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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
■ a 2021. szeptember 14-én tartott rendkívüli ülésén 
döntött: 
• a Kiszombor, belterület 1144/7 hrsz. -ú, kivett általános iskola mű-
velési ágú ingatlanon található 1 m2 területű talajvíz megfigyelő kút 
megközelíthetősége érdekében az ATIVIZIG által, a használati jog 
alapításával kapcsolatban készített megállapodás tervezet elfogadá-
sáról;
• az önkormányzati tulajdonú 05587 hrsz. -ú és a 05607/2 hrsz. -ú 
külterületi utak szilárd burkolatának bruttó 23.561.509 Ft költségű 
felújítását, továbbá a pályázat előkészítés, tervezését, a műszaki el-
lenőri tevékenység, a projekt menedzsment és a nyilvánosság költ-
ségeit is tartalmazó összesen bruttó 24.793.409 Ft költségvetésű pá-
lyázat benyújtásáról;
• a Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti épület felső szint-
jén lévő volt varroda helyiség Dr. Ferber Ferenc Bt. részére történő 
bérbeadásáról;
jóváhagyta:
• az Alföldvíz Zrt. által elkészített Gördülő Fejlesztési Terv 2022-
2036 Kiszombor ivóvízellátó rendszer felújítási és pótlási tervrészét; 
• az Alföldvíz Zrt. által elkészített Gördülő Fejlesztési Terv 2022-
2036 Kiszombor szennyvízelvezető rendszer felújítási és pótlási 
tervrészét;
felhatalmazta:
• Makó Város Önkormányzatát mint gesztor Önkormányzatot, hogy 
pályázatot nyújtson be a Magyarország 2021. évi központi költség-
vetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet 2.1.5. pont szerint 
önkormányzatok rendkívüli támogatására;
■ a 2021. szeptember 28-án tartott soros ülésén 
megalkotta: 
• az idősek 2021. évi egyszeri támogatásáról szóló 15/2021. (IX. 28.) 
önkormányzati rendeletet; 
döntött: 
• arról, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához;
• az útalappal rendelkező belterületi közutak szilárd burkolattal tör-
ténő ellátására lefolytatott árajánlattételi 
eljárást követően a legelőnyösebb ajánla-
tot tevő DÉLÚT Kft. -t útépítési munkák 
elvégzésével történő megbízásáról; 
• az útalappal rendelkező belterületi köz-
utak aszfaltozásához kapcsolódó műszaki 
ellenőrzi tevékenység elvégzéséhez lefoly-
tatott árajánlattételi eljárást követően a 
legelőnyösebb ajánlatot tevő Marosi Ta-
más ev. műszaki ellenőri tevékenység ellá-
tásával történő megbízásáról;
• a Porgányi utcai közterületen 5 db játékeszköz beszerzésére és 
telepítésére lefolytatott árajánlattételi eljárást követően a legelőnyö-
sebb ajánlatot tevő HAÁSZ Kft. megbízásáról;
• az önkormányzat tulajdonában lévő földek bérleti díjának 
2021/2022-es gazdasági évre 5 Ft/m2/év összegben történő megál-
lapítása mellett a kimutatott ingatlanok vonatkozásában 2021. októ-
ber 15. napjától 5 évre szóló bérleti szerződések megkötéséről azzal, 
hogy a bérleti díjak minden évben az infláció – KSH által közzétett 
mértékével – emelkednek;
• a Kiszombor, 1603 hrsz-ú, 1174 m2 nagyságú belterületi ingatlant 
mezőgazdasági hasznosítás céljára, 5 évre, 2021. október 1. napjától 
2026. szeptember 30. napjáig szóló időtartamra történő haszonbér-
letbe adásáról;
• a Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti épületben lévő 67,7 m2 terü-
letű üzlethelyiség (volt kínai üzlet) 2021. október 1. napjától a Dél-

100 Kft. által bérelt Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 10. szám alatti 
üzlethelyiség bővítésének időtartamára, legkésőbb 2021. december 
31. napjáig, raktározás céljából történő bérbeadásáról;
• a Kiszombor, 539/12 hrsz. -ú ingatlan Szegedi utca felől kialakított 
parkoló előtti területéből 20 m2 területen lángos sütése és árusítá-
sa céljából büfékocsi elhelyezésére vonatkozó bérleti szerződésben 
meghatározott időtartamot 2021. október 1. napjától határozatlan 
időtartamra módosítva a bérlővel új bérleti szerződést kötéséről;
• a Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti épület felső szintjén lévő volt 
varroda helyiség 2021. december 31-ig a Zombortánc elnevezésű 
tánccsoport részére történő használatba adásáról;
• 2 db, egyenként 200 cm magas, 110-120 cm széles, fagerendából 
készülő települési üdvözlő tábla anyagköltségének az önkormányzat 
2022. évi költségvetésében történő betervezéséről; 
• az Óbébai u. 6. sz. alatti ingatlanon lévő lakás jogcím nélküli la-
káshasználója gázkonvektorok cseréjére irányuló kérelmének eluta-
sításáról;
• az önkormányzati tulajdonú mártélyi üdülőben lévő 4 db elörege-
dett, viharkáros nyárfa kivágására beérkezett érvényes árajánlatok 
közül összességében a legelőnyösebb ajánlatot tevő Bíró Gergely 
egyéni vállalkozó fakivágási munkák elvégzésével történő megbízá-
sáról;
• Marosvári Attila muzeológus felkéréséről, hogy a kiszombori Ró-
nay Tibor-kúria átalakítási munkálatai során feltárt XVIII-XIX., 
illetve XX. század eleji tárgyakat egy jövőbeni kiállítás előkészítése 
érdekében felmérje és annak eredményeként egy kiállítás tervezetét 
elkészítse a Rónay Aladár- kúria kiállító terében;
• az Ökrös utca 1/C szám alatti ingatlan hasznosításának előkészíté-
se keretében az ingatlan forgalmi értékének meghatározása érdeké-
ben ingatlanforgalmi értékbecslés készíttetéséről;
egyetértett: 
• a Kiszombori Karátson Emília Óvoda Éves Munkatervében fog-
laltakkal;
hozzájárult:
-a Dél-100 Kft. helyiségbérlő kérelmére a Kiszombor, Nagyszent-
miklósi u. 10. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban lévő 
bérlemény átalakítási munkálatainak elvégzéséhez;
■ a 2021. október 13-án tartott rendkívüli ülésén 
döntött:
• a Kiszombori Karátson Emília Óvoda tálalókonyhájának bővíté-
séhez szükséges eszközök, berendezési tárgyak beszerzésére lefoly-
tatott árajánlattételi eljárást követően a legelőnyösebb ajánlatot tevő 
UNIVERSAL GASTRO KERESKEDŐHÁZ Kft. -t bízta meg az esz-
közök, berendezési tárgyak beszerzésével, beüzemelésével;
■ a 2021. október 26-án tartott soros ülésén 
megalkotta: 
• az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2021. (II. 
25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2021. (X. 26.) 
önkormányzati rendeletet; 
• a szociális célú tűzifa támogatásról szóló 17/2021. (X. 26.) önkor-
mányzati rendeletet;
• az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2021. (X. 26.) ön-
kormányzati rendetet;
döntött:
• arról, hogy a Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapír szám-
láján rendelkezésre álló pénzösszeget Önkormányzati Magyar Ál-
lamkötvény 2023/Z vásárlásával kívánja hasznosítani, valamint a 
likviditás biztosításának érdekében a szükséges mértékben a megvá-
sárolt értékpapírokat lejárat előtt részben vagy egészben értékesíteni 
kívánja;
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• a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi 
XC. törvény 3. számú mellékletének I. 2.2.1. pontjában szabályozott 
települési önkormányzatok szoci-
ális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódóan nyújtott támoga-
tás felhasználása során elnyert 
3.390.900 Ft összegű támogatás 
felhasználásával 178 erdei m3 ke-
mény lombos tűzifa DALERD 
Délalföldi Erdészeti Zrt-től törté-
nő megrendeléséről;
• a Kiszombori Községi Sportkör részére az önkormányzati tulaj-
donú Kiszombor, belterület 1462 hrsz.-ú, 6775 Kiszombor, Mező 
u. 1. sz. alatti sportöltöző tetőszerkezete építésének, öltöző helyiség 
hidegburkolásának megvalósítására a Magyar Falu Program - Civil 
közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása című kiíráson 
elnyert 5.993.606 Ft támogatás és a Sportkör által bekért árajánla-
tok alapján a legkedvezőbb kivitelezői árajánlat bruttó 8.683.414 Ft 
költsége közötti 2.689.808 Ft különbözetet a tartalék terhére átadott 
pénzeszközként biztosításáról;
• arról, hogy Kiszombor nagyközség lakossága részére ingatlanon-
ként 1 db, kiszombori vonatkozású képeket tartalmazó falinaptárt 
biztosít térítésmentesen karácsony alkalmából;
egyetértett
• a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal CS/B01/04429-
9/2021. számú törvényességi felhívásában foglaltakkal, és az egyes 

pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2021. (II. 25.) ön-
kormányzati rendeletet 5.(4) bekezdésének módosításával minden 
támogatási formára meghatározta a támogatások felhasználásának 
szabályait;
■ a 2021. november 19-én tartott rendkívüli ülésén 
döntött 
• a Magyar Falu Program „Óvodai játszóudvar és közterületi ját-
szótér fejlesztése” alprogram keretében megállapított 4.976.535 Ft 
vissza nem térítendő támogatás felhasználásához kapcsolódóan a 
Kiszombor, Arany J. utcai közparkban játszótér létesítésére lefoly-
tatott árajánlattételi eljárást követően a legelőnyösebb ajánlatot tevő 
Bonita Játszóterek Group Kft. játszótér létesítéséhez szükséges ját-
szóeszközök szállításával, telepítésével történő megbízásáról;
•  a Nagyszentmiklósi utca Óbébai utca és Ökrös utca közötti ön-
kormányzati tulajdonú járdaszakaszain a páratlan oldalon 137 m 
hosszúságban, a páros oldalon 196 m hosszúságban a járdaburkolat 
térkőburkolatra történő felújítására lefolytatott árajánlattételi eljá-
rást követően a legelőnyösebb ajánlatot tevő Tóth-Kása Józsefné ev. 
útépítési munkák elvégzésével történő megbízásáról; 
•  az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2021. (II. 
25.) önkormányzati rendelet alapján a rászorultak juttatására kerülő 
karácsonyi csomagok beszerzése érdekében lefolytatott eljárást kö-
vetően a legelőnyösebb ajánlatot tevő ANSZA-KER Kft. karácsonyi 
csomag szállításával történő megbízásáról;
•  Szűcs Tímea volt kiszombori lakos On my way (Utamon) című 
könyve kiadásának 100.000 Ft-tal történő támogatásáról. 

tart 2021. december 14-én (kedd) 17.00 órakor 

az Ady Endre Művelődési Házban (Kiszombor, Szegedi u. 13.)

NAPIREND:
1./ Tájékoztató az önkormányzat 2021. évi működéséről, költségvetésének teljesítéséről.

Előadó: Szirbik Imre polgármester

       2./ Egyebek.
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának

Képviselő-testülete

TISZTELT KISZOMBORI LAKOSOK!
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

FALUGYŰLÉST



5KISZOMBORI HÍRADÓ2021.  DECEMBER

ÓVODAI HÍREK

BÖLCSŐDEI HÍREK

Folytatás a 6. oldalon!

■ A december a bölcsődében is a várakozás 
időszaka. Várjuk a Télapót, a havat, a kará-
csonyt és persze, a téli szünetet, amit végre 
a gyerekek is a családjukkal tölthetnek. Az 
egész éves rohanás után az ünnepek köze-
ledtével egy kicsit lelassul az idő. Talán jut 
idő minden családban egy kis együttjátszás-
ra, mesélésre, beszélgetésre. A gyerekek szá-
mára ez a szülőkkel, testvérekkel töltött idő 
valószínűleg nagyobb kincs, mint egy drága 
ajándék. 
 Szeretnék köszönetet mondani mindazok-
nak, akik az adventi vásáron adományaikkal 
hozzájárultak ahhoz, hogy idén is ajándék 
kerülhessen a bölcsődei karácsonyfa alá. 
Magam és a bölcsőde dolgozói nevében kí-
vánok minden családnak békés, meghitt, 
szép karácsonyt és egészségben, boldogság-
ban gazdag új esztendőt! 
                                Pópityné Hegyes Szilvia 

bölcsődevezető

■ „A Katica csoportban őszi programjainkat 
a Márton-napi libaragasztással zártuk. Szép 
lassan lekerültek az őszi dekorációink, és a 
csoportszobánk felvette téli köntösét. Előke-
rültek a Mikulásról és a karácsonyról szóló 
mesekönyvek, melyeket nagy örömmel né-
zegetnek a gyerekek. Mikulás-dalokkal han-
golódunk a Télapó érkezésére. Beszélgetünk 
az ünnepekről, és különböző technikákkal 
készítünk ünnepnek megfelelő alkotásokat. 
Sajnos, a járványhelyzetre való tekintettel a 
karácsonyi ünnepségünket idén is zárt kere-
tek között kell megtartanunk, de igyekszünk 
így is megteremteni a gyermekek számára a 
meghitt ünnepi hangulatot.

Csillagszóró szórja fényét
Kíván meleget, békét.

Angyalka száll házad felett, 

Hogy átadjon egy üzenetet:
Kívánunk meghitt ünnepeket!

                                    Maróti-Forgács Beáta 
és Selley Annamária kisgyermeknevelők

■ ÜNNEPEK KÖRÉ HANGOLÓDVA 
A PILLANGÓ CSOPORTBAN
 Október 21-én megtartottuk töknapun-
kat. Ezen a délutánon az udvaron a szülők 
tököt faragtak, a gyerekek pedig labdát do-
bálhattak a „tök” szájába, fotózkodhattak 
a paraván mögött, segíthettek a „süninek” 
gyümölcsöt szedni. Anyukájuk és apukájuk 
által készített töklámpásokat ámulattal cso-
dálták. Sajnálatunkra a járványhelyzet miatt 
ez volt az idei utolsó közös rendezvényünk. 
Szerettük volna idén végre vendégül látni a 
nagyszülőket, s szerettünk volna együtt ka-
rácsonyozni a szülőkkel, testvérekkel, de ez 
most sem lesz, sajnos, így. Viszont bízunk a 
jövőben! Reméljük, a tavaszi programjain-
kat már közösen tölthetjük!
 Novemberben Márton-napra készülvén a 
csoportunk tenyérrel festett libákat, és kis 
libákként körbe jártuk a szobánkba kép-
zelt tavat. Ebben a hónapban madáretetőt 
helyeztünk ki az udvarunkra, melyet a cso-
portszobából is tudunk szemlélni, ahogyan 
fogy az eleség. November utolsó hetén ün-
nepi díszbe öltöztettük a szobánkat. Lelke-
sen fedezték fel a gyerekek az újabb és újabb 
díszeket, ahogy a Mikulás és a rénszarvas 
már leselkednek, ahogyan az angyalkák az 
ablakba repültek. Az apró kezek szorgosan 
gyártották a kis Mikulásokat. 
 Mindeközben a legszentebb ünnepre 
készülünk. Advent jelentése: Eljövetel. A 
gyermekek számára valami titkos, láthatat-
lan csodának az eljövetelét jelentheti. Mi is 
próbáljuk ezt az időszakot meghittebbé ten-

ni számukra, természetesen igyekezve nem 
elvenni az otthoni ünnep varázsát. Dalok-
kal, énekekkel hangolódunk. December 23-
án karácsonyi délelőttöt tartunk számukra, 
amikor közösen alkotunk, táncolunk, ének-
lünk, zenélünk. A napot finom mézeskalács 
koronázza meg. Bízunk benne, hogy a hó is 
megérkezik, így decemberben.
 Minden kedves családnak, áldott, békés 
karácsonyt, és sikerekben gazdag, boldog új 
évet kívánunk!”

Karácsony készül emberek!
Szépek és tiszták legyetek!

Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek, 
legyetek újra gyermekek,
hogy emberek lehessetek/

    /Wass Albert/ 
                         

Ferencsik Mónika 
kisgyermeknevelő

■ „ÜNNEPRE KÉSZÜLÜNK 
A NAPSUGÁR CSOPORTBAN IS!
 Hagyománnyá vált bölcsődénkben is, 
hogy az adventi időszak előtt kopogtatókat, 
koszorúkat, ajándéktárgyakat készítünk, 
melyekért az adventi vásáron és a bölcső-
dénkben jelképes adományokat kapunk. A 
befolyt összegből a csoportjaink gyermeke-
inek tesszük szebbé karácsonyát.
 A karácsonyfa körül együtt lenni gyerme-
keinkkel a legnagyobb öröm! A sok szép já-
ték, ajándék fokozza ezt az örömöt. Egy kis 
meglepetéssel is készülünk, Ács Dorina volt 
karácsonyi fuvolajátékával fokozza a hangu-
latot.
Áldott, békés ünnepeket kívánunk!”

Horváthné Ács Krisztina 
és Halász Ildikó kisgyermeknevelők

„KINCSES KULTÚRÓVODA 2021” CÍMET KAPOTT ÓVO-
DÁNK
■Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma már hetedik 
alkalommal írta ki a „Kin-
cses Kultúróvoda” pályáza-
tát. Idén először pályázott 
intézményünk erre a lehe-
tőségre, és örömmel kürtöl-
jük világgá, hogy nyertünk. 
Börcsökné Balázs Mártát, 
óvodánk intézményvezető-
jét kértem meg, hogy me-
sélje el, miként jutott el az 
ovink idáig: 

- A pályázat kiírását én 
mutattam meg kollégá-
imnak, javasoltam, hogy 
adjuk be annak ismereté-

ben, hogy már számos innovatív hagyományőrző, kultúrát közve-
títő programunk volt már eddig is. A kiírásnak megfelelően kellett 
teljeskörűen bemutatnunk szakmai munkásságunkat, eredménye-
inket. Közösen megbeszéltük a nevelőtestülettel, ha nyerünk, akkor 
ez mekkora többletet fog adni a gyerekeknek, és vállalnunk kell a 
mindennapi munkánk mellett a plusz feladatot is, hiszen ezeknek 
a programoknak a lebonyolítása majd komoly szervezést igényel. A 
nevelőtestület végül úgy döntött, hogy ennek tudatában próbáljuk 
meg, és írjuk meg és nyújtsuk be a pályázatot. Végül július közepéig 
elkészítettük az igen részletes szakmai bemutatkozó anyagunkat. 
Nagyon megörültünk annak, hogy a „Kincses Kultúróvoda 2021” 
díj elnyerésével elismerték óvodánk eddigi szakmai munkáját a Mi-
nisztériumban. A díjat Fekete Péter kulturális államtitkár adta át 
Szentendrén.

