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"Egy homokszemben lásd meg a világot,
egy vadvirágban a fénylő eget,
egy órában az örökkévalóságot,
s tartsd a tenyeredben a végtelent!"

(William Blake)
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Értesítem a lakosságot, hogy az ebek veszettség elleni összevezetéses védőoltását az alábbi helyeken és időpontokban végzem.
Az ebek veszettség elleni védőoltásának beadatása a 164/2008.
(XII. 20.) FVM- rendelet szerint a kutya tartójának kötelessége.
Az állattartó köteles minden három hónapos életkort elért ebet 30
napon belül veszettség ellen saját költségén magán-állatorvossal
beoltatni, az oltást az első oltást követően 6 hónapon belül megismételtetni, majd ezt követően a kutyát évenként veszettség ellen beoltatni.
Az oltással egyidőben el kell végezni az ebek közegészségügyi veszélyt okozó belső élősködői ellen való védekezést is, melyhez a
szükséges gyógyszereket a helyszínen kell megvásárolni.

Az oltás díja ebenként 4500 Ft + féreghajtó,
amelyet a helyszínen kell leróni.
Kérjük, hogy az egységes európai állatútlevelet, Kisállat Egészségügyi Könyvet mindenki hozza magával. Abban az esetben, ha oltási könyv nincs, az új könyv ára 500 Ft/db.
A tartási helyen, illetve állatorvosi rendelőkben történő
eboltásokkal kapcsolatban az oltást végző állatorvosok adnak felvilágosítást.
A kiszállási díj az állattartási helyére egységesen 500 Ft.

Csak chippel ellátott
eb vezethető fel!

Eboltás 2021

■ Kiszombor, Polgármesteri Hivatal
Időpont: június 1. (kedd)		

14.00–17.00

■ Kiszombor, Polgármesteri Hivatal
Időpont: június 8. (kedd)		

14.00–17.00

■Kiszombor, Polgármesteri Hivatal
Időpont: június 12. (szombat)

7.00–9.00

A veszélyhelyzetre figyelemmel az ebet felvezető személy köteles szájmaszkot viselni!
Makó, 2021. május 10.

Dr. Dán János állatorvos
Tel.: 06-20/926-1438

BÖLCSŐDEI HÍREK
■ Április 30-án, rendhagyó módon, videóüzenettel köszöntöttük az édesanyákat,
nagymamákat. A facebook csoportunkba
feltöltött videón énekeltek, mondókáztak a
gyerekek az anyukájuknak, nagymamájuknak. Egy héttel korábban már szívecskékbe
borult a csoportszobánk, péntek reggel pedig egy kis köszöntő szöveg várta a teraszajtón az édesanyákat, nagymamákat, délután
pedig megkapták a gyerekek által készített
kis ajándékokat. Mind nagyon meghatódtak, öröm volt látni boldogságukat.
Így érkezett el hozzánk a május, az egyik
legszebb hónapunk. Hiszen az anyák napja
mellett, másik fontos ünnepünket is ekkor
tartjuk, a gyermeknapot! Erre a napra mindig izgatottan készülünk, hiszen a legnagyobb érték, kincs a gyermek. Ilyenkor arcot festünk, csillámtetoválást készítünk, lufit fújunk, táncolunk, és amennyiben az időjárás engedi, az ugrálóvárunkat is felállítjuk.
A napot pedig tortával zárjuk. Idén ez május
28-án, pénteken lesz esedékes. Sajnos, ebben az évben csak magunk ünnepelhetünk,
a családokat még nem láthatjuk vendégül.
Az elmúlt hetekben, a vírushelyzet miatt otthon maradt gyerekek is visszajöttek,
így visszatért az igazi élet csoportunkba. A
május érkeztével a napsütéses órák száma

is kezdett megnőni, ennek köszönhetően
egyre több időt tudtunk az udvaron tölteni.
Amikor csak tehettük már a tízórait is a teraszon fogyasztottuk el a gyerekek nagy örömére.
Május 10. a madarak és fák napja. Ennek
a napnak a jelentőségét 2 héten át próbáltuk
megismertetni nagycsoportosainkkal. Hajtogattunk papírgólyát, készítettünk távcsövet wc- papír gurigából, és kémleltük vele a
felettünk repülő madarakat. Évszakfa segítségével beszélgettünk a madarak és fák fontosságáról. Mondókáztunk, énekeltünk, mi
magunk is fákká, madarakká váltunk.
A mindennapok során törekszünk az
önállóság elsajátítására, hiszen a csoportunk
nagy része szeptembertől óvodába megy. Fokozatosan egyre többen válnak szobatisztává, önállóan öltöznek, cipőt cserélnek, egyre
tisztábban étkeznek. Hamarosan megismerkedhetnek az óvodával és a leendő óvó nénikkel. A gyerekek egyre izgatottabban várják az óvodát, egyre több kérdést tesznek fel
róla, és mi készítjük őket az óvodai életre.
Ferencsik Mónika kisgyermeknevelő,
Pillangó csoport
■ Ebben a hónapban búcsút veszünk bölcsődénk szakácsnénijétől, Nádasdi Sándorné

Icukától, aki megkezdi jól megérdemelt
nyugdíjas éveit. Az elmúlt évtizedek során
jó néhány generációnak főzött, illetve tálalt
fel ebédet községünk óvodájában és iskolájában mielőtt 4 éve bölcsődénkbe jött. Hálásan köszönjük neki, hogy nagy odaadással,
szívvel-lélekkel főzött kis bölcsődéseinknek,
és hogy mindig, mindenben számíthattunk
rá! Köszönjük, hogy mindenkihez volt egykét, hol, támogató, hol tréfás, hol együttérző,
megértő szava. Hiányozni fog nekünk!

