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 A trianoni békeszerződés 100. évfordu-
lóján, június 4-én megváltozott megyénk 
neve, Csongrád-Csanád megyére. Napjaink 
Csongrád megyéjének délkeleti egysége az 
egykori, 1030-ban alapított Csanád várme-
gye két délnyugati járása volt korábban. Láz-
ár János országgyűlési képviselő indítványá-

ra, 70 év után megyénk neve a csanádi iden-
titást is őrzi majd.

 Csongrád megye 1950 óta működik a mai 
közigazgatási határai között. A kommunis-
ta diktatúra kiépítésének egyik utolsó fázisa-
ként ugyanis Rákosi Mátyás és pártállama föl-

számolta a hagyományos magyar önkormány-
zatiságot és annak történelmi szerveit, köztük 
a vármegyerendszert, helyette pedig a szov-
jet mintájú tanácsrendszert vezette be. Ekkor 
alakult ki tehát a mai Csongrád megye. Há-
rom egykori történelmi vármegyei entitásból 
áll: a 11. században Szent István által alapított 

KIS LÁDÁBAN 
NAGY LEHETŐSÉG

Készült a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 
a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás területén, 
különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és 
előkezelő rendszerre” című, KEHOP-3.1.2-17-2018-00004 
kódszámú projekt keretében

A HÁZI KOMPOSZTÁLÁS ELŐNYEIHÁZI KOMPOSZTÁLÁSI LEHETŐSÉG
A PROJEKT KERETÉBEN Házi komposzt előállításával nem csupán a kertekben, korlát- 

és balkonládákban, illetve cserepekben élő növények számára 
nyerhető értékes, tápanyagban gazdag humusz, hanem 
számos más aspektusból is lehetőség nyílik a környezet 
védelmére. 
Egyrészt mivel a keletkező humusszal megoldható bármilyen 
típusú növény táplálása, így nincs szükség többé otthon 
műtrágyára és egyéb, jelentős ökológiai lábnyommal előállított 
mesterséges növénytápszerek alkalmazására, ami érezhető 
költségmegtakarítást is eredményez a háztartások számára.
Másrészt a házi komposztálás segítségével akár több, mint 
30%-kal is csökkenthető egy-egy átlagos háztartásban a 
keletkező kommunális hulladék mennyisége, ezáltal csökken-
thető a hulladéklerakó telepeken ártalmatlanításra kerülő 
szerves hulladék mennyisége amellett, hogy a házi komposz-
tálás során értékes haszonanyagot állítunk elő, és a „szemét-
ből” termésnövelő anyag lesz.

Az említett beruházás részeként, a Szegedi Hulladék-
gazdálkodási Nonprofit Kft. és az FBH-NP Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. által közszolgáltatott egyes településeken 
lehetősége nyílik a lakosságnak térítésmentesen házi 
komposztálóládák igénylésére a rendelkezésre álló keret 
kimerüléséig. Összesen 3120 darab, előre gyártott, minőségi 
komposztáló edény osztható ki a projekt keretében a 
lakosság számára.

ALGYŐ  |  BALÁSTYA  |  BORDÁNY  |  DESZK  
FERENCSZÁLLÁS  |  FORRÁSKÚT  |  KELEBIA  |  KISZOMBOR
KLÁRAFALVA  |  KÜBEKHÁZA  |  ÖTTÖMÖS  |  RÖSZKE
SZATYMAZ  |  TOMPA  |  ÚJSZENTIVÁN  |  ÜLLÉS
 

Kohéziós Alap

A projekt ezen elemében érintett települések az alábbiak:

Avagy tudnivalók
a házi komposztáláshoz

JÚNIUS 4-TŐL: CSONGRÁD-CSANÁD MEGYE

TISZTELT LAKOSSÁG!
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a háztartásokban keletkezett zöld hulladék környezetbarát elhelyezésének 

és újra hasznosításának érdekében 250 darab 300 literes komposztáló edényt oszt ki a lakosság számára.

Komposztálót igényelhet az a belterületen élő kiszombori ma-
gánszemély, aki nem szünetelő hulladékgazdálkodási szerződés-
sel rendelkezik és hulladékszállítási közszolgáltatási díjfizeté-
si kötelezettségének eleget tett, melyet igazol az utolsó kifizetett 
szemétszállítási díj csekkel, vagy átutalási bizonylattal. 

Az igénylőlap minden háztartás részére az elkövetkező napok-
ban kiküldésre kerül, illetve a http://www.kiszombor.hu/hirek/
komposztalo-edenyzet-kiosztasa.html linken is elérhető, melyet 
igénylés esetén kérünk kitöltve 2020. július 3. napjáig hivatalunk-
nak személyesen, postai úton, vagy a ph@kiszombor.hu e-mail 

címre szíveskedjenek visszajuttatni. A komposztáló edények ki-
osztása az igénylések beérkezési sorrendjében, a készlet erejéig 
történik. 
Az edény átvétel helyéről történő elszállításáról az átvevőnek kell 
gondoskodnia.
Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy a szelektív hul-
ladékgyűjtő edények a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit 
Kft. szervezésében kerülnek kiosztásra, melynek várható idő-
pontja augusztus vége – szeptember eleje közé fog esni.

KISZOMBOR NAGYKÖSZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A komposztáló edények átvehetők: •  július 7-én (kedd)   8-17 óráig
•  július 9-én (csütörtök) 8-16 óráig
•  július 11-én (szombat)   8-12 óráig
a Móricz Zsigmond utca 1. szám alatt (Kastély, Lovarda épület).
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Csongrád vármegye és Csanád vármegye, va-
lamint a 13. században szerveződött Torontál 
vármegye területének kisebb-nagyobb része 
terül el megyénk jelenlegi határai között – fog-
lalta össze Miklós Péter történész, aki 2017-
ben a megyei közgyűlés tagjaként terjesztette 
elő a névváltoztatás anyagát.
 Ezen vármegyék, mint közigazgatási egysé-
gek a török megszállás időszakában elenyész-
tek, s csak a 18. században – már a Habsburg-
adminisztráció idején – szervezték őket újjá. 
Csongrád vármegye 1723-ban, Csanád vár-
megye 1730-ban, Torontál vármegye 1779-ben 
tartotta meg az újjáalakulást követő első köz-
gyűlését. A polgári korszak közigazgatási és 
vármegyei rendszerének szabályozása után 
Csongrád vármegye székhelye Szentes, Csa-
nád vármegye központja Makó, Torontál vár-
megye székvárosa Nagybecskerek volt – idéz-
te fel az igazgató.
 Csanád vármegye területét a trianoni bé-
kediktátum befolyásolta, 1923-ban a Tria-
non által Magyarországtól elszakított Arad és 
Torontál vármegye egy-egy kisebb, hazánk te-
rületén maradt sávját hozzá csatolták, ezzel lét-
rehozva Csanád-Arad-Torontál közigazgatási-
lag egyelőre egyesített vármegyét. 1945-ben 
azonban a nevét megváltoztatták: ismét Csa-
nád vármegye lett. A baloldali Nemzeti Pa-
rasztpárt színeiben politizáló, valójában tit-

kos kommunista párttag Erdei Ferenc belügy-
miniszter ugyanis rendeletben szüntette meg 
a „közigazgatásilag egyelőre egyesített várme-
gye” elnevezést, mivel azt „revizionistának” 
minősítette. 
- Annak ellenére, hogy 70 évig Csongrádnak 
nevezték megyénket, a csanádi részen élők ma is 
igyekeznek őrizni csanádi identitásukat – zárta 
le a történelmi áttekintést Miklós Péter.
 Az 1030-ban alapított Csanád megye 1920 
után az ország közepéből a szélévé vált, az or-
szághatárt megváltoztató erőszakos triano-
ni diktátum következményeként – mond-
ta Juhász Tünde kormánymegbízott. Az Or-
szággyűlés Lázár János országgyűlési képvise-
lői indítványára - ellenszavazat nélkül -, még 
2017-ben fogadta el, hogy 2020. június 4-től, a 
trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfor-
dulójától, megyénk, Csongrád-Csanád megye 
lesz.
- Büszkén viselheti megyénk immár Csongrád 
mellett Csanád nevét is, amely mindenképpen 
eszmei értékkel bír. Hiszem, hogy legalább ilyen 
jelképes orvosságra minden magyar lelkének 
szükség lenne!  – jegyezte meg. Hozzátéve: más-
részről az 1000 éves magyar közigazgatás fontos 
egysége, a legrégebbi vármegyénk, Csanád neve 
ily módon a harmadik évezredben is tovább él, 
őrizve múltunkat, örökségünket. 
 

