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Folytatás a 4. oldalon!

A Képviselő-testület a 2019. november 26-án tartott 
soros ülése első napirendjeként elfogadta a polgár-
mesteri jelentést. 

A rendelettervezetek, döntési javaslatok napirendi 
pontban 
módosította: 
- az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 
4/2019.(II. 27.) önkormányzati rendeletet,
döntött: 
- a makói önkormányzati társulások – Makói Kis-
térség Többcélú Társulása, Makó és Térsége 
Szennyvízcsatornázási Társulás, Makó és Térsége 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás – tár-
sulási tanácsaiba történő delegálásról, 
- a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társu-
lás Társulási tanácsába történő delegálásról, 
- arról, hogy az önkormányzat közigazgatási terüle-
tén lévő iskolába, óvodába és bölcsődésbe járó gyer-
mekek részére 3.000 Ft/fő összegben, édességeket 
tartalmazó karácsonyi csomagot biztosít, 
- arról, hogy Kiszombor nagyközség lakossága ré-
szére ingatlanonként 1 db kiszombori vonatkozású 
(„A zombori Rónay család emlékezete” tematikájú) 
képeket tartalmazó falinaptárt biztosít térítésmente-
sen karácsony alkalmából,
- a kiszombori termelői piac nyári és téli időszakban 
történő nyitvatartásáról az alábbiak szerint: 
 nyári időszak: hétfő:   
ZÁRVA
kedd-vasárnap:  6.00-12.00
 téli időszak: hétfő:   ZÁRVA
kedd-vasárnap:   7.00-12.00
- arról, hogy támogatja a 2019. évi kártyanaptár ki-
adását és az 1.250 db kártyanaptár nyomdai költsé-
géhez bruttó 26.507 Ft-ot biztosít, 

- arról, hogy a Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti in-
gatlanban lévő megüresedett nem lakás céljára szol-
gáló helyiségek bérbeadása az elektromos felújítá-
sukat követően történjen meg, 
elfogadta: 
- a Kiszombori Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 
kötött – felülvizsgált – együttműködési megállapo-
dást, 
tudomásul vette:
- a VOLÁNBUSZ Zrt. menetrend módosítással kap-
csolatos tájékoztatását, 
egyetértett:
- a Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti Szolgáltatóház 
elektromos hálózatának felújításával.

Harmadik napirendi pontként felülvizsgálta a he-
lyi adórendeleteit és akként határozott, hogy 2020. 
évre vonatkozóan 
a) sem az iparűzési adó, sem a magánszemélyek 
kommunális adójának évi mértékén nem változtat;
b) új adómentességet, adókedvezményt nem bizto-
sít,
c) adómentességet nem szüntet meg, adókedvez-
ményt nem szűkít,
d) új települési adót pedig nem vezet be,
e) talajterhelési díj megfizetése alóli mentességet, 
díjkedvezményt nem szüntet meg, nem szűkít.

A negyedik napirendi pontban felülvizsgálta a köz-
temetőre vonatkozó díjak mértékét és akként hatá-
rozott, hogy a díjak mértékén 2020. évben nem vál-
toztat. 

Ötödik napirendi pontként elfogadta a Polgármesteri 
Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót. 
Hatodik napirendi pontként elfogadta a Kiszombor 

nagyközség környezetének állapotáról, a közterüle-
tek rendjéről, a település környezetének alakításá-
ban aktuális önkormányzati és lakossági feladatok-
ról tárgyú tájékoztatót.

A hetedik napirendi pontban Kiszombor nagyközség 
lakossága részére közmeghallgatást tartott.

Zárt ülés keretében 
döntött: 
- 1 db önkormányzati bérlakás határozatlan időtar-
tamra történő bérbadásáról,
- a 2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztön-
díjpályázatok elbírálásról az alábbiak szerint: 
 az „A” típusú pályázat keretében 16 fő, jelenleg 
már felsőoktatási intézményben tanuló pályázó ré-
szére biztosít 10 hónapon keresztül havi 12.000 Ft 
ösztöndíjat, 
 a „B” típusú pályázat keretében 1 fő, felsőoktatá-
si intézményben továbbtanulni szándékozó pályázó 
részére biztosít 3x10 hónapon keresztül havi 12.000 
Ft ösztöndíjat, továbbá 7 hallgató esetében döntött a 
már korábban megítélt támogatás további folyósítá-
sáról.

Végül az egyéni képviselői indítványokban foglaltak-
ról az alábbiak szerint döntött: 
- a Kiszombor, Szegedi u. 1. szám alatt lévő nyilvá-
nos illemhelynek a képviselői indítványban szerep-
lő 0-24 órás nyitvatartását nem támogatja, a WC 
nyitvatartása a továbbiakban is a jelenlegi rendnek 
megfelelően történik, 
- a Polgármesteri Hivatal tanácstermében – a 
képviselő-testületi és bizottsági ülések alatti 
internetelérhetőség érdekében – nem kíván külön 
wifi hozzáférési pontot kialakítani.

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonát képező
Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 3. szám 5. ajtó alatti költségalapú bérlakás bérletére.

•	 önálló,	1/1	arányban	lakástulajdonnal	nem	rendelkező,	kereső-
tevékenységet	folytató	házaspárok,	élettársi	kapcsolatban	élő	sze-
mélyek,	egyedülálló	személyek.
•	 a	megpályázott	lakásra	6	havi	lakbérelőleg	befizetését	vállalja.

Költségalapon	lakást	bérbe	adni	annak	lehet,	aki	a	fenti	feltételek-
nek	megfelel.	Amennyiben	a	megüresedő	lakásra,	a	meghirdetett	
határidőn	belül	több,	a	feltételeknek	megfelelő	pályázat	érkezik,	a	
képviselő-testület	dönt	a	bérlő	kiválasztásáról.

Költségalapon bérbe adott lakás esetében 
a bérleti díj 462,- Ft/m2/hó.

A	bérleti	díj	mértékét	a	képviselő-testület	minden	év	decemberé-
ben	felülvizsgálja	úgy,	hogy	a	következő	év	január	1-től	érvényes	

bérleti	díj	mértéke	legalább	a	felülvizsgálat	évét	megelőző	év	hiva-
talos	inflációs	rátájával	növekedjen,	a	bérleti	díj	értékállóságának	
biztosítása	érdekében.

A bérleti szerződés határozatlan időtartamra szól.

Pályázni	lehet	egy	62	m2-es,	kétszintes,	2,5	szobás	összkomfortos	
lakás	bérletére.	Az	érdeklődők	a	pályázati	űrlapot	és	a	csatolandó	
mellékleteket átvehetik a Polgármesteri Hivatalban, ahol további 
részletes	felvilágosítás	kapható.
A pályázatok beadási helye: 
Kiszombori Polgármesteri Hivatal
Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.
határideje: 2020.	január	20.	15.30	óra

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata kérésére a COOP élelmiszerbolt a Szegedi utcai épületére két lámpát szereltetett 
fel, mellyel jelentősen javított a közvilágításon, ezzel is segítve mind a dolgozók, mind a lakosság éjszakai közlekedését. 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának nevében ezúton szeretném megköszönni a HUNOR COOP Zrt. vezetőségének, 
valamint Tóth Ágnes üzletvezető asszonynak a közbenjárását. 

Szegvári Ernőné polgármester
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TISZTELT INGATLANTuLAjdONOSOK!

■	 A	 köztisztasággal	 és	 a	 települési	 szilárd	 hul-
ladékkal	 összefüggő	 tevékenységekről	 szóló	
1/1986.	(II.	21.)	ÉVM–EüM	együttes	rendelet	6.	
§	(1)	bekezdésében	foglaltak	szerint	a	tulajdonos	
köteles	gondoskodni
-	az	ingatlan	előtti	járdaszakasz,	
-	járda	hiányában	egy	méter	széles	területsáv,
-	ha	a	járda	mellett	zöldsáv	is	van,	az	úttestig	ter-
jedő	teljes	terület,
-	a	járdaszakasz	melletti	nyílt	árok	és	ennek	mű-
tárgyai tisztántartásáról, 
-	a	csapadékvíz	zavartalan	 lefolyását	akadályozó	
anyagok	és	más	hulladékok	eltávolításáról.

	 A	szórakoztató-,	vendéglátó-	és	árusító	helyek,	
üzletek	 előtti	 járdaszakaszt	 a	 nyitvatartás	 ide-
je	alatt	-	ettől	eltérő	megállapodás	kivételével	–	a	
használó	 köteles	 tisztán	 tartani,	 és	 a	 hulladékot	
eltávolítani.

A	közterület	rendeltetésétől	eltérő	célra	(árusítás,	
építési-szerelési	munka	stb.	céljára)	történő	hasz-
nálata	 esetén	 a	használattal	 érintett	 terület	 köz-
vetlen környezetét a használó köteles tisztán tar-
tani.

 A helyi közutak kezelésének szakmai szabá-
lyairól	szóló	5/2004.	(I.	28.)	GKM-rendelet	3.2.2.	
pontjában	 foglaltak	 is	 rendelkeznek	 arról,	 hogy	
az	ingatlan	tulajdonosának	(kezelőjének,	haszná-
lójának)	kell	gondoskodnia	az	ingatlan	előtti	jár-
daszakasz	(járda	hiányában	1	m	széles	területsáv,	
illetve	ha	a	járda	mellett	zöldsáv	is	van,	az	úttes-
tig	terjedő	teljes	terület),	valamint	a	járdaszakasz	
melletti	nyílt	árok	és	ennek	műtárgyai	tisztántar-
tásáról,	 a	 csapadékvíz	 zavartalan	 lefolyását	 aka-
dályozó	anyagok	eltávolításáról.	

	 Ingatlanhoz	 nem	 csatlakozó	 burkolt	 jár-
da,	 lépcső,	 lejtő,	 gyalogút,	 valamint	 a	 közcélú	
zöldterületeken	 átvezető	 és	 az	 ezek	 körüli	 bur-

kolt gyalogutak és sétányok tisztántartásáról, 
hóeltakarításáról	és	síkosságmentesítéséről	a	he-
lyi	közút	kezelője	gondoskodik.

	 Felhívjuk	 a	 lakosság	 figyelmét	 arra,	 hogy	 az	
egyes	 ingatlanok	 előtti	 járdaszakaszok	 és	 közte-
rületek	hóeltakarítási	 és	 síkosságmentesítési	 fel-
adatait	a	vonatkozó	jogszabályban	rögzítetteknek	
megfelelően	az	adott	ingatlan	tulajdonosa	köteles	
elvégezni.