Elmúlik, mint száz más pillanat,
S tudjuk mégis múlhatatlan,
Mert szívek őrzik nem szavak.
(Végh György)
Kívánunk neki jó egészséget, hosszú, nyugodt, boldog nyugdíjas éveket!
A bölcsőde dolgozói
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ÓVODAI HÍREK
„Színes programjaink csokorba kötve”
■ A pandémiás időszak szigorításain a kormány enyhített, ezért április 19-től új lendülettel nyitottuk meg kapunkat óvodásaink
előtt. Nagyon vártuk már őket, de ugyanakkor törekedtünk a fokozatosságra és biztonságra is, így kezdetben a szülők még nem
léphettek be az épületbe. A további nyitásnak köszönhetően május 3-tól a szülők szájmaszkban, testhő és kézfertőtlenítés után
léphettek be gyermekükkel intézményünkbe. Természetesen továbbra is fokozottan
ügyelünk az egészségügyi előírások betartására.
Az édesanyák és nagyik köszöntését az
idén online valósítottuk meg, mert még nem
lehetett rendezvényeket tartani az intézményben. A közösen feldíszített tornaszobában minden csoport külön-külön videóra
vette saját meglepetésműsorát, melyet feltöltöttünk a csoportok zárt facebookos felületére. A gyermekek ugyanolyan nagy buzgalommal készítették a meglepetéseket, mint a
korábbi években, és kis ajándékokkal, virággal is kedveskedtek anyukájuknak, nagyszüleiknek.
Az októberben elindult Madárbarát óvodai projektsorozat május 10-én a madarak
és fák napjával folytatódott. Erre a jeles napra minden csoport különféle kreatív technikával madarakat készített. Az óvoda apraja
és nagyja kisétált a Kiszombor-Makó kerékpárút mentén álló öreg tölgyfához, ahol a fát
körbeállva közösen énekeltünk - természetesen madaras énekeket - majd a fát „megajándékoztuk” az elkészült madárkákkal, végül körbe is táncoltuk. A Napsugár csoportos nevelők ez alkalomból még barkabokrot
is ültettek. Ez a program is kiváló lehetőség
volt arra, hogy a gyermekek természethez
való pozitív viszonya tovább erősödjön.
Intézményi nevelőmunkánk részét képezi
a tehetséges gyermekek felfedezése, képességeik kibontakoztatásának elősegítése. Ilyen a
Barkács Manók kreatív műhely is, mely számos más tehetségcsoporttal együtt közösen
fedezi fel, és támogatja a minden évben újra
és újra felbukkanó kis „tehetségcsírákat”. Folyamatosan érkeznek rajzpályázatos felkérések, melyeket igyekszünk úgy szelektálni,
hogy megvalósíthatóság szempontjából sikerélményt nyújtson kis alkotóiknak. Ilyen
pályázatnak tettünk most eleget, melyet a
Csongrád-Csanád Megyei Baleset- Megelőzési Bizottság kínált fel - „Így közlekedtek
ti!” címmel. Nem adtak meg kötött technikát, óvodásaink ezért szabadon, fantáziájuknak és kreativitásuknak köszönhetően többféle vizuális eszközt használtak. Rajzaikon
bemutatták a helyes közlekedést, a járműveket, közlekedési táblákat. Ezúton is drukkolunk minden kispajtásnak, hogy az elkészí-

tett alkotásaik közül minél többet jutalmazzanak.
Május 18-án a múzeumi világnap alkalmából meghirdetett „Színezz egy képet!” programra a makói József Attila Múzeumba látogattunk el a tanköteles korú gyermekekkel.
Az épületben egy múzeumpedagógus segítségével ismerkedhettek meg a gyermekek az
iparművész kiállított munkáival, munkásságával. Az ingyenes tárlatvezetés után virágillusztrációt készítettünk a múzeum kerítésére Lesznai Anna (költő, grafikus, iparművész) stílusában. Aki szeretett volna, annak
lehetősége volt asztali tevékenységekre, ahol
a költőnő színes virágképeiből készíthettek
mozaikot, kirakót. A közös, együttalkotás
valódi esztétikai és kreatív élményt nyújtott
mindannyiunknak Az is hatalmas élményt
jelentett a gyerekeknek, hogy a múzeum
bejárata előtti aszfalton különféle felrajzolt
motívumokon végigsétálhattak, ugrálhattak.
A célkitűzéseinkben hangsúlyosan szerepel,
hogy a kulturális értékeket megmutassuk a
gyerekeknek, és megismertessük őket a szabadidő igényes eltöltésével.
Felejthetetlen élménnyel gazdagodhattak a Katica csoport kisgyermekei. A „közlekedés” témahéthez nagyszerűen kapcsolódott Furulyás János nagyapa kezdeményezése. Kamionjának bemutatásával és 2 elektromos kisautójával boldog és önfeledt perceket
szerzett a kicsiknek. Kívül-belül megtekintették a hatalmas jármű minden apró részletét, beülhettek a vezetőfülkébe és a füves területen „kocsikázhattak” az elektromos kisautókkal. Köszönjük, Jani tata, Tündi mama
és Enikő!
Balázs Tímea, óvodapedagógus
■ Hosszú évek óta szeretnénk a felnőtteknek fedett kerékpártárolót kialakítani. Nem
könnyű volt megtalálni a helyét. A munkálatok közben derült ki, hogy az épületre dőlő
fenyőfák gyökerei megsérültek. Ezért egy
szakembertől szakvéleményt kértem, és az
egyetemi oktató állásfoglalása szerint így nagyon veszélyesek. A váratlan helyzetben segítségünkre sietett Szirbik Imre polgármester úr, és engedélyezte, hogy Márkus Péter
és munkatársai megszüntessék ezt a veszélyhelyzetet. Nagyon szépen köszönjük Márkus
Péternek a nehéz, de ugyanakkor szakszerű
munkáját. A farönkökön látszott, hogy ráadásul korhadtak is voltak már a fák. A fatönkök eltávolításában egy szegedi cég közreműködött, és gyors és precíz munkát végeztek speciális marógépükkel. A közfoglalkoztatottak elszállították a felesleges törmelékes földet, így hamarosan elkészülhet Rácz
Ferenc munkájának köszönhetően a felnőtt
kerékpártároló. Az így felszabaduló terasz
alá kültéri kisasztalokat és ülőkéket tudunk

