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Kiszombor Nagyközség Önkormányzata és
a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör
boldog új esztendőt kíván
az idei kártyanaptárak egyikével a családok számára.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
■ A képviselő-testület a 2018. december 11én tartott soros ülése első napirendjeként elfogadta a polgármesteri jelentést.
■ A rendelettervezetek, döntési javaslatok napirendi pontban
megalkotta:
- a köztisztviselők 2019. évi illetménykiegészítéséről szóló 25/2018. (XII. 12.) önkormányzati
rendeletet,
döntött:
- az OTP Bank Nyrt.-vel kötendő kölcsönszerződés tervezetének módosításról,
- pályázat kiírásáról művelődésszervező álláshely betöltésére,
- a Rádió 7 2019. évre vonatkozó együttműködési ajánlatának elfogadásáról,
- a József Attila utca útburkolatának felújítási
munkáihoz szükséges önerő biztosításáról,

- „A Kiszombor Nagyközség Önkormányzata
épületeinek átalakítása, korszerűsítése” című
projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás
megindításáról,
- „A Kiszombor Nagyközség Önkormányzata
épületeinek átalakítása, korszerűsítése” című
projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívás elfogadásáról,
- a 2019. évben megrendezésre kerülő
Kiszombori Közösségi napok koncertjeinek fellépőiről.
■ Harmadik napirendi pontként megalkotta a 2019. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló 26/2018. (XII. 12.) önkormányzati rendeletet.
■ A negyedik napirendi pontban elfogadta a
helyi adóbevételek alakulásáról szóló tájékoz-

tatót.
■ Ötödik napirendi pontként elfogadta a jogi
személyiségű társulásokban végzett tevékenységről szóló beszámolót.
■ Végül a hatodik napirendi pontban jóváhagyta:
- a 2019. évi belső ellenőrzési tervet,
- a 2018. évi belső ellenőrzési terv módosítását, és
- a 2019-2022. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervet.
■ A képviselő-testület a 2018. december
13-án tartott rendkívüli ülésén döntött a
100.000.000 Ft összegű, 10 éves futamidejű
célhitel igénybevételéhez szükséges kölcsönszerződés megkötéséről.

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
Településünkön 2018. január 1. napjától bevezetésre került a házhoz menő lomtalanítás.
A nem veszélyes, háztartási hulladék részét képező lomhulladék szervezett összegyűjtéséről,
elszállításáról a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) a közszolgáltatásba bevont bel- és külterületen évente egy alkalommal március 15. és november 15. között időszakban gondoskodik.
A házhoz menő lomtalanítást csak a közszolgáltatásban nyilvántartott és szerződött ingatlanhasználók vehetik igénybe térítésmentesen. A házhoz menő lomtalanítás térítésköteles évente egy alkalmat meghaladó igénybevétel, valamint közszolgáltatási díjhátralék fennállása esetén.
A házhoz menő lomtalanítást a Közszolgáltató az ingatlanhasználó bejelentése alapján,
előre egyeztetett időpontban a bejelentő ál-

tal megadott címre érkezve végzi. A megrendelés feltétele, hogy az ingatlanhasználó (akadályoztatása esetén megbízottja) az egyeztetett időpontot a Közszolgáltató részére vis�szaigazolja, a lomtalanítás időpontjában a
helyszínen tartózkodjon, és aláírásával igazolja a lomhulladék elszállításának tényét.
Amennyiben az ingatlanhasználó részéről a
Közszolgáltatóval közösen egyeztetett időpontra nem történik meg a hulladék kihelyezése, és ezért a lomtalanítás meghiúsul, a
szolgáltatás ismételt igénylését térítés ellenében végzi el a Közszolgáltató.
A házhoz menő lomtalanítás igénybevételének
feltételeiről szóló tájékoztatás a Közszolgáltató
honlapján is elérhető.
Bejelentését megteheti:
- telefonon a 06-80 180-480 zöldszámos telefonszámon,
- elektronikus úton a Közszolgáltató webol-

dalán (http://szegedihulladek.hu/lomtalanitas)
található „Lomtalanítási igény bejelentő” nyomtatvány bekeretezett rész kitöltésével és annak
a lomtalanitas@szegedihulladek.hu e-mail címre történő visszaküldésével, illetve
- személyesen a Közszolgáltató ügyfélszolgálati irodájában (6720 Szeged, Stefánia 6.)
a „Lomtalanítási igény bejelentő” nyomtatvány
személyes leadásával nyitvatartási idő alatt:
hétfő, kedd, szerda: ............ 8.00–15.00
csütörtök: ............................ 7.00–19.00
péntek: ............................... 8.00–13.00
hétvégén és ünnepnapokon: ......ZÁRVA
Elektronikus úton, illetve személyesen bejelentett lomtalanítási igényével kapcsolatban
a Közszolgáltató munkatársa 10 munkanapon belül visszahívja Önt adategyeztetés céljából.

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2019. évben a szelektív hulladék továbbra is külön gyűjtőjáratban kerül elszállításra. Kérjük, hogy a szelektív hulladékot tartalmazó gyűjtőzsákokat leghamarabb csak a szállítást megelőző napon délután tegyék ki az ingatlanjaik elé. A szelektív hulladékot
elhelyezése előtt kérjük, úgy kezelje, hogy az minél kevesebb helyet foglaljon el, emiatt kérjük, TAPOSSA LAPOSRA! A kilapított – levegőmentes formájú – italos kartondobozra, PET-palackra hajtsa vissza a kupakot, mielőtt visszanyerné eredeti térfogatát! Gyűjtőzsákként bármilyen szemeteszsák
felhasználható.

