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Csukás István: Januári hó hull

Januári hó hull, fehér lesz minden,
tiszta lapot nyit az új év.
mit írunk rá? Itt a nagy lehetőség,
egy pillanatra költő lesz mindenki,
a hóra íródik a közös költemény!...

EREDMÉNYEKBEN GAZDAG, 
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN 
KISZOMBOR NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA. 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

 A KÉPVISELŐ TESTÜLET ÜLÉSEIRŐL 
A képviselő-testület a 2016. november 14-én tartott 
rendkívüli ülésén megalkotta a szociális célú tűzifa támo-
gatásról szóló 25/2016. (XI. 15.) önkormányzati rendele-
tet.

A képviselő-testület a 2016. november 29-én tartott so-
ros ülése első napirendjeként elfogadta a polgármesteri 
jelentést, 
felhatalmazta 
 - a polgármestert a Rónay-sírkerten kívüli, az önkor-
mányzati temetőben lévő Rónay-Oexel család síremlé-
keinek helyreállításáról és annak költségeiről sírkőkészítő 
szakemberrel történő egyeztetésre.

A rendelettervezet, döntési javaslatok napirendi pontban 
módosította
 - a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (IX. 26.) 
KKÖT rendeletét (a díjakat a jövőben áfa terheli),
 - az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
6/2016. (II. 24.) önkormányzati rendeletét,
döntött 
 - a 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról, 
 - a Rádió 7 módosított együttműködési ajánlatáról, 
 - karácsonyi csomag gyermekek részére történő biztosí-
tásáról,
 - a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör színházi előadás 
támogatására vonatkozó kérelméről, 
 - a 2017-es kártyanaptár-sorozat kiadásáról,
 - személygépjármű beszerzéséről az Önkormányzat ré-
szére,
 - a külterületi földutak fejlesztésére vonatkozó pályázat 
benyújtásáról,
tudomásul vette 
 - a Kiszombor, Mező u. 64. szám alatti ingatlan (Kéri-ma-
lom) hasznosítása lehetőségeiről szóló tájékoztatót,
 - a Kiszombor, Óbébai u. 1/A szám alatti ingatlan (Eme-
letes magtár) hasznosítási lehetőségeiről szóló tájékozta-
tót.

A harmadik napirendi pont keretében felülvizsgálta a he-
lyi adórendeleteit, és akként határozott, hogy 
 - sem az iparűzési adó, sem a magánszemélyek kommu-
nális adójának évi mértékén nem változtat;
 - új adómentességet, adókedvezményt nem biztosít,
 - adómentességet nem szüntet meg, adókedvezményt 
nem szűkít,
 - új települési adót nem vezet be,
 - talajterhelési díj megfizetése alóli mentességet, díjked-
vezményt nem szüntet meg, nem szűkít.

Negyedik napirendi pontként elfogadta a Polgármesteri 
Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót. 

Végül ötödik napirendi pontként, zárt ülésen döntött a 
2017. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályá-
zatok elbírálásról.

A képviselő-testület a 2016. december 13-án tartott so-
ros ülése első napirendjeként elfogadta a polgármesteri 
jelentést, 
felhatalmazta
 - a polgármestert, hogy a külterületi helyi földutak fej-
lesztésére vonatkozó pályázat benyújtásához a szüksé-
ges előkészületeket tegye meg,
 - a polgármestert, hogy a Belügyminisztérium által adós-
ságkonszolidációban nem részesült települési önkor-
mányzatok fejlesztéseinek támogatása jogcímen kapott 
112 millió Ft felhasználásához szükséges pályázattal ösz-
szefüggő költségvetés elkészítéséhez árajánlatokat kér-
jen be, 
módosította 
 - az időskorúak ajándékozása tárgyú 204/2016. (VIII. 30.) 
KNÖT határozatát akként, hogy a Kiszombor nagyköz-
ségben élő azon családok részére, ahol 60 év feletti idős 
személy él, családonként 1 db kiszombori vonatkozású 
képeket tartalmazó falinaptárt ajándékoz karácsony al-
kalmából.