A névváltozással kapcsolatban a megyénk-
ben élőknek nincs teendőjük, hiszen a sze-
mélyes okmányok országosan egységesek – 
hangsúlyozta dr. Juhász Tünde. 
 Gémes László, a Csongrád Megyei Önkor-
mányzat elnöke úgy vélte: az ország megyéinek 
elnevezése ma sem tükrözi teljes mértékben a 
történelmi Magyarország vármegyéinek az or-
szág területén meglévő örökségét. A június 4-i 
névváltozás alkalmából pedig a megyei önkor-
mányzat emlékérmet készíttetett. Az érme elő 
lapján oldalán Csongrád-Csanád megye címe-
re, míg a hátoldalán a két megye nevével ellá-
tott pajzs, a megye határvonala, valamint a je-
lenlegi és a korábbi megyeszékhelyek látható-
ak – tette hozzá. 
A megyenév változásáról röviden
 Lázár János Miniszterelnökséget vezető mi-
niszterként 2017. március 31-én javasolta a 
megyei közgyűlésnek, annak véleménynyilvá-
nítását kérve: Csongrád megye neve Csong-
rád-Csanádra módosuljon. A Csongrád Me-
gyei Közgyűlés 39/2017. (VI.30.) Kgy. hatá-
rozatával döntött Lázár János javaslatáról és a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szó-
ló törvény vonatkozó rendelkezései alapján 
támogatta a névváltozást. Az Országgyűlés 
19/2017. (X. 5.) OGY határozatával döntött ar-
ról, hogy 2020. június 4-től Csongrád megye 
neve Csongrád-Csanádra módosul.

BÖLCSŐDEI HÍREK
 Mint minden évben, 2020 márciusának elején 
is kokárdát készítettünk, zászlót festettünk a gye-
rekekkel, lelkesen készülve nemzeti ünnepünkre. 
Mire felvirradt március 15-ének reggele, megvál-
tozott körülöttünk a világ! Olyan módon, amit mi 
még nem tapasztaltunk meg életünk során. A vi-
lágban zajló koronavírus-járvány már hazánkat is 
fenyegette, érintette. Az emberi életeket óvó ál-
lami intézkedések, korlátozások következtében 
bölcsődénk egyik napról a másikra üres fészek-
ké vált. A hangos gyermekzsivajból hirtelen nagy 
csend lett.
 A központi szabályozásoknak megfelelően az 
első hetekben csak olyan gyerekeket fogadhat-
tunk, akiknek szülei a járvány elhárításában dol-
goztak, vagy közfeladatot láttak el. Ez 1-2 kisgyer-
meket érintett, így az ő ellátásuk mellett már az 
első napon bekapcsolódtunk településünk idő-
seinek ellátásába: besegítettünk a bevásárlásba, 
gyógyszerek felíratásába és kiváltásába, ebédek 
házhoz szállításába, ételhordók fertőtlenítésé-

be. Az önkormányzat kérésére megvarrtunk közel 
1500 maszkot Kiszombor lakosai részére. Tettük 
ezt, a körülöttünk lévő bizonytalanság és beteg-
ség miatt félve, családunkat féltve, de nagy segí-
teni akarással. Ezek mellett igyekeztünk kapcsola-
tot tartani a kényszerűségből otthon maradt csalá-
dokkal, kihasználva az online tér adta lehetősége-
ket. Játékos, kreatív ötleteket küldtünk az otthon 
töltött idő hasznos eltöltésére. Kiszombor Nagy-
község Önkormányzata igyekezett minél több se-
gítséget nyújtani a családoknak a járványhelyzet 
idején is. Ezek között szerepelt az otthon maradt 
gyerekek számára ebéd biztosítása házhoz szál-
lítással, így beindult a konyhánk működése is már 
nagyobb létszámmal. A hetek múlásával és a jár-
vány csendesedésével ügyeleti formában, szigorú 
higiéniai szabályok betartása és betartatása mel-
lett egyre több kisgyermeket fogadhattunk. Május 
25-én pedig végre ismét megnyithattuk kapunkat 
a családok előtt. 
 Mivel sajnos a vírus velünk maradt, továbbra is 

nagy odafigyelésre és óvintézkedésekre van szük-
ség, hogy meg tudjuk védeni gyermekeink és egy-
más egészségét. Időközben új bölcsődénk is elké-
szült. Az elmúlt hetek során napi feladataink ellá-
tása mellett takarítottuk, csinosítgattuk új bölcső-
dénket és csomagoltuk, dobozoltuk azokat a tár-
gyakat, amelyekre a mindennapokban most nincs 
szükségünk. Az Önkormányzat segítségével már 
jó néhány autónyi rakományt át is szállítottunk. 
Kiszombor új bölcsődéje falunk egyik legszebb és 
legkorszerűbb épülete lett, és lassan teljesen ké-
szen áll a gyerekek fogadására. Modern, korszerű 
környezetben, klimatizált, tágas és gyönyörű cso-
portszobákban, a már megszokott családias han-
gulattal, szeretetteljes, elfogadó légkörrel, szak-
mailag jól felkészült, tapasztalt csapattal várjuk a 
hozzánk érkező családokat. 
 Ha szeretnék gyermeküket bölcsődénkbe írat-
ni, keressenek bizalommal a 297-070-es telefon-
számon.

Pópityné Hegyes Szilvia bölcsődevezető

ÓVODAI HÍREK
RUgALMAS VÁLtOZÁSOk ÉS MegOLdÁSOk 
AZ OVIbAN
■ Megállapíthatom, hogy gyors, azonnali váltások 
sorozatával kellett szembesülnünk, és kellett vil-
lámgyors megoldásokat találnunk az elmúlt hóna-
pokban, az óvodában is. 
 A járványhelyzet miatti rendkívüli szünet elren-
delésével jelentősen megváltozott az óvodai éle-
tünk is. Mindannyian soha nem látott helyzet-

ben találtuk magunkat egyik napról a másikra. A 
jól megszokott életritmusunk megtört, terveinket 
felülírta valami teljesen váratlan dolog. Természe-
tesen mindannyiunk érdekében és főleg védel-
mében mi is megtettük az óvintézkedéseket. Fo-
kozott fertőtlenítést végeztünk, és most is betart-
juk az elvárt higiéniai szabályokat. A munkavég-
zés sem állt le teljesen, hiszen az ebédek kiosz-
tása, a házhoz szállításhoz az igények felmérése, 

szájmaszkok varrása, az udvarok rendben tartá-
sa, a fűnyírás is a mi dolgunk, nem is beszélve az 
óvodai beiratkozásról. Ez utóbbi most a rendkívü-
li helyzetre hozott eljárásrendek szerint - online – 
történt, és nagyon köszönjük, hogy a szülők part-
nerek voltak ebben is. 
 Kezdetektől volt 2-5 gyermek ügyeletben, ami 
május 24-ig felszaporodott 15-re. 

Folytatás a 4. oldalon!



 Felváltva szabadságon voltunk, de közneve-
lési intézményként, igazi pedagógusokhoz mér-
ten - nem hagytuk magukra a gyerekeket, a csa-
ládokat. Hiszen ez a hivatásunk, amit nagyon sze-
retünk, és úgy gondoltuk, hogy ezekben a nehéz 
napokban talán még inkább fontos, hogy kapcso-
latban maradjunk a legfontosabb partnereinkkel. 
Online munkavégzést szerveztem, és bátran ál-
líthatom, hogy kollégáim kreativitása, empátiája, 
magas szintű szakmai tudása nap mint nap meg-
mutatkozott a csoportokkal való napi pedagógiai 
kapcsolattartásban. 
 Nagy köszönet illet minden anyukát, apukát, 
akiknek segítségével a játékos fejlesztő feladatok 
eljutottak a gyerekekhez, és 1-1 fotóval, rövid vi-
deóval, leírt szövegekkel mutatták meg az ottho-
ni közös munkát. Különösen igaz ez azokra, akik 
iskolás gyermekeik otthoni tanulásában is segí-
tettek, és még a kisebb gyermekek nevelésére is 
szakítottak időt.
 Azokra is gondoltunk, akiknek nincs otthon 
online lehetőségük, okos eszközük. Igyekeztünk 
őket telefonon megkeresni, és ha igény volt rá - 
színezőket, feladatlapokat kérhettek és vihettek el 
gyermekeiknek. Az iskolába készülőkre kiemelten 
figyeltünk, és életkoronként differenciált feladato-
kat, verseket, meséket osztottak meg az óvó né-
nik a zárt csoportokban - segítő magyarázatok-
kal, személyes bejelentkezéssel, mesemondással, 
példaadással.
 Nagyon szép gesztust tettünk és kaptunk is. 
A „HIÁNYOZTOK” felirat elhelyezése után a csa-
ládok ablakaira is felkerültek a gyermekek ál-
tal készített csoportjukat jelképező figurák, sőt a 
„Ficánkák” egy szívhez szóló plakáttal is megör-
vendeztették kollégáinkat, amit a felirat mellé, a 
kerítésre helyeztek el. 
 Azután ismét egy gyors váltás következett! Két 
nap alatt kellett megszerveznünk a gyermekek fo-
gadását, étkezésük megrendelését, mert meg-
szüntették a rendkívüli szünetet. Örültünk, hogy 
ismét gyermekzsivajtól hangos az ovi, hogy nem-
csak egy-egy megosztott poszttal, hanem a va-
lóságban is meg tudjuk ünnepelni a gyermekna-
pot az oviba járó 70 gyermekkel, még ha rögtö-
nöznünk is kell. Az elmúlt napokban mégiscsak el-
búcsúzhattak közösen a nagyok az óvodától, fo-
gadni tudtuk az új ovisokat és szüleiket, megle-
petést szerveztünk a gyermeknapra, és mi is kap-
tunk! Balázs Zoltán kezdeményezésére sokan be-
kapcsolódtak a hátsó udvar babaházának vihar ál-
tal megrongált tetejének javításában, és a forró 
nyári napokat az alapítványtól és felajánlásokból 
vásárolt napvitorlák felszerelésével tették sokkal 
elviselhetővé. Köszönjük a műanyag palát Langó 
Ferencnek, a napvitorlák vásárlását a „Mosoly-

gó Gyermekarcok” Alapítványnak, Horváth Zsolt-
nak, Balázs Zoltánnak, Akteke Alexandrának, 
Békési Jánoséknak, Békési Lászlóéknak, Nagy 
Zoltánéknak. Hálásak vagyunk a szuper csapat-
nak, akik az építkezésben közreműködtek: Balázs 
Zoltán, Tóth Sándor, Kovács György, Nemes Patrik, 
Túri Tamás. Valamennyi ovis kisgyermek és mun-
katársaim nevében nagyon szépen köszönjük a 
segítséget, a támogatást és a munkát! Nagy örö-
met szereztek vele a gyerekeknek!

