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A Képviselő-testület a 2019. december 10-én tar-
tott soros ülése első napirendjeként elfogadta a pol-
gármesteri jelentést. 
 A rendelettervezetek, döntési javaslatok napirendi 
pontban 
megalkotta:
•	 a	köztisztviselők	2020.	évi	 illetménykiegészítésé-
ről	szóló	18/2019.	(XII.	11.)	önkormányzati	rendeletet,
módosította:	
•	 az	Önkormányzat	2019.	évi	költségvetéséről	szóló	
4/2019.(II.	27.)	önkormányzati	rendeletet,
kifejezte	azon	szándékát:
•	 hogy	 a	 Kiszombori	 Polgármesteri	 Hivatalnál	 fog-
lalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illet-

ményalapot	nem	kívánja	2020.	évben	a	2019.	 évre	
meghatározott	összeg	alá	csökkenteni,
döntött:
•	 a	Nagyszentmiklósi	u.	7.	szám	alatt	található	Szol-
gáltatóház	elektromos	 felújításával	 kapcsolatos	 ter-
vek	elkészítésének	megrendeléséről,	
•	 a	 KSZGYI	 intézményvezetői	 álláshelyének	 betöl-
tésére	vonatkozó	pályázatok	véleményezését	végző	
Előkészítő	Bizottság	tagjainak	kijelöléséről,	
•	 a	KSZGYI	intézményvezetői	álláshelyének	betölté-
sére	vonatkozó	pályázat	kiírásáról.
	 Harmadik	napirendi	pontként	megakotta	a	2020.	
évi	költségvetési	gazdálkodás	átmeneti	szabályairól	
szóló	19/2019.	(XII.	11.)	önkormányzati	rendeletet.	

	 A	 negyedik	 napirendi	 pontban	 elfogadta	 a	 helyi	
adóbevételek	alakulásáról	szóló	tájékoztatást.
	 Ötödik	napirendi	pontként	elfogadta	a	jogi	szemé-
lyiségű	 társulásokban	végzett	 tevékenységről	 szóló	
beszámolót. 
	 Hatodik	napirendi	pontként	jóváhagyta	a	2019.	évi	
belső	ellenőrzési	terv	módosítását,	valamint	a	2020.	
évi belső ellenőrzési tervet. 
	 Végül	egy	egyéni	képviselői	 indítvánnyal	kapcso-
latban az alábbiak szerint döntött: 
•	 a	Kiszombor,	Mező	u.	12.	szám	alatti	víztorony	bon-
tása	tárgyú	50/2019.	(III.	26.)	KNÖT.	határozat	módo-
sításával	nem	értett	egyet,	és	a	határozatot	hatályá-
ban fenntartotta. 

TISZTeLT AdóZóK!
	 Tájékoztatjuk	 Önöket,	 hogy	 a	 gyorsabb	 és	 ké-
nyelmesebb	 elektronikus	 ügyintézés	 előmozdítása	
érdekében	 létrehozott	 e-Önkormányzat Portálról 
(https://ohp-20.asp.lgov.hu)	ügyfélkapun	történő	be-
jelentkezést	 követően	 bármikor	 elérhető	 helyi	 adó-
egyenlegük.	Az	oldalon	megtalálható	az	Önkormány-
zat	 hatáskörébe	 tartozó	 összes	 adóügy	 nyomtatvá-
nya,	melyeket	on-line	kitöltést	követően	elektronikus	
úton,	ügyfélkapujukon	keresztül	küldhetnek	meg	Hi-
vatalunknak.
	 Kiszombor	Nagyközség	Önkormányzata	mint	helyi	
adóhatóság	ezúton	tájékoztatja	a	Tisztelt	Lakosokat	
a	2020.	adóévre	vonatkozó	helyi	adókat	érintő	határ-
időkről és kötelezettségekről.
 A kommunális adó, a gépjárműadó és az ipar-
űzési adó első félévi részletének fizetési határide-
je 2020. március 16. melyről a pénzforgalmi szám-
lanyitásra nem kötelezett adózókat 2020. február 
hónapban írásban értesítjük. A számlanyitásra kö-
telezett adózók cégkapun keresztül kapnak értesí-
tést. 
■ MAgÁNSZeMÉLYeK KOMMUNÁLIS AdóJA:
A	magánszemélyek	kommunális	adójának	évi	mérté-
ke ingatlanonként 8.000 Ft.	 Az	 adó	 alanya	 az,	 aki	
a	naptári	év	első	napján	az	ingatlan-nyilvántartásban	
vagyoni értékű jog jogosultja,	ennek	hiányában	az	
ingatlan tulajdonosa,	 továbbá	az	a	magánszemély	
is,	 ki	 az	 önkormányzat	 illetékességi	 területén	 nem	
magánszemély	 tulajdonában	álló	 lakás	bérleti	 jogá-
val	 rendelkezik.	Mentes	az	adó	alól	 a	 lakóépülettel	
nem	rendelkező	telek	és	a	nem	lakás	céljára	szolgáló	
ingatlan,	 feltéve,	 hogy	 az	 ingatlan-nyilvántartásban	
is	ekként	szerepelnek.	Mentesül	az	adókötelezettség	
alól	egy	adótárgy	vonatkozásában,	aki	időskorúak	já-
radékában részesül.
	 Amennyiben	 az	 ingatlan	 tulajdoni	 lapján	 az	 adó-
kötelezettséget	 érintő	 változás	 kerül	 bejegyzésre	
(adásvétel,	öröklés,	haszonélvezeti	 jog	alapítása-	 il-
letve	megszüntetése),	 ideértve	a	művelési	ág	meg-
nevezésében	bekövetkezett	változást	 is	 (például	 la-
kóházból	beépítetlen	területté	minősítés	és	fordítva),	
legkésőbb a következő év január 15. napjáig köte-
lesek az érintett adózók	(mind	akinek	megszűnik	az	
adókötelezettsége és akinek adókötelezettsége ke-
letkezik)	a változásról adatbejelentést tenni. A be-
jelentés	megtételéhez	szükséges	nyomtatvány	letölt-
hető	 a	 www.kiszombor.hu/polgarmesteri-hivatal/
nyomtatvanyok	 címről,	 beküldhető	 elektronikus	
úton	ügyfélkapun	keresztül	a	www.kiszombor.hu ol-
dalon	található „Elektronikus ügyintézés” menüpont 
segítségével,	valamint	kitölthető	személyesen	az	ön-

kormányzat	adóirodájában.
■ IPARűZÉSI Adó:
	 Minden	vállalkozó	esetében	az	adó	mértéke	2020.	
évben	is	(2001.	január	1-je	óta	változatlanul)	az	adó-
alap 1,8%-a. 
 2019. évre vonatkozó helyi iparűzési adóbeval-
lás benyújtási, egyben a bevallásban megállapí-
tott adókülönbözet megfizetési határideje: 2020. 
május 31. 
	 Felhívom	 a	 Tisztelt	 Adófizetők	 figyelmét,	 hogy	
az	 adóigazgatási	 eljárás	 részletszabályairól	 szóló	
465/2017.	 (XII.28.)	 Kormányrendelet	 értelmében	 a	
pénzforgalmi	 számlanyitásra	 kötelezett	 adózó	 a	 fi-
zetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlá-
járól	 történő	átutalással	 köteles	 teljesíteni.	A	 szám-
lanyitásra	nem	kötelezett	adózók	a	2020.	május	31.	
napjáig	megfizetendő	2019.	évre	vonatkozó	adókü-
lönbözetet	átutalással	vagy	az	adóirodában	igényelt	
készpénzátutalási	megbízással	teljesíthetik.	
	 Kisadózó	vállalkozások	tételes	adója	(KATA)	hatá-
lya	alá	tartozó	vállalkozás,	amennyiben	helyi	iparűzé-
si	adóját	is	ennek	megfelelőlen	kívánja	megállapíta-
ni,	2020.	február	15.	napjáig	jelentheti	ezt	be	az	ön-
kormányzati	adóhatóság	felé.	
■ gÉPJÁRMűAdó:
	 A	gépjárműadóról	szóló	 1991.	évi	LXXXII.	 törvény	
írja	 elő	 a	 gépjárművek	 adóztatásának	 szabályait.	
2020. évben az adómértékek és a kedvezmények 
sem változtak.
 Az adó alanya	 az	 a	 személy,	 aki/amely	 a	 közúti	
közlekedési	nyilvántartásról	szóló	 1999.	évi	LXXXIV.	
törvény	alapján	vezetett	járműnyilvántartásban	(a	to-
vábbiakban:	hatósági	nyilvántartás)	az év első nap-
ján üzembentartóként, ennek hiányában tulajdo-
nosként szerepel.	Év	közben	újonnan	vagy	újra	for-
galomba	 helyezett	 gépjármű	 utáni	 adó	 alanya	 az,	
aki/amely	a	forgalomba	helyezés	hónapjának	utolsó	
napján	 a	 hatósági	 nyilvántartásban	 tulajdonosként	
szerepel.
 A jármű tulajdonjogában bekövetkezett válto-
zás bejelentését a változástól számított 15 napon 
belül az eladó tulajdonos (üzembentartó), vala-
mint a jármű új tulajdonosa,	a	tulajdonjog	változá-
sáról	készült,	teljes	bizonyító	erejű	magánokirat	be-
nyújtásával	vagy	megküldésével	teljesíti az illetékes 
Kormányablakhoz (okmányiroda). A közlekedési 
igazgatási	hatóság	az	adásvételi	szerződés	alapján	a	
bejelentés	tényét	és	időpontját	a	nyilvántartásba	be-
jegyzi.
A	 jármű	közúti	 forgalomból	 történő	 ideiglenes	kivo-
nása	meghatározott	időtartamra,	de	legfeljebb	6	hó-
napra	engedélyezhető.	Ha	a	tulajdonos	a	6	hónap	le-