A 2019. évi szelektív hulladékgyűjtés időpontjai reggel 6.00 órától történő szállítással:

2019. január 9.
2019. február 13.
2019. március 13.
2019. április 10.
2019. május 8.
2019. június 12.

(szerda)
(szerda)
(szerda)
(szerda)
(szerda)
(szerda)

2019. július 10.
2019. augusztus 14.
2019. szeptember 11.
2019. október 9.
2019. november 13.
2019. december 11.

(szerda)
(szerda)
(szerda)
(szerda)
(szerda)
(szerda)

Folytatás a 4. oldalon!
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SZELEKTÍVEN GYŰJTHETŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKOK

HASZNOSÍTHATATLAN,
SZELEKTÍVEN NEM GYŰJTHETŐ HULLADÉKOK

PAPÍR

Újságpapír, hullámpapír, kartondoboz lapjára hajtogatva (hun- Használt papír zsebkendő, használt szalvéta, egyéb szennyezett
garocell nélkül), szórólapok, csomagolópapír, tönkrement papírt (pl. zsíros, olajos papírok, csokis papírok, jégkrémes papírok
könyvek, prospektusok, elhasznált füzetek.
stb.), műanyag borító, matrica

MŰANYAG

Üdítős- és ásványvizes flakonok (PET- palack), PP+HDPE- fla- Hungarocell, vajas, tejfölös, joghurtos stb. műanyag dobozok (kikonok (kozmetikai, mosószeres stb. flakonok), nejlon sza- mosva sem), műanyag evőeszközök, poharak, egyéb szennyezett
tyor és zacskó, többrétegű italos karton (üdítős és tejes dobo- műanyag
zok).

FÉM

Fém csomagolási hulladékok (üdítős, energiaitalos és alkoho- Olajos fémdobozok, flakonok, festékes fémdobozok, flakonok,
los italos dobozok, konzervdobozok.
vegyszeres fémdobozok, flakonok.

VEGYES
Tiszta, ép vagy törött fehér és színes (zöld, barna, fekete, sár- Ablaküveg, tükör, szélvédő, kerámia, villanykörte, vegyszerrel,
ÖBLÖS ÜVEG ga) italos üveghulladék, befőttes üveg (tető és kupak nélkül). gyógyszerrel és egyéb veszélyes anyaggal szennyezett üveg
További információt a szelektív hulladékgyűjtésről az alábbi weboldalon
találhat:
www.szkht.hu/hulladekgyujtes/szelektiv-hulladekgyujtesi-rendszer.
Amennyiben szolgáltatással kapcsolatban kérdése, észrevétele van, az
alábbi elérhetőségeket veheti igénybe:
ttkft@telepulestisztasag.hu • www.telepulestisztasag.hu

Telefonos és személyes ügyfélszolgálat (6728 Szeged, Városgazda sor 1.)
- Ügyfélfogadás ideje: hétfő, kedd, szerda: 8.00–15.00,
csütörtök: 7.00–19.00, péntek: 8.00–13.00 óra
- Telefon: 62/777-111; Fax: 62/777-112
- Hulladékszállítással kapcsolatos bejelentések, észrevételek: 62/777-234

óvodaI HÍREK
■ Ünnepek után…
Amint azt korábban jeleztük, az idei karácsonyi
ünnepségünk a szülők bevonásával, aktív közreműködésével történt. A „Karácsonyi Hangverseny” elnevezéssel arra buzdítottuk minden
csoport szülői közösségét, hogy egy-egy általuk kiválasztott karácsonyi dalt adjanak elő közösen az óvodai ünnepségünkön. A kezdeti bizonytalanság után a szülők lelkesen készültek,
énekpróbákat tartottak, és az óvodában gyakoroltak közösen, és voltak olyanok is, akik az
óvodán kívül, máshol jöttek össze egy-egy ös�-

szeéneklés erejéig. A szülők visszajelzéséből
az is kiderült, hogy ezek az alkalmak nemcsak
arra szolgáltak, hogy minél színvonalasabbra sikeredjenek a produkciók, hanem arra is, hogy
a résztvevők szülőtársként még jobban megismerjék egymást és összekovácsolódjanak. A
megbetegedések és a jelentős hiányzás ellenére – legnagyobb örömünkre - nagyon sok szülő tett eleget a meghívásnak. 85 szülő és családtag jelent meg ezen a jeles napon. A közös
program már a csoportokban elkezdődött, ahol
a szülők és gyerekek együtt barkácsolhattak
karácsonyfadíszeket,
üdvözlőlapokat, díszíthettek mézeskalácsot
közösen.
A délelőtt a hangulatosan feldíszített
tornaszobában folytatódott, ahol a szülői
produkciók egymást
követően csendültek
fel, ritmushangszerekkel, citerával, gitárral
kísérve. A gyerekek
pedig a csoportjukban
tanult különböző karácsonyi versekkel örvendeztették meg a jelenlévőket. Meglepetésként az óvoda dolgozói adtak elő egy,
az ünnephez illő éneket - Markó Gina kolléganőnknek köszönhetően - gyönyörű hegedűszó kíséretében.
Megkérdeztünk néhány résztvevő szülőt