A rendelettervezet, döntési javaslatok napirendi pontban 
egyetértett
 - a Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás 
megszüntetésével, 
döntött
 - a KEVIÉP Kft. bérleti szerződésének meghosszabbításá-
ról,
 - a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 
KEHOP-3.2.1 sz. „Az előkezelés, a hasznosítás és az áram-
talanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék 
vonatozásában tárgyú felhívására” tárgyú pályázatban 
történő részvételről, 
 - a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 sz. pályázatokkal, vala-
mint a működési támogatások biztosításával kapcsolatos 
önerő befizetésről, 
 - döntött a Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatt 
lévő üzlethelyiség (volt ruházati üzlet) pályázati eljárás 
keretében bérbeadás útján történő hasznosításáról, 
tudomásul vette
 - az Önkormányzati ASP rendszer Szolgáltatási szerződé-
séről szóló tájékoztatót,
hozzájárult
 - a 2017. évi közfoglalkoztatás ráépülő mintaprogramja-
inak indításához. 

A harmadik napirendi pont keretében elfogadta a helyi 
adóbevételek alakulásáról szóló tájékoztatást. 

Negyedik napirendi pontként elfogadta a jogi személyi-
ségű társulásokban végzett tevékenységről szóló beszá-
molót. 

Végül ötödik napirendi pontként, zárt ülés keretében egy 
pályázó esetében ismételten döntött a 2017. évi Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatról. 
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BŐLCSŐDEI HÍREK

 HÍREINK 
2016. november 14-én megtartottuk első NAGYMAMA NAPUNKAT. Nagymamák és dédimamák szép számmal érkez-
tek hozzánk, hogy unokáikkal együtt tölthessenek egy meghitt délelőttöt. Felfedezték a gyerekek kedvenc bölcsődei 
játékait, És közösen alkottak a kicsikkel. 
Hűtőmágnest készítettek a legkisebbek, a nagyobbak szalvétából gyúrt, színes golyókat ragasztottak, és csodaszép 
virágokat készítettek belőlük. Láthatóan mindenki nagyon élvezte ezt a kis közös programot, amely a következő 
években is biztosan megrendezésre kerül majd. 
December elején a legkisebbekhez is ellátogatott a TÉLAPÓ. A gyerekek énekekkel készültek, és izgatottan várták a 
nagyszakállú télapót. Ki kíváncsian, ki kicsit félénken fogadta érkezését. A bátrabbak rögtön köré gyűltek, amikor az 
ajándékba hozott szaloncukorral kínálta őket. A gyerekek saját készítésű kis meglepetéssel kedveskedtek, a jó öreg 
fehérszakállúnak, aminek nagyon örült. Megígérte, hogy jövőre újból ellátogat hozzánk, a bölcsődébe.
A karácsonyi ünnepségünkre nagy izgalommal készültek a gyerekek, kis hóemberkéknek öltöztettük őket, és egy 
aranyos éneket énekeltünk el közösen. Visszalátogatott hozzánk egy régi kis bölcsődésünk, Csala Kitti, aki immár 2/a 
osztályos tanuló, és egy verset hozott nekünk.  Mi, dolgozók a négy gyertya történetét játszottuk el a vendégeink-
nek. A karácsonyi vásárban összegyűlt adományból, ajándékokat vásároltunk a gyermekeknek, melyeket izgatottan 
fedeztek fel a fa alatt. 
Ezúton is szeretnénk megköszönni az adományozóknak, hogy szebbé tették bölcsődés gyermekeink karácsonyát. 
Külön köszönjük Márta Beátának és Márta Jánosnak a sok-sok plüss állatkát, amiket a bölcsődénknek ajándékoztak. 
Nagy örömmel vették birtokba a gyerekek.

Naszradiné Sódar Judit, Maróti-Forgács Beáta, 
                                                                         Horváthné Ács Krisztina, Halász Ildikó

                                                                    kisgyermeknevelők

KISZOMBORI SZOCIÁLIS és GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY-HÍREK

 Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
6775 Kiszombor, Óbébai u.11.

       Tel: 62/297-074 
e-mail: kszgyi.kiszombor@gmail.com

 
Kedves Kiszombori Lakosok!

Ezúton köszöntjük Önöket sok szeretettel és kívánunk jó egészséget, sok sikert, boldogságot, 
nagyon BOLDOG ÚJ ÉVET!