jártáig nem kéri a forgalomból történő ideiglenes ki-
vonás	meghosszabbítását,	úgy	automatikusan	a	gép-
járművet	a	hatóság	forgalomba	helyezi.	Ettől	az	idő-
ponttól fennáll az adózó adófizetési kötelezettsége.
 Felhívjuk az Adózók figyelmét, hogy a forgalom-
ból történő végleges kivonás csak bontási jegy-
zőkönyv alapján történhet. Az adókötelezettség 
mindaddig fennáll, míg a közlekedési hatóság a 
kivonásról az Okmányirodán keresztül az önkor-
mányzat adóhatóságát nem értesíti.
■ TALAJTeRheLÉSI díJ:
	 Talajterhelési	 díjfizetési	 kötelezettség	 azt	 a	 fel-
használót	 (kibocsátót)	 terheli,	aki	a	műszakilag	 ren-
delkezésre	álló	közcsatornára	nem	köt	rá.	A	talajter-
helési	díj	alapja	a	szolgáltatott	víz	mennyisége,	mely-
ről	a	szolgáltató	Alföldvíz	Zrt.	küld	adatszolgáltatást	
az	Önkormányzat	részére.	A	talajterhelési	díj	mérté-
ke	1.200	Ft	/elfogyasztott	m3.
Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól:
•	 	a	vízvezeték	meghibásodása	(csőtörés)	következ-
tében	elfolyt,	elszivárgott	vízmennyiség;
•		 a	rákötés	évének	első	napjától	az	a	kibocsátó,	aki	
a	műszakilag	rendelkezésre	álló	közcsatornára	ráköt;
•	 	az	a	kibocsátó,	akinek	ingatlana	kizárólag	állattar-
tó	 telepként	működik,	amennyiben	ezen	 ingatlanon	
nincs	lakószobával	rendelkező	épület.
	 Nem	 minősül	 kibocsátónak	 az	 a	 magánszemély	
ingatlantulajdonos,	aki csak udvari kifolyóval ren-
delkezik, és az ingatlanán lévő lakóépületen belü-
li vízvételi lehetőség hiánya miatt a közcsatornára 
nem tud rácsatlakozni,	 illetve	aki	csak	udvari	kifo-
lyóval	rendelkezik,	és	az	ingatlanán	nincs	lakóépület.	
 Mentességet csak a bevallás benyújtásával le-
het igénybe venni! A 2019. évi vízfogyasztás alap-
ján benyújtandó bevallások beérkezési és megfi-
zetési határideje 2020. március 31.  Az érintettek 
részére	 a	 szükséges	 nyomtatványok	 2020.	 február	
hónapban	kerülnek	megküldésre.	
	 Az	adóval	kapcsolatos	további	információkért	kér-
jük, keressék fel a www.kiszombor.hu	oldal	Polgár-
mesteri	Hivatal	–	Adóhírek	menüpontját,	illetve	ügy-
félfogadási	 időben	 a	 Polgármesteri	 Hivatal	 adóügyi	
ügyintézőjét:
            hétfő: 8–16 óráig
            Kedd: 8–17 óráig
            Szerda: 8–16 óráig
            Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás
            Péntek: 8–12 óráig
 Telefonon: (62) 525-090/13 mellék

Juhászné Batki erika adóügyi ügyintéző
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ÓVODAI HÍREK
■	Év	vége	felé	felgyorsultak	az	óvodai	esemé-
nyek.	Az	adventi	időszakban	a	gyermekeknek	
színvonalas	programokat	szerveztünk.	A	nagy-
csoportosok	színházlátogatása,	a	Ficánka	cso-
portosok	mesélős	délelőttjei	 (	„Minden	napra	
egy	anya	-mese”)	mind-mind	olyan	lelki	több-
letet	 jelentettek,	 melyek	 ebben	 az	 időszak-
ban	a	gyermekek	személyiségfejlődését	pozi-
tív	irányba	befolyásolja,	lelki	életüket	színesíti.	
Ezt az időszakot koronázta meg a közös óvo-
dai	 karácsony,	 melynek	 helye	 ezúttal	 közsé-
günk	Művelődési	Háza	volt.	Színvonalas	kiál-
lítást	készítettünk	ovisaink	munkáiból,	melyet	
a	szülők,	gyerekek,	illetve	bárki	megtekinthe-
tett.	 Az	 évet	 az	 ovis	 karácsonyi	műsor	 zárta.	
Meghívott	 vendégeinknek	 ezúton	 is	 köszön-
jük,	hogy	szebbé	varázsolták	ünnepélyünket.	
Köszönjük	továbbá	az	Önkormányzat	támoga-
tását,	 hogy	 biztosította	 számunkra	 a	 termet.	
Hagyományainkhoz	 hűen,	 óvodánk	 is	 meg	
szokta	ajándékozni	az	intézménybe	járó	gyer-
mekeket.	Ezúttal	mesekönyveket	hozott	nekik	
a	„Jézuska”,	melyet	nagy	örömmel	 fogadtak.	
Köszönet	érte	a	Mosolygó	Gyermekarcok	Óvo-
dai	 Alapítványunknak.	 Karácsonyi	 meglepe-
téscsomagot,	 édességeket	 is	 kapott	 minden	
ovisunk.	Amiért	 szintén	köszönetet	mondunk	
az	Önkormányzatnak.
	 Az	idei	évet,	frissen,	üdén,	január	6-án	Víz-
keresztkor	 elkezdtük.	 A	 gyermekek	 ilyenkor	
otthoni	élménnyel	gazdagodva	jönnek.	Azt	ta-
pasztaltuk,	hogy	szerencsére	mindenkinél	ho-
zott	a	„Jézuska”	ajándékot.	A	gyerekek	elme-
sélték,	 hogy	 családi	 körben	 finomakat	 ettek,	
játszottak.	Az	élmények	megbeszélésén,	leraj-
zolásán	túl,	közösen	köszöntöttük	az	Új	évet.	
Verseltünk,	 énekeltünk:	 „Adjon Isten minden 
jót, ez új esztendőben…”.	Lekerülnek	a	kará-
csonyi	 dekorációk	 a	 folyosók	 faliújságjaikról,	
a	csoportszoba	ablakaikról.	A	mindennapok	a	
már	megszokott	módon	folyik	tovább.	Közben	
kikerülnek	 az	 udvarokra	 a	madáretetők,	 les-
sük	a	madarakat,	etetjük	őket,	nemcsak	azért	
mert	 „Madárbarát	Óvoda”	címet	 viseljük,	ha-
nem mert a természet szeretetére nevelés, az 
állatok	védelme	elengedhetetlen	ahhoz,	hogy	
gyermekekből	felelős	felnőtt	legyen.	
	 Ismét	 ellátogattunk	 a	 színházba	 Makóra,	
ahol	a	Hagymaházba	egy	népmese	 feldolgo-
zást	tekintettünk	meg.	A	színvonalas	előadás-
ba	 a	 gyermekek	 interaktív	 módon	 is	 bekap-
csolódhattak.	
	 A	kiszombori	Dózsa	György	Általános	 Isko-
la	meghívásának	 eleget	 téve,	 a	 nagycsopor-
tosok	egy	játékos,	mozgásos,	néptánc	foglal-
kozáson	vehettek	részt.	Ezek	a	programok	le-
hetősége	teremtenek	arra,	hogy	a	 leendő	el-
sőseink	könnyebben	 tájékozódjanak	majd	az	
iskolában.	 Ne	 tekintsenek	 idegenként	 az	 ott	
dolgozó felnőttekre. Az óvoda iskola átme-

■	Elkötelezett	embereknek	tartjuk	magunkat	az	
óvodás	gyermekek	nevelésében	-	a	családunk	
és	a	mindennapok	feladatai	mellett.	Valameny-
nyi	Ránk	bízott	kisgyermek	optimális	 fejleszté-
sére	 törekszünk,	 hogy	 a	 klasszikus	 értelembe	
vett	önfeledt,	boldog	gyermekkort	élhessék	át	
nap,	mint	nap	az	óvodánkban.	Az	esélyegyenlő-
ség	és	a	hátrányok	kompenzálása,	de	a	kis	te-
hetségek	segítése	érdekében	is	sok-sok	pályá-
zaton	veszünk	részt,	papírgyűjtéseket,	bálakat	
szervezünk,	 adventi	 vásárokra	készített	 porté-
kákkal	próbálunk	adományokat	gyűjteni,	hogy	
a	gyermekek	megkaphassák	mind	azt,	amire	a	
fejlődésük érdekében igazán szükségük van. 
	 És	most	valami	történt!	Ismeretlenül	is,	önzet-
len	emberek	„örökbe	fogadtak”	minket.	Szám-
talan	 csomag,	 személyesen	 átadott	 ajándék,	
egy	 vadonatúj	 gyermekheverő,	 könyvek,	 játé-
kok,	minőségi	használt	 ruhák,	kreativitást	elő-
segítő	 eszközök,	 tisztasági	 eszközök	 érkez-
tek	hozzánk,	hogy	segítsék	nevelő	munkánkat,	
meglepetést	szerezzenek	a	gyerekeknek.

