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A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános 
választásán Kiszomboron a választásra jogosult választópolgárok száma 
3190 fő, ebből szavazóként 1292 fő jelent meg, azaz a részvételi arány 
40,5 % volt. 

A választási eljárásról szóló törvény 307/N. § (1) bekezdése szerint a he-
lyi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesíttette 
a polgármester-választás, valamint az egyéni listás választás szavazóköri 
eredményeit, és megállapította a választás eredményét.
A választási eredmények ellen fellebbezést nem nyújtottak be.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általá-
nos választása végleges eredménye a következő:
A polgármester-választás eredménye:
A polgármesterjelöltekre leadott szavazatok száma a választás befejezése-
kor        
1292 db volt. 
 Ebből az érvényes szavazatok száma: 1166 db   
 az érvénytelen szavazatok száma:  126 db   
A választáson induló kettő polgármesterjelölt között a szavazati arányok 
megoszlása a következő:
 1. Kövesdi László 
Mi Hazánk Mozgalom - MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA - FÜGGETLEN 
KISGAZDA-, FÖLDMUNKÁS- ÉS POLGÁRI PÁRT jelöltje
érvényes szavazatainak száma:  234 db 20,07 %
 2. Szegvári Ernő Tiborné 
független jelölt
érvényes szavazatainak száma:  932 db 79,93 %
A választás eredményes volt.
Kiszombor nagyközség polgármestere a kapott érvényes szavazatok alap-
ján:

SZEGVÁRI ERNŐ TIBORNÉ
A települési önkormányzati képviselők választása eredménye:
A települési önkormányzati képviselőjelöltekre leadott szavazatok száma a 
választás befejezésekor       
      1292 db volt. 
 Ebből az érvényes szavazólapok száma: 1275 db  
 az érvénytelen szavazólapok száma:  17 db 
A választáson induló tizenhat képviselőjelölt között a szavazati arányok 
megoszlása a következő:
Balázs Zolán  Független jelölt  494
Gazsi Gábor István  Független jelölt  496
Balázs Tibor Zoltán  Független jelölt  638
Bajnóczi János István Független jelölt  577
Mandák Róbert   Független jelölt  166
Endrész Erzsébet   Független jelölt  740
Börcsökné Balázs Márta  Független jelölt  435
Nagy Attila Péter  FIDESZ-KDNP  220
Farkas László Pál  Független jelölt    91
Szekeres Krisztián Rudolf Független jelölt  582
Kövesdi Sándor  Mi Hazánk-MIÉP-FKgP   55
Martonosi Szabolcs  Független jelölt  576
Kövesdi László  Mi Hazánk-MIÉP-FKgP   69
Tóth András  Független jelölt  228
Szirbik Imre  FIDESZ-KDNP  547
Demeterné Nagy Zsuzsanna FIDESZ-KDNP  184

A választás eredményes volt, a megválasztott képviselők száma: 6  

Megválasztott képviselők neve:
 1. Endrész Erzsébet   független
 2. Balázs Tibor Zoltán   független
 3. Szekeres Krisztián Rudolf  független 
 4. Bajnóczi János István  független
 5. Martonosi Szabolcs   független
 6. Szirbik Imre   FIDESZ-KDNP

A Nemzeti Választási Bizottság a 183/2019. határozatával a nemzetiségi ön-
kormányzati képviselők 2019. évi általános választását 2019. október 19. 
napjára – a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi 
általános választásának napjára – tűzte ki azokon a településeken, ahol a 
2011. évi népszámlálás adatai szerint egy adott nemzetiséghez tartozó sze-
mélyek száma a huszonöt főt elérte.
 Az NVB határozat 7. számú mellékletében foglaltak alapján Kiszomboron 
a népszámláláskori adatok szerint 63 fő roma származásúnak vallotta ma-
gát, a nemzetiségi választás kitűzésekor a roma nemzetiségi választópol-
gárok száma 111 fő, a szükséges ajánlások száma 6, a megválasztható kép-
viselők száma 5 fő. 
 
2019. évben ötödször nyílt alkalom településünkön roma nemzetiségi ön-
kormányzati képviselők választására, és így települési roma nemzetiségi 
önkormányzat alakítására. 
 A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján a nemze-
tiségi választáson az a választópolgár szavazhatott, aki szerepelt a nemze-
tiségi névjegyzékben.
 A szavazóköri névjegyzésbe azt a választópolgárt kellett felvenni, aki leg-
később 2019. szeptember 27-én 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján sze-
repelt nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben. 
A fenti határidőig Kiszombor településen 169 választópolgár kérte felvétel-
ét a roma nemzetiségi választói névjegyzékbe. 
 Jelöltet nemzetiségi jelölő szervezetek állíthattak. Kiszomboron a CI-
GÁNY ÖNKORMÁNYZATOK ÉS ROMA CIVIL SZERVEZETEK ÉRDEKVÉDEL-
MI EGYESÜLETE (CÖCE), valamint a Fiatal Romák Országos Szövetsége 
(FIROSZ) jelölő szervezetek jelölésében indultak a jelöltek.  
A megválasztható képviselők száma: 5 fő volt.
 
A 2019. október 13. napján megtartott roma nemzetiségi önkormányzati vá-
lasztásokon a választásra jogosult 169 főből 82 fő jelent meg szavazó-
ként. 
 A települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán in-
duló 10 képviselőjelölt között a szavazati arányok megoszlása a következő:
Kővári Jánosné    FIROSZ  37
Bakos Tamásné   FIROSZ  54
Kürti László Györgyné  FIROSZ  47
Csávásné Jóni Alexandra  CÖCE  20
Markócsné Rafael Marléne Szilvia  CÖCE  16
Andrási Attiláné   FIROSZ  54
Csávás Ferenc    CÖCE  18
Markócs Roland   CÖCE  18
Bakos Tamás    FIROSZ  51
Petrovits Heléna Vivien  CÖCE  19

A választás eredményes volt, a megválasztott képviselők száma: 5 
 

TÁjÉKOZTATó 
A 2019. OKTóBER 13. NApjÁN MEGTARTOTT hELYI öNKORMÁNYZATI KÉpVISELŐK ÉS pOLGÁRMESTEREK, 

VALAMINT A NEMZETISÉGI öNKORMÁNYZATI KÉpVISELŐK 
2019. ÉVI ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSA EREdMÉNYÉRŐL ÉS AZ ALAKuLó üLÉSEKRŐL

Folytatás a 4. oldalon!
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Megválasztott képviselők neve:
Andrási Attiláné   Fiatal Romák Országos Szövetsége
Bakos Tamásné   Fiatal Romák Országos Szövetsége
Bakos Tamás   Fiatal Romák Országos Szövetsége
Kürti László Györgyné  Fiatal Romák Országos Szövetsége
Kővári Jánosné   Fiatal Romák Országos Szövetsége
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. októ-
ber 30-án megtartotta az alakuló ülését.
 Az alakuló ülés napirendjében foglaltak szerint a Helyi Választási Bizott-
ság tájékoztatta a jelenlévőket a választások végleges eredményéről. Ezt 
követően az önkormányzati képviselők és a polgármester letették az esküt.
A polgármester programjának ismertetése után az alábbiak szerint megvá-
lasztásra kerültek a bizottságok:
 A Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizott-
ság 
 elnöke     Szekeres Krisztián képviselő
 tagok    Bajnóczi János képviselő
     Martonosi Szabolcs képviselő
 
külsős tagok   Balog Jánosné
     Kókai Józsefné

A Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottság 
 elnöke     Martonosi Szabolcs képviselő
 tagok    Bajnóczi János képviselő 
     Szekeres Krisztián képviselő
 külsős tagok   Bakos Tamásné
     Pópityné Hegyes Szilvia

Az Ifjúsági, Kulturális, Sport és Szabadidő Bizottság
 elnöke     Endrész Erzsébet képviselő
 tagok    Bajnóczi János képviselő
     Balázs Tibor képviselő
 külsős tagok   Prónai Éva
     Simon Szilveszter

A Képviselő-testület tagjai titkos szavazással Szirbik Imrét választották 
meg alpolgármesternek.
 Képviselő-testület döntött a polgármester illetményének és költségtéríté-
sének, az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapí-
tásáról. 
Megalkották az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szó-
ló rendeletet, valamint módosításra került a helyi önkormányzati képvise-
lők, a bizottsági elnökök és a bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendelet. 
 
 A Kiszombori Roma Nemzetiségi önkormányzat 2019. október 28-án 
tartotta meg az alakuló ülését. 
 Az alakuló ülés napirendjében foglaltak szerint a Helyi Választási Bizott-
ság tájékoztatta a jelenlévőket a választás végleges eredményéről. Ezt kö-
vetően a nemzetiségi önkormányzat képviselői letették az esküt.