- Miért tartottad fontosnak, hogy a kiszombori ovi is egy ilyen 
pályázatban részt vegyen? 

- Eddig is törekedtünk a tudatos kultúrkincs átadására változatos 
felkínált tevékenységeken keresztül. Úgy gondolom, hogy munka-
társi közösségünk elhivatottsága és hozzáállása vezetett bennünket 
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ide. A mindennapi tudatos óvodai nevelés, fejlesztés, ismeretnyúj-
tás mellett kiemelt feladatunk a magyar kultúra átörökítése és a 
magyar nyelv ápolása, melyet a helyi nevelési programunkban úgy 
fogalmaztunk meg, hogy a gyermekek magyarságtudatát komplex 
módon kell fejleszteni. Nagyon fontos, hogy emlékezetes élménnyé 
avassuk ezeket a programokat.

- Miért számít nagy sikernek, hogy „Kincses Kultúróvoda” lett az 
intézmény? 

- Mindig sok a pályázó óvoda, és idén csak 31 intézményt választot-
tak ki erre a díjra, amit ebben az évben óvodánk egyedüliként ka-
pott meg a megyében. Közös sikerünk, hogy „Kincses Kultúróvoda 
2021” díj elnyerésével elismerték óvodánk eddigi szakmai munkáját 
a Minisztériumban. Ezt a megtisztelő címet pedig három évig visel-
hetjük. 

- Ez az elismerés mit jelent a gyermekeknek? 
- Óvodánk nevelőtestülete minden évben olyan programokat szer-
vez meg, amelyek többek közt a magyarságtudatot, néphagyomá-
nyainkat, az óvodatörténeti örökségünk ápolását erősítik. A nem-
zeti kultúrkincs átadásához most azonban támogatást is kaptunk. 
A gyerekeknek lehetőségük van ezáltal igen színvonalas, igényes 
programokon részt venni, melyhez az anyagi forrást nem a szülők 
vagy az önkormányzat, illetve a „Mosolygó Gyermekarcok” Ala-
pítványunk adja majd, hanem ez a pályázati lehetőség. Tudjuk, 
hogy sok családnak nehézséget jelent gyermeküket kulturális intéz-
ménybe, múzeumba elvinni. A drága belépők mellett az utazás is 
gyakran gondot okoz. Szeretnénk, ha kialakulna a gyermekekben 
a kultúrához való pozitív viszony, mely meghatározhatja későbbi 
iskolás éveiket vagy akár felnőtt korukat. 

- Megtudhatjuk, hogy mekkora ez a támogatási összeg? 
- Igen, természetesen. Másfél millió forint áll rendelkezésünkre, 
amit ebben a nevelési évben használhatunk fel. A programok kivá-
lasztásánál az igényesség a legfontosabb szempontunk, az értékes 
műveltség-élmény tartalom kiválasztására törekszünk.

-A pályázat sikerességéhez milyen további előírásoknak kellett 
megfelelni? 

-A pályázat része egy szakmai koncepció, melynek programját a 
nyáron állítottam össze. Ez a pályázat újabb kereteket nyújt nekünk 

a nevelésünk segítésére. Együttműködési megállapodásokat kötöt-
tünk 3 intézménnyel – a Makói József Attila Múzeum és Könyv-
tárral és a helyi Ady Endre Művelődési Házzal és a helyi Közmű-
velődési Könyvtárral, hogy a nevelési évben további értékteremtő, 
játékosan tanító és szórakoztató programokban vehessenek részt 
óvodásaink.

- Sikerült már programokat megvalósítani a gyerekeknek a pá-
lyázati forrásból? 

- Máris volt pár nagyszerű programunk. Élőzenés táncházzal nem 
csak a kicsiket, de a kincset érő nagyikat is megtáncoltattuk. 2 bő-
rönd múzeumi foglalkozás is volt óvodánkban, melyen a makói 
József Attila Múzeum múzeumpedagógusa tette gazdagabbá, szí-
nesebbé programjainkat. Egyik alkalommal egy fazekas műhely-
be érkezhettek a gyerekek és készítettek agyagedényeket, majd a 
Márton-napi libás hagyományokkal ismerkedtek meg változatos 
módon. Vicces népi játékokat próbálhattak ki, és a témához kap-
csolódó vizuális alkotásokat készítettek, vidám perceket szerezve 
mindannyiunk számára. Kortárs irodalmat ismertető előadáson 
is részt vettek a könyvtárban, és nagyon aktívan bekapcsolódtak, 
élvezték, de még számos más program is vár rájuk. Szintén a pá-
lyázati forrás lehetőségét kihasználva november második felében 
a Szegedi Kövér Béla Bábszínházban a nagycsoportos és középsős 
gyerekek előadáson vehettek részt, mely igazi szórakoztató és tar-
talmas program volt számukra.

-Milyen programok várhatóak még idén?
 - Decemberben gyertyaöntéssel és karácsonyi díszek készítésével, 
mézeskalács-díszítéssel ismerkedhetnek majd meg ovisaink. Termé-
szetesen, ha a pandémiás helyzet közbeszól, akkor módosítanunk 
kell majd, de reméljük, erre nem kerül sor.

- Úgy tudom, hogy nagyon szép emléktáblát is kapott a Karátson 
Emília Óvoda.

- Ez így van. Nagyon szép táblát vehettem át Szentendrén a díját-
adón, amit az intézmény falára szeretnénk kihelyezni. Mutassa az 
arra járóknak büszkén azt a nevelőmunkát, amit mi itt közösen az 
óvodás gyermekeink fejlődéséért eddig is tettünk és tenni fogunk! 

írta: Balázs Tímea, óvodapedagógus

■ Október 15-én rendeztük meg a már ha-
gyományos „Kincset érő nagyik” nyitott 
programunkat, mely az idén a „Őszi gyü-
mölcskosár” nevet viselte. Minden cso-
portban változatos, színes tevékenységben 
vehettek részt a vendégeskedő nagymamák 
és nagypapák. Közösen a gyerekekkel diót 
törtek, száraz növényekből asztali dekoráci-
ókat barkácsoltak, őszi gyümölcsöket min-
táztak gyurmából. A csoportok gyermekei 
bemutatták az ősszel kapcsolatos verseiket, 
énekeiket, népi játékokat. A nagyszülők sü-
teményekkel, gyümölcskosárral viszonozták 
a szíves meghívást. Nagyon sokan eljöttek 
erre az eseményre, minden kisgyermekkel 
érkezett nagyszülő. A vidám délelőttöt fer-
geteges hangulatú közös táncház zárta az 
udvaron. Hajnal János néptáncpedagógus 
és táncos társa, valamint a „Csürhe Banda” 
együttes élőzenés közreműködésével. A kö-
zösen készült alkotásokból az óvoda folyo-
sóján kiállítást rendeztünk.
 November 10-én az utolsó őszi napsütést 
kihasználva a „Mozgásos tehetségműhely” 
gyermekei, pedagógusai és néhány segítő 
szülő kerékpártúrán vettek részt.

 Az „erőpróba” kitartást és edzettséget igé-
nyelt, hiszen 10 km-t bicajoztunk. Az út so-
rán megcsodáltuk környezetünk szépségeit: 
a sárguló lombokat, a késő őszi természe-
tet. A gyerekek lelkesek és vidámak voltak. 
Nagyon készültek erre a napra. Mindenki 
boldogan és élménnyel gazdagon érkezett 
vissza az óvodába. Köszönjük Molnár Zsely-
ke anyukájának és Kurai Linett szüleinek a 
segítséget!
 November 2. hetétől kezdődően több 
napon keresztül a helyi könyvtár látta ven-
dégül óvodásainkat. A nagycsoportosok-
nak könyvbemutatót szerveztek a könyvtár 
dolgozói. Csoportonként pedig a „papír-
színház” történeteivel és kedves meséken 
keresztül a diafilmekkel ismerkedhettek 
óvodásaink.
 Sarnyai Attila jóvoltából a tökfaragást is 
kipróbálhatták a gyerekek - annak köszön-
hetően, hogy sok szép tököt hozott el ne-
künk az oviba, amit ezúton szeretnénk meg-
köszönni neki.
 Bújdosó Gézának és méhész társainak 
pedig a lehetőséget köszönjük, hogy a „Mé-
zes reggeli” program keretében a gyerme-

kek figyelmét felhívhatjuk a méhek életére, 
védelmére, és a finom és egészséges mézek 
kóstolására. Hálásan köszönjük a felajánlott 
mézeket.

