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További képek az Ady Endre Művelődési Ház facebook oldalán vagy a www.kiszombor.hu oldalon megtekinthetőek.
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„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, 
és munkálkodhass a jövőn.” 

(Széchenyi István)

■ Március 15-e minden szempontból kü-
lönleges dátum a magyarság történetében. 
Az ezt követő események láncolata pe-
dig községünk történetében is tekintélyes 
súllyal bír, s így nemcsak jogunk, de köte-
lességünk is fejet hajtani a forradalom és a 
szabadságharc hősei előtt. S bár az időjá-
rás nem volt épp a legkegyesebb hozzánk, 
azért mégis sokan gondolták úgy, hogy je-
lenlétükkel tiszteletüket fejezik ki nemze-
tünk nagyjai iránt.
 Szegvári Ernőné polgármester asz-
szony ünnepi köszöntőjében nemcsak a 
48-49-es események fontosságát és azok 
kiszombori vetületét hangsúlyozta, de be-
szédében külön kiemelte a Rónay család 
jelentőségét a település életében.

 Hagyományosan minden évben az óvo-
dások és az iskolások szolgáltatják az ün-
nepi műsort március 15-én, és idén sem 
volt ez másként. A Kiszombori Karátson 
Emília Óvoda Ficánka csoportjának kö-
szönhetően kedves, kis műsorral nyitot-
tuk meg a rendezvényt a Kossuth- és Pe-
tőfi-szobroknál. Az ovisokat követően a 
Kiszombori Dózsa György Általános Isko-
la felső tagozatos diákjai elevenítették fel 
e jeles nap eseményeit. A Rónay-kúria te-
raszán, akár annak idején a Pilvaxban, ki-
rajzolódtak a nap fontosabb, jelentősebb 
történései, a kúria pedig korhű díszletként 
idomult a gyerekek játékához különleges 
atmoszférát teremtve a parkban.
 A megemlékezést a megszokott módon 
koszorúzás és a virágok elhelyezése zárta. 
A rendezvényen tiszteletét tette Lázár Já-
nos országgyűlési képviselő úr is, aki szin-
tén koszorúval fejezte ki nagyrabecsülését 
a hősök előtt.
 Az ünneplés azonban ekkor még ko-
rántsem ért véget. A jelenlévők átvonultak 

a kúria főbejáratához, ahol ünnepélyes ke-
retek között átadásra került a Rónay-kúria 
tetőterében kialakított kiállítótér.
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
ugyanis sikeresen pályázott a „Társadal-
mi és környezeti szempontból fenntartha-
tó turizmusfejlesztés” című Területi Ope-
ratív Program felhívására.

 A fejlesztés fő célja a kiszombori Rónay-
kúria műemléképületének turisztikai 
funkciókkal való kibővítése volt. Ennek 
keretén belül az épület tetőterében közel 
250 m2 kiállítótér és annak kiszolgáló he-
lyiségei (raktár, ruhatár, játszósarok, szo-
ciális blokk, gépészet) kerültek kialakítás-
ra, ahol a Rónay család életét bemutató ál-
landó kiállítással kívánt az Önkormányzat 
emléket állítani a zombori birtokos csa-
ládnak. Az állandó kiállítás mellett éven-
te 3-4 db, Kiszombor és a térség történel-
méhez kapcsolódó időszaki kiállítás, eh-
hez kapcsolódó programok, valamint ren-
dezvények kapnak majd helyet a kiállító-
térben.

 A tervezés Sipos György építész és Simó 
Anna építész, belsőépítész munkáját dicsé-
ri. A sikeres közbeszerzési eljárást követő-
en a nyertes kivitelező a Megastruktúra 
Kft. lett. A kivitelezési munkák 2018. ja-
nuár 15-én indultak. A műszaki átadás-át-
vételi eljárás 2018. december 14-én lezaj-
lott, ezután kezdődhetett meg a kiállító-
tér élettel való megtöltése Marosvári Atti-
la történész-muzeológus munkájának kö-
szönhetően. Elkészült a XX. század ele-
jének hangulatát idéző enteriőr, ahol egy 
férfi és egy női szoba korabeli bútorokkal, 
kiegészítőkkel és korhű öltözetekkel mu-
tatja be egy nemesi család életkörülmé-
nyeit. Ezt a hangulatot erősíti a Rónay csa-
lád bemutatása fénykép- és festménymá-
solatokkal, néhány még fellelhető haszná-
lati tárgy kiállításával, történetük felidézé-
sével.

 A kiállítás összeállításánál a mai kornak 
is megfelelve interaktív módszerek alkal-
mazásával a fiatal korosztály érdeklődésé-

nek megnyerése is cél volt. Érintőképer-
nyős monitorokon a Rónay család mellett 
Kiszombor település teljes történelmét, a 
településen megtalálható helyileg védett 
épületeket, műemlékeket, emlékműveket 
is megtalálhatják az érdeklődők. A kiállí-
tott képekről QR-kódos alkalmazással is 
lehet információkat szerezni.

 A kisebbekre is gondolva, a Gyerekkuc-
kóban a Rónay-kastélyt idéző térben, né-
hány régi játékelemmel is kiegészítve lesz 
lehetőségük az óvodásoknak, kisiskolás-
oknak megismerni a múlt század elejének 
kiszombori hangulatát. A játéksarok meg-
tervezése Bertus-Barcza Anikó képzőmű-
vész feladata volt.

 A kiállítás megalkotásához a nettó 
100.000.000 Ft európai uniós forrás mel-
lett az Önkormányzat nettó 12.933.000 Ft 
önerőt biztosított.

 Lázár János országgyűlési képviselő 
úr és Szegvári Ernőné polgármester asz-
szony a nemzeti szín szalagvágást követő-
en büszkén nyitották meg a kiállítóteret az 
érdeklődők előtt.

 A Rónay-kúria eddig is településünk 
egyik éke volt, de a csodálatosan felújí-
tott, impozáns tetőtér a magas színvona-
lon megrendezett kiállítással nem csak 
Kiszombor, de az egész térség egyik leg-
kiemelkedőbb kiállító és közösségi teré-
vé vált. Kiszomboriként és a helyi értékek 
iránt érdeklődő emberként büszkeséggel 
tölt el a tudat, hogy ilyen igényes módon 
őrizhetjük múltunkat.
 
 Példaértékű az a munka, amivel az ön-
kormányzat, a tervezők, a belső építészek, 
a kivitelezők és a kiállítás rendezői egy-
mással szorosan összedolgozva regioná-
lis szinten kimagasló értéket hoztak létre. 
S tették mindezt tisztelettel adózva a múl-
tunk előtt, mégis szem előtt tartva a mai 
kor igényeit is.

Bódi Marianna és Pipis Gábor

TISZTELT LAKOSSÁG!
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a 

Rónay-kúria felső szintjén található, 
„A zombori Rónay család emlékezete” 

című állandó kiállítás az alábbi 
időpontokban látogatható: 

péntek: 13.00–17.00 óra
szombat: 10.00–13.00 óra

Kettős ünneP 
KiszoMBoron

KISZOMbOR NAGYKöZSÉG öNKORMÁNYZATA

Tájékoztatjuk továbbá Önöket arról, hogy Marosvári Attila történész-muzeológus, a ki-
állítás rendezője tárlatvezetést tart az érdeklődő látogatók részére az alábbi időpont-
okban: 
• 2019. március 29. (péntek) 16.00 óra,     • 2019. március 30. (szombat) 10.00 óra,
• 2019. április 5. (péntek) 16.00 óra,          • 2019. április 6. (szombat) 10.00 óra. 

SZERETETTEL VÁRUNK MINdEN ÉRdEKLődőT!
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ÖnKorMÁnYzAti HÍreK
■ A képviselő-testület a 2019. február 
12-én tartott soros ülése első napirendje-
ként elfogadta a polgármesteri jelentést. 

 A rendelettervezetek, döntési javaslatok 
napirendi pontban megvitatta az önkor-
mányzat a 2019. évi költségvetésének I. 
változatát. 

■ A képviselő-testület a 2019. február 
26-án tartott soros ülése első napirendje-
ként elfogadta a polgármesteri jelentést. 

 A rendelettervezetek, döntési javaslatok 
napirendi pontban 
módosította: 
- az önkormányzat 2018. évi költségveté-
séről szóló 3/2018. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletet,
megalkotta:
- a köztisztviselők illetményalapjáról szóló 
3/2019. (II. 27.) önkormányzati rendeletet, 
jóváhagyta: 
- a Makói Kistérség Többcélú Társulása 
Társulási megállapodásának módosítását,
- a „Makói és Térsége” Ivóvízminőség-javí-
tó Önkormányzati Társulás Társulási megál-

lapodásának módosítását, 
- a díszpolgárok emlékhelyének kialakítá-
sát, mely szerint a jelenlegi elöregedett tu-
ják helyére, a gyalogjárdára merőleges kö-
tésben kerüljenek a fák elhelyezésre, és a 
fák mennyiségének bővítése ennek megfe-
lelően történjen, mellyel egy ligetes terület 
kerüljön kialakításra, továbbá a facsoport 
elé a „KISZOMBOR DÍSZPOLGÁRAI” felira-
tú tábla, az egyes fák elé pedig a díszpol-
gárok nevét tartalmazó emléktáblák kerül-
jenek elhelyezésre.