	 Településünk	 szépítése,	 tisztántartása,	 a	 téli	
időszakban	 a	 síkosságmentesítés	mindannyiunk	
közös	érdeke,	továbbá	az	árkok	tisztántartása	az	
ár-	és	belvízi	védekezés	szempontjából	is	kiemel-
kedően	 fontos,	 ezért	 kérjük	 a	 Tisztelt	 Ingatlan-
tulajdonosokat,	 tegyenek	 eleget	 a	 jogszabályban	
előírt	kötelezettségeiknek.
	 Szíves	 együttműködésüket	 ezúton	 is	 köszön-
jük!

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

FELHÍVÁS AZ INGATLANOK ELŐTTI KÖZTERÜLETEK TISZTÁN TARTÁSÁRA

uRNAFALLAL KAPCSOLATOS TÁjÉKOZTATÓ

BÖLCSŐdEI HÍREK
    Tartalmas, programokkal teli őszt zártunk a bölcső-
dében.  Az új gyerekek bölcsődei beszoktatása mel-
lett igyekeztünk az új szülőket, családokat is megis-
mertetni egymással, hiszen jó esetben gyermekeik 
hosszú évekig egy közösségbe járnak majd. 
    Szeptemberben közös szülői értekezletet tartot-
tunk, ahol megismertettük a szülőkkel intézményünk 
házirendjét, beszéltünk az érdekképviseleti fórum 
működéséről, feladatairól és szakmai programunk-
ról. Kitűztük a 2019-2020-as nevelési évünk első fél-
évére eső családi programjaink dátumait, hogy a szü-
lők időben készülhessenek szabadnappal, szabad-
sággal.
    Októberben „Tök jó” családi délutánra vártuk a 
családokat. Az ügyes kezeknek köszönhetően estére 
gyönyörű töklámpások díszítették bölcsődénk előte-
rét, amiket még hetekig nézegettek a gyerekek, fel-
idézve az együtt töltött időt, a faragás vidám perceit. 
Erre a délutánra meglepetéssel készült a gyerekek-
nek és felnőtteknek a Napraforgó Idősek klubja. Tö-
kös süteményt sütöttek nekünk, amit ezúton is na-
gyon köszönünk. Következő októberi programjaink a 
csoportonként megtartott szülőcsoportos beszélge-

tések voltak. A Napsugár csoportban a beszoktatás 
tapasztalatait és nehézségeit osztották meg egymás-
sal a szülők, a Katica csoportban a gyerekek önál-
lósági törekvéseinek megfelelő támogatásáról be-
szélgettek a szülők a kisgyermeknevelők vezetésé-
vel. Ezek a beszélgetések nagyon jó alkalmak arra, 
hogy támogató közösségek épüljenek, a szülők meg-
osszák egymással nevelési tapasztalataikat, segítsék 
egymást, és kéréseikre nevelési javaslatokat kaphas-
sanak a kisgyermeknevelőktől.
    Novemberben szeretettel hívtuk és vártuk bölcső-
dénkbe a nagyszülőket, hiszen ők is nagyon fontos 
szerepet játszanak a kisgyermekek életében. Sze-
retetükkel, tapasztalataikkal, jó tanácsaikkal segítik 
a fiatal családokat. Szerettük volna, ha látják, hogy 
kis unokáik hogyan töltik hétköznapjaikat a bölcső-
dében, ezért egy kreatív délelőttöt szerveztünk, ahol 
gyönyörű közös alkotások születtek.
    Decemberre, a gyerekekkel közösen, téli díszbe 
öltöztettük csoportszobáinkat, hiszen fontos vendé-
get várunk: ebben az évben is ellátogat hozzánk a 
Télapó, ami hatalmas öröm és izgalom a kicsi gyere-
keknek. Lelkünket is próbáljuk díszbe öltöztetni sok 

karácsonyi dallal, mondókával, mesével. December 
20-án közös karácsonyi készülődésre várjuk a csa-
ládokat, ahol megpróbálunk ráhangolódni legszebb 
ünnepünkre. Kívánunk mindenkinek szép adventi 
időszakot és békés, boldog ünnepet.

PóPItYnÉ HEgYES SZILVIA bölcsődevezető

„ A puha hóban, csillagokban
Az ünnepi foszlós kalácson,

Láthatatlanul ott a jel,
Hogy itt van újra a karácsony.
Úgy kell mindig-e kis melegség,
Mint szomjazónak a pohár víz.

Hisz arra született az ember,
Hogy szeressen és szeressék.
Ne ünnepi foszlós kalácson,
Ne díszített fákon, hanem

A szívekben legyen karácsony.”

Szilágyi Domonkos

Örömmel tájékoztatom Önöket arról, hogy a Magyar Falu program keretében Kiszombor Nagyközség Önkormányzata által a kiszombori temető főbejárata felő-
li rész jobb oldalán lévő üres területen az Urnakápolna megépítésére benyújtott pályázat eredményes volt. Településünk 4.793.999,- Ft összegű pályázati támo-
gatást nyert el.  A 11 db, pergolával összefogott, növényzettel körbevett urnatároló pillérekben összesen 44 db urna elhelyezésére lesz lehetőség.  A beruházás 
2020-ban fog megvalósulni.  

Szegvári Ernőné
polgármester

tISZtELt KISZOMBORI LAKOSOK!

SZELEKTÍV HuLLAdÉKGYŰjTÉS

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a szelektív hulladékgyűjtés érdekében a Szegedi Hulladékgazdálkodási Társulás által – melynek Kiszombor Nagyközség Ön-
kormányzata is tagja – nyert pályázatnak köszönhetően 2020. év I. félévében a szelektív hulladék (papír, műanyag, fém) zsákokban történő gyűjtése helyett, 
a környezetbarát megoldás érdekében önkormányzatunk szelektív hulladékgyűjtő kukákat biztosít. 

KISZOMBOR nAgYKöZSÉg önKORMÁnYZAtA

tISZtELt LAKOSSÁg!
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nOVEMBERI LIBASÁgOK ÉS MÉg SOK MÁS
ÉRDEKES PROgRAM AZ OVIBAn
■ Novemberben az óvodánk összes csoportjában 
kiemelten foglalkoztunk a Márton- nappal, az eh-
hez kapcsolódó szokásokkal. Megismertettük a na-
gyobb gyerekekkel Szent Márton legendáját és min-
den kisgyermekkel az ehhez a jeles naphoz kapcso-
lódó néphagyományokat. Szerencsére a falunkban 
még több helyen tartanak libákat, így a séták so-
rán a gyerekek közelebbről is megismerkedhettek 
e szép állattal. Közösen megfigyeltük külső jegyeit, 
táplálkozását, hangját. Az óvodai foglalkozások so-
rán megbeszéltük, hogy hogyan hasznosították a liba 
tollát korábban és manapság. Érdekes volt a gyere-
kek számára, hogy régen tintába mártott libatollal ír-
tak, és nagyon élvezték, amikor saját maguk is kipró-
bálhatták. Kukoricát morzsoltunk közösen a gyere-
kekkel, így az összegyűjtött kukoricaszemekkel fő-
zőcskéztek, méricskéltek és azt is kipróbálták, hogy 
milyen mezítláb végigsétálni a földre szórt kukorica-
szemeken. A kukoricacsutkából barkácsoltunk állato-
kat, házat és még sok mást is, amire éppen szükség 
volt a játékhoz. Festettünk, vágtunk, ragasztottunk, 
hajtogattunk, gyurmáztunk libát, sőt Márton-naphoz 
kapcsolódó lámpások is készültek több csoportban. 
Játékidőben népi, ügyességi játékokat elevenítet-
tünk fel, ezzel is felkeltve a gyermekek kíváncsisá-
gát, érdeklődését. A legszebb libás verseket a bátor 
kis versmondók még az Ovi Rádióban is előadhatták. 
Maguk a gyerekek kenték a friss kenyérre a libazsírt, 
mellé lilahagymát kínálva, hiszen volt olyan kisgyer-
mek, aki életében először kóstolt ilyen ételt. 
 A dadus nénik a szülők bevonásával – az EFOP 
1.5.3. pályázatnak köszönhető Főzőklubban - iga-
zi ünnepi lakomát is készítettek, így lehetőség volt a 
sült libacomb kóstolására is. A sok változatos progra-
mon keresztül, bízunk benne, hogy óvodás gyerme-
keinkhez közelebb tudtuk hozni ezt a régi jeles na-
pot, és felejthetetlen élményekkel gazdagodtak.
■ November 15-én Bújdosó Géza – helyi méhész bá-
csi ismét ellátogatott óvodánkba, és érdekes ismere-
teket nyújtott a méhek mozgalmas életéről. 
 

A „Mézes reggeli” országos akcióhoz kapcsolódva 
animációs mesefilmen keresztül pillanthattak be a 
gyerekeink a kaptár belsejébe, a királynő és a dolgo-
zók mindennapjaiba. A gyerekek tanulmányozhatták, 
megfoghatták a méhészek eszközeit, sőt felpróbál-
hatták a fullánkok ellen védő ruhát is. A témával kap-
csolatban korábban rajzpályázatot hirdettünk meg, 
melyre szép egyéni és csoportos alkotások érkeztek. 
A legügyesebb rajzosok egy-egy üveg mézet nyertek 
csoportjaik számára, és nagy dicsőséget saját mun-
kájuk elismeréseként.
 November 3. hetében a nagycsoportosok részt 
vettek a Makói Hagymaház 1. bérletes előadásán. A 
Szépség és a szörnyeteg című mese újfajta megkö-
zelítésben, balett táncelőadás keretein belül, művé-
szi eszközökkel hatott a gyermeki érzelmekre. Az ér-

dekes színházi megoldások, világítás, díszlet meg-
osztotta a véleményeket, de valljuk azt, hogy a gyer-
mekek erre való fogékonyságát a változatos műfajok 
megismertetésével lehet igazán formálni.
 A könyvár novemberi dia programjaira ismét meg-
hívnak bennünket, aminek mi nagy örömmel tettünk 
most is eleget. A diafilmvetítések mindig elvarázsol-
ják a gyerekeket, és az általuk ismert mesék más mó-
don, sokkal érthetőbb, de ugyanakkor érdekes for-
mában köszönnek vissza. Az élőbeszéddel kísért me-
sék közben a gyermekek fantáziája is sokkal inkább 
működni kezd, és jobban megértik a történet cselek-
ményét, fordulatait, valamint rengeteg új szóval bő-
vül szókincsük.
 Az adventi aranykapu vásáron óvodánk is kezde-
tektől fogva képviselteti magát, és a „Mosolygó Gyer-
mekarcok” alapítványunk számára gyűjtünk adomá-
nyokat, támogatásokat. Minden csoport saját készí-
tésű süteményekkel rukkolt elő. Volt ott finoman il-
latozó mézeskalács, diós kosárka, zserbó és aszalt, 
csokiba mártott almakarika is. A legtöbb finomság el-
készítésében a gyermekek is segédkeztek, hiszen 
maguk törték a diót, vagy egy-egy jócselekedetük ju-
talmaként hozzátehettek egy kanál lisztet a mézes-
kalács tésztájához. Így váltak ezek a sütik a szeretet 
és az összetartozás jelképévé. 