és az alábbi visszajelzéseket kaptuk:
Selley Annamária (Napsugár csoport) a kreatív alkotásokat, az igazi karácsonyi hangulatot
emelte ki, és megköszönte a Szegvári Ernőné
által jelképesen minden gyermeknek átadott
ajándékokat. A csoportjukban egy szülinapos
kisgyermek köszöntését is nagyon érdekesnek
tartotta, hiszen képzeletbeli ajándékokat „vittek” a gyerekek az ünnepeltnek, - elmutogatták, hogy mit, és neki kellett kitalálni, hogy mit
kapott, majd egy nagy öleléssel zárult a köszöntés. „Egy nagyon jó hangulatú karácsonyi műsorban lehetett részünk.”
„ A szülős karácsonyi köszöntő számomra igazi élményt nyújtott. Az óvó nénik meghitt, bensőséges hangulatot teremtettek már a csoportszobákban. A közös karácsonyfa díszítése,
éneklés ráhangolt mindenkit az ünnepre.”
( Nagy-György Ágnes, Napraforgó csoport)
„Nagyon jól éreztem magam a karácsonyi ünnepségen. Jó érzés volt a közös toboz és mézeskalács- díszítés a gyerekekkel és a többi
szülővel a csoportunkban. A közös produkció
egy igazi élmény volt számomra. Mindenkinek
gratulálok a gyönyörű és megható produkcióhoz!” (Kis Imréné, Katica csoport)
Nógrádiné Vígh Krisztina (Bajnok csoport)
„Meghitt élményben volt részünk december
19- én, a Karátson Emília Óvoda idei karácsonyi
rendezvényén. Az ünnepség délelőttjén jó volt
látni a pirosló gyermekarcokat, buzgólkodó szülőket és természetesen a szebbnél szebb elkészült alkotásokat. A karácsony már időtlen idők
óta a szeretet ünnepe, a boldogság napja, és ez
a délelőtt is erről a csodáról szólt. Örülök és köszönjük, hogy részesei lehettünk ennek a szép
ünnepnek, amit az intézmény évről évre megrendez.”
Naszradiné Balogh Edina (Ficánka csoport):
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„Az adventi időszak egy különleges, csodaszép
programmal zárult az óvodában. Az előzetes
próbák alkalmával közelebb kerülhettek egymáshoz a szülők, igazi csapatépítés volt a felkészülés, hiszen a hétköznapokban mindenki siet,
alig ismerjük egymást. Erre is jó volt ez a program. A december 19-i délelőttöt a gyerekek,
szülők és pedagógusok együtt töltötték. Feldíszítettük az ovi karácsonyfáját a csoportokban készített tobozdíszekkel. A kis ünnepségen
a gyerekek verseket szavaltak, a szülők és az
óvó nénik karácsonyi dalokat énekeltek. A gyerekek ajándékokat vehettek át az önkormányzatnak köszönhetően, amit a szülők nevében is
köszönünk szépen. Az új év kezdetén szülőként
szeretném megköszönni az óvó nénik munkáját, hogy egész évben segítik, tanítják, nevelik
gyermekeinket. Mindenkinek boldog új évet kívánok.”
Jani Edit óvoda –és mentorpedagógus

A Kiszombori Önkormányzat és a Mosolygó
Gyermekarcok Alapítvány jóvoltából valóban
sok-sok ajándék és társasjáték került az óvoda karácsonyfája alá, nagy örömet szerezve
az intézménybe járó összes kisgyermeknek. Az
ovis karácsonyunk maradandó emlékként fog
sokunk emlékezetében megmaradni a közös
énekléssel, az örömszerzéssel, a boldog mosolyokkal, a mindennapi gondokat ünnepivé varázsoló hangulatával. Igazi örömzenélés segítette
elő a lelki ráhangolódást.
Köszönjük a készülődést a lelkes és fáradtságot
nem sajnáló szülőknek, és azt, hogy nem csak a
dalok előadását, hangszeres kísérését vállalták,
hanem igazi produkciók voltak szép kellékekkel, egyenruhákkal, kis koreográfiákkal, szólóénekléssel, hangszerekkel. Mind, egytől egyig
szívet-lelket melengető volt, és mosolyt varázsoltak kisgyermekeink arcára. Köszönet illeti

Horváth Zsolt apukát, aki már a második évben
ajánlott fel fenyőfát a karácsonyi ünnepségre,
valamint Varga Tibort, aki fenyő girlanddal támogatta óvodai csoportját.
Január 10-én kis bemutatót tartottak az érdeklődő szülők előtt a néptáncra járó gyerekek. Az
első félév munkájáról adtak számot Bába Hajnalka vezetésével, melyet megtekintett a Makói
Magán Zeneiskola igazgatója is, és nagy megelégedéssel nézte a boldog, önfeledten játszó
gyermekeket.
A Mosolygó Gyermekarcok Alapítvány támogatásával a nagycsoportosok megtekintették a
Szegedi Kövér Béla Bábszínház következő előadását, a „Mindent látó királylányt”.
Börcsökné Balázs Márta,
óvodavezető

BÚCSÚZUNK...
Búcsú Husztik Pista bácsitól
Gyermekkoromban a szüleim arra tanítottak, hogy legyünk jóban a szomszédokkal, mert egy jó szomszéd többet ér, mint
egy távoli rokon. Nem volt kérdés, hogy a
szembeszomszéddal, Husztik Pista bácsival és családjával jóban voltunk. Néhány
év elteltével az iskolába kerülve, a szomszédból tanár bácsi lett. A politechnikai
műhely egyik termében mi, lányok főzni,
varrni, horgolni tanultunk, a másikban a
fiúk Pista bácsival fúrtak, faragtak, szegeltek. Amikor az időjárás megengedte, a gyakorlókertben tanultuk meg a kertészkedés
fortélyait. Pista bácsinak ez volt a kedvenc
helye, látszott rajta, hogy nagyon szereti a
növényápolást. Megmutatta, hogyan kell
bánni a kerti szerszámokkal. Több tíz év
alatt számos nemzedéknek tanította meg,
hogyan kell ásni, kapálni, gereblyézni, palántázni. A nyári szünetben hétfőn és szerdánként lehetett szorgalmi és kötelező órákat letölteni a gyakorlókertben, amiről akkor minden diák meg volt győződve, hogy a
gyerekek bosszantására volt kitalálva. Felnőtt fejjel már tudjuk, hogy a munkára, kitartásra, a kert minden évszakban történő
művelés megismertetésére tanított minket.
Visszaemlékezve ezek a reggelek is jó hangulatban teltek, és ha újra kezdhetnénk az
életünket, semmiképp sem hagynánk ki.
Kollégaként a tantestület egyik motorja
volt. Osztályfőnökként szerette összefogni
kis csapatát, beszélgetett velük, véleményt
mondott, segített, igazságot szolgáltatott.
Nyugdíjba vonulása után felesége, Bözsike néni továbbra sem kapott többet Pista
bácsiból, mert rengeteg elfoglaltságot tervezett magának és fiainak. Helyi képviselőtestületi tag volt, mezőgazdálkodott, há-