kitenni, hogy még élményszerűbb legyen az
udvaron tartózkodás a gyermekeknek.
Nem volt könnyű összehangolni, megszervezni ezeket a váratlanul előforduló feladatokat, de végül szerencsére sikerült mindent megoldani, és ezt minden érintettnek
köszönöm. Hálásak vagyunk, hogy a „Mosolygó Gyermekarcok” Alapítvány is segítségünkre sietett, és átvállalták a tuskómarás
költségeinek a felét.
A fenntartó önkormányzatunknak minden intézmény fontos, így egy óvodával kapcsolatos pályázat benyújtásán is dolgoztak.
A rövid beadási határidő ellenére a pályázat
elkészült. Köszönjük szépen polgármester
úr, jegyző úr és Pipis Gábor munkáját. Nagyon szeretnénk, ha a befektetett munkájuk
és a közös elképzeléseink sikerrel járnának.
Önzetlen felajánlás is érkezett hozzánk.
Szűcsné Beinschroth Tímea 3 nagydoboz
cipőt adományozott óvodánknak. Nagyon
szépen köszönjük!
Börcsökné Balázs Márta, óvodavezető

Köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik
adójuk 1 %-át nekünk ajánlották fel, mert
fontosnak tartják az óvodás gyermekek
nevelését. Sok kedves óvodai rendezvényt, a gyermekek színházba járását, a
játszó udvarok fejlesztését segítjük, és
a nevelőmunka eszközszükségleteihez
nyújtunk kiegészítést. Minden felajánlást
tisztelettel megköszönünk!
Számlaszámunk:

56800016-10041833
Szeles József
a kuratórium elnöke
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ISKOLAI HÍREK
■ Az elmúlt két hónap kísértetiesen hasonlított a tavalyihoz, március elejétől az iskola az otthonokba, konyhába, szobába költözött. A pedagógusok, diákok és a szülők számára egy újabb kritikus időszak vette kezdetét, megkezdődött a digitális oktatás. Mit
is kíván egy ilyen helyzet a családoktól? Fegyelmezett, rendszeres tanulást. Az elmúlt
tanévben többnyire készületlenül ért minket
ez a tanítási forma. A családok informatikai
hátterének feltérképezése azt az eredményt
mutatta, hogy sokan rendelkeznek a tanuláshoz szükséges háttérrel. Akik segítségre
szorultak, sikerült laptophoz, számítógéphez, tablethez vagy telefonhoz juttatni, hogy
be tudjanak kapcsolódni a tanulásba.
Az idei évet már sokkal rutinosabban kezeltük, és csiszolódtak a módszereink is. A
diákok órarendszerűen kapták a tananyagot,
ezért reggel nyolctól legalább délután kettőig, a hetedik, nyolcadikosoknak fél háromig
a gépnél kellett üljenek. A pedagógusok az
óráik egy részét élőben tartották meg, s így
lehetőség volt az alaposabb magyarázatra,
kérdezésre. A diákok nagy része élt is ezzel
a lehetőséggel, és szorgalmasan elkészítette a

kapott házi feladatot. Természetesen nem jelentett akadályt, ha valaki csak úgy tudott jelen lenni, hogy csak hangot hallott és képet
nem, velük írásban kommunikáltunk menet közben. Hasznosnak bizonyult, amikor
önálló feladatmegoldásra került sor, a gyerekek rengeteget önállósodtak, sikerélményük
gyarapodott, magabiztosabbak lettek.
A pedagógusok minden általuk tanított
osztályban és tantárgyból számon tartották a diákok aktivitását. Ennek függvényében jutalmazták is őket, ami jó jegy formájában jelent meg az e-naplóban. A dolgozatok
egy részét élvezetes tudásfelmérő formában
oldották meg, vagy önállóan készítettek tudáspróbákat. A legtöbb sikerélményt az informatika tantárgy söpörhette be, hiszen az
itt tanult ismereteket nap mint nap felhasználói szinten alkalmazták.
Az osztályfőnökök hetente felmérték,
akad-e olyan tanuló, aki valamilyen probléma miatt lemaradt. Őket telefonon vagy személyesen felkerestük és megbeszéltük, miben tudunk segíteni. Természetesen akadtak
olyanok is, akik (annak ellenére, hogy segítettünk informatikai háttérhez juttatni) rit-

kán vagy egyáltalán nem kapcsolódtak be a
tanulásba. Rájuk most különösen nehéz időszak vár, hiszen május 10 óta újra jelenléti
oktatásra tértünk vissza.
Legfontosabb feladatunknak tekintjük,
hogy az elmúlt időszak tapasztalatait értékeljük, s az előttünk álló néhány hetet hatékonyan töltsük el, igyekezzünk visszaszoktatni a gyerekeket a rendszeres tanulás világába. Jövőbeli terveinket is ennek szellemében szövögetjük, s ehhez kérjük majd a
szülők megerősítését is. A mögöttünk lévő
két hónap tapasztalata, hogy az alsó tagozatos diákok szülői segítség nélkül nem tudtak
volna tanulni, ezért nagy köszönetet szeretnék mondani a családoknak! Tudjuk, hogy
sokan erejüket megfeszítve állták a sarat, sok
esetben több gyermekkel egyidőben foglalkozva. Köszönjük segítségüket! A felső tagozatos diákok nagy része szülői felügyelet
mellett ült a meetórán, de a feladatokat már
többnyire egyedül oldották meg. Nagy tisztelettel köszönöm meg a kedves szülők türelmét, biztatását, következetességét, segítségét!
Folytatás a 6. oldalon!
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Reméljük, hogy nem lesz több hullám, és a
jövő évben szeptembertől júniusig visszatérhetünk a jól megszokott jelenléti oktatásformához.
Áprilisban beiratkozást tartottunk a leendő első osztályosok számára. Öröm számunkra, hogy két első osztály indul szeptembertől, reméljük sikerül e tekintetben is
visszatérni a kétosztályos évfolyamokhoz.
(Sajnos, jelenleg három egyosztályos évfolyamunk van.)
A második félévben a digitális oktatás előtt
és után részt veszünk egy olyan projektben,
ami a „Maros összeköt minket” nevet viseli.
Magyar és román gyermekek közös földrajzi
eleme a tőlünk 3 kilométerre levő folyó. Az