	 Barát	Hella	országos	kampánya	működik!
Segítőkész	emberek	–	anyukák,	apukák,	nagy-
szülők,	 cégek	 és	 magánemberek	 –	 kerestek	
meg	minket	az	„Örökbe	fogadok	egy	ovit”	moz-
galomnak	köszönhetően.	A	mi	ovisainknak-	az	
Önök	 gyerekeiknek	 –	 akarnak	 örömet	 nyújta-
ni,	segíteni.	

net	segítése	érdekében,	a	közeljövőben	is	ter-
vezünk	 ehhez	 hasonló	 programokat.	Megkö-
szönve	 az	 iskola	 igazgatóságának	 szíves	 tá-
mogatását,	illetve	hálásak	vagyunk	a	lelkes	ta-
nítónőknek	is.	
	 Szerencsések	 a	 zombori	 ovisok,	 mert	 egy	
igazán	 szép,	 színvonalas	 óvodában,	 sok	 sok	
játék között, programokban gazdag minden-
napokat	élhetnek	meg.	Ahol	 jó	 lenni,	 ahol	 jó	
ovisnak	lenni.	Sajnos	azonban	egyvalami	még-
is	nagyon	hiányzik	az	óvodások	mindennapja-
iból,	az	a	HÓ!		(Legalább	is	a	gyerekek	sze-
rint!)

Balázs Tímea, óvodapedagógus
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Folytatás a 6. oldalon!

■	Különleges	Miklós-nap	volt	2019.	december	5-én,	
csütörtökön,	 a	 kiszombori	 idősek	 napközijében:	 az	
egyik	klubtag,	Ambrus	Miklós	meglepetésként	meg-
vendégelte társait és a gondozókat is. 
	 Majd	ezt	követte	6-án	a	Miklós-napi	tréfás	vetélke-
dő,	amit	színesített	az	a	tény,	hogy	kollégánk	kram-
pusznak	öltözött.	A	hangulat	csodálatos	volt.
Keddenként	 továbbra	 is	 irodalmi	 foglalkozás	 teszi	
színesebbé	az	életünket.	 Így	történt	ez	advent	nap-
jaira és az ünnepre várva is, az ideillő szép versek 
megbeszélésével.
	 2019.	december	11-én	a	Kiszombori	Dózsa	György	
Általános	 Iskola	7.	és	8.	osztályos	 tanulói	előadásá-

ban	karácsonyi	műsor	adtak	elő,	amely	igazán	lélek-
emelő	és	ünnepi	hangulatot	keltő	volt.	A	vendégek	
fogadására	a	klubtagok	által	készített	mézeskalács-
csal	készültünk.
	 Luca	napján	a	népszokások	felelevenítése	mellett	
Luca-pogácsa	sütésébe	kezdtünk,	majd	Makón	Nyári	
Károly		az	Idősek	Karácsonya	című	műsorát	tekintet-
tük meg.
	 14-én	az	Idősek	klubja	a	szegedi	karácsonyi	vásár-
ba látogatott el.
	 30-án	 Óév-búcsúztató	 zenés	 mulatságra	 került	
sor,	vidáman	és	tréfákkal	fűszerezve	búcsúztattuk	az	
óévet.

■	A	Kiszombori	Család	és	Gyermekjóléti	 Szol-
gálat	 nagy	 örömmel	 tájékoztatja	 a	 kedves	 la-
kosságot,	hogy	2019.	december	7-én	közös	kre-
atív	karácsonyi	 sütést	 szervezett	 a	gyermekek	
számára.	Aki	akart,	az	készíthetett	habkarikát,	
trüffel	golyót.	A	kreativitásnak	helyet	adva	lehe-
tőségük	volt	még	fondantból	és	ehető	gyurmá-
ból	különböző	figurák	készítésére	 is.	Az	ügyes	
szakácsok	 kedvükre	 festhették	 és	 díszíthették	
a	karácsonyi	díszeket,	majd	az	elkészült	műve-
ket	megették,	de	aki	szerette	volna,	az	haza	is	
vihette	az	ünnepi	finomságokat.	Azok	a	gyere-
kek,	 akik	 megunták	 az	 édességek	 készítését,	
közös	 társasjátékba	 is	 bekapcsolódhattak.	 A	
nap	végén	pedig	egy	közös	zenés	bulival	 zár-

Ismét egy régi kedves munkatársunktól kellett végső búcsút vennünk.
 TóTh IsTvánné- JanI RózsIka nénitől- egykori daduska nénitől. 

1963-tól 1990-ig, 27 éven át szorgalmasan dolgozott óvodánkban, 
gondoskodott a tisztaságról, segítette az óvó nénik nevelőmunkáját és részt vett 
a kisgyermekek gondozásában. Néhány éve még eljött a nyugdíjas találkozókra, 

hiszen tagja volt a Kiszombori Óvodába dolgozók népes táborának. 

Utóbb már csak a névnapi képeslapokkal, üdvözlő lapokkal ápoltuk a kapcsolatot. 
Az óvodatörténetébe örökre beírtuk a nevét, emlékét megőrizzük!

A KISZOMBORI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY HÍREI

ták	le	az	alkalmat,	amelyen	mindenki	nagyon	jól	
érezte magát. 
	 Karácsony	előtt	45	család	részesült	különféle	
karácsonyi	adományokban.	A	katolikus	egyház-

zal	együtt	működve	 töltött	káposztát	és	 fonott	
kalácsot	osztottunk	a	rászorulóknak.	

	 Mérhetetlenül	 hálásak	 vagyunk	 ezeknek	 az	
embereknek, tiszteljük a lelkesedésüket - azt, 
hogy	értékelik,	segítik	munkánkat.	Nem	kellett	
kérni,	semmit	sem	csinálni	érte,	csak	felelősen,	
a	megfelelő	helyre	elosztani	adományaikat,	és	
a	gyerekekkel	együtt	örülni!
	 A	 Fogadj	 örökbe	 egy	 ovit!	 nevű	mozgalmat	
2019-ben	 három	 édesanya,	 Barát	 Hella,	 Tóth-
Hencz	Edit	és	Pajor	Csilla	indította	el.	Példasze-

rű,	amit	csinálnak.	A	mai	napig	szervezik,	koor-
dinálják az örökbe fogadókat és az ovódákat. 
	 Szeretném	felsorolni	azokat	is,	akik	csodála-
tossá	tették	a	karácsonyunkat,	és	a	nevüket	is	
ismerjük:	
Palatinus gábor  Pomázról, horváth 
Sára, Takáts - Saáry Szilvia Érdről. Lukács 
- Sztupkay Adrienn Veresegyházáról, Tóth 
gyuláné és baráti köre, valamint Kincses 

györgy -egalyt Kft. Szegedről, Stefanics An-
namária és dr. Bukna Ildikó Budapestről kül-
dött csomagokat, vagy személyesen hozták 
el hozzánk.
	 Nem	csak	adományokat,	hanem	mintát	is	ad-
tak!	Igaz	emberségből!
Szívből	köszönjük!