ziállatokat nevelt, nyugdíjas klubba járt.
Az idő tájt egyedüli tiszteletbeli férfi tagja volt a helyi Nőklubnak. Kirándulni járt
velük, idegenvezetett, szervezett, irányított, de emellett tanítványaival továbbra is
jó kapcsolatot ápolt. Óriási memóriájának
köszönhetően szinte minden volt diákjának arcát és nevét megjegyezte. Túlzás nélkül állíthatom, hogy egyike volt azon keveseknek, aki mindenkit ismert, tudta, hol
lakik és laktak a szülei, mi volt a foglalkozásuk, hány gyerekük volt. Amikor megálltunk az utcán kicsit beszélgetni, repültek a
félórák… De hiányzik ez ma már! Vele és
korosztályával az utcai beszélgetés is szép
lassan eltűnik. A nyugdíjas találkozókon
korabeli munkatársait üdvözölve ugyanaz
a huncut fény égett a szemében, mint régen, szinte visszafiatalodott.
Sajnos, az utóbbi néhány évben már a
betegség erősebbnek bizonyult, és nem tudott jönni közénk. Őszintén mondhatom,
hogy nem múlt el egyetlen olyan találkozó
sem, hogy ne beszéltünk volna róla, hogy
ne hiányoljuk egyedi személyiségét. S azután a téli szünetben jött a fájdalmas hír…
Az évek óta hősiesen vállalt betegség győzött, s egy újabb kedves munkatársunk igazolt át az égi tantestülethez.
Drága Pista bácsi!
Memóriánkban minden jobb létre szenderült kollégánknak van egy tablója, ahol
olyan emlékeket őrzünk, amely csak a tulajdonosára jellemző tulajdonságokat
gyűjti egy csokorba. S hogy mi lesz Pista
bácsiéban?
„Felejthetetlen tarack bácsik és tarack nénik…
Csapkodni a vadhajtásokat…

5

A fiúknak adományozott úr vagy úrfi megszólítás…
Akkurátus, utánozhatatlan köszönése…
Egyedi szempilla rebegtetése…
Barna köpenye…
Dallamos hanghordozása…
Egyedül csak tőle hallott:
Mindenféle az összesben…
Jellegzetes alakja, ahogy a kerékpárján
ülve, fél lábbal a földön támaszkodva a kocsiút szélén beszélget…
Drága Pista bácsi!
A Kiszombori Dózsa György Általános
Iskola dolgozói és régi diákjai nevében búcsúzom. Nyugodjon békében!
Szabóné Vígh Erzsébet
intézményvezető
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ISKOLAI HÍREK
■ Nagy kalandunk Budapesten
December 12-én 40 fő felső tagozatos (5-8.
évfolyam) diákkal és 3 pedagógus társammal
felkerekedtünk, hogy megtekintsük „A világ
múmiái” című világhírű kiállítást és a Parlamentet.
Vonattal utaztunk a fővárosba, ahol először
egy kis sétát tettünk, megtekintve a Szabadság téri amerikai nagykövetség épületét,az azt
körülvevő páratlan biztonsági intézkedéseket,
valamint a biztonsági eszközöket. A teret elhagyva csodálhattuk meg a Magyar Televízió
képzőművészeti értékkel bíró épületét, majd a
Duna-partra lesétálva a Dunába lőtt zsidó áldozatok tiszteletére állított bronz cipőkből álló emlékművet néztük meg távolról, közelről pedig a
„rakodó part alsó kövén” ülő József Attila szobrát, amint nézi „hogy úszik el a dinnyehéj”.
Első kiemelt úticélunk, az Országház megtekintése lenyűgözött mindenkit. A – nekünk,magyaroknak – felbecsülhetetlen értékű
koronázási ékszerek megtekintése mellett azt is

ízelítőt kaphattunk az országgyűlés érzelmektől sem mentes munkájából, ugyanis éppen akkor történt a közelmúlt nagy vitákat kiváltó törvényjavaslatainak megszavazása. Testközelből
tapasztalhattuk meg azt, amit eddig csak a híradásokban láthattunk: sípolás az ülésteremben,
kivonuló, zászlókat lengető politikusok, izgatottan kamerával és mikrofonnal rohangáló sajtós
munkatársak, Kossuth téren tüntető emberek
akkor még maroknyi csoportja. Élmény volt ezt
is látni, ha nem is a legjobb élmények közé tartozott!
Utána a fő úti célunkhoz mentünk, a világ híres
múzeumaiból összeállított utazó kiállítás meg-