 Harmadik napirendi pontként meghatá-
rozta az önkormányzat saját bevételeinek 
és adósságot keletkeztető ügyleteiből ere-
dő fizetési kötelezettségeinek a 2019. költ-
ségvetési évet követő 3 évre várható ösz-
szegét. 

 A negyedik napirendi pontban megalkot-
ta az önkormányzat a 2019. évi költségve-
téséről szóló 4/2019. (II. 27.) önkormányzati 
rendeletet. 

 Az ötödik napirendi pontban döntött ar-
ról, hogy az egyes pénzbeli és természet-

beni ellátásokról szóló 8/2018. (II. 28.) ön-
kormányzati rendeletét nem módosítja. 

Hatodik napirendi pontként jóváhagyta a 
polgármester szabadságütemezését. 

Végül hetedik napirendi pontként jóvá-
hagyta a 2019. évi közművelődési rendez-
vénytervet. 

■ A képviselő-testület a 2019. március 
5-én tartott rendkívüli ülésén 
döntött:
- a Kiszombor, Deák F. u. 32. szám alatti in-
gatlan megvásárlásáról – közérdekű cél-
ból, a kialakítandó bölcsődeépület udvará-
nak bővítése érdekében,
- a Hódmezővásárhelyi SZC Návay Lajos 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiuma által a pénzügyi ágazati képzé-
sek Országos Szakmai Tanulmányi Verse-
nyének keretében megrendezésre kerülő 
rendezvény legfeljebb 30.000 Ft összeggel 
történő támogatásáról. 

bIZTONSÁGOSAbbÁ TESSZüK A HALESZI 
bUSZMEGÁLLó MEGKöZELíTHETőSÉGÉT
■ Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
meglévő, régóta fennálló probléma meg-
oldására tesz intézkedést, amely magába 
foglalja a 43-as számú főúton Kiszombor 
és Makó közötti autóbusz megálló (Haleszi) 
biztonságos megköze-
lítését és a leszálló uta-
sok védett helyen való 
távozását. A Magyar 
Közút Nonprofit Zrt.-vel 
közösen a mellékelt terv 
szerint a Makó felől ér-
kező autóbuszváró vé-
génél a 43-as út vasút 
felőli oldalán egy 2 mé-
ter széles gyalogos for-
galom céljára kijelölt jár-
daszakasz épül oly mó-
don, hogy az csatlakozik 
a meglévő kerékpárút-
hoz, illetve a kerékpárút 
melletti csapadékvíz el-
vezető rendszer 6 mé-
ter szélességben fedés-
re kerül, továbbá a ke-

rékpárút másik oldalán 2x3,4 méteres alap-
területen kerékpár tároló kerül kialakításra.
Ezen építési munkák megvalósítását köve-
tően a le és felszálló utasok csak egy rövid 
szakaszon érintik a 43-as főutat, ezt köve-
tően a jelenlegi megoldásnál védettebb he-
lyen közlekedhetnek.

MEGKEZdődöTT A böLCSődE ÉpíTÉSE

■ A Rákóczi u. 8. számú ingatlanon lévő 
– korábban általános iskola – épülete a 
„TOP-1.4.1-15 Gyermekellátási szolgál-
tatások fejlesztésének” pályázat keretén 
belül átépítésre kerül. 
 Az átépítés során a meglévő épület bő-
vül, 3 gyermekszobás bölcsőde kerül kiala-
kításra. A régi épület egy új épületszárnnyal 
bővül, mely 3 gyermekszobát foglal magá-
ba, 50m2-es alapterületekkel. Ezek előtt 
átadóhelyiségek, előtér és babakocsitároló 
kerül kialakításra. 
 Megépül még egy teljesen új helyisé-
geket magába foglaló főzőkonyha, a hoz-
zá tartozó előkészítő és raktározó helyisé-
gekkel. Továbbá még kialakítása kerül az 
épületben folyó tevékenység folytatásához 
szükséges helyiségek, mosókonyha, raktár, 
orvosi szoba, dolgozói étkező, pihenő és 
szociális helyiségek. 
 A hasznos alapterület 740 m2. Az bölcső-
de udvarán különböző gyermekjátszó esz-
közök kerülnek elhelyezésre (hinta, rugós 
hinta, homokozó, babaház, párakapu).
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BÖLCsÖDei HÍreK
■ A tavasz a megújulás ideje a természetben. 
Nagy örömünkre ebben az évben a bölcső-
dei ellátás is megújul településünkön, hiszen 
megkezdődött az új bölcsőde építése. Rég-
óta várt álmunk válik valóra ezáltal. A mostani 
épületünkben 1950 óta működik eleinte idő-
szakos, majd a falu igényét kielégítve egész 
évben nyitva tartó bölcsőde. Az elmúlt évtize-
dek alatt történtek ugyan felújítások az épü-
leten, de az épület korán ez nem változtatott, 
nem vált fiatalabbá. Sokat változtak a kisgyer-
mekek ellátásával kapcsolatos elvárások is, 
amelyeknek a jelenlegi épületünk már nem 
felel meg: kicsi a csoportszobák alapterülete, 
a szobák sötétek, a falak repedezettek, fűté-
si rendszerünk korszerűtlen. Szerencsére az 
elmúlt években nőtt településünkön a szüle-
tések száma, így megnövekedett az igény a 

bölcsődei ellátásra. Sajnos a jelenlegi épület-
ben nem tudjuk ezt az igényt kielégíteni, mert 
szükség lenne még egy fürdőszobára, de az 
épület tovább nem bővíthető. Az új bölcsőde 
megépülése után egy korszerű, a mai törvé-
nyi és népegészségügyi előírásoknak és kis-
gyermek-ellátási követelményeknek minden-
ben megfelelő modern, tágas, világos, jól fel-
szerelt bölcsődében tudjuk fogadni a hoz-
zánk érkező családokat. A 2019-2020-es ne-
velési év során már 40 kisgyermeknek lesz 
helye új bölcsődénkben, mely falunk egyik 
gyönyörű épülete lesz. Hiszen minden csa-
lád legnagyobb kincse a gyermeke, unokája, 
és szeretnék őt biztonságos környezetben, jó 
kezekben tudni, amíg távol vannak tőle. 
 Április 11 és 18 között várjuk azoknak a csa-
ládoknak a jelentkezését, akik a 2019-2020-

as nevelési év során szeretnék bölcsődébe 
hozni gyermeküket. A megújult, gyönyörű 
környezet mellett, amit kínálni tudunk:
•	 Egyéni	bánásmód	 	
•	 Családias	hangulat
•	 Szeretetteljes	légkör
•	 Gyermekközpontú	szemlélet
•	 Nevelési	tanácsadás
•	 Bőséges	játékkészlet
•	 Életkornak	 megfelelő	 csoportok	 és	 napi-
rend
•	 A	 gyermekek	 szükségleteinek	 megfelelő	
egészséges étrend
•	 Változatos	családi	programok

Pópityné Hegyes Szilvia
bölcsődevezető

Szűcs József 1907. február 15-én született 
Kiszomboron, a szegedi Magyar Királyi Ál-
lami Felső Kereskedelmi Iskolában érettsé-
gizett, majd a magyar királyi Ludovika Aka-
démián tanult, ott avatták tisztté. Elvégezte 

a Magyar Királyi Sportoktató Tanfolyamot, 
ezt követően vívómesterként is dolgozott. 
1945. február 15-én elhurcolták, és a kato-
nai főtörvényszék politikai okból hűtlenség, 
hazaárulás és kémkedés miatt halálra ítél-

te. 1950. április 1. napján végezték ki.
Várjuk ÖnÖket az emléktábla ün-
nepélyes aVatására, hogy méltó 
módon emlékezhessünk meg tele-
pülésünk szülÖttjéről.

FeLHÍVÁs VÉrADÁsrA
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HA FEbRUÁR- AKKOR OVI SZüLINAp!
■ Ismét rendhagyó módon ünnepeltük meg 
az óvodánk 136. születésnapját. Most nem 
a gyerekek készültek valamilyen kedves kis 
műsorral, hanem két kolléganőnk, mégpe-
dig egy mesejelenettel. 