Börcsökné Balázs Márta, 
egy örökbe fogadott óvoda vezetője
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■	December	4-én	nagy	izgalommal	és	örömmel	
vártuk	a	Karátson	Emília	Óvoda	ovisait.	 Immár	
negyedik	alkalommal	köszöntöttük	együtt	a	te-
let.	A	kis	csapat	résztvevői	bátor	kiállással,	ked-
ves	 kis	 versekkel	 kápráztatták	 el	 a	 zsűrit,	 va-
lamint	 az	 érdeklődő	 szülőket,	 nagyszülőket.	 A	
már	 rutinos	 versmondók	 hosszabb,	 nehezebb	
versekkel	készültek.	A	szárnybontogatók	is	ha-
tározottak	 és	 magabiztosak	 voltak;	 egyszóval	
imádtuk	őket	az	idén	is!
	 Köszönjük	az	óvodapedagógusoknak	a	felké-
szítést,	Gabika	és	Gina	óvó	néniknek,	hogy	átkí-
sérték	a	gyerekeket,	megadva	számukra	a	bá-
torítást,	biztonságot.	
	 Tudjuk,	hogy	szívesen	és	nagy	lelkesedéssel	
vállalja	Nagy-György	Jánosné	Marika	és	dr.	Szil-
ágyi	Dezsőné	Ancika	a	zsűri	szerepet	–	köszön-
jük!	 Az	 idei	 decemberben	 is	 számítunk	 rájuk,	
fenntartjuk	 a	 helyet.	 Minden	 gyerkőcöt	 jó	 ta-
náccsal	láttak	el,	biztatták	őket	a	további	vers-
tanulásra,	 hiszen	 a	 kicsik	még	 lelkesen	 tanul-
ják a verset, s minél többet, a későbbiekben an-
nál	kevésbé	fog	gondot	okozni	a	Toldi	második	
éneke	vagy	a	negyedik.	
	 2020-ban	is	kérjük	az	óvónőktől	a	felkészítés	
nem	kis	 feladatát,	nagyon	várjuk	a	verselőket,	
az érdeklődőket. 

űIncze	Zsuzsa	producer,	szerkesztő	riporter	volt	
a	vendégünk	december	6-án,	a	Somogyi	Károly	
Városi	 és	Megyei	 Könyvtár	 kollektívájának	 kö-
szönhetően.
	 Nem	 voltunk	 benne	 biztosak,	 hogy	 a	 fiata-
lok	(itt	a	13-15	éves	korosztályt	értve),	mennyi-
re	vannak	 tisztában	a	 rájuk	 leselkedő	 lehetsé-
ges	veszélyekkel.	Ezért	gondoltuk,	hogy	a	téma	
leghitelesebb	 szakemberének	 segítségét	 kér-
jük	Incze	Zsuzsa	személyében.			
	 Zsuzsa,	 a	 ’90-es	évek	elején	 a	 Soul	Asylum	
együttes	Runaway	Train	című	klipjét	látva	hatá-
rozta	el,	hogy	foglalkozni	kezd	annak	felkavaró	
történetével,	magyarországi	 eseteivel.	 A	 Csel-
lengők	című	műsora	21	évig	futott,	viszont	tárgy-
köre	ma	is	aktuális.	A	hallgatóság	a	Kiszombori	
Dózsa	György	Általános	 Iskola	 nyolcadik	 évfo-
lyama	 volt,	 akikkel	 vendégünk	 kendőzetlenül,	
őszintén	 beszélt.	 A	 dokumentumfim-bejátszá-
sok	meghökkentő,	valós	ténye	a	kamaszok	szá-
mára	egyértelművé	tette,	hogyan	kerüljenek	el	
bizonyos	 csábításokat,	 csapdákat,	 vagy	 adott	
helyzetben	hogyan	döntsenek	okosan.
	 Az	év	végét	ismét	egy	remek	előadóval,	egy	
kiváló	ember	társaságában	zárhattuk.	

 
 
 
 
 
   
 
 
 
                                                                             

2020-ban	 is	 folytatjuk	 tevékenységünket,	
igyekszünk	 aktuálisak	 maradni	 a	 könyvtárban	
a	költőkhöz,	írókhoz,	könyvekhez,	események-
hez	kapcsolódóan.	
	 Mint	minden	évben,	most	is	legalább	két-két	
a	 Somogyi-könyvtár	 által	 támogatott	 program-
mal	várjuk	a	gyerekeket,	felnőtteket.	
	 Saját,	kiemelt	programokkal	februárban	Bor-
si	Sándor	szobrászművész,	múltkutató	előadá-
sával,	 márciusban	 15-e	 alkalmából,	majd	 ápri-
lisban 11-e alkalmából verseléssel készülünk. 
(Ezekről,	 a	 már	 jól	 bevált	 helyekről	 értesítjük	
Önöket	–	hirdetőfelületek,	facebook	oldalunk).	
 És természetesen rengeteg olvasnivalóval 
várjuk	 olvasóinkat	 a	 könyvtárban!	 Térjenek	be	
hozzánk,	találkozzunk	a	könyvtárban!

Adrián Renáta - könyvtár

KÖNYVTÁRI HÍREK

A	szegedi	Tisza-parti	Általános	Iskola	felajánlá-
sának	köszönhetően	cipős	dobozokban	jó	álla-
potú	 játékokat,	 édességeket	 tudtunk	eljuttatni	
a	 kisgyermekes	 családok	 részére.	 Ezenkívül	 a	
korábban	meghirdetett	„Adni	öröm”	című	felké-
résnek	köszönhetően,	a	kiszombori	lakosság	és	
a	Magyar	Máltai	Szeretetszolgálat	által	felaján-
lott	 tartós	élelmiszert,	 ruhát,	 édességet,	 kony-

hai	eszközöket	tudtunk	szétosztani	a	gondozott	
családok	között.	Ezúton	is	köszönjük	mindazok-
nak,	akik	hozzájárultak	ahhoz,	hogy	más	csalá-
dok	számára	is	szebbé	tudjuk	tenni	a	karácsony	
ünnepét.
	 A	szolgálatunk	továbbra	is	segít	a	rászorulók-
nak	különféle	adományokkal	és	ezenkívül	min-
denféle	ügyintézésben	kérhetnek	segítséget	a	

lakosok	az	ügyintézőktől,	akik	a	 legjobb	 tudá-
suk	szerint	 igyekeznek	segíteni	az	ügyek	és	a	
problémák megoldásában. Valamint különös fi-
gyelmet	fordít	a	gyermekek	védelmére	együtt-
működve	az	óvodával,	 iskolával	és	a	védőnők-
kel.	Ezért	bátorítom	a	tisztelt	 lakosságot,	hogy	
forduljanak	hozzánk	bizalommal.		

            Pap-Kardos Katalin családsegítő
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■	Tartalmasan	 zártuk	 a	 2019-es	 évet	 a	műve-
lődési	házban,	decemberben	is	bőven	válogat-
hattak	 az	 érdeklődők	 a	 változatos	 programok	
között.
	 Karácsonyra	 hangoló	 programjainkkal	 igye-
keztünk	mindenkihez	közelebb	hozni	az	ünnep	
varázsát.	December	7-én	a	legkisebbek	örömé-
re	vendégül	 láttuk	a	Kacagó	Bábszínház	társu-
latát,	akik	egy	rendkívül	szellemes,	szórakozta-
tó	műsorral	készültek	a	kicsiknek.	A	Három	kis-
malac	karácsonya	című	mesejáték	elvarázsolta	
még	a	 felnőtteket	 is.	Előadás	közben	a	kreatí-
vabb	gyerekek	kipróbálhatták	magukat	a	kará-
csonyi	 üdvözlőlap-készítés	 és	 a	 mézeskalács-
díszítés	terén	is.
	 Az	 ünnepi	 hangolódás	 folytatásaként	 de-
cember	 7-én	 szintén	 nálunk	 került	 megren-
dezésre	 az	 adventi	 jótékonysági	 koncert	 a	
Nagyboldogasszony	 Plébánia	 és	 Kiszombor	
Nagyközség	Önkormányzatának	közös	 szerve-
zésében.	Ez	a	valóban	színvonalas	este	elsősor-
ban	a	klasszikus	zene	kedvelőinek	nyújtott	mi-
nőségi	kikapcsolódást.
	 December	 18-a	 szintén	 eseményekben	 gaz-

dag	nap	volt.	Délelőtt	a	Karátson	Emília	Óvoda	
csoportjainak	 aranyos	 karácsonyi	 műsorát	 te-
kinthették	meg,	este	pedig	a	méltán	népszerű	
Szulák	Andrea	Ünnepi	dallamok	című	teltházas	
koncertjével	zártuk	a	napot.	Felcsendültek	régi	
slágerek,	 ismert	sanzonok,	meghitt	karácsonyi	
dalok,	melyeket	a	kiváló	zeneszerző	Bolba	Ta-
más	kísért	zongorán	bensőséges	miliőt	teremt-
ve	a	színházteremben.	Szulák	Andrea	lélekme-
legítő	estje	méltó	 zárása	 volt	 a	 színes	progra-
mokban	gazdag	2019-es	évnek.