tekintésére, mely „A világ múmiái” nevet viselte. A kiállított testek közül mindegyik eredeti
volt, legyen az az őskorból vagy az ókori Egyiptomból származó, vagy akár az újkori Magyarországon természetes úton mumifikálódott valaha élt ember. A kiállítás az elhunytak tiszteletét
szem előtt tartva mutatta be, hogy abban a korban hogyan éltek, hogyan haltak, és milyen szokásaik voltak az embereknek. Láthattuk az őskori Ötzi, a jégbe fagyott ősember mellett talált
nyúl múmiáját, az ókori Egyiptom két papjának
az eredeti eljárással készített múmiáját. A szemébe nézhettünk Tutanhamon fáraónak, ugyanis 3D technológiával a múmiájának CT vizsgálatának segítségével megalkották az élethű viasz
mellszobrát. Megtudhattuk és megtekinthettük,
hogy egyes bennszülött törzsek hogyan készítettek „kosármúmiát” vagy zsugorított fejeket.
A kiállított darabok között szerepelt a középkori orvoslás fejlődését szolgáló mesterséges múmiapreparátum, valamint a váci múmiák közül
egy család, akiknél még a halálukat okozó betegségről is hallhattunk.
Este a fiatalok egyik kedvenc helyén, a
McDonald’s gyorsétteremben történő falatozgatás után szálltunk vonatra, és érkeztünk haza.
A gyerekek reakciójából és a következő napok
beszélgetéseiből, élménybeszámolóiból levonva a következtetést, úgy érzem, hogy egy tartalmas, hasznos, élménydús napot töltöttünk el
a „NAGY FALUBAN” .
Nagy Róbert,
a kirándulás szervezője

megtudtuk, hogy a Parlament épületében minden arany, ami fénylik, ugyanis a tárgyak aranyfüsttel történő bevonásához 43 kg 22 karátos
aranyat használtak fel. ”Extra szolgáltatásként”

ROBOTIKA
■ Tanulmányút a „jövő világába”
Egy novemberi napon a robotika szakkör tanulói ellátogattak Annus Zoltán meghívására az
Annus és Fia Kft. telephelyére, ahol megtekinthettük a jövő mezőgazdasági gépeit. A gép-kezelő (programozó) Misi bácsi mesélt nekünk
ezeknek a gépeknek a tulajdonságairól és az
alkalmazott technológiáról.
Megtudhattuk, hogy a földeken GPS koordináták segítségével dolgoznak, emberi beavatkozás nélkül. Viccesen szólva: a kormánykerék csak azért kell, hogy kijussanak a területre.
A vetés során kihagyják a nyomvonalat, amit a
traktor 1 cm-es pontossággal (!) követ, ezzel mi-

nimálisra csökkentve az úgynevezett „taposási”
károkat. Mindezt műholdak és a pontosítá-sok
végett földi jeladók segítségével teszi. A permetezés és műtrágyázás során a traktorra szerelt biomassza szenzor segítségével ellenőrzik
a növények fertőzöttségét és tápanyagszükségletét. A gép után vontatott permetező berendezés ezen értékek alapján azonnal adagolja a megfelelő kijuttatandó mennyiséget, minimálisra csökkentve ezáltal a kijuttatott kemikáliákat, így segítve a minél egészségesebb növénytermesztést.
Ezekhez a technikákhoz manapság már elsősorban programozó szakemberre van szükség,
és csak másodsorban gépkezelőkre. A gyere-

keknek izgalmas volt hallgatni és látni azt, hogy
amely feladatokat ők a szakkörön programoznak a Lego robotjaikon, azok mennyire hasonlítanak a valóságos munkafeladatokra. Ezzel a
visszajelzéssel még inkább motiválttá váltak az
iskolai tevékenységük iránt.
Köszönjük ezt a lehetőséget, hogy megnézhettük testközelből ezeket a technikákat,
azt pedig külön, hogy ki is próbálhattuk őket.
Ugyanis 2 traktort beprogramoztak egy útvonalra, minden tanuló beülhetett, és élesben kipróbálhatta az „emberi beavatkozás nélküli munkavégzést”. Óriási élmény volt!
Nagy Róbert
robotikaszakkör-vezető
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OLÁH VERONIKA ALAPÍTVÁNY HÍREI
■ Pályázatból, karácsonyra
Örömmel mondhatom el, hogy másodszorra sikerült a Móricz utcai pavilonban betlehemet felállítani Vajda Ági, Szalmáné Márti, Baranyi István és Vikintán István segítségével. A karácsonyi ünnepségen nagy szeretettel mondhattam
el az Oláh Veronika Alapítvánnyal kapcsolatos
híreket:
Sikeres pályázatból az alsó tagozatos gyerekek oktatásához és neveléséhez járultunk hozzá: laptop, egér, tablete, pendrive-ok, hordozható kihangosító, a mai elvárásokat kielégítő
hangszóró. Mindezek az eszközök segítik a kimagasló képességű, versenyre készülő gyermekek önálló feladatmegoldásait. A hangszóró
színesebbé teheti az iskolai programokat, mi-

vel kiránduláson is használható. A tablet lehetőséget nyújt fotó készítésére is, amelyek vis�szaidézhetik majd a jeles pillanatokat. Az elmúlt
bő egy évben a pavilonnal, annak berendezésével és ezekkel az ajándékokkal 1,5 millió forintot
költhetett a kisdiákokra az Oláh Veronika Alapítvány. A költségeket önerőből, pályázatból és az
önök egyszázalékos felajánlásaiból (42 ezer forint) fedeztük. Ez utóbbit nagy tisztelettel köszönjük és kérjük, hogy a továbbiakban is nagylelkű támogatásukkal álljanak mellettünk.
Bankszámlánk: 56800016-10014949.
Az önkormányzat is programjaink, elképzeléseink mellé állt. A közeljövőre is tartalmas tervvel
támogatjuk az iskolát és a diákságot.