Jani Edit mentor és óvodapedagógus

■ A környezettudatos szemléletformálás je-
gyében rendszeresen részt veszünk a tavaszi 
illetve az őszi papírgyűjtési akciókban. Egész 
októberben lehetőség volt az oviba hozni az 
otthon feleslegessé vált papírhulladékot, il-
letve kértük a szülőket, hogy vásárlásaik so-
rán a kidobásra szánt csomagoló anyagot is 
kérjék el a boltokból, és hozzák be az oviba. 
Örömmel tapasztaltuk, hogy sokan csatla-
koztak a gyűjtő munkánkhoz. A papírszállí-
tó konténert a gyerekekkel közösen pakoltuk 
meg, ezzel nem csak a környezettudatosság, 
de a közös „munkavégzés” pozitív élményeit 
is megtapasztalhatták. Nagyon köszönjük a 
részvételt mindazoknak, akik velünk együtt 
gyűjtögettek!

Németh Jánosné óvodatitkár
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KÉPES BESZÁMOLÓ ÓVODÁNK ÉLETÉBŐL

ISKOLAI HÍREK
■ Az elmúlt hónap a jelenléti oktatás szem-
pontjából fekete hónapnak minősült. Már 
az őszi szünet előtt megjelent a koronavírus 
iskolánkban, egyik napról a másikra robba-
násszerűen nőtt a beteg gyerekek és szülők, 
családtagok száma. A mélypont az volt, ami-
kor 13 osztályból csak hét tanult jelenléti ok-
tatásban. A jogszabályok ez esetben járvány-
ügyi megfigyelést rendeltek el (karantént) 
az egész osztály számára 2 - 6. évfolyamon. 
Az elsősök speciális helyzetben voltak, mert 
őket nem lehetett digitális oktatásban része-
síteni, helyette tanítási szünetet rendeltek el. 
A december 1-től érvényes jogszabály már 
engedi a digitális oktatást. 
 A 7-8. évfolyamos tanulóknak már van ol-
tás a védekezésre. Ha oltatlanok között lesz 
valaki koronavírusos, nekik karanténba kell 
vonulni. Az otthon maradtak számára a napi 
leckét eljuttatjuk.
 A járványügyi megfigyelésről néhány 
gondolat. A karanténba helyezett tanulókra 
vonatkozik a lakhely elhagyási tilalom, mely 
valóban azt jelenti, hogy nem léphetnek ki 
otthonról, s mindent megtesznek annak ér-
dekében, hogy ne is kapják el a vírust. Ez 
esetben a leckét otthon készítik el, tanul-
nak, hogy nem maradjanak le a többiektől. 
A gyermekeknek nincs mérlegelési joguk, 
hogy betartják-e ezt a szabályt. Meglepőd-
ve tapasztaltuk, hogy olyan nyolcadikos fi-

úkkal találkoztunk délelőtt az utcán, akinek 
otthon kellett volna tartózkodni. Tisztelettel 
kérem a kedves szülőket, hogy ellenőrizzék 
gyermekeiket!
Ennek kapcsán néhány fogalmat tisztáznék:
Jelenléti oktatás: a tanítás hagyományos for-
mája, melyben a tanuló az iskolában tartóz-
kodva sajátítja el az ismereteket.
 Digitális oktatás: a pedagógus az inter-
net segítségével e-mailben, Messengeren, 
KRÉTÁn stb. keresztül előre tisztázott mó-
don, valamelyiken elküldi a tananyagot, 
megszabja a visszaküldési határidőt, a telje-
sítendő feltételeket. A diákok önállóan ké-
szülnek fel, és visszaküldik a házi feladatot.
Online oktatás: a pedagógus előre megha-
tározott időben (többnyire az órarendben 
meghatározott időben) és fórumon élőben 
tartja az órát. A diákok erre bejelentkeznek, 
és úgy tanulnak, mintha jelenléti oktatás 
lenne. Van lehetőség a kérdezésre, magyará-
zatra stb.
 A járvány már harmadik tanévünket érin-
ti, ezért megtanultuk ezzel együtt élni min-
dennapjainkat. Amikor lehet, akkor szer-
vezzük rendezvényeinket, amikor lehetőség 
nyílik rá. Pár héttel ezelőtt pályaorientációs 
kiránduláson vettünk részt Makón, a Glorius 
Hotelben azokkal a hetedikes diákokkal, 
akik érdeklődnek a turizmus, vendéglátás 
és az ezekhez köthető szakmák iránt. Ma-

gunk is elcsodálkoztunk, amikor közel húsz 
foglalkozást számláltunk a recepcióstól az 
informatikusig, akit foglalkoztatni lehet egy 
ilyen munkahelyen. Nagyon jól éreztük ma-
gunkat ezen a délutánon.
 A pedagógusokkal sokat foglalkozunk az-
zal, hogy szakmai jártasságunkat bővítsük 
magunk és a gyermekek hasznára. Keressük 
az iskolánkhoz hasonló nagyságú és össze-
tételű intézményeket, ahol megismerhetjük 
egymás jógyakorlatát. Ilyen céllal érkeztünk 
november 18-án a Mezőhegyesi József At-
tila Általános Iskola és Kollégiumba. A pe-
dagógusokkal tapasztalatot és gondolatot 
cseréltünk, jó ötleteket gyűjtöttünk egymás 
módszeréből. Reméljük, a folytatásban mi 
láthatjuk őket vendégül Kiszomboron. 
 Novemberben részt vettünk egy másik 
módszertani továbbképzésen is, mely a sajá-
tos nevelési igényű tanulók tanulási módsze-
reiről mutatott eddig ismert és általunk még 
sosem alkalmazott technikákat. A tréning 
sajátossága az volt, hogy iskolánkban taní-
tó, fejlesztő, gyógypedagógusok tartották. 
A példáikat saját tanítványainkhoz tudtuk 
kötni, ezzel még közelebb tudtunk kerülni 
az egyéni igényekhez alkalmazkodó fejlesz-
téshez.
 November 25-én a Alföldi ASZC Galamb 
József Mezőgazdasági Technikum és Szak-
képző Iskola cseresznyefa ültetési kampá-

Folytatás a 8. oldalon!
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KISZOMBORON MÁR LASSAN 
HAGYOMÁNY A HALLOWEEN...
CSAK EGY KICSIT MÁSKÉNT

■ Miközben nálunk Közép-Európában 
október végén minden az elmélyülésről, a 
csendesedésről, emlékezésről szól, addig 
nyugaton, főként Amerikában október utol-
só hétvégéjén jelmezekbe öltözött emberek 
lepik el a kidíszített utcákat, csokit vagy 

csínyt felkiáltással vonulva házról házra.  
Magyarországon ugyan nem sok hagyomá-
nya van a halloweenezésnek, de évről évre 
nagyobb teret hódít meg magának. S mivel 
eredeti vallási töltetét valójában már a tenge-
rentúlon is sok éve elvesztette, a mókázáson 
kívül nincs is más jelentősége.
 Gyermekek és felnőttek számára egyaránt 
remek szórakozás. A családok végre együtt 
vannak, közös élményeket gyűjtenek, kacag-

nak, viccelődnek. S ahogy már sok év óta 
minden évben, így volt ez idén is.
 A művelődési házban először a gyerme-
keknek kedveztünk. Borzongató mesefilmet 
vetítettünk számukra, majd a felnőtteknek 
kedveztünk egy klasszikus horrorfilmmel.
A szokásos tökfaragás sem maradhatott el. 
Családias hangulatban telt a délután, mely 
során szebbnél szebb lámpások és denevér-
díszek születtek a kicsik legnagyobb örö-

NOVEMBER A DIÁZÁS HAVA
HIRDETJÜK, HA NOVEMBER, AKKOR 
NAGY DIA (HÓ)NAP.
■ Már több ízben adtunk hírt a novemberi 
visszatérő programunkról. Előkerül a diave-
títő, megtelik a könyvtár, a legkisebbekkel. 
Az idén a Karátson Emília Óvoda ovisai 
voltak vendégeink egy-egy vetítésre. Igyek-
szünk a diafilm, a diavetítés világába elka-
lauzolni a gyerekeket. Megmutatjuk, hogy a 
mesélés eme változata is igen érdekes, szó-
rakoztató, mellyel ugyanúgy elrepülhetünk 
a mese világába, ugyanúgy lebilincselő, mint 
egy esti mese, ha anyu mesél.
 Két mesét választottunk a gyerekeknek. 
Az első az évszakokról szólt - Lovász Imréné 
Mesélnek az évszakok. A mese után beszél-
gettünk a gyerekekkel, ki melyik évszakot 
szereti, most melyik évszak van, ki miért 
szereti a nyarat, ki miért szereti a telet. Szinte 
minden csoportban elhangzott a napsütés, a 
fagyi, a hóesés, mikulás és a karácsony (amit 
már nagyon várnak!).
 A második mese Tamás Zsuzsa Kicsi 
Mimi nagytesó lesz c. meséje volt. Ez nem a 
tipikusan régi diaszalag volt. Az igazán ara-
nyos, szépen rajzolt képekkel bekukkanthat-
tunk egy nyuszicsalád életébe, ahol éppen 
kisnyuszi született. 