Tisztelettel: 
A Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Dolgozói és az intézmény vezetője Kohut Amália
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ÓVODAI HÍREK

 OVIS HÍREINK 
Az ünnepre való ráhangolódás az adventi ünnepkörben teljesedik ki. Ilyenkor nemcsak a csoportszobákat díszítjük fel a gyer-
mekekkel együtt, hanem a közös beszélgetésekkel, énekléssel a szívünket is. Ekkor a szabad játékban és valamennyi szervezett 
tevékenységben is nagyobb hangsúlyt kap a tolerancia, az egymásra való odafigyelés, egymás megbecsülésére nevelés. A közös 
együttes tevékenységek erősítik a gyermekekben az összetartozás érzését. 
 Az adventi aranykapu vásáron, a Ficánka csoport középsősei kis műsorral kedveskedtek a templomkertbe kilátogatott 
érdeklődőknek. Óvodánk is képviseltette magát a jótékonysági vásáron. Köszönjük mindazoknak, akik adományaikkal hozzájá-
rultak óvodásaink karácsonyi ajándékaihoz, és ezzel támogatták a „Mosolygó Gyermekarcok” Alapítványunkat.
 December 6-án ellátogatott hozzánk is a Mikulás. A gyermekek izgalommal, nagy örömmel várták. Sok szép énekkel, 
verssel, furulyázással, tánccal köszöntötték. Néhányan otthon készített süteményekkel, rajzokkal lepték meg a kedves Mikulást, 
egyik csoportunkban még a névnapján is felköszöntötték.
 Másnap a könyvtárban Télköszöntő versmondó versenyen vettek részt ovisaink. Bátor kiállásukért, ügyes szereplésükért 
a zsűri mindenkit megjutalmazott egy oklevéllel és ajándékkal.
 Luca napján is sok érdekesség történt nálunk. Az Ovi-rádióból meghallgattuk az ehhez a jeles naphoz tartozó hagyo-
mányokat, szokásokat. Búzát ültettünk, pogácsát sütöttünk. Volt olyan csoport, ahol a varázstanoncok varázsitalt, varázsfőzetet 
készítettek, és portalanító, no meg hócsináló varázsigéket mondogattak, varázskönyvből üveggömbjóslást hallgattak, és persze 
a végén oklevelet vehettek át a sikeres varázsló tanoda elvégzése alkalmából. A szülők sem maradtak ki a lucázásból. A folyosón 
elhelyezett kosárból szerencsejóslásokat vehettek ki maguknak.
 Intézményünkben hagyomány, hogy minden évben valamilyen elnevezést kap az ovis karácsonyunk. Ennek megfelelő-
en készülünk az ünnepre valamennyi csoportunkban. Ebben az évben „Csillagszórós karácsonyunk” volt. Kis fenyőt díszítettünk 
fel közösen, és fénylámpa meg szikrázó csillagszórók ragyogásában hallgattuk meg a csoportok ünnepi verseit, énekeltük el 
a „Kis karácsony, nagy karácsony…” jól ismert sorait. A „Szent karácsony eljött” dallal pedig a felnőttek kórusa köszöntötte az 
ünneplő gyermekeket. A papírgyűjtésből és az adventi vásárból befolyt adományokból 1-1 doboz LEGO DUPLÓ–t helyeztek a 
fa alá az „angyalkák”. Nagy örömet varázsoltak a gyermekek arcára az Önkormányzattól kapott csomagok, melyekben sok-sok 
finomság lapult. 
 Egy kiszombori vállalkozó 6 hátrányos helyzetű kisfiút és kislányt ajándékozott meg Mikuláskor egy-egy csomaggal. 
Karácsonyra pedig másik 6-6 gyermeket lepett meg fiús és lányos játékokkal, hogy számukra is igazi ünnep legyen a karácsony. 
Köszönjük önzetlen segítségét!
 Az ünnepek után a gyerekek tele voltak élménnyel. Sokan kaptak társasjátékot, kártyát, mellyel együtt a családok nagyo-
kat játszottak. Itt az oviban is egymásnak új esztendőt köszöntöttünk, hogy szerencsés legyen a 2017-es esztendő. 
Ezúton kívánunk minden kiszombori lakosnak, kicsinek és nagynak nagyon sikeres, szerencsés, vidám új esztendőt!
Köszönjük továbbá a hivatal munkatársainak, a közmunkásoknak, hogy az óvodánk hátsó udvarát kitakarították, és az ott össze-
halmozódott hulladékot elszállították!