Boldog új évet kívánok!
Süliné Rácz Emőke
kuratóriumi elnök

KÖNYVTÁRI HÍREK
■ December 5-én dr. Karancsi Zoltán (SZTEJGYPK Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszék) tanszékvezető, egyetemi docens volt a vendégünk.
Az est témája Alaszka volt. Bepillantást nyerhettünk egy csodálatos vidék történelmébe,
és megtekinthettük természeti kincseit. Megtudhattuk, hogy mi az eszkimó szó jelentése, s hogy miért nem szeretik az őslakosok, ha
így nevezik őket. Azt is elmesélte vendégünk,
hogy még ma is tartanak kutyaszán versenyeket, ahol az ember és állat küzd a természet ősi
erejével, az alaszkai vadon legjavával. Az előadás nagyon nagy élményt nyújtott vendégeinknek, az est végén még néhány kérdést feltettek a tanár úrnak, amelyre készségesen válaszolt. Köszönjük a Somogyi Károly Városi és
Megyei Könyvtárnak, hogy létrehozta ezt a találkozót, és ismét egy csodás élménnyel gazdagodhattunk.
■ Vig Balázs mesemondó volt a vendégünk de-

cember 11-én, aki az ovisoknak hozott egy mesét, melynek címe A rettegő fogorvos. Mitől is
retteghet egy fogorvos, erre kaphattunk választ, nagy- nagy kacagások közepette. A gyerekek mellett az óvónők is részt vettek a mesélésben, érdekes feladatokkal, kérdésekkel bővelkedett a délelőtt. Vendégünk a rendezvény
végén minden gyereket megajándékozott egy
dedikált könyvjelzővel. Köszönjük a Somogyi
Károly Városi Könyvtárnak a közreműködést!
■ Télköszöntő versmondó versenyt rendeztünk
december 7-én. A rendezvényre a Karátson
Emília Óvoda ovisait hívtuk meg, melyre évek
óta nagy lelkesedéssel készülnek. Minden csoport 2-2 fővel vett részt a „versenyen”. A gyerekek nagy bátorsággal álltak ki a zsűri elé, és elmondták verseiket. Hallhattunk hosszabbakat,
rövidebbeket, hangosakat és halkabbakat, de
minden gyermek ügyesen és lelkesen szavalt.
Gratulálunk nekik, és köszönjük az óvó nénik-

nek, hogy ilyen ügyesen felkészítették a gyerekeket. Köszönjük Nagy-György Jánosné Marikának és dr. Szilágyi Dezsőné Ancikának, hogy elvállalták a zsűri szerepét.
■ Könyvtárunk 2018. évi utolsó rendezvénye a
Peter & Pan gitárduó fellépése volt, mely helyhiány miatt az Ady Endre Művelődési Házban került megrendezésre. A Karátson Emília óvodásai
és a Dózsa György Általános iskola alsó tagozatos diákjai hallgathatták meg Péter és Tibor előadását, melyen dalaikkal mesebeli tájakra varázsolta el a gyerekeket, remek hangulatot teremtve, és így ráhangolódtunk a közelgő ünnepekre. Köszönjük a Somogyi Városi és Megyei
könyvtárnak a közreműködést!
			

Nógrádiné Vigh Krisztina
könyvtáros
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AZ ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
■ Szösszenetek az óévből
Sok minden történt az elmúlt évben, ahogy
sok változás is. Többek között elbúcsúztunk
Pozsárné Nagy Ilonától (Icutól), aki másfél évig
töltötte be nálunk a művelődésszervezői pozíciót. Reméljük, megleli a számításait, mi sok sikert kívánunk neki a továbbiakban!
Jelenleg Adrián Renáta és Bódi Marianna töltik be ezt a pozíciót az Ady Endre Művelődési
Házban. Bármelyikünkhöz szívesen fordulhatnak észrevételeikkel, kéréseikkel. Ha tudunk,
segítünk, új ötleteket pedig mindig szívesen fogadunk, ahogy az építő jellegű kritikát is.

Számunkra minden tekintetben vízválasztó lesz
az új esztendő. A napokban is a 2019-es programokon dolgozunk, hogy az idei év még színesebb, tartalmasabb legyen, mint amilyen az
elmúlt év volt. Úgy gondoljuk, sok esetben változtatnunk kell, mert ami egyszer régen izgalmas és jó volt, az ma már nem feltétlenül működik. Sok sikeres és sok tanulságos rendezvényen vagyunk túl, de igyekszünk levonni a konzekvenciát, és újult erővel nézünk szembe az
előttünk álló tennivalókkal, hiszen elsődleges
feladatunknak tekintjük, hogy a hagyományos
programokon túl, a látogatók igényeit figyelem-

be véve újszerű rendezvényeket vegyünk be repertoárunkba. Több családi rendezvényt szeretnénk, színházat, koncerteket, kiállításokat, értékes kulturális programokat minden korosztályt
kielégítve, hisz egy művelődési háznak elsősorban ez a feladata. Természetesen tiszteletben
tartjuk a hagyományokat, és a jól bevált programokat őrizzük, de haladnunk kell a korral, és
látva az igényeket, igyekszünk majd megújulni.
És most a teljesség igénye nélkül, nézzünk
néhány pillanatot, melyek mosolyt csaltak az
arcunkra 2018-ban:
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Az állandó kulturális programokon túl tartottunk
nőnapi műsort, gyermekelőadásokat, diavetítést, filmvetítést, karácsonyi állófogadást, kreatív kézműves délutánt, megünnepeltük a húszéves Esőnap Álomszínházat, szerveztünk angol
és számítógépes tanfolyamot, sütöttünk mézeskalácsot, egy ízben helyet adtunk a Ringatónak,
ismét csatlakoztunk a Decathlon tekeréshez,
valamint augusztusban megtartottuk a Mozgás
éjszakáját. A felsorolás korántsem teljes, de ta-

