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- Az elmúlt időszakban jelentős munkák-
kal találkozhattunk a település szinte egész 
területén. A múlt év végén a közvilágítási
rendszer került korszerűsítésre. Kérem, 
avassa be az olvasókat kicsit a fejlesztés 
részleteibe.
- Az önkormányzat 2022. évben szembe-
sülve a rezsi árak jelentős emelkedésével 
„előre menekült”. A polgármesteri hivatal-
ban kollégáimmal sokat számoltunk, hogy 
mennyiben érinti az önkormányzat költ-
ségvetését a közüzemi díjak emelkedése. A 
gázszolgáltatás tekintetében egy 3 éves gáz-
vásárlási szerződésnek köszönhetően 2023. 
szeptember 30. napjáig nagyon kedvező, je-
lenleg kb. 133 Ft/m3 áron tudjuk beszerezni 
ezt az energiahordozót a legtöbb önkor-

mányzati középü-
let esetében. A 
v i l l amo s e ne rg i a 
von at koz á s áb an 
elmondható, hogy 
az önkormányzat 
előrelátásának, a 
megújuló energia 
iránti elkötelezett-
ségének köszönhe-
tően szinte minden 
ö n k o r m á n y z a t i 
épületre kerültek, 
kerülnek napele-
mek. A legnagyobb 
energia megta-
karítási lehetőség 
így a közvilágítási 
rendszernél mutat-

kozott. A település 431 lámpatestből álló 
közvilágítási rendszere a korszerűsítés 
előtt óránként 20,06 kW áramot fogyasz-
tott. A település egészét érintő fejlesztés 
eredményeként a felszerelt „okos” LED-es 
fényforrások (az autonóm fényáram-szabá-
lyozással éjjel 11 óra és hajnali 4 óra között 
30%-kal visszavesznek a teljesítményből) 
jobb fényerő biztosítása mellett már órán-
ként csak 10,66 kW villamos energiát fo-
gyasztanak. Mindennek eredményeként a 
bruttó 58,4 millió Ft önkormányzati saját 
forrásból megvalósuló fejlesztést követő-
en évente 40.000 kW/h villamosenergiát 
és közel 7 millió Ft-ot spórolhatunk. 
Az önkormányzat a fentebb bemutatott 
közvilágítási korszerűsítést követően még 

az idén tervezi, szintén saját forrásból új 
LED-es, „okos” lámpatestek felszerelését 
azon utcaszakaszokon, ahol nem megfelelő 
a megvilágítottság.

- 

A napokban látványos szakaszába 
lépett a TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00017 
„Kiszombor Nagyközség Csapadékvíz-
csatornázás fejlesztése II. ütem” című 
pályázati projekt. 
- A projekt kivitelezőjének kiválasztására 
2022. év végén lezajlott a közbeszerzési el-
járás. A nyertes ajánlattevő az RMB Transz 
Kft. lett, a vállalkozási szerződés aláírása 
2022. december 20-án megtörtént. Ezt kö-
vetően a munkaterület 2023. január 4-én 
átadásra került.  A kivitelezési munkálatok 
a kedvező időjárásnak köszönhetően már 
január hónapban megkezdődhettek a köz-
művek feltárásával, illetve néhány szaka-
szon már az új beton mederelemek elhelye-
zése is megtörtént. Először a Petőfi és Kör 
utcában, majd februártól a Zöldfa és József 
Attila utcában jelennek meg a kivitelező 
munkagépei. 
 A víz helyben tartását is célzó beru-
házáshoz az elnyert támogatás mértéke: 
400.000.000 Ft. Ebből a forrásból 6975 m 
hosszúságú, jelenleg földmedrű belvíz-víz-

GAZSI GÁBOR EMLÉKÉRE
 Néhány hete, 2023. január 13-án helyezték örök nyugalomra Gazsi Gábor képviselő 
urat. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata elköszön a település közéletében a 
rendszerváltás óta folyamatosan és aktívan résztvevő Gazsi Gábor képviselő úrtól. 
32 éven keresztül a képviselő-testület tagja volt, ezzel a település történetében a 
leghosszabb időt töltötte a község választott képviselőjeként Kiszombor szolgálatában. 
Pozitív látásmódját, szociális érzékenységét, széles látókörűségét az önkormányzati 
munkában, civil szervezetekben történő szerepválallalása során is kamatoztatta. 
Életigenlésével mindig derűt vitt a képviselő-testületi ülések időnként feszült, embert 
próbáló munkájába. Az önkormányzat által elért eredményekhez az ő tevékenysége is 
nagyban hozzájárult.
 A község ikonikus zöldségeseként örökre beírta magát a település nagykönyvébe, 
az itt élők szívébe, hiszen a zomboriak közül sokan még mindig a „Gazsihoz” mennek, 
ha zöldséget vagy gyümölcsöt szeretnének vásárolni.
 Halálával hatalmas űr maradt az önkormányzat és Kiszombor életében. 

Emlékét Kiszombor Nagyközség Önkormányzata szeretettel és tisztelettel megőrzi!
Nyugodjon békében!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

TÁJÉKOZTATÓ KISZOMBOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL MEGNYERT 
PÁLYÁZATOK 2023. ÉVI ALAKULÁSÁRÓL, AZ AKTUÁLIS FEJLESZTÉSEKRŐL



elvezető csatorna kerül burkolásra beton 
mederelemekkel az alábbi utcákban: József 
Attila u., Szegedi utcán a művelődési háztól 
a Dédényszegi utcáig, Zöldfa u., Hunyadi 
u., Petőfi S. u., Deák F. u., Börcsök A. u. pá-
ros oldala, Kör u. Szegedi u. - Kis Menyhért 
u. közötti szakasz páratlan oldala, valamint 
a Kör utcának a Zöldfa u. és Délvidéki u. 
közötti szakaszán a páratlan oldal. A kivite-
lezés megvalósításának tervezett befejezési 
ideje 2023. szeptember 20. 

- Az elmúlt évben már beszámoltunk egy 
másik jelentős pályázati sikerről, amely az 
egykori Vermes-ház vagy közismertebben 
a régi KTSZ épület felújítását érinti. Hol 
tart most ez a projekt?
- A TOP-PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00011 
„Szolgáltatóház felújítása Kiszomboron” 
című pályázatról valóban tájékoztattam 
már a település lakóit. Eddig az előkészítés 
szakaszában tartottunk, elkészült a kivite-
li tervdokumentáció, beszerzési eljárásban 
kiválasztásra került a közbeszerzési szak-
értő. Így várhatóan egy hónapon belül ki-
írhatjuk a felújítási munkákra a közbeszer-
zési eljárást. A projekt megvalósítása során 
a Szolgáltatóház épületének felújítása az 
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alábbi főbb műszaki tartalommal valósul-
hat majd meg. Az új funkcióknak megfele-
lő belső tér kialakítására, pincefelújításra, a 
tetőhéjazat cseréjére, a külső homlokzat és 
födém hőszigetelésére, külső-belső nyílás-
zárók cseréjére, a teljes elektromos hálózat 
felújítására, a víz- és csatornarendszer, va-
lamint a melegvízellátás korszerűsítésére 
kerül sor. Az épületben a megújuló ener-
giafelhasználás révén - napelemek telepí-
tésével - hőszivattyús fűtési rendszer kerül 
kiépítésre.  A kivitelezés tervezett befejezési 
határideje 2024. június 30.  A projektre el-
nyert nettó 511.811.024 Ft támogatás vár-
hatóan fedezi a felújítás teljes költségét.
- A Kiszombori Híradó következő számai-
ban tájékoztatjuk majd olvasóinkat az ön-
kormányzat jelenleg még előkészítés alatt 
álló munkáiról.

- Az előbbieken kívül a polgármesteri 
hivatalban zajlanak a tavaly járdaépítésre és 
parkolóépítésre TOP-Plusz pályázat során 
elnyert bruttó 140.000.000 Ft támogatáshoz 
kapcsolódóan a Szegedi utca (Körforgalom 
– Zöldfa u. között két oldalon) 865 m2-en, 
Szegedi utcai játszótér előtt 100 m2-en, 
Rákóczi utcai bölcsődeépület előtt 100 
m2-en, illetve a Móricz Zsigmond utcai 
iskolaépület előtt 125 m2-en a tervezett 
parkoló építésének, illetve több helyszínen a 
járda felújításának engedélyeztetése, illetve 
immár az építési engedély birtokában 
a kiviteli tervek egyeztetése, valamint a 
közbeszerzési eljárás előkészítése.