Balázs Tímea és Börcsökné Balázs Márta 

KÖNYVTÁRI HÍREK
Találkozzunk a könyvtárban!

Kedves Diákok!

A tavalyi évben hirdette meg először könyvtárunk a „Költők, írók, művek” című hatfordulós irodalmi játékos vetélkedőt, melyen 
többen részt vettetek. 

Ez évben is meghirdetjük a versenyt 5-8. osztályos tanulók számára és szeretnénk, ha - amikor már a tanulásban elfáradtok, de 
még szívesen megmozgatnátok az agytekervényeiteket -, részt vennétek minél többen ebben a játékban, melynek menete ha-

sonló a tavalyihoz.
Minden hónap első hetében átvehettek a könyvtárban egy rejtvénysort, melynek leadási határideje, mindig a következő hónap 
első hete, ekkor vehetitek át az új feladatlapot, egészen júniusig, az iskolai tanév végéig. Minden feladat felkerül a Közművelődési 

Könyvtár Facebook oldalára is, érdemes szörfözés közben ráklikkelni a „Közművelődési Könyvtár – Kiszombor” oldalra.
A hatodik, egyben utolsó forduló után, júniusban sorsolást tartunk a könyvtárban, az első három helyezettet fogjuk jutalmazni.

Gyertek hozzánk, a könyvtárba, olvassatok sokat, rengeteg izgalmas, kalandos, mesés vagy nagyon is valóságos könyvvel várunk 
benneteket!

Jó tanulást, s amennyiben részt vesztek a játékunkban, kellemes időtöltést kívánunk az elkövetkezendő fél évre!
            Adrián Renáta - könyvtáros
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CIVIL HÍREK

 VÁLYOGOSI HÍREK 
- Egyesületünk 2017. január 7-8-án környezetrendezési mun-
kát szervezett, amely során közel 20 fővel 8 óra időtartamban, 
elsősorban a jégről elérhető helyekről vágták le a nádat. Kö-
szönjük a résztvevők munkáját!
  
- Érvényes területi engedéllyel 2017. január 31-ig lehet hor-
gászni a Vályogoson. 

- Felhívás a jégen való tartózkodással kapcsolatban.
A balesetek, tragédiák elkerülése céljából felhívjuk a horgászok 
és a természetjárók figyelmét a jégen való tartózkodás és köz-
lekedés alapvetőbb szabályaira. A szabad vizek jegén tartóz-
kodni csak akkor szabad, ha a jég kellő szilárdságú, nem olvad, 
illetve nem mozog. A gyakorlati tapasztalatok alapján az álló-
vizek jege akkor tekinthető kellő szilárdságúnak, ha vastagsága 
eléri vagy meghaladja a 10-12 cm-t. 
TILOS a szabad vizek jegén tartózkodni: 
- éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, 
-járművel, a biztonságos munkavégzés kivételével,
-kikötők és veszteglőhelyek területén, 
-folyóvizeken.

Teherbírást csökkentő tényezők: 
-fenékről előtörő kisebb, nagyobb források, 
-csatorna bekötések,
-áradás, apadás által kialakított jégmozgás, 
-felmelegedés, a jégréteget elvékonyítja, ami a jégen tartózko-
dók számára veszélyes lehet.
Folyóvizeken jellemző a befagyás folyamatában, hogy a már 
beállt jégmezőre újabb és újabb táblák torlódnak, rakódnak, 
ezek nem biztonságosak, rajtuk való közlekedés életveszélyes 
és tilos!
A folyóvizek jég alatti vízszintváltozásai jégmozgást idéznek 
elő, apadás következtében a látszólag még szilárd jég állapota 
megváltozik, beroppanása várható. 
Több napos melegebb idő hatására a felület mosódik, a jég 
vastagsága csökken, szilárdsága romlik, ezért a rajta való közle-
kedés, sportolás, tartózkodás veszélyes. Nagyobb jégfelületen 
különös veszélyeket rejthet a friss havazás, mert a jég tényle-
ges állapotát nem lehet időben felismerni. Ezeken a területe-
ken az éjszakai tartózkodás különösen veszélyes.