lán így is látszik, hogy bizony tartalmas éven vagyunk túl.
Az Ady Endre Művelődési Ház munkatársai
ezúton kívánnak minden kiszombori lakosnak
boldog, békés, harmóniában gazdag új évet! A
sikeres programokról, kikapcsolódási lehetőségekről pedig ígéretünkhöz híven, igyekszünk
majd mi gondoskodni.
Kérjük, jövőre is tiszteljenek meg minket a bizalmukkal, jöjjenek el rendezvényeinkre!
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Hisz mi azért dolgozunk nap mint nap, hogy az
Önök kedvében járjunk.
Újult erővel és szeretettel várunk
mindenkit az új évben is!
Az Ady Endre Művelődési Ház munkatársai
Adrián Renáta és Bódi Marianna

A KISZOMBORI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY HÍREI
A Kiszombori Család és Gyermekjóléti Szolgálat
mindig és a jövőben is készségesen segít a település lakosságának. Valamint örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2018. 12. 27-én szilveszteri kreatív gyermekfoglalkozást tartottunk
az intézményünkben. A gyermekek több kreatív
foglalkozás közül választhattak. Volt szilveszteri
sisak-és arcmaszkkészítés, lufidekorálás, mala-

cos hűtőmágnest is készíthettek, és üvegfestéssel is foglalkoztak. A játszóház befejező programjaként pedig a kicsik örömére virslivel és kölyökpezsgővel vendégeltük meg őket.
A Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézményben a Napraforgó idősek klubja szintén tartalmas és változatos programokkal színe-

sítette a klubtagok napjait.
Mikulás ünnepséget tartottunk, együtt készültünk a karácsonyra, majd búcsúztattuk az
óévet, és köszöntöttük az újévet.
Megünnepeltük közösen a névnapokat.
2019. évben is szeretnénk folytatni hasonló
szép programjainkat.

HONISMERETI HÍREK
Ami elmúlt
■ Az adventi gyertyákat csodálatos hóesésben, gyönyörű templomkerti téli tájban gyújtottuk meg december folyamán szombatonként. A
Harangvirág népdalkör és a jelenlévők énekével, Matosné Bokor Anikó tanulságos szavaival,
kis süteménnyel, finom teával vált emlékezetessé ez a szép ünnep.
■ December 13-án hagyományos Luca-napot
tartunk az érdeklődő gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt, köszönjük segítőink munkáját:
Balázs Tímea, Farkas Lászlóné, Gazsi Gáborné,
Nádasdi Tímea, Rozsánné Éva és Tóth-Rozsán
Tünde, Szalmáné Horváth Mártika, Tenczerné

Kasza Mária, Juhász Kálmán, és persze, a jelenlévő tagok szorgos munkálkodását is.

köszöntöttük az újévet. Reméljük, mindannyiunk számára boldog lesz.

■ 28-án zárórendezvényünk volt a Rónaykúriában svédasztalos vacsorával, tombolával.
Sztojkó Mihály barátjával, Lacival és ifj. Baranyi
Sándor diszkójával igazán jó hangulatot teremtettek. Az ízletes vacsorát köszönjük Szőllősi Istvánnak és Viktornak, a tombolatárgyakat a felajánlóknak. Az egyik fődíj Lőrinc Magdikánk
képe volt, és a 8 000 Ft-os honismereti körös
utazási „csekk” a másik. A finom tortáért Nagy
Máté mestercukrásznak hálásak vagyunk.
31-én a Helytörténeti Gyűjteménynél vártuk egy
pezsgős koccintásra a zomboriakat, és meghívásunkat szép számmal el is fogadták, s együtt

■ 2019. január 2-án évadnyitó gyűlésünkön elfogadtuk idei programunkat. Ugyan ez mindig
változik, hisz szerencsére tagjaink teli vannak
ötletekkel, jó elgondolásokkal, amelyeket nem
vagyunk restek megvalósítani .
Egy-egy kínálkozó, váratlan helyzetet, lehetőséget sem hagyunk ki. És ez így jó, amíg vannak
megoldásra váró feladatok és igazán szívesen,
jó kedvvel másokért munkálkodó tagjaink.
Az idei év programjaira is várjuk kis falunk érdeklődő lakosságát szeretettel, megköszönve
eddigi figyelmüket, támogatásukat.
Folytatás a 10. oldalon!

10

KISZOMBORI HÍRADÓ

■ Vízkereszt után elbontásra kerültek a templomkerti karácsonyi csodák, az életképünket
is, amit megviselt a esős-havas időjárás, az önkormányzati közmunkások segítségével megszüntettük. Köszönet érte. Folytatását tervezzük majdan.
■ 11-én Érdekesen a nagyvilágról előadás-sorozatunk 1. előadójaként Kerekes Éva "Az álmoktól a Manasluig" című, a 8163 m magas Manaslu
első magyar női megmászásának videó-, és fotóvetítéssel egybekötött motivációs előadását
élvezhette, aki eljött, és lehetősége volt a hegymászó-felszerelések fel- és kipróbálására is.
12-én lovasszánkózásra hívtuk a gyermekeket,
melyet Szabó Endre támogatónk biztosított. A
szánkózás a hóhiány miatt sajnos, elmaradt, de
ha lehetőség lesz, újra megpróbáljuk.
■ És ami következik...
Tagtoborzás - Hívunk, várunk, jelentkezz!!!
Az idén is hívunk, jer közénk, ha tudsz azonosulni a közért végzett honismereti munkával.
Január 21-én 17.00 órakor várunk az Ady Endre
Művelődési Ház alulájában.
■ Februárban vendégeink lesznek a busók itt a
térségben, Kiszomborra 9-én 14 órakor érkeznek. És ebben a hónapban, 18-án még tervezünk egy rétessütést is.
■ 1%
A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör tisztelettel köszöni eddigi felajánlásaikat, és kéri, ha
teheti, tegye ezt továbbra is. Céljaink az alábbiak: Hagyományápolás. Műemlékvédelem, kiadványszerkesztés, rendezvényszervezés. A község hagyományainak felelevenítése, megőrzése, 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
tagsága