Nagy sikere volt a mesének mind az ovisok, 
mind az óvónők körében. Kiderült a mese 
utáni beszélgetésből, hogy jó néhány gyer-
kőc családjában aktuális témát érintettünk, 
sok kéz lendült a magasba, ahol kistesó ér-
kezik. 
■ Sajnálatunkra a december már megint nem 
úgy alakul, ahogy szerettük volna. Elmarad 
a Télköszöntő versmondó versenye az ovi-
soknak. Úgy tűnik, ezt a rendezvényünket át 
kell szerveznünk (még néhány évre?). Meg-
egyezvén az óvónőkkel, a tavaszi időszakra 
áttettük a programot, hiszen nem lehet be-
telni azzal, amikor egy óvodás 
versel… mi imádjuk őket.
■ A Kiszombori Híradó idei 
utolsó számában szeretnénk 
megragadni az alkalmat, hogy 
köszönetet mondjunk a Somo-
gyi Károly Városi és Megyei 
Könyvtár kollektívájának, akik 
ez évben is támogattak, segítet-
tek minket. Köszönjük a prog-
ramlehetőségeket, a felejthetet-
len élményeket a kiszomboriak 
számára. 
Köszönjük, hogy nemcsak al-
kalmanként, de a mindennap-
jainkban is támogatnak ben-

nünket, mint legutóbb. Kértünk és néhány 
nap leforgása alatt megkaptuk a védelmünk-
re szolgáló plexit.
 Köszönjük az Önkormányzat, a Képvise-
lő-testület ez évi támogatását. Köszönjük a 
Dózsa György Általános Iskola pedagógusa-
inak, a Karátson Emília Óvoda óvodapeda-
gógusainak a rendszeres együttműködést!

Köszönjük Olvasóinknak, kicsiknek, na-
gyoknak, hogy az idén is kitartottak velünk 
és mellettünk!

Adrián Renáta - Könyvtár

KÖNYVTÁRI HÍREK

AZ ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI

nyának egyik állomása volt a mi iskolánk 
„Tündérkertje”, újabb szép gyümölcsfával 
gazdagodott az állományunk. Reméljük, ter-
mését sok kiszombori gyermek kóstolgat-
hatja a jövőben.
 A diákok életére a második emberhónap-
ban a szülők is közvetlen betekintést nyer-
hetnek, a „Nyitott kapuk” program nyílt 
napjain. Nem ért váratlanul bennünket, 
hogy ismét közbe szólt az élet. Szerencsére 
ötletből van elég, ezért úgy gondoltuk, hogy 
részleteket, apró szösszeneteket, villanáso-
kat felveszünk az órákból, melyek ízelítőt 
nyújtanak mindennapi életünkből. Arra 
biztatjuk a kedves szülőket, hogy kísérjék 
figyelemmel iskolánk honlapját, az iskolai 
és az osztály Facebook oldalát, itt láthatók a 
kisfilmek. Ugyanilyen készült az óvodások 
számára is, semmiképp nem hagyjuk infor-

máció nélkül a nagycsoportosok családjait. 
A digitális oktatás előnyeit fogjuk a szülők-
kel való kapcsolattartás esetében is javunkra 
fordítani. A gyermekek rendelkeznek olyan 
elérhetőséggel, amely segítségével online 
órába is be tudtak/tudnak kapcsolódni. Mi-
vel december 1-től csak szigorú feltételekkel 
lehet az iskolába idegeneknek belépni, ezért 
ezt az internetes felületet használjuk a szü-
lőkkel való kapcsolattartásra. Szülői értekez-
leten az osztályfőnökök mindenki számára 
így elérhetők lesznek, interaktív módon bár-
ki bekapcsolódhat az értekezletbe. A peda-
gógusok fogadó óráiról sem kell lemondani, 
használni lehet (előre egyeztetett módon) 
minden elektronikus lehetőséget.
 Az iskolai tanulmányi versenyek a vir-
tuális térben zajlanak, ezek eredményeiről 
csak a későbbiekben tudunk tájékoztatást 

nyújtani. Kecskeméti Bence 8. b osztályos 
tanulónk az idei tanévben a Pécsi Nemze-
ti Színházban a Valahol Európában című 
musicalban Szeplős szerepét alakítja, kiváló 
teljesítményével öregbíti iskolánk hírnevét. 
Gratulálunk neki!
 Év végéhez közeledve egyre többször kerül 
szóba a karácsony. Azt már tudjuk, hogy ha-
gyományos műsort, melyet a tornacsarnok-
ban rendezünk meg, nem tudunk tartani. 
Jó hír, hogy nem kell lemondani senkinek a 
meghitt szép pillanatokról, mert gőzerővel 
dolgozunk azon a meglepetésen, amit aján-
dékul küldünk a családoknak. 
 Az intézmény minden dolgozója és diákja 
nevében jó egészséget, szeretetteljes békés 
ünnepeket, és boldog új esztendőt kívánok!

Szabóné Vígh Erzsébet
intézményvezető
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mére. A nagy munkában ugyan hamar ránk 
esteledett, de a kifaragott lámpások fénye 
kárpótolt minket.
 Második alkalommal kapcsolódtunk be 
a kiszombori civil szülők által szervezett 
halloweeni cukorkaosztásba, mely ebben az 
évben, ha lehet, még gördülékenyebben, él-
vezetesebben telt. Le a kalappal a szervezők 
munkája előtt! Örömünkre szolgált, hogy 
egy kicsit segíthettünk.
 Ez alkalommal édességgel, forró teá-
val, málnaszörppel vártuk az érkezőket. A 
halloweeni fotópontunk pedig ismét nagy 
sikert aratott a jelmezesek körében.
 A visszajelzésekből arra következtetünk, 
hogy felnőttek és gyermekek is egyaránt re-
mekül érezték magukat a halloweeni progra-
mokon. Reméljük, jövőre ismét találkozunk!

KIS KEDVENCEK ÉS VILÁGSZTÁROK 
LEPTÉK EL A MŰVELŐDÉSI HÁZAT

„...bárki, aki elég indíttatást érez, 
hogy alkosson és ne elvegyen, 

tiszteletet érdemel.”
                                       (Kurt Cobain)

Október 28-tól ez év végéig bárki számára 
ingyenesen megtekinthető a művelődési ház 
oldalsó termében kiállított Kis kedvencek 
titkos élete című fotókiállításunk. A képeket 
a Zombor az én szememmel fotópályázat 
győztese, Bánfi Kata hobbifotós készítette.

A huszonegy képből álló kiállítást elsősorban 
állatbarátoknak és gyerekeknek ajánljuk, bár 
az eddigi visszajelzések azt bizonyítják, hogy 
az idősebbek számára is szórakoztató fotó-
válogatás jött létre.
Ezen a kiállításon hangoskodni, nevetni ér!

■ Egy biztos, soha ennyi sztár nem volt 
még egyszerre a művelődési házban, mint 
november 12-én Katona András Üvegkar-
cok című kiállításának megnyitóján.
 Az időszaki kiállítást Süliné Rácz Emőke 
nyitotta meg, aki rendkívüli részletességgel 
vezetett be minket az üvegkészítés és egyút-
tal az üvegkarcok világába. A nyitóbeszédet 
követően Szekeres Péter csodálatos gitárjá-
téka színesítette az estét. Ezúton köszönjük 
Péternek a zenei közreműködést, Emőkének 
a remek bevezetőt.

Nagy örömünkre szolgált, hogy a kialakult 
vírushelyzet okozta várakozás után végre si-
került létrehozni ezt a különleges kiállítást.
 Az alkotót, Katona Andrást és családját 
valamennyien jól ismerjük Kiszomboron.
De szóljanak most helyettem András szavai:

„Szerszámkészítő szakmában dolgoztam 
49 éven át. 41 évig Budapesten, 8 évig 
Szegeden. 2017 szeptembere óta nyugdí-
jas vagyok. Valami elfoglaltságot kerestem 
magamnak a kertészkedés mellé. 2019 
májusában kezdtem el az üvegkarcolást, 
akkor még kombináltam a farönkökkel. Az 
idő haladtával kialakítottam egy sajátos 
stílust. A mai napig ezt alkalmazom, de 
elkezdtem a pirográf módszert is használ-
ni. Jelenleg az alkotásaim száma több mint 
400 db.„

Sajnos 400 alkotást helyszűke miatt sem tud-
tunk kiállítani, de egy kis ízelítőt, bemutatót 
így is kaphattunk András munkáiból.
A kiállított művek főként tájképeket, épü-

leteket, elkapott tekinteteket, pillanatokat, 
portrékat, híres magyar és külföldi zenésze-
ket, színészeket jelenítenek meg rendkívüli 
pontossággal.

A karcok elkészítése nem egyszerű feladat. 
Különlegességük, hogy az alkotónak nincs 
javítási lehetősége a készítés során, a mun-
káknak elsőre hibátlanul kell elkészülniük.
A kiállítás ideje alatt az érdeklődők huszon-
kilenc üvegkarcot és egy pirográf techniká-
val készült alkotást tekinthettek meg.
 Kedves András! Hálásan köszönjük, hogy 
megtöltötted világsztárokkal és élettel az au-
lát!

■ ÁLDOTT ADVENTI IDŐSZAK
Az adventi készülődés talán az év legszebb 
időszaka. Mi is igyekeztünk a súlyosbodó 
járványhelyzet ellenére, - persze minden óv-
intézkedést és szabályt betartva - ünnepivé 
varázsolni a várakozás idejét. Felsorolni is 
nehéz mennyi mindennel szerettünk volna 
egy kis szeretetet csempészni a hétközna-
pokba.

 Mikulás Postaláda címmel rajzpályázatot 
írtunk ki a gyerekeknek, kézműves progra-
mokat szerveztünk, karácsonyi képeslap-ki-
állítást készítettünk, felhívást tettünk közzé 
Süssük ki együtt Kiszombort! címmel, ad-
venti hangolódóra hívtuk az embereket a 
Szironta Együttes harangkoncertjére, illatos 
forralt borral koccintottunk a főtéren és kö-
zösen feldíszítettük a falu karácsonyfáját.
A Nemzeti Művelődési Intézet és a Tudá-
sunkkal kézen fogva (A Szakkör) jóvoltából 
lehetőségünk volt pályázni alapanyagokra 
és eszközökre mézeskalács-készítő szakkör 
indításához. Természetesen éltünk a lehető-
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■ December 17-én szívmelengető Karácsonyi Ajándékkoncertre 
hívjuk Önöket! A budapesti Madách Színház két elismert művésze 
Mahó Andrea és Miller Zoltán hozza el nekünk az ünnep hangula-
tát.

■ A programokkal, rendezvényekkel kapcsolatos részleteket megta-
lálják plakátjainkon vagy az Ady Endre Művelődési Ház hivatalos 
facebook oldalán. Kövessenek minket! Élményt adunk cserébe.

séggel és november 26-án útjára indítottuk a kezdeményezést. Mézeskalácsot sütöttünk és díszítettünk az ügyes kezű jelentkezőkkel. Több-
féle technikát kipróbáltunk, hogy legyen miből választani az otthoni sütögetés során. 

Kedves Közönségünk, Vendégeink!
Szívből köszönjük egész éves hűségüket, biztató szavaikat! Jó egészséget, áldott ünnepet és boldog 

új évet kívánnak az Ady Endre Művelődési Ház munkatársai! Vigyázzanak magukra és egymásra, 
hogy mielőbb találkozhassunk egy újabb előadáson!

Szeretettel: Klári és Mariann

OLÁH VERONIKA ALAPÍTVÁNY HÍREI
■ FAÜLTETÉS AZ ŐSZI NAPSÜTÉSBEN
Az Oláh Veronika Alapítvány ismét meg-
nyerte Hajdú Istvánt, hogy közösségünket 
segítse. Tizenegy facsemetének kanalazta ki 
mélyen a bölcsőhelyét a Móricz utcai iskola 
udvarán a kerítés mellett. A fák között talál-
ható cser-, csörgő-, mezei juhar-, fenyőfa és 
díszmogyoró, valamint madármeggy. Öntö-
zését és megóvását a kisdiákok vállalták. Két 
literes palackokban, csatasorba állva, viszik 
majd az éltető vizet. Egy nagy kupac földet 
is kaptunk Hajdú Istvántól, hogy megtöltsük 

a négy MAGAS ÁGYÁST. Ezekbe osztá-
lyonként kerül a napokban borsómag, saláta 
palánta, virághagyma, árvácska. Az alapít-
vány azért segíti ezeket a tevékenységeket, 
mert csak a megismerés, az elvégzett munka 
öröme, a gondoskodás vezethet a természet 
szeretetéhez, megóvásához és megbecsülé-
séhez. Kérjük a kedves szülőket, hogy ebben 
is támogassanak lankadatlanul, hiszen csak 
a közösség ereje vihet előbbre.
 A MIKULÁS is megérkezett, a Móricz 
utcai kicsik hét társasjátékot kaptak Süliné 

Rácz Emőkétől, a kuratórium elnökétől, így 
kívánva kellemes felkészülést az adventra.
 Tisztelettel megköszönjük a sok-sok tá-
mogatást, amire a jövőben is számítunk. Az 
alapítvány kéri, hogy álljanak mellettünk 
adójuk egy százalékával és adományaikkal.

Adószámunk: 18290763-1-06. 
Bankszámlaszám: 56800016-10014949.

Süliné Rácz Emőke, 
a kuratórium elnöke
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■ Községünkről a MTV1 kis rövidfil-
met készített, amely 3 hónapig látható  a 
mediaklikk.hu oldalon az Itthon vagy! 2021. 
11.05-ei adásában. Kis falunkat bemutatták: 
Borsi Sándor, Marosvári Attila, Bajnóczi Já-
nos, Endrész Erzsébet.
• Borsi Sándor munkája nyomán Köles Lász-
ló és Naszradi András segítségével elkészült 
a honismereti kör újabb kiadványa a Séta a 
Rónay-sírkertben.
• Október 31-én tagjainkkal a temetőben 
emlékeztünk mécses gyújtásával elődeinkre.
• A Helytörténeti Gyűjtemény pincéje előtt 
kis édességgel várta a gyerekeket a honis-
mereti kör által üzemeltetett UnderGround 
Kiszombor első szabadulószobája.
• November 13-án Kukutyinba látogatott 
néhány tagunk, a helyiek palacsintaparti 
rendezvényén igen jól érezték magukat, kö-
szönjük Galambné Marika és a klub meghí-
vását. 
KARÁCSONYI ANGYALOK
Megérkeztek a kívánságok az angyalokhoz, 
nagyon igyekezni fognak ezeket teljesíteni.
15 gyermek szülői jelenléttel, támogatással 
küldte el karácsonyi kívánságát. Örülünk, 
hogy teljesíthetjük, a kérések a karácsonyfa 
alá kerülhetnek majd. (KMHHK és KIS-
ZOMBORÉRT ALAPÍTVÁNY angyalai)
• November 27-én nagy kézügyességű tag-
jaink: Bajnóczi János, Bedő Katalin, He-
gyes Balázs, Kesjárné Mészáros Gabriella, 
Kispéter Gyöngyi, Klonka Szabolcs munkája 
nyomán közösen összeállítottuk községünk 
adventi koszorúját, valamint az új karácso-
nyi képünket a Helytörténeti Gyűjtemény 
előtti téren. 
Fogadják szeretettel.

• November 28-án, vasárnap meggyulladt 
az első adventi gyertya Szirbik Imre polgár-
mester úr és Varga Attila atya közreműkö-
désével. A Harangvirág népdalkör műsorát 
láthatták az eső ellenére megjelentek. Szí-
vünk-lelkünk a várakozás időszakát éli, ké-
szülünk a szeretet ünnepére.
• A jótékonysági aranykapu vásáron intéz-
ményeket, civil szervezeteket, civileket, ba-
ráti kézműveseket lehetett támogatni.
A vásáron részt vettek: 

Kiszombori bölcsőde

Szilágyi Kriszta 
Éva Vass
Rokszin Mónika 
Nagy Simonné
Kovácsné Falusi Erzsébet
Rigó Angéla 
Baranyiné Bíró Noémi
Balázs Ferencné 
Káity Mónika
Honismereti kör Katalin Bedő és 
Kesjárné Mészáros Gabriella által készí-
tett tárgyakkal, szilvalekvárral.

Forró tea, kínálós sütik, Szép Istvánné fi-
nomságai várták Kiszombor lakóit, akik 
a borús időben megjelentek. A Mikulás is 
meglátogatott minket a gyerekek örömére.
19 órakor a Kiszomborért Alapítvány sze-
retetajándékaként a Molnár Dixieland kon-
certjét láthattuk.
Mindenkinek nagyon nagy köszönet, akik a 
rendezvény lehetőségeit megteremtették:
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
dolgozói, Kiss Mária Hortensia Honismeteti 
Kör tagjai és a résztvevők.
• Kovácsné Miseta Rozália tartott érdekes 
előadást december 1-jén Elviszlek Új-Zé-
landra címmel.
 • A honismereti kör tagsága Borsi Sándor 
és a Kiszomborért  Alapítvány által meghir-
detett Fogadj örökbe egy sírt! felhíváshoz 
csatlakozott egy sír felújításával, ami még az 
idén meg fog történni. 
 • Az önkormányzattal közösen kiválasztásra 
került a hagyományos kártyanaptár-soroza-
tunk 5 képe, amelyeket januárban találnak 
majd az újságban a község lakói. 
Ádók Zsanettnek és Naszradi Andrásnak 
köszönjük a szép képeket, melyet a Rónay-
sírkertől készítettek számunkra.
 

 A LUCA-NAPI RENDEZVÉNYÜNK 
DECEMBER 13-ÁN ELMARAD!!!

 
A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör 
tagsága a járványhelyzetre tekintettel az idén 
nem hívja a gyermekeket zárt térbe, nem 
tart beltéri Luca-napot.
A Hétpróbás Luca-család cím elnyeréséért 
viszont lehet "küzdeni", még mindig be le-
het kapcsolódni a kzhonismeretikor@gmail.
com levélcímen.

VÁRJUK A JELENTKEZŐKET!!! 
Továbbá, figyeljék, figyeljétek oldalunkat, 
mert 13-án éjszaka és más adventi napokon 
is történhet valami érdekes megint Kiszom-
boron. Facebook oldalunkon fogjuk rá fel-
hívni a figyelmet.
 • Honismereti körünknek táborhoz haszno-
sítható, valamint Helytörténeti Gyűjtemé-
nyünk anyagát bővítő adományok, csodás 
könyvek és iratok  érkeztek a napokban.
Köszönjük, 

Balázs Józsefné
Borsos István
Sztraka Jutka és Farkasné Sztraka Adrienn
Kesjár Györgyné
Putnoki Gábor
Szűcs Gábor. 

• A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör 
ÉVZÁRÓ RENDEZVÉNYÉRE hívunk sze-
retettel. Jelezz messengeren, telefonon, ha 
jössz. (+36-30/499-8686)

Idő: december 30. 18.00–24.00.
 • December 31-én pedig hagyományos 
pezsgős évbúcsúztatóra várunk mindenkit a 
Helytörténeti Gyűjtemény elé.
Mindenkinek békés, áldott karácsonyi ün-
nepeket és boldog, egészségben teljes új 
évet kívánunk.

a honimereti kör tagsága 
 
A KISZOMBORÉRT ALAPÍTVÁNY hírei
 
FOGADJON ÖRÖKBE EGY SÍRT !!! 
Az alapítvány kuratóriuma 7/2021. számú 
határozatával döntött úgy, hogy meghirdeti 
és támogatja ezt a kezdeményezést.
 Borsi Sándor már évek óta gyűjti és menti 
meg a honismereti kör anyagi támogatásával 
a törött, régi sírkődarabokat, melyek a Hely-
történeti Gyűjtemény pincéjében láthatók.
Jelen kezdeményezése Borsi Sándornak régi 
magánsírokra vonatkozik, és kifejezetten 
azokra, melyeknek már nincs élő hozzátar-
tozójuk.
 A sírok rendbetétele csak szakember által 
lehetséges, ezért aki örökbe fogad egy sírt, 
vagy akár többen is örökbe fogadhatnak 
egyet, adományukkal tudják ezt megtenni 
a Kiszomborért Alapítvány számlaszámára 
utalással 56800016-10000898 és a cél meg-
jelölésével: Fogadj örökbe egy sírt! 
Információt messengeren vagy a 30/499- 
8686-os számon kérhet az érdeklődő ado-
mányozó, sírt örökbe fogadó.
 A MÚLT MINDANNYIUNK SZÁMÁRA 
FONTOS, A JELEN ÉS A JÖVŐ TÁPLÁL-
KOZHAT BELŐLE. 
 TÁMOGASSA A KEZDEMÉNYEZÉST, 
HA VAN LEHETŐSÉGE.
• Az alapítvány az elmúlt időszakban több-
ször is fémhulladékot szállított. Köszönet a 
fémhulladék felajánlásokat

Bajnóczi János 
Barna Szilárd
Cseh István 
Duruczné Ocskó Edit
Lukácsné Fodor Margit 
Furulyás Jánosné
Kasza Lajosné
Sass László
Schmidtné Macskási Natália
Tóth Éva
Vízhányó István

HONISMERETI HÍREK



MEGÚJULT AZ EGYKORI 
SZENT ISTVÁN-SZOBOR TALAPZATA
A közelmúltban fölújítottuk a plébánia előtt 
álló feszület igen rossz állapotban lévő talap-
zatát. Talán érdemes megemlékezni Zombor 
főterének ezen kis darabja történetéről, hi-
szen bizonyára nem tudja mindenki, hogy a 
ma látható feszület helyén egykor Szent Ist-
ván kőszobra állt.

 

1896-ban, a honfoglalás 1000-ik évforduló-

ján – Rónay Ernő kezdeményezésére - Szent 
Istvánnak szobrot állítottak a plébánia előtti 
téren. A talapzat négy oldalán márványba 
vésték az akkori országos és helyi méltósá-
gok névsorát.
  A Historia Domusban olvashatjuk, hogy 
1938-ban Kleitsch Mátyás plébános levétette 
a szobrot a talapzatról – hivatkozva annak 
„viharvert” állapotára – s a helyére egy fe-
születet állíttatott – igaz, háttal a főútnak. 
Magát a szobrot a Móricz utcai iskola szer-
tárába vitette. Ott is maradt a háború utáni 
évekig, majd egy iskolafelújítás alkalmából 
darabokra törték, és beledobálták a folyosó 
lábazati töltésébe. Ez utóbbit egy szemtanú, 
Tóth László elbeszélése alapján ismerjük.
  Így aztán – bár pontosan tudjuk, hogy hol 
van „nyugszanak” a töredékek – Szent István 
szobra már soha nem ke-
rülhet vissza régi helyére.
  Tegyük hozzá, hogy 
ugyanebben az évben 
(1938) emelték az Ella-
ház előtt ma is álló Szent 
István-szobrot. 
  A szobor tehát elpusz-
tult, de megmaradt a fe-
születtel a talapzata. Nem 
tudjuk, hogy pontosan 
mikor, elhordták a kö-
rülötte lévő tekintélyes 
méretű földhalmot, s egy 
ormótlan téglaköpenyt 
falaztak az alsó sáv köré. 

Így láttuk az egykori millenniumi emlékszo-
bor talapzatát az utóbbi évtizedekben. Mára 
azonban a talapzat is roppant viharvert álla-
potba került, nagyon megérett a felújításra.
  
A nyár folyamán lebontottuk a téglaköpenyt, 
restauráltuk a talapzatot, átfestettük a már-
ványtáblák betűit, s visszaállítottuk az erede-
ti földfeltöltést is, valamint a főút felé fordí-
tottuk a feszületet. 
  Az anyagköltséget az egyház állta. A mun-
kálatokban nagy segítségemre volt Budai 
László, Csanádi Ferenc, Endrész Erzsébet, 
Gera Lajos, Hajdú István, Tóth Árpád és 
Uracs Antal.

Köszönet önzetlen segítségükért.
Borsi Sándor
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• December hónapokban napijegyes hor-
gásztársaink 06–18 óra között, II. féléves 
vagy éves területi jeggyel rendelkező hor-
gásztársaink 06–22 óra között horgászhat-
nak tavunkon. /Az esetlegesen elrendelt 
korlátozásokról kérjük, tájékozódjon honla-
punkon, facebook profilunkon!
• Tavunkra érvényes II. féléves vagy éves 
területi jeggyel 2022. január 31-ig lehet jog-
szerűen horgászni, és 2021. évre érvényes 
állami jeggyel napijegyet váltani.
• Napijegy árusító helyeink: - Aranyhal Hor-
gászbolt Makó, Aradi utca 28, Nyitva: H.-P.: 
07:00-12:00, 12:30-17:00, SZ.:07:00-12:00, 
Vasárnap: zárva. - K-FISH Horgászcentrum 
Szeged, Kossuth Lajos sgt. 69-71. Nyitva: 
H.-P.08-18, Szo.:08-13. Vasárnap: zárva. - 
Csomagolástechnika és horgászbolt (Napos 
Agro Kft.) Makó, Teleki László u. 2. (az ud-
varban) Nyitva: H.-P.: 07:30-16:00 SZ.:08-
12. Vasárnap: zárva
Vasárnap napijegyváltásra csakis telefonos 

egyeztetés után Oláh Sándornál van lehető-
ség. 
• A Vályogos-tavon a mágneshorgászat tilos, 
mivel zavarja a horgászatot, illetve zavaró-
lag hat a halakra. Ezen túl amennyiben ezt 
horgászbottal végzik ez megtévesztő, hiszen 
jogosulatlan vagy meg nem engedett hor-
gászmódszerre utalhat!
• Fogási napló leadási határideje 2022. feb-
ruár 28. Annál az egyesületnél kell leadni, 
amely kiállította. Azon tagjaink, akik jövőre 
is egyesületünknél kívánnak állami jegyet 
váltani, a szokott helyeken adhatják le fogá-
si naplójukat (Oláh S. -Tóth J. - művelődési 
ház), azon tagjaink, akik más egyesületnél 
tervezik a 2022. évi állami jegy váltását, 
azoknak Oláh Sándornál kell leadni fogási 
naplójukat. A határidőn túl vagy összesítés 
nélkül leadott fogási napló esetén 2000 Ft 
pótdíjat kell fizetni.
• Egyesületünk 2021. évben az alábbi telepí-
téseket végezte (lásd  a táblázatot is!)

Fajlagos bontásban: 1 nyaras ponty 1 q, 2 
nyaras ponty 2 q, 3 nyaras ponty 30 q, fo-
gassüllő ivadék 4000 db, vegyes keszeg 15 
q. Mindez összesen: 48 mázsa. Amely össz-
hangban van a hatóság által elfogadott hal-
gazdálkodási tervvel, és megfelel a tó halfa-
unájának, szolgálja annak fenntarthatóságát.
• Befejeződött a törpeharcsa szelektív ha-
lászata. Sporttársaink ebben az idényben 
több mint 450 kg kártevőt távolítottak el 
tavunkból. Köszönet munkájukért. Ezzel is 
nagyban hozzájárultak tavunk minőségé-
nek javításához. Sajnos, a munkát több éve 
végző egyik sporttársunk, társadalmi halőr-
társunk,  ifj. Hatvani József november 19-én 
eltávozott. Béke poraira!
• Ellenőrzési tapasztalatok: Horgászrendünk 
értelmében, a tavon horgászóknak kötelező 
a szájfertőtlenítő  spray és a pontymatrac 
megléte és annak használata. Valamint a 
fogási eredmények nyomon követhetősége 
érdekében EGYÉNILEG kell tárolniuk zsák-

VÁLYOGOSI HÍREK

kiszombori lakosoknak és persze, a doboz-
gyűjtőt használóknak.
 • A Molnár Dixieland Band nagyszerű elő-

adását láthatta a közönség a november 28-ai 
szeretetajándék rendezvényen. Köszönjük a 
résztvevők adományát. Boldog karácsonyi 

ünnepeket és örömökben gazdag új évet 
kívánunk mindenkinek. 

  a Kuratórium tagsága

A régi képeslapról kiemelt Szent István-szobor tágabb 
környezetével

Egy 1900-ban föladott képeslap Szent István szobrával

Téglaköpennyel körülfalazott talapzat A felújított talapzat a feszülettel 
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mányukat, azt a horgászat befejezéséig NEM 
vihetik el a partról, értékesíteniük T I L O S ! 
Továbbá, a kifogott halakat – törpeharcsát - 
a parton eldobni tilos, el kell vinni a horgá-
szat végén. Gépkocsival csak száraz időben 
lehet a horgászhely közelébe állni, a part-
vonaltól legalább 6 méterre, ahol lehet, az 

úthoz közel. Azonban a közlekedési utakat 
szabadon kell hagyni, a közlekedőket és a 
horgászokat nem zavarhatják. A gátakra és 
a DÉLI PARTSZAKASZRA még száraz idő-
ben sem szabad autóval behajtani, valamint 
a kétkerekű járműveket a tó partvonalán 
csak tolni lehet!

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

Dátum: Halfaj, korosztály, mennyiség: Bruttó ár:

03.26.

Ponty 3 nyaras 10 q

1 215 000 Ft
Ponty 2 nyaras 2 q
Ponty 1 nyaras 1 q

Vegyes keszeg 2 nyaras 2 q
04.14. Ponty 3 nyaras 10 q 800 000 Ft
05.28. Fogassüllő zsenge ivadék 4000 db 88 200 Ft
08.17. Ponty 3 nyaras 5 q 450 000 Ft

11.19.
Ponty 3 nyaras 5 q

1 499 100 Ft
Vegyes keszeg 2 nyaras 13 q

ÖSSZESEN: 4 052 300 Ft

RÖVID TÁJÉKOZTATÓ A JÉGEN VALÓ TARTÓZKODÁSSAL KAPCSOLATBAN:
A balesetek, tragédiák elkerülése céljából felhívjuk a horgászok és a természetjárók figyelmét a jégen való tartózkodás és 
közlekedés alapvetőbb szabályaira. A szabad vizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha a jég kellő szilárdságú, nem 
olvad, illetve nem mozog. A gyakorlati tapasztalatok alapján az állóvizek jege akkor tekinthető kellő szilárdságúnak, ha vas-
tagsága eléri vagy meghaladja a 10-12 cm-t. T I L O S a szabad vizek jegén tartózkodni: éjszaka és korlátozott látási viszonyok 
között. Valamint járművel, a biztonságos munkavégzés kivételével. Kikötők és veszteglőhelyek területén. 
Folyóvizeken jellemző a befagyás folyamatában, hogy a már beállt jégmezőre újabb és újabb táblák torlódnak, rakódnak, 
ezek nem biztonságosak, rajtuk való közlekedés életveszélyes és tilos!
 A folyóvizek jég alatti vízszintváltozásai jégmozgást idéznek elő, apadás következtében a látszólag még szilárd jég álla-
pota megváltozik, beroppanása várható. Több napos melegebb idő hatására a felület mosódik, a jég vastagsága csökken, 
szilárdsága romlik, ezért a rajta való közlekedés, sportolás, tartózkodás veszélyes. Nagyobb jégfelületen különös veszé-
lyeket rejthet a friss havazás, mert a jég tényleges állapotát nem lehet időben felismerni. Ezeken a területeken az éjszakai 
tartózkodás különösen veszélyes.
 Aki a jégen 1 négyzetméternél kisebb léket vág, köteles a jégmentessé vált területet 
legalább 50 méterről jól felismerhető módon megjelölni, amelyhez a vízparton található 
természetes anyagokat (pl. nád, sáskéve, száraz ágak) is fel lehet használni.

FONTOS, hogy a jeges vízből, a jégből mentett embert azonnal ne vigyük túlfűtött me-
leg helyre, dörzsöléssel próbáljuk a vérkeringését beindítani, természetesen előzőleg 
a jeges ruházatától meg kell szabadítani. Az ilyen személyt minden esetben, orvosi 
elsősegélyben, orvosi ellátásban kell részesíteni.

• Egyesületünk tisztelettel megköszöni  Kis-
zombor Nagyközség Polgármesteri Hivatal 
támogatását, Kiszombori Rendőrőrs és a 
Kiszombori Határrendészeti Kirendeltség, 
a Kiszombori Polgárőr Egyesület együttmű-
ködését. Továbbá mindazok segítségét, akik 
közvetve vagy közvetlenül hozzájárultak 
egyesületünk sikereihez, rendezvényeink 
lebonyolításához, valamint mindazoknak, 

akik szervezett környezetrendezési és víz-
pótlási munkálatokban részt vettek.  

BOLDOG KARÁCSONYT ÉS 
EREDMÉNYEKBEN GAZDAG ÚJ 

ESZTENDŐT KÍVÁNUNK 
MINDEN OLVASÓNKNAK!

Vezetőség

MÉZES REGGELI 
KISZOMBORON 
2021. NOVEMBER 
■ A kezdeményezés célja a méhek és az 
egészséges életmód népszerűsítése, a 

helyben termelt élelmiszerek megismerte-
tése. Figyelemfelhívás a reggeli fontossá-
gára és az egészséges táplálkozásra, mivel 
a rossz étkezési szokások gyakran már 
gyerekkorban kialakulnak.

 Annak hangsúlyozása, hogy a méhek 
munkája jelentősen hozzájárul a környe-
zetvédelemhez és a biológiai környezet 
változatosságához.
 Napjainkban egyre több problémát 

MÉZES REGGELI KISZOMBORON 2021. NOVEMBER 

EGYESÜLETÜNK 2021. ÉVBEN AZ ALÁBBI TELEPÍTÉSEKET VÉGEZTE:
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okoz a finomított cukrok túlzott fogyasztásából 
adódó elhízás és a cukorbetegség, ezért fontos 
feladatunk, hogy az egészséges táplálkozásra 
való nevelést minél korábban megkezdjük, és 
ráirányítsuk a figyelmet a mézfogyasztás szá-
mos előnyére.
 A „mézes reggeli” napján a kezdeménye-
zéshez csatlakozó iskolákban, óvodákban a 
gyerekek, magyar méhészek mézeit kapják 
reggelire, ezzel is népszerűsítve az egészséges 
mézfogyasztást és a helyi családi méhészeteket. 
Méhészettel kapcsolatos filmeket nézhetnek, és 
kifestőkkel, kiadványokkal tehetik próbára a 
kézügyességüket.
 Az elmúlt években az Országos Magyar Mé-
hészeti Egyesület közreműködésével a Kiszom-
bori Dózsa György Általános Iskola és a Kis-
zombori Karátson Emília Óvoda is csatlakozott 

a Mézes Reggeli programhoz.
Az esemény támogatói:

Országos Magyar Méhészeti Egyesület,
Lászlóffy Aranka méhész, 
Hajzer Mihály méhész, 
Bujdosó Géza méhész voltak.

Sajnos ebben az évben a vírushelyzet miatt 
nem tudjuk méhész előadással színesíteni 
a programokat, de a gyermekek a tanító és 
óvó nénik segítségével az osztályokban és 
csoportokban saját kezű alkotásaikkal fogják 
kifejezni a méhek iránti szeretetüket, melyekről 
majd beszámolnak. A sok szép közül is a 
legszebbeket a helyi méhészek által felajánlott 
mézekkel fogják jutalmazni.

Egy egészséges és vidám jövő reményében:                            
Bujdosó Géza 

méhész
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