2021. MÁJUS

első hat évfolyam diákjai a különböző tantárgyak oldaláról megközelítve gyűjtöttek
információkat a folyóról, és készítettek produktumot: képet, fogalmazást, előadást, verset, érdekességeket stb. A zárás után egy közös kiállítást is rendezünk, amiről képes beszámolót készítünk.
Maroslele önkormányzatával két éve szorosabb kapcsolatot tartunk. Pályázat segítségével lehetőségünk nyílott diákokkal ellátogatni az ottani iskolába, és különböző témákban összemérni erőnket a környékbeli
tanulókéval. Az idei tanévben, remélhetőleg
nyári programokra lesz lehetőség, angoltábor, környezet – és természetvédelmi tábor
formájában. Jelenlegi tudásunk szerint már

szabad rendezni „ottalvós” táborokat, így izgatottan várjuk a részleteket, s azonnal értesítjük a kedves szülőket a lehetőségekről.
A cikk írásakor már jelenléti oktatás formában tanulunk, sokan kérdeznek a jövőről,
az előttünk álló négy hétről. Sajnos a szokásos programjainkról: Dózsa - gála, projektnapok, le kell mondanunk, hiszen legfontosabb most a tanulás. A ballagást viszont valamilyen módon biztosan megtartjuk az akkori jogszabályokhoz igazodva. Remélem, a
júniusi jelentkezéskor sok szép jegyről, versenyeredményről és sikeres zárásról tudok
beszámolni.
Szabóné Vígh Erzsébet
intézményvezető

AZ ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
VÉGRE NYITUNK!
"A kultúra abban a tudatban gyökerezik,
hogy vannak dolgok, melyek nem haszonért
valók, és mégis nélkülözhetetlenek."
(Zenta Maurina)
■ Elérkezett a várva várt pillanat, amikor a
veszélyhelyzet csökkenésével az Ady Endre
Művelődési Ház is megnyitotta kapuit a látogatók előtt.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik biztató szavaikkal támogattak bennünket ebben a megterhelő, nehéz
időszakban. Ahogy a lehetőségeink engedik,
és a korlátozások enyhülnek, számos, színes
programmal, változatos nyáresti koncertekkel szeretnénk megörvendeztetni önöket.
De addig is találkozhatunk kisebb létszámú
programjainkon, melyeket szintén jó szívvel
ajánlunk.
	Lássuk a medvét! címmel szervezzünk
közösen Mackókiállítást a kiszombori gyermekek részére! Várjuk azok jelentkezését,
akik szívesen kölcsönadnák játék, plüss vagy
éppen porcelán mackóikat a kiállításra. A
mackókat május 31-ig adhatják le a művelődési ház irodájában. A kiállított játékokat
zárható vitrinekben állítjuk ki. Mindenkinek
köszönjük a segítséget!
Minikiállítás – május 18–31. között
Klimek Rudolf helyi, amatőr festő alkotásait
tekinthetik meg az érdeklődők a művelődési ház aulájában. Az alkotó tájképeivel a természet szépségeire szeretné felhívni a figyelmet, melynek elengedhetetlen feltétele, hogy
óvjuk, védjük környezetünket.
Június 5-e a Környezetvédelem Világnapja, melynek alkalmából Közös Tavaszi
Nagytakarításban – szemétszedési akcióban
vehetnek részt a tenni akarók. A program
során közös erővel megtisztítjuk Kiszombor
utcáit abban a szellemben, hogy „Az ember
szolgálni jön a földre s nem uralkodni” (Németh László). További részletek a plakáton.

Továbbra is várjuk a szebbnél szebb virágos
kertek fotóit A legszebb virágos kert című
kiírásunkra az aemhaz@gmail.com e-mail-címre. A beküldési határidő: 2021. június 30. Részletek a plakáton.
Pünkösd alkalmából "Keresztek útján"
címmel indítottunk felhívást a település lakóihoz abban a reményben, hogy minél többen felkeresik lakóhelyünk út menti keresztjeit. Az újság megjelenésekor a játék még érvényben van.
A játékosoknak nincs más feladatuk, mint
ellátogatni a játékban résztvevő keresztekhez, alaposan szemügyre venni a szakrális
jelképeket, elolvasni a kihelyezett tájékoztatókat, majd megfejteni kvízjátékunkat. A játék május 22-én indult és május 31-én zárul.
Az érdeklődők online játékunkat az Ady
Endre Művelődési Ház hivatalos facebook
oldalán találják meg. A helyes válaszadók
jelképes jutalomban részesülnek.
Reméljük, a jó idő beköszöntével minél
több ember kimozdul otthonából, és egy
kellemes séta vagy biciklitúra alkalmával
megtekinti a kereszteket, melyek közül akad,
amelyik eléréséhez komoly túrát kell tenni.
Egyénileg, barátoknak, családoknak is kellemes időtöltés lehet.		
A Kiszomboron található tizenkét út
menti keresztből
kilencet választottunk ki a játékra, de
természetesen a kimaradt keresztek is
felkereshetőek.
A kvízjátékhoz
és a kihelyezett tájékoztatók ismertetőjéhez forrásként
Badicsné Szikszai
Zsuzsanna: A keresztfához
megyek… (Kiszombor