Aki a jégen 1 négyzetméternél kisebb léket vág, köteles a jég-
mentessé vált területet legalább 50 méterről jól felismerhető 
módon megjelölni, amelyhez a vízparton található természetes 
anyagokat (pl. nád, sáskéve, száraz ágak) is fel lehet használni.

Fontos, hogy a jeges vízből, a jégből mentett embert azonnal 
ne vigyük túlfűtött meleg helyre, dörzsöléssel próbáljuk a vér-
keringését beindítani, természetesen előzőleg a jeges ruháza-
tától meg kell szabadítani. Az ilyen személyt minden esetben 
orvosi elsősegélyben, orvosi ellátásban kell részesíteni.

- A 2016. évi fogási napló leadási határideje 2017. február 28., 
annál az egyesületnél kell leadni, amelyik kiállította. Határidőn 
túl leadott vagy nem összesített fogási napló esetén  2.000 HUF 
a pótdíj.

A Kiszombori SHE az alábbi helyeken várja a fogási naplókat:
- Tóth János,  Kiszombor, 6775 Móricz Zsigmond utca 14., 
tel: 06/30-855-0856
- Oláh Sándor, Makó, 6900  Kisfaludy utca 16.,   
tel: 06/70-327-8862
- Ady Endre Művelődési Ház, Kiszombor, 6775 Szegedi u. 13.,  
tel: 62/297-465
A halőrháznál levő postaládába, kérjük, NE helyezzék el fogási 
naplójukat!

- Örömmel számolhatunk be az érdeklődők számára, hogy 
egyesületünk 2016. évben 4400 kg, azaz negyvennégy mázsa 
halat telepített a tóba, amely 90%-ban méretes halakat tartal-
mazott, akadtak közöttük 5-6 kg-os példányok is. Megalapozva 
ezzel egy ideális horgásztó lehetőségeit.  

- Kérjük, személyi jövedelemadója 1%-ával támogassa egye-
sületünk tevékenységét: Kiszombori Sporthorgász Egyesület, 
adószám: 18452275-1-06

Vezetőség

 MÉZES REGGELI 2016. NOVEMBER 18-ÁN KISZOMBORON 
Ebben az évben is az Országos Magyar Méhészeti Egyesület közreműködésével a Kiszombori Dózsa 

György Általános Iskola is csatlakozott az országos kezdeményezéshez.

Az OMME információs szórólappal kedveskedett, valamint kiszombori méhészetekben termelt öt fajta mé-
zet kóstolhattak a gyermekek.

Bízunk benne, hogy az egyre szélesebb támogatással bővülő kezdeményezéssel igazán jó célokat szolgál-
hatunk.

Az esemény támogatói:

Országos Magyar Méhészeti Egyesület, Kovács János méhész, Hajzer Mihály méhész, Bujdosó Géza méhész.

5



KISZOMBORI HÍRADÓ - XXVI. ÉVFOLYAM, 1.SZÁM

HONISMERETI HÍREK

Minden segítőnek, támogatónak az év programjainak rendezésében; munká-
jukért, amivel hozzájárultak a község lakói számára rendezett közösségi-kultu-
rális-hagyományőrző alkalmak teremtéséhez.

 KÖSZÖNET 

 ÚJULT ERŐVEL KÉSZÜLÜNK 2017-RE 
Tevékenységünket figyelemmel kísérhetik a kzhonismeretikor.hu és a https://
www.facebook.com/kzhonismeretikor oldalakon. Kapcsolódjanak be prog-
ramjainkba, hisz a honismereti kör tagsága ezeket községünk lakóinak szerve-
zik, ezért tevékenykedik minden lelkes tagunk.

Január 27-én, pénteken 17 órakor száraztészta-készítés mellett régi kártyajátékok is sor-
ra kerülnek.

Február 3-4-én pedig Kőszegi Zoltán kiállítása, busós télűzés az iskolában és a főtéren, 
valamint színház vár mindenkit. Részletek a plakátokon láthatók.