	 Hasonlóan	 jól	 indult	 a	 2020-as	 esztendő	 is,	
hiszen	egy	 fergeteges	koncerttel	köszöntöttük	
az	új	évet	a	Három	Királyok	jóvoltából.	A	formá-
ció	tagjai	a	különleges	orgánumú	Vadkerti	Imre,	
jelenleg	a	Kormorán	együttes	énekese,	de	talál-
kozhatnak	 vele	 musicalekben,	 rockoperákban	
is.
	 A	 sokoldalú	 Derzsi	 György,	 operetténekes,	
színművész,	 rendező,	 a	 tavalyi	 évben	már	 be-
mutatkozott	Kiszomboron,	a	Szerelmem,	Sárdy	
című	megindító	előadásával.
	 A	lendületes	Kovács	Koppány,	többek	között	

a	Rómeó	Vérzik	együttes	frontembere,	valamint	
a	Komáromi	Magyar	Lovasszínház	tagja.	Mind-
hárman	elismert	művészei	a	szakmának.
Ugyan	három	különböző	zenei	stílust	képvisel-
nek,	 de	mégis	 rendkívüli	 összhang	 van	 közöt-
tük.
	 A	színpadon	a	három	erőteljes	hang	egy	har-
monikus	egészet	alkotott.	A	hatalmas	siker	nem	
is	 maradhatott	 el,	 a	 közönség	 a	 másfél	 órás	
koncert	 és	 háromszori	 visszatapsolás	 után	 is	
alig	akarta	elengedni	a	művészeket.
Remek	 évkezdés	 volt!	Mi	 továbbra	 is	 azon	 le-
szünk,	hogy	minél	sokrétűbb,	nívós	repertoárral	
kedveskedjünk nézőinknek.

Köszönjük, hogy egész évben velünk tartot-
tak, reméljük, az idei évben is minél több 
rendezvényünkön találkozhatunk Önökkel! 
ezúton kívánunk igényes, minőségi progra-
mokban gazdag, boldog új évet!

/Rendezvényeinkről	 további	 fotókat	 találhat-
nak	a	művelődési	ház	facebook	oldalán	vagy	a	
kiszombor.hu	oldalon./

AZ ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI



■	A	 Kiss	Mária	 Hortensia	 Honismereti	 kör	 re-
mek	évet	tudhat	maga	mögött.	
Ezúton	is	kívánunk	mindenki	számára	örömök-
ben, egészségben teljes boldog új esztendőt! 
	 No,	 de	 tekintsünk	 vissza	még	egy	 kicsit,	 hi-
szen	a	tagok	nagyszerű	munkássággal,	progra-
mokkal,	mulatsággal	zárták	2019	utolsó	hónap-
ját. 
 Advent	 vasárnapjain	 egyszerű	 meghittség-
gel,	műsorokkal	szebbé	tették	a	gyertyagyújtá-
sokat	megőrizve	a	hitet,	az	ünnep	hagyománya-
it.  
	 Az	advent	csodás	vasárnapjai	között	 	 is	 sok	
jó	lehetőség	várta	a	vendégeket,	akik	eljöttek	a	
honismereti	kör	rendezvényeire.
 A csigacsináló est	december	5-én	zajlott	az	
Ady	 Endre	Művelődési	 Házban.	 Szép	 Istvánné	
Irénke	 mutatta	 meg,	 ő	 hogyan	 szokta	 régeb-
ben	készíteni	a	csigát.	Manapság	már	ritkábban	
vagy	nem	is	fognak	ehhez	a	lányok,	asszonyok	
otthon.	
 
 erdélyi Béla	 bácsival	 érdekes	 beszélgetés	
zajlott	a	kiszombori	utcák	kialakulásáról.

 
Az élőképről	a	decemberi	hónapban	olvashat-
tak	 bővebben,	 de	 a	mai	 napig	 gyönyörködhe-
tünk	a	látványban,	a	gyermekek	hamar	birtokba	
vették,	fotózkodtak	vele.	(Igaz,	közben	a	Miku-
lás	„északra	költözött.”	)
 

 A Luca-nap is megrendezésre került, renge-
teg	érdeklődő	gyermek	és	szülő	kóstolta	meg	a	
pogácsát,	készíthetett	sok-sok	érdekes	tárgyat	
kézműveseink	segítségével.	

Köszönet	 külsős segítőinknek	 támogatásu-
kért:

•	Gazsi	Gáborné
•	Tenczerné	Kasza	Mária
•	Galgóczi	Mária
•	Tóth-Rozsán	Tünde
•	Bódi	Marianna
•	Zomboriné	Szabó	Klára
•	Kajti	József.

 A hely biztosítását	az	önkormányzatunknak.
Tagjainknak, pártolóinknak	a	munkát:

•	Balázs	István
•	Hegedűsné	Bellik	Klára
•	Kesjárné	Mészáros	Gabriella
•	Nyári	Mihály
•	Sinka	Lajosné
•	Hévizi	Gézáné
•	Zatykóné	Frank	Éva
•	Balázs	Tibor
•	Bedő	Katalin
•	Farkas	Lászlóné
•	Szalmáné	Horváth	Márta
•	Szalma	László
•	Rutainé	Matuszka	Katalin.

Támogatást:
•	Juhász	Kálmán
•	Juhászné	Bódi	Katalin
•	Lőrincz	Mária	Magdolna
•	Matos	Zoltán
•	Mátóné	Pécsi	Mária.

  12. 27-én	A	honismereti	kör	tagjai	és	közös-
ségünk	 egy	 része	 összegyűlt	 a	 kúriában	 záró 
rendezvényre,	 	 hogy	 remek	 élőzene	 mellett,	
melyet	 apátfalvi	 barátaink	 biztosítottak,	 elfo-
gyasszák	a	kúria	által	készített	finom	svédaszta

los	vacsorát,	a	Nagy	Máté	által	készített	és	fel-
ajánlott	tortát,	és	zárják,	búcsúztassák	vidáman	
az	évet,	kicsit	lazítsanak.	
	 Nagyon	 mozgalmas,	 csodálatos	 munkát	 vé-
geztek	egész	évben.	Kiszomborért	 dolgoznak,	
a	lakosságért	és	mindannyiunkért.
	 Fantasztikus	 energiával	 rendelkeznek,	 hogy	
az	otthoni	kötelezettségeik	mellett	a	kör	tagjai,	
remekül	összeegyeztetve,	minden	kitűzött	célt	
megvalósítottak,	a	közösségnek	sok-sok	prog-
ramot	 kínáltak	 ez	 évben	 is.	 Aki	 csatlakozott,	
részt	 vett	 ezekben,	 szép	 élményekkel	 gazda-
godhatott.	
	 December	 utolsó	 napján	 éjféli koccintásra 
invitálták	egymást	és	mindenkit,	hogy	jó	hangu-
latban	lépjünk	át	2020-ba!	

MegJeLeNŐ ÚJ KIAdVÁNYUNK 2020-BAN! 
IGAZI	AJÁNDÉK,	KURIÓZUM.	
Kis	zombori	füzetek	4.	KISZOMBOR	ANNO
Kiszombor	régi	képeslapokon,	levelezőlapokon	
és	a	Rónay	család	KMHHK	által	gyűjtött	képei
A	Kiss	Mária	Hortensia	Honismereti	Kör	tagsága
régóta,	sok-sok	éve	gyűjti	a	Rónay	családdal	és	
Kiszomborral	kapcsolatos	képeket,	üdvözlő	 la-
pokat.
Ezeket	a	Kis	zombori	füzetek	4.	számában	kiad-
juk	2020-ban.
Aki	 tud,	 kérjük,	 segítsen,	 hogy	 ez	 az	 érdekes	
kötet megjelenjen akár az alábbi módokon.
1.	 Ha	 valaki,	 akár	 zombori,	 akár	 elszármazott,	
bárhonnan	 való	 polgár	 tud	 felajánlani	 ehhez	
anyagot,	 szívesen	 fogadjuk.	 A	 felajánló	 nevét,	
tulajdonost	feltüntetjük	a	kis	kötetben.
2.	Aki	szeretne	ebből	a	kis	füzetből,	elő	lehet	je-
gyeztetni,	előrendelés	lehetséges.
3.	A	kiszombori	füzet	anyagi	támogatását	is	kö-
szönettel	fogadjuk.
Bármilyen	segítségi	mód	okán	hívja	a	30/499-	
8686	-	os	számot,	keressen	messengeren	vagy	
a	kzhonismeretikor@gmail.com	címen.
A helytörténeti gyűjtemény képanyagát,	régi	
tárgyait	 az	 elmúlt	 időszakban	 gyarapították:	
Bakosné	Széll	Ágnes,	Balázs	Lászlóné,	Lőrincz	
Mária	Magdolna,	Papp	Mária.	Köszönjük.
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A KÖZeLJÖVŐ eSeMÉNYeI 
	 Gőzerővel	megkezdtük	a	munkát,	elfogadtuk	
az	 éves	 programtervet.	 És	 szinte	 minden	 hó-
napban,	így	most	is	új tagokat köszöntöttünk. 