JAnI EDIt, óVODAPEDAgóguS

■ Folyamatos szakmai megújulás is kell a munkánk-
hoz. Ahhoz, hogy meg tudjunk felelni a változó világ 
elvárásainak, bennünket - óvodapedagógusokat is 
motivál a kisgyermeknevelés iránti felelősség, az op-
timális lehetőségek, utak keresésére való törekvés. A 
tudástársadalomban szükséges készségek fejleszté-
se kiemelt feladata pedagógusközösségünknek. Hi-
szen az ovisok már a digitális világba születnek bele, 
ezért nekik már fontos, hogy megismerkedjenek az 
óvodában alkalmazható interaktív alkalmazásokkal, 
fejlesztő játékokkal. 
 November 19-én a Szegedi Pedagógiai Oktatási 
Központ közvetítésével digitális szaktanácsadó tar-
tott nevelőtestületünknek szakmai tájékoztatást a 
gyerekekkel végezhető interaktív fejlesztő játékok-
ról, és mintát, szakmai anyagokat mutatott nekünk 
az óvodában végezhető kódolás megalapozására. 
Mint megtudtuk, az óvodáskori kódolás olyan alapo-
kat adhat a gyerekeknek, melyek ahhoz szüksége-
sek, hogy elkezdjenek olyan logikával gondolkozni, 
mint egy programozó. A következő generációk életé-
ben a kódolási alapismeretek ugyanolyan általános 
tudásként lesznek jelen, mint az idegen nyelvek nap-
jainkban.
 A szükséglet szerinti fejlesztést elősegítő Peda-
gógiai Fejlesztő Fórum makói rendezvényén is részt 
vett 1 óvodapedagógus kollégánk, mely az ismeret-
nyújtáson túl tudásmegosztásra is lehetőséget adott 
minden résztvevő számára.
 Felkérést kaptunk, hogy regisztráljunk az „Örökbe 
fogadok egy ovit!” országos Óvodafejlesztési prog-
ramhoz. Barát Hella – e mozgalom megálmodója ke-
resett meg minket. A részletes, óvodánkat ismertető 
információk megküldésével a felkérésnek eleget tet-
tünk. A program idén indult, és 220 ovit már örökbe 
fogadtak, szebbnél szebb csomagokkal. Bízunk ab-
ban, hogy a mi ovink mindennapjait is segíteni fogja 
1-1 adomány. 
 Helyben is jön olykor a segítség, az elhasználó-
dott, mosásban megkopott 17 éves függönyeink he-
lyett a maradék anyagok felhasználásával varázsolt 

újakat Geráné Rózsikánk, amit itt a nyilvánosság előtt 
is köszönünk neki. 
 November végén és december elejétől már ünne-
pi lázban égett az ovink, hiszen minden nappal egy-
re közelebb kerültek a gyerekek a Mikulás érkezé-
séhez. Nagy buzgón tanulgatták a verseket és dalo-
kat, és persze, igyekeztek minél jobbnak lenni, hogy 
a várva várt ajándékokat megkaphassák - amit per-
sze, a kedves Mikulás bácsi nagy örömmel át is adott 
minden apróságnak. Még a könyvári versmondó ver-
senyen is megmutatták tudásukat a bátor ovis vers-
mondóink, sőt néhányan közülük a Mozgáskorláto-
zott klub tagjait is megörvendeztették vele. A vára-
kozás egyre inkább fokozódott az adventi gyertyák 
meggyújtásával, az ünnepi dekorációkkal, az adven-
ti naptárok kincseinek nyitogatásával és a „KARÁ-
CSONYRA HANGOLÓ” családi ünnepségre készülő-
déssel, amit a művelődési házban szervezünk meg. 
Azt reméljük, hogy minden résztvevő meghitt pilla-
natokat élhet majd át - csodálatos élő muzsikálással 
és a gyermekek kis műsoraival - ami már az otthoni, 
valódi családi meghitt ünnepnapokra hangolhat min-
den családtagot. Azt kívánom minden kedves olva-
sónak, az óvodás gyermekeinket nevelő családok-
nak, hogy az ünnepnapok a szeretetről, az egymás-
hoz fordulásról szóljanak, mert ezek az igazán érté-
kesek! Nem az ajándék nagysága és mennyisége fe-
jezi ki ezt leginkább, hanem a tényleges figyelem, a 
valódi törődés, a családi összetartozás, az öröm és 
ünnep közös megélése. Mindenkinek legyen része 
benne!

BöRCSöKnÉ BALÁZS MÁRtA, óVODAVEZEtő

ÓVOdAI HÍREK

Álmodik a fenyőfácska 
odakinn az erdőn. 

Ragyogó lesz a ruhája, 
ha az ünnep eljön.

 
Csillag röppen a hegyére, 

gyertya lángja lobban, 
dallal várják és örömmel 

boldog otthonokban.
 

Legszebb álma mégis az, hogy 
mindenki szívébe 

költözzék be szent karácsony 
ünnepén a béke.

ÁLDOtt, BÉKÉS KARÁCSOnYI ünnEPEt 

ÉS BOLDOg úJ ESZtEnDőt KíVÁnunK 

MInDEn KEDVES OLVASónAK!

 A KISZOMBORI KARÁtSOn EMíLIA óVODA 

MInDEn DOLgOZóJA.



hattak példát a nyílt órán. (1. a)
 Jó érzéssel töltött el bennünket, hogy nagy volt az 
érdeklődés a november 13-i tanóráinkon. 
 Külön köszönjük Kovácsné Pásztor Katalinnak, 
Mártonné Miron Ágnesnek és Gera Ferencné (Rózsi-
kának), hogy elfogadták meghívásunkat. Mosoly és 
meghatódottság látszódott az óvodai szakemberek 
arcán, hiszen megtapasztalták egykori növendékeik 
tudás- és élmény gyarapodását.
 Szakmai és emberi munkájukat hálásan köszönjük 
a kiszombori és ferencszállási óvoda szakemberei-
nek.
 E rendezvény hozzájárult ahhoz, hogy partnereink-
kel (szülő, óvodapedagógus, nevelő, dajka) még szo-
rosabb kapcsolat alakuljon ki. 
 Bízunk benne, hogy a Nyitott kapuk című rendez-
vényünk alkalmából minden érdeklődő kellemes ér-
zelmi ajándékkal tért haza. 
 Zárásképpen egy szellemi ajándékot nyújtunk át 
Müller Pétertől: 

„A tanítás csak információt tölt a fejekbe, de a neve-
lés: növel. Nem mennyiséget ad, hanem minőséget. 
Segít egy rózsának igazi rózsává válni. És egy gye-
reknek megtalálni és kibontani önmagát.”

VíZHÁnYó MÁRIA ÁgnES

rekeket süteménnyel és teával vendégelték meg. 
Nagy örömünkre a Kovács Lara, Ipovitz Zsuzsanna, 
Erdei Martin alkotta csapat 2. helyezést ért el. Min-
den egyes résztvevő tanulónak gratulálunk. 
 A kistérségi hétpróba következő állomásaként 
Maroslelére látogattunk a 8.a osztályos tanulókkal. 
Izgalmas vetélkedő során a Star Wars témakörön be-
lül, keresztrejtvényeket, puzzle feladatokat kellett 
megoldani a gyerekeknek. Kipróbálhatták a fénykar-
dot és kinect játékot is. Vintage technika segítségé-
vel készíteni kellett egy plakátot is, ügyes kezű, kre-
atív tagjai az osztálynak nagyon szépen megoldották 
ezt a feladatot is. Ezek mellett ügyességi feladatok-
ban is tesztelhették a gyerekek a bennük rejlő erőt. 
Az eredményhirdetés előtt finom marhapörkölt va-
csorával vendégeltek meg a házigazdák. Kemény 
küzdelemben a harmadik helyet sikerült elérni. Gra-
tulálunk a gyerekeknek!
 Novemberben vendégül láttuk ötödikes angol 
óránkon a negyedikes gyerekeket. Együtt, csopor-
tokban oldottak meg vicces angol feladatokat a szá-
mok témakörben. A negyedikesek betekinthettek a 
felsős gyerekek világába, jól érezték magukat, ol-
dott, jó hangulatú óra sikerült. Jövő évben nagy sze-
retettel várjuk a fölsőben a jelenlegi negyedikes diá-
kokat.