A „Rest macska” című magyar népmesét 
dolgozták fel, és fergetegesen jól sikerült 
az előadásuk. Nemcsak azért, mert nagyon 
élethű díszletet és jelmezeket készítettek, 
hanem azért is, mert nagyon hiteles, humo-
ros volt az előadásuk, és a profikat meg-
szégyenítő módon bevonták a gyerekeket 
is. A darab végén táncra perdültek a gyere-
kek a szereplőkkel együtt. Remek élmény-
ajándékot kaptak kicsik és nagyok is. Erre 
rímelt a „Mosolygó Gyermekarcok” Alapít-
vány ajándéka, hiszen minden csoport egy-

egy a „Magyar népmesék” TV sorozat ösz-
szegyűjtött válogatását kapta meg a kura-
tóriumi tagoktól, hogy a mindennapokban 
is elhangozzék sok szép magyar népmese. 
Köszönjük, Gabika és Zsuzsika, ezt a töké-
letes meglepetést.

Fergeteges farsangi mulatozásban volt ré-
sze a kicsiknek, nagyoknak az oviban is. 
Mindenki jelmezekbe vagy különleges ál-
arcok mögé bújt, és az egész délelőtt fo-
lyamán - a bemutatkozások után - ropta a 
táncot, vagy csemegézte az otthonról ho-
zott finomságokat. A játék nem maradhat el 
ilyenkor sem, különféle mozgásos ügyes-
ségi játékokat szerveztek a gyerekeknek a 
velük foglalkozó felnőttek.
 A mindennapok nevelőmunkája mellett a 
szakmai munka fejlesztésére is gondot for-

dítunk. Három fővel részt vettünk a Makói 
Kistérségi Szakmai Konferencián, egy 
kolléganőnk pedig a kétnapos „Koraszülöt-
teket támogató érzékenyítő óvodai progra-
mon” Makón.
 Februárban 1 fő óvodapedagógus főisko-
lai hallgató 2 hetes zárógyakorlatát töltötte 
nálunk, ami zárófoglalkozással, annak érté-
kelésével fejeződött be mentora útmutatá-
sai alapján. Ugyancsak külső gyakorlóhely-
ként két dajkaképzőt végző hölgy tölti ná-
lunk 1-1 hetes szakmai gyakorlatát szakkép-
zett dajkáink irányításával.
 Az évente megrendezésre kerülő Gyer-
mekvédelmi Konferencián a gyermek és if-
júságvédelmi koordinátorunk képviselte in-
tézményünket.
 Nagy megtiszteltetés érte óvodánkat, 
ugyanis az Oktatási Hivatal kiemelt Uniós 
pályázatán az EFOP-3.1.3-16-2016-00001 
Társadalmi felzárkózási és integrációs köz-
nevelési intézkedések támogatása projekt - 
„Esélyteremtő Óvoda” programba az egész 
országból bevont 560 óvoda közül min-
ket is kiválasztottak a 25 intézmény közé, 
akiket felkértek módszertani központnak, 
hogy műhelymunkákra, és workshopokra 
hívjuk meg a térség óvodáit. Így ország-
szerte közösen létrejött egy olyan intéz-
ményhálózat, melynek tagjai az esélyte-
remtő nevelési eljárásokat eredményesen 
alkalmazzák, és képesek azokat más óvo-
dákkal is megismertetni. Mindezzel hozzá-
járulva a hátránykompenzáló képesség ha-
tékonyságához, a társadalmi helyzetből fa-
kadó hátrányok mérsékléséhez. A haté-
kony hétköznapi pedagógiai tevékenység 
feltételeinek megteremtéséhez egyéni és 
csoportos fejlesztő eszközökkel és érték-
közvetítő, kulturális gyermekprogramokkal 
járul hozzá a pályázat. Új asztalokat, széke-
ket és sok mozgásfejlesztő és készségfej-
lesztő eszközt is kaptunk már.

Börcsökné Balázs Márta, 
óvodavezető

■ Nevelési értekezletünket 2019. február 
15-én tartottuk óvodánkban. Ezen a szerve-
zetfejlesztő szakmai napon az aktualitások 
és az előttünk álló feladatok megbeszélé-
se után egyéni beszámolók hangzottak el 
az elmúlt időszak kiemelt nevelési felada-
tairól, a három jelenleg is folyó pályázati 
munkánkról és a közösségért vállalt egyéni 
feladatokról. Számba vettük és elemeztük 
a mérési eredményeket, melyet az egyik 

pályakezdő kolléganőnk prezentációjában 
összegyűjtött és bemutatott. A délelőtt má-
sodik felében pedig az egymástól való ta-
nulás jegyében szakmai könyveket mutat-
tunk be egymásnak, melyek segíthetik pe-
dagógiai munkánkat. 
 Ugyanezen nap délutánján került meg-
rendezésre a makói Magán Zeneiskola 
szervezésében az „Össz-Művészeti Gála”, 
ahol a nagycsoportosok népi énekes játé-

kokkal léptek fel. A művelődési ház előteré-
ben pedig a legtehetségesebb óvodás korú 
gyerekek rajzai, alkotásai is megtekinthe-
tők voltak.
 Egy pályázat lehetőségeit hasznosítva 
december óta, havi két alkalommal „Főző 
klubot” szervezünk a szülők bevonásával. A 
megvalósításában lelkesen vesznek részt a 
szülők. Összegyűjtött receptekkel, ötleteik-
kel, segítségükkel nagyszerű ételek készül-

ÓVoDAi HÍreK
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isKoLAi HÍreK
■ Iskolánkban évek óta csoportbontás-
ban tanítjuk az angolt, a két csoport (alapo-
zó és haladó) lehetőséget nyújt arra, hogy 
a gyerekek tempójuknak megfelelően fej-
lődhessenek. A két csoport közötti átjár-
hatóság azt biztosítja, hogy aki időközben 
szárnyakat kap, a haladó csoportban foly-
tathassa tanulmányait. Jól felszerelt ter-
meinkben interaktív tábla segíti munkán-
kat. Nagy népszerűségnek örvendnek he-
lyi versenyeink (karácsonyi vetélkedő, hús-
véti vetélkedő), ahol a gyerekek csoportok-

ban versenyezhetnek egymással, külön-
böző kulturális elemeket sajátíthatnak el, 
valamint bezsebelhetik az ötösöket, juta-
lomkártyákat. (Ezek a kártyák akkor lehet-
nek hasznosak, ha esetleg nem úgy sikerül 
egy-egy dolgozat, vagy hiányos a felszere-
lés.) Alapítványunknak köszönhetően min-
dig tudunk ajándékokat is adni a versenyző 
gyerekeknek. Térségi és városi versenye-
ken is részt veszünk minden évben, szép 
eredményekkel. Rendszeresen szervezünk 
hangosolvasási, hallás utáni szövegértést, 

valamint szóbeli meghallgatásokat. Hete-
dik és nyolcadik évfolyamokon előkészítők-
re, valamint szakkör jellegű foglalkozások-
ra invitáljuk a tanulókat. Nyolcadik évfolya-
mon szóbeli vizsgát tartunk a haladó cso-
portosainknak (próba nyelvvizsgát), egyé-
ni foglalkozásokon is segítjük azokat, akik 
speciális tantervű középiskolákba jelent-
keznek, ezek alapján nyugodt szívvel en-
gedhetjük őket tovább a választott közép-
iskolákba. 

Nagy-György Ágnes, Gyulai Gabriella

nek. A közös munka során a jóízű beszélge-
tésekkel lehetőség nyílik a közösségépítés-
re.

Jani Edit, óvoda- és mentorpedagógus

ALApíTVÁNYI HíREK

„A gyermekmosoly olyasmi, mint 
a tetoválás: örökre szóló műremek.”

(Jodi Lynn Picoult)

■ A „Mosolygó Gyermekarcok” Alapítvány 
kuratóriuma 22. alkalommal rendezte meg 
jótékonysági bálját azzal a céllal, hogy a 
szülők, szponzorok anyagi támogatásával, 
tárgyi felajánlásaival segíteni tudja az óvo-
dában ellátott gyermekek fejlődéséhez, al-

kotó tevékenységéhez szükséges eszkö-
zök beszerzését. Börcsökné Balázs Már-
ta óvodavezető a Rónay-kúriában köszön-
tötte a vendégeket, akiknek ezen az estén 
közös céljuk volt, rohanó világunk gond-
jait félretenni, vidáman szórakozni és sze-
retettel adni, segíteni a gyermekeknek. A 
teltházas rendezvényen a bőséges és na-
gyon finom svédasztalról a Kúria gondos-
kodott, köszönet érte. A jó hangulatért, 
mely hajnalig ott tartotta a mulatni vágyó-
kat - Hermann János volt a felelős. Köszön-
jük a minőségi, nagyon jó zenéket! Köszön-
jük a tavaszias hangulatot, az ismét igényes 
dekorációt, teremdíszítést az óvoda dolgo-
zóinak. Megint egy nagyon jó hangulatú bál 
részesei lehettek azok, akik megtisztelték 

jelenlétükkel a rendezvényünket. Azoknak 
a szülőknek és óvodai dolgozóknak is kö-
szönettel tartozunk, akik az adományok, 
tombolatárgyak gyűjtésében közreműköd-
tek. Reméljük, mindenki jól érezte magát, 
és jövőre is megtisztelnek bennünket a 
részvételükkel. A most összegyűlt adomá-
nyokat az óvoda játszóudvarának korszerű-
sítésére szeretnénk fordítani, melyhez sze-
retnénk megkérni minden kedves adózót, 
hogy csatlakozzon ehhez adója 1 %-ának 
felajánlásával is.