szakrális emlékei) című átfogó munkáját
használtuk fel.
A keresztek gondozását, felújítását évről évre a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör tagsága a Marosszögi Egyetértés VT.
támogatásával, Kiszombor Község Önkormányzata, a Gabonakutató Nonprofit Kft. és
önkéntesek végzik.
Arra biztatunk minden kicsit és nagyot,
hogy keljünk útra együtt a „Keresztek Útján”!
FELHÍVÁS
Arra kérünk minden helyi lakost, hogy
az újsághoz mellékelt közművelődési
kérdőív kitöltésével segítse munkánkat,
hogy a jövőben a lakosság igényeit még
inkább szem előtt tartva, minél sokszínűbb programokkal, előadásokkal kedvezhessünk Önöknek.
A kitöltött kérdőíveket elhelyezhetik a
művelődési ház előtt kihelyezett dobozban vagy a Közművelődési Könyvtár ablakába kihelyezett gyűjtődobozban is.
A kérdőív online formában is elérhető
a művelődési ház hivatalos facebook oldalán.
Mindenkinek köszönjük, aki időt szán a
kérdőív kitöltésére!
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MEGHÍVÓ
Szeretettel hívjuk régi és új táborozóinkat
a hagyományos, játékos tanulású

angol ökumenikus hittan táborunkba

sok játékkal, énekléssel, beszélgetéssel, sporttal,
kézműves-foglalkozással egybekötve, kezdő és haladó szinten.

Időpont: 2021. augusztus 2–6.
Helyszín: Kiszombor, Ady Endre Művelődési Ház

Napi foglalkozások 9–13.30 óra között, ebéd otthon.
Hozni kell: uzsonnát, innivalót, játékot, írószerszámot, füzetet
Hozzájárulási díj: 2.000 Ft /fő/ hét.
Testvéreknek kedvezmény!
Érdeklődni, jelentkezni: 06-30/295-1091
Szervező: Pongó Zsuzsa

KÖNYVTÁRI HÍREK
Könyvtár: NYITVA!
■ Egy igazán várva várt pillanat érkezett el újra. Nyitva áll a könyvtár kapuja.
Aki egyéb okok miatt nem látogathatja a könyvtárat, de szeretne kölcsönözni, olvasni, mindazoknak továbbra is működtetjük a
KönyvAblak szolgáltatásunkat, a megszokott óvintézkedések betartásával.
Kérjük az idősebb korosztályt, hogy a házhoz szállítást is vegyék
igénybe! Egy telefon, e-mail, egy üzenet, és máris indul a könyvtár-futár. Számunkra is fontos, hogy önök hozzájussanak a legújabb
könyvekhez, legyen az szépirodalom, szórakoztató irodalom vagy
akár szakirodalom. Mert olvasni nem nehéz, olvasni jó, olvasni
öröm és élmény.
Várunk benneteket is, olvasni vágyó gyerekek, akik még nem
vagytok nagykorúak, hiszen ha egyedül jöttök, a KönyvAblak számotokra is nyitva áll. Rengeteg új mesénk, regényünk, ismeretterjesztő könyvünk érkezett az idő alatt, míg nem jöhettetek. Gyertek,
kopogjatok be az ablakon, adjatok nekünk feladatot, hogy találjunk
nektek egy-egy jó könyvet! (Ízelítőül néhányat meg is mutatunk.)
Sőt, ha már olvastok, egy játékra hívunk benneteket!
•	Gyűjts öt könyvtári piros pontot!
Bizonyos könyvekbe elrejtettünk egy-egy „könyvtári piros pont”-ot.
A pontokat augusztus 31-éig lehet gyűjteni. Aki ügyesen gyűjtöget,
nemcsak az olvasásélménnyel gazdagodik, de meglepetésajándékot
kap a könyvtártól! Legyetek résen, gyertek, találkozzunk a könyvtárban, olvassatok, gyűjtögessetek! Nem lesz könnyű, de nehéz sem
a feladat, és ígérjük, az utolsó pont megszerzésében segítünk!
Várjuk mindazon könyvtárhasználókat is, akik eddig nem fénymásolhattak nálunk a
szigorítások miatt.
Visszaállíthattuk
ennek lehetőségét,
számíthatnak ránk
ebben is. A számítógépeket egyelőre
csak rövid időre lehet használni (nyomtatás,
önéletrajz készítése, e-mail küldése stb.).

A nyitvatartási idő nem változott,
továbbra is
Kedd 8.00–17.00
Szerda 8.00–17.00
Csütörtök 8.00–17.00
Péntek 8.00–17.00
Szombat 8.00–12.00
óráig várjuk önöket.

„Én mindig eltévedek a könyvtárban. (...) Nem számít, hányszor jártam már ott. Sőt, azt
hiszem, minél többet járok
oda, annál többször tévedek el.
Mintha a könyvtár ismerne, és
új átjárókat nyitna meg előttem.”
Rainbow Rowell

Adrián Renáta - Könyvtár
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A RÓNAY-KÚRIA EMLÉKKIÁLLÍTÁS AKTUÁLIS NYITVATARTÁSI RENDJE
Tisztelt Látogatók!

A kiállítóterem ügyeleti rendszerrel tart nyitva
a könyvtár nyitvatartási idejében:

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 3/2121(IV.30)
BM határozat és a 484/2020(XI. 10)
Kormányrendelet értelmében a védettségi
igazolvánnyal rendelkezők,
illetve a velük érkező 18 év alatti személyek
ismét látogathatják
a Rónay-Kúria emlékkiállítását.

kedd–péntek: 8.00–17.00
szombat: 8.00–1200
hétfő–vasárnap: ZÁRVA
A kiállítás megtekintéséhez kérjük, hívja a

+36-70/621-6726-os
telefonszámot!

Belépéskor kézfertőtlenítő használata és
a kiállító-tér egész területén szájmaszk
viselése továbbra is kötelező!

Előzetes bejelentkezésre a fenti nyitvatartási időben,
a könyvtárban,
vagy a megadott telefonszámon van lehetőség!

Köszönjük szíves megértésüket !

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény hírei
■ Az idősek nappali ellátásának átmeneti szüneteltetése miatt az évek óta hagyománnyá vált, intézményben ünnepelt anyák
napi megemlékezés sajnos elmaradt. A hiányt igyekeztünk pótolni az általunk készített szívhez szóló képeslappal, melyet személyesen adtunk át időseinknek. Az apró gesztussal nagy örömet szereztünk, melyet hálásan köszöntek, hiszen több ellátottunk számára az intézményben dolgozók jelentik az
egyetlen kapcsolatot a külvilággal.