nAgY-gYöRgY ÁgnES

■ nYItOtt KAPuK A KISZOMBORI 
    DóZSA gYöRgY ÁLtALÁnOS ISKOLÁBAn 
Intézményünk fontosnak tartja, hogy minden évben 
megrendezze a Nyitott kapuk című rendezvényét. 
 Az idei tanévben- november 13-án- a legfiatalabb 
tanítványaink iskolai életéről tájékozódhattak a ked-
ves családtagok, óvodapedagógusok és daduskák. 
Két tanítási órán szerezhettek tapasztalatot a 
Kiszombori Dózsa György Általános Iskola 1. a és 1. b 
osztályában az érdeklődők. 
 A tanítási folyamat aktív közreműködőivé válhat-
tak az édesanyák, édesapák, nagymamák, óvó né-
nik, daduska néni. 
Nagyon örültünk annak, hogy tantermeinkben közel 
30 vendég figyelte a tanórák színes feladatait.      
 Magyar nyelv és irodalom tantárgyból beszédmű-
velésre őszi témájú mondókát, figyelemfejlesztésre 
pingponglabdás feladatot végeztek szülők és gyer-
mekek egyaránt. Játék dominált a téri orientációs 
gyakorlatokban is, akárcsak a Fiú vagy lány? című 
névolvasó feladványban.
 Megmutatták a kis dózsás diákok, hogy milyen 
sok betűt sajátítottak el közel két hónap alatt. IKT-
eszközön felvillant a betű, szótag, szó vagy éppen a 
tanító néni rejtette el a tanterem különböző pontján 
azokat.
 Írásból a táblán születtek meg a pocakos a-k vagy 
kecses i betűk. Büszkék voltunk, hogy kis elsőseink 
pontosabban alakították a betűket, mint hozzátarto-
zóik. Feladatlapon a néma értő olvasásról is képet 
kaphattak a vendégek. 
 Matematikából is néhány kedves pillanatot eme-
lünk ki az őszi bemutatóórákból. 
 Mindkét osztály óráin a játéké volt a főszerep. A 
gyerekek nagy kedvence a Nálam van a …/Kinél van 
a…? típusú figyelmet, emlékezetet, szerialitást (sor-
rendiséget), kommunikációt fejlesztő gyakorlat. 
 Mennyiség és számfogalom, számkép, logikai fel-
adatok egyaránt jelen voltak a tanítási egységben. 
Szorobán ( japán számolóeszköz) használatára is lát-
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ISKOLAI HÍREK
■ PÁLYAORIEntÁCIóS KIRÁnDuLÁS
Az újságban már többször megjelent, hogy tanítvá-
nyainkat minden évfolyamon segítséget adunk a si-
keres pályaválasztáshoz. A mindenkori hetedik év-
folyamosokkal a térségben található munkahelyeket 
látogatjuk meg.  A tanulók „testközelből” tapasztal-
hatják meg azt, amit addig csak elméletben ismer-
tek. Az ott átélt pillanatok a legintenzívebbek, mert 
biztosan bevésődnek: munkafolyamatok, képek, sza-
gok, termékek stb. 
A legutóbb a makói TESCO-ba látogattunk el, ahol 
részletes tájékoztatást kaptunk a szupermarket mű-
ködéséről, osztályairól, felépítéséről. Ott kezdtük 
a sétát, ahová vásárlóként tilos a bemenet: raktár. 
A raktározásról azt gondolnánk nincs mit beszélni, 
mert az árut egyszerűen rárakják a polcokra, s ha 
szükség van rájuk, akkor leveszik. Megtudtuk, hogy 
ennél sokkal nagyobb szakértelemre van szükség: 
az eladó cikkek tulajdonságának függvényében nem 
mindegy, hogy mit, hová, hány fokban tárolnak. Az 
élelmiszer részlegen vezetőnk finom frissen sült pék-
süteménnyel kedveskedett nekünk. A vásárlótérben 
a kasszák és a bérelt területek a nagy többségnek 
már ismerős volt.
Innen a VÁLL-KER-hez vezetett az utunk. Nagy örö-
münkre régi tanítványunk volt a vezetőnk, aki igazán 
hiteles volt, teljes átéléssel és szakértelemmel be-
szélt a munkafolyamatokról. Aprólékosan elmagyará-
zott minden lépést, a szemünk előtt született meg a 
finom meleget adó kandalló. Láttuk hogyan segíthe-
ti a gép az ember munkáját, s milyen nagy felelősség 
terheli a dolgozókat. Szikora Zoli úgy mesélt a cégről, 
mint egy nagy családról, s ezzel jó példát mutatott 
minden gyerek számára, hogy a munkában hogyan 
lehet sikeresen kiteljesedni. Köszönjük a Csongrád 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara segítségét a ki-
rándulás megszervezésében!
16. Iskolabál
Reméljük, hogy kedves vendégeink mindannyian 
úgy érezték magukat, ahogy mi szervezők szerettük 
volna: remekül. Kollégáim nevében nagy tisztelet-
tel köszönetet mondunk Dr. Csikota Józsefnek, hogy 
együttesével 16. alkalommal is vállalták a hangulat-
felelős szerepét. Köszönjük DJ Csonka Gábor éjfél 
után nyújtott jó hangulatú discoját. Köszönjük Szeg-
vári Ernőnének s az önkormányzat dolgozóinak, va-
lamint Rónai Ottónak a berendezésben nyújtott se-
gítségét. Köszönjük Juhász Kálmánnak és a cukrász 
üzem dolgozóinak, Mihály Zoltánnak és a Borház sza-
kácsainak a finom ételeket és a süteményt. Köszöne-
tet mondunk mindenkinek, aki pálinka vagy tombola 
tárgy felajánlásával, jelenlétével segítette, támogat-
ta az est sikerét! Reméljük, jövőre újra találkozunk a 
17. iskolabálon!

SZABónÉ VígH ERZSÉBEt

■ AngOL VERSEnY
 Intézményünk fontosnak tartja, hogy minden év-
ben November végén a JAG által rendezett térségi 
angol versenyen vettünk részt, ahol Makó és környé-
ki iskolák versenyeztek, 21 csapat. A Star Wars vilá-
gán keresztül tesztelték a gyerekek angol tudását, 
valamint a mai zenei tudásukat is. Iskolánkat 3 csa-
pattal képviseltük, 7-8. osztályos kategóriában, 11 fő-
vel. (Urbán Petra, Kovács Lara, Nadobán Napsugár, 
Ipovitz Zsuzsanna, Mityók Emma, Rácz Emese, Sza-
bó Hédi, Csillag Donát, Erdei Martin, Gulyás Kristóf, 
Sárszegi Balázs). Az izgalmas vetélkedő után a gye-

■ KISZOMBORI DIÁK A nEMZEtI SZínPADÁn
Egy hosszú út végéhez értünk 2019 novemberében, 
amikor 2 egymást követő nap is a Nemzeti Színház 
színpadára állhattunk.
2019. májusban kezdtük a felkészülést Kecskemé-
ti Bence Odinnal (6.b) a színház által meghirdetett 
Nemzeti VERSenyre, mely 3 fordulóból állt.
Az elsőben egy versvideót kellett beküldeni, és a je-
lentkezők közül 60 ember juthatott tovább a 2. kör-
be, ahol már komolyabb feladat várt ránk. Versfilmet 
készítettünk Arany János A tudós macskája című mű-
véből a Makó Tv segítségével - melyet ezúton is kö-
szönünk szépen -, s így jutottunk a nemzet 25 leg-
jobbja közé, akik részt vehettek a harmadik, élő szu-
perdöntőn november 9-én és 10-én. Az első napon 
levetítették  a döntősök filmjeit, majd mindenki elsza-
valta a harmadik témában választott versét. Az utolsó 
napon a rendszerváltoztatás korához kapcsolódó te-
matikán belül választott műveket hallgathattuk meg.
A szakavatott zsűri nehéz helyzetben volt, hiszen az 
itt látható, hallható produkciók mindegyike lenyűgö-
ző volt. Bence korosztályából összesen 3 versenyző 

■ VEnDÉgSÉgBEn A HEtEDIKESEKnÉL
Évek óta hagyomány iskolánkban, hogy az alsóbb 
évfolyamos gyerekek egy-egy órán részt vehetnek a 
nagyobbak között. Így volt ez az idén is, a hatodiko-
sok többek között biológia órán vettek részt a hete-
dikesek társaságában, ahol betekintést nyertek a na-
gyok munkájába.
 A trópusok élővilágának összefoglalása során, ki-
csik és nagyok együttműködve csoportban oldották 
meg  a feladatokat. Gyakran voltak a hatodikosok a 
csoportok szóvivői, és e feladatuknak nagyon bátran 
és ügyesen tettek eleget. 
Jó volt látni, hogy mennyire tájékozottak e témában, 
és mennyire felszabadultan érezték magukat a szá-
mukra új környezetben.

BALOgHnÉ PAPóS BORBÁLA
szaktanár
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■ SPORtnAP 2019. 11. 05.
A Kiszombori Dózsa György Általános Isko-
lában 2019.11.05-én sportnapot tartottunk. A 
testnevelőtanárok irányításával és az iskola pedagó-
gusainak segítségével élménydús napon vettek részt 
a gyerekek.
 Alapvető cél elsősorban a gyermekek sportélet-
ének kialakítása és segítése. Kiemelten fontos az 
egészségvédelem, melynek köszönhetően már eb-
ben az életkorban természetessé válik az egészsé-

ges életvitel, a szabadidő hasznos-aktív eltöltése, a 
mozgás jótékony hatásainak érzése és megszereté-
se. Igyekeztünk megismertetni minden gyermekkel a 
mozgás adta örömöket, beleiktatva a későbbi komo-
lyabb vagy csak céltudatosabb sportolás lehetősé-
geihez a felkészítést. Kitűnő lehetőség volt ez a nap 
azon gyermekek számára is, akiknek fontos a moz-
gás, de nem szeretnének éles versenyhelyzetekben 
részt venni, illetve azoknak, akik később szeretné-
nek sportágat választani valamint azoknak, akik már 

sportolnak. Jó volt ez a délelőtt sportág ismertetőnek 
is. A tanulók nyolc helyszínen mozogtak egyszerre. A 
lelkes fiatalok kipróbálták a teke, a trambulinugrás, 
a labdarúgás, a tollaslabdázás, a floorball, az aszta-
litenisz és a streetball sportágakat. Ezen kívül sza-
bályismeret tudásukat is fejlesztették asztalitenisz és 
streetball sportágakban, majd szabályismereti teszt 
feladatokkal versenyeztették a memóriájukat. Ennek 
a napnak köszönhetően minden tanuló megtapasz-
talta a mozgás örömét!

■ A FIZIKA-MAtEMAtIKA tEHEtSÉggOnDOZÁS 
    A KISZOMBORI DóZSA gYöRgY ÁLtALÁnOS
    ISKOLÁBAn
Az idei tanévben is nagy reménnyel és lelkesedés-
sel kezdtük el a felkészülést a matematika és fizika 
versenyekre. Szám szerint 13 db versenyre jelentkez-
tünk.
 Az eddigi eredményeinket tekintve a Megyei Ma-
tematika Versenyre négyből négyen jutottak tovább 
a második fordulóba, ami –elmondásuk szerint, szin-
tén jól sikerült. A pitvarosi térségi matematika verse-
nyen Dinnyés Áron ötödik, Gulyás Ákos hatodik és 
Gulyás Kristóf nyolcadik évfolyamon első helyezést 

ért el.  Gratulálok fiúk! E mellett folyamatosan dol-
goznak diákjaink a levelezős versenyekkel is.
 A felkészítés során fizikából és matekból is egy-
egy csoportos szakkörünk van, további 8-9 egyéni 
órán készülhetnek a gyerekek. Ezeken a foglalkozá-
sokon az a cél, hogy minél több különböző típusú fel-
adatot oldjunk meg. Itt sajátítják el a kísérletezés for-
télyait, grafikonokat elemzünk, törvényeket bizonyí-
tunk-, alkalmazunk. Öröm látni, hogy a gyerekek él-
vezik ezeket a foglalkozásokat, számukra az az élve-
zetes, ami a többiek számára mumus. 