„MOSOLYGó GYERMEKARCOK” 
ALAPÍTVÁNY AdóSzÁM: 18465954-1-06   

       Nacsa Erika
kuratóriumi tag

Köszönet támogatóinknak:
Agromag Maros Malom Makó,
Állateledel bolt Kiszombor - 
     Kis Gézáné Évi, 
Anikó Fodrászat Kiszombor –     
     Balázsné Tóth Anikó
Árgyelán Bernadett,
Balázs László,
Balázs Lászlóné.
Balázs Zoltán,
Balog-Parancs Ildikó,
Barby szalon - 
     Szabó Józsefné (Mártika),
Barby szalon - 
     Szabóné Gáspár Barbara,
Bátor Dávid,
Börcsökné Balázs Márta,
Czobor István,
Csala Krisztián,
Csala Rozália,
Csanádi Zoltán,
Cseri Krisztián,
Demkó Dániel,
Demkóné Vígh Sarolta,
Doroginé Pásztor Edina,
Edit virágüzlet,

Fehér Tulipán Gyógyszertár 
     Földeák,
Forrainé Incike,
Fortuna söröző – 
    Kormos Attila,
Földeáki gyógyszertár,
Gál Árpád,
Hagymatikum Makó,
Haklikné Balázs Ildikó,
Halász László,
Harkai Attila,
Harkai Józsefné,
Hegyes István,
Horváthné Ács Krisztina,
Írószer Kiszombor - 
     Repcsákné Frank Edit,
Kiszombori Cukrászüzem - 
     Juhász Kálmán,
Kiszombori Kenyér és 
     Pékáru bolt – Borsos Attila,
Kocsis virágüzlet,
Koszta János,
Kökény Lászlóné, 
Lakatos Ramóna,
Makói Mozaik,
Makói Mozi,

Mandák Róbert,
Matmazel Makó – 
     Magyar Andrea,
Mészáros Gergő - Tappancs,
Nacsa Erika,
Nacsa Márta,
Nagy Gyula,
Nagy-Kovencz Orsolya,
Némethné Koczka Gabriella,
NOVUM,
Óföldeáki Tészta - 
     Molnár István,
Pintér László,
Pipis Gyula,
Proko Travel Makó,
Prónai Csanád,
Rakonczai Kitti,
ROCCO Étterem és
     Pizzéria Makó,
Schererné Gábor Zsuzsa,
Simonné Benák Irén,
Sipos János,
Süli Panna Dorka,
Szabó Diána,
Szabó Marianna Andrea, 
Szabóné Uracs Ildikó,

Szegvári Ernőné,
Szemerédi Szilvia,
Szurmai Gábor,
Szűcs József,
Szeles József,
Szűcs Sándor,
SZV-TECH Makó - Kakuja Zsolt,
Takarék Szövetkezet,
Terhes Anita,
Tésztaguru Makó,
Tóth Bettina,
Tóth Melinda,
Tóth Tamás és neje,
Tóthné Veronka - virágüzlet,
Vas János,

Munkájukkal segítettek:
Albert Mária, 
Kis Imréné, 
Nagy-György Ágnes, 
Siket Csilla, 
Sipos János, 
Szabó Marianna, 
Tóth Judit, 
Tóth Melinda, 
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VERSENY / KATEGóRIA VERSENYZő HELYEZÉS / MINőSíTÉS FELKÉSZíTő TANÁR

Kamarazene kategória
HARMÓNIA GITÁR TRIÓ

Borsos Norbert 8.b, Gera Bazsó8.b
Márton Levente 7.b

Nívódíj Rónainé Török Csilla

 Szólóhangszer kategória Rácz Kirill Roland 2.a
Nívódíj+ kiemelt jutalom: részvételi 

lehetőség nemzetközi gitárfesztválon
Rónainé Török Csilla

Szólóhangszer kategória Gera Bazsó 8.b
Nívódíj+ kiemelt jutalom: részvételi 

lehetőség nemzetközi gitárfesztválon
Rónai Dániel

isKoLAi HÍreK
CSOpORTbONTÁS ELőNYEI 
MAGYAR NYELV- ÉS IROdALOMóRÁN
■ Iskolánkban évek óta lehetőségünk van arra, 
hogy a gyerekeket képességeik szerinti tanu-
lócsoportokban foglalkoztassuk a tanítási órák 
egy részén. E forma nagy előrelépés az osz-
tálykeretben végzett munkához képest. A tanu-
lócsoportok kialakítása a szaktanárok felada-
ta, akik kikérik az osztályfőnökök, illetve az al-
sós tanító nénik véleményét is. Fontos tudnunk, 
hogy a csoportok között indokolt esetben az át-
járhatóság biztosított. 
 Nézzük, milyen pozitívumokat is jelent gyer-
mekeinknek ez a lehetőség! Egyik legnagyobb 
előnye e formának a kisebb létszám, ami bizto-

sítja azt, hogy az egyéni foglalkoztatás minden 
órán megjelenjen.  A képességek szerinti cso-
portalakításnak köszönhetően a diákok egyéni 
tempójuknak megfelelően haladhatnak, ugyan-
akkor a csoportba járók jól tudnak együttmű-
ködni egymással is. Fontos eleme ennek a szer-
kezetnek a már említett átjárhatóság. Az úgy-
nevezett alapozó csoportba járó gyermekek 
– amennyiben teljesítményük indokolja – átke-
rülhetnek a haladó csoportba és fordítva.  
 A pedagógusok a felzárkóztatás mellett na-
gyobb figyelmet tudnak fordítani a tehetség-
gondozásra. Térségi, megyei és országos ver-
senyeken veszünk részt sikeresen, például a 
Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírá-

si versenyen, a Bársony István nemzetközi if-
júsági prózamondó versenyen, a Mészöly Mik-
lós vers- és prózamondó versenyen, a Hagyma-
ház által szervezett városi és térségi versmondó 
versenyen, a Móra Ferenc olvasás és szövegér-
tés versenyen. 
A haladó csoportba járó gyermekek számára 
nyolcadik osztály végén záróvizsgát szerve-
zünk magyarból, ennek eredményét oklevéllel 
ismerjük el. 
 Tapasztalataink és a visszajelzések alapján a 
gyerekek rendelkeznek azzal a tudással, amit a 
középiskola elvár tőlük.

Baloghné Papós Borbála 
munkaközösség-vezető

KISZOMbORI dIÁKOK MŰVÉSZETI ISKOLÁS VERSENYEREdMÉNYEI
XI. TAVASZI ORSZÁGOS ÉS INTERREGIONÁLIS GITÁRTALÁLKOZó

Meddig tartózkodhatnak a gyerekek az 
iskolában?

7.30-tól az utolsó tanítási óráig, tanulószoba esetén 16.00-ig. (Szükség szerint már 7.00-
tól fogadjuk a dolgozó szülők gyermekeit)

Van-e lehetőség délután szervezett tanulásra, 
a házi feladat elkészítésére?

Tanulószobán, évfolyamonként külön csoportban pedagógus segíti a gyerekeket a 
házi feladat elkészítésében.

Milyen változás vár az ötödikesekre 
szeptembertől?

Magyar nyelv és irodalom, matematika, és angol tantárgyból csoportbontásban tanul-
nak. Az egy csoportban tanuló gyereklétszám kb. 10-11 fő. Ez azt jelenti, hogy azonos ké-
pességű gyermekek tanulnak együtt. Lehetőség nyílik az alapos magyarázatra, egyéni 
foglalkozásra, gyakorlásra, saját ütemben haladásra, tehetséggondozásra, felzárkózta-
tásra. 

Milyen foglalkozások vannak még délután?
Egyéni fejlesztés: azok számára, akik valamilyen okból lemaradtak egy tantárgyból; 
betegek voltak; hosszabb időre van szükségük a kívülről megtanulandó feladatokra, 
vagy kiugróan jó képességűek, és versenyre készítjük őket.

ÖTÖdiKBEN, LEGKiSEBBKéNT A fELSő TAGOzATON
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ISKOLAKEZdő KISOKOS

Milyen szakkörök közül választhatunk délután?

Sport: floor ball, judo, kézilabda, foci, 
Művészeti iskola tanszakai: zongora, gitár, fa és rézfúvós, dob, néptánc, 
képzőművész 
Továbbtanulóknak: felvételi felkészítés továbbtanulók számára magyar-matematika-
angol tantárgyból, valamint énekkar, képzőművészet, robotika

Hogyan változik meg az órarendjük 
szeptembertől?