Egy kedves klubtagunk, a következő sorokkal emlékezett az édesanyákról, nagymamákról:
„Anyák napját ünnepeljük, e szép megemlékezést meghatódva éljük át. Ha betegség, láz gyötört, aggódó szemeiket könny
borította. Szeretettel ápolgattak, ringattak
meleg karjaikban, őrizték álmainkat, segítő
kezeik vigyázták első lépteinket, ami elkísér
egy életen át. Aggódó mosolyukkal várták
jöttünket, rövidebb-hosszabb útjaink után

jó volt átölelni őket. Köszönjük a törődést,
az irántunk érzett szeretetet, az ÉLETET,
amit csak egy édesanya adhat.”
Az utóbbi hónapok, a társas kapcsolatok
hiánya sok idős életére is hatással volt, és
még fontosabbá vált, hogy figyeljünk egymásra, és bízzunk a mihamarabbi találkozásban.
KSZGYI dolgozói

HONISMERETI HÍREK
■ Civil szervezetünk az elmúlt egy hónapban tartalmas munkát végzett, ezekre maximálisan lehetőség volt a pandémia idején is,
pláne, a jobb idők beálltával.
•	Életkép a kiszombori kukorica-útvesztő
kapcsán
A szokott helyen került kialakításra az útvesztős fotópont az érdeklődők számára.
Két kosárban elvetettük a Gabonakutató
Nonprofit Kft. által adományozott kukoricát, ami szépen fejlődik, ahogy a határban is.
Az eső kedvezően hat a növényekre.
Valamint a kiszombori sütőtök fajta is kikelt az élőkép előtti árokparton.
• Megtörtént az út menti keresztek meszelése, amit végzünk a Marosszögi Egyetértés
VT. támogatásával évek óta. Nagy Zoltán
pártoló tagunk a gondozásunkban lévő keresztek környezetét rendezte. A Pincedomb
felé vezető úton lévő kereszt környezetét is
kitakaríttattuk, mert az útról szinte alig látszott a felnövő kisebb-nagyobb fák-bokrok

miatt. Rendbe tettük, kitakarítottuk a Helytörténeti Gyűjteményt, várván a látogatókat.
• Megindult a tagjaink által végzett hétvégi
Rotundaügyelet is, megérkezett az első csoport látogató.
• Lezártuk a Hagyományok nyomában
című rejtvényjátékot. Az első játék a majálishoz, májushoz kötődött. A sorsoláson
Márkusné Kócsi Emesének kedvezett a szerencse. Gratulálunk!
Következő játék a tűzugráshoz, Szent Iván
napjához fog kötődni. A honismereti kör
facebook oldalán fog megjelenni a feladat.
Aki játszani szeretne, kövesse oldalunkat.
• Honismereti játékot
is indítottunk a régi honismereti vetélkedők
feladataiból szemezgetve. Az első feladatot
megtalálják a kör facebook oldalán. Elsősorban gyermekeknek ajánljuk, de bárki részt
vehet rajta. Egy sorsolásos szerencsés nyertes értékes ajándék tulajdonosa lesz.

„A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap
keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” (2021.)”
című pályázati kiírásra, „Honismereti tábor természetközelben” című, 6 millió Ft támogatási igényű-értékű pályázatot adott be
a honismereti kör egyetértésben az önkormányzattal. Ennek keretében nyert pályázat
esetén meg fog újulni a Kiszombor tulajdonában lévő mártélyi üdülő tetőzete.
Kiadványaink, szerkesztett ismertetőink…
Felújítottuk az Rotunda ismertetőjét, melyet
Köles László pártoló tagunk szerkesztett, a
kör pedig sokszorosítja. Hétvégén honismereti körünk tagjai a Rotundában ajándékul
adják a látogatóknak.
A kiszombori út menti keresztek térképe
A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör
egy régi adósságot teljesít ezzel a térképismertető kiadvánnyal, kis szóróanyaggal.
Célunk, hogy Kiszombor lakossága, a túrázó
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turisták könnyen megtalálják ezeket az emlékeket.
Út menti keresztjeink, 11 db, múltunk
örökségei, mindannyiunk által tisztelt emlékeink. Gondozásukat, felújításukat évről évre a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör tagsága a Marosszögi Egyetértés VT.
támogatásával, Kiszombor Község Önkormányzata, a Gabonakutató Nonprofit Kft. és
önkéntesek végzik.
Kiszombor jövendő értéktárának részei.
A térképet Borsi Sándor és Köles László pártoló tagjaink készítették, a honismereti kör tisztelettel nyújtja mindenkinek.
Facebook oldalunkon megtalálható, egyébként a Rotundában fogjuk adni ezt is a hétvégi, ünnepnapi ügyeleteken az oda látogatóknak.
• Kiszombor egykoron...
Megjelent a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör kiadványa, melyhez 1000 Ft adománnyal hozzájuthat az érdeklődő.
Érdeklődni a 30/499-8686-os telefonszámon,
messengeren, illetve a kzhonismeretikor@
gmail.com levélcímen lehet.
Tisztelettel köszönjük a kiadvány létrejöttét
segítők adományait.
A Helytörténeti Gyűjteménynek több régi
képet vásároltunk, ezek közül egyet, az Ella-ház képét itt is közreadjuk. Minden régi
képet a Szeretünk, Kiszombor oldalon láthat
az érdeklődő.
• Kis szórakozás, kirándulás
A kör tagjai, néhányan, kilátogattunk a
Zombortej Kft.-be, ahol betekintést kaptunk a jelentős és országosan elismert gaz-