PÁSZtOR AttILA

jutott be, de ezen a megmérettetésen nem volt kor-
csoport-megkülönböztetés. Mindenkit egyben érté-
keltek. 
 Ezüst minősítéssel, egy Nemzeti Színházba érvé-
nyes bérlettel és egy 1 hetes versművészeti, nyári tá-
borra szóló, ingyenes részvételi lehetőséggel tértünk 
haza. Ez az eredmény azt jelenti, hogy fiatal kora el-
lenére Bence az erős középmezőnyben végzett.
 És persze a tudat, hogy egy kiszombori diák a 
Nemzeti Színház színpadára állhatott, útravalóként 
zsebre téve a szakemberek elismerő szavait,... meg-
fizethetetlen.

PRónAI ÉVA

HÁLó SÁnDOR

■ „tRAPPOLtAK A KICSIK”
Mint minden év novemberében, most is az iskolánk 
tornacsarnoka adott otthont annak a rendezvényünk-
nek, ahol a sporté volt a főszerep. A Trapp-napunkon 
az alsó –és felső tagozatos tanulóinknak szervezünk 
egy sportnapot, mi, alsósok délután vettük birtokba 
a csarnokot.
   Az alsó tagozatos kis diákjaink iskolánk sárga pó-
lóját büszkén viselve alkottak csapatokat, amelyek-
ben minden korosztály képviseltette magát az első 
osztályostól a negyedik évfolyamosokig  vegyesen.  

A legkisebbek különösen nagy izgalommal várták az 
eseményt, hiszen ők először vettek részt ilyen dél-
utánon.
   Változatos feladatokon keresztül és eszközökkel bi-
zonyíthatták ügyességüket, gyorsaságukat. A csapa-
tokhoz egy-egy tanító néni is csatlakozott, segítve, 
biztatva őket. A csapatnév kiválasztása után felsora-
kozva izgatottan várták a próbatételeket.
    Előkerültek a medicinlabdák, a karikák, de a bab-
zsákok is fontos szerepet játszottak a versengésben.  
Jó volt látni, amint biztatják csapatukat és örülnek az 

elért eredményüknek.
   E vidám hangulatú délután lezárásaként oklevelek-
kel és emléklapokkal díjaztuk őket, jutalmul egy kis 
édességgel is kedveskedtünk nekik.
  Erre a programunkra is igaz az oly sokszor hangoz-
tatott mondás: Nem a győzelem, hanem a
részvétel a fontos!  Egy kicsit fáradt, ám de a sok mo-
solygós arcot látva várjuk a következő sportdélutánt.
   „Jövőre Veletek ugyanitt!”- töltsünk el egy jó han-
gulatú, kellemes délutánt jövőre is!
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■ ISKOLABÁL 2019
A Kiszombori Dózsa György Általános Iskola torna-
csarnokában idén is hagyományosan, a Kiszombori 
Diákokért Alapítvány és az Oláh Veronika Alapítvány 
által szervezett bál várta a vendégeket. 2019. novem-
ber 16-án 16-ik alkalommal gyűlt össze a falu és a kör-
nyező települések apraja nagyja azért, hogy az ün-
nepek közeledtével a jótékonyságra is gondoljanak. 
A résztvevők száma meghaladta a 200-at, amellyel 
újabb rekordot állítottak fel. 
 Az iskola dolgozói kreativitásukkal és odaadó mun-
kájukkal a csarnokból egy szemet kápráztató bálter-
met varázsoltak, ahol a bálozók azt hiszem kétséget 
kizáróan egy jó hangulatban eltöltött estét tudhattak 
maguknak. A programok sora az iskola ballagó diák-
jainak táncával kezdődött, amelyet Bruno Mars egyik 
slágerére Nagy György Ágnes és Szigeti Tímea kore-
ografált és tanított be. A svédasztalos vacsora alatt 
és az est hátralévő részében dr. Csikota József együt-
tese játszotta a talpalávalót. Pihenésképpen az este 

egy bemutatóval folytatódott, amit Debreczeni Gá-
bor háromszoros világbajnok és meglepetés vendé-
ge, húga Debreczeni Anikó testépítők tartottak. Éjfél-
kor a tombola kihúzására is sor került, amelyre a he-
lyi vállalkozók, szülők és támogatók nagyszámú aján-
dékokat ajánlottak fel. A tombola mellett a résztve-
vők továbbá támogathatták az alapítványokat, pálin-
kakóstolással és zsákbamacska vásárlással is. A szá-
mokkal ellátott borítékok ötletes programokat tartal-
maztak, amelyeket majd előre egyeztetett időpont-
ban a diákokkal élhetnek át a nyertesek. Végezetül a 
hajnalig tartó bál, Dj Csonka Gábor fergeteges bulijá-
val zárult.
 Úgy gondolom a résztvevők is egyetértenének mi-
kor azt írom, hogy köszönjük a szervezőknek, iskolai 
dolgozóknak és a támogatóknak ezt a rendezvényt. 
Remélem jövőre ugyanitt, ugyanilyen jó hangulatban 
tölthetünk el egy estét együtt. 

BEDő KAtALIn

■ „EgY MESSZI-MESSZI gALAXISBAn” JÁRtunK
40 felső tagozatos diákkal egy borongós novembe-
ri napon felkerekedtünk, hogy ellátogassunk Buda-
pestre a Star Wars filmek titokzatos, sci-fi világába. Ez 
a kiállítás egy spanyol gyűjtő, és a magyar Star Wars 
Club gyűjteményéből tevődött össze, és mindössze 
félévig volt látható Magyarországon. A rajongóknak 
egy igazi kuriózum.
 Pestre érkezve gyalogosan közlekedtünk, megis-
merve egy nagyváros nyüzsgő életét. Egymást érő 
turisták, munkába igyekvő vagy éppen a gyorsétkez-
dékben ebédidőjüket töltő emberek, aluljárók for-
gataga, közlekedési lámpák tömkelege, és sok-sok 
gépkocsi. Egy kistelepülésen élő gyermeknek él-
mény volt ezt is látni, és ez rá volt írva tanulóink arcá-
ra.
 Utunk során először az építészetileg pazar Szent 
István Bazilikát tekintettük meg, illetve az ott őrzött 
Szent Jobbot, azaz Szent István királyunk jobb kezét.
Utána következett a kirándulás fő attrakciója, a „bál-
nában” helyet kapó Star Wars kiállítás. Itt precízen 
kidolgozott maketteket, és élethű nagyságú filmbe-
li szereplőket láthattunk. Leülhettünk Jabba mellé, 
beállhattunk a gonosz nagyurak Palpatine és Darth 
Vader közé, de életnagyságban láthattuk Darth 
Mault, Csubakkát, Yodát, Boba Fett-et, Kylo Ren-t, 
C-3PO-t, R2-D2-t, Anakin Skywalker győztes foga-
tát, a karbonba fagyasztott Han Solot, és megany-

nyi harcost és lényt. Saját szemünkkel láthattuk azt 
amit Luke Skywalker láthatott amikor levette a hal-
dokló apja, Darth Vader a sisakját. Eredeti méret-
ben és pontos kidolgozottságban megcsodálhattuk a 
filmben szereplő fénykardokat. Megtudhattunk érde-
kességeket az egyes epizódokról, többek között azt 
is, hogy Kylo Ren szerepét a filmben több jelenetben 
egy magyar kaszkadőr alakítja.
 A kábulatból felébredve a következő állomásunk 
a Magyar Nemzeti Múzeum volt, ahol hasonló csodá-
kat láthattunk, bár egy kis időbe telt mire a gyere-
kek feje átállt erre a világra. Az átállás után viszont 
fáradtan, de nagyon érdeklődően csodálták a koro-
názási ékszerek között nyilvántartott palástot, és a 
magyar történelem relikviáit a honfoglalástól a tö-
rök kiűzéséig terjedő időszakból. Sikerült” belesza-
ladnunk” egy páratlan időszakos kiállításba is. Most 
vannak ugyanis kiállítva együtt a Magyarországon ta-
lált Seuso-kincsek. Lenyűgöző volt!
 Hazafelé a fiatalok számára kihagyhatatlan 
McDonalds következett, ahol mindenki kipróbálhat-
ta, hogy milyen egy pörgős gyorsétkezde, hatalmas 
kínálattal rendelkező, sokszor idegen névvel ellátott 
ételei között eligazodni, és rendelni. Tanulóink meg-
állták helyüket a forgatagban, nem maradtak éhen, 
mint ahogy azt hiszem élmény nélkül sem ezen a na-
pon!

nAgY RóBERt

A KISZOMBORI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKjÓLÉTI INTÉZMÉNY HÍREI
■ Úgy gondoljuk, hogy nem titok a kedves 
kiszombori lakosság előtt, hogy a Kiszombori Szoci-
ális és Gyermekjóléti Intézményben nemcsak a min-
dennapi segítő munka van hangsúlyban, hanem az 
intézményen belül működő Napraforgó Idősek klub-
ja által szervezett érdekes és jó hangulatú progra-
mok is várják az érdeklődőket. Decemberben külö-
nösen fontos az adventi várakozás és a karácsonyi 

hangulat megteremtése. Ezért a készülődés jegyé-
ben új programokat szerveztünk klubtagjainknak, 
ahol kézműveskedhettek Gazsi Gáborné közreműkö-
désével; hópelyheket, harangokat, hóembert és kü-
lönböző karácsonyi díszeket készítettünk. 
 Filmnézés keretén belül, közkívánatra megnézhet-
ték a Mágnás Miska és az Indul a bakterház című fil-
meket is. A közös süteménysütés és a sütőtök par-

ti nagyon jó hangulatban zajlott, aminek megkoroná-
zása az volt, hogy utána egy kellemes közös beszél-
getés keretén belül elfogyasztották az általuk készí-
tett finomságokat a klubtagok. Nagy örömmel vet-
tek részt a közös tornákon, társasjátékokon és be-
szélgetéseken is az érdeklődők. Az ünnepi hangula-
tot emelte, hogy különböző adventi koszorúkat készí-
tettek közösen, amivel később feldíszítették az intéz-

■ IRODALOM óRA AZ 5. OSZtÁLYBAn

 A Nyitott kapuk rendezvénysorozat keretében a 4. 
osztályosok bepillanthattak egy 5. osztályos iroda-
lom órába is.
 A tanító nénikkel történt előzetes egyeztetés után 
a legügyesebb kisdiákokat fogadta az ötödikesek ha-
ladó csoportja. Petőfi Sándor János vitéz című művé-
nek kiinduló helyzetével ismerkedtek meg. Az alsó-

sok felsős társaikkal páros munkában együttesen ol-
dották meg a feladatokat. Nagy figyelemmel és lelke-
sen végezték a munkát. Óra végén mosolyogva kö-
szöntünk el egymástól. A szüneti beszélgetésből az 
is kiderült, hogy remélik, jövőre találkozunk egymás-
sal.
 Iskolánknak ezt a több évre visszatekintő hagyo-
mányát hasznosnak tartom, mert megkönnyíti a gye-
rekek számára az alsóból a felső tagozatra történő 

átmenetet. A fokozatosság első lépéseként velünk, 
felsős tanárokkal és a hellyel volt módjuk megismer-
kedni. 
 Remélem, az első pozitív élmények a jövőben 
újakkal gazdagodnak!