Általában öt vagy hat tanítási órájuk lesz. Az ebéd után egy kis pihenő, majd indul a 
délutáni tanulószoba. Szaktanárok segítségével elkezdik a házi feladatot elkészíteni. 
15.00-tól van lehetőség a szakkörökre elmenni. Ha a lecke addig nem készült el, a ma-
radékot otthon kell befejezni. 

Milyen lehetőség van a tehetséggondozásra?
A kis létszámú osztályok lehetőséget biztosítanak a változatos tanítási formák alkalma-
zására, egyéni ütemben haladásra. Az egyéni fejlesztő foglalkozások kiváló alkalmat 
biztosítanak versenyekre való felkészülésre.

Etika vagy hittan?

Minden év májusában a szülő nyilatkozik, hogy etikát vagy hittant szeretne választani 
gyermekének. A jelenlegi érdeklődés mellett római katolikus és református hittan mű-
ködik, de természetesen más vallás is számításba jöhet, ha összegyűlik a megfelelő 
létszám. Mindenképp fontos megjegyezni, hogy a választás egy évre szól, menet köz-
ben nem lehet változtatni rajta. Az etikát iskolánk pedagógusai tartják. A tananyag a vi-
lági és vallásos oktatásban megegyezik, csak az ideológia különbözteti meg őket egy-
mástól.

foglalkoznak-e továbbra is az Sajátos Nevelési igényű 
(SNi) gyerekekkel?

A gyógypedagógus iskolánk alkalmazott pedagógusa, így a fejlesztés személyi válto-
zás nélkül folytatódik.

foglalkoznak-e továbbra is a beilleszkedési, tanulási 
és magatartási zavarral (BTMN) küzdő gyerekekkel?

Igen, fejlesztő pedagógus foglalkozik velük.

Lesz-e lehetőség gyógytestnevelésre?
A gyógytestnevelés továbbra is (kiszombori) szakemberrel folytatódik, a rendellenes-
ség típusa szerint lehetőség van a gyógyúszásra is.

Kötelező-e bent étkezni, ha valaki tanulószobás?
A tanulószobásoknak módjukban áll továbbra is igénybe venni a központi ellátást, de 
ez nem kötelező. Tízórait és uzsonnát is hozhat magával. Ebéd előtt hazamehet, és az 
adott időpontra vissza kell érni a délutáni tanuló szobára.

Az étkezésen felül kapnak-e valamilyen élelmet 
a gyerekek?

Iskolánk tagja az iskolagyümölcs és az iskolatej programnak.

Milyen egyéb foglalkozást nyújt még az iskola?
Sport: szivacs kézilabda, judo, torna, fiú/lány foci, 
művészeti iskola tanszakai: zongora, gitár, furulya, dob, néptánc, képzőművészet.

Kik foglalkoznak a sajátos nevelési igényű gyerekek-
kel?

Gyógypedagógus foglalkozik a szakértői véleményben foglaltak szerint a gyerekekkel.

Kik foglalkoznak a beilleszkedési, tanulási és maga-
tartási nehézséggel (BTMN) küzdő gyerekekkel?

fejlesztőpedagógus foglalkozik a szakértői véleményben foglaltak szerint 
a gyerekekkel.

Kikkel foglalkozik a gyógytestnevelő?
Akiknek az orvos, ebben a korban előforduló növekedéssel együtt járó rendellenessé-
get állapított meg: lúdtalp, gerincferdülés stb.

Meddig lehetnek a gyerekek a suliban? 7.30–16.00-ig, DE szükség szerint már 7.00-tól fogadjuk a dolgozók gyermekeit; 

Mi az iskolaotthon?
Olyan iskolaforma, ahol a gyerekek nem visznek haza házi feladatot, mert napközben 
tanító segítségével elkészítik. Hétvégére szorgalmi feladatot kaphatnak.

Mekkorák az indítandó osztályok? Kb. 20 fő körül.

Mennyibe kerülnek a tankönyvek? A tankönyvek ingyenesek.

Mi a szaktárgyi felkészítés?
Olyan gyakorló (házifeladat-elkészítő) óra, ahol csak fél osztállyal foglalkozik a tanító-
nő, így az egy gyermekre jutó idő megduplázódik. felzárkóztatásra, tehetséggondo-
zásra, gyakorlásra, egyéni fejlesztésre fordítjuk az időt ezeken az órákon.

Mit tanulnak még a kötelező tárgyak mellett?
- informatikát heti 2 órában
- angolt heti 2 órában
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MATEMATIKAOKTATÁS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁNKbAN
■ Iskolánkban kiemelt fontossággal kezeljük a matematikaokta-
tást, mivel amellett, hogy ez a tárgy beleszámít bármilyen szakirá-
nyú bármilyen típusú középiskola felvételi elbírálásába, egy érett-
ségi tantárgyról van szó.
Tanulóink a felső tagozaton (5-8. osztály) csoportbontásban tanul-
ják a matematikát. Ez évfolyamonként létszámtól és képességtől 
függően 3, illetve 2 csoportot jelent a következő elosztásban:
Gepárd csoport: Gyorsak, precízek, nagy terhelésnek vannak kité-
ve. Ebből adódóan erejüket (munkarendjüket) önállóan be kell tud-
niuk osztani.
 Vizsla csoport: Kissé játékosak, „viháncolók”, „szeleburdik”, 
szétszórtak, ezért nem alaposak, hibáznak. Ellenben jól taníthatók, 
tanulékonyak, szorgalmasak, odafigyelés mellett kitartók.
Teknős csoport: Lassan haladnak, de biztosan. Nem tudnak min-
den feladattípust elvégezni, de amit igen, azt megtanulják, és a tu-
dásuk, mint erős páncél védi őket.
 Figyelmet fordítunk a felzárkóztatásra. Erre külön fejlesztő fog-
lalkozások vannak, melyet szaktanárok tartanak. Ugyanakkor szin-
tén kiemelt figyelemmel vagyunk a tehetségek iránt is. A verseny-
zőknek heti több foglalkozást tart a matematika-fizika szakos kol-
legánk, aki több évet tanított középiskolában is. Mivel egy kézben 

van a tehetséggondozás, így biztosított az évfolyamok egymásra 
épülő elvárása és a folyamatos és következetes fejlesztés. Termé-
szetesen munkáját segítik az adott tanulót tanítási órán tanító kol-
légák is.
 A matematikatanítás hatékonyságának legjobb fokmérője a ki-
menő évfolyam központi felvételi eredménye. Ezt a felvételi teszt-
lapot az Oktatási Hivatal állítja össze, a gyerekek egy középiskolai 
intézményben írják a kijelölt napon, és javítókulcs alapján az ottani 
szaktanárok javítják. Gyakorlatilag a lebonyolítása megegyezik az 
érettségi vizsga lebonyolításával, beleértve az feladatok összeállí-
tásának titkosságát is. Álljon most itt ez a mutató az országos ered-
mények tükrében:

Úgy érzem, ez alátámasztja az iskolánkban folyó munka hatkony-
ságát.

Nagy Róbert
munkaközösség-vezető

Országos átlag 18,30 pont

Gepárd csoportunk átlaga 24,36 pont

Azok átlaga, akiknek szüksége volt 
a felvételi eredményére a továbbtanuláshoz

18,52 pont

IdőSEK FARSANGjA
■ Az idén hosszúra nyúlt farsangi időszakot Kiszomboron a szom-
szédos települések művészeti csoportjaival összefogva hagyomá-
nyosan az idősek farsangi báljával zártuk az Ady Endre Művelődé-
si házban. Idén Szegvári Ernőné polgármester asszony köszöntöt-

te kedves szavakkal a közönséget és a fellépőket.
 A klárafalviak paródiákat, a ferencszállásiak country táncokat, 
a helyi óvodások mondókákat, az idősebbek verseket és népda-
lokat hoztak a színpadra. Az ezt követő batyus bálon pedig nem-
csak a szépkorúak perdültek táncra.

A KiszoMBori szoCiÁLis És GYerMeKJÓLÉti intÉzMÉnY HÍrei

Szabóné Vígh Erzsébet
intézményvezető

Van-e logopédia? Igen, szakember jár ki iskolaidőben foglalkozni a gyerekekkel.

Mikor lehet bemenni az iskolába nyílt napra? Március 20. szerda, szülők és gyermek együtt, 8.00–8.45; 8.55–9.40.  

Mikor lesz a beiratkozás?
A minisztérium által meghirdetett időpontban. (várhatóan április).
Minden család külön értesítést kap.

Mit kell vinni a beiratkozásra?

tajszám, adószám, lakcímkártya, születési anyakönyvi kivonat, rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményről szóló határozat, tartós betegségről orvosi szakvélemény, 3 és 
több gyermek esetén családi pótlékról igazolás, (bankszámla kivonat), szakértői véle-
mény (SNI, BTMN), óvodai szakvélemény, biztosítás megkötéséhez pénz; ha van, sze-
mélyi igazolvány. Különélő szülők esetén a gyámhatóság határozata vagy bírósági íté-
let. Bármilyen orvosi igazolás, mely a gyerek érzékenységét igazolja (liszt, glutén, 
gyógyszer stb).