Köszönjük a tájékoztatást.
Miron – Zsiga Krisztina

Az önkormányzat a TakarékBank Zrt. kiszombori fiókjának bezárását és az ott működő ATM leszerelését köve-
tően haladéktalanul tárgyalásokat kezdett különböző pénzintézetekkel, ATM üzemeltető cégekkel egy új ATM 
telepítése érdekében.      
 Az önkormányzat számlavezető pénzintézetével, az OTP Bank Nyrt.-vel sikerült 2022. év végén megállapod-
ni egy ATM - bérleti szerződés keretében történő - üzemeltetésére. A bérleti szerződés 2023. január 12. napján 
került aláírásra, amelyben a bank vállalta, hogy az aláírást követő 180 napon belül telepíti azt. Az önkormányzat 
a telepített bankautomata után havonta bérleti díjat fog fizetni.

TÁJÉKOZTATÓ A RÉGEN VÁRT ATM 
TELEPÍTÉSÉRŐL  

Folytatás a 4. oldalon!
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Kérjük a tisztelt szülőket, hogy gyermekétkeztetéssel kapcsolatban 
(lemondás, igénylés, fizetés) a hivatal munkatársait keressék. Elér-
hetőségek: telefonon a 0662/525-090 vagy 0630/349-0356 – os tele-
fonszámon, illetve e-mailben a kozetkeztetes@kiszombor.hu

GYERMEKÉTKEZTETÉSI TÉRÍTÉSI DÍJFIZETÉSSEL 
KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

2022. szeptemberétől változott a térítési díjak megfizetésének rend-
je. A tárgyhavi térítési díjat a tárgyhót megelőző hónapban szük-
séges rendezni. A tárgyhóban történt étkezés lemondása a későbbi 
számlában kerül majd jóváírásra. 
 Minden hónap elején az Önkormányzat facebook oldalán tá-
jékoztatjuk a készpénzes befizetést választó szülőket arról, hogy 
elsősorban melyik napokon várjuk őket a gyermekétkeztetési díj 
befizetésével kapcsolatban a Polgármesteri Hivatalban, azonban a 
megadott napoktól eltérően is lehet jönni térítési díjat kiegyenlíteni.

GYERMEKÉTKEZTETÉSSEL KAPCSOLATOS 
INFORMÁCIÓK 

TISZTELT KISZOMBORI LAKOSOK!
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

FALUGYŰLÉST 
tart 2023. február 23-án (csütörtökön) 17 órakor 

A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
(Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.)

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. 
január 31-ei ülésén elfogadta az egyes pénzbeli és természetbeni el-
látásokról szóló 1/2023.(I. 31.) önkormányzati rendeletét.
A legfontosabb ellátások jogosultsági feltételei a következők:
• A rendkívüli települési támogatás annak adható, 

a) akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 
55.000 Ft-ot, 
b) gyermeket nevelő családban az egy főre jutó havi nettó jöve-
delem az 60.500 Ft-ot,
c) egyedül élő kérelmező esetén a havi nettó jövedelem a 78.000 
Ft-ot nem haladja meg.

• A temetési segély nem állapítható meg annak,
a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja a 
114.000 Ft-ot,
b) egyedül élő esetén pedig a 128.250 Ft-ot.

• Rendszeres gyógyszertámogatásra jogosult az a kérelmező 
a) akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 
82.000 Ft-ot, 70. életévét betöltött kérelmező esetén a 90.000 Ft-
ot, egyedülálló esetén pedig a 98.000 Ft-ot nem haladja meg,
b) valamint a háziorvos vagy a kezelőorvos által igazolt havi 
rendszeres gyógyszerköltsége a 4.000 Ft-ot eléri,
c) és közgyógyellátási igazolványra nem jogosult.

Az eseti gyógyszertámogatásra az a kérelmező jogosult, akinek csa-
ládjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 98.000 Ft-ot, egye-
dülálló esetén a 131.000 Ft-ot nem haladja meg.
• Települési támogatásként nyújtott lakásfenntartási támogatásra az 
a személy jogosult, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egység-
re jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 
összegének a 290%-át (82.650 Ft/fő), és a háztartás tagjai egyikének 
sincs vagyona.
• Egyszemélyes háztartásban – a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérő-
en - lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek havi 
nettó jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 
a 350%-át (99.750 Ft/fő), és vagyona nincs.
• A 120 literes szabványedényzet szerinti hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díja 50 %- ának megfelelő díjkedvezményre jogo-
sult:
az önálló (kétszemélyes) háztartásban élő házaspár, illetve élettár-
sak, ha mindkettőjük 70. életévét betöltött személy, amennyiben a 
családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 97.000 
Ft-ot.
• Az egyedül élő 65. életévét betöltött nyugdíjas személy, amennyi-
ben havi jövedelme nem haladja meg a 116.000 Ft-ot , írásbeli ké-
relemre a 60 literes szabványedényzet megvásárlásához legfeljebb 
8.000 Ft összegig támogatásban részesíthető.  
 A rendelet megtalálható a www.kiszombor.hu honlapon, továb-
bi tájékoztatásért fordulhatnak a Kiszombori Polgármesteri Hivatal 
Szociális ügyintézőjéhez.

TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉSI
TÁMOGATÁSOKRÓL

2023. február 6. napján megtörtént a bankbiztonsági szakember ré-
széről az Óbébai u. 1. sz. alatti önkormányzati épületben (volt fagy-
laltozó helyiségben) a helyszín felmérése. Ezt követően kerül sor a 
tervezésre, majd az ATM telepítésére. A bank tájékoztatása szerint 
van remény, hogy a szerződésben rögzített időponthoz képest hama-
rabb használatba vehető lesz a lakosság részéről az új bankautomata. 
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BÖLCSŐDEI HÍREK
■ Hová tűnt az ünnep varázsa? A közös te-
levíziózás? Néhány órányi önfeledt kikap-
csolódás családtagjainkkal? Átléptünk egyik 
évből a másikba. Az óból, az újba. Kicsit 
megálltunk, visszapillantottunk, és irány to-
vább, előre! 
 Január 6-án, vízkereszt napján böl-
csődénkben is lebontottuk a karácsony-
fát, leszedtük az ünnepi dekorációt, elpa-
koltuk díszeinket. Vidáman készülődni 
kezdtünk a következő családi délutáni 
programunkra, a farsangi mulatságunkra.                                                          
Február 16-a bölcsődénk minden csoport-
jában a télbúcsúztatás jegyében zajlott. 
Nem maradhatott el a farsangi fánk sem, 
amit ügyes kezű szakácsnénink készített. Az 
egész napos vigadalomban volt zene, tánc, és 

gyerekekkel, szülőkkel jelmezekbe öltözve 
űztük el a telet.
                              Horváthné Ács Krisztina 

kisgyermeknevelő Napsugár csoport

■ Hálásan köszönjük a csodaszép ezüstfe-
nyő felajánlását Szűcs Tibornak, és Kiszom-
bor Nagyközség Önkormányzata dolgozói-
nak segítségét, hogy gyönyörű karácsonyfát 
tudtunk varázsolni belőle a gyerekek nagy 
örömére. 
 Január során újabb, önzetlen felajánláso-
kat kaptunk. Jelenlegi és volt bölcsődés gye-
rekeink szülei hoztak nekünk jó állapotban 
lévő játékokat, amelyeket már otthon nem 
használnak. A bölcsődében viszont a kisebb 
gyerekeknek még sokáig fog örömöt szerez-

ni. Szekeres Péter Art egy gyönyörű festmé-
nyét ajánlotta fel bölcsődénk számára, a Kiss 
Mária Hortensia Honismereti kör pedig egy 
táblát készíttetett a kiállított kép alá. 