 DR. KERtÉSZnÉ MÉSZÁROS tünDE
 magyartanár
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■ Novemberben gyakrabban kerül elő a könyvtár-
ban a diavetítő, ugyanis a novemberi Nagy Dia(hó)
Nap számunkra egy igen kedves programsorozat. 
Szeretjük. 

 Szeretjük, hogy a Karátson Emília Óvoda óvó 
nénijei és az óvodások partnereink – nem csak – 
ezen események alkalmával. Valamint, ugyanilyen 
örömmel várjuk a mesékből soha ki nem örege-
dő, Kiszombori Dózsa György Általános Iskola pe-
dagógusait, iskolásait is.

 A diafilmek előkeresése közben jött az ötlet, mi 
lenne, ha meg tudnánk mutatni a gyerekeknek, 
milyen is lehetett a szüleik, nagyszülőik egy-egy 
estéje, amikor még nem volt –később is csak ke-
vés háztartásban – TV, majd internet. Felhívást tet-
tünk közzé, melyben kerestük a kiszombori min-
denféle működő vagy működésképtelen diavetí-
tőket egy minikiállítás rendezéséhez. S ha laterna 
magica nem is, de legalább az 50-es, 70-es évek 
diavetítőiből talán akad az otthonok rejtett mé-
lyén. Így volt. Nem is olyan mélyen.
 Legnagyobb meglepetésünkre rögtön kaptuk 
a visszajelzést a lakosságtól, hogy bizony van, és 
szívesen ide is adják a kiállítás idejére. Tizenegy 
(plusz két könyvtári) diavetítővel tudtuk bemutat-

ni az 1953-54-es, a 70-80-as és 2000-es évek né-
hány vetítőjét.  
Mi sem bizonyítja jobban, hogy sikeresnek köny-
velhetjük el az ötletet, hogy a kiállítás ideje alatt 
minden nap voltak látogatóink, akiknek örömmel 
meséltük a diavetítő(in)k történetét. Persze, mi 
gazdagodtunk igazán megint, hiszen a feltört em-
lékek a mieink lettek; a diázás igazi szertartásként 
zajlott, ki kinek mesélt, melyik szomszéd gyerekei 
jöttek/mentek át diát nézni, milyen ötletes paravá-
nok készültek, s a pokrócba bújás és fordított be-
fűzés mellett valóban ez egy nagyon jó szórakozá-
si lehetőség volt… 
Köszönjük újfent  a kölcsön kapott diavetítőket, 
mert nem lett volna kiállítás
	 •	Kelemenné	Goldis	Julianna,
	 •	Kozma	Anikó,
	 •	Martonosiné	Gulácsi	Piroska,
	 •	Maróti-Forgács	Beáta,
	 •	Nógrádiné	Vígh	Krisztina,
	 •	Orincsai	Dominik,
	 •	Orincsai	István,
	 •	Tóth-Majoros	Éva	
    és a Védőnői Szolgálat diavetítői nélkül. 
Külön köszönjük Juhász Istvánnak, hogy ránk bízta 
diavetítőit, melyeket szívesen fogadtunk örökbe. 

Folytatás a 11. oldalon!

KÖNYVTÁRI HÍREK

ményt, ami ettől igazi karácsonyi hangulatot sugároz.  
A régiek mellett újabb és színes programokon is részt 
vehettek a klubosaink. Az egyik ilyen program alkal-
mával közösen a Rónay-kúriában részt vettek a tü-
köravatáson, és meghallgatták Huszárik Kata  csodá-
latos előadását. Folytatódott az irodalmi kávéházban 
Martonosi Istvánné előadása is, ahol megismerked-
hettek a régi magyar mondákkal, továbbá Vajda Já-
nos költészetével. A versek felolvasása után egy kö-
zös beszélgetés keretén belül lehetőség volt arra is, 
hogy felidézzék a régi emlékeiket. Aki szerette vol-
na, ellátogathatott a könyvtár által szervezett „Ősz-
szel a természet” címmel megtartott mozi és kvíz já-

tékára is. A sok és szép élményeket keltő progra-
mok után megnézték a klubosaink A természet IQ-ja 
című filmet, ami után egy közös kvízjátékkal felidéz-
ték a látottakat. Kiszomborról kimozdulva, Makó felé 
vették az irányt, ahol közösen ellátogattak a makói 
Hagymaházban megrendezésre került Ifjú zeneba-
rátok világnapjára is, ahol a makói zeneiskola diák-
jainak az előadását hallgatták meg klubtagjaink. In-
tézményünk nagy szeretettel várja továbbra is azo-
kat a kiszombori lakosokat, akik szívesen csatlakoz-
nának egy kedves és vidám társasághoz, és szeret-
nének részesülni a színes programjainkon keresztül 
felejthetetlen élményekben.

 Intézményünkben nemcsak az idősekkel, hanem 
a gyermekekkel is igyekszünk a karácsonyi hangu-
latot megteremteni. Gyermekfoglalkozás alkalmával 
a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai közös süte-
ménysütés keretén belül karácsonyi díszek készíté-
sével várja az érdeklődő gyermekeket.
 A Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
minden munkatársa nevében kívánunk KELLEMES 
KARÁCSOnYI ünnEPEKEt ÉS BOLDOg úJ ÉVEt 
minden kiszombori lakos számára!

 PAP-KARDOS KAtALIn
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AZ AdY ENdRE MŰVELŐdÉSI HÁZ HÍREI

Köszönjük továbbá Borsi Sándornak a mese és tör-
ténelmi diaképeket, melyek szintén a kiállítás ideje 
alatt voltak láthatók.

 Az óvoda mind az öt csoportja megnézte a kiállí-
tást (Facebook oldalunkon fotók!), majd minden cso-
portot diavetítésre invitáltunk. A gyerekekkel a (Tél-

apó és Ezüstmackó, A róka és a holló) mesék után be-
szélgettünk a közeledő ünnepekről, s bizton állítjuk, 
nagyon várják a karácsonyt! 
 Kivételesen diafilmet nézni hívtuk egy délután az 
Idősek klubjának tagjait is. Az elsőként 1956-ban ki-
adott Verne Gyula regénye nyomán készült szov-
jet filmből összeállított diakockákat vetítettük, majd 
tabletet adtunk a kezükbe, amit profi módon kezelt 
az idősebb korosztály. Az internetes rejtvényes játék 
Vernéhez és a látottakhoz kapcsolódott.
 A két mozgalmas hetet a harmadik osztály látoga-
tása zárta. Nekik már nem kellett felolvasnunk, meg-
tették ők maguk, ügyesen. A szintén először ’56-ban 
kiadott Fazekas Mihály Lúdas Matyi c. elbeszélő köl-
teménye alapján készült diakockák nem éppen mai 
szóhasználattal íródtak, így (Párizsné Kiss) Virág néni 
rövid magyarázattal segített a gyerekeknek a mesét 
érthetőbbé tenni.
A filmkockák után a gyerekek, a Lúdas Matyi kira-

gadott részleteiből árnyékszínházzal szórakoztatták 
egymást, ki kellett találni, melyik jelenetet mutogat-
ták, játszották el. 
 Egyelőre nem tesszük vissza a ládafiába a diave-
títőt, a téli szünetben, január 2-4-ig várjuk a random 
betérőket egy (vagy több) általuk kiválasztott diafilm 
vetítésére. 

S ha már téli szünet…
Kellemes karácsonyi ünnepeket, boldog új eszten-
dőt kívánunk Csukás István soraival:

Kint is bent is nagy vacogás,
ringassuk hát a gyermeket,

nem válthat meg már semmi más,
csak a jóság, a szeretet.

Szép hitedet ne veszítsd el,
nem élhetünk üres szívvel!

ADRIÁn REnÁtA/KönYVtÁR

Tükröm, tükröm mondd meg nékem…

Mint Önök bizonyára mindannyian tudják, idén 
március 15-én ünnepélyes keretek között fel-
avattuk a Rónay-kúria felső szintjét, mely hosz-
szas folyamat, valamint kemény munka ered-
ményének köszönhetően megújult, és egy mo-
dern, a mai igényeket tökéletesen kiszolgáló ki-
állító, illetve közösségi térré vált.
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata nem 
mindennapi programra invitálta az érdeklődő-
ket november 15-ére a Rónay-kúriába, mely al-
kalomból a kiállítótér egy pompás antik tükör-
rel gazdagodott. A különleges darabot Szegvári 
Ernőné polgármester asszony és Pál László res-
taurátor leplezte le a nagy nyilvánosság előtt.
Eredetéről sajnos nem sokat tudunk, az időseb-
bek talán még emlékezhetnek rá a volt Kaszinó 
épületéből, de nagy valószínűséggel stílusából, 
valamint erőteljes, gazdagon díszített, barokk 
jegyeiből arra következtethetünk, hogy erede-
ti helye a kastélyban lehetett, s így a Rónay-
család birtokában volt. S mint feltételezhető 
Rónay-hagyaték, impozáns látványával az állan-
dó kiállítás szerves része, méltó darabja lesz.
A tükör mint használati tárgy évszázadok óta az 

ember sajátja. Talán már az ősemberek is kém-
lelhették önmagukat a víz felszínének tükrében. 
A középkorban, a 14-15. században főleg fém-: 
acél-, ezüst- és aranytükröket használtak. Álta-
lában ládikában tartották az egyéb használati 
és piperetárgyak között, ám az előkelőbbek ék-

szerként is viselték: a férfiak zsebben, az asszo-
nyok pedig övre akasztott láncon. Mivel ezek a 
fémek sohasem tartoztak az olcsó kategóriába, 
inkább csak a gazdagok engedhették meg ma-
guknak. A tükör művészi elkészítésében külö-
nösen Velence vált híressé. 