Van-e kötelező (egyen) ruha?
Tornaruha: iskolacímeres póló és unisex nadrág, melyet az iskola szerez be. 

Megoldott-e az étkezés iskolán belül?
Napi 3 × : tízórai – ebéd – uzsonna; igény szerint otthonról hozott élelemmel kiváltha-
tó; érzékenység miatt speciális étrend megoldott.

A háromszori étkezésen felül kapnak-e valamit a gye-
rekek?

Iskolatej és iskolagyümölcs programban veszünk részt.

Kap-e segítséget a család, hogy milyen 
tanszereket kell megvenni?

A tanítónők májusban adnak egy listát, melyben megtalálható miből mennyit mikorra 
kell beszerezni a szülőknek.

Folytatás a 11. oldalon!
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FERGETEGES NőNApI KONCERT
MERT MINdEN Nő KüLöNLEGES
■ Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a 
nők iránt érzett tisztelete jeléül idén is úgy gon-
dolta, hogy megajándékozza a település hölgy-
tagjait egy nőnapi koncerttel.
 A rendezvénynek az Ady Endre Művelődési 
Ház adott otthont. Szirbik Imre képviselő úr ked-
ves szavakkal köszöntötte a jelenlévőket, majd 
kezdetét vette az ünnepi koncert. A választott 
zenekarral már a Közösségi Napok alkalmával 
találkozhatott a nagyérdemű, de most kifejezet-
ten a mi számunkra állították össze műsorukat. 
A Fourtissimo alapítói a Kuna testvérek: Valéria, 
Márton, Gyula és Bence számos hazai – és nem-
zetközi verseny győztese, örömmel tettek ele-
get a felkérésnek.
A muzsika szeretete sugárzott a zenészekből, 
műsorukat átjárta a profizmus és az életöröm. A 
repertoárban helyet kaptak klasszikusok, ope-
rettek, népdalok, saját szerzemények, de még 
Tina Turner és a Beatles slágerei is megeleve-
nedtek a színpadon. A pozitív energiák megtöl-
tötték a teret, és ha egy kis időre is, de minden-
ki megfeledkezhetett az aktuális gondjáról, ba-
járól. Nők és férfiak egyaránt túl sok terhet cipe-
lünk magunkkal, kell is néha egy kis lélegzetvé-
telnyi szünet, kilépni a mindennapokból, átad-
va magunkat a könnyedség érzésének. Nagyon 

jólesett, hogy többen megkerestek a koncert 
után, és megköszönték az élményt, vagy kér-
tek, hogy tolmácsoljam az önkormányzat felé 
elismerésüket. 
Szervezőként örömünkre szolgál, hogy ennyien 
kíváncsiak voltak a zenekarra és a visszajelzé-
sekből arra következtetünk, hogy aki itt volt, bi-
zony nem csalódott. Sőt, élménnyel gazdagon 
távozott.

Az ADY enDre MŰVeLőDÉsi HÁz HÍrei

A vidám műsort a helyi Karátson Emília Óvoda, Klárafalva Apraja-Nagyja Egyesület, Ferencszállás Kukutyin country tánccsoport, Kere-
kes Sándorné, Jankó Istvánné, Kohajda Rezsőné, a kiszombori Harangvirág népdalkör, Sztanyó Sándor, Szőke István és Galamb János 
szolgáltatta. Ezúton köszönjük a segítséget az önkormányzatnak, a fellépőknek és minden résztvevőnek.

Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

bódi Marianna
művelődésszervező

„ha nő vagy, ne feledd: egy igazi varázslónak 
születtél, teremtő tündérnek. ha valamit sze-

retnél, el fogod érni, meg fogod érinteni.
az érzelmeid segítenek megtalálni és megtar-
tani bármit: szerelmet, munkát, célokat. ele-
gendő vagy te magad, a lelked és a szíved."                                               

Belső Nóra
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HonisMereti HÍreK
TöRTÉNÉSEK KORÁbbAN:
■ 19-én 13 órától a kultúra házában a honisme-
reti kör asszonyaival hagyományos rétessütés-
re került sor az Ady Endre Művelődési Házban. 
A hagyományos rétessütés hosszabb folyamat, 
4-5-6 óra is lehet. Pláne, amikor ennyit és ilyen 
sok fajtát készítünk. Ezért kezdtük már 13 óra-
kor. Aki csak öt óra felé ért oda, láthatta és kós-
tolhatta a kész rétest. Ami igaz is lett, hiszen 
17.49-kor egy szegedi vendég érkezett, és csak 
ezért jött, hogy megkóstolja a rétesünket.                 

A munkafolyamat végigtekintése a lényeg, 
ez igaz. Sinkáné Irénke receptjével, irányí-
tásával történt a mai munka. Neki és min-
den társamnak nagy köszönet munkájukért.                                                                                                      
Igen sokan jöttek az érdeklődők, és ez örömet 
szerzett a kör tagjainak. Hisz ez az egyik célunk: 
a régi, hagyományos dolgokat egy kicsit vissza-
hozni a modern világunkba. Mert valljuk meg 
őszintén, ennek a rétesnek nincsen párja. A töl-
telék pedig bármilyen lehet. Most mi sütöttünk: 
túrós, tökös, répás, diós, almás, meggyes má-
kos ízesítéssel. 
	 És	nem	olyan	félelmetes	ez,	bárki	megcsinál-
hatja otthon is, ahol könnyen tud jó meleget csi-

nálni a tésztára, és van jó gázos vagy villanysü-
tője.  Aki most lemaradt, kis vigasz: egy év múl-
va újra sütni fogunk. 
 Márciusban vagy április elején pedig hájast 
fogunk készíteni, ami szintén nagyon finom sü-
temény.
■ A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör min-
den	programja	nyilvános.	És	már	januárban	ké-
szen áll az éves programunk, amit megosztot-
tunk oldalainkon. Mindenki láthatja, csatlakoz-
hat hozzánk bármelyik programunkon. Azon va-
gyunk, hogy széles kínálatot adjunk, mert úgy 
gondoljuk, talán mindenki talál magának vala-
mit ezek közül, és részt vesz ezeken a közös-
ségnek szóló rendezvényeken, akár hagyo-
mányőrző, akár kulturális, akár közösségépítő. 
Mindenkit szívesen látunk.
A kiegészített programunk, ami folyamatosan új 
tartalommal telik meg, látható a https://www.
facebook.com/kzhonismeretikor/ oldalunkon. 

■ 25-én a Lássunk tisztán! előadás-sorozatunk 
11. alkalmával Matos Zoltán, honismereti körünk 
pártoló tagja, a SZTE gyakorló gimnázium mate-
matika tanára beszélt a számok történetéről az 
érdeklődőknek.

■ Március 5-én a 12. előadás keretében Sipos 
József növényorvos, Sipos gazda nyújtott sok 
érdekes, értékes információt a tavaszi-nyári 
kerti munkákkal kapcsolatban. Mindkettőjük-
nek köszönjük.

■ Március 13-án Laczó András, az Opera Nagy-
követe érdekesen jelenítette meg teltház előtt a 
Bánk bán operát. Köszönet Rónainé Török Csil-
la tanárnőnek, hogy felkarolta a diákok operá-
val való ismerkedésének gondolatát.
■ Március 17-én, a nemzeti ünnepen önkor-
mányzat által átadott, nívós, szép Rónay-kúria 
kiállítást tárlatvezetéssel mutatta be a kör és az 
alapítvány tagjai számára Marosvári Attila tisz-
teletbeli tagunk. Szegvári Ernőné tiszteletbe-
li tagunk ajándékkal kedveskedett a megjelen-
teknek. Köszönjük mindkettőjüknek.

■ E nap délutánján pedig Klárafalva meghívásá-
ra Dévai Nagy Kamilla előadását tekintette meg 
a kör néhány tagja.
■ Megindult a honismereti verseny az alsó ta-
gozaton, köszönet Vízhányó Mária Ágnes taní-
tó néninek.

■ Bedő Katalin támogatónk környezetbarát 
táskát készít az útvesztőbe régi zombori ké-
pek felhasználásával, Farkasné Marika, Terzin 
Józsefné, Hegedűsné Bellik Klára pedig a kör 
sütőasszonyainak, főző férfijainak készíti nagy 
ütemben a kötőket.
■ Bajnóczi János kerékpártárolók készítését 
vállalta, és már lázasan készül az idei útvesz-
tő terveivel. 
■ A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör vál-
tozatlanul gyűjti a régi képeket a Szeretünk, 
Kiszombor oldalra, szívesen vesszük és kö-
szönjük, ha segítenek ebben bennünket. Min-

toVábbra Is Várjuk Önkéntes segítők jelentkezését a kÖnyVtár és 
a műVelődésI ház egyre bőVülő programjaInak megValósításához.

jelentkezni lehet személyesen az ady endre művelődési házban
 (szegedi u. 13.) nyitvatartási időben vagy e-mailben az aemhaz@gmail.com címen.