                           Pópityné Hegyes Szilvia 
bölcsődevezető

ÍGY INDULT AZ ÚJ ÉV AZ OVIBAN
■ Januárban a nevelési évünket a megszo-
kottól eltérően kezdtük. A közüzemi szám-
lák túlzott emelkedése miatt, a fentartóval 
történő egyeztetés után az első héten csak 
azoknak a gyermekeknek tudtunk felügyele-
tet biztosítani, akiknek szülei munkavégzé-
sük miatt igényelték az óvodát. A többi gyer-
mek ennek köszönhetően tovább élvezhette 
a hosszúra nyúlt téli szünetet. 
 A következő héten már minden csoport 
teljes létszámmal működött, és az oviban is 
kezdetét vette a 2023-as év. Sokat beszélget-
tünk a gyerekekkel, akik lelkesen mesélték 
otthoni, karácsonyi élményeiket. Azt tapasz-
taltuk, hogy bármilyen nehéz is a családok 
jelenlegi anyagi helyzete, kivétel nélkül min-
denkinek volt egy kis meglepetés a kará-
csonyfa alatt. 
 Az ismeretnyújtás éves tervéhez iga-
zodva, januárban főként az erdei állatok, a 
madarak és azok felelős gondozása kapott 
szerepet. Madárbarát óvodaként ilyenkor 
tudatosabban törekszünk a madáretetők 
folyamatos feltöltésére. A tél a disznóvágás 
időszaka is. Ez a sokszor családi hagyo-
mánynak tekinthető esemény ma már egyre 
kevesebb családban fordul elő, így a gyerme-
kek ismerete erről az eseményről gyakorla-
tilag kihalóban van. Ennek kapcsán utazó 
múzeumpedagógus látogatott el ismét hoz-
zánk Makóról, a József Attila Múzeumból, 
hogy óvodásainknak játékos formában, te-
vékenyen bekapcsolódva bemutassa a disz-
nóölés hagyományát. Ebben a programban 
a Ficánka és a Katica csoportos óvodásaink 
vettek részt. Természetesen a gyermekek 
életkorának megfelelve, textilből készült 
kolbásszal, szalonnával játszhattak, és meg-
ismerkedtek a kolbásztöltő eszközökkel.
 Február 2-a időjárásjósló nap. Valameny-
nyi csoportban medvés tevékenységekkel és 

a hozzá kapcsolódó időjárásmegfigyeléssel 
foglalkoztak. Nemcsak Mackós mesét 
mondtak, énekeltek, hanem sokféle mackós 
játékot is játszottak. Arra a néphagyományra 
igyekeztünk felhívni a gyermekek figyelmét, 
hogyha a medve ezen a napon felébred téli 
álmából, kijön barlangjából, és enyhe az idő, 
később sokáig visszatérhet a hideg.
 Fontosnak tartjuk a társintézményeink-
kel való jó kapcsolat fenntartását. A Kis-
zombori Dózsa György Általános Iskolával, 
az ott dolgozó tanító nénikkel folyamatosan 
arra törekszünk, hogy megkönnyítsük a tan-
köteles korú gyermekek óvoda-iskola átme-
netét. A közös programok tökéletesen alkal-
masak arra, hogy bizalmi viszonyt építsenek 
ki gyermek-szülő-nevelők-tanítók között, 
ezzel megalapozva az optimális tanulási fel-
tételeket. Az iskola egyik szép hagyománya, 
hogy meginvitálja a leendő kis elsősöket és 
szüleiket egy ismerkedős, játékos délelőttre 
az iskola falai közé.

 

Ebben a hónapban tartjuk a szülői értekez-
leteket is. Ekkor tájékoztatjuk a szülőket a 
csoport eddigi eredményeiről, mindennap-
jairól, és ekkor kapják meg a szülők a féléves 
értékeléseket gyermekeikről. Lehetőség van 
megbeszélni a várható programokat vagy 
az esetlegesen felmerülő problémákat. Fon-
tosnak tartjuk a bizalomra épülő szülő-pe-
dagógus viszony kialakítását, amely a közös 

gyermeknevelés érdekében elengedhetetlen.
 Február végén a farsang, a télűzés követ-
kezik, ami mindig nagy izgalommal tölti el 
a gyermeket és a szülőket. Természetesen 
ilyenkor nemcsak a beöltözésé a főszerep, 
hanem a hagyományok ismertetése, a far-
sangi fánk kóstolása is, de más népek szoká-
sait is bemutatjuk a gyerekeknek.

Balázs Tímea óvodapedagógus

Három jelentős óvodai eseményre hívjuk 
meg önöket: 2023. 02. 24-én óvodánk igen 
fontos ünnepére készülünk. Idén lesz ugyan-
is 140 éve, hogy Kiszomboron megkezdő-
dött az óvodáztatás. Ezen a reggelen szeret-
nénk a jelenlevő szülőkkel, érdeklődőkkel 
együtt megünnepelni a kiszombori óvoda 
tiszteletre méltó életkorát, ezzel együtt a 
példamutató szakmai-módszertani teljesít-
ményét, az óvodapedagógiai iránt elhivatott 
nagy elődök és a jelenleg is itt dolgozó - az 
óvodás gyermekek nevelésében részt vevő - 
szakemberek munkáját.
 2023. 03. 11-én - három év kihagyás után 
- ismét lesz óvodabál! Az esemény helye a 
Rónay- kúria lesz, ahol vacsora után Csikota 
József és zenekara húzza majd a talpaláva-
lót. Az óvodabálra mindenkit szeretettel vá-
runk! 
 Kérjük, kísérjék majd figyelemmel a ki-
helyezésre kerülő plakátokat és netes felü-
letet. Fontos, hogy minél többen legyünk, 
mert a bevételből a csoportszobákat, az óvo-
da udvarát szeretnénk majd szebbé varázsol-
ni!
 2023. április 20-21-én lesz az óvodai 
beiratás. Ezúton előre tájékoztatjuk a szülő-
ket. Természetesen a részletekről megosztá-
sainkkal az érintetteket értesíteni fogjuk. 
ELKÉSZÜLT, KÖSZÖNJÜK!
Megváltozott és nehéz időket élünk manap-
ság. Ársapkák, háborús környezet, magas 

ÓVODAI HÍREK
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Új év indult, hamarosan kezdődik az adózáskor felajánlható 
1%-ok gyűjtése. Nagyon sokféle civil szervezet számára 
lehet felajánlani ezeket az összegeket. Mégis arra kérjük 
Önöket, hogy gondoljanak a helyi szervezetekre és 
különösen a település jövőjét jelentő kisgyermekekre! 

Ezért tisztelettel kérjük, hogy adója 1 %-ának a
„Mosolygó Gyermekarcok” Alapítvány legyen 

a kedvezményezettje!
Sok kicsi sokra megy! Az így összegyűjtött forintokat 
közvetlenül a gyermekekre fordítjuk – pl. színház bérletek 
megvásárlására, sport és játékeszközök beszerzésére.

Járuljon hozzá ön is, hogy korszerű és barátságos 
környezetben, magas szakmaisággal és teli élményekkel 
nevelhessük óvodás gyermekeiket, unokáikat. 
Megtisztelő az is, ha bárki a „Mosolygó Gyermekarcok” 
Alapítványunkat választja ki támogatottként. 

Az alapítvány adószáma: 18465954-1-06
Közvetlen adományozásával is támogathatja 
célkitűzéseinket az alábbi számlaszámunkra:

56800016-10041833

Minden segítséget, felajánlást tisztelettel megköszönünk!
      Szeles József 

a kuratórium elnöke

ERZSÉBET-TÁBORBAN JÁRTAK A NYOLCADIKOSOK
■ Az Erzsébet-táborokra idén már kétszer pályázott sikerrel a 
Kiszombori Dózsa György Általános Iskola. Mi, itt az iskolában a 
mindenkori nyolcadikosoknak szervezzük, egyfajta búcsúképpen, 
hogy még utoljára minél több szép emlékkel köszönhessünk el tőlük. 
A táborra való jelentkezés adminisztrációs nehézségeit nagyban 
megkönnyítik a táborszervezők, de kolléganőm, 
Szigeti Tímea segített a gondos előkészítésben. A 
gyerekek utaztatásában, felügyeletében még négy 
pedagógus: Szabóné Vígh Erzsébet, Haklik János, 
Prónai Éva és Simor Gábor segített. A kiránduláson 
a programok, az ellátás és a szállás biztosítása is 
nagyon jól megszervezett és jó színvonalon történik, 
még egészségház (kisebb kórház) is üzemel a 
balesetek minél gyorsabb ellátására. A szervezők 
nagy hangsúlyt fektetnek a gyerekek jó közérzetére 
és lelki egészségére. A programok változatosak, 
találunk köztük akadálypályát, cirkuszi előadást, 
kísérletes bemutatókat, önismereti foglalkozásokat 