daság életébe. Köszönjük az élményt Párizs
Tamásnak, aki lehetővé tette a látogatást, a
vezetést Tóth Antalnak. A „feneketlen” tavi
kirándulásunkat megvétózta az esős időjárás.
• Közösségi szolgálat a honismereti körrel
Az idén is lehetősége lesz a középiskolásoknak az ötvenórás szolgálat teljesítésére.
Már három fiatal keresett meg bennünket
ez ügyben. Várjuk őket az útvesztőbe, illetve
útvesztős-honismereti-néptáncos táborunkba is.
Terveink, céljaink a jövőben
•	Gyermeknapi meglepetéssel készülünk
a közeljövőben, amint az időjárás kedvezni
fog ehhez.
• Június 12-én, szombaton, használt könyvek vásárát tartjuk a termelői piacon.
Program
• TŰZUGRÁS
Június 24-én 18.00 órai kezdettel, Szent Iván
napján sor kerül az idén a tűzugrásra. Terveink szerint a falunapi téren rendezzük meg
kedvező időjárás esetén.
HONISMERETI TÁBOR
• Rendhagyó táborunk lesz az idén.
Téma: útvesztős-néptáncos-honismereti tábor – néptánc-népdal tanulás, kézművesség,
logikai játékok, túra, útvesztőhasználat, verseny.
Idő: július 19–23. - minden nap 8.30–13
óráig
Helyszín: útvesztő
Fogadható gyermeklétszám max. 15 fő.
A tábor 10 fő esetén indul.
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Részvételi díj: háromezer Ft, mely tartalmazza az oktatási díjat-kézművesség anyagköltségeit, illetve tízórait...
Jelentkezés:
június 24-ig a kzhonismeretikor@gmail.com
levélcímen, illetve messengerüzenetben lehetséges.
a honismereti kör nevében
Endrész Erzsébet

KISZOMBORÉRT ALAPÍTVÁNY
HÍREI
Jótékonysági árverés
Lőrincz Mária Magdolna, Kiszombor festőművésze egy képét ajánlotta fel alapítványunk részére, amit tisztelettel köszönünk. Az árverésből befolyt összeget
gyermekes családok támogatására fordítja az Alapítvány Kuratóriuma.
Az induló összeg 40.000 Ft, a licit lépései ezer forintonként lehetségesek, és a
Kiszomborért Alapítvány posztja alatt lehet megtenni.
Segítsen, ha van rá lehetősége!
TÁJÉKOZTATJUK Kiszombor lakosságát, hogy a KISZOMBORÉRT ALAPÍTVÁNY
folytatja a gyermekes családok jóléti támogatási adománygyűjtését, illetve kérelem alapján lehet támogatásért fordulni a
Kuratóriumhoz. A kérelem nyomtatványa
megtalálható az alapítvány facebook oldalán.
a Kuratórium nevében
Endrész Erzsébet
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HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY
KISZOMBOR
A néprajzi gyűjteménynek állandó
nyitvatartási ideje nincs.
Látogatható a következő
telefonszámok segítségével
bejelentkezés útján:
Kiszombor Nagyközség
Polgármesteri Hivatal:
06-62/525-090
Endrész Erzsébet:
06-30/499-8686

Rotunda ügyelete hét végeken
Balázsné Makra Hajnalka: 06-30/758-2104

Szőke László: 06-20/434-3234

Matos Zoltán: 06-30/455-9255

Varga Attila atya: 06-20/770-8995

Süliné Rácz Emőke: 06-30/995-0520

Endrész Erzsébet: 06-30/499-8686

Rutainé Matuszka Katalin: 06-30/893-0316

Hétköznap a Plébánia Hivatalát keressék
fel, illetve a Polgármesteri Hivatalt kérjük
hívni a 06-62/525-090-es számon.
Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör kzhonismeretikor@gmail.com
https://www.facebook.com/kzhonismeretikor

AZ OLÁH VERONIKA ALAPÍTVÁNY HÍREI
Tisztelettel megköszönjük a sok-sok támogatást, amire a jövőben is számítunk.
Az alapítvány kéri, hogy álljanak mellettünk adójuk egy százalékával és adományaikkal.
Adószámunk: 18290763-1-06. Bankszámlaszám: 56800016-10014949.
Süliné Rácz Emőke
a kuratórium elnöke

OLTÓBUSZ OLTÁSI INFORMÁCIÓ
Tisztelt Lakosság!
Azok akik felvették az első Pfizer-BioNTech oltásukat
április 27-én az Ady Endre Művelődési Ház előtti
oltóbuszon, kérjük, június 1-jén (kedd) is
ugyanabban az időpontban
jelenjenek meg az ismétlőoltás felvételére.
Kérjük, feltétlenül hozza magával az első oltás után kapott
oltási emlékeztető kártyát és a TAJ-kártyát is!
Kérdés esetén hívja az alábbi telefonszámot:

06-62/297-465
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VÁLYOGOSI HÍREK
■ Tavunkon június hónapban napijeg�gyel, éves / féléves területi jeggyel rendelkező horgásztársaink 5 órától - legfeljebb addig, míg hazatérésükkel nem sértik az aktuális kijárási korlátozásokat, oltási igazolván�nyal rendelkezők 0 - 24 között horgászhatnak.
• Kérjük, a horgászatot érintő aktuális járványügyi intézkedésekről, korlátozásokról tájékozódjon egyesületünk honlapján, a
facebook profilján vagy az országos médiákban.
• Tavunkon megkezdődött a törpeharcsa
szelektív halászata. Sporttársaink ezt a tevékenységet szabad idejükben végzik, ezért
a kihelyezett csapdák ürítésének időpontjai
változhatnak. Elnézést kérünk az esetlegesen felmerülő kellemetlenségekért.
• A Vályogos árai NEM változnak, Területi / Állami jegyek kiadása február 1-vel elindult, sajnos a járvány okozta korlátozások
miatt, CSAKIS telefonos egyeztetés alapján:
• Oláh  Sándornál,  tfsz.: 70 / 327-8862.
Napijegy árusító helyeink:
• Aranyhal Horgászbolt Makó, Aradi
utca 28., Nyitva: H.-P.: 07:00-12:00, 12:3017:00, SZ.:07:00-12:00, Vasárnap: zárva.
• K-FISH Horgászcentrum Szeged, Kossuth Lajos sgt. 69-71. Nyitva: H.-P.08-18,
Szo.:08-13. Vasárnap: zárva.
• Csomagolástechnika és horgászbolt
(Napos Agro Kft.) Makó, Teleki László
u. 2. (az udvarban) Nyitva: H.-P.: 07:3016:00 SZ.:08-12. Vasárnap: zárva.
Vasárnap napijegyváltásra, csakis telefonos egyeztetés után Oláh Sándornál van lehetőség.
• Az állami horgászvizsgáztatás elektronikus úton történik. Erre való jelentkezésről,
ügymenetről a valyogos.hu oldalon találnak
segédletet. A járvány miatt a Kiszombori
Ady Endre Művelődési Ház látogatása korlátozott, így egyesületünk annak feloldásáig
nem tud vizsgáztatást és tagfelvételt végezni.
• Egyesületünk pályázatot nyújtott be a Magyar Falu Program Falusi Civil alaphoz. Ennek lényege, hogy az 5000 fő alatti településen, az önkormányzat tulajdonában lévő területet bérlete kapcsán lehet érvényesíteni.
Több lehetőségből lehetett választani. Ese-