2019. JANUÁR

KISZOMBORI HÍRADÓ

2019. JANUÁR

■ A „Kiszomborért” Alapítvány számára is
felajánlható a szja 1 %-a. Kiszombor község
kultúrája, sportélete, környezetének védelme,
megújulása a fő célja az önkormányzati alapítá-

sú alapítványnak. Ha segíteni szeretné ezt a tevékenységet, támogathatja az alapítványt.
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Adószámunk: 19082930-1-06
Számlaszámunk: 56800016-10000898.
Köszönjük.
A kuratórium tagsága

VÁLYOGOSI HÍREK
■ 2019. február 2-án (szombaton) 8.30-kor
egyesületünk BESZÁMOLÓ és TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉST tart Kiszomboron, az Ady Endre Művelődési Házban (Szegedi u. 13.). Amennyiben
a megjelölt időben a közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt közgyűlés időpontja változatlan napirendi pontokkal: ugyanaznap reggel 9.00 óra. Az alábbi tervezett napirendi pontokkal:

nyílt szavazással fog dönteni. Jelentkezni vagy
a státuszokra bárkit jelölni a közgyűlésen, az
egyesület e-mail-címén vagy a jelölőbizottsági
tagoknál /Fodor A., ifj. Hatvani J., Varga I./ lehet.
■ 2018. 11. 27-én a déli órákban 8 mázsa 2 –
3 kg-os ponty érkezett tavunkba. 2018. évben
összesen: 4700 kg pontyot és 2500 kg keszeget, azaz összességében 72 mázsa halat telepített egyesületünk.

1. Elnöki megnyitó.
2. Vezetőségi tagok beszámolója.
3. Az Ellenőrzési Bizottság beszámolója.
4. A Fegyelmi Bizottság beszámolója.
5. Hozzászólások.
6. A Jelölő Bizottság beszámolója.
7. Tisztújító szavazás.
8. Alapszabály és horgászrend- módosítás.
9. 2019. évi engedélyárak meghatározása.
10. 2019. évi költségvetési terv elfogadása.

■ Megkezdődött az új kártyaformátumú horgászigazolványok kézbesítése. Kérünk minden horgásztársat, hogy minél előbb igényelje
meg új formátumú horgászigazolványát, online
a https://horgaszjegy.hu/ oldalon vagy egyesülete gazdasági ügyeinek intézőjénél.
2019. évre érvényes állami jegyet CSAK az kaphat, aki ezen igazolvánnyal rendelkezik.
■ Lehetőség van az új kártyaformátumú horgászigazolvány „HORGÁSZKÁRTYA” birtokában
kedvezményes telefon-előfizetésre /Mohosz
flotta/ a TELEKOM szolgáltatónál. Kettő darab
szám, illetve készülék igényelhető, melyek közül az egyik lehet meglévő előfizetés. Kedvező díjszabás mellett a flottába tartozó előfizetők egymás között ingyen beszélhetnek. Részletek: a valyogos.hu oldalon, vagy a Telekom kirendeltségein.

11. Zárszó.
Kérünk minden a tóért, egyesületünkért tenni
akaró és a vezetőségi munkához kedvet érző
sporttársat, hogy jelentkezzen. Az elnöki, titkári, gazdasági felelős, sport- és ifjúsági felelős,
tómester-környezetvédelmi felelős és bizottsági tagok és azok vezetőinek feladatai az egyesület alapszabályában rögzítettek, amelyek az
egyesület honlapján elérhetők.
A jelöltekről a megjelent tagság a közgyűlésen

■ Január 31-ig 06 – 18 óra között napijegyes
horgásztársaink, II. féléves vagy éves területi jeggyel rendelkező horgásztársaink 06 – 22
óra között horgászhatnak tavunkon.
■ Tavunkon a pergető horgászat tiltott további intézkedésig.
■ Egyesületünk 2019. évben a állami horgászvizsgáztatást várhatóan március hónapban kez-

di meg. Kérjük, tájékozódjon egyesületünk
honlapján.
■ Fogási napló leadási határideje 2019. február
28. Annál az egyesületnél kell leadni, amely kiállította. Azon tagjaink, akik jövőre is egyesületünknél kívánnak állami jegyet váltani, a szokott
helyeken adhatják le fogási naplójukat (Oláh S.,
Tóth J. - művelődési ház), azon tagjaink, akik
más egyesületnél tervezik a 2019. évi állami
jegy váltását, azoknak Oláh Sándornál kell leadni fogási naplójukat. A határidőn túl vagy összesítés nélkül leadott fogási napló esetén 2000 Ft
pótdíjat kell fizetni.
■ A 2017. évi személyi jövedelemadó 1 %-ának
felajánlásából egyesületünk 2018. évben
182.878 Ft-ot kapott, amit környezetrendezésre
fordított. A felajánlásokat KÖSZÖNJÜK.
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