Az ADY enDre MŰVeLőDÉsi HÁz FeLHÍVÁsA
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Az oLÁH VeroniKA 
ALAPÍtVÁnY HÍrei

den zombori örömére tesszük ezt, hisz olyan jó 
a régi időket újra látni. 
A Helytörténeti Gyűjtemény anyagát az el-
múlt időszakban adományával gyarapította: 
Marosvári Attila, Szabó István, Szeles József, 
Szép Istvánné, Zatykó Györgyné. Köszönet érte 
a falu közössége nevében.

TOVÁbbI pROGRAMjAINK:

■ E héten már a jó idő beálltával megindulnak a 
meszelések	az	út	menti	kereszteknél.	És	a	gon-
dozásunk alatt lévő Helytörténeti Gyűjteményt 
is tavaszi nagytakarításnak vetjük alá.
■ Április 1-jén a makói levéltárat keressük fel, 
ahol Urbancsok Zsolt igazgató mutatja be szá-
munkra a felújított, új helyet kapott intézményt.
■ Április 8-án  17 órától pedig akik ismerik Erdé-
lyi béla bácsit, vele eleveníthetik fel Kiszombor 
régi életét egy beszélgetés keretében.
■ Április 20-án, nagyszombaton húsvéti süte-
ményvásárt tartunk, melyre szeretettel várjuk a 
házi készítésű süteményeket, és a adományaik-
kal támogathatják a május elsejei rendezvényt.
■ 21-én hagyományos húsvétolónkra várjuk a 
kicsiket, nagyokat.
■ Április vagy május hónapban tervezzük egy 
emlék állítását a sándormajori iskola és kápol-
nának.
■ A majálison megint lesz főzőverseny, az idei 
feladat bográcsos töltött káposzta főzése. Je-
lentkezni a 30 499 8686-os számon vagy e-ma-
ilben, messengeren lehet a Kiss Mária Hortensia 
Honismereti Kör oldalán. 
■ Május 5-6-7-én Sárospatakra és környékére 
kirándulunk, az érdeklődők-jelentkezők a fenti 
módokon kaphatnak bővebb információkat. 
■ Az idei útvesztőnk Kiszombor 1718–19 újrate-
lepülése jegyében készül, gyermekeknek-fiata-
loknak pályázatot hirdetünk:

„És a kietlen, mocsaras tájban ott állt 
a rotunda, az egykori Zombor falu helyén, 
kopottan, beszakadt tetővel, ám mégis: 

eredeti állapotában.” (M. A.)

ÚTVESZTőS RAjZpÁLYÁZAT

 A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör pá-
lyázatot ír ki rajz készítésére gyermekeknek-fi-
ataloknak. 
 Az idei év az útvesztőben Kiszombor 300 év-
vel ezelőtti újratelepülésének jegyében zajlik. 
Ebben a gondolatkörben kérjük a fiatalokat (18 
éves korig) rajz készítésére.
 A rajz kötelező eleme a kiszombori rotunda 
megjelenítése. Ugyanis a történelem viharaiban 
a 13. század elején épült rotunda biztos pontja 
településünknek az ezt követő időkben.

„A török kiűzését szentesítő karlócai békét 
(1699) követően az ún. Temesköz továbbra 
is török fönnhatóság alatt maradt, így e terü-
let csak két évtizeddel később, a Savoyai Jenő 

győztes hadjáratát lezáró pozsareváci béke 
(1718) eredményeként került vissza a Habsburg 
Birodalomhoz. Ebben az évben indult meg az 
újranépesedés,1718-ban 20 új telepes család-
dal gyarapodott a falu, s e folyamat nyilván 
1719-ben is tartott.”
„A Temesi Bánság összlakossága 1718-ban nem 
érte el a 25 ezer főt. A Magyar Királyság terüle-
téről megtiltották a beköltözést, csak 20 család-
nak engedélyezték a letelepedést Zomboron.
pályázati feltételek:
•		A3	vagy	A4	méretben	grafika	készüljön
•		kötelező	elem	a	rotunda
A pályamunkákat 2019. június 24-éig kérjük le-
adni az Ady Endre Művelődési Házban (6775 
Kiszombor, Szegedi u. 13.).
Megfelelő számú pályázat esetén kiállítást ren-
dezünk a pályaművekből.
Pályázatnak tartalmazni kell a rajz hátoldalán: a 
pályázó életkorát, iskolája nevét, osztályát, te-
lefon és e-mail-cím is szükséges, valamint fel-
készítő tanára nevét is kérjük.
A szakmai zsűri által legjobbnak ítélt első három 
rajz gazdája bérletet nyer a kiszombori Kukori-
ca-útvesztő Fesztivál teljes idejére, valamint az 
1. helyezett 5000 Ft, 2. helyezett 4000 Ft, 3. he-
lyezett 3000 Ft pénzdíjban részesül.
Eredményhirdetés 2019. július 13.
Minden résztvevőnek jó munkát, sikeres rajzot 
kívánunk.

A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör
tagsága

■ A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör tiszte-
lettel köszöni eddigi felajánlásaikat, és kéri, ha 
teheti, tegye ezt továbbra is. Céljaink az alábbi-
ak: Hagyományápolás. Műemlékvédelem, kiad-
ványszerkesztés, rendezvényszervezés. A köz-
ség hagyományainak felelevenítése, megőrzé-
se, széles körű megismertetése. Aki egyetért 
célkitűzéseinkkel, és van lehetősége, kérjük, tá-
mogasson bennünket. Adószámunk: 18479342-
1-06 
Számlaszámunk: 56800016-10007833 

     A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör 
tagsága nevében Endrész Erzsébet

dÍSzPOLGÁROK SéTÁNYA, PARKJA
■ A Kiszomborért Alapítvány április 27-én dél-
utánra tervezi a díszpolgári  emlékfák átadó 
ünnepségét a Kiszombor Nagyközség Önkor-
mányzata által biztosított helyszínen és támo-
gatásával. 
A „Kiszomborért” Alapítvány 
számára is felajánlható a szja 1 %-a. Kiszombor 
község kultúrája, sportélete, környezetének vé-
delme, megújulása a fő célja az önkormányza-
ti alapítású alapítványnak. Ha segíteni szeret-
né ezt a tevékenységet, támogathatja az alapít-
ványt. Adószámunk: 19082930-1-06 
Számlaszámunk: 56800016-10000898. Kö-
szönjük. 

A kuratórium tagsága

NÉpVISELETET KApOTT AZ OLÁH VERONIKA 
ALApíTVÁNY

■ Az Oláh Veronika Alapítvány kuratóriuma el-
határozta, hogy az alsó tagozatos gyermekei-
nek hagyományőrző tevékenységét segíti fiú és 
leány népviseletek varratásával. Összességé-
ben hét szoknya, négy blúz, négy parasztgatya 
készült el hat inggel és egy mellény kalapokkal.
A tavalyi nyertes pályázat tette lehetővé az 
anyagvásárlást és a varratás kifizetését. Nagy 
gonddal és szeretettel készítette a ruhákat 
Farkasné Marika. A népi mondókák, történetek, 
néptánc során a nevelés lelki tényezőit is meg-
mozgatják az „átöltözések”, így növelve a bele-
élés folyamatát. Szép házi ünnepség keretében 
történt a birtokbavétel. A ruhákba beöltöztek, 
mások énekeltek, hangszeren játszottak. Egyút-
tal felelevenítettük Veronika néni életútját, ko-
szorút helyeztünk el az iskolában és a sírjára.
 A pályázati pénz lehetővé tette a 100 000 Ft 
értékben jutalomkönyvek vásárlását, amelyek 
erősítik a kisdiákokban az ismeretek értékét. 
Kitartó szorgalmas és eredményes munka min-
denképpen jutalmazást érdemel.

 Megköszönve az eddigi támogatásokat, kér-
jük a jövőben is álljanak az Oláh Veronika Ala-
pítvány mellett, amely maradandó értékek lét-
rehozását is célul tűzte ki.

Süliné Rácz Emőke
kuratóriumi elnök

OLÁH VERONIKA ALApíTVÁNY
6775 KiSzOMBOR MóRiCz zS. UTCA 4.

AdóSzÁM 18290763-1-06
bankszámlaszám:

56800016-10014949
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■ Tavunkra érvényes NAPIJEGYET a kiszombori 
benzinkúton /07 -17 között/,  K-Fish horgász-
centrumban /Szeged, Kossuth Lajos sugárút 
69-71. /, Aranyhal Horgászboltban /Makó, Ara-
di utca 28./ vásárolhatnak.