Január	 30-án	 a	 Zomborról	 mindenkinek	 elő-
adás-sorozat	 keretében	 Zeitler	 Ádám,	 helytör-
ténészt,	 történészt	 hallgathatja	 az	 érdeklődő	
Kuláksorsok témakörben.
 Február 6-án rétest sütünk 14 órától, és 
16.15	órától	új	programot	indítunk	Kreatív esték 
címmel.	 Most	 busós	 lányálarc	 és	 fiú	 maszkák	
készülnek.	Kicsiket,	nagyokat	várunk	sok	szere-
tettel.	Ezzel	szeretnénk	a	busós	télűzésre	felké-
szülni, és élvezni a farsangi időszakot.
	 Február	 19-én	 18.00	 órától	 Jenei	 Kornél	 és	
László	Roland	Richárd	által	tartott	hangfürdőn 
vehet	részt,	aki	szeretne.	A	hangfürdő	lehetősé-
get	ad	arra,	hogy	elménket	lecsendesítsük,	ku-
sza	gondolatainktól,	érzéseinktől	megszabadul-
junk,	 és	 elmélyüljünk	 a	 jelenben.	 A	 testközeli,	
hangtálas,	gongos	rezgések	mindenkire	más	és	
más	 hatással	 lehetnek:	 kizökkenthetik	 az	 em-
bert	 egy	 berögzült	 lelkiállapotból,	 segíthetnek	
a	lelki	egyensúly	visszaszerzésében,	illetve	mé-
lyen	elfojtott	érzéseinkkel	szembesülhetünk.
 Február 29-én 14 órától a busók elűzik a te-
let Kiszomboron.
Majd	 18	órától	bohém	előadást	 láthatunk	Szil-
ágyi Annamária rendezésének köszönhető-
en, A bugaci határon című kétrészes groteszk 
közmunka	revü	formájában,	hogy	a	színház	cso-
dálatos	hangulatát	is	megismerjük.

 A következő kreatív estünk	március	5-én	ko-
kárda és harisnyavirág készítése lesz remek 
hangulatban	Takács	Diána	vezetésével,	de	erről	

az	eseményről	a	későbbiekben	még	említést	te-
szünk részletesebben.
Közben	már	a	háttérben	elkezdődött	a	tavaszi 
élőkép megtervezése és megvalósítása, me-
lyet	szintén	Diána	tervei	alapján	és	a	tagság	se-
gítségével	valósítunk	meg	március	folyamán.

Hatalmas	energiával	 állunk	 neki	 2020-nak,	 és	
folyamatosan	dolgozunk	azért,	hogy	ez	az	év	is	
remek programokkal teljen.

Kirándulás a honismereti Körrel 
KraKKó és KörnyéKére
2020. szeptember 3-6. 
(négy nap három éj.)

Indulás:2020.	09.	03.	06:00	Kiszombor	Katoli-
kus	templom.
Program:	Selmecbánya.
Felvidék	-	Árva	vára
Krakkó
Auschwitz
Czestochowa-	Jasna góra-i pálos kolostor- Fe-
kete	Madonna
Krakkó	városnézés	
óváros fal
sétáló	utca
Barbakán
Mária-temlom
Posztócsarnok
Wawel domb királyi vár
Wieliczka	sóbánya
Zakopane	városnézés	(piac,	Tátra	Múzeum)

Jelentkezni	a	30/4998–686-os számon, 
messenge-ren, kzhonismeretikor@gmail.com 
levélcímen	lehetséges.

	 Az	első	jelentkezés,	tájékoztató	február	12-én	
17.00-kor	lesz	az	Ady	Endre	Művelődési	Házban.

	 Eseményeinkről	 tájékozódhat	 plakátjainkról,	
illetve a KMhhK facebook oldalán.	 Kövesse-
nek	 bennünket,	 hogy	 tudjanak	 bekapcsolódni	
valamely	önöket	érdeklő	programba.

T. d. – e. e.

A SZJA 1%-ÁRóL Ne  FeLedKeZZeN Meg! 
	 A	Kiss	Mária	Hortensia	Honismereti	Kör	tiszte-
lettel	köszöni	eddigi	felajánlásaikat,	és	kéri,	ha	
teheti,	tegye	ezt	továbbra	is.	Céljaink	az	alábbi-
ak:	Hagyományápolás.	Műemlékvédelem,	kiad-
ványszerkesztés,	 rendezvényszervezés.	A	 köz-
ség	hagyományainak	 felelevenítése,	megőrzé-
se,	 széles	 körű	 megismertetése.	 Aki	 egyetért	
célkitűzéseinkkel,	 és	 van	 lehetősége,	 kérjük,	
támogasson bennünket. 
Adószámunk: 18479342-1-06
Számlaszámunk: 56800016-10007833
A Kiss Mária hortensia honismereti Kör tag-

sága nevében endrész erzsébet
A „Kiszomborért” Alapítvány
számára	is	felajánlható	a	szja	1	%-a.	Kiszombor	
község	kultúrája,	sportélete,	környezetének	vé-
delme,	megújulása	a	fő	célja	az	önkormányza-
ti	 alapítású	 alapítványnak.	 Ha	 segíteni	 szeret-
né	ezt	a	tevékenységet,	támogathatja	az	alapít-
ványt.	

Adószámunk: 19082930-1-06
Számlaszámunk: 56800016-10000898 

Köszönjük.
 A kuratórium tagsága

REFORMÁTUS PERCEK
BeFOgAdÁS
■	Elmúltak	az	ünnepek,	halványodik	a	családi	
találkozások	 emléke,	 elpakoltuk	 a	 karácsony-
fa-díszeket	 és	 íme,	 az	 új	 esztendő	 sem	annyi-
ra	új	már.	Mégis,	bennem	erősen	jelen	van	egy	
gondolat,	mely	a	karácsonyi	bibliai	történethez	
kapcsolódik.	
	 Arról	van	szó	a	Szentírásban,	Lukács	evangé-
liuma	2,7-ben,	hogy	Mária	egy	állatok	 tartásá-
ra	használatos	helyen	hozta	világra	elsőszülött	
fiát,	aki	a	világ	Megváltója	lett.	Minden	bizony-
nyal	nem	ez	volt	Mária	 terve.	Nem	örült,	hogy	
így	alakult	a	helyzete,	de	elfogadta,	mivel	hitt	az	
Úr	angyalának,	aki	megígérte,	hogy	 Isten	vele	
lesz	minden	helyzetben.	Szeretett	volna	meleg	
szobát,	 tiszta	 ágyat,	 hogy	 a	 szent	 gyermeket	
méltó	körülmények	között	szülhesse	meg.	De	a	
szálláson	nem	fogadták	be.	Nem	csak	őt,	de	a	
gyermekét	sem.	
	 Amikor	 az	 evangéliumot,	 azaz	 az	 örömhírt	
mondjuk	el,	akkor	kimondunk	egy	 igen	 fontos	
tényt.	Azt,	hogy	Jézus	azért	lett	emberré,	azért	
hagyta	el	a	menny	isteni	dicsőségét,	azért	vette	
fel	a	fájdalmas,	öregedő,	sebezhető,	megéhező	
vagy	fázós	emberi	test	formátumát,	hogy	a	ke-

reszthalálban	elhordozza	helyettünk	azt	a	bün-
tetést,	amit	a	bűneinkért	nekünk	kellene	elhor-
dozni,	 Istennel	 szemben.	 Ezt	 az	 Isten	 szerete-
te	által	vezérelt	cselekedetet	legtöbbször	Jézus	
életének	 legvégéhez	 kötjük,	 tehát	 a	 Golgotán	
történt	 megfeszítéséhez.	 De	 szerintem	 Jézus-
nak	egész	földi	ittléte	megváltás	volt.	Már	a	szü-
letése	körülményei	sem	véletlenül	alakultak	így,	
tehát	amikor	az	édesanyját,	Máriát	nem	fogad-
ták	 be	Betlehemben,	 a	 fogadóban,	 ahol	 tiszta	
szobában	születhetett	volna	meg	a	gyermeke,	
akkor	Ő,	Jézus,	már	elhordozott	helyettem	vala-
mit.	Elhordozta	helyettem	a	be	nem	fogadtatás	
nehézségét.	Mert	engem	és	a	 családomat	be-
fogadtak.	Kiszomboron	igazán	otthonra	leltünk.	
Otthonra	a	gyülekezetben,	ahova	szívesen	jön-
nek	 az	 emberek	 és	 újabb	 és	 újabb	 testvérek	
találnak	 lelki	otthonra	a	Kossuth	utca	elején	a	
szép	kis	imaházban.	Otthonra	találtunk,	amikor	
befogadtak	a	helyi	intézmények	vezetői,	dolgo-
zói,	a	Bölcsődétől	a	Szociális	Otthonig	minden-
ki,	otthonra	találtunk,	mert	polgármesterünk	is	
mindig	 szeretettel	 fogad.	 Otthonra	 találtunk,	
mert	közösségben	lehetünk	a	katolikus	testvé-
reinkkel, és maga volt a meleg testvéri ölelés, 