MINDENKINEK BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁN A HONISMERETI KÖR TAG-
SÁGA.

képeit (ahogyan régóta mindig) ajánlotta a Kiss Mária Hortensia Honismereti 
Kör tagsága, a naptár nyomdai költségét a Nagyközségi Önkormányzattal kö-
zösen vállaltuk.
A Kiszombori Híradó mostani száma tartalmaz egy példányt a családok számá-
ra, mellyel kívánunk boldog új esztendőt Zombor lakosságának.

Kedves Kiszomboriak!
MÉG MINDIG AKTUÁLIS, PLÁNE EBBEN A NAGY HIDEGBEN, AMIKOR LEGJOBB, 
BENT A JÓ MELEGBEN: itt a régi képek elővételének, emlékek idézésének az 
ideje. Hosszúak az esték, a facebook mellett    jut idő az eltett képek nézegeté-
sére, nagyi régi képeinek átnézésére is. Ha találnak ilyen régi képeket, kérem, 
juttassák el bármilyen formában az oldal számára.
De szívesen beszkenneljük, majd visszajuttatjuk a tulajdonosnak a képeket.
Ehhez kérjük, vigye be az Ady Endre Művelődési Házba nyitvatartási időben. 
Köszönet a köz nevében, hisz olyan jó a régi képeket itt, ezen az oldalon néze-
getni nekünk, zomboriaknak, elszakadt, innen elköltözött társainknak.
Ne tétovázzon, keressen, küldje, hozza a képeket!

                                 Szeretünk, Kiszombor – facebook oldal.

 A KÁRTYANAPTÁR-SOROZAT 

 HÍREINK 
Néhány szösszenet a legutóbbi, novemberi újság óta, eltelt időszak történé-
seiről:
-az adventi hangulat megteremtése, adventi koszorú és betlehemállítás még 
november végén történt, majd az aranykapu vásáron számos intézmény és 
magánszemély kínálta szépséges díszeit.
-december elején grafológus előadásra hívtuk az érdeklődőket, amit Benke 
Mária grafológus szakoktató, szaktanácsadó tartott a művelődési házban, és 
írásunkkal kapcsolatban igen érdekes dolgokat hallhattunk.
-Vasárnaponként a mise után atya segítségével meggyulladtak az adventi 
gyertyák a község adventi koszorúján. 
A szénabálákat Fekete Zsuzsanna, a művelődési házba a fenyőfát Gubás Zsu-
zsanna és Gubás Dezsőné felajánlásából kapta a köz. Köszönet érte.
-13-án hagyományos Luca-napunkat tartottuk. Nagyon köszönjük munká-
jukat: Ágoston Mária, Balázs Tímea, Baráth Ildikó, ifj. Bokor Mihály, Dömösi 
Emese, Farkas Lászlóné, Hévizi Gézáné, Juhász Kálmán, Majorosné László Edit, 
Rozsánné Évi, Süliné Rácz Emőke, Szalma László, Szalmáné Horváth Mártika, 
Tenczer Zita, Tenczerné Kasza Mária, Vízhányó Mária Ágnes és a jelen lévő ho-
nismereti kör tagjainak.
-Tiszteletbeli tagunk révén karácsonyi koncerten vettünk részt Makón.
-Ajándékot vittünk a szeretet jegyében az Idősek Otthonába.
-Tagjaink 17-én disznótorost készítettek Baranyi Sándor vezényletével a záró 
rendezvényünkre.
-30-án lezártuk az évet, és megköszöntük a megjelent támogatóinknak segítő 
tevékenységüket.
-HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÜNK képanyagát a honismereti kör bővítette 
két csodálatos régi képeslappal, valamint Papp Máté, régészhallgató aján-
dékozott képeket, amiért is nagy köszönet. A képek láthatók a https://www.
facebook.com/Szeretünk-Kiszombor oldalon, és a művelődési ház aulájában 
vitrinben eredetiben is megtekinthetők lesznek. További adományozó az eltelt 
időszakban: Csizmadia Imréné és Balázs Lászlóné voltak. Köszönjük.

