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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

TÁJÉKOZTATÁS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK JOGOSULTSÁGI 
HATÁRAINAK VÁLTOZÁSAIRÓL

2018.  MÁRCIUS

 A képviselő-testület a 2018. február 13-
án tartott soros ülése első napirendjeként 
elfogadta a polgármesteri jelentést. 
 A rendelettervezetek, döntési javaslatok 
napirendi pontban döntött Kiszombor Nagy-
község Önkormányzatának a TOP-3.2.1-15-
CS1-2016-00019 azonosító számú „Energe-
tikai beruházások Kiszomboron”, valamint a 
TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00028 azonosító szá-
mú „A foglalkoztatás és az életminőség ja-
vítása a kiszombori bölcsőde férőhelybőví-
tésével” pályázatokban szereplő kivitelezési 
munkálatok költségeinek fedezésére legfel-
jebb 100 millió Ft összegű, 10 éves futamide-
jű hosszú lejáratú hitelfelvételéről.

 Harmadik napirendi pontként megállapí-
totta az Önkormányzat saját bevételeinek és 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fi-
zetési kötelezettségeinek a 2018. költségve-
tési évet követő 3 évre várható összegét. 

 Végül a negyedik napirendi pontban meg-
alkotta az Önkormányzat 2018. évi költségve-

téséről szóló rendeletét. 
 A képviselő-testület a 2018. február 27-
én tartott soros ülése első napirendjeként 
elfogadta a polgármesteri jelentést. 
 A rendelettervezetek, döntési javaslatok 
napirendi pontban módosította: 
- az Önkormányzat 2017. évi költségvetésé-
ről szóló 8/2017.(III. 1.) önkormányzati rende-
letet, 
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
szóló 10/2015.(V. 27.) önkormányzati rendele-
tet, 
- a helyi önkormányzati képviselők, a bizott-
sági elnökök és a bizottsági tagok tiszteletdí-
járól szóló 9/2017.(III. 1.) önkormányzati ren-
deletet, 
megalkotta: 
- a köztisztviselők illetményalapjáról szóló 
rendeletet,
döntött: 
- a szavazatszámláló bizottságok tagjainak 
és póttagjainak személyéről, 
- a Kiszombor 1758 hrsz.-ú belterületi beépí-
tetlen telekingatlan értékesítésének előké-

szítéséről, 
- „A településen élők hasznos szabadidő el-
töltését segítő fejlesztések megvalósítása” 
című, VP6-19.2.1.-84-5-17 számú felhívásra 
pályázat benyújtásáról,
- a „Kiszomborért” Alapítvány Kuratóriumá-
nak beadványáról, 
- „A Kiszombor Nagyközség Önkormányza-
ta épületeinek átalakítása, korszerűsítése” 
projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
ajánlati felhívásának módosításáról,
jóváhagyta:
- a temető interaktív térképének tervjavasla-
tát. 

Harmadik napirendi pontként megalkotta az 
egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról 
szóló új rendeletét. 

A negyedik napirendi pontban jóváhagyta a 
polgármester szabadságütemezését. 

Végül ötödik napirendