kiss 
Mária Hortensia Honismereti Kör  szervezésében 
zajlik a rendezvény. 
Aki szeretne részt venni, kérjük, jelentkezzen 
a kzhonismeretikor@gmail.com címen vagy 
messengeren. Várunk, gyere, jelentkezz!

■ ÖNKÉNTESEK A RÓNAY-SÍRKERTBEN
 Az elmúlt időszakban sokan ténykedtek a 
Rónay-sírkert munkálataiban, és önkéntes fi-
zikai dolgozó csoport is létre jött, illetve a kert 
nyitvatartásában is sokan működtek önkéntes-
ként. Folytatás a 14. oldalon!
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Köszönet nekik: Bajnóczi János, Bánhidi Ildikó, 
Bertáné Vékony Hajnalka, Borsiné Engi Katalin, 
Borsi Sándor, Csizmadiáné Káfony Irén, Csuhaj 
Vanda, Duruczné Ocskó Edit, Endrész Erzsébet, 
Fodor Margó, Hegedűsné Bellik Klára, Gazsi 
Gábor, Gulácsiné Simondán Ilona, Gulácsiné 
Somogyi Ilona, Gyüge Sándor, Gyüge Sándorné, 

Jani Edit, Jankó Istvánné, Kajti Imréné, Karchesz 
Éva, Kasza Ágnes, Maróti Istvánné, Mártonné
Miron Ágnes, Nyári Mihály, Rácz Viktória, 
Rutainé Matuszka Katalin, Sinka Lajos, Sinka 
Lajosné, Süliné Rácz Emőke, Szekeres Krisztián, 
Szép Istvánné, dr. Szilágyi Dezsőné, Szirbik Imre, 
Tóth Éva, Zombori Sándorné.

• Sándormajorban jártunk 18-án, és az emlék-
helynél koszorút helyeztünk el. 
• Október 31-én, hétfőn EMLÉKEZÜNK előde-
inkre mécsesgyújtással. 
16.00 órakor találkozunk a Rónay-sírkertnél.

■ MEGÚJULT A TEMETŐ EGYIK LEGRÉ-
GIBB SÍRKÖVE
 A temetőben több igen régi, magára hagyott, 
elhanyagolt sír, sírkő, illetve családi sírbolt várja 
sorsa jobbra-szebbre fordulását.
 A közelmúltban a KMHHK anyagi támoga-
tásával felújítottuk az egyik legrégebbi sírkövet. 
Szövegmezejében ezt olvashatjuk:

 BENE FERENTZ
született 14 Május 1750.
Megholt 1 Május 1829.

 FIA
BENE JÁNOS

született 25. Septemb. 1786.
Megholt 3 Április 1811.

   Tehát apa és fia nyugszik a sírban. Csak va-
lószínűsíteni lehet, hogy a sírkövet inkább az 
apa, mint a fia (korábbi!) halála után, vagyis 
1829-ben, vagy később állították. (Hasonló korú 
még Oexel Jánosé 1825-ből, valamint testvéréé,   

Mátyásé, valószínűleg 1828-ból. Az előbbi a Kál-
vária kripta előtt áll, az utóbbi az Oexel-Rónay-
sírok „utcájában”.)   A Bene család házasságok 
révén a Rónayakkal több szálon került rokoni 
kapcsolatba, így nem meglepő, hogy a Rónay-
sírok között több Bene névvel is találkozhatunk.

 A most felújított vörösmárvány sírkövet valaki 
valamikor kettétörte. Egy kisebb része a földben 
maradt, a nagyobbik darabja évekig hevert mel-
lette. Az utóbbit később a ravatalozó mögé vitték, 
s itt feküdt igen hosszú időn át. Ezt most visszail-
lesztettük az eredeti helyére, és a letisztítását kö-
vetően a hiányzó darabok egy részét (!) pótoltuk.
  A legtöbb fejfán, sírkövön nemcsak az elhunyt 
neve, születése és halála ideje szerepel, hanem 
egyéb feliratok (IHS, A. B. F. R. A. stb.)vagy szim-
bólumok is, például kereszt, szomorúfűz stb. (A 
már említett Oexel-sírköveken családi címer is 
szerepel/t/.)

 E tekintetben az egész temetőben egyedülál-
lónak mondható a Bene-sírkő. Az alsó mezőben 
ugyanis egy vésett rajz látható. Egy urnán (?) kö-
nyöklő, szomorúan lehajtott fejű, ülő nőt látunk, 
bal kezében lefelé fordított, de ÉGŐ FÁKLYÁT 
tart, jelképéül a halál utáni ÖRÖK ÉLETNEK.   
Kissé hátrébb talán a sírhant domborodik, szélé-
ről kinőve szomorúfűz borul a gyászoló nőalak 
fölé.                                  
 (Más temetőkben is találkozhatunk a lefelé 
fordított, égő fáklya szimbólumával, de mint em-
lítettem, a zomboriban csupán ezen a sírkövön 
fordul elő!)
   A márvány épp e véset mentén tört ketté. A 
helyreállítás során ismét találkozott a két töredék, 
s a mögötte kialakított új sírhanttal a temető visz-
szakapott egy keveset a múltjából.

Borsi Sándor
2022. szeptember

■ ÚJ HELYTÖRTÉNETI SOROZAT INDUL:                 
   …FIAT VOLUNTAS TUA… 

…Legyen meg a Te akaratod… Ez az imarészlet olvasható a temető egyik sírboltján. Szeretnék ezzel a címmel útjára indítani egy 8-10 részből álló so-
rozatot ebben az újságban a temető néhány különleges sírkövéről, sírfeliratokról, sírkőszimbólumokról, írnék az igen nagy számban előforduló családi 
sírboltokról, valamint néhány itt eltemetett, akár országosan is ismert személyiségről, akikről csak az utóbbi időkben derült ki, hogy hol nyugszanak, 
lévén, hogy nevük nem szerepel a sírköveken…
  A múlt megismerésén túl szolgálja ez a kis sorozat azt a célt is, hogy temetőnkre próbáljunk az eddigieknél is nagyobb figyelmet fordítani. 

                                                                    Borsi Sándor
 A sorozat szerzője a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör pártoló tagja, Kiszombor építészeti múltjának kutatója, számtalan tanulmány készítője, 
melyek egy-egy példánya a KMHHK tulajdonát képezi, s ezeket az érdeklődők hol a könyvtárban, hol a művelődés házában olvashatják, illetve digitálisan 
a Szeretünk, Kiszombor facebook oldalon is megtalálhatóak. Ő a Fogadj örökbe egy sírt! gondolat elindítója is. 
 Köszönjük, hogy községünk múltját munkája nyomán jobban megismerhetjük.                              

                                                       Endrész Erzsébet

• október 29. szombat - 9–12 óra Szekeres Krisztián  •  13.00–16.00 Süliné Rácz Emőke
• október 30. vasárnap 9–12 óra Gyüge Sándor •  13.00–16.00 Klonka Szabolcs
• október 31. hétfő 9–12 óra Rácz Viktória  • 13–16 Nyári Mihály
• november 1. kedd 9–12 óra Nyári Mihály  •  13–16 Endrész Erzsébet
• november 2. 9–12 óra Rácz Viktória • 13–16 Bajnóczi János
Telefonos ügyelet 06-30/499-8686-os számon hívható.

JÖVŐ HÉTVÉGI RÓNAY-SÍRKERTI ÖNKÉNTES ÜGYELET
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• A Makói Honismereti Kör meghívására néhá-
nyan részt vettünk a levéltári programjukon, az 
érdekes levéltári anyagok bemutatatásán. 
• Ősz Kiszomboron - élőképünk Köszönjük a 
készítő, dolgozó, adományozó tagoknak (Fodor 
Margó, Endrész Erzsébet, Cseh István), valamint 
a támogatóknak: Nagy Andrea, ferencszállási ter-
mesztő, Naszradiné Balogh Edina.
• A Prónai Éva barátunk által tervezett 
SZABADULÓSZOBA még mindig látogatha-
tó. Bejelentkezés a https://www.facebook.com/
szabaduloszobakiszombor oldalon messenger-
üzenettel.

■ 1 %
Tisztelettel KÖSZÖNI a honismereti kör tagsága 
a rengeteg felajánlását támogatóinknak. A lakos-
ság, a gyermekek javára hasznosítjuk a pénzösz-
szeget.
Kérjük, részletes programjainkért kövessék 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
 

■ A Kiszomborért Alapítvány 
folytatja az adománygyűjtést, illetve kérelem 
alapján lehet támogatásért is fordulni a Kurató-
riumhoz a nehéz helyzetben lévő gyermekes csa-
ládoknak.
• A fémhulladékokat megfelelő mennyiségű 
felajánlás esetén 2022. decemberben elszál-
lítjuk. Kérjük a 30/499-8686-os számon vagy 
messengeren jelezze ajánlását.
 Az alapítvány gyermekek számára lehetőséget 
biztosít adományok segítségével érdekes játék 
kipróbálására. A játék kipróbálása miatt keressék 
a  Kiszomborért Alapítvány facebook oldalán a 
lehetőségét, illetve messengerüzenetben jelezzék 
szándékukat, vagy hívják a 30/499-8686-os szá-
mot. 

• Fogadj örökbe egy sírt! kezdeményezés jegyé-
ben a Kiszomborért Alapítvány a MINDENKI 
KERESZTJÉT vállalta. A munka folyamatban 
van. 

1 %-os felajánlását KÖSZÖNJÜK mindenkinek, 
aki megtisztelt bizalmával. Az összeg az alapít-
vány számláján, amit a közösség érdekében fog a 
kuratórium felhasználni.   

A vállalásunkat: a haleszi buszmegállók árnyéko-
lását megkezdjük. Ennek érdekében telepítjük a 
növényeket a megálló épületénél.   

Az adventnyitásra tervezett Bokor János-estet le-
mondtuk objektív okok miatt. 
                                                                                  

Endrész Erzsébet, 
elnök

VÁLYOGOSI HÍREK
■ Egyesületünk megrendezte augusztus 14-én a 
FEEDER versenyt. A versenyre az érdeklődés az 
előzőekhez képest kisebb volt. Így 13-fő vett részt 
a rendezvényen. Ez négyórás elfoglaltságot jelen-
tett. Az idő reggel kicsit hűvös volt, napközben 
beköszöntött egy kis zápor, és utána persze magas 
pára és hőség társult hozzá. A halak kapókedve 
is olyan volt, mint az időjárás, változékony. Hal-
fogásokban jellemző volt kárász, keszeg, törpe és 
szerencsére a kisebb testű pontyok. 
 A versenyt a jókedv ölelte körbe, mindenki 
jól érezte magát. Helyezettjeink:   I. Barta Máté 
: 4600 g.  II. Dékány Lajos : 3975 g.  III. Marinki 
Gábor: 3225 g. 
• 2022.09.18-án megrendezésre került a Vályogos 
Bajnoka második fordulója. Ezen a jeles napon, 
felnőtt kategóriában 19-en, gyermek-ifi kategó-
riában 5-en ragadtak horgászbotot. Az időjárás 
rettentő szeles volt, az eső lába is lógott folyama-
tosan. Ez a halak kapókedvét nem befolyásolta. 
Főleg a kárászok aktivitása észlelhető volt, de 
persze pontyok is társultak hozzájuk. 
Nem sok haltartó szák maradt szá-
razon nagy örömünkre. A négyórás 
verseny után finom ebédet fogyaszt-
hattunk el. 