tünkben az eszközbeszerzés volt célszerű,
így 2000000 Ft értékben jó minőségű fűnyíró traktort és hozzá való pótkocsi beszerzésére pályáztunk. Az önkormányzat vezetése
teljesíteni fogja a pályázati feltételt, öt évig
egyesületünktől nem kér bérleti díjat az eszközre. A pályázat beadása során az önkormányzat vezetésével való egyeztetéseket követően megtörtént a szükséges dokumentumok összegyűjtése és feltöltése.
Most már a döntésre várunk. Szeretnénk
köszönetet mondani Szirbik Imre polgármester úrnak, dr. Gácsi Zoltán jegyző úrnak, amiért elősegítették a pályázat beadását, Szekeres Krisztián alpolgármester úrnak, hogy a pályázat beadását technikailag
megvalósította, valamint minden vezetőségi
tagnak, aki a dokumentumok összegyűjtésével segítette a pályázat beadását.
• A Vályogos-tavon a mágneshorgászat tilos,
mivel zavarja a horgászatot, illetve zavarólag
hat a halakra. Ezen túl amennyiben ezt horgászbottal végzik, ez megtévesztő, hiszen jogosulatlan vagy meg nem engedett horgász
módszerre utalhat.
• Ellenőrzési tapasztalatok: Horgászrendünk
értelmében, a tavon horgászóknak kötelező a szájfertőtlenítő spray és a pontymatrac
megléte és annak használata. Valamint a fogási eredmények nyomon követhetősége érdekében EGYÉNILEG kell tárolniuk zsákmányukat, azt a horgászat befejezéséig NEM
vihetik el a partról, értékesíteniük TILOS!
Kérjük a tisztelt sporttársakat, hogy NE vegyék zaklatásnak, ha esetleg 1 napon akár
több társadalmi halőr is megjelenik a tóparton, és elkéri az okmányaikat, ők a munkájukat végzik.
Hiszen közös érdekünk a tó halainak védelme és a renitensek kiszűrése. A közösségi
vagyon elleni cselekményeket egyesületünk
a jövőben fokozottan fogja szankcionálni.
• Fegyelmi eljárás indult 2021. 05. 08-án egy
napijegyes horgász ellen. Aki egy megtartani kívánt pontyot a kifogást követően nem
írt be a fogási naplójába. Az esetet a KSHE
ellenőre a helyszínen történő ellenőrzése során felfedte. Az eljárás folyamatban van.
• Továbbá, a kifogott halakat -törpeharcsát-

a parton eldobni tilos, azt el kell vinni a horgászat végén.
A fogási naplóban rögzíteni kell az egyébhal kifogását is a horgászat végén. Ez napi
maximum 3 kg lehet, a törpeharcsa kivételével.
Gépkocsival csak száraz időben lehet a
horgászhely közelébe állni, a partvonaltól
legalább 6 méterre, ahol lehet, az úthoz közel, azonban a közlekedési utakat szabadon
kell hagyni, a közlekedőket és a horgászokat nem zavarhatják. A gátakra és a DÉLI
PARTSZAKASZRA még száraz időben sem
szabad autóval behajtani és kétkerekű járművet a tó partvonalán csak tolni lehet!
Fontos megjegyezni, hogy a horgászrendben leírtak be nem tartásáért a halőr nem figyelmeztetni fog, hanem halőri jelentést készít. Amely után a Fegyelmi Bizottság eljárást fog kezdeményezni a vétkessel szemben. Ezért kérjük a horgásztársakat /elsősorban a napijegyeseket/ amennyiben a Vályogoson szeretnének horgászni, ismerjék meg
a Vályogos-tó horgászrendjét, mert annak
nem ismerete nem mentesít a betartási kötelezettsége alól!
• Kérjük a tópartra kilátogatókat, hogy a
kihelyezett táblákat NE hagyják figyelmen
kívül!
• A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17. §-a
alapján kérjük a tópartra kutyával kilátogatókat, hogy kutyáikat pórázon vezessék,
elkerülve ezzel a véletlen támadásokat, atrocitásokat. Valamint a parton állatok legeltetése, a partvonal és a partvonalat szegélyező ingatlanok szennyezése vagy károsítása
nem megengedett, önkormányzati intézkedést vonhat maga után.
• Kérjük, személyi jövedelemadója 1%-ával
továbbra is támogassa egyesületünk tevékenységét: Kiszombori Sporthorgász Egyesület, adószám: 18452275-1-06.
A 2019. évi szja 1 %-ának felajánlásából
egyesületünk 2020. évben 210.898 Ft-ot
kapott. Ezt környezetrendezéshez szükséges gépek karbantartására és üzemeltetésére használtuk fel.
A felajánlásokat KÖSZÖNJÜK.
Vezetőség
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