amikor	a	 jótékonysági	koncert	a	 reformátusok	
alapítványát	támogatta.	
 Az első gondolat, ami ezt a sort megelőz-
te az volt, amit akkor éreztem, mikor megérke-
zésünkkor	először	álltam	be	a	sorba	–	a	paró-
kia	 kertjében	2017	 tavaszán	 talált	 fokhagymát	
’dikkölni’.	 Mert	 megmutatták	 azt	 is,	 hogy	 ho-
gyan	 kell	 ’dikkölni’.	 A	 férjemmel	 ketten	 azóta	
is	igyekszünk	’szántani’	Kiszomboron,	bár	nem	
kizárólag	 fokhagymát.	 Ott,	 a	 kert	 végében	 ki-
esett	a	dikkölő	a	kezemből,	amikor	meghallot-
tam	a	kiszombori	templom	harangját,	mert	an-
nak	a	hangja	éppen	azon	a	hangon	szól,	mint	a	
szülőfalum	református	 templomának	harangja.	
Ott	születtem,	Berettyószentmártonban,	abban	
a templomban kereszteltek, és azon az isten-
tiszteleten	végig	mondogattam	egy	szót:	ámen	
(egy	éves	voltam).	A	harang	hangja	volt	az	első,	
ami	azt	a	bizonyosságot	táplálta	bennem,	hogy	
Kiszomboron	otthon	vagyok,	mert	engem	és	a	
családomat	itt	befogadtak.	Köszönjük.	

Áldás, békesség.
Matosné Bokor Anikó
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HARANGVIRÁG NÉPDALKÖR HÍREI
■ gYÖNYÖRű ÉVeT ZÁRT A hARANgVIRÁg 
    NÉPdALKÖR
	 Az	2019-es	évünk	szépen	kezdődött.	Az	or-
szágos	Népek	tánca-	népek	zenéje	versenyén	
megszereztük	a	harmadik	arany	oklevelet	 is,	
hiszen	a	Nótafa	népdalkör	folytatásának	érez-
zük	magunkat.	Papp	Máriának	az	arany	és	ki-
emelt	 arany	 mellé	 sikerült	 még	 egy	 kiemelt	
aranyat	szerezni.	A	február	az	idősek	kedves	
meghívására	farsanggal	végződött.	Áprilisban	
az	elmúlt	évekhez	hasonlóan	a	Passió	szólalt	
meg.
	 Egy	hét	múlva	a	dalos	találkozónkat	kitűnő	együttesek	tisztelték	meg	műsoraikkal.	Ezt	a	kúria	emeletén	tarthattuk	meg	az	önkormányzat	segítségé-
vel.	A	földszinten	vacsora	és	mulatozás	zárta	a	rendezvényt.	Júliusban	Maroslelén	tettünk	látogatást.	Klárafalván,	Kübekházán	és	a	mi	Közösségi	Na-
punk	keretében	vidám	műsorral	szórakoztattuk	a	nagyérdeműt.	Szegedre	a	Hóvirág	népdalkör	hívott	meg	bennünket.	Év	végén	persze	nem	gyújthat-
tuk	meg	éneklés	nélkül	a	gyertyákat	Zomboron	és	Klárafalván	sem.

OLÁH VERONIKA ALAPÍTVÁNY HÍREI

FOCI!  FOCI!  FOCI!

■	 Az	 iskolai	 karácsonyi	 ünnepségen	 ki-
emelten	 	130.000	forint	értékben	-	 	pályá-
zati	pénzből	 -	az	alsó	 tagozat	négy	osztá-
lyának	tabletokat	adott	át	az	Oláh	Veronika	
Alapítvány,	amelyeket	-	összevonva	is	-	egy	
osztályban	 is	 lehet	 alkalmazni	 az	 oktatás-
nevelés	 folyamatában.	 Ez	 az	 esemény	 a	
már	 megszokott	 hagyományát	 követi	 az	
alapítvány	égisze	alatt,	hiszen	minden	lehe-
tőséget	megragad,	hogy	az	alsó	tagozatos	
gyerekek	minél	jobb	feltételek	mellett	gya-
rapíthassák	jártasságukat	a	tudomány	vilá-
gában.	Mellette	természetesen	a	tehetség-

pártolás,	valamint	a	tudás	szolgálatába	áll-
hat	a	nevelők	által	kiválasztott	fejlesztő	fü-
zetek,	könyvek,	szótárak	hada	is.
	 Az	ünnepségen	és	az	iskola	aulájában	ka-
rácsonyfa	idézte	a	legszebb	keresztény	ün-
nepünket.	A	nagyobb	fenyő	végső	küldeté-
sét	a	templomunkban	nyerte	el	az	éjféli	mi-
sén.	Ez	évről	évre	így	van	az	adakozásnak	
köszönhetően.	Nagy	megtiszteltetés,	hogy	
az idén a kertünk fái illatoztak az ünnepsé-
geken.

 

	 Eddigi	segítségüket	megköszönve	kérem	
a	szülőket,	volt	tanítványokat,	 lakosainkat,	
hogy	támogassák	a	jövőben	is	az	OLÁH	VE-
RONIKA	ALAPÍTVÁNYT!
	 Az	alapítvány	adó-	és	bankszámlaszáma,	
amelyen	többek	között	fogadja	a	személyi	
jövedelemadó	1	%-át	is.
Adósz: 18290763-1-06
Banksz: 56800016-10014949

Süliné Rácz emőke
kuratóriumi elnök

■ gURUL ÉS PATTOg A LABdA
    SZeReTIK A ZOMBORI gYeReKeK A FOCIT
Bizonyára	mindenki	hallotta	azt	a	régi	szlogent,	
miszerint	a	láb	mindig	kéznél	van.	S	ha	még	egy	

labda	is	előkerül,	akkor	pedig	az	élmény	foko-
zódik.	Ezért	olyan	népszerűek	a	gyerekek	köré-
ben	a	labdajátékok.	Mivel		hazánk	"futballnem-
zet"	-	ez	Kiszomboron	is	érvényes.	Ez	a	sportág	

dicső	napokat	 is	megélt	 	 községünkben.	Majd	
rövid	hanyatlás	következett	be.	Ez		szerencsére	
nem	 tartott	 	 sokáig,	mert	vannak	olyan	embe-
rek,	akik	áldozatot	 is	tudnak	hozni	azért,	hogy	
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•	 2020.	 február	 15-én	 (szombaton)	 8.30-kor	
egyesületünk	 BESZÁMOLÓ	 KÖZGYŰLÉST	 tart	
Kiszomboron,	az	Ady	Endre	Művelődési	Házban	
(Szegedi	 u.	 13.).	 Amennyiben	 a	 megjelölt	 idő-
ben	a	közgyűlés	határozatképtelen,	úgy	a	meg-
ismételt	 közgyűlés	 időpontja	 változatlan	 napi-
rendi	 pontokkal:	 ugyanaznap	 reggel	 9	óra.	Az	
alábbi	 tervezett	 napirendi	 pontokkal:	 1.	 Elnöki	
megnyitó.		2.	Vezetőségi	tagok	beszámolója.		3.	
Az	Ellenőrzési	Bizottság	beszámolója.		4.	A	Fe-
gyelmi	Bizottság	beszámolója.	 	5.	Hozzászólá-
sok.	 	6.	2020.	évi	engedélyárak	meghatározá-
sa.		7	Alapszabály,	Fegyelmi	Szabályzat	és	Hor-
gászrend	módosítása.		8.	2020.	évi	költségveté-
si	terv	elfogadása.		9.	Zárszó.	

•	2019-ben	érvénybe	 lépett	az	új	kártyaformá-
tumú	horgászigazolvány.	 Kérünk	minden	 leen-
dő	 horgásztársat,	 hogy	 minél	 előbb	 igényel-
je	új	 formátumú	horgászigazolványát,	online	a	
https://horgaszjegy.hu/	oldalon.
2020.	évre	érvényes	állami	jegyet	CSAK	az	kap-
hat,	aki	ezen	igazolvánnyal	rendelkezik.

•	A	Csongrád	Megyei	Kormányhivatal	Hódmező-
vásárhelyi	Járási	Hivatala	egy	román	állampol-
gárságú	 horgászt	 10.000	 Ft	 halvédelmi	 bírság	
megfizetésére	 kötelezett.	 Az	 állami	 jegyét	 be-
vonta,	melyet	az	ítélet	véglegessé	válásától,	va-
lamint	a	bírság	megfizetését	követően	3	hónap	
múlva	válthat	ki.

A	 vétkes	 horgász	 2019.	 10.	 19-én	 a	 Vályogos-
horgásztavon	 halfogásra	 jogosító	 okmányok-
kal	horgászott.	Az	általa	kifogott	és	megtartott	
42	cm	testhosszúságú	amur	nem	érte	el	a	he-
lyi	horgászrend	által	kötelezően	előírt	minimá-
lis	50	cm-t.	A	 jogsértésről	a	Kiszombori	Sport-
horgász	Egyesület	 Ellenőrének	 jelzése	alapján	
a	Fegyelmi	Bizottság	 tett	 bejelentést	 az	eljáró	
hatóság	részére.
•	Egyesületünk	2020.	évben	állami	horgászvizs-
gáztatást	az	alábbi	napokon	tervez:	március	27,	
május	29,	 július	31,	 szeptember	25,	november	
27.	a	vizsga	17:00-kor	kezdődik	Kiszomboron	az	
Ady	Endre	Művelődési	Házban,	Szegedi	út	13.
Valamint	az	alábbi	horgászversenyeket	szerve-
zi:	1.	Vályogos	Bajnoka	I	forduló,	április	26.	nyílt.	
2.	Gyermeknapi	verseny,	május	31.	nyílt,	3.	Házi	
verseny	tagoknak.	július	26.	zártkörű,	4.	Vályo-
gos	Bajnoka	II	forduló.	szeptember	20.	nyílt
Rendezvényeinkről	 kérjük,	 tájékozódjon	 egye-
sületünk	honlapján.	

•	Fogási	napló	leadási	határideje	2020.	február	
29.	Annál	az	egyesületnél	kell	leadni,	amely	ki-
állította.	Azon	tagjaink,	akik	ez	évben	 is	egye-
sületünknél	 kívánnak	 állami	 jegyet	 váltani,	 a	
szokott	helyeken	adhatják	le	fogási	naplójukat	
(Oláh	S.	Tóth	J.	-	művelődési	ház),	azon	tagjaink,	
akik	más	egyesületnél	 tervezik	a	2020.	évi	ál-
lami	jegy	váltását,	azoknak	Oláh	Sándornál	kell	
leadni	 fogási	 naplójukat.	 A	 határidőn	 túl	 vagy	

összesítés	 nélkül	 leadott	 fogási	 napló	 esetén	
2000	Ft	pótdíjat	kell	fizetni.

•	A	 fogási	napló	vezetése	változni	 fog,	kérünk	
minden	érintettet,	 tájékozódjon.	 Információk	a	
http://horgaszcsmszov.hu/portal/,	 illetve	 egye-
sületünk oldalán.

•	 Kérjük,	 személyi	 jövedelemadója	 1%-ával	 to-
vábbra	is	támogassa	egyesületünk	tevékenysé-
gét:	 Kiszombori	 Sporthorgász	 Egyesület,	 adó-
szám: 18452275-1-06
A	2018.	évi	SZJA	1%-ának	felajánlásából	egye-
sületünk	2019.	évben	167.558	Ft-ot	kapott,	amit	
környezetrendezéshez	 szükséges	 gépek	 kar-
bantartására	és	üzemeltetésére	használt	fel.
A	felajánlásokat	KÖSZÖNJÜK.

VeZeTŐSÉg

VÁLYOGOSI HÍREK

az	itteni	gyerekek	a	jövőben	ismét	sok	örömet	
adjanak	a	családnak,	a	település	sportrajongói-
nak,	s	természetesen	saját	maguknak.
	 Ezen	munkálkodik	évek	óta	két	 lelkes	 "foci-
val	megfertőzött"	korábbi	ismert	labdarúgó,	Si-
mon	Szilveszter	és	Fancsali	Zoltán.	Éppen	ovi-
foci	 foglalkozást	 tartott	 Zoltán,	 immáron	 nyolc	
esztendeje	 társadalmi	munkában.	 Így	aztán	az	
éppen országos edző-továbbképzésről érke-
zett	Simon	Szilveszterrel	beszélgettünk	a	mos-
tani	 biztató	helyzetről.	 Többek	között	megtud-
tuk,	ezelőtt	három	évvel	új	alapokra	helyezték	
a	 település	 labdarúgó	 utánpótlásának	 nevelé-

sét.	Kapóra	jött	a	Magyar	Labdarúgó	Szövetség	
(MLSZ)	Bozsik	programja.	Az	első	két	esztendő-
ben	 még	 azt	 bizonyították,	 hogy	 életképesen	
szervezték	meg	a	munkát.
-	 Tavaly	 pályáztunk	 az	 MLSZ	 által	 elindított	
Bozsik	 programra.	 Nyertünk	 is	 támogatást,	
ezért	 tudtuk	 bővíteni	 a	 korosztályos	 csapatok	
számát.	Ez	azt	jelenti,	hogy	a	korábbi	U7-s,	U9-
s,	 U11-s	 és	U13-s	mellett	 az	U14-s	 és	 az	U16-s	
együttesekkel	indulunk	a	program	által	szerve-
zett	versenyeken.	Ez	utóbbi	 leány	csapatot	 je-
lent,	ami	még	soha	nem	volt	Kiszomboron.	Csak	
azt	 fájlaljuk,	 hogy	 az	 egész	 megyében	 négy	

ilyen	 gárda	 van,	 ezért	 csak	 tornarendszerben	
tudunk	 játszani.	 Örömmel	 mondhatom,	 hogy	
népszerű	a	labdarúgás	Zomboron	-	mondta	Si-
mon	Szilveszter.
Állandóan	nő	az	edzéseken	résztvevők	száma,	
amely	ma	már	közelít	a	hatvanhoz.	Köszönhető	
a	jó	feltételeknek,	amelyet	az	önkormányzat	és	
az	iskola	is	biztosít.	Hiszen	jó	időben	már	a	mű-
füves	pályán,	míg	télen	a	tornacsarnokban	ké-
szülnek	a	csapatok	az	újabb	megmérettetésre.

SüLI JóZSeF
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MÉZES REGGELI KISZOMBORON
■	 A	Mézes	 reggeli	 program	 az	 Országos	Ma-
gyar	 Méhészeti	 Egyesület	 közreműködésével	
2019.	 december	 17-én	 folytatódott	 Kiszombori	
Dózsa	György	Általános	Iskolában.

	 Ez	 a	 nemzetközi	 esemény	 Szlovéniából	 in-
dult,	 amelyhez	 több	 uniós	 ország	 is	 csatlako-
zott.	 Kiszomboron	 2015-ben	 került	megrende-
zésre először.
	 A	 kezdeményezés	 célja,	 hogy	 felhívjuk	 a	 fi-
gyelmet	a	méhek	és	a	méz	fontosságára,	nép-
szerűsítsük	az	egészséges	életmódot,	valamint	
a	helyben	termelt	élelmiszereket.
	 Az	OMME	ismeretterjesztő	filmekkel	és	elekt-
ronikus	 kiadványokkal	 kedveskedett,	 valamint	
mindenki	kapott	egy	tasakos	reggeliző	mézet.

A	 rendezvény	 helyszíne,	 a	 Móricz	 utcai	 iskola	
sportszobája,	 nagyon	 szépen	 feldíszítve	 várta	
a	kis	érdeklődőket,	ami	a	 tanító	nénik	munká-
ját	is	dicsérte.
	 Az	alsó	 tagozatos	gyermekeknek	 tartott	be-
mutatón	először	beszélgettünk	a	méhekről	és	a	
méhészetről,	valamint	bemutatásra	kerültek	kü-
lönböző	méhészettel	 kapcsolatos	eszközök	és	
méhészeti	termékek.
	 Nagy	 öröm	 volt	 megtapasztalni,	 hogy	 min-

denkit	mennyire	érdekel	ez	a	téma.	Ezt	példáz-
ta	egy	kis	kérdés-felelet	játék,	melynek	során	az	
ügyesen	válaszolók	mézet	kaptak	ajándékba.

	 Erre	az	eseményre	egy	nem	kötött	témájú	pá-
lyázat	 került	 meghirdetésre.	 Az	 elkészült	 pá-
lyaművek	 nagyon	 szépek	 lettek,	 bemutatták	
a	méhek	életét.	Nemcsak	nagyon	szép	rajzok,	
de	más	jellegű,	igen	kreatív	alkotások,	például	
mézes	süteményből	készült	méhkas	is	készült.	
A	zsűrinek	nagyon	nehéz	dolga	volt	megítélni	a	
szívből	készült	alkotásokat.
	 A	Kiszomboron	élő	méhészek	a	legügyesebb	
gyermekeket	egy-egy	üveg	mézzel	jutalmazták.

Vajda	Ágnes	tanító	néni	másnap	így	összegez-
te	a	történteket:	
„Még mindig ragad egy két pad az elfogyasz-
tott méz után, és a gyerekek is emlegetik, úgy 
gondolom, sikerült bennük mély nyomot hagy-
ni.”

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