A verseny helyezettjei:
Gyermek kategóriában: I. Rácz 
Noel 5450 g +Vályogos Bajnoka 
2022 évben.  II. Lőrincz Patrik 
2275 g.  III. Laszák Roland 1900 g
Felnőtt kategóriában.  I. Frankó 
Zoltán 9075 g.  II. Nacsa Dániel 
7350 g +Vályogos Bajnoka 2022 

évben.  III. Tóth Nándor 5575 g
 A helyezetteknek gratulálunk. Köszönjük a 
résztvevőknek, hogy jelenlétükkel megtisztelték 
versenyeinket. Bízunk benne, hogy a jövőben is-
mét találkozhatunk.
• Tavunk vízpótlása sikeresnek mondható, a 
megemelkedett energiaárak miatt költségeink 
jelentősen növekedtek, ezért az idén haltelepí-
tésre jóval kevesebb forrás jutott. A jövőben, ha 
tartani akarjuk tavunk színvonalát, mint a többi 
egyesületi vízkezelő, sajnos, áremelésre fogunk 
kényszerülni.
• Kérjük vendéghorgászainkat, hogy a horgászat 
megkezdése előtt tájékozódjanak tavunk hor-
gászrendjéről, mert az több helyen is eltér az Or-
szágos Horgászrendtől.
• A vezetőség döntése értelmében, aki a nap 22-
06 óra közötti időben horgászni akar, köteles a 
kihelyezett beíró füzetet vezetni egész évben. Az 
intézkedés lényege, hogy az ebben az időszakban 
horgászókról az ellenőrzést végzőknek több in-

formációja legyen, illetve tájékoztatást kapjunk 
arról, hogy ebben az időszakban hogyan alakul a 
halfogás. Kérünk mindenkit, hogy a halőrháznál 
elhelyezett füzetet vezesse, ha kérdése merülne 
fel, azt ellenőrnek00 vagy a fegyelmi bizottság 
vezetőjének, illetve a kiszombori.she@gmail.com 
címen jelezze.
• Napijegyek értékesítése a megszokott forgalma-
zó helyeken, lehetséges, amit a vendéghorgászok 
a jegyárakkal együtt a valyogos.hu oldalon meg-
találnak.
• A Vályogos-tavon a mágneshorgászat tilos, mi-
vel zavarja a horgászatot, illetve zavarólag hat a 
halakra. Ezen túl amennyiben ezt horgászbottal 
végzik, ez megtévesztő, hiszen jogosulatlan vagy 
meg nem engedett horgászmódszerre utalhat!
• A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17. §-a alap-
ján kérjük a tópartra kutyával kilátogatókat, hogy 
kutyáikat pórázon vezessék, elkerülve ezzel a vé-
letlen támadásokat, atrocitásokat. 

Vezetőség
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ÖKUMENIKUS EGYHÁZZENEI NAPOK keretében, a következő ünnepi alkalmakat tartjuk:
• Reformációi istentisztelet október 31-én, hétfőn 17 óra  a Református Imaházban 
• Mindenszentek ünnepe november 1-jén kedden 17 óra Szentmise a katolikus templomban
• Halottak napja 2-án szerdán 15 óra Szentmise elhunyt szeretteinkért a temető ravatalozója előtt.

Ezekre a zenés ünnepi alkalmakra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

EGYHÁZI HÍREK

TÁJÉKOZTATÁS
Értesítem a kedves lakosságot, hogy ruházati üzletem a következő termékekkel bővült: 

új női, férfi és gyermek alsónemű, boxerek, többféle női melltartó, zoknik, gumi nélküli zoknik, papucsok, 
új melegítő alsók, nadrágok, pólók, pulóverek, farmerek, mellények, átmeneti és téli kabátok kaphatóak. 

Ezen felül használt ruhák is várják a vevőket.
Megfizethető áron minden héten új áruval, akciós termékekkel, szeretettel várok minden kedves régi és 

új vásárlót az óvoda előtti üzletemben. 
Bábel Zita