börcsökné balázs Márta, óvodavezető

MÉgIScSAk SIkeRüLt! 
■ A szülők igényét felmérve és a rendkívüli hely-
zethez alkalmazkodva, az idén is ünnepi keretek 
között búcsúztattuk el a nagycsoportosainkat. Kö-
rültekintő óvintézkedésekkel és nagy lelkesedés-
sel készültünk a nagy napra. Nem maradt el az ovi-
tól való búcsúzás.
 Azokkal a gyerekekkel, akik óvodában voltak - 
közösen gyakoroltunk a verseket, énekeket, a tán-
cos koreográfiát. Azokkal pedig, akik az otthonlé-
tet választották ezen időszakban, online adtunk 
meg minden segítséget a felkészüléshez.
 A gyerekek többsége megjelent a búcsúzta-
tás napján, azonban a kiszámíthatatlan időjárás 
az idén sem volt kegyes hozzánk. Az esőzés mi-
att nem tudtuk megtartani az udvaron tervezett és 
szépen előkészített programot.
 Az óvintézkedések szem előtt tartásával az óvo-
da épületén belül, szűk körben zajlottak az ese-
mények. A gyerekek életkorának megfelelő, meg-
hitt módon „büszke nagyokként” köszöntek el ba-
rátaiktól, a jól ismert csoportszobáktól a gyere-
kek. Minden csoportban ajándékokkal halmozták 
el őket az ott dolgozó felnőttek, mely a tarisznyá-
ba kerülve jelképezte a „nagy kalandra” való fel-
készülést, elindulást.
 Az óvodavezető és a meghívott vendégek előtt 
versekkel, énekekkel búcsúztak az iskolába ké-
szülők a többi óvodás kisgyermektől és az eddig 
velük foglalkozó felnőttektől.
 Az ünnepség során sor került Geráné Rózsika, 
nyugdíjba vonuló, szeretett dadusunk búcsúztatá-
sára és az intézményünket segítő támogató sze-
mélyek Szűcs Éva és Fancsali Zoltán köszöntésé-
re. 
 Videofelvétel és számos fotó készült, mely által 
minden érdeklődő „kint rekedő” bepillantást kap-
hatott az eseményről.
 Szeptembertől új kihívások elé állnak a most el-
köszönő nagycsoportosok, megkezdődnek az is-
kolai évek. Biztosak vagyunk abban, hogy sok él-
ménnyel és szeretettel felvértezve indulnak útnak, 
és boldogan gondolnak majd vissza óvodás éveik-
re. Sok sikert kívánunk nektek!

Jani edit, óvodapedagógus, mentorpedagógus

„NeM VAgYUNk MI PUdINgOk!”- 
AVAgY, gYeRMekNAP AZ óVOdÁbAN
■ Intézményünk minden évben törekszik arra, 
hogy óvodásaink mindennapjait színesebbé, vál-
tozatosabbá tegye. Ez alól a gyermeknapi prog-
ram sem kivétel. Ebben a nevelési évben - a koro-
navírus miatt - kissé másként sikeredett, mint ko-
rábban, de mégiscsak egy szuper jó, valóságos 
meglepetés lett. Szerényebb programmal, és na-
gyobb távolságot tartva igyekeztünk megünne-
pelni a gyerekeket. Kint az udvaron közös játékos 
tánccal kezdtük a napot, majd ezt követően va-
lamennyi csoport a kijelölt helyén elfogyaszthat-
ta minden gyerek nagy kedvencét - a pudingot. 
A „Puding Cukrászdákban” mindenki kedve sze-
rint kérhette a feltéteket, szórhatták a cukorkákat, 
nyomhatták a tejszínhabot csemegéjükre. „Újra itt 
van a nagy csapat” zenét hallgatva, vidám eszege-
tés közben egy kicsit újra együtt lehetett az óvoda 
apraja és nagyja.

tRIANON 100, 
AVAgY A „NeMZetI öSSZetARtOZÁS NAPJA”
■ A hazaszeretetre nevelés, a nemzeti kincse-
ik megőrzése, magyar néphagyományaink meg-
óvása, megvédése és gyerekekkel való megis-
mertetése óvodánk Pedagógiai Programjában is 
hangsúlyosan megjelenik. Ezért fontos számunk-
ra, hogy nemzeti ünnepeink mellett halljanak egy 
olyan eseményről is mely globálisan megváltoztat-
ta a magyar nemzetet. Egy egyszerű, de bensősé-
ges, - a gyermekek számára is érthető - kis kiállí-
tást rendeztünk óvodánkban. Közös beszélgetés-
sel, az otthonról hozott információk kibővítésével 
emlékeztünk meg a 100 éve történt tragikus ese-
ményről.

balázs tímea, óvodapedagógus
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Ianovici Lídia Lívia
Kis Imre
Kolompár Gábor Brendon
Matos Zoltán
Mezei Rebeka
Pásztor Aurélia Anna
Pesti Léna
Petrovics András
Ratalits Lara Regina
Sárkány Benett
Sinkó Mihály
Szalárdi Roland Norbert
Szűcs Gréta
Tasi Regina

Bakos Tamás Tibor
Baksa-Papp Nimród
Balázs Izabella
Benyó Ádám
Berényi Cintia
Bottyán Jázmin
Bottyán Sándor
Búza Kevin
Czavalinga Csaba Péter
Czavalinga Gábor Attila
Demkó Blanka
Engler Lili
Gulyás Veronika
Horváth Leila



OVIFOcI
■ Ezúton szeretném megköszönni a sok elisme-
rést, támogatást az óvodavezetőnek, óvónőknek. 
Az iskola vezetésének a tornacsarnok biztosítását. 
Szirbik Imre, alpolgármester úrnak, hogy lehető-
séget ad a versenyeztetésre, valamint Simon Szil-
veszternek, akivel az óvodai évek után közösen 
foglalkozunk a gyerekekkel. Bozsik-tornára visz-
szük őket, őszi-tavaszi fordulóra, télen pedig te-
remtornára. Nagy örömömre szolgál, hogy a kicsik 
ilyen aktívan részt vesznek a foglalkozásokon.
Továbbra is várjuk azokat, akik szeretnének komo-
lyabban labdarúgással (focival) foglalkozni. A je-

lentkezőket szívesen leigazoljuk és a Kiszombori 
Sportkör versenyezteti őket.
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Fancsali Zoltán

■ Az idei tanév utolsó 3 hónapja rendhagyó-
ra sikeredett. Március 13-án pénteken a gyere-
kekkel úgy köszöntünk el egymástól, hogy hét-
főn találkozunk, de ebből nem lett semmi. For-
gassuk vissza az idő kerekét, mi is történt?
Március 16-án a pedagógusokkal összeültünk, 
és arról döntöttünk, hogy milyen módon fog-
juk a diákokkal tartani a kapcsolatot. Az iskola-
vezetés feltérképezte, milyen informatikai hát-
térrel rendelkeznek a családok, és az elkövet-
kezendő 10 nap alatt ott segítettünk, ahol kel-
lett. Ez alatt minden diák e-mail-címet készített 
magának, amin keresztül felvettük a kapcsola-
tot egymással.
 Az első hetek azzal teltek, hogy beindítot-
tuk a rendszert: a pedagógusok megtapasztal-
ták, hogy mennyi az optimálisan elvégezhető 
feladat, a diákok pedig megalkották saját napi-
rendjüket. Ha valaki „eltűnt volna” a rendszer-
ben, nem adott jelet magáról, azt az igazgató-
ság telefonon és személyesen (a kötelező higi-
éniás szabályok betartásával) meglátogatta. 
 A hetek múlásával a gyerekek megszok-
ták, hogy a tanítás ugyanolyan rendben zajlik, 

mint az iskolában: minden osztálynak megvolt 
a maga órarendje, tehát ha valaki leült a feladat 
elé reggel, délutánra elkészíthette az aznapi 
leckéjét. Természetesen az alsós tanulók eseté-
ben az önállóság még életkori sajátosságaik mi-
att nem működött. A szülők valamelyikének ott 
kellett lenni, és pótolni kellett a tanító nénit. Tu-
dom, ez nem volt egyszerű feladat több szem-
pontból sem: a kényszerű szabadság anyagi-
lag nagyon megtépázta a család költségvetés-
ét. Volt olyan, akinek az állása került veszély-
be vagy szűnt meg a pandémia miatt. A tanítás 
technikájáról eddig azt hitték sokan, hogy na-
gyon egyszerű, de most kiderült, mégsem! To-
vábbá nehézséget okozott, hogy ha több kisko-
rú gyermek volt otthon a családban, így be kel-
lett osztani, kire mikor kerül sor.
 A tavaszi szünet után úgy tűnt, lassabban 
telik az idő, és érezhető volt mindkét részről a 
fáradtság. Az idő egyre melegebbre fordult, s 
mindenki a szabadba vágyott, de a hírek még 
mindig arról szóltak, hogy pünkösdig biztosan 
nem lesz változás. A tanév utolsó két hetére 
egy kicsit oldódott a szigor: lehetőség nyílt arra, 