A nemzetiségi önkormányzat elnökének Andrási Attilánét, elnök helyet-
tesének Bakos Tamásnét választották meg.

Az ülésen elfogadták a Szervezeti és Működési Szabályzatot és megválasz-
tották a vagyonnyilatkozat kezelésére kijelölt személyeket.

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcso-
lódó támogatására tekintettel – sikeres pályázata alapján – barnakőszén-vá-
sárláshoz részbeni támogatásban részesült Kiszombor Nagyközség Önkor-
mányzata. 
 Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. szep-
tember 24-ei ülésén elfogadta a szociális célú tüzelőanyag támogatásról 
szóló 12/2019.(IX. 26.) önkormányzati rendeletét. 

A szociális célú tüzelőanyag támogatás szempontjából szociálisan rászorult, 
aki 
 a)  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény szerint
  aa)   aktív korúak ellátására vagy 
  ab)  időskorúak járadékára vagy
 b)   települési támogatás keretében nyújtott lakásfenntartási támoga-
tásra jogosult, vagy
 c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket ne-
velő család tagja, vagy
 d) családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori 

öregségi nyugdíjminimum 265 %-át, (75.525 Ft/hó) 70. életévét betöltött ké-
relmező esetén 275 %-át, (78.375 Ft/hó) egyedül élő esetén pedig a 315 %-át 
(89.775 Ft-ot) nem haladja meg.
A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul.
A KÉRELMEKET 2020. jANuÁR 10. NApjÁIG LEhET BENYújTANI A 
KISZOMBORI pOLGÁRMESTERI hIVATALNÁL.

 A szociális célú tüzelőanyag támogatáson kívül önkormányzatunknál rend-
kívüli települési támogatásként megállapított tűzifa-támogatás is igényel-
hető.
A természetben is nyújtható rendkívüli települési támogatás annak adható, 
 a) akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a    
45.000 Ft-ot, 
 b)  gyermeket nevelő családban az egy főre jutó havi nettó 
  jövedelem az 50.000 Ft-ot,
 c) egyedül élő kérelmező esetén a havi nettó jövedelem a 65.000 Ft-ot 
nem haladja meg.

A kérelmek benyújtása, illetve a támogatásokról további információ kérhető a 
Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél.

S Z É N T Á M O G A T Á S  K I S Z O M B O R O N

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának célja, hogy a településen élő idő-
sek szociális biztonságát megőrizze, segítséget nyújtson az életkörülménye-
ik minél magasabb szinten tartásához, javításához. Koruk, egészségi állapo-
tuk romlása miatt, a gyógyszer, a gyógyászati segédeszközök, a téli fűtési és 
egyéb megemelkedett kiadásaik egyszeri támogatásával kívánja enyhíteni az 
idősek anyagi terheit.
Ennek érdekében a Képviselő-testület megalkotta az idősek 2019. évi egy-
szeri támogatásról szóló 11/2019.(IX. 26.) önkormányzati rendeletét.
Az idősek egyszeri támogatására jogosult az a személy, aki
 a) 1950. január 1. napja előtt született, 
 b) Kiszomboron bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel ren-
delkezik, és életvitelszerűen a településen él, valamint

 c) családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem 
haladja meg a 228.000 Ft-ot.
A támogatás mértéke: 5.000 Ft értékű utalvány.
 A 70 év feletti időskorú kiszombori lakosok a pénzbeli támogatást 2019. 
november 15-éig vehetik fel a Polgármesteri Hivatalban a megküldött kére-
lem kitöltését követően a nyugdíj összegének, a személyazonosságnak a 
tajszámnak az igazolásával.
 Amennyiben a jogosult a támogatást személyesen átvenni nem tudja, azt 
meghatalmazottja szabályszerű meghatalmazás és a meghatalmazott szemé-
lyi okmányainak bemutatásával is átveheti. 
 További tájékoztatásért a Kiszombori Polgármesteri Hivatal Szociális ügyin-
tézőjéhez fordulhatnak. Tel.: 06-62/525-090.

É R T E S Í T É S   •   I d ő S E K  2 0 1 9 .  É v I  E G y S Z E R I  T Á M O G A T Á S A
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Folytatás a 8. oldalon!

ÓVODAI HÍREK
■ GAZdAG OKTóBERI pROGRAMOK 
 AZ OVIBAN
 Egy kisgyerek érzékleteiben él. Minden, ami a 
környezetében történik, akarva-akaratlanul, ha-
tást fejt ki rá. A látás, hallás, tapintás, ízlelés, szag-
lás benyomásai töltik ki belső világát, ezek irányít-
ják és vezetik tapasztaló, megismerő tevékenysé-
gében. Az óvodás gyermek tehát elsősorban után-
zással tanul, és ehhez megfelelő követendő min-
tákat kell látnia és átélnie maga körül. Ezeket fi-
gyelembe véve állítottuk össze éves munkater-
vünk programjait, kiemelt feladatait. Az már a ne-
velőtestület szakmai felkészültségének színvona-
lát mutatja, hogy ezeket hogyan, miként közvetí-
ti a gyermekek számára. 
 A beilleszkedések után már a szeptember leg-
végét nagyszerű programokkal zártuk. A mese vi-
lágnapját megelőzően minden csoportunk elláto-
gatott a könyvtárba, ahol a „Papírszínház” meséit 
hallgathatták meg. A könyvtárosok kiválóan felké-
szülve - minden alkalommal másik mesét olvastak 
fel a gyerekeknek, és ezt követően játékos felada-
tokkal tették még színesebbé ezt az intézményen 
kívüli élményszerű ismeretnyújtást. Majd szep-
tember 30-án az óvodában is egy közös nagy-
szerű mesemondással emlékeztünk meg Bene-
dek Elekről és a magyar népmese napjáról úgy, 
hogy Balázs Tímea óvodapedagógus egy székely 
népmesét mondott el ízes tájszólással az ovi vala-
mennyi gyermekének. Bemutatásra kerültek azok 
a rajzok is, amiket az arra vállalkozó gyermekek 
készítettek az előző napokban a kedvenc mesé-
ikről. Mindenki emléklapot és kis ajándékot is ka-
pott érte.
 Október 1-én két kolléganő szervezésében 
a zene világnapján a templomba mentünk át a 
gyermekekkel, hogy ott orgonamuzsikát, gitáro-
zást hallgassanak meg. Erről a programról így ír 
Mártonné Miron Ágnes: "Minden évben megem-
lékezünk valamilyen különlegességgel az oviban 
is erről. Volt, hogy az ovi tornatermében, volt, hogy 
a Rotundában, idén pedig a Nagyboldogasszony 
katolikus templomban szerveztünk hangszerbe-
mutató mini koncertet a gyerekeknek. Az előadá-
sokban segítségünkre volt Bíró Anita hegedűok-
tató zenetanárnő, Matosné Bokor Anikó reformá-
tus lelkészasszony fuvolajátékával, Szabó János 
orgona előadásával, Varga Attila atya gitározá-
sával és Markó Gina óvodapedagógus hegedűjé-
vel varázsolta el a fiatal hallgatóságot. A nap leg-
nagyobb tanulsága is szépen megfogalmazódott, 
miszerint mindenkinek van egy különleges hang-
szere, mégpedig a saját hangja, mellyel, ha szé-
pen bánunk, csodákra lehetünk képesek… Köszö-
net a különleges zenei élményt nyújtó felnőttek-
nek, az egész óvoda népes hallgatóságától!"
 Október 4-e az állatok világnapja. Egy kollé-
ganőnk javaslatára és szervezésében idén rend-
hagyó módon emlékeztünk meg az állatok világ-
napjáról. Különböző földrészeket húzhattak ki 
a csoportok maguknak, és erre napra az ott élő 
jellegzetes állatokat, azok képeit összegyűjt-
ve egy-egy kiállítást készítettek a csoportjuk öl-
tözőjében. A kreatív kézműves- és gyűjtőmun-
kának köszönhetően – állathangokkal kiegészít-