és még sok minden mást. Idén is nagyon várjuk, hogy elfogadják a 
jelentkezésünket, és életre szóló, vidám élményekkel búcsúzhassunk 
a nyári táboron a nyolcadikosainktól.
 Parancs Fruzsina 8. b osztályos tanuló a táborról a következőket 
írta:
A zánkai tábor nagyon szép környezetben, könnyen megközelíthető 

ISKOLAI HÍREK

infláció, szankciók nehezítik a mindenna-
pokat. Ezért is különösen nagy eredmény, 
hogy ebben a pénzügyi helyzetben a fenn-
tartó Önkormányzatunk - mint azt az előző 
években is annyiszor – jelen helyzetben is 
fejleszteni tudta intézményünket pályázati 
és saját forrásokból.
 Most már biztonságosan tudunk bejutni 
az épületbe a felújított térköves járdán, és a 
víztócsákat sem kell kerülgetni, mert a csa-
padékvíz-elvezetés is megoldódott végre. 
 A nagy fedett teraszon máris tudnak le-

vegőzni, futkározni óvodásaink az esős, sa-
ras időben - de az év minden szakában is jó 
lehetőséget nyújt a szabadidő hasznos eltöl-
tésére és közösségi rendezvényeink helyszí-
neként is. 
 A napelemekkel megtámogatott hűtő-
fűtő légkondicionáló berendezések nem 
csak költséghatékonyak, hanem egyben 
sokkal komfortosabbá teszik az óvodai cso-
portszobákat a szintén elkészült padló hő-
szigetelésnek köszönhetően, és az új vinyl 
padlóburkolattal esztétikusabb körülménye-

ket teremt.
 A konyhai vízmelegítést is elektromosra 
cserélte le a fenntartó, hogy a gázfogyasz-
tást is mérsékelni tudjuk. A gyermekek által 
használt helyiségekben a fejlesztéseknek kö-
szönhetően kellemes, az előírásoknak meg-
felelő hőmérsékletet tudunk biztosítani.
 Egy-egy pályázat végigkövetése, lebo-
nyolítása nem kis feladatot ró a benne köz-
reműködőknek. Ezért nem csak a pályázat 
elnyerését, hanem a vele munkálkodók el-
foglaltságát, szakértelmét is hálásan köszön-
jük valamennyi óvodás kisgyermek családja 
és az óvodai dolgozók nevében is. 
 Egy ekkora intézményben mindig adó-
dik szerelni, javítani való. Hálásak vagyunk, 
ha ilyenkor minél hamarabb segítséget ka-
punk. Köszönjük szépen Megyesi László 
gyors és szakszerű közreműködését a fenn-
álló villanyszerelési problémák elhárításá-
ban, és Diós László makói műszerésznek is 
nagyon hálásak vagyunk, amiért átvizsgálta 
és karbantartotta az óvoda varrógépét telje-
sen ingyen. 

Börcsökné Balázs Márta 
óvodavezető

MOSOLYGÓ GYERMEKARCOK ALAPÍTVÁNY
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HÍVOGAT AZ ISKOLA! – ISKOLAKÓSTOLGATÓ
■ Ma délelőtt egészen más volt a gyerekzsivaj a Móricz utcai iskolá-
ban, mint máskor. Sokan ellátogattak hozzánk a nagycsoportosok-
nak meghirdetett programra. Szülők és gyerekek töltötték a peda-
gógusokkal a délelőtt nagy részét. Tornáztak, zenéltek, alkottak a 
leendő elsősök, kipróbálták az interaktív tábláink egyikét. Lelkesek 
és bátrak voltak a gyerekek, bízunk benne, sokukkal találkozunk 
szeptembertől az első osztályainkban. Ugyan még bőven van idő, 
mire a beiratkozás időpontja eljön, de azért itt, az újság hasábjain is 
jelezzük, hogy mikor, hol és milyen okmányokkal kell majd jönni a 
beiratkozásra.

2023. április 20-án (csütörtökön) 8.00 - 19.00 óra között
2023. április 21-én (pénteken) 8.00 – 19.00 óra között

a Kiszombori Dózsa György Általános Iskola IGAZGATÓI 
IRODÁJÁBAN (Kiszombor, Óbébai u. 6.) várjuk a szülőket. 
Hozzák magukkal gyermekük: személyi igazolványát, lakcímkártyá-

ját, születési anyakönyvi kivonatát, adókártyáját, tajkártyáját, óvo-
dai szakvéleményét, ha van: gyermekelhelyezésről szóló hivatalos 
okiratot, testneveléshez szükséges póló illetve rövidnadrág méretét 
(amit ekkor tudnak megrendelni a jövő tanévre), ha van: szakértői 
véleményt, tartós betegségről orvosi igazolást, 3 vagy több gyermek 
esetén családi pótlékról szóló igazolást, jegyzői határozatot rendsze-
res gyermekvédelmi kedvezményről.
 A diákigazolvány-igénylés a makói okmányirodában indul. A 
diákigazolvány készítése díjmentes.
 Bizonyos dokumentumok beszerzése időbe telhet, éppen ezért 
szeretnénk segíteni a szülőket abban, hogy fel tudjanak készülni a 
beiratkozásra. 
 Nagy szeretettel várjuk Önöket a fenti időpontokban, de addig 
is keressenek minket bátran kérdéseikkel az iskola elérhetőségein, 
nézelődjenek honlapunkon, facebookos felületünkön!

Vajda Ágnes intézményvezető

KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG
■ 2022. december 21-e, az utolsó tanítási 
nap volt ebben az évben. Ekkor tartottuk ka-
rácsonyi ünnepségünket, ami kicsit eltért a 
megszokottól. Részben azért, mert az elmúlt 
években erre nem kerülhetett sor, részben 

pedig a helyszín is változott. Varga Attila 
plébános úr megengedte, hogy a Nagybol-
dogasszony-templomban adhassuk elő mű-
sorunkat. Köszönjük szépen!
 A felkészülés során rutint szereztünk, és 
egyre kevésbé izgultunk a próbák alatt. Ak-

kor sem, amikor egy-egy osztály előtt adtuk 
elő produkciónkat. A templomi hangulat, a 
ránk irányuló figyelem hatására újra izgulni 
kezdtünk a fellépés előtt.
 Vajda Ágnes intézményvezető asszony 
köszöntője után következett műsorunk, 

Folytatás a 8. oldalon!

helyen várt minket december 19-én. A 
TESO-k nagyon kedvesek és szórakoztató 
szervezői és segítői voltak a tábori életnek. 
Rengeteg jó és vicces program közül lehetett 
választani. Amit kipróbáltunk, az a váltó-
verseny, a jégkorcsolyázás, de a legjobban 
a cirkuszi előadást élveztem, amiben az 
artisták, a zsonglőrök és a pantomimesek 
előadása különösen tetszett. A szállásunk 
tiszta és modern volt, az ételek finomak és 
minőségiek voltak. Összességében nagyon 
jól éreztük magunkat. 

Pásztor Attila pedagógus
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KISTÉRSÉGI FLOORBALL 
BAJNOKSÁG
 Kistérségi floorball bajnokságot rende-
zünk 2023. 03. 23-án 13 órától a kiszombori 
tornacsarnokban. A floorball a jégkorong-
hoz vagy a gyeplabdához hasonló játék, 
amit tornateremben játszanak. A játék nagy 
ügyességet, gyorsaságot, jó térbeli tájékozó-

dást igénylő sportág. A versenyre kistérségi 
iskolák csapatait hívtuk meg. Vannak olya-
nok közülük, akiknek nincs lehetőségük ezt 
a sportágat gyakorolniuk az iskolájukban, 
ezért minden évben szívesen, nagy lelkese-
déssel fogadják meghívásunkat. Néhány éve 
szervezzük a floorball versenyt Kiszombo-
ron kívüli csapatok részére is, amivel az is-

kolák közötti összetartást szeretnénk erősí-
teni.  Minden eddigi összejövetel barátságos 
versenyzéssel és jó hangulatban telt. Ennek 
tükrében szeretnénk megrendezni az idei 
versenyt is.