 SZJA 1% A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör tisztelettel köszöni eddigi felajánlásai-
kat, és kéri, ha tehetik, tegyék ezt továbbra is. 
Céljaink az alábbiak:  Hagyományápolás. A község hagyományainak feleleve-
nítése, megőrzése, széles körű megismertetése. Minél szélesebb körben meg-
ismertetni a lakossággal Kiszombor történetét. Közösségi-kulturális-szórako-
zási alkalmak teremtése a lakosság számára.
Helytörténeti Gyűjteményünk folyamatos bővítése, az ifjúsággal megismertet-
jük a régmúlt embereinek életét. Kutatómunkát végzünk, visszaemlékezéseket 
gyűjtünk községünk múltjával kapcsolatban, megőrizve azokat az utókor szá-
mára.
Községünk környezetének óvása. Műemlékeink védelme.
Aki egyetért célkitűzéseinkkel, és van lehetősége, kérjük, támogasson bennün-
ket.
Adószámunk: 18479342-1-06 Számlaszámunk: 56800016-10007833
                                                       A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör  tagsága

 KISZOMBORÉRT ALAPÍTVÁNY A „Kiszomborért” Alapítvány számára is felajánlható a SZJA 1 %-a. Köszönjük 
azoknak, akik ezt évek óta megteszik.
Kiszombor község kultúrája, sportélete, környezetének védelme, megújulása 
a fő célja az önkormányzati alapítású alapítványnak. Ha segíteni szeretné ezt a 
tevékenységet, támogathatja az alapítványt.
Adószámunk: 19082930-1-06
Köszönjük.
      A kuratórium tagsága

 KIS HELYESÍRÁS 2016. szeptember 1-től érvényes a 12. helyesírási szabályzat. Megtalálhatók a 
változások a http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/sajtoszoba/A_magyar_
helyesiras_szabalyai_Valtozasok.pdf oldalon.

   OLÁH VERONIKA ALAPÍTVÁNY 
MESE, MESE, MÁTKA

„Mese, mese, mátka” mesemondó versenyt rendeztek az alsó tagozatos tanu-
lóknak tavaly novemberben. Hangulatos délelőtt az, amikor a nagy magyar 
meseírók és népmesék hőseivel találkozhatunk. A szervező és felkészítő mun-
ka nagyszerű és lelkiismeretes, így ennek eredményeképpen 15 alsó tagoza-
tos gyermek vállalta a megmérettetést. Bátran, kedves átéléssel, fejből adták 
elő az ismert mesefigurákról, jóról, gonoszról, ármányról, segíteni tudásról 
(elfogadásról), dühről, válaszútról, kitartásról, újrakezdésről, vagyis mindarról 
szóló történeteket, ami EMBERRÉ tesz. Évszázados igazságok a mese nyelvén, 
a gyermekek ajkain. Nagyszerű formáló erők és tanulságok! A tanterem szín-
házteremmé vált, a táblán a meseírók portréi, mindegyikükről szót ejtve indult 
a mesélés. A résztvevők csoki mesetallért, sok dicséretet, tapsot és könyvjutal-
mat kaptak. 
Mindezeket az Oláh Veronika Alapítvány biztosította. Ezúton  tisztelettel meg-
köszönve az egy százalékok felajánlását, mely kizárólag a gyermekek életét 
teszi színesebbé. Az alapítvány a jövőben is számít az adó egy százalékának 
felajánlására (adószámunk: 18290763-1-06 bankszámlaszám: 56800016-
10014949, 6775 Kiszombor, Móricz Zs. u. 4.)
A résztvevők:
 2/A: Csányi Antal András, Rigó Henrietta, Lele Nóra. 2/B: Nyári Botond. 3/A: 
Herskovics Eszter, Fésűs Éva, Szabó Fanni Csilla. 3/B: Dinka Máté, Jóni Milán. 
4/B: Dömösi András, Ipovitz Zsuzsanna, Dinka Barbara, Nadobán Napsugár Kit-
ti. 4/A: Süveg Janka, aki továbbjutóként Makón szép sikerrel  képviselte a Dó-
zsa György Általános Iskola alsó tagozatát. Gitáron játszott Borsos Balázs  3/A.
                                                   

Süliné Rácz Emőke
                                                az alapítvány elnöke

CIVIL HÍREK
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