hogy a dolgozó szülők gyermekeit az iskola – 
kis csoportokban - fogadja gyermekfelügyelet-
re.  Akik nem mutattak elég aktivitást az ottho-
ni tanulás alatt, a pedagógusok behívták felzár-
kóztatásra a sikeres tanév zárása érdekében. 
Az utolsó két hét változatos időjárása mellett 
már csak a ballagás szervezése maradt. A nagy 
iskola udvarára terveztük, gyermekenként két 
fő hozzátartozóval. (Ennyit engedett a jogsza-
bály.) A szülők kérésére esős idő esetére is ki-
dolgoztunk egy változatot, aminek az volt a hát-
ránya, hogy – jogszabály szerint – nem lehetett 
a ballagókon és a tanárokon kívül jelen senki 
a helyiségben. Óvatosságból az utóbbi szerint 
rendeztük meg az eseményt, de a szívünk na-
gyon fájt az otthon maradó és a korrekten kint 
várakozó szülőkért, családtagokért. Tisztában 
voltunk azzal, hogy technikailag nem lett vol-
na semmi akadálya annak, hogy együtt ünne-
peljünk, de nem lehet megkockáztatni a bünte-
tést! A műsorról videofelvétel készült.

ISKOLAI HÍREK

Folytatás a 6. oldalon!
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ÚJAbb LÁtVÁNYOSSÁggAL bőVüL 
A PAVILON
■ Legnagyobb örömünkre hónapról hónapra elő-
rukkolhatunk valamilyen újdonsággal az Oláh Ve-
ronika Alapítvány életében. Nagyon sokan áll-
nak az alapítvány mellé a saját anyagi  lehetősé-
geinken túl, amelyeket nagy tisztelettel köszö-
nünk meg ismét. Most KŐSZEGI ZOLTÁN díszítő-
kovácsot ihlette meg az Oláh Veronika által terve-
zett monogram, amely már sok- sok kisdiák okle-
velén, jutalomkönyvében díszlik. Így a valaha Ve-
ronika párnáin levő betűhímzés vasból, a tűz me-
legével, a formáló kéz lendületével rajzolódik elő.  
Ott lesz a pavilon homlokzatán az OVA-jelkép. Kő-
szegi Zoltán is felajánlás-
ból, szeretettel adomá-
nyozta szép alkotását. 
Kérjük a tisztelt szülőket, 
falunkbelieket és szimpa-
tizánsokat, segítsék az 1 
százalékos adományaik-
kal is az alapítványt. Jel-
szavunk ugyanis az, hogy 
tegyünk együtt gyerme-

keinkért, a kisdiákokért. Tudjuk, az előrehaladás 
megunhatatlan, az alkotó élet alapja.
 A fentiek megjelenését sajnos felülírta a jár-
vány, ám, ez idő alatt sem tétlenkedtünk. Hajdú 
István, "Duka" több puttony földet hordott a pa-
vilon köré. Majd június 15-én négy kedves szü-
lő -Fancsali Zoltán, Kerekes László, Rácz Bálint és 
Cseh Róbert - szétterítette a hatalmas kupacokat. 
Ezzel azt értük el, hogy a füves részről akadály-
mentesen futkározhatnak a gyerekek, s a szint-
különbség miatt nem sérülnek meg. A fű az isko-
lakezdésre valószínűleg átnövi a földet. Ameny-
nyiben ez nem történik meg, akkor füvesítünk. A 
kapu zárószerkezetét Tóth Gábor szülő újból zár-

ható állapotba hozza. A földmunkákhoz az önkor-
mányzat munkaeszközökkel és a törmelék elszál-
lításával járult hozzá. 
 Kérem a tisztelt olvasókat, hogy szánjanak né-
hány percet a pavilon és környékének megtekin-
tésére, és örüljünk együtt ennek az eredménynek. 
Ez örömünket megsokszorozza. Az iskola szépült, 
s egyben a falu is gyarapodott, nem utolsósorban 
gyermekeink javát szolgálja.

köszönettel Süliné Rácz emőke 
kuratóriumi elnök.

AdóSZÁMUNk: 18290763-1-06
bANkSZÁMUNk: 56800016-10014949

OLÁH VERONIKA ALAPÍTVÁNY HÍREI

A küzdőtéren a gyerekek 2 méter távolságra ül-
tek egymástól maszkban, a pedagógusok a le-
látóról nézték végig a szokásostól rövidebb mű-
sort. A zászlóátadás után a hetedikesek búcsúz-
tatóját a nyolcadikosok elköszönő beszéde kö-
vette. Hiányoztak a hetedikesek, akik ilyenkor 
nézik végig a számukra első iskolai ballagá-
si ceremóniát. A megható kivetítés a körülmé-
nyek miatt elmaradt, de a műsort a hagyomá-
nyokhoz híven, a tarisznyában mindenki meg-
kapta lemezen, és otthon megnézheti családjá-
val. Szirbik Imre alpolgármester úr és az igaz-
gatói gondolatok elhangzása után a kiemel-
kedő munkát végző szülők köszöntése követ-
kezett, amit minden évben az osztályfőnökök 
javaslatára készítünk el. Szigeti Tímea és Nagy-
György Ágnes osztályfőnökök köszönik munká-
ját és segítségét: Fancsaliné Szűcs Adrienn, 
Méregné Putnoki Nóra, decsiné Oláh Zsu-
zsanna, Mártonné Miron Ágnes, gulyás Atti-
la, Rácz bálint, Mityók károly, bodor berna-
dett, Vargáné Zatykó beatrix, trutzné bardon 
erika, Langóné tézsla bernadett szülőknek, 
akik 8 éven keresztül segítettek iskolánk ren-
dezvényeinek szervezésében és lebonyolításá-
ban. Áldozatos munkájukat hálásan köszönjük!
Hagyomány, hogy a ballagók közül, tanári ja-
vaslatra, azon diákoknak kerül fel az aláírásuk 
bronzba öntve a dicsőségfalra, akik eredmé-
nyeikkel éveken át öregbítették iskolánk hírne-
vét. Az idei évben két tanuló érdemelte ki ezt a 
nagy tisztességet, s a ballagáson nagy tapsot és 
elismerést kapott: 
 gULYÁS kRIStóF, 
aki kimagasló tanulmányi eredményt tudhat 
maga mögött, matematika és fizika versenye-
ken térségi, megyei, országos és nemzetközi 
versenyeken tagozatos iskolák tanulóit utasítot-

ta maga mögé több éven keresztül.  
 MÁRtON LeVeNte, 
aki kiváló közösségi munkáját több éven ke-
resztül bizonyította, műsorokat, rendezvénye-
ket vezetett, szervezett és megvalósított pro-
fi módon; a művészeti iskola gitár tanszakának 
egyik legtehetségesebb és eredményesebb nö-
vendékeként kiváló minősítést és helyezéseket 
ért el több évben.
 A Kiszombori Diákokért Alapítvány jutalom-
ban részesítette a legszorgalmasabb tanulókat: 
könyvjutalomban részesült Gulyás Kristóf, aki 
több országos és nemzetközi verseny döntőjé-
be bejutott, melyek közül egyet meg is nyert. 
8. évfolyamon kitűnő tanulmányi eredményért 
Márton Levente 7000 Ft-ot kapott. 8 éven ke-
resztül kitűnő tanulmányi eredményéért: gU-
LYÁS kRIStóF, RÁcZ eMeSe 10000Ft pénzju-
talomba részesült. A legalább 4 „tanulós” tárgy-
ból javított tanulók 5000 Ft ösztöndíjat kap-
tak: SZURMAI VIktóRIA, tRUtZ MeLINdA, 
SZOkOL bettINA. 
 Ezután a ballagó diákok kis ajándékkal kö-
szönték meg tanáraiknak áldozatos munkáju-
kat. A záróének alatt bizony kiderült, hogy so-
kan nem tanulták meg a dal szövegét, hiányzott 
a karmester… A műsor zárásaként maszkdobás 
jelezte, hogy V É g e.
 Kedves Szülők! Az utóbbi 3 hónap különö-
sen bebizonyította, hogy az iskola és a csalá-
dok szoros együttműködése szükséges ahhoz, 
hogy a gyermekek jó eredményt érjenek el. 
Szeretném megköszönni áldozatos, erőt pró-
báló munkájukat, kiemelve az alsó tagoza-
tos tanulókat tanító anyukák, apukák kitartá-
sát, türelmét! tudom, nem volt egyszerű, de 
azt hiszem, sokat önállósodtak gyermekeink 
ez alatt az idő alatt önöknek köszönhetően. 

Minden kollégám nevében köszönöm szépen 
a segítségüket!
 
 Kedves ballagó gyerekek Szülei! Nem volt 
példa arra, hogy a család ne látná az elköszö-
nés ceremóniáját (az 1970-es árvíz évét leszá-
mítva, amikor szintén hamarabb lett vége a tan-
évnek, de akkor nem kellett otthon tanulni). 
Higgyék el, mi sem szeretünk magányosan, sa-
ját magunknak rendezni műsort, de sajnos eb-
ből a helyzetből csak egyféleképp lehetett vol-
na kicsit jobbat kihozni: ha az udvaron rendez-
zük meg a ballagást. Sajnos nagy biztonság-
gal előre nem lehetett megjósolni milyen lesz 
az idő, így a biztos ballagás, mint a bizonytalan 
mellett esett a döntés. Tisztelettel kérem meg-
értésüket, s kérem, hogy a szándékot lássák 
bennünk! köszönöm szépen korrekt hozzáál-
lásukat!
 
 Köszönöm segítségét: Szirbik Imre al-
polgármester úrnak, Szegvári Ernőnének, 
Börcsökné Balázs Mártának és a Kiszombori 
Karátson Emília Óvodának, Karkas Mihálynak, 
a Givaudan igazgatójának, Kozma Anikónak 
és Kiszombor Nagyközség Önkormányzatá-
nak Védőnői Szolgálatának, Szűcs Gézánénak, 
Kókai Andrásnénak, s akik magánszemélyként 
ajánlották fel segítségüket számítógép, laptop, 
tablet és mobiltelefon felajánlásaikkal.
 Június 26-ig nyári napközi, majd 29-től a 
hónap végéig nyári tábor várja a gyereket. Au-
gusztusban folytatódik a napközi az új iskolai év 
kezdetéig.
 Szívből kívánok jó egészséget, pihenést, 
kellemes nyarat az egész családnak!

Szabóné Vígh erzsébet
     intézményvezető



7KISZOMBORI HÍRADÓ2020.  JÚNIUS

AZ ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI

I. köNYVtÁbOR
 Most kaptuk az Önkormányzattól a jó hírt (köszönjük, Kozserán Kriszti!), hogy az idén is 
megtarthatjuk a KÖNYVTÁBORT! 2020. augusztus 11-15-ig fog tartani, ugyanazokkal a le-
hetőségekkel, ahogyan a tavalyi évben; egész napos foglalkozással, napi háromszori ét-
kezéssel és nagy-nagy szeretettel várjuk a 20 gyerkőcöt. (Bővebb információ a könyvtár-
ban!)
II. MINIkIÁLLítÁS
 Szeretettel várjuk az érdeklődőket Borsi Sándor Vigyázat! Hamis-ítják! c. kiállítására, 
melyet július végéig tekinthetnek meg a könyvtár folyosóján!

Nógrádiné Vígh krisztina, Adrián Renáta

KÖNYVTÁRI HÍREK
ZÁRt AJtókbóL NYItOtt kAPUk
■ Nagy örömünkre június 15-e óta várjuk Önöket 
ismét a könyvtárban. A megszokott nyitvatartási 
renddel állunk rendelkezésükre, egyelőre a köl-
csönzést (fénymásolást, szkennelést, nyomtatást) 
előtérbe helyezve. A Somogyi-könyvtár szintén ki-
nyitotta kapuit, így akinek könyvtárközi kölcsön-
zésre van szüksége, zökkenőmentesen teljesíthe-
tő a kérése – a régi feltételekkel. A későbbiekben 
pedig bízunk abban, hogy lehet ugyanúgy hasz-
nálni az internetet, lehet hozzánk jönni, beülni, ol-
vasni – a vakáció is itt van már! –, hiszen hosszú 
időt hagytunk a könyveknek, a könyvtár épületé-
nek a pihenésre.
 A pandémia nem tette lehetővé a könyvtári 
nyitvatartást, de mindenképpen szerettük volna, 
ha legalább a kisebb gyerekek számára on-line el-
érhetővé válik néhány mese, mesekönyv. Ezért - 
sok más könyvtárral együtt mi is - olvastunk estén-
ként meséket. Reméljük, hogy sikerült nekik örö-
möt szerezni, bár tudjuk, hogy kicsit néha beleba-
kiztunk az élő közvetítésbe, vagy nem egészen 
úgy sikerült, ahogy gondoltuk, vagy hirtelen azt 
sem tudtuk, mi lesz a vége a megkezdett mondat-
nak ... , de szeretettel meséltünk nektek, gyere-
kek. És természetesen az is öröm volt számunk-
ra, amikor felnőttek is bele-belekukkantottak az 
adásba, sőt, köszönjük a biztató szavakat, a dicsé-
retet. 
 Az április 11-ei programunk is elmaradt a könyv-
tárban, azonban lelkes résztvevőket mégiscsak si-
került találnunk, akik felhívásunkra, megkeresé-
sünkre elmondtak egy-egy költeményt. Videóban, 
hangüzenetben küldték a FB oldalunkra a verse-
ket. 
Ismételten köszönet a résztvevőknek akik; 

Bódi Marianna, Dömösi Zsolt, Jani Edit,
Nógrádiné Vígh Krisztina, Orincsai Roland,
Oros Sándor, Polgár Rebeka,
Prónai Éva, Zomboriné Szabó Klára,
Zsiga Krisztina voltak.
Külön köszönet Fábián Janka írónőnek!
(A videók még elérhetőek a könyvtár FB-oldalán)
 Szóval, nem tétlenkedtünk a zárt ajtók mögött - 
és a szegedi kollégák sem. Májusban megkaptuk 
az új könyveket, ezekből már olvasóink kölcsönöz-
tek is. A hónap végén kértük az önkormányzatot, 
hogy a még teljesen el nem múlt veszélyhelyzet-
ben a szabályok és ajánlások betartásával hadd 
települjünk ki a könyvtár teraszára. Szirbik Imre al-
polgármester úr támogatta az ötletet, felhívva a fi-
gyelmet az aktuális egészségvédelmi intézkedé-
sek betartására.

A Somogyi-könyvtár új, on-line lappal jelentkezett 
„Polc-on – Csongrád-Csanád megyei könyvtáros-
ok hírei” címmel. „A lap legfontosabb célja a szak-
mai információk, hírek közreadása, egymás sike-
reinek, véleményének megismerése, eljuttatá-
sa a kollégákhoz.” Mindettől függetlenül, bátran 
lapozzanak bele egy kattintással a http://www.
sk-szeged.hu/polc-on oldalon. Az első kiadásban 
a KSZR (Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer) 
könyvtárakat bemutató sorozat első állomása a mi 

könyvtárunk, melyet kolléganőm, Nógrádiné Vígh 
Krisztina mutat be dióhéjban.

Változatlanul biztatjuk önöket, könyvtárhasználó-
kat és jövőbeni könyvtárhasználókat, keressenek 
minket, jöjjenek hozzánk, rengeteg jó könyvvel 
várjuk Önöket. Számtalan új és aranyos könyve-
ink vannak a (leg)kisebbek számára is, várjuk őket 
a szülőkkel, mert jó könyvvel könnyebb olvasóvá 
nevelni őket. 
 Kövessenek minket a Facebook oldalunkon is, 
igyekszünk frissíteni az oldalt, minden aktuális in-
formációt megosztunk Önökkel.

Adrián R./könyvtár

Andrási Olivér, 
Andrási Vanda,
Barna Lora Panna,
Kecskés Bogi,
Klonka Evi,
Naszradi Ádi,
Nógrádi Áron,

Sinkó Misi,
Szentandrászki Lili,
Tóth Milán,
Urbán Enikő,
Urbán Petra,
Zatykó Niki,

tRIANONI MegeMLÉkeZÉS 
■ Június 4-én délelőtt csendes megemlékezést és 
koszorúzást tartottunk a Kisteleki téren lévő kop-
jafánál a trianoni centenárium alkalmából. Majd az 
esti órákban gyertyagyújtással emlékezett meg 
községünk e szomorú eseményről. 1920. június 
4-e gyásznapként vonult be a magyar történelem-
be.
 E napon a versailles-i Nagy-Trianon kastély-
ban Benárd Ágost, a magyar kormány népjóléti és 
munkaügyi minisztere, a küldöttség vezetője és 

Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli követ és államtit-
kár aláír-ták az első világháborút lezáró békedik-
tátumot, mely tragikus következményeként darab-
jaira hullott az ország.
 Területének kétharmadát elcsatolták, iparának 
38, nemzeti jövedelmének 67 százalékát veszítet-
te el. 
A trianoni szerződés az etnikai állapotokat, az 
1910. évi népszámlálási adatokat sem vette figye-
lembe, így mintegy 3,2 millió magyar, a magyarság 
harmada került az új határokon túlra. E hatalmas 

veszteséget száz év sem tudta elfeledtetni nemze-
tünkkel, olyan mély seb ez, mely talán sosem fog 
begyógyulni.
 

Wass Albert szavaival élve: 

„FÉL ViLÁgOT iS BEJÁRhATOD, 
MÁS EMBER FöLDJÉN TESTVÉRTELEN LESZEL, 
S ELFúJ A SZÉL, MiNT KóSZA őSZi LOMBOT, 

hA NEMZETEDRőL MEgFELEDKEZEL.”
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HONISMERETI HÍREK
■ A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör tagsá-
gát igen megsínylette a közösségi élet béklyója, 
de egészségünk rendben volt, ahogy községünk 
lakóinak sem volt különösebb problémája ebben 
az időszakban, szerencsére.
 Első találkozásunkat a Helytörténeti Gyűjte-
ményben tartottuk június 17-én, hisz a kultúra háza 
még nem lett felszabadítva, és megbeszéltük kö-
zös dolgainkat.
 A hosszú időszak alatt ahol lehetett, vagy szük-
séges volt, segített a tagság, ki maszkvarrással, 
ki adományaival. A keresztmeszeléseket mindig 
csak két fő részvételével megoldottuk, takarítot-
tuk a Helytörténeti Gyűjteményt, készítettük az 
élőképet.
 Programjainkat egész június végéig szünetel-
tetjük, a kukorica-útvesztővel fogunk nyári sze-
zont kezdeni.
 Terveink szerint az útvesztő július 18-án nyit 
és augusztus 22-éig fog tartani. Az első napon a 
zombori gyermekeket várjuk ingyenes belépési le-
hetőséggel és szeretettel. Esőnap a következő hét 

szombatja. Mert ha útvesztő nyitása, akkor bizto-
san lesz eső. Ez már majdnem hagyomány.

■ A gyermeknap és honismereti tábor helyett sze-
retnénk kicsit kárpótolni a zombori gyermekeket: 
2020. július 11-én fél 8 órai indulással a templom 
elől szombati napon kirándulásra hívunk 40 gyer-
meket Mezőhegyesre. Hazaérni legkésőbb 16 óra-
kor fogunk. A térség országgyűlési képviselő-
je, Lázár János támogatásával megtekinthetjük a 
mezőhegyesi ménesbirtokot és a várost, a Hely-
történeti Gyűjteményt. A honismereti kör az uta-
zási költségeket és a kíséretet biztosítja. Gyerme-
keknek csak némi kis költőpénzt és szendvicset, 
folyadékot, maszkot, taj-kártyát kell hozni az útra. 
Az elmaradt táborra jelentkező gyermekek is je-
lezzék, elfogadják-e a meghívásunkat.
 Jelentkezés a KMHHK e-mail-címén, 
messengeren, illetve a 30/499-8686-os telefon-
számon lehetséges, amíg a létszám be nem telik.
 
köZöSSÉgI SZOLgÁLAt ÉS öNkÉNteS Segítő 

MUNkA A HONISMeRetI köRbeN 2020
A középiskolásoknak a köznevelési törvény sze-
rint az érettségi vizsga előfeltételeként 50 óra kö-
zösségi szolgálatot kell teljesíteniük. A Kiss Mária 
Hortensia Honismereti Kör szívesen fogadja azo-
kat a fiatalokat, akik önkéntes közösségi munkáju-
kat a hagyományőrző tevékenységet folytató hon-
ismereti körben szeretnék teljesíteni. 
Önkéntes segítőket is szívesen látunk körünk-
ben, és ők is találnak nálunk szórakoztató mun-
kákat. Jelentkezni akár nyári munkára is lehet a 
kzhonismeretikor@g mail.com levélcímen, illetve 
messengeren is. 

■ A Helytörténet Gyűjteményt anyagát gyarapí-
tották az elmúlt időszakban: Süli János, Balázs Tí-
mea, Tóvizi Andra. Köszönjük. 

cIVIL öNkÉNteSek HíReI 
Tisztelettel köszönjük KISZOMBOR KÖZÖSSÉ-
GE NEVÉBEN az önkéntes maszkvarrók munká-
ját, akik összességében 1400 db-ot varrtak meg, 

kISZOMbORI SZOcIÁLIS ÉS gYeRMekJóLÉ-
tI INtÉZMÉNY öSSZeFOgLALóJA A JÁRVÁNY 
IdőSZAkÁRóL
■ A koronavírus járvány a Kiszombori Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmény életében is sok változást 
hozott, hiszen ez az élethelyzet mindenki számára 
új és ismeretlen volt. A kialakult helyzethez gyor-
san kellett alkalmazkodni. Így történt ez az idősek 
nappali ellátásában, a szociális étkeztetésben, a 
házi segítségnyújtásban valamint a családsegítő 
szolgálatnál is.  
Nappali ellátás:  
•	 a	 központi	 intézkedéseknek	 megfelelve	 meg-
szüntettük a napi szintű klubéletet, de folyamato-
san tartottuk ellátottainkkal telefonon a kapcsola-
tot, ezzel is próbáltunk segíteni abban, hogy ke-
vésbé érezzék magukat egyedül. 
•	 a	megváltozott	körülmények	miatt	a	napi	élet-
vitelükben is segítettünk: gyógyszerek íratása, ki-
váltása, élelmiszerek házhoz szállítása.
•	 ezek	a	tevékenységek	igényként	merültek	fel	a	

település olyan idős lakosai részéről is, akik nem 
tartoznak ellátottaink közé. Természetesen min-
denki megkapta a számára szükséges segítséget.
Szociális étkeztetés:
•	 a	 járvány	 az	 ellátás	 ezen	 formáját	 is	 érintette,	
a higiénés szabályok fokozott betartása miatt az 
ételhordókat napi szinten fertőtlenítettük, majd át-
tértünk az egyszer használatos edényzetre. 
•	 	át	kellet	 térni	a	gépkocsival	való	ebédkiszállí-
tásra. Hétköznap Kiszombor  Nagyközség Önkor-
mányzatától kaptunk és kapunk  ebben segítsé-
get, szombatonként pedig Balázs Tibor képviselő 
úr szállította, és szállítja jelenleg is 
házhoz az ebédet. Ezt nagyon szépen köszönjük 
neki!

HÁZI SegítSÉgNYÚJtÁS:
•	 a	 házi	 segítségnyújtásban	 a	 gondozónők	még	
fokozottabban figyeltek az ellátott idősekre mind 
higiénés, mind mentális szempontból . 
•	 a	 gondozónők	 természetesen	 betartottak	 és	

betartanak minden óvintézkedést, vigyázva ezzel 
gondozottaik és saját egészségükre.
cSALÁdSegítÉS, gYeRMekJóLÉtI SZOLgÁLAt:
•	 a	 korlátozó	 intézkedéseknek	 megfelelően	 az	
ügyintézés többnyire telefonon történt. Azonban 
a legszükségesebb esetekben megoldottuk a sze-
mélyes ügyintézést a szabályok szigorú betartásá-
val.
NÉPkONYHA:
•	 ezen	ellátási	 forma	sem	szünetelt,	 de	 járvány-
ügyi szabályokat kellett bevezetni és betartatni. 
Ebben nagy segítségünkre voltak településünk 
polgárőrei, amit ezúton is nagyon szépen köszö-
nünk nekik.
A bölcsődében megvarrt maszkokból minden el-
látottnak juttattunk. Ahhoz, hogy a fokozott igé-
nyeket ki tudjuk elégíteni, nagy segítséget kap-
tunk Kiszombor Nagyközség Önkormányzatától és 
szükség volt intézményünk minden dolgozójának 
összefogására.

Furujás Jánosné és Pópityné Hegyes Szilvia

KSZGYI HÍREI

tOVÁbbI HíReINk
 A közművelődési intézményekre vonatkozó or-
szágos rendelkezésekre tekintettel a művelődési 
ház is meghatározatlan időre látogatási korláto-
zást vezetett be 2020. március 17-től.
 Sajnálatos módon számos rendezvényünkről 

le kellett mondanunk a kialakult helyzet miatt, de 
mégis nagy örömünkre szolgált, hogy mennyien 
érdeklődtek programjaink iránt, valamint rengete-
gen kerestek fel minket azzal a kérdéssel, hogy 
mikor nyitja meg kapuit újra a művelődési ház. Bí-
zunk benne, hogy tervezett színes programjaink-
kal mihamarabb megörvendeztethetjük Önöket. 
Reményeink szerint hamarosan visszavonják a 
korlátozásokat, és ismét találkozhatunk Önökkel/ 
Veletek nyári-őszi rendezvényeinken, hisz a kultú-
ra jó létben ékesség, a bajban menedék.
 
 Kövessenek minket Facebook oldalunkon, ahol 
minden aktuális programunkról igyekszünk tájé-
koztatni Önöket.