Simor Gábor 
testnevelő tanár 

KÖLTÉSZET NAPJA  + 
ATTITUDE NOIR KONCERT
 Minden évben hosszasan készülünk a 
gyerekekkel a költészet napjára. Idén (a ta-
vaszi szünet miatt) április 12-én burkoljuk 
be idézetekkel intézményünket és annak 
környékét, ezzel szerezve kedves perceket 
az arra járó embereknek. Márciusban még 
egyedi pólókat is készítünk, hogy ne csak 
lélekben legyünk egységesek ezen az esemé-
nyen.
 Ezzel kapcsolatban egy kéréssel sze-
retnénk fordulni a lakossághoz: a pólókat 
elkészítjük a gyerekekkel közösen, viszont 
az eszközöknek igencsak híján vagyunk a 
további pingálást illetően. Így, kérjük, hogy 

akinek módja, lehetősége van rá, támogas-
sa a lelkes diáksereg még lelkesebb csapatát 
egy doboz aszfaltkrétával. A felajánlásokat 
az iskola irodájában lehet leadni, és a lányok 
nagy szeretettel fogadják azokat. Köszönjük 
a legkisebb támogatást is. 
 Aznap délutáni programunkat színesíti 
még egy élő, verses, zenés összeállítás is az 
Attitude Noir formációnak köszönhetően, 
akik legutóbb a Millenniumi Kávéházban 
léptek fel, és örömmel vesznek részt esemé-
nyünkön. Vers és zene különleges együtt-
élését ígérik számunkra, hiszen a versek 
zenei aláfestéssel korábban nem tapasztalt 
élményt nyújtanak a hallgatóságnak. (Kö-
szönet a közvetítésért Szőke Eszternek, a fi-

nanszírozásért a Kiss Mária Hortensia Hon-
ismereti Körnek.)
Versmondó: Kóra Katalin Bianka
Gitár: Galambos Krisztián és Medve Dániel
Az esemény pontos időpontja: 2023. április 
12., melyre minden érdeklődőt szeretettel 
várunk a Kiszombori Dózsa György Álta-
lános Iskolába. (A pontos időpontot - mely 
még egyeztetés alatt áll - közösségi oldalun-
kon fogjuk hirdetni.)

Kövessetek minket! https://www.facebook.
com/kziskola

Prónai Éva 
pedagógus

WING TSUN KUNG FU AZ ISKOLÁNKBAN
 Testnevelésóra keretein belül látogatott el iskolánkba a makói wing tsun kung fu sportklub vezetője, mestere profi tanítványaival. Ez a 
sportág kiválóan alkalmas az önvédelem elsajátítására, továbbá tiszteletre és önfegyelemre tanít. A fizikai erő helyett a gyakorlatiasan hasz-
nálható technikák kerülnek előtérbe.
 Nagy örömmel vártuk őket, hisz nyitottak vagyunk minden számunkra új mozgásforma megismerésére. A mesterek 4-8. osztályoknak 
adtak ízelítőt a sportágból, ahol a gyerekek maguk is elsajátítottak néhány önvédelmi fogást. A tanulók nagy érdeklődéssel és odafigyeléssel 
tanulták meg ezeket a mozdulatokat. Makón kívül Kiszomboron is tartanak edzéseket a gyerekek nagy örömére. Azóta is többen jelezték, 
hogy elkezdtek edzésekre járni, és nagyon tetszik nekik. Ezúton is köszönjük a klubnak, hogy lehető-
ségekkel bővítették a kiszombori gyermekek sportéletét.                        Szigeti Tímea testnevelő tanár

amelyben elsőként Matosné Bokor Anikó 
és kisfia, Matos Zoltán hangszeres játékát 
hallgattuk meg, őket a 3. a osztályos fiúk 
kórusa követte. Ezután adtuk elő verses 
összeállításunkat, amelyben Szabó Nóra, 
Durmics Hédi, Barna Lora Panna, Rácz 
Kirill, valamint mi, Kabók Petra és Varga 
Levente léptünk fel. A műsorban olyan 
dalok hangoztak el, amelyeket a jelenlévők 
közösen énekeltek Rónainé Török Csilla 
tanárnő vezetésével. A helyszín varázsának, 
a verseknek és a zenének köszönhetően 
meghitt, békés hangulatban töltöttük ezt a 
délelőttöt.

Kabók Petra és Varga Levente 6. a osztá-
lyos tanulók



 December 17-én a templom adott otthont a karácsonyi ajándékkoncertnek, mely remek, új helyszínnek bizonyult Derzsi György és Erőss 
Csaba meghitt, ünnepi dallamokat felvonultató csodálatos előadásához. A tavalyi év végén ezzel az élménnyel kívántunk mindenkinek 
boldog, békés karácsonyt.
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KÖNYVTÁRI HÍREK

AZ ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI

HA OLVASOL - TÁPLÁLKOZOL
 Sok-sok könyvvel, programmal vártuk a 
múlt évben önöket. Igyekszünk ehhez tar-
tani magunkat, így továbbra is író-olvasó 
találkozókkal, kézműves-foglalkozásokkal, 
könyvtári órákkal, mesékkel, diafi lmekkel 
várjuk látogatóinknak.  
 A 2022-es évben a Somogyi Károly Vá-
rosi és Megyei Könyvtártól kapott könyve-
ket próbáljuk jól, olvasóink igénye szerint 
válogatni. Három alkalommal rendelhet-
tünk a múlt évben 181 db könyvet, 413.335 
Ft értékben. Sajnálatunkra nem tarthatunk 
minden egyes megjelent könyvből - nem is 

feladatunk, és kapacitásunk sincs rá -, de ha 
erre vonatkozóan érkezik olvasóinktól kérés, 
bevetjük a nem titkos fegyverünket.  A jól 
bevált könyvtárközi kölcsönzéssel a Somo-
gyi-könyvtár könyveihez jó néhány száza-
lékban hozzájuthatnak olvasóink. '22-ben a 
kiszombori könyvtár olvasói az elsők között 
voltak, akik ezt kihasználták. 
 Néhány könyvet mutatunk Önöknek, 
hogy válogassanak kedvükre, és térjenek be 
hozzánk, a könyvtárba.

 Elsők között Szántó Dániel könyveit 
ajánljuk, aki az Ady Endre Művelődési Ház 
munkatársainak - Klári, Mariann - szerve-
zésében érkezik a könyvtárba 2023. március 
23-án (beszélgetőpartner: Nógrádiné Vígh 
Krisztina).
 Delia Owens regénye Észak-Karolina 
ritkán lakott, mocsaras partvidékén játszó-
dik az 1950-es és '60-as években. A történet 
főhőse a lápvidéken sorsára hagyott kislány, 
Kya Clark, aki az évek során elszigeteltsé-
gében önellátásra rendezkedik be, s alig 
érintkezik a környékbeliekkel. A könyv címe 
Ahol a folyami rákok énekelnek.

 A történelmi regények kedvelőinek a ma-
gyar írónők közül Fábián Jankát, R. Kelényi 
Angelikát, Bauer Barbarát ajánljuk.   
 Az írónők változatos témával alkotnak 
újra és újra más-más korok, események, sze-
replők bemutatásával.
 Aki pedig borzongani szeretne, nekik 
mindenképpen Stephen King és Lee Child 
könyveit, valamint a skandináv krimi nagy-
mestereinek írását ajánljuk Lackbergtől-
Nesboig.

 Rengeteg mese, mondókás és verseskötet 
van a kisebbek számára. Az ifj úságnak regé-
nyeket, ismeretterjesztő könyveket ajánlunk 
jó szívvel, akár az olvasás gyakorlása vagy 
csak szimplán az olvasás örömének céljából. 
Segítünk kiválasztani a koruknak, érdek-
lődésüknek megfelelő olvasnivalót, bízva 
abban, hogy rendszeres olvasóvá válnak a 
gyerekek.
 … egyébként #olvasnimenő, ha valaki 
nem tudná, így aztán arra biztatok minden-
kit, hogy találkozzunk a könyvtárban!

Adrián Renáta könyvtár

KEDVES DIÁKOK!
A Petőfi  emlékévhez kapcsolódóan játékot 
indított a könyvtár! Keressétek a Facebook 
oldalunkat, melyre felkerültek a részvéte-
li feltételek és maga a játék. Március 15-ig 
lehet csatlakozni a 
kihíváshoz.Várjuk a 
jelentkezésed, nyerd 
meg Te, a három nye-
remény egyikét! 