■ Ősszel is sok érdekes programmal vártuk a gyerekeket és felnőtteket egyaránt.
 Október 31-én narancssárgába és feketébe öltöztettük a művelődési házat, ugyanis a gyerekek nagy örömére ismét Halloween partyt rendeztünk. 
Népszerű volt a tökfaragás, a zseblámpás számháború a sötétben, az almahalászás, a múmiatekerés, a seprűn lovaglás, a lufiterelgetés, de nagy si-
kert aratott a rémisztő óriáspalacsinta is. A „rémes és szellemes” feladatok ellenére reméljük, mindenki nagyon jól érezte magát és jövőre ismét talál-
kozunk!
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A tüköripar azonban akkor lendült fel, amikor 
Franciaországban a 17. század második felé-
ben, XIV. Lajos uralkodása alatt felfedezték az 
üveg öntését. Ezzel a módszerrel már nagymé-
retű tükröket is elő tudtak állítani.
 A tükör a szépségkultusz kialakulásának, a 
szépségideálok létrejöttének egyik alapeszkö-
ze. S akárcsak a régi időkben, ma is a nők, asz-
szonyok egyik kedvelt használati tárgya. Nem 
különben így volt ezzel saját korának szépség-
ideálja, Ferenc József császár szépséges fele-
sége, Sisi is.
 De, hogy valójában Sisi jóval több volt, mint 
egy szépségideál, s több, mint a császár tragi-
kus sorsú, de mutatós kis felesége, arról Nógrá-
di Gábor: Szerelmünk, Sisi című monodrámájá-
ból is meggyőződhettünk a tüköravatást követő 
felolvasó esten.
 A tehetség és a szépség jegyében, a Jászai 
Mari-díjas színművésznő, Huszárik Kata volt 
számunkra az a tükör, akinek szavain keresz-
tül betekinthettünk Erzsébet királyné életébe, s 
mindezt egy igen érdekes időszakban tehettük 
meg.
 Sisiként, életének utolsó órájában, közvetle-
nül a merénylet előtti percekben mesélt nekünk 
szüleiről, a házasságáról, Ferencről, a magá-
nyáról, a testvéreiről, a magyarokról, Andrássy 
grófról, Rudolfról, a szerelemről, az öngyilkos-
ságról, Heinéről és a politikáról.
 Az előadásra nagy örömünkre nagyon so-
kan kíváncsiak voltak. A művésznő kedves ter-
mészete, bájos énje pedig beragyogta a teret. 
Másfél órára megállt az idő, s művészi tehetsé-
ge által visszarepített minket a századforduló vi-
lágába. A könnyekig meghatódott közönség az 
est végén megérdemelt vastapssal jutalmazta 
őt.
■ Idén először csatlakoztunk az Országos Rajz-
filmünnephez, mely alkalomból november 16-án 
egész nap rajzfilmeket vetítettünk a színházte-
remben. Délelőtt a legkisebbeknek kedveztünk 
a nagy sikerű Bogyó és Babóca című mesefilm-
mel, majd Nepp Józsefre emlékezve, az idén 
50 éves Mézga család kalandjaiból szemezget-
tünk. Levetítettünk többek között a Kérem a kö-
vetkezőt! című filmekből néhány epizódot, vala-
mint a Macskafogó című egész estés mozifilmet 
is. Kiegészítő programként kifestővel, tesztfel-
adatokkal készültünk a látogatóknak, mely a 
felnőttek körében is igen nagy sikert aratott. A 
kvízfeladatot helyesen kitöltőket ajándék cso-
koládéval jutalmaztuk.

■ November 25-e és december 8-a között Ha-
zai tájakon címmel időszaki vándorkiállítást ren-
deztünk a Rónay-kúria kiállítóterében. Ez alka-
lommal mindenki számára ingyenesen volt láto-
gatható a kiállítás. Bosnyák László és Kara Jó-
zsef természetfotói a gemenci erdő világába ka-
lauzoltak el minket idevarázsolva a természet 
szépségeit. A fotósorozat következő része jövő-
re érkezik Szárnyak, csőrök, tollak címmel, mely 
a hazai, különleges madárvilágot mutatja be az 
érdeklődők számára.

Az Ady Endre Művelődési Ház munkatársai nevében ezúton 
KÍVÁNUNK BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET

 ÉS PROGRAMOKBAN GAZDAG ÚJ ÉVET ÖNÖKNEK!
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HONISMERETI HÍREK
■ A honismereti kör a novemberi hónapot a meg-
szokott gyűléssel kezdte, melyen megbeszéltük a 
teendőket, és természetesen értékeltük az előző 
hónap tartalmait.
 Megrendezésre került a Lássunk tisztán elő-
adás-sorozatban  Jani Béla és Decsiné Oláh Zsu-
zsanna előadása. Ők igen élvezetesen, szórakoz-
tatva a közlekedés- és a vagyonbiztonságra hívták 
fel a figyelmünket.
 Az összetett előadáson meghallgathattuk meny-
nyire fontos a közlekedés szempontjából a meg-
felelő öltözet és a közlekedési eszközeink kivilá-
gítása. Valamint kérték a hallgatóságot, de min-
den kiszomborit, hogy vigyázzunk mi magunk is az 
értékeinkre, nE HAgYJunK LEZÁRAtLAnuL KE-
RÉKPÁRtÁROLóBAn KERÉKPÁRt. Ha eltűnik ke-
rékpár, mindenképpen elsőként a rendőrségen te-
gyünk feljelentést, ők tudják a kameraképeket is 
kikérni, és a tettes felderítésében segíteni. 
 Vannak védelmünkre eszközök. És nyilvános te-
lefonszámok, elérhetőségek, ha probléma és baj 
ér bennünket.
 A rendőrség telefonszáma a 112, de lehet hívni 
a 06-62/511-260-as számot is.
A kiszombori körzeti megbízott Ács István.
Decsiné Oláh Zsuzsanna az iskolákkal tart rend-
szeresen kapcsolatot, mindig rendelkezésre áll, 
szívesen tájékoztat gyermekeket, szülőket is akár. 
Szóba kerültek a község főterén, a körforgalom 
előtti gyorshajtók, a gyermekek veszélyeztetettsé-
ge a reggeli és a tanítás utáni időszakban, a böm-
bölő autók stb.
 A polgárőrség helyben sokat tehet a kritikus 
napszakokban, ha idejük engedi. A két rendőr sze-
rint is a legjobb lenne a fekvőrendőr, de az bizony, 
drága.
 Vagyonbiztonság szempontjából az értékeink 
védelméről szóltak; láthattunk különböző bizton-
sági eszközöket, valamint meghallgathattuk, hogy 
milyen módokon tudjuk megvédeni a vagyonain-
kat.
  Az elővigyázatosság a mi felelősségünk, a segít-
ségkérés szintén. Bármikor fordulhatunk a rendőri 
szervekhez, hiszen ők szolgálnak és védenek.
 Az előadást ezúton is köszönjük, hasznos és 
fontos információk birtokosai lehettünk.

■ Gőzerővel folytatódtak az előkészületek az ad-
ventnyitásra, az adventi koszorú állítására novem-
ber utolsó hetében.
 Köszönet minden segítőnek, szervezőnek, 
dolgozónak a betlehemállításban, sátorállítás-
ban, aranykapu vásár kialakításában. A szervező 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata, ahogy 
2000 decembere, a betlehemi szoborcsoport első 
felállítása óta minden évben. A honismereti kör ci-
vil szervezetként alakulása, 2003 óta kapcsoló-
dott be ezekbe a munkálatokba.
 Az adventi koszorút szombaton, 30-án állítot-
ta a kör tagsága, Kesjárné Mészáros Gabriella cso-
dás „gyertyákat” alkotott az idénre. A szalmát Fe-
kete Zsuzsanna biztosította, fenyőket sokan aján-
lottak: Uracsné Katika, Pécsi Mária, Kohajda Re-
zső, sokat nem is tudtunk fogadni. Támogatta 
még a két nap munkálatait Juhász Kálmán cuk-
rászüzeme, Nagy Gyula boltja, Kispéter Gyöngyi 
és a Rónay-kúria étterem. Adventi kínálóst készí-
tett Baranyiné Irénke tagunk Sanyi bácsival, Szép 
Irénke aszalt gyümölcsöt készített Farkasné Mari-
ka ruhát adott a lekváros üvegekre. Mindenkinek 
nagy-nagy köszönet. 
 Advent első vasárnapján a templomban lévő 
házastársi mise és az imaházbeli istentisztelet 
után a templomtéren folytatódott az ünnepség. 
Budai Márk kellemes furulyajátékát és Barna Lora 
Panna kedves versmondását követően Varga At-
tila esperes-plébános és Szegvári Ernőné polgár-
mester meggyújtotta az első adventi gyertyát. Az 
atya adventnyitó szavai után a makói Szép Szavak 
baráti köre verses összeállítását hallhattuk, és a 
Harangvirág népdalkör dalcsokra zárta az ünnepi 
részét a délelőttnek.
10 órától már javában zajlott a kézművesek, helyi 
civil szervezetek, intézmények jótékonysági vásá-
ra, és közben megérkezett a Mikulás is szarvasá-
val a kisgyermekek legnagyobb örömére. Köszön-
jük Baranyi István és Szalma László pártoló tagunk 
közreműködését, Rácz Ferencnek az ajándékát.

 Délután a Kiszomborért Alapítvány adventi 
ajándékműsorát, Kegye János pánsípművész el-
bűvölő játékát élvezhette, aki eljött a koncertre. 
Makóról és Szegedről is kijöttek a művész úr játé-
kában gyönyörködni.

 Az előkészületek háttérmunkája mellett elszán-
tan gyűjtötte az adományokat, felajánlásokat Ta-
kács Diána.  Az ő szervezése alatt, a kör és a kö-
zösségünk összefogásával az egyik gyermekott-
honban élő gyermekek számára rengeteg ado-
mány gyűlt össze, hogy melegséggel, szeretettel 
és igazi ajándékkal tudják élvezni a karácsonyt a 
gyermekek.