Zomboriné Szabó klára és bódi Marianna
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A kISZOMbORÉRt ALAPítVÁNY HíReI
■ Az alapítvány alapító okirata az elmúlt időszak-
ban  módosult, bírósági bejegyzése megtörtént. 
Az alapítvány célja kiegészítésre került: „a gyer-
mekjóléti szolgáltatások és ellátások támogatása” 
feladattal.
Az alapítvány Felügyelő Bizottságának új tagjai:

Baranyi István Zoltán 
Gulácsiné Somogyi Ilona - elnök
Márkus-Nagy Adrienn Katalin - elnökhelyettes
Kuratóriumi tagok:
Bíró Sámuelné
Csehné Szűcs Erzsébet
Endrész Erzsébet - elnök
Gazsi Gábor
Görbe Boldizsár

Az előző hónapokban adományok segítségével le-
hetett támogatást utalni gyermekjóléti célra.
KÖSZÖNETünket fejezzük ki Kiszombor közössége 
nevében az adományozóknak:

Anonim, Anonim, Bacsa Levente, Bajnóczi Já-
nos, Bajnóczi Jánosné, Bajnóczi Petra, Duruczné 
Ocskó Edit, Endrész Erzsébet, Gulácsiné Somogyi 
Ilona, Hegyes Balázs, Herczeg Dalma, Kiss Mária 
Hortensia Honismereti Kör, Kiszomborért Alapít-
vány, Lajtár József István, Rónay Eszter Lotti, Sep-
rűcirok Kft., Kiszombor, Tó u. 1/A, Szekeres Krisz-
tián. 
 Sokan a távolból is gondoltak kis falunk bajba 
jutott lakóira, gyermekeire.
 A Kiszomborért Alapítvány Kuratóriuma és a 
Kiszombor Nagyközségi Önkormányzat tisztelet-
tel KÖSZÖNI az adományokat, melyekkel lehetővé 
vált nehéz helyzetbe került gyermeket nevelő csa-
ládok támogatása, gyermekeik jólétének elősegí-
tése.
 Örvendetes, hogy vannak nemes lelkű 
kiszomboriak, akik segítenek a bajba jutottakon.
A Kiszomborért Alapítvány folytatja a támogatá-
sok gyűjtését, tisztelettel köszönjük adományai-

kat a jelölt célra.
 A hirdetmény és kérelem alapján lehet támoga-
tásért fordulni a Kuratóriumhoz, mely megtalálha-
tó a Kiszomborért Alapítvány facebook oldalán.
  Az alapítvány tagjai az elmúlt hónapban frissí-
tették a millenniumi emlékmű tábláin a betűket, 
majd Borsi Sándor önkéntes munkában felújítot-
ta az első iskola emlékmű, ill. a Rákóczi utcai Pe-
tőfi-emléktáblán a betűket.  Rácz Ferenc emelte le 
az iskola emlékmű tábláját a könnyebb felújítást 
segítendő. Köszönet minden ténykedőnek.
 Az ősszel tervezzük a díszpolgári fák, egyrészt 
pótlását, hisz két fa sajnos, kiszáradt, valamint a 
két 2019-ben megválasztott díszpolgár fáját ültet-
ni.
 Az adventnyitáskor hagyományosan az ala-
pítvány szervez színházműsort évek óta, az idén 
a Molnár Dixieland Band zenekar szórakoztatja 
Kiszombor lakosságát.

                                       A kuratórium tagsága

a bölcsőde dolgozóinak is besegítve száz da-
rabbal. Nem csak honismereti körös, hanem sok 
jószándékú civil is segített. 
A munka dandárját FARKAS LÁSZLÓNÉ ÉS VÍGH 
NÁNDORNÉ GIZIKÉNEK köszönhetjük, ők ketten 
850 db maszkot készítettek. 
 Továbbá köszönjük: Hegedűsné Bellik Klára, 
Papdi Mihályné, Priska Márta, Ruckné Ferencné 
Etuka és Tiszaszegi Tiborné Marika, valamint  Sza-
bó Sándorné Marika munkáját.
 A sok-sok anyagfelajánlást: Anonim, Bai Piros-
ka, Balázs Lászlóné, Bíróné Erzsike, Bíró Sándorné, 
Borsiné Engi Katalin, Duruczné Ocskó Edit, Gulácsi 
Erzsébet, Hegedűsné Bellik Klára, Jani Istvánné, 
Kasza Ágnes, Kesjárné Mészáros Gabriella, Maróti 
Istvánné, Mártonné Miron Ágnes, Miron Ilona, Sza-
bó Sándorné, Szép Istvánné.
 A gyorssegélykérésre adott gumikat: 
Gyuricskáné Baranyi Edit, Komlódi Andrásné, 
Baranyi Sándorné, Telekiné Faragó Erika, Sóki 
Andrásné, Szép Istvánné, Gorcsa Illés.
 Az anyagi támogatást: Kiss Mária Hortensia 
Honismereti Kör, Endrész Erzsébet, Bajnóczi Já-
nos.
 A maszkokat elsősorban mindhárom orvosi ren-
delőbe, a fogorvosi rendelőbe kicsit késve, gyógy-
szertárba szállítottunk folyamatosan, de juttattunk 
az idősek számára az ételkihordók segítségével, 
polgárőrök és a kisebbségi önkormányzat részére 
is, valamint mindazoknak, akik magánüzenetben 
kérték.
 Községünkben a bölcsőde dolgozói is sokat 
varrtak. Valamint sokan megvarrták a családnak is 
otthon. Örülünk, hogy szinte mindenki hozzájutha-
tott ehhez a fajta védőfelszereléshez.

 Továbbá köszönet a sok-sok önkéntesnek: 
Klonka Edit és Anonimek, jelentkezéséért ebben 
az időszakban, mely munkára nem volt szükség 
csak három esetben, hiszen egyrészt a családtag-
ok megoldották a segítséget szüleiknek, nagyszü-
leiknek, másrészt az önkormányzat ellátórendsze-
re végezte a feladatokat, MELY HELYTÁLLÁSÉRT 
MINDENKINEK NAGY-NAGY KÖSZÖNET.
 Kiszombor közössége jól vizsgázott a bajban, 
egyre többen segítettek egymáson.

öNkÉNteS MUNkA 
A SZAbAdtÉRI „edZőteReMNÉL" 
■ Kis csoportunk jelentkezett a korábbi ciklus ál-
tal megnyert pályázat alapján a játékok alapjainak 
ásására, akár betonozásra már jóval korábban, és 
a munka kezdetén a szakmai irányító Pipis Gábor, 
pályázati felelős, kijelölte az eszközök helyeit, az 
ásandó lukak paramétereit, aztán indultunk a fel-
adatnak. 
 Három napon dolgoztunk néhány órában: 
Bajnóczi János, Balázs Tibor, Endrész Erzsébet. 
Csatlakoztak hozzánk hosszabb-rövidebb ideig: 
Bajusz Olivér, Baranyi István Benjamin, id. Baranyi 
Sándor (aki főzött nekünk ebédet), Bedő Katalin, 
Gazsi Gábor, Haklik Tamás, Sirokmán Attila, Szal-
ma Dániel. Köszönjük, hogy velünk tartottak!
 Az utolsó napon a Hajdú István által többször 
felajánlott gépi segítséget elfogadtuk, hiszen köz-
tudott, hogy a területen a régi óvoda alapjai még 
a földben rejtezve a kézi erőnek feladták a leckét, 
sőt még a fúró is csuklott - megbicsaklott ebben a 
feladatban. Így köszönjük Hajdú Istvánnak a gé-
pes munkáját. Jóleső munka volt. 
                                                          endrész erzsébet
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HIRDETÉS

■ Május 31-én egyesületünk  megrendezte 
2020. évi Vályogos Bajnoka első fordulóját. A 
környékben megrendezett versenyek ellenére 
is szép létszám gyűlt össze. Valószínűleg az em-
berek vágytak egy kis kimozdulásra, és persze 
a verseny iránti megmérettetésre. Az idő borús, 
hűvös és később rettentő szeles volt, ezzel ne-
hezítve a horgászok dolgát. Ennek ellenére szü-
lettek szép fogások. A haltartókban jellemző 
volt ponty, keszeg, kárász, törpeharcsa. A ver-
senyt egy órával meghosszabbítottuk sok ver-
senyző kérésére. Persze, mi a jónak soha nem 
vagyunk az elrontói. Reméljük, az elkövetkező 
verseny is lesz ilyen jó vagy még jobb.
Az alábbi eredmények születtek: 
Gyermek: 1. Varga Tamás 1350 g,  2. Szalontai 
Róbert 875 g,  3. Szappanos Noel 450g .
Felnőtt:  1. Tóth Nándor 7720 g,  2. Horváth Fe-
renc 6670 g,  3. Nacsa Dániel 5550 g.

Egyesületünk K Ö S Z Ö N E T É T   FEJEZI KI 
támogatóinak, segítőinknek és mindazoknak, 
akik közvetve, vagy közvetlenül hozzájárultak 
rendezvényünk sikeres lebonyolításhoz.

■ Ez évben az alábbi telepítéseket végezte 
egyesületünk:
- Május 19-én 5000 db süllő ivadék érkezett a 

Megyei Szövetség tógazdaságából.
- Április 15-én 8 q 3 nyaras, és 2 q 1nyaras ponty 
érkezett tavunkba.
- Április 06-án 2000 db csuka ivadék érkezett a 
Megyei Szövetség tógazdaságából.
- 2020.03.19-én 7 q 3 nyaras és 2 q  2 nyaras 
ponty érkezett tavunkba.