„Hisz minden kezdet csak egy folytatás, és az események könyve középen mindig nyitva áll.”
(Wislawa Szymborska)
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 A korábbi évekhez hasonlóan, december 
a szeretet és jótékonykodás jegyében telt in-
tézményünkben is. A településen élők ösz-
szefogásának köszönhetően, a Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat több „szeretet-
csomagot” osztott ki, örömet szerezve ezzel 
a községben élő kisgyermekes családoknak, 
egyedül élő időseknek. Karácsonyi csoma-
got 35 család kapott, mely tartós élelmiszer-
ből, édességből, tisztálkodási szerekből állt. 
Bár, mi csak gyűjtöttünk és átadtunk, a kö-
szönet elsősorban azoknak szól, akik szívből 
és önzetlenül adományoztak ebben a nehéz 
helyzetben is. 
 Szeretnénk megköszönni minden ked-
ves „angyali” támogatást!
 A szegedi Kiss Csillag Alapítvány is ren-
geteg ajándékkal lepte meg karácsony előtt 
a gyerekeket. Az alapítvány évek óta támo-

KISZOMBORI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY HÍREI

 Február 17-én „Mesterségem címere” 
címmel nyílik fotókiállítás a kúria emele-
tén Ádók Zsanett fotográfus munkáiból. A 
művészi képek által a látogatók betekintést 
nyerhetnek az órakészítés, tojásfestés, szíj-
gyártás, kaskötés, kosárfonás és a fonómes-
terség világába. A kiállítás március 8-ig bár-
ki számára ingyenesen megtekinthető.
 A művelődési ház felújítási munkála-
tai is lassan a befejező szakaszához érnek. 
Március 31-én már a megújult falak között 
fogadjuk önöket egy színházi darabbal. A 
Szegedi Pinceszínház Molnár Ferenc egyik 

klasszikusával, a Játék a kastélyban című víg-
játékkal örvendezteti meg az érdeklődőket. 
Folytatjuk a sort és Bauer Barbara, valamint 
Csitáry-Hock Tamás után ismét író-olvasó 
találkozóra invitáljuk Önöket a könyvtárba. 
Ezúttal a népszerű krimiíró Szántó Dáni-
el fogadta el meghívásunkat. A találkozóra 
március 23-án 17 órakor kerül sor. 
 A vers szerelmeseinek április 11-e való-
di ünnep, a magyar költészet napja. Mindig 
törekszünk színvonalas műsorral megemlé-
kezni erről a jeles alkalomról. A múlt évben 
a Kossuth-díjas Hűvösvölgyi Ildikó volt a 

vendégünk. Idén áprilisban is egy országo-
san ismert Jászai Mari-díjas, méltán népsze-
rű színművész önálló estjét tekinthetik meg.
  2023-ban is szeretettel várjuk önöket 
rendezvényeinkre, melyekről bővebb infor-
mációt az Ady Endre Művelődési Ház hiva-
talos facebook oldalán találhatnak.

Bódi Marianna és 
Zomboriné Szabó Klára

művelődésszervezők

A január egy nagyon izgalmas időszak a mű-
velődési ház életében. Ez a tervezés időszaka. 
Ilyenkor állítjuk össze az éves rendezvény-
naptárt, választjuk ki a fellépőket, előadókat, 
művészeket. Igyekeztünk ismét színes pa-
lettát összeállítani önöknek. A korábbi évek 

sikeres programjait megtartottuk, így idén 
is lesz például nyárindító és nyárbúcsúztató 
családi nap, lesznek szabadtéri filmvetítések, 
zeneteraszos koncertek, irodalmi estek, de 
sok-sok meglepetéssel is készülünk 2023-ra. 

 Az év első két hónapja hagyományosan a 
farsang jegyében telik. Február 9-én az óvo-
dásoknak szerveztünk programot az ünnep-
hez kapcsolódóan a Rónay-kúriába. A Csiga 
Duó gyermekkoncertje zajos sikert aratott a 
kicsik körében.



Folytatás a 12. oldalon!
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HONISMERETI HÍREK

A MÚLTRÓL RÖVIDEN, 
AMI MÁR TÖRTÉNELEM

• Tavaly még:
LUCA-NAPI JÓSLÁS ÉS TÁRSAI program 
keretében köszönjük Dömösi Emesének és 
Dömösi Zsoltnak a jósló és meglepetésprog-
ramot.
• december 11-én Szűcs Márta operaénekes 
koncertje elmaradt, amit pünkösd környé-
kén tart majd.
• Társszervezőként részt vettünk és szervez-
tük a törökkanizsai Aranka-közi konferen-
ciát.
• Ilyen még nem volt: Vízi Gábor ünnepi 
színbe „öltöztette” rotundánkat.
• december 31-én koccintottunk az új évre 
A HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYNÉL.
• Januárban megszerveztük a térségi baráti 
civil szervezetek kerekasztal- találkozóját, 
megteremtve a lehetőségét a minél szoro-
sabb és aktívabb együttműködésre. Év elején 
fontos a tervezési időszakban a lehetőségek, 
tervek közös felmérése, esetleges kapcsoló-
dási pontok, közös rendezvények tartása.
• Elkészült a tavaszváró busós élőképünk a 
téren.
• Sőt, ilyen se volt még:
A busóink kisvonaton utaztak űzve a telet 
február 4-én. A kissé bolondos, sőt veszélye-
sen szeles idő ellenére sokan kilátogattak a 
térre. A Télasszonyt nem is lehetett elégetni 
az idén, erre szélcsendes időben kerül sor.
 Az általunk is támogatott táncházban a 
Tibor-kúriában népes számú gyermeksereg 
táncolt. 
• Elindítjuk az érdeklődők, mozogni vá-
gyók számára a néptánc foglalkozásokat 
Stranszky-Fülöp Boglárka vezetésével a ktsz. 
épületének emeletén.
• Honismereti körünk tagsága támogatja 
a Kiszombori Dózsa György Általános Is-
kola költészet napja alkalmából rendezett 
Attitude Noir koncertet.

2023 - a JÖVŐ
■ A KMHHK életének jeles éve lesz, hiszen 
20 éves a honismereti kör, és a tagság 2009-
2023 között, 15 éve szervezi a kiszombori 
kukorica-útvesztőt.
 Tisztújítás éve is ez, ami február 15-én 

A KISZOMBORÉRT ALAPÍTVÁNY
 Alapítványunk folytatja az adomány-
gyűjtést, illetve kérelem alapján lehet támo-
gatásért is fordulni a Kuratóriumhoz a nehéz 
helyzetben lévő gyermekes családoknak. A 
fémhulladékokat megfelelő mennyiségű 
felajánlás esetén 2023 márciusában elszál-
lítjuk. Kérjük a 30 4998686-os számon vagy 
messengeren jelezze ajánlását.

SEGÍTSÉGET KAPTUNK!
 Alapítványunk az ORVOSI RENDE-
LŐ ELÉ kihelyezett kupakgyűjtőjébe a 
kiszomboriak rengeteg kupakot helyez-
tek el. HÁLÁS KÖSZÖNET ÉRTE. Ezt is 
kiszombori gyermekes családok támoga-
tására fordítjuk. Az összegyűjtött kupakok, 
20-22 zsáknyi, Mórahalomra szállításában 
és a fémhulladék elszállításában legutóbb 
Rácz Ferenc első kérő szóra ajánlotta önkén-
tes munkáját, amit nagyon köszönünk.

Endrész Erzsébet, 
elnök

zajlik 16.00-tól a vadászházban. Számos 
programot tervezünk az idei évben, úja-
kat is, melyekértkérjük, kövessék a https://
www.facebook.com/kzhonismeretikor, il-
letve a https://www.facebook.com/utveszto, 
https://utveszto.com/ és a https://www.
facebook.com/szabaduloszobakiszombor 
oldalainkat.
 Következő időszak kiemelkedő esemé-
nyei:
• Gyermekeknek!!! Tervezd meg, rajzold 
meg a számodra legszebb húsvéti tojásmotí-
vumot. Küldd el a kzhonismeretikor@gmail.
com címre! Értékes nyeremények várnak.