 Takács Diána a tervezője és nagyrészt megvaló-
sítója a kör néhány tagja: Bedő Katalin, Lőrinc Má-
ria Magdolna, Kesjárné Mészáros Gabriella mellett 
a következő élőképünknek, amit hamarosan felál-
lítunk a szokott helyen. Támogatóink: önkormány-
zat, id. Jani István, Cseh István, Csehné Szűcs Er-
zsébet, Nagy Gyula, Szép Istvánné, Szegedi Lász-
ló.  

 Fiataljaink: Görbe Boldizsár, Papp Máté és 
Hegedűsné Bellik Klára régi képeket, kiadványo-
kat kutatnak fel, amelyek az internet segítségé-
vel elérhetők. Így igen sok kiszombori vagy Rónay 
családbeli képhez tudunk hozzájutni aukció útján 
a Helytörténeti Gyűjtemény számára. 
Így történt meg, hogy két 18-19. századi egyhá-
zi könyvet tudott a Kiszomborért Alapítvány meg-
vásárolni Papp Máté segítségével. Ezt a két köny-
vet láthatja a kíváncsi érdeklődő 16-án 16.30-kor a 
Polgármesteri Hivatalban.

Honismereti körünket Endrész Erzsébet elnök 
képviselte a 6. Honismereti Civil Regionális ta-
lálkozón november 30-án Dorozsmán, ahol a kö-
zösségépítésről tartott rövid előadást.

 Ebben a hónapban is újabb csatlakozás történt 
a honismereti munkához, Kispéter Gyöngyit tag-
ként köszöntjük körünkben.
Egy óriási köszönetet mond a honismereti kör 
így év végén valamennyi szép plakátunk készíté-
sért Köles László pártoló tagunknak. Hálásak va-
gyunk.
 Az idén is készül Kiszombor Nagyközség Önkor-
mányzatával közösen kártyanaptár régi képek 
segítségével. Az idei válogatás mottója: értékeink 
nyomában.

KICSIK A KIÁLLítótÉRBEn...
■ Már otthon érzik magukat a szép kúria eme-
leti kiállításán az alsó tagozatos gyerekek. Az 
OLÁH VERONIKA ALAPÍTVÁNY és a községi Pol-
gármesteri Hivatal együttműködése és támoga-
tása révén ismerkednek a tanulók KISZOMBOR  
múltjával. A könyvtár dolgozói és a tanító nénik 
ismertetését érdeklődéssel és figyelemmel hall-
gatják. Ismételve a "kirándulásokat" még töb-
bet szeretnek meg falujukból. Ha pedig valamit 
megismertünk, majd megszerettünk, azért te-
szünk, óvjuk és fejlesztjük. Ez valamennyiőnktől 
- gyerektől és felnőttől - elvárás és kötelesség 
is.

OLÁH VERONIKA ALAPÍTVÁNY HÍREI
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KöVEtKEZIK MÉg AZ IDÉn
Csigacsináló est kerül megrendezésre december 
5-én az Ady Endre Művelődési házban, erre a ren-
dezvényünkre is várunk sok szeretettel mindenkit.
12-én Erdélyi Béla bácsival beszélgetünk a 
kiszombori utcák kialakulásáról.
December 13-án Luca-napot rendezünk ismét.
Lehet még jelentkezni a december 27-ei záró ren-
dezvényünkre, a svédasztalos vacsorára.

 Természetesen az idei év sem múlhat el közös 
koccintás nélkül az évbúcsúztatáson, mikor átlé-
pünk 2020-ba.
Ha a hó megörvendeztet bennünket, szeretnénk 
a tavaly elmaradt lovas szánkózást is megejteni.

 Eseményeinkről tájékozódhat plakátjainkról, 
akár a KMHHK facebook oldalán, hiszen mindent 
a közösségünkkel szeretnénk átélni.
 Aki szeretne információkat Kiszomborról, kul-
turális programjairól, az útvesztőről, iratkozzon 
fel chatbotunkra, hogy mindig időben értesüljön 
friss híreinkről. Csak olvassa be telefonjával a QR-
kódot. 

                                                                                      

 Az elmúlt időszakban a Helytörténeti Gyűjte-
ményt támogatták: Szabóné Tóth Márta, Papp 
Máté, Görbe Boldizsár, Erdélyi Béla, Dorogi 
Tiborné. Adományaikat tisztelettel köszönjük.

VÉgEZEtüL KíVÁnunK KISZOMBOR 

LAKOSSÁgÁnAK BÉKÉS, BOLDOg 

KARÁCSOnYI ünnEPEKEt, 

ÉS KíVÁnJuK, HOgY VÁgYAIK 

tELJESüLJEnEK AZ úJ ESZtEnDőBEn.

 tAKÁCS DIÁnA - E. E.

♦ Egyesületünk 25 éves fennállását ünnepli, ebből 
az alkalomból november 07-én 500 kg,  átlag több 
mint 7 kg egyedsúlyú pikkelyes, gyönyörű ponty ér-
kezett tavunkba, kérjük a tisztelt horgásztársakat vi-
gyázzanak halainkra. Hiszen közös érdekünk és cé-
lunk, hogy a Vályogos halfaunája sértetlen maradjon 
és gyarapodjon. Vezetőségünk ebben az évben ed-
dig összesen: 7500 Kg azaz 75 mázsa darabos halat 
és 3000 db csuka ivadékot telepített.
♦ Befejeződött a törpeharcsa szelektív halászata. Eb-

ben az idényben id. 
Hatvani és ifj. Hatva-
ni sporttársak több 
mint 538 kg kárte-
vőt távolítottak el ta-
vunkból. Köszönet 
munkájukért. Ezzel 
a nehéz munkával 
nagyban hozzájá-
rultak ahhoz, hogy a 
horgászat szórakoz-
tatóbb legyen. Biz-
tosan volt olyan hor-
gásztársunk akit za-

vart ez, de a munka hasznosságát nem kell magya-
rázni.
♦ Október 11.-én Egyesületünk társadalmi halőrei 
megbeszélést tartottak Kardos Péter fegyelmi bizott-
ság vezetőjének vezetésével. A jelenlevők egyetér-
tettek abban, hogy a halászati ellenőrzés hatékony-
ságának növelését elsődlegesen a potenciális sza-
bálysértők kiszűrésével kell végrehajtani, mindezek 
mellett a vendég horgászok udvarias tájékoztatásá-
ra is törekedni kell.  Az ellenőrzés eredményessége 
a horgásztársak segítő magatartásán alapszik, ami a 
Horgászrendünk szerint mindenki számára kötelező.
♦ Ellenőrzési tapasztalat: A fogási eredmények nyo-
mon követhetősége érdekében a tavon horgászok-
nak EGYÉNILEG kell tárolniuk zsákmányukat, azt a 
horgászat befejezéséig NEM vihetik el a partról!
A kifogott törpeharcsát a parton eldobni vagy a sze-
méttároló edénybe helyezni nem szabad, azt a hor-
gászat végén el kell vinni. A tavon horgászok a tó 
partvonalát 6 méternél közelebb nem közelíthetik 
meg gépjárműveikkel, ahol az nem lehetséges oda 
nem hajthatnak be.
♦ A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17. §-a alapján 
kérjük a tópartra kutyával kilátogatókat, hogy kutyá-

ikat pórázon vezessék, elkerülve ezzel a véletlen tá-
madásokat, atrocitásokat. 
♦ Tavunkra érvényes NAPIJEGYET a kiszombori ben-
zinkúton /07-17 között/, K-Fish horgászcentrumban 
/Szeged, Kossuth Lajos sugárút 69-71./, Aranyhal 
Horgászboltban /Makó, Aradi utca 28./ és a Gabi-
Profidog Kft. / Makó, Hajnal utca 8./ vásárolhatnak.
♦ December és Január hónapokban napijegyes hor-
gásztársaink 06 – 18 óra között, II. féléves vagy éves 
területi jeggyel rendelkező horgásztársaink 06 – 22 
óra között horgászhatnak tavunkon.
♦ Boldog karácsonyt és eredményekben gazdag új-
esztendőt kívánunk minden olvasónknak!

VEZEtőSÉg

■ 2019. évben is az Országos Magyar Méhészeti 
Egyesület közreműködésével Kiszomboron ismét el-
kezdődött a Mézes reggeli program.
 November 15-én  a kiszombori Karátson Emília 
Óvodában került megrendezésre az első rendezvény.
 Ez a nemzetközi esemény Szlovéniából in-
dult, amelyhez több uniós ország is csatlakozott. 
Kiszomboron 2015-ben került megrendezésre elő-
ször. A kezdeményezés célja, hogy felhívjuk a figyel-
met a méhek és a méz fontosságára, népszerűsítsük 
az egészséges életmódot, valamint a helyben termelt 
élelmiszereket.

 Az OMME ismeretterjesztő filmekkel és elektroni-
kus kiadványokkal kedveskedett, valamint mindenki 
kapott egy tasakos reggeliző mézet.
Az elektronikus kiadványokból az óvodások készít-
hetnek könyvjelzőt, mini füzetet és „ujjbábot”. 

A kisfilm megtekintése után beszélgettünk a látot-
takról, bemutatásra kerültek különböző méhészettel 
kapcsolatos eszközök és méhészeti termékek.
Nagy öröm volt megtapasztalni, hogy gyermeket és 
felnőttet mennyire érdekel ez a téma.
Az eseményre „A méhek mozgalmas élete” címmel 
rajzpályázat került meghirdetésre. Az elkészült pá-
lyaművek nagyon szépek lettek, bemutatták a mé-
hek életét. A zsűrinek nehéz dolga volt.
 A Kiszomboron élő méhészek a legügyesebb 3 
óvodás gyermeket egy-egy üveg mézzel jutalmazták.

Az esemény támogatói:
   Országos Magyar Méhészeti Egyesület,
   Kovács János méhész, 
   Hajzer Mihály méhész, 
   Bujdosó Géza méhész.

VÁLYOGOSI HÍREK

MÉZES REGGELI KISZOMBORON
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KEDVES KLuBtÁRSAK!

Az idei évben már nem lesz több találkozó. A következő 

évben 2020. január 6-án gyűlünk össze először a 

művelődési házban. Szeretettel várjuk közénk az új 

tagokat! Bátran lehet jelentkezni.

MInDEnKInEK BOLDOg, BÉKÉS KARÁCSOnYt

 KíVÁn A KISZOMBORI MOZgÁSKORLÁtOZOttAK 

KLuBJA!

A MOZGÁSKORLÁTOZOTT
 KLuB HÍREI

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket, és 

nagyon boldog új évet, erőt, egészséget, 

szeretetet, megértést és összetartást 

kíván a Kiszombori Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke és képviselő társai.
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