ve- bámulatosra sikerültek ezek a kiállítások, me-
lyet mindenki meglátogatott. Ezen túl valameny-
nyi csoportunk további élményekkel is hozzájá-
rult ehhez. Ilyenkor kirándulásokat szervezünk ál-
latok életközeli megfigyelésére, tanyákra, házak-
hoz, Vadasparkba vagy éppen Mezőhegyesre, a 
Ménesbirtokra. Mártonné Miron Ágnes kiemeli: 
"Az idén a Ficánka csoport Szalai Zoli bácsi lovas 
tanyájára tett egy sétát, ahol igazi meglepetéssel 
vártak minket. 2 korcsoport (egy 5 éves és két 18 
éves leány) lovas egyensúlygyakorlatokat és játé-
kos feladatokat mutatott be nekünk. Mindenki fel 
is ülhetett Arabella hátára. A pónik és a díszlovak 
simogatása is élmény volt! A legmeghatóbb lát-
vány mégis a kisborjú szopizása volt, ahogy bö-
ködte a tehenet, és kérte a tejet. Köszönet Zoli 
bácsinak és feleségének Marika néninek a szíves 
vendéglátásért!"
 Októberben több témakört dolgoztunk fel ne-
velőmunkánk során - írja Balázs Tímea: "Tervező-
munkánkban megjelennek az őszi madárvonulás, 
az őszi zöldségek, gyümölcsök, termések. Diót tö-
rünk, tököt sütünk és faragunk a gyermekekkel. 
Ez alkalomból a Bajnok csoport elbuszozott Ma-
kóra a Petőfi parkba. Gesztenyéket és makkokat 
gyűjtöttek, melyekkel később kreatív alkotásokat 
készítettek. A Katica csoportos gyerekek egy kö-
zeli kiskertben segédkeztek a dióverésben, annak 
összeszedésében. A közösen összegyűjtött cse-
megéből természetesen az óvodába is jutott, ami-
ből a dajka néni fog süteményt készíteni.
 A Napsugár csoport a Kiszombort Makóval ösz-
szekötő kerékpárutat látogatták meg többször. 
Nemcsak edzettségüket fejlesztették a sétával, 
hanem összegyűjtötték a természet kincseit, vad-
virágokat, különböző cserjeágakat, terméseket, 
melyeket később felhasználnak majd alkotásaik-
hoz."
 Október legszebb programja számunkra az, 
amikor a KINCSET ÉRŐ NAGYIK jönnek el az óvo-
dába - melynek idei mottója és témája: ”Szeretet-
befőtt az ősz kincseiből”
 Balázsné Benák Gabriella- a szakmai team 
tagja így számol be az eseményről:
„Mindjárt születésünk pillanatában szüleink jósá-
gára, gondoskodására szorulunk. Később, amikor 
betegségek gyötörnek minket és megöregszünk, 
megint mások gondoskodására és jóságára le-
szünk szorulva. Mivel életünk kezdetén és végén 
mások törődnek velünk, hogyan tudnánk mi éle-
tünk derekán nem törődni másokkal?” /Tendzin 
Gjaco/
 Óvodásaink számára mindenképp rendkívüli 
nap az, amikor a nagymamákat és a nagypapá-
kat láthatjuk vendégül. Az együttjátszást és ven-
déglátást két hét készülődés előzte meg. Ebben a 
két hétben a nagyszülők akár délutáni mesemon-
dásra is jelentkezhettek. Közös várakozás ez: vár-
ták a gyerekek, akiknek újdonságot jelent az idő-
sebb néni mesemondása és nagyon várták a me-
semondók is. Izgalommal készülnek a feladatra, 
gyakorolták otthon a mesemondást, hogy mire a 
csoportba bejönnek, minden jól menjen. Termé-
szetesen a gyerekek tátott szájjal hallgattak min-
den nagyszülőt.

 Október 11-én végre legtöbb kisgyereknek el-
jött a mamája, papája, és együtt készíthették el 
a „szeretetbefőttet az ősz kincseiből”.  A nagyik 
ajándékba is hoztak 1-2 üveg befőttet, savanyúsá-
got, lekvárt, amit nagy szeretettel saját maguk ké-
szítettek. Meg is teltek a kiskamrák polcai, a gye-
rekek pedig büszkélkedtek a nagyik finomságai-
val. Minden óvodai csoportban készültek a gyere-
kek és az ott dolgozó felnőttek egy kis meglepe-
téssel, verssel, dallal, mondókával és egy kis apró 
ajándékkal a nagyiknak. A szeretet befőttjei ké-
szültek igazi gyümölcsből is, de készült papírból, 
krumpli nyomdából, fonalakból, lisztgyurmából és 
a legkülönbféle anyagokból is. Mindenhol elmé-
lyült vidám együttjátszás zajlott gyerek és unoka 
között. A nap zárásaként szivacsot repítettünk a 
gyerekek közé, és egy hangulatos mozgásos já-
tékra hívtuk őket. Legvégül egy nagymami és uno-
ka verssel köszöntük meg a vendégek részvétel-
ét. Gyorsan telt az idő, és minden nagyszülőnek 
köszönjük, hogy időt szántak ránk, és köszönjük, 
hogy együtt lehettünk.
 A mai magyar társadalomban a nagyszülők je-
lentős része aktívan dolgozik. Az óvodás gyerme-
kek nem igazán tapasztalhatják meg, milyen egy 
igazi nagymama, nagypapa. Programunkkal arra 
törekedtünk, hogy élő kapcsolat alakuljon ki gyer-
mek és idős ember között, hogy a gyermekek va-
lóban „nagymamákra és nagyapákra”, az idősek 
pedig „unokákra” találjanak. Közös érdeklődés 
megtalálása után együtt végzett tevékenységek 
szervezésével úgy érezzék jól magukat, hogy köz-
ben játszva szerezzenek ismereteket a másik kor-
osztály világáról, kerüljenek közelebb egymáshoz 
legalább egyetlen napra."
 Októberben az EFOP 3. 9. 2-„Gyermekeink a 
jövő” pályázat programelemeként az „Egészség-
hét az oviban” harmadszorra kerül megrendezés-
re valamennyi óvodai csoportunkban - Fűben-fá-
ban, orvosság témában. A gyógy- és fűszernövé-
nyekkel ismerkedtünk meg, és a gyakorlatban is 
kipróbáltuk ezek egészségmegőrző hatását a szü-
lőkkel, nagyszülőkkel együtt ezen a pedagógi-
ai célú nyitott programunkon. Jani Edit kiemelte: 
"Az óvoda épületében ilyenkor mindig nagy a sür-
gés-forgás, és ekkor is, valamint a Főzőklub alkal-
mából is pályázati forrásból egészséges ételeket 
készítettek a jelenlévők a gyerekek és a felnőttek 
számára. 
 A jeles napok közül számunkra különösen nagy 
jelentőséggel bír a volt kolléganők köszöntése is. 
Az idei évben kézműves üdvözlő lappal és szív-
hez szóló verssel próbáltuk érzékeltetni számukra 
tiszteletünket, szeretetünket, és hogy gondolunk 
rájuk."
 Balázs Tímea egy iskolai programról számol 
be: "Az óvodából az iskolába való átmenet köny-
nyítéseképpen idén is meghívást kaptunk a helyi 
általános iskolába. Ennek a kedves gesztusnak 
eleget téve nagycsoportosainkkal ellátogattunk 
az intézménybe, ahol már sok kedves ismerős arc 
fogadott bennünket. Jó volt találkozni a volt ovi-
sokkal, a tanító nénikkel. Az „indián nyár”-nak ne-
vezett jó időben a sportpályán játékos vetélkedőn 
vehettünk rész. Közös csapatokat alkotva iskolá-
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ISKOLAI HÍREK
■ A szeptemberi iskolakezdés és az őszi szünet kö-
zötti időszak rengeteg rendezvényt tartogatott 
számunkra a tanulási időn túl. Ezek egy része az 
iskola falain belül zajlott, de voltak olyanok, ame-
lyekért el kellett utaznunk. Vegyük sorra őket!
 Szeptemberben a szokásoknak megfelelően 
vendégségben jártunk Földeákon hagyományos 
futóversenyen. A futás ideje alatt és mellett prog-
ramok szórakoztatták a sportolókat és a nézelő-
dőket. Nem maradhatott el a főzőverseny sem, 
ahol újra bebizonyítottuk, hogy tudunk finom mar-
hapörköltet készíteni. 
A negyedikes tanulók szüleinek szerettünk volna 
új rendezvénnyel kedveskedni, ezért „szülői tea-
délutánra” hívtuk őket. Iskolánk vezetősége és 
munkaközösségvezetők mutatták be az ötödik és 
a felsőbb évfolyam életét. Felvillantottuk milyen 
lehetőségek várnak a gyermekekre a következő 
tanévben. A feladatok mellett az eddig elért kivá-
ló eredménnyel is alátámasztottuk az elmondotta-
kat. A szülők bátran kérdezhettek a jelen és a jövő 
kapcsán felmerült problémák megoldására. Kelle-
mes, jó hangulatú délután volt, mindenki azzal zár-
ta a rendezvényt, hogy feltétlen folytatni kell, mert 

ez újabb jó alkalom az iskola és a családok együtt-
működésének.
 Szintén hagyomány, hogy évente egyszer meg-
hívjuk nyugdíjas dolgozóinkat egy kellemes dél-
utánra. Dalcsokorral, furulya -és gitárjátékkal s 
egy vidám prózával kedveskedtek diákjaink a ven-
dégeknek. Rövid összefoglaló következett az el-
múlt egy év lefontosabb történéseiből, így min-
denki újra naprakész információkkal rendelke-
zik régi munkahelyéről.  A hivatalos rész után ter-
mészetesen megállíthatatlanul elkezdődtek a régi 
sztorizgatások, a jobbnál jobb emlékek felelevení-
tése. Néhány perc múlva már egyidősek voltunk, 
eltűntek az életkorbeli különbségek köztünk. Nem 
tagadhatjuk meg magunkat, s azt vettük észre, 
hogy egy - egy történet kapcsán újra és újra taní-
tottunk…
 A továbbtanulást iskolánkban nagyon fontos-
nak tartjuk, ezért azt a hagyományt alapoztuk 
meg, hogy a mindenkori hetedikesek a környék-
beli munkahelyeket, a nyolcadikosok a középis-
kolákat látogatják meg. Célunk az, hogy lehető-
leg mindenki mélyebb betekintést szerezzen az 
elmélettől a gyakorlatig és ugyanezt fordítva. Re-

ményeink szerint így mindenki megalapozott dön-
tést hoz, amikor februárban megjelöli a számára 
legmegfelelőbb iskolát. A középfokú iskolarend-
szer bemutatása is nagyon fontos, hiszen évről 
évre változhat. Az első szülői értekezleten a ma-
kói középiskolák igazgatói mutatták be iskoláju-
kat, októberben a tanulók kaptak részletes tájé-
koztatást ugyanerről.  A pedagógusok naprakész 
felkészültségét céloztuk meg, amikor mi magunk 
is új információkat hallgattunk szakértőtől a meg-
változott képzési rendről. Az első gyárlátogatás 
igazi csemegével indult, a kecskeméti Mercedes 
gyárba vehettek részt tanulóink látogató progra-
mon. A következő makói nap lesz, amikor a Tesco, 
és a Glórius lesz a cél.
 Második évét éli a Szülők Akadémiája. A makói 
Egészségfejlesztési Iroda szervezésében olyan 
témákról hallunk, amelyek közvetlenül érintik a 
gyermekeket. A szülők segítséget kapnak a prob-
léma megoldására, kérdéseiket szakemberek vá-
laszolják meg, és igyekeznek megoldást találni. A 
jó pap is holtig tanul, de hogyan? címmel azt bon-
colgattuk, milyen tanulási stílusok lehetnek, ho-
gyan lehet ezeket a hétköznapokban a javunkra 

sok az óvodásokkal játékosan, de tele izgalommal termést gyűjtöttünk, vál-
tóverseny keretében gesztenyét hordtunk. Köszönjük a meghívást, reméljük, 
mihamarabb újra ellátogathatunk a suliba!"
 Óvodánk hátsó udvarát elcsúfította egy használatok kívüli, bádogból ké-
szített, drótkerítéssel körülvett, gazos, korántsem esztétikus gázfogadó. Az 
EFOP 1.5.3 –közösségi szolgáltatások minőségének fejlesztése pályázatunk 
programelemeként- Németh Jánosné összefogásával önkénteskedj! címmel 
egy udvarrendezésre hívtuk a segítőkész édesapákat. Néhány apuka (Balázs 
Zoltán, Nagy Zoltán, Sipos János) felajánlotta segítségét, és közös összefo-
gással, komoly fizikai munkával megkezdték az elbontást. A hatalmas be-
ton felépítmény és egy utólag előkerülő óriási akna lebontásában és bete-
metésében már a polgármester asszony és az Önkormányzat munkatársai, 
közmunkásai és Hajdú István jött a segítségünkre. Mindenkinek hálásan kö-
szönjük a közreműködését, most már sokkal biztonságosabb és rendezet-
tebb lesz a hátsó udvarunk. Farkasné Marikának pedig köszönjük az új füg-
gönyöket és a baldachin varrását a Ficánka csoportban.

BöRcSöKNÉ BALÁZS MÁRTA - óVOdAVEZETŐ



fordítani. A sajátos nevelési igény mindig különös 
feladat elé állítja a pedagógusokat, szülőket és a 
gyerekeket egyaránt. A lehetséges segítési tech-
nikák sok esetben a tanuló egész életét befolyá-
solhatják, ezért nagy a felelősségünk. Erre is hall-
hattunk megoldást.  A következő rendezvény no-
vember 13. 16.30-kor a média hatásait boncolgat-
ja, minden érdeklődőt szeretettel várunk, akkor is, 
ha közvetlenül már/még nincs iskolai érintettsége.
 Nagy siker volt és feledhetetlen élmény M. Tóth 
Zsolt világbajnok jégszobrász látogatása iskolánk-
ban, amit Szalma László közbenjárásának köszön-
hetünk.  Az udvaron néhány gondolattal feleleve-
nítettük életének legfontosabb állomásait, sikere-
it és még nagyobb nemzetközi sikereit. Ezután a 
művész úr vette át a szót, és rövid bevezető után 
elkezdődött az alkotás. Talán a véletlen űzött tré-
fát velünk, amikor a kezdő vágások után azonnal 
elromlott a láncfűrész. Feszülten figyeltük, mi fog 
történni. Zsolt a legnagyobb nyugalommal kézi 
szerszámmal folytatta az alkotást, ami azért is jó 
volt, mert lépésről lépésre nyomon követhettük, 
hogyan bontakozik ki a sárkány a rideg jégtömb-
ből. A végeredmény kialakulásáig többféle cél-
szerszám előkerült, amely a sima felület elérését 
szolgálta. Az utolsó csiszolás után mindenki meg-
lepetésére egy nagy lángcsóva zúdult ki a félel-
metes fenevad szájából és elkezdődött a közvet-
len vizsgálat: a tapogatás módszerével. A gyere-
kek megsimogatták, képet készítettek, szelfiztek 
a jégszoborral és az alkotóval. A Diákönkormány-
zat tagjai interjút készítettek vele. Biztonságos ár-
nyékban helyeztük el a szobrot, hogy az alsó tago-
zatosok is megcsodálhassák. A következő nap es-
téjére váltott halmazállapotot az iskola jégsárká-
nya. Terveink szerint tavasszal homokszobor építő 
versenyt rendezünk M. Tóth Zsolt segítségével, aki 
ebben a műfajban is nemzetközi szinten is jeleske-
dik. 
 Az Európai Uniós Tanoda a rendszer megisme-
rése érdekében az ország iskoláit járja ismertető 
előadásokkal. Intézményünkben is vendégül lát-
tuk őket. Nyolcadikosok számára tartottak játékos 
tájékoztatót az uniós intézmények működéséről, 
rendszerükről és az egymás közti kapcsolatukról.
 Iskolánk második éve vesz részt olyan pályá-
zaton, ahol játékos vetélkedőn mérhetjük ösz-
sze tudásunkat, felkészültségünket, kreativitásun-
kat másik iskola tanulóival szemben. 9 iskola 180 
gyermeke áll egymással szemben, versenyeznek, 
és közben nagyon jól szórakoznak. A remek han-
gulatról olvashatunk tudósításokat:

SZABóNÉ VíGh ERZSÉBET
 INTÉZMÉNYVEZETŐ

■ Kistérségi hétpróba – a mesés első próba
Igazán ígéretes programra invitálta a 7. a osztályt 
a maroslelei iskola. Éjszakai akadályversenyen ve-
hettünk részt, amelyet a népmesék jegyében ren-
deztek meg.  A meghívás 2019. szeptember 20-ra 
szólt, ekkor tudtuk meg, hogy a verseny témája a 
népmese lesz. Előzetes feladatokat is meg kellett 
oldanunk, így készítettünk a témához illő menet-
levelet, jelmezt, illetve egy barátságos tűzokádó 
sárkányt. Ez utóbbiban sokat segítettek a 7. b osz-
tályosok is. A verseny napját érthető izgalommal 
vártuk, hiszen délután 5-kor indultunk. A verseny 
várhatóan este 8-ig tartott, tehát tényleg „éjsza-

kai” volt. Mindenki feltöltötte a telefonját, és ké-
szültünk zseblámpákkal is. 
 Odaérkezésünk után, a regisztrációt követően 
megvacsoráztunk, majd egy rövid tájékoztatóból 
megtudtuk a verseny pontos menetét is. Már ek-
kor látszott az elszántság a csapaton, amit csak fo-
koztak az elvégzendő feladatok. Ezek között szá-
mos ügyességi jellegű is volt, talicskázás gumi-
csizmában kalappal, átkelés egy kúszófolyosón, 
labdapasszolás lepedők segítségével, hogy csak 
néhányat említsek. Népmeséket idéző volt a bab, 
lencse válogatása szívószállal. A legizgalmasabb 
feladat a gyerekek szerint az volt, amikor a köze-
li erdőben elrejtett csontokat kellett megkeresni, 
és lefényképezni, majd a fotót bemutatni az állo-
másvezetőnek. Olyan gyorsan szétfutott az osz-
tály, hogy pillanatok múlva csak a zseblámpák fé-
nyéből tudtam következtetni arra, hogy hol járnak. 
A verseny végeztével került sor a jelmezek és a 
tűzokádó sárkány bemutatására. Bár ez utóbbi 
csak a bennünket segítő Prónai Éva tanárnő és te-
lefonja segítségével okádta a tüzet. 
 Az eredményhirdetés során, először a legjobb 
jelmezt és sárkányt díjazták, majd az akadályver-
seny helyezéseit ismertették a szervezők. Óriási 
volt az ujjongás, amikor kiderült, hogy megnyer-
tük ezt a próbát.

BALOGhNÉ pApóS BORBÁLA

A Maroslelei Kistérségi hétpróba 4. alkalma ok-
tóber 11-én került megrendezésre, ahol iskolán-
kat a 4. osztályos tanulóink képviselték. Felada-
taink közé tartozott egy zenés, 4 perces szín-
padi produkció „Én vagyok a Föld” címmel. 
PET-palackokból ragasztószalag és technokol ra-
gasztó segítségével hajót építettek a gyerekek. 
A sötét szobában környezetünk természetes és 
mesterséges hangjait kellett felismerni. Az inte-
raktív kvízversenyen a legjobban teljesítettek. A 
puzzle kirakós játékban állatot, növényt, termé-
szeti objektumot raktak össze. Ügyesek voltak a 
hulladékszelektálási sportversenyen és a futó-dik-
tálási versenyen is.  
Az ügyességi versenyek alatt tanulóink megismer-
kedtek a hulladékok szelektív gyűjtésével, az újra-
hasznosítással. Még jobban betekintést kaphattak 
a Föld szennyezettségéről, környezetünk még na-
gyobb védelmének fontosságáról. 
Lelkesen, ügyesen, minden erejüket összeszedve 
igyekeztek helytállni a csapatversenyekben.

ROKSZIN MóNIKA – BEREc ANASZTÁZIA, 
4. OSZTÁLYOS TANíTó NÉNIK

■ Környezetvédelmi projektvetélkedő 
 (felső tagozat)
A fenntarthatóság jegyében a kistérségi hétpró-
ba egyik állomásán vettünk részt Maroslelén a 
6. b osztállyal, és néhány 6-8.-os tanulóval kie-
gészülve. A verseny két részből állt. Először egy 
házat ábrázoló szobrot kellett építeni kidobott 
PET-palackokból 20 perc alatt, különféle ragasz-
tóanyagok felhasználásával. Ezt a kategóriát tanu-
lóink megnyerték.
A második részben egy szimulációs feladat volt, 
melyben országok gazdasági működését, illetve 
együttműködését kellett a gyermekeknek meg-
valósítani. A termelés abból állt, hogy négyzetet, 

téglalapot, kört és háromszöget kellett „gyárta-
ni” adott méretek alapján. Az értéke függött attól 
is, hogy fehér, színes vagy újrahasznosított papír-
ból készült. Az országokat véletlenszerűen sorsol-
ták (mi Észtország szerepét kaptuk), így minden-
ki más-más gazdasági adottságokkal indult (pa-
pírlapok, körző, vonalzó véletlenszerű elosztása). 
Volt itt minden: bérmunkavégzés, nyersanyag-ke-
reskedelem, gazdasági segítségnyújtás (például 
Észtország 10 percre kapott egy körzőt)! A csapat 
egy része eközben 8 állomáson kapott érdekes 
feladatokat, melyeken az „anyaország” számára 
lehetett nyersanyagot (papírt) nyerni. Sajnos tech-
nológiai forrásaink szerencsétlen alakulása miatt 
(Észtországnak nem volt körzője) a „termelés” ne-
hezen indult be, és így pár ponttal lemaradtunk a 
dobogóról. Ami viszont lényeges, hogy a gyerme-
kek nagyon jól érezték magukat, és élvezték az öt-
letes vetélkedést, valamint a bőséges vendéglá-
tást (ebéd, üdítő, gyümölcs).

NAGY RóBERT ÉS SIMOR GÁBOR
 

 A diákönkormányzat tagjai sokat dolgoznak 
azon, hogy minél színesebbé tegyék a diákéletet 
iskolánkban. Így született meg az az ötlet, hogy az 
őszi szünet előtti utolsó hét a Halloween jegyében 
teljen. A felső tagozatos diákok számára tökfara-
gó versenyt hirdettünk. Az elkészült több mint 25 
alkotás az aulát díszítette október 25-ig péntekig, 
amikor díjaztuk a legkreatívabb (Szalma Dániel, 5. 
a), a legfélelmetesebb (Kis Petra, 5. a), a legara-
nyosabb (Laszák Roland 5. b) és a DÖK különdí-
jas (Szabó Hédi-Urbán Petra, 7. a; Márton Levente 
7. b) tökfaragásokat. A legtöbb tökfaragást készí-
tett osztály (5. b) különdíjban részesült.  Az ered-
ményhirdetést délután egy fergeteges buli követ-
te, ahova kizárólag jelmezben lehetett belépni és 
Petrovics Dániel szolgáltatta a zenét. A gyerekek 
kreativitását nehéz felülmúlni. Lehetett találkoz-
ni Pennywise-szal, Jokerrel, Guy Fawkes-szel és 
még sok más kreatív arcfestéssel. Az elkészült jel-
mezeket a DÖK-ösök által elkészített szelfipontnál 
lehetett megörökíteni. Reméljük, rendezvényünk 
hagyományteremtő lesz az iskolai diákéletben. 
 Ezúton is szeretném megköszönni a diákönkor-
mányzat tagjainak az önzetlen munkájukat. 

SZABóNÉ VARGA VIKTóRIA
döK pATRONÁLó TANÁR 

■ Közös sportóra a nagycsoportosokkal
Október 25-én, délelőtt mosolygós nagycsoporto-
sok érkeztek hozzánk, az iskolába. Az első évfo-
lyamosok kis különítményével és Tóth-Rozsán Tün-
de tanítónővel vártuk a vendégeket, hogy a régi 
ovis társak újra eltöltsenek egy kis időt együtt. 
 Az időjárás kedves volt hozzánk, és csodás nap-
sütésben versenyezhettek a gyerekek. Csupa 
olyan feladattal készültünk, amelyekben őszi ter-
mések voltak a főszereplők. A szorgos gyermek-
kezek diót egyensúlyoztak, gesztenyéket „ültet-
tek”, alagútban továbbították, sőt, még célba is 
dobták. 
 Az együtt eltöltött idő gyorsan elrepült, egy ki-
csit el is fáradtunk a közös sportolás végére, így 
mindenkinek jólesett a frissítő a program végén.

VAjdA ÁGNES 
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Folytatás a 10. oldalon!



■ Ismét mozgolódtunk
Nem kis kétségbeesés fogott el minket, mikor meg-
tudtuk, hogy Mozgolódónkat a tervezett időponthoz 
képest egy héttel később tudjuk megrendezni. A csü-
törtöki, zord időjárás hatására nyugtalanságunk fo-
kozódott. Mint Fekete Istvántól tudjuk „A meteoroló-
gia jeles tudomány, és ma már pontos jóslatokat kap-
hatunk a várható időjárásról. Ezek a jóslatok azután 
vagy beválnak, vagy nem…” Pont így vagyok az idő-
járás-jelentésekkel is. 
 Azt mondják, eső várható, ha a kakas napnyugta 
után is kukorékol. Próbáltam hát figyelni. Megállapí-
tottam, hogy van egy kissé zavart jószág valamelyik 
szomszédban, mert megfigyelésem eredményekép-
pen rádöbbentem, hogy minden éjjel 1 óra körül ő bi-
zony belekezd. Legyek, denevérek, pókok, kígyók…  
A bizonytalanra bíztuk magunkat. És milyen jól tet-
tük! Tökéletes időjárás köszöntött minket október 5-e 
reggelén.
 Az állomásfőnökökkel 8 órakor találkoztunk az is-
kolában, mindenki átvette az akadálypályák teljesí-
téséhez szükséges eszközöket, és 9 órakor már kö-
zös, zenés bemelegítővel hangolódtunk tömegfu-

tásunkra. Szülő, diák, tanár együtt kocogta körbe 
Kiszombor központját. Visszaérve kezdetét vette az 
akadályverseny. 8 állomást kellett teljesíteni az év-
folyamoknak. Mivel - ökoiskola lévén - idei rendez-
vényünk a környezettudatosság jegyében zajlott, az 
évfolyamok előzetes feladata az volt, hogy minden 
osztály készítsen valamilyen ügyességi játékot (kicsik 
makettet) az újrahasznosítás jegyében. Természete-
sen ezek az eszközök az egyes állomásokon kipró-
bálhatók voltak. Ráadásul volt több olyan állomás, 
melyek helyeit a gyerekeknek kellett megfejteniük 
okostelefonjaik segítségével QR-kódok (+ Google 
maps) által. Akadt tüdőfoci, hotelportás, story dice, 
természetrajz, puzzle, kvíz, rejtelmes hulladékok fel-
kutatása, hatosevő, hibakereső, meseszövés, rímfa-
ragás…
  Míg a tanulók akadályokon küzdötték át magukat, 
iskolánk egyedülálló salakpályája beszippantotta a 
vállalkozó kedvű szülőket. 107 diákunkért 133 felnőtt 
érkezett az eseményre. Köszönjük NEKTEK ezt a nem 
mindennapi aktivitást. Mindennemű kötöttségek nél-
küli futásunk eredményeképpen ismét akadt 3 szülő, 
aki a legvégsőkig rótta a köröket, ezzel 17-19 kilomé-

ternyi távot, azaz közel 100 kört teljesítettek. A mun-
kamegosztás itt is érvényesült, nem csak otthon. Ta-
valy az apukák voltak kitartóbbak, idén az anyukák. 
Hihetetlen teljesítmény. Mint futó, ezzel a pár sor-
ral is elismerésemet szeretném kifejezni. Gratulálok, 
Juhász-Szeles Éva, Simonné Lőrincz Edit és Vincze 
Anita.  Hatalmasat futottatok.
 Akik úgy döntöttek, hogy ennél kevesebbel is be-
érik, barátságos kézilabda- és futballmérkőzésen 
(női, férfi) vehettek részt, de a lábtenisz is népszerű 
volt. Örülünk, hogy megvalósulhatott ez a közös, szü-
lő-tanár program. A jókedv látható, hallható volt. Re-
méljük, jövőre is találkozunk.

pRóNAI ÉVA 
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KÖNYVTÁRI HÍREK
■ Az Országos Könyvtári Napok, mint a könyvtáros 
szakma legjelentősebb eseménye, 2019-ban is több 
ezer könyvtár összefogásával valósult meg a lakos-
ság bevonásával. A hét központi szlogenje: "Könyvtá-
rak az emberért - felelősség a Földért". A kiszombori 
könyvtár is csatlakozott a programsorozathoz, Ok-
tóber 2- án a klímaváltozásról tartottunk előadást a 
Kiszombori Dózsa György Általános Iskola 2. osztá-
lyos tanulóinak. A gyerekek érdeklődve hallgatták 
az előadást, majd ők is elmondták a véleményüket, 
ügyesek és lelkesek voltak a téma iránt. Természete-
sen a játék sem maradhatott el, ügyesen kiválasztot-
ták, melyik a Földre káros és hasznos tevékenység. 
Látva, hogy milyen jó ötleteik és meglátásaik van-
nak, bízhatunk benne, hogy tisztelni és óvni fogják a 
Földet a következő generáció számára is. Köszönjük 
Ivett néninek, hogy eljöttek, várunk őket máskor is. 

 Az OKN következő rendezvénysorozata, egy vi-
dám előadás volt, melyet a Szegedi Látványszínház 

két színésze mutatott be. A művészek a Pötyi és a 
legjobb gazdi c. előadásával örvendeztették meg a 
Kiszombori Dózsa György Általános Iskola 1. évfolya-
mát. A gyerekek egy interaktív mese szereplői lettek, 
hiszen a művészek az előadás első percétől bevon-
ták őket. A gyerekek segítségével, Pötyi, a rosszked-
vű kutyus és gazdája, Peti, egymásra találtak, a gye-
rekek megtanították, hogyan is kell törődni házi ked-
venceinkkel, és tisztán tartani környezetünket. Kö-
szönjük a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár-
nak, kollégáinak, hogy megszervezték az előadást.

NóGRÁdINÉ VíGh KRISZTINA 
KöNYVTÁROS
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■ Az önkormányzat megindítóan szép műsorral, va-
lamint állófogadással köszöntötte a település szép-
korú lakóit IDŐSEK VILÁGNAPJA alkalmából szeptem-
ber 27-én. Szegvári Ernőné polgármester asszony 
ünnepi köszöntőjét egy rendkívül különleges elő-
adás követte az Ady Endre Művelődési Ház színpa-
dán. Derzsi György előadásában a Szerelmem, Sárdy 
című egyfelvonásos zenés előadást tekinthették meg 
az érdeklődők.
 A műsor Sárdy János XX. századi híres bonviván 
életének nagyobb állomásait és legszebb dalait mu-
tatta be egy nagymama titkos naplóján keresztül. A 
közönség egyben átható képet kapott a múlt szá-
zadi asszonysorsról is. A nagy sikerű előadás végén 
a meghatódott közönség közül sokan könnyeikkel 
küszködve tapsoltak a művésznek.

 Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete Kiszombor díszpolgára címet ado-
mányozott Bokor János, nótaénekes részére a ma-
gyar népdalok és nóták magas művészi színvonalú 
előadásáért, hazai és nemzetközi sikerei elismerésé-
ül. A művész úr köszönete jeléül fergeteges ajándék-
koncerttel kedveskedett a település lakóinak. A Bo-
kor-csokorban közreműködött Kátai Zsuzsa, Bokor 
Marianna (Ria), valamint Gyémánt Valentin. A műsor-
ban elhangzottak operett-és popslágerek, retró tánc-
dalok és természetesen magyar nóták is, melyekhez 
cigányzenészek húzták a talpalávalót. Az est végén 
a hálás közönség vastapssal jutalmazta a művész 
családot, akik igazán kitettek magukért, hiszen több 
mint három órán keresztül szórakoztatták a nagyér-
deműt.

 Mondhatni TÖKéletesen sikerült a hagyományte-
remtő jelleggel rendezett I. TÖKÖS NAP a művelődé-
si ház udvarán október 19-én. Különleges programok 
várták az érdeklődőket ezen a kellemes, napsütéses, 
őszi délutánon. Népszerű játék volt gyerekek köré-
ben a tökteke, a tökegyensúlyozás, célbadobás, tök-
saccolás vagy éppen a zsákban futás is. A résztvevők-
nek ügyességi feladatokat kellett teljesíteniük, hogy 
a nap végén részt vehessenek a csokikeresésben. 
Kiegészítő programként működött a kézműves sá-
tor, az arcfestés és főleg a kisebbek nagy örömére a 
lufihajtogatás is. A helyi könyvtár játékos tesztfelada-
tokkal kapcsolódott be a rendezvénybe, ezzel is szí-
nesítve a tökös nap családi programjait. Nagyon nép-
szerűnek bizonyult a selfiepont is, amit szalmabálák-
kal, virágokkal, levelekkel, tökökkel kukoricaszárral 
dekoráltunk az ősz hangulatának megfelelően. A ren-
dezvény jellegéből adódóan stílusosan tökös finom-
ságokkal, tökös süteményekkel, sült tökkel, gyömbé-
res keksszel, kukorica snackkel, málnaszörppel kí-
náltuk a játék hevében kimelegedett vendégeket.
 Hálásan köszönjük Zombori Dezsőnek a rengeteg 
szalmabálát, Martonosi Szabolcséknak a halloween 
tököket és a finom rétest, Sarnyai Attilának a tökö-
ket, a KMHHK-nak a népi játékokat, Bódi Juliannának 
a terítő-és tökvarrást, valamint végül, de nem utol-
sósorban a Közművelődési Könyvtár képviseletében 
Reni néninek a sok segítséget!
A nagy sikerre való tekintettel reméljük, jövőre is-
mét találkozunk!

 Október 23-án községi megemlékezést és koszo-
rúzást tartottunk az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc eseményei előtt tisztelegve a Közművelődé-
si Könyvtár előtt. Az emlékezők a Kiszombori Dózsa 

György Általános Iskola tanulóinak ünnepi előadását 
tekinthették meg. A műsorban közreműködött Adai-
Simon Vivien, Rácz Emese, Szabó Hédi, valamint 
Kecskeméti Bence Odin.

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.

Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.”   

(Juhász Gyula: Consolatio)

AZ ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
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A KISZOMBORI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY HÍREI
■ NAppALI ELLÁTÁS- NApRAFORGó IdŐSEK 
    KLuBjA - SZEpTEMBERI pROGRAM
• Szept. 01.
Az ősz első napját a klubtagok a Bogárzóban meg-
rendezésre kerülő búcsúval kezdték.
Nagyon szép, napsütéses, meleg napra ébredtünk. 
Délelőtt ünnepi szentmisével vette kezdetét a búcsú. 
A nap egyik érdekes programja volt, Szikszai Zsu-
zsanna vezetésével „A pusztai emberek élete” cím-
mel, beszélgetés régi korokról, régi emlékekről.
• Szept. 04. Délután szalonnasütésre gyűlt össze a 
csapat. Jó hangulatban, vidáman telt el a délután.
• Szept. 05.
Makóra mentünk a makói Meridián tornázókkal szer-
veztünk közös programot. Együtt tornáztunk, majd 
megvendégeltek bennünket az általuk nagy szere-
tettel készített süteménnyel. Nagyon jól éreztük ma-
gunkat, a fáradtság ellenére még egy fagyizás is be-
lefért a programba.
• Szept. 11.
Délután a Vályogos-tó partjára pikniket szerveztünk. 
Közösen elfogyasztottuk a „batyunkban” hozott sü-
teményeket. Vidám, kellemes délutánt töltöttünk el 
a friss levegőn.
• Szept. 16.
Egy igazi őszi program várta a tagokat, savanyúsá-
got raktunk el. A hozzávalókat előkészítettük, majd 
Makra Jánosné Erzsike receptje alapján készült a té-
lire való finomság.
• Szept. 18.
A „Sütivarázs” klubban sós kiflit készítettünk a más-
napi szarvasi kirándulásra útravalónak.
■ A Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intéz-
ményben az őszi hónapokban is színes, élménydús 
programok várták az érdeklődőket. Októberben ked-
denként az irodalom és a művészetek kedvelői részé-
re változatos szép előadásokat tartottunk Martonosi 
Istvánné vezetésével. A képzőművészet és zene is 
színesítette a programot. A Pécsi Tudományegyetem 
gyógytornásza által javasolt tornagyakorlatokkal he-
tente többször frissítjük fel az érdeklődő klubtagjain-
kat. Igazán kellemes, jó hangulatú frissítő perceket 
töltünk el együtt a klubban. Októberben közös vacso-
rát szerveztünk a klubban a szüret jegyében. A hó-
nap kedvelt programja a sütisütés, ami már a jobbnál 
jobb receptek  sorát ismertette meg velünk.  Nagyon 
finom muffin, pogácsa, tökös sütemény elkészítését 
sajátíthatták el az érdeklődők. A tökös süteménysü-
tést követően ellátogattunk a bölcsődébe, ahol a tök-
nap alkalmából együtt kellemes délutánt töltöttünk 
el a gyermekekkel. A tökös süteményhez a receptet 
Ruck Ferencné hozta.  
 Gazsi Gáborné által vezetett kreatív foglakozáso-
kon csodálatos alkotások készülnek, a kézügyesség 
és jó ízlés is fejlődik, ugyanakkor kellemes perceket 
töltünk el az intézményünkben. Az Idősek klubjában 
igény szerint biztosítunk vérnyomásmérést és vércu-
kormérést. Intézményünk kedves látogatói szép vi-
rágpalántákkal ajándékoztak meg minket, és ezek 
elültetésében is részt vettek a kiskertben.
 Október 29-én az Idősek klubjában a 
Veszteségfeldolgozás” címmel tartott előadást Bará-
ti Eszter M. Kinga SSND, aki Boldogasszony iskolanő-
vér, gyászfeldolgozás specialista.
 Ugyancsak jelentős program volt október 17-én a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által szerve-
zett szakmaközi megbeszélés. A témája: MONTÁZS 
Projekt- A fogyatékos személyek számára nyújtott 

szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének 
kialakítása, fejlesztése. Szegedről és Makóról is elfo-
gadták meghívásunkat a szakemberek. 
 A családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munka-
társai aktív segítséget nyújtanak abban, hogy a fel-
ajánlott ruha és egyéb adományok eljussanak oda, 
ahol segítséget jelentenek, és örömet szereznek. In-
tézményünk 5 szakfeladat ellátásával áll a tisztelt la-
kosság szolgálatára. Ezek a szolgáltatások: Idősek 
klubja, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, böl-
csőde, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat.

KOhuT AMÁLIA 
INTÉZMÉNYVEZETŐ



■ AMI TöRTÉNT
A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör október hó-
napban sem tétlenkedett.
Rengeteg új ötlettel és megvalósított tervekkel, meg-
rendezett programokkal zárták az ősz 2. hónapját.
Kiszombor Önkormányzata és a honismereti kör ok-
tóber 6-i ünnepségére a lakosságot is szeretettel 
meghívta, hogy közösen emlékezzünk.
Az aradi vértanúk emléknapján megható megemlé-
kezéssel fejet hajtottak hőseink előtt. Az ünnepsé-
get a templomkertben kezdték megható szavalás-
sal és énekekkel, majd fáklyákkal és égő gyertyák-
kal vonultak a szobrokig, ahol a műsor folytatódott. 
Tisztelgéssel, mécsesekkel és koszorúzással zárták 
a műsort.
A műsorban közreműködtek: Matosné Bokor Anikó, 
református lelkésznő, a Harangvirág népdalkör, a 
honismereti kör tagjai, Barna Lora Panna. 
A tagok havi első szerdán megtartották gyűlésüket, 
melyben értékelték az előző hónapot, és átbeszél-
ték a közeli és távoli jövő terveiket, annak megva-
lósítását.
Október 18-án közös erővel a falu központjában meg-
építették az Őszanyót, melyet a fő utcánkról bárki lát-
hat. Teljesen természetes anyagokból készítették,
mint például: kukoricaszár, pampafű, tök, szalma, vi-
rágok stb. 
Ezzel is szebbé és ünnepélyesebbé tették az őszt kö-
zösségünk számára.
Az Őszanyó látogatható ebben a jó időben, és fo-
tópontként is szolgál. Nagy Katalin, Szegedre köl-
tözött tagunk javasolta Őszanyót nekünk, majd Ta-
kács Diána és Zatykóné Frank Éva kivitelezési ötle-
teit együtt valósították meg a körtagokkal. Minden-
ki lelkesen alakítgatta, szépítgette. (Hévizi Gézáné, 
Szép Istvánné, Rutainé Matuszka Katalin, Csehné 
Szűcs Erzsébet, Endrész Erzsébet, Bajnóczi János, 
Sinka Lajosné, Baranyi Sándorné, Duruczné Ocskó 
Edit, Hegedűsné Bellik Klárika.) Együtt igazán jó cse-
lekedni!!!!
Anyagokkal támogatták: Husztik István, Husztikné 
Szegvári Tünde, Kozma Ágnes, Decsiné Juhász Kata-
lin, Nagy Gyula, Gabnai Andrea, Cseh István, Csehné 
Szűcs Erzsébet, Kesjárné Mészáros Gabriella és 
Baranyi József a Börcsök utcából. Köszönjük.

A hagyományokhoz híven, most is megszervezték az 
őszi egy napos kirándulást, melyre bárki jelentkezhe-
tett, meg is telt csurig a busz. 
Október 19-én a Budapestre szervezett kirán-
dulást megvalósították. A Csodák Palotáját és a 
Tropikáriumot látogatták meg. Mindenki nagyon jól 
érezte magát, új impulzusokkal és élményekkel gya-
rapodott mindenki. Köszönet a kirándulást szervező 
Bajnóczi Jánosnak és Endrész Erzsébetnek.
A kikapcsolódás után, folytatták újult erővel a tevé-
kenykedésüket.
Október 23-án Kiszombor Önkormányzata és a 
Kiszombori Dózsa György Általános Iskola által meg-
rendezésre kerülő ünnepségén is részt vett a Kiss 
Mária Hortensia Honismereti Kör a Közművelődési 
Könyvtár előkertjében.
A jótékonysági est szervezése zajlott a színfalak mö-
gött folyamatosan, melyet október 25-én rendeztek 
meg.
A kör tagjai már kora délelőtt elkezdték a tészta elő-
készítését, hogy friss és finom pogácsákat tálalhassa-
nak a fellépőknek és vendégeknek. Balázs Lászlóné 

receptje alapján és irányításával készült a finomság. 
A honismereti kör már hagyományosan civil szerve-
zetek javára rendezi ezt a jótékonysági estet, az idén 
a Kiszombor-Maroslelei Egyházközségért Alapítvány 
javára történt. 
Az est fellépői nagyszerű előadásaikkal elvarázsol-
ták a nézőket. Nagylelkűségüket emléklappal, virág-
gal, kis emléktárggyal és hatalmas hálával köszön-
ték meg.
Fellépők: Szélpál Szilveszter, Matosné Bokor Anikó 
- Rónai Dániel, a Zombortánc formáció, Zákányi Dá-
niel és Kiss Csenge, Janicsek Roland, Gera Pál, Ku-
kutyin tánccsoport, Kecskeméti Bence Odin, Magda 
Niki, Harangvirág népdalkör, Baranyi István, Sztojkó 
Mihály,The9Strings - Tóth Árpád és Szőke Eszter, M 
JAM zenekar. 
Az est támogatásáért köszönet tehát a jólelkű fel-
lépőknek, adakozó nézőknek, Kiszombor Nagy-
község Önkormányzatának a hely biztosításáért, 
Almásiné Horváth Editnek a dekorációért, Szabó Ist-
ván Szaszának a videózásért, az Ady Endre Művelő-
dési Ház dolgozóinak.
Mindenki átérezhette, hogy kapni csodálatos, de 
adni végtelen gyönyörűség a léleknek.
A Kiszombor-Maroslelei Egyházközségért Alapít-
vány alapítója, valamint elnöke: Matos Zoltán és 
Bajnóczi János az összegyűlt összeg egy részét a 
Kiszomborért Alapítvány támogatására ajánlotta fel. 

A kör tagjai nem pihennek, hiszen rengeteg tervet 
és programot szerveznek folyamatosan. Céljuk, hogy 
szebbé tegyék közösségünk környezetét, és minden 
korosztály megtalálhassa a számára legjobb progra-
mot.

A Helytörténeti Gyűjtemény anyagát gyarapították 
az elmúlt időszakban: Czirok Gyula, Papp Mihály. Kö-
szönjük szépen. 
■ AMI KöVETKEZIK
-November 7-én, csütörtökön 18.00 órakor a Lássunk 
tisztán! előadás-sorozat keretében JANI BÉLA, törzs-
zászlós, volt kiszombori lakos, jelenleg Maroslele 
körzeti megbízottja lát el bennünket tanácsokkal a 
közlekedésre, vagyonbiztonságra vonatkozóan. Min-
den érdeklődőt szeretettel invitál a kör.
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HONISMERETI HÍREK

Folytatás a 14. oldalon!



VÁLYOGOSI HÍREK
• Október 8-án 1000 kg pikkelyes érkezett a Megyei 
Szövetség ecsegfalvi tógazdaságából. Ez évben ed-
dig összesen: 7000 kg, azaz 70 mázsa darabos halat 
és 3000 db csuka ivadékot telepített egyesületünk. 
• Október 1-jén 25 mázsa fehérhal érkezett tavunkba.
• 2019. szeptember 26-án két személlyel bővült tár-
sadalmi halőreink létszáma. Ifj. Hatvani József és Ba-
jusz Zoltán sikeres vizsgát, majd esküt tett Papp And-
rás megyei halászati felügyelő előtt.
Tisztelettel kérjük a horgásztársakat, hogy segítsék 
munkájukat!
• A törpeharcsa szelektív halászata során ezidáig id. 
Hatvani és ifj. Hatvani sporttársak több mint 500 kg 
kártevőt távolítottak el tavunkból. Köszönet munkáju-
kért, továbbá -így utólag- elnézést kérünk az általuk 
okozott kellemetlenségekért.
• Ellenőrzési tapasztalat: 
• Kérjük a tisztelt sporttársakat, hogy a partvonalon 
úgy foglaljanak helyet, állítsanak sátrat, illetve he-
lyezzék el járműveiket, hogy az mások közlekedését 
ne akadályozza. Az azonos napon több vízen horgá-
szó sporttársakat, hogy az Országos Horgászrend vo-
natkozó rendelkezéseit vegyék figyelembe, valamint 
a fogási eredmények nyomon követhetősége érde-
kében egyénileg tárolják zsákmányukat, azt a horgá-
szat befejezéséig NEM vihetik el a partról, értékesí-
teniük TILOS!
A kifogott törpeharcsát a parton eldobni, vagy a sze-

méttároló edénybe helyezni nem szabad, azt a hor-
gászat végén el kell vinni. Valamint a tó hátsó dél-dél-
nyugati partvonalára /tsz-gát/ gépjárművel behajtani 
TILOS!
•  A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17. §-a alapján 
kérjük a tópartra kutyával kilátogatókat, hogy kutyá-
ikat pórázon vezessék, elkerülve ezzel a véletlen tá-
madásokat, atrocitásokat. Valamint a parton állatok 
legeltetése, a partvonal és a partvonalat szegélyező 
ingatlanok szennyezése vagy károsítása nem meg-
engedett, önkormányzati intézkedést vonhat maga 
után.

• Tavunkra érvényes NAPIJEGYET a kiszombori ben-
zinkúton /07-17 óra között/, K-Fish horgászcentrum-
ban /Szeged, Kossuth Lajos sugárút 69-71./, Aranyhal 
Horgászboltban /Makó, Aradi utca 28./ és a Gabi-
Profidog Kft.-ben / Makó, Hajnal utca 8./ vásárolhat-
nak.
• November hónapban napijegyes horgásztársaink 6 
– 18 óra között, II. féléves vagy éves területi jeggyel 
rendelkező horgásztársaink 00 – 24 óra között hor-
gászhatnak tavunkon.

Vezetőség

■ VERONIKA NÉNI BOLdOG LENNE...
 Most már igazán szép lett a Móricz utcai iskola PA-
VILONJA. Boldogok voltak a gyerekek, és aki látta 
a kikövezett alapot, amely gondos munkával, szülői 
felajánlásból lett térburkolattal ellátva.
 No, az elejétől kezdve! Kerestünk és találtunk segí-
tőkész szülőket az alsós munkaközösség segítségé-
vel.
 A kétszeri egyeztetésre el is jött: Csanádi Nor-
bert, Tóth Gábor, Fancsali Zoltán, Pásztor Zsolt. Vé-
gül abban állapodtunk meg, hogy a burkolást Csa-
nádi Norbert -magánvállalkozó segítségével – elvég-
zi, Tóth Gábor szintén saját költségén megjavítja a 
hátsó nagykaput, Fancsali Zoltán pedig megoldja a 
Kiszombori Önkormányzat által megszavazott 36 m2 

térburkoló áthordását az udvarra a kastélyból.
Már csak a „drága” cement, sóder, szegélykő, ho-
mok, geotextília megrendelése várt rám. Ennek költ-
ségeit az Oláh Veronika Alapítvány (közel 250000 
Ft) és az önkormányzati pályázatból nyert (50000 Ft) 
összeg biztosította. Mindezeket a Kiss Péter Pál és 
Fia Attila cégénél rendeltem meg, ahol kedvezmény-
ben részesült az OVA.
Az alap kiásását Hajdú István vállalta kisgépével, a 
szintezést és a sok egyeztetést Kis Róbert oldotta 
meg.
 Az emberi munkaerő mind önkéntes felajánlás-
ként segítette a megvalósulást. Emberi aranytarta-
lékok gazdagították a megvalósítást. Úgy hallottam 
az iskolát átvilágító bizottság is nagyrabecsülését fe-

jezte ki látván a „kismúzeumot,” a korábbi beszerzé-
seket és a PAVILONT.
 Mind a kuratórium és jómagam a legnagyobb tisz-
telettel és köszönettel adózunk a segítőknek és per-
sze nagy öröm is.
 Már csak egy kis átadó-avatót szeretnénk rendez-
ni, mert ez ünnep a léleknek.
 Ez alkalommal tisztelettel köszönjük az 1% felaján-
lását (28000 Ft) és számítunk erre a jövőben is.

SüLINÉ RÁcZ EMŐKE
KuRATóRIuMI ELNöK

OLÁH VERONIKA ALAPÍTVÁNY HÍREI

-December 1-jén adventnyitás, betlehemállítás lesz a 
templomkertben, nyílik az ARANYKAPU VÁSÁR. Ün-
nepi műsort makói barátaink és a Harangvirág nép-
dalkör, valamint a honismereti kör ad az idén.
Délután 16 órától az Ady Endre Művelődési Házba 
várja a Kiszomborért Alapítvány Kiszombor lakossá-

gát KEGYE JÁNOS pánsípművész előadására.
December 13-án Luca-napot rendezünk ismét.
Lesz egy csigacsináló est is decemberben, és a sze-
retet jegyében adományt juttatunk a református kö-
zösségnek.

December 27-én évzáró rendezvényre, évbúcsúzta-
tásra hívjuk a Rónay-kúriába.
December 31-én megint várjuk Kiszombor lakóit a 
Helytörténeti Gyűjteményhez 24 órakor pezsgős koc-
cintásra.
                                                    TAKÁcS dIÁNA – E. E.
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