• Fiataloknak!!! A kiszombori eperfák a 
Nagyszentmiklósi utcán kezelve lesznek ha-
marosan Barna Szilárd gondoskodásával. 

gatja településünkön a nehezebb helyzetben 
élő családokat, így 19 család 37 gyermeké-
nek tudtak mosolyt csalni az arcára. 
 A Katolikus Karitasz kiszombori tag-
jai és önkéntesei minden évben szeretettel 
készülnek az ünnepekre, gondoskodnak 
azokról az idősekről, családokról, akiknek 
nincs vagy messze élnek hozzátartozói. Az 
ünnepek alkalmával töltött káposztával és 

kaláccsal lepték meg a családokat. 
 Mosolyt és jókedvet csalt mindenki ar-
cára a mikulás, az intézményben rendezett 
karácsonyi ünnepségen apró ajándékkal 
kedveskedtünk a klubtagoknak. Színvona-
las karácsonyi műsorral készült a Harang-
virág népdalkör, a Dózsa György Általános 
Iskola 8. osztályos tanulói, Karsai Dorina és 
Magda Eszter szívet melengető éneke, a leg-

kisebbek hangja zengte be intézményünket. 
A január csendben telt, kedves klubtagunk-
tól búcsúztunk, emléke szívünkben örökké 
megmarad! Az újév köszöntésére a hónap 
elején került sor, egy kellemes délután kere-
tében. 

Szociális Intézmény dolgozói
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■ A zombori temetőben sétálónak feltűnhet, 
hogy viszonylag gyakran találkozik nagyobb 
méretű sírépítményekkel. Vakolt vagy sima 
téglafalak emelkednek magasan a föld fölé, 
peremükön kovácsoltvasból vagy öntöttvas-
ból készült, díszes korlát fut körbe. Gránit-
ból, márványból faragott sírkövek nyúlnak 
fölénk a falazat egyik végéből, rajtuk – bár a 
sírok régiek – máig tökéletesen ép, bevésett 
betűkkel ismertebb, általában módosabb 
családok nevét olvashatjuk. Ha figyelmesen 
körbejárjuk a sírt, vagy igen jól láthatóan, 
vagy rejtettebben az egyik fal tövében fala-
zott, esetleg fémajtóval elzárt nyílást talá-
lunk. (Előfordul, hogy csak alig észrevehető-
en egy kisebb boltív tűnik fel valamennyivel 
a föld fölött…)                                                                                                                                
 Mik is ezek a méretükkel és részletfor-
máikkal a hagyományosnak mondható sírok 
közül kiemelkedő építmények?
       Családi sírboltok.
       Igen sokat – 30 körülit – tudunk-sejtünk 
ilyet a temetőben. 
Miben is különböznek ezek a többi sírtól? 
Abban, hogy míg a hagyományos sírok ese-
tében a földbe ásott sírgödörbe engedik le a 
koporsót, majd arra közvetlenül rászórják a 
földet, addig a sírboltoknál – mint ezt a ne-
vük is elárulja – egy boltozott, téglából ra-
kott, részben a föld alá, részben a föld fölé 
nyúló, zárt helyiséget alakítanak ki, majd 
temetéskor a koporsót a már említett nyílá-
son leengedik, és természetesen földet nem 
szórnak rá. A nyílást visszafalazzák-lezár-

…FIAT VOLUNTAS TUA…     …Legyen meg a Te akaratod...   CSALÁDI SÍRBOLTOK

ják, majd egy újabb családtag temetésekor 
mindezt újra megismétlik. A koporsók oda-
lent a padlóra kerülnek, de van, hogy víz-
szintes vasrudakat építenek be a falakba, s 
így egy magasabb szinten is kialakítanak egy 
koporsósort. 
      A család föld fölötti együttléte – mint 
egy újabb „lakótérben” – így folytatódik az 
elmúlást követően egy föld alattiban. 
Leginkább a módosabb családok engedhet-
ték meg maguknak sírboltok építését, aho-
gyan a lakóházak esetében is látható volt a 
vagyoni különbség. Csoda-e, hogy a tornyos 
kastélyt építtető Rónay Móric és család-
ja obeliszk-sírköves sírboltja kiemelkedik 
a többi közül is? Hadd jegyezzem meg itt, 
hogy az egyik sírboltba a mai napig is temet-
kezik a Rónay család. (Utoljára 2010-ben.)
     Nem említhetek meg minden sírboltot 
– ezek „felfedezése” legyen a tisztelt olvasó 
egy temetői sétájának programja –, de kettőt 
föltétlenül ki kell emelnem. 
     Egyik a Zubán család sírboltja, mert kb. 
20 koporsót befogadó kriptája fölé kápolnát 
is emeltek. Szobordíszes, tornyos főhomlok-
zatával a temető szinte meghatározó épülete.
     A másik a temető új kapuja környékén 
lévő, címeres Hadfy-sírbolt. 1980-ban ebbe 
temették el vitéz livnói Hadfy Imre igen sze-
rencsétlen sorsú vejét, Rónay Tibort is.
      Ez utóbbit azért is meg kell említenem, 
mert a címer fölött olvashatjuk temetői cikk-
sorozatunk mottóját:

 …FIAT VOLUNTAS TUA…    

Jónéhány sírbolt az idők során gazdátlanná 
lett – nem lévén hozzátartozó, aki gondoz-
ná –, így  ezek lassú pusztulásnak indul-
tak, pedig – mint lakóházainkat – ezeket is 
ápolni-gondozni kellene. Sajnos kudarcba 
fullad a „Fogadj örökbe egy sírt!” – általam 
kitalált programja, pedig némi összefogással 
valamelyest megóvhattuk volna a temetőnk 
jónéhány igényes-értékes emlékét.

Borsi Sándor

(A borúlátó utolsó mondatot vitatom, ugyan-
is a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör a 
Bene-sírt, a Kiszomborért Alapítvány pedig a 
mindenki keresztjét újította-újítja fel. Vala-
mint 4 kiszombori jelentkezett még sírok fel-
újítására, mely munkák csak késnek, de nem 
múlnak. Endrész Erzsébet)

Azon fiatal fotósok között, akik a fák fej-
lődéséről rendszeresen fotót küldenek a 
kzhonismeretikor@gmail.com címre, érté-
kes két ajándékot sorsolunk ki.
• Tavaszi nagy takarítás a határban!!! 
• Húsvéti jótékonysági süteményvásár – áp-
rilis nagyszombat
•  Honismereti tábor – téma a kosárkötés.

Személyi jövedelemadó 1 %-a
 A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör 
céljai: Hagyományápolás. Helytörténet-ku-
tatás. Rendezvényszervezés a közösségnek. 
Községünk környezetének óvása. Műemlé-
keink védelme. Aki egyetért célkitűzéseink-
kel, és van lehetősége, kérjük, támogasson 
bennünket.

Adószámunk: 18479342-1-06 
Számlaszámunk: 56800016-10007833

A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör 
tagsága

Endrész Erzsébet
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OLÁH VERONIKA ALAPÍTVÁNY HÍREI
■ GYERTEK MADÁRKÁK
Felragyogott a kedves alsó tagozatos gyere-
kek arca, amikor arra kértem őket, helyezzük 
el közösen a csinos kis madáretetőt. Mint 
öko-iskola a tankerülettől kapta a tanintéz-
mény. A házikó tetejét eső ellen levédtük, és 
elhelyeztük a tápláló gombócokat, valamint 
a napraforgómagot. Az alapítvány vásárolt, 
illetve kapott madáreleséget két kedves tá-
mogatónktól. Így a téli etetés hosszú távon 
biztosított.
 A FÉNYMÁSOLÓBA patront vásárolt 
az alapítványunk, így lehetséges legalább 
2600 oldal anyagát átadni a gyerekeknek. 
Ezzel folyamatossá téve az oktató munkát.
 PETŐFI 200 - az OVA kez-
deményezésére az alsós mun-
kaközösség és Vízhányó Mária 
igazgató-helyettes hathatós támo-
gatásával több alkalommal szeret-
nénk KÖLTŐ ÓRIÁSUNKRÓL 
megemlékezni. A Borsi Sándor 
szobrász által elkészített PETŐFI 
SÁNDOR mellszobránál emlé-
keztünk először február hete-
dikén. A széles zöld szalag köré 
helyezett nyolc "verszászlócska" 
felidézi a legismertebb versek egy 
egy versszakát. Ebéd után, séta 

keretében történt a megemlékezés, a ne-
gyedikesek pedig verset mondtak. A veretes 
gondolatok az arra járó kedves zomboriak 
számára is, remélhetőleg, örömet szereznek. 
 Ha visszatekintünk az elmúlt évre és 
évekre, akkor boldogan állapíthatjuk meg, 
hogy a Móricz utcai épületben mindig tör-
tént valami, ami a kisdiákok épülését, vala-
mint az ott tanítók munkáját előmozdította. 
Ezért kérjük településünk lakóit, hogy az 
egy százalékos felajánlásukkal és egyéb mó-
don is támogassák a Móricz utcai épületben 
tanulókat az alapítványon keresztül.