■ Egyesületünk 2019. április 28-án tervezi 
„KISZOMBORI VÁLYOGOS BAJNOKA  I. forduló” 
horgászversenyt az alábbiak szerint:
 A verseny helye az egyesület kezelésében 
lévő kiszombori „Vályogos-tó”. A kétfordulós 
egyéni verseny mindkét fordulójában hirdetünk 
győzteseket. A második forduló után az össze-
sített ponteredmények alapján (egyezőség ese-
tén a kifogott súly is számít) hirdetünk bajnokot. 
Minden nevezőt egy tál meleg étellel vendége-
lünk meg. A meghirdetett versenyre az orszá-
gos versenyszabályzat nem vonatkozik.
Nevezési kategóriák: - felnőtt, - gyermek-ifjú-
sági  Nevezni a napijegyváltó helyeken, illetve a 
helyszínen 06:30-ig lehet. Nevezési díjak: - fel-
nőtt: 3000 Ft, - gyermek-ifjúsági: 1500 Ft.
Díjazás:	 Felnőtt:	 1.	 Érem+12000	 Ft	 (vásárlá-
si	 utalvány),	 2.	 Érem+8000	 Ft	 (vásárlási	 utal-
vány),	 3.	 Érem+4000	 Ft	 (vásárlási	 utalvány).	
Gyermek-ifjúsági:	 1.	 Érem+6000	 Ft	 (vásárlási	
utalvány),	2.	Érem+4000	Ft	(vásárlási	utalvány),	
3.	Érem+2000	Ft	 (vásárlási	utalvány).	A	 legna-
gyobb hal kifogója külön díj. Részletes szabá-
lyok a valyogos.hu oldalon.

■ Egyesületünk 2019 évi versenynaptára: 1). 
Vályogos Bajnoka: I forduló, április 28. 2). Gyer-
meknapi verseny: május 19. 3). Meghívásos csa-
patverseny: június 16. 4). Házi verseny tagok-
nak: július 21. 5). Feeder verseny: augusztus 11. 
6). Vályogos Bajnoka II forduló: szeptember 15. 
7). Dózsa György általános iskolai gyermek ver-
seny: október.
Tájékoztatásul az alábbiakat közöljük: 
 Az éppen aktuális verseny részleteiről tájé-
kozódni a valyogos.hu oldalon megjelenő ver-
senykiírásokból lehet. A kiírásokat szükség sze-
rint más csatornákon keresztül is közzétesszük. 
(e-mail, Kiszombori Híradó, Makói Mozaik stb.) 
A versenyek időpontja előre nem látható ese-
mények miatt változhat, amiről az érdeklődőket 
a fenti csatornákon keresztül tájékoztatjuk. A 
mindenkori vízállás és az esetlegesen bekövet-
kező rendkívüli időjárás befolyásolhatja a ver-
senyzők létszámát. Erről lehetőségeink szerint 
időben tájékoztatjuk az érdeklődőket. A gyer-
mekversenyeken más települések iskoláinak 
csapat és egyéni nevezéseit is elfogadjuk az ak-
tuális versenykiírás szerint.
 Versenyeinkre a MOHOSZ versenyszabályza-
ta nem vonatkozik. Mindenkor a KSHE, az ak-
tuális versenyre kiadott kiírása az érvényes. A 
versenyek megszervezése és lebonyolítása a 
Kiszombori SHE Alapszabályának megfelelően 
a vezetőség jóváhagyásával és a Halgazdálko-
dási Hatóság engedélyével történik.

■ Vizsgabizottságunk 2019. évben állami hor-
gászvizsgáztatást az alábbi napokon tervez: 
március 29. 17 óra, május 31. 17 óra, július 26. 
17 óra, szeptember 27. 17 óra, november 29.  17 
óra. 
 Azok számára, akik egyesületünknél kíván-
nak vizsgát tenni, az ingyenes felkészítési lehe-
tőségét biztosítjuk, melynek időpontjai: márci-
us 22. 17 óra, május 17. 17 óra, július 19. 17 óra, 
szeptember 19. 17 óra, november 22. 17 óra. A 
felkészítés, megfelelő létszám esetén (legalább 
5 fő) kerül megtartásra, ezért ez regisztrációhoz 
kötött. Regisztrálni a kiszombori.she@gmail.
com címen lehet név, telefonszám és e-mail-cím 
megadásával. Amennyiben a felkészítő megtar-
tásra kerül, abban az esetben értesítjük a je-
lentkezőket, egyébként nem. Kérjük, tájékozód-
jon egyesületünk honlapján. 

■ Lehetőség van az új kártyaformátumú hor-
gászigazolvány „HORGÁSZKÁRTYA” birtokában 
kedvezményes telefon-előfizetésre /Mohosz 
flotta/ a TELEKOM szolgáltatónál. Kettő darab 
szám, illetve készülék igényelhető, melyek kö-
zül az egyik lehet meglévő előfizetés. Kedve-
ző díjszabás mellett a flottába tartozó előfize-
tők egymás között ingyen beszélhetnek. Rész-
letek a valyogos.hu oldalon vagy a Telekom ki-
rendeltségein.

■ Fogási napló leadási határideje 2019. febru-
ár 28-án LEJÁRT.  Annál az egyesületnél kellet 
leadni, amely kiállította. Azon tagjaink, akik az 
idén is egyesületünknél kívánnak állami jegyet 
váltani, a szokott helyeken adhatják le fogási 
naplójukat (Oláh S., Tóth J. - művelődési ház), 
azon tagjaink, akik más egyesületnél tervezik 
a 2019. évi állami jegy váltását, azoknak Oláh 
Sándornál kell leadni fogási naplójukat. A ha-
táridőn túl vagy összesítés nélkül leadott fogási 
napló esetén 2000 Ft pótdíjat kell fizetni.

■ Egyesületünk igyekszik a tó vízszintjének 
megtartására, növelésére, és keresi annak 
újabb lehetőségeit, halasítást addig nem ter-
vez, amíg a vízszint nem lesz megnyugtató.

■ A pergető horgászat TILTOTT a tó alacsony 
vízállása miatt. Amennyiben a vízállásban válto-
zás következik be, a korlátozás feloldásra kerül.

■ Március 1-től  N E M szabad megtartani a 
balint, a sügért a fogas és kősüllőt, valamint a 
csukát.

■ 2019. március 6-tól az ország egész területén 
tűzgyújtási tilalom lépett életbe, kérjük, vegyék 
figyelembe: „Fokozott tűzveszély esetén az er-
dészeti hatóság, illetve az erdőgazdálkodásért 
felelős miniszter rendelheti el a tűzgyújtási ti-
lalmat, például a katasztrófavédelem kezdemé-
nyezésére. Tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet 

gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásítá-
sokban és az ezek 200 méteres körzetén be-
lül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a 
felsorolt területeken található 
tűzrakóhelyek, a vasút és közútmenti fásítások, 
de tilos a parlag-és gazégetés is.”
 
■ 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. Kö-
szönjük!

■ Ellenőrzési tapasztalat: Kérjük a tisztelt sport-
társakat, hogy a partvonalon úgy foglaljanak 
helyet, állítsanak sátrat, illetve helyezzék el jár-
műveiket, hogy az mások közlekedését ne aka-
dályozza. Továbbá az egy napon több vízen hor-
gászó sporttársakat, hogy az Országos Hor-
gászrend vonatkozó rendelkezéseit vegyék fi-
gyelembe, és zsákmányukat egyénileg tartsák 
a horgászat befejezéséig! 

■ Március hónapban 05 – 21 óra között napije-
gyes horgásztársaink, I. féléves vagy éves terü-
leti jeggyel rendelkező horgásztársaink 06 – 22 
óra között horgászhatnak tavunkon.

■ Április hónapban 05 – 21 óra között napije-
gyes horgásztársaink, I. féléves vagy éves terü-
leti jeggyel rendelkező horgásztársaink 00 – 24 
óra között horgászhatnak tavunkon.

■ Területi jegyek kiadása szerdánként 15:00 
órától az Ady Endre Művelődési Házban 
(Kiszombor, Szegedi u. 13.) vagy telefonos 
egyeztetés alapján, telefonszám: 06/70-327-
8862, Oláh  Sándor.

■ Egyesületünk környezetrendezési munkát 
szervezett február hónapban 13 fővel 52 óra 
időtartamban. A munka során a halőrház - te-
mető bejárati szakasz került megtisztításra. 
Amennyiben a tűzgyújtási tilalmat feloldják, a 
nádvágás és a partvonal rendezése folytatódik.  

■ 02. 19-én Kelemen Mihály sporttársunk 4,7 
kg-os pontyot fogott. A Vályogos-tóban vannak 
nagy halak, bár horgászrendünk nem engedi 
megtartani az 5 kg testtömeg feletti pontyot és 
amurt, de ennek kifogása maradandó élményt 
nyújthat a horgász számára.

■ Kérjük, személyi jövedelemadója 1%-ával is-
mét támogassa egyesületünk tevékenységét. 
Kiszombori Sporthorgász Egyesület, adószám: 
18452275-1-06

Vezetőség

VÁLYoGosi HÍreK
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