- Június 25-én 5 q 3 nyaras pontyot telepítünk.
A telepítésekkel kapcsolatosan az alábbi infor-
mációkat tesszük közzé:
A mostani telepítés csak azért jöhet létre, mert 
a jellemző átlaghőmérséklet nem növekedett a 
megszokottak szerint. A nagy melegben a leha-
lászás és a szállítás miatt  a halak bakteriális fer-
tőzésre nagyon érzékenyek, ez nagyobb mér-
tékű elhulláshoz vezethet, így ezt a kockázatot 
egyesületünk nem vállalhatja a nyári meleg hó-
napokban, hiszen az esetleges kárért a halter-
melőt nem lehet hibáztatni, mivel erre felhívta a 
figyelmünket. Az év elején az állam által támo-
gatott MOHOSZ-vizekbe történő nagyarányú te-
lepítések következtében az elmúlt évben nevelt 
hal elfogyott. Jelenleg az idei 3 nyaras pontyot 
lehet kapni, melyek átlagsúlya 1.7 kg. Ennek a 
korosztálynak a nevelését nehezíti az ez év ele-
jén tapasztalt hideg időjárás, aminek következ-
tében a halak növekedési üteme 30-40 deka-

grammal elmaradt a várható testtömegtől. 
A halmennyiség csökkenése miatt a halterme-
lő a nagy méretű alaptavaiból tud lehalászni, 
ahol több korosztályt nevelnek. A tó halászha-
tó részét etetik, így csalogatják oda a halakat. 
Sajnos, az idei év időjárása frontokban gazdag, 
ami megnehezíti a lehalászások eredményes-
ségét, mivel a légnyomásváltozások a nagyobb 
testű halak étvágyát elveszik, így ezeket szinte 
lehetetlen rendszeresen lehalászni. Ez a horgá-
szatok során is jelentkezhet, hiszen zömében a 
kisebb testű halakat lehet fogni, pedig ebben az 
évben nem sok horgász járt ki a vízre, illetve ez-
zel a telepítéssel 20 q 3 nyaras ponty kerül vi-
zünkbe, ami nem rossz eredmény.

■ A május 29-én  17:00 -ra meghirdetett Állami 
Horgászvizsga megtartásra került. 12 megjelent 
vizsgázó sikeres vizsgát tett egyesületünk vizs-
gabizottsága előtt.

■  Tavunkra érvényes  N A P I J E G Y E T  Arany-
hal Horgászboltban  / Makó, Aradi utca 28. /  és 
Oláh  Sándornál, tfsz.: 70 / 327-8862 vásárol-
hatnak.

■ A kifogott KŐSÜLLŐT  június 30-ig megtartani  
T I L O S !

VÁLYOGOSI HÍREK

ÉPítÉSI teRüLet eLAdó, LebONtHAtó ÉPüLetteL. köZeL AZ ÚJ böLcSődÉHeZ, bOLtHOZ, FőtÉRHeZ, 
NYUgOdt UtcÁbAN, kISZOMbORON. ÉRd.: 06-30/995-0520. 

Kiszomborért Alapítvány         6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi utca 8.         Elnök: Endrész Erzsébet  

HIRDETMÉNY  
Tisztelt Kiszombori Lakosok!  

A Kiszomborért Alapítvány az alábbi döntéseket hozta.  
l. A Kiszomborért Alapítvány az Alapító Kiszombor Nagyközség Önkormányzattal egyetértésben támogatni kívánja a gyermekes 

családokat, különös tekintettel a gyermekek jólétének javítása. Ennek érdekében ADOMÁNYGYŰJÉST SZERVEZ gyermekes 
családok gyermekei jólétének javítására. Kérjük a lakosságot, vállalkozókat, cégeket, akiknek módjuk van e nemes célt segíteni, 

a Kiszomborért Alapítvány következó számlaszámára utalják támogatásukat, és a MEGJEGYZÉS rovatban tüntessék fel:  
ADOMÁNY - GYERMEKJÓLÉT JAVÍTÁSA  •   SZÁMLASZÁM: 50468555-10001387  

KÖSZÖNJÜK MINDENKINEK AKIK SEGÍTENEK A GYERMEKEK JÓLÉTÉNEK JAVÍTÁSÁBAN.  
2. TÁJÉKOZTATJUK A LAKOSSÁGOT ARRÓL IS, HOGY GYERMEKES CSALÁDOK JÓLÉTÉNEK JAVÍTÁSI 
LEHETŐSÉGÉRE KÜLÖN KÉRELEM ALAPJÁN LEHET PÁLYÁZNI, ÉS A KISZOMBORÉRT ALAPÍTVÁNY 

KURATÓRIUMA ÁLLAPÍTJA MEG A TÁMOGATÁS ÖSSZEGÉT. MINDERRÓL TÁJÉKOZTATÁST AD AZ ALAPÍTÓNAK.  
a Kiszomborért Alapítvány Kuratóriuma
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■ Horgászrendünk értelmében: a kifogott hala-
kat  -törpeharcsát- a parton eldobni tilos, azt el 
kell vinni a horgászat végén. Gépkocsival csak 
száraz időben lehet a horgászhely közelébe áll-
ni, a partvonaltól legalább 6 méterre, ahol le-
het, az úthoz közel, azonban a közlekedési uta-
kat szabadon kell hagyni, a közlekedőket és a 
horgászokat nem zavarhatják. A gátakra és a 
DÉLI PARTSZAKASZRA még száraz időben sem 
szabad autóval behajtani!

■ A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17. §-a alap-
ján kérjük a tópartra kutyával kilátogatókat, 
hogy kutyáikat pórázon vezessék, elkerülve ez-
zel a véletlen támadásokat, atrocitásokat. Vala-

mint a parton állatok legeltetése, a partvonal és 
a partvonalat szegélyező ingatlanok szennye-
zése vagy károsítása nem megengedett, önkor-
mányzati intézkedést vonhat maga után.

■ Június - július hónapokban  00 – 24 óra kö-
zött horgászhatnak tavunkon napijegyes hor-
gásztársaink és I. féléves vagy éves területi 
jeggyel rendelkező horgásztársaink.
 
■ 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, valamint Állami Horgászvizsgát csak ak-
kor tehet, ha ezen igazolvánnyal rendelkezik, 
vagy igénylését bizonyítani tudja a regisztráci-
ós számmal. 

■ 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 
egyesületünk 2019. évben 167.558 Ft-ot kapott, 
amit környezetrendezéshez szükséges gépek 
karbantartására és üzemeltetésére használt fel.
A felajánlásokat KÖSZÖNJÜK.

Vezetőség

MÉHEK NAPJA  •  2020

Ebben az évben a járvány miatt sok minden 
megváltozott, de úgy gondolom, hogy az álta-
lunk fontosnak ítélt dolgokról később is meg-
emlékezhetünk, ez annak értékéből semmit 
nem von le.
 Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület 
(OMME) kezdeményezésére a méhek napját 
1994-től április 30-án ünnepeljük Magyarorszá-
gon.
 Az Egyesült Nemzetek Szervezetének dönté-
se értelmében május 20-a 2018-tól a méhek vi-
lágnapja. Az ENSZ ezzel a méhészek helyzetére 
és fontosságára hívja fel a világ figyelmét.
 Ezeknek a napoknak az a célja, hogy a tava-
szi virágzás idején fordítsa az emberek figyel-
mét a méhek természetben betöltött fontos 
szerepére. A méhek virágokat beporzó munká-
ja nélkül nem lenne élet.
 Sajnos a környezetszennyezéssel, kóroko-
zók, élősködők elterjedésével összefüggő okok 
miatt a méhek már csak emberi segítséggel 
tudnak életbe maradni.  Pedig a  méz és a mé-
hészeti termékek fogyasztásának jótékony ha-
tásait mindenki ismeri. Tudjuk azt is, hogy a mé-
hek néha tudnak kellemetlenséget, akár fájdal-
mat is okozni, de ezeket kis odafigyeléssel, kel-
lő óvatossággal el lehet kerülni. Sajnos az em-
berek és méhek élőhelye egyre szűkösebb, így 
ez a probléma megmarad. 
 Az egyik ember által okozott kár a nem sza-
bályosan végzett permetezésből adódhat. Eze-
ket a veszélyeket a méhkímélő technológia al-
kalmával csökkenthetjük. Oda kell figyelni arra, 
hogy gazdasági növények kezelése a virágbim-

bó feslésétől a virágszirmok lehullásáig terje-
dő időszakban (virágzásban) méhekre kifejezet-
ten veszélyes vagy kifejezetten kockázatos nö-
vényvédő szerrel 
tilos permetezni. A 
tilalom a virágzás 
idején kívül is ér-
vényes, ha a táblát 
vagy annak kör-
nyékét tömege-
sen virágzó méze-
lő növények borít-
ják, vagy ha a gaz-
dasági növényt a 
méhek egyéb ok-
ból látogatják.  A 
gazdasági növényt 
a virágzása alatt 
nem jelölésköte-
les vagy méhek-
re mérsékelten ve-
szélyes vagy mér-
sékelten kocká-
zatos minősítésű 
növényvédő szer-
rel lehet kezelni. 
Méhekre mérsé-
kelten veszélyes 
vagy mérsékelten 
kockázatos minő-
sítésű növényvé-
dő szer kijuttatá-
sa kizárólag a házi 
méhek napi aktív 

repülésének befejezését követően, legkoráb-
ban a csillagászati naplemente előtt egy órával 
kezdhető meg, és legkésőbb 23 óráig tarthat.

Kis méhek! kerteken,
Mezőkön, berkeken
Mit futtok sok veszéllyel?
A friss forrásokra,
Az új virágokra
Repkedvén szerteszéjjel?

Jőjjetek: s úgy nem lész
Olyan sok s édes méz
Sehol, mint a tiétek.
Jőjjetek: s úgy nem lész
Olyan boldog méhész
Sehol, mint a tiétek.

Csokonai Vitéz Mihály: A méhekhez (részlet)
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