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

Bankszámla szám: 56800016-10014949
Adószám: 18290763-1-06

Köszönettel 
az alapítvány kuratóriuma nevében: 

Süliné Rácz Emőke elnök.
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VÁLYOGOSI HÍREK
■ Február 1-én vezetőségünk teljes létszám-
ban megbeszélést tartott. Vendégünk volt 
Szirbik Imre, Kiszombor Nagyközség Pol-
gármestere és Gorda Sándor halbiológus, 
aki az elmúlt években felügyelte tavunk víz-
minőségét és halfaunáját. A beszélgetés fő 
témája a vízszint pótlásának hatásos megol-
dása, a vízveszteség lehetséges okainak feltá-
rása volt. A résztvevők egyetértettek abban, 
hogy fontos lenne a tó medrét több próbafú-
rással ellenőrizni, és meghatározni a vízzáró 
réteg vastagságát. Így tudható lenne hogy 
milyen mélységben végezhetünk kotrást, il-
letve nincs-e esetleges sérülés a rétegben. 
 Mivel jég átmenetileg képződött, a kút 
próbaüzemével segíteni fogjuk az oxigén be-
vitelt, és a leesett csapadék tükrében figyel-
jük a vízszint alakulását. Rövid távú meg-
oldásként valószínűleg a szokásos vízpótlás 
lehetséges. Ezen túl megpróbálunk minden 
esetlegesen ezzel kapcsolatos pályázati lehe-
tőséget kihasználni. A vezetőség határozott 
arról is, hogy közgyűlésig a Vályogos-tóra 
egyesületünk területi jegyet nem ad ki. To-
vábbi felvilágosításért Oláh Sándor gazda-
ságvezető tud felvilágosítást adni.

■ 2023. február 26-án (vasárnap) 9:00-kor 
egyesületünk BESZÁMOLÓ KÖZGYŰ-
LÉST tart.  Helyszín: Kiszombor Polgár-
mesteri Hivatal, Nagyszentmiklósi utca 8. 
Amennyiben a megjelölt időben a közgyű-
lés határozatképtelen, úgy a megismételt 
közgyűlés időpontja változatlan napirendi 
pontokkal: ugyanaznap 09:15. A tervezett 
napirendi pontok a következők:  1. Elnöki 
megnyitó.  2. Vezetőségi tagok beszámoló-
ja.  3. Az Ellenőrzési Bizottság beszámoló-
ja.  4. A Fegyelmi Bizottság beszámolója.  5. 
Hozzászólások.  6. 2023 évi engedély árak 
megállapítása.  7. Alapszabály, Fegyelmi 
Szabályzat és Horgászrend módosítása.  8. A 
Jelölő bizottság megválasztása.  9. 2023 évi 
költségvetési terv elfogadása.  10. Zárszó.
     Szeretnénk nyomatékosan felhívni a 
figyelmet arra, hogy Egyesületünk jegyárait 
a Közgyűlésen résztvevő tagság fogadja el. 
Vezetőség, tisztelettel kéri a tagságot, hogy 
minél többen vegyenek részt a közgyűlésen, 

ismerjék meg a helyzetünket, és járuljanak 
hozzá a sikeres döntésekhez. 

■ Tavunk vízpótlása sikeresnek mondható, 
a megemelkedett energiaárak miatt költsé-
geink jelentősen növekedtek, ezért az idén 
haltelepítésre jóval kevesebb forrás jutott. A 
jövőben, ha biztosítani akarjuk tavunk élet-
képességét, és megőrizni színvonalát, akkor 
sajnos valószínűleg áremelésre fogunk kény-
szerülni, mint a többi egyesületi vízkezelő. 
Egyesületünk pénzügyi helyzete rentábilis. 
A pontos mérleget a gazdálkodási év zárása 
után, a közgyűlésen ismertetjük.  Szándé-
kaink szerint az áremelést csak a szükséges 
mértékben szeretnénk végezni.

■ Fogási napló leadási határideje: 2023. feb-
ruár 28.  Annál az egyesületnél kell leadni, 
amely kiállította. Azon tagjaink, akik jövőre 
is egyesületünknél kívánnak állami jegyet 
váltani, az alábbi helyeken adhatják le Kis-
zomboron: Tóth János, Móricz Zsigmond 
utca 14.  Makón: Oláh Sándor, Kisfaludy 
utca 16.  Azon tagjaink, akik más egyesület-
nél tervezik a 2023. évi állami jegy váltását, 
azoknak Oláh Sándornál kell leadni fogási 
naplójukat. 

■ Emelkednek a horgászengedélyek árai: 
„Egy horgászra vetítve akár tízezer forintos 
nagyságrendben is emelkednek a horgászat 
fix éves költségei, miután a Magyar Orszá-
gos Horgász Szövetség választmánya radi-
kális áremelésekről határozott. A minden-
ki által kötelezően befizetendő, egyesületi 
tagságtól független díjak, vagyis az állami 
horgászjegy, a fogási napló és az úgynevezett 
Egységes Szövetségi Hozzájárulás együttes 
ára 2022. évben 6300 forintba került (hor-
gászjegy és ESZH 3-3000 forint, fogási napló 
300). Az idén viszont 11000 forint lesz.
 A MOHOSZ által meghatározott ösz-
szevont területijegy-árak ennél kisebb mér-
tékben, de szintén jelentősen drágulnak. A 
felnőtt éves általános országos területi jegy 
79 ezerről 98-ra drágul, ami 24 százalékos 
emelkedést jelent, a versenyzői országos jegy 
31-ről 38-ra (22,6 százalékos drágulás).

■ Az éves dunai jegy 23 százalékkal lesz drá-
gább - 52 helyett 64 ezer forint -, a tiszai pe-
dig 21 százalékkal, 57-rol 69 ezerre drágul.
Az egyesületi tagdíjak és területi engedélyek 
ára a MOHOSZ által alhaszonbérletbe adott 
vizeken felnőtteknél maximum 30, gyere-
keknél 20 százalékkal drágulhat a szövetség 
friss döntése értelmében. Az egyéb horgász-
kezelésű vizek esetében ez a 30 % -os emelési 
maximum nem kötelező, csak ajánlás. (Fi-
gyelemreméltó, hogy a MOHOSZ a hozzá 
befolyó fix díjakat mindeközben majdnem 
75 százalékkal emelte meg.)

■ A balesetek, tragédiák elkerülése céljából 
felhívjuk a horgászok és a természetjárók fi-
gyelmét a jégen való tartózkodás és közleke-
dés alapvetőbb szabályaira. A szabad vizek 
jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha a 
jég kellő szilárdságú, nem olvad, illetve nem 
mozog. A gyakorlati tapasztalatok alapján az 
állóvizek jege akkor tekinthető kellő szilárd-
ságúnak, ha vastagsága eléri vagy meghalad-
ja a 10-12 cm-t. 
TILOS: - a szabad vizek jegén tartózkodni: 
Éjszaka és korlátozott látási viszonyok kö-
zött.
 Aki a jégen 1 négyzetméternél kisebb lé-
ket vág, köteles a jégmentessé vált területet 
legalább 50 méterről jól felismerhető módon 
megjelölni, amelyhez a vízparton található 
természetes anyagokat (pl. nád, sáskéve, szá-
raz ágak) is fel lehet használni.
 FONTOS, hogy a jeges vízből, a jégből 
mentett embert azonnal ne vigyük túlfű-
tött meleg helyre, dörzsöléssel próbáljuk a 
vérkeringését beindítani, előzőleg a jeges 
ruházatától meg kell szabadítani. Az ilyen 
személyt minden esetben, orvosi elsősegély-
ben, ellátásban kell részesíteni.

■ Kérjük, személyi jövedelemadója 1%-ával 
továbbra is támogassa egyesületünk tevé-
kenységét: Kiszombori Sporthorgász Egye-
sület, adószám: 18452275-1-06

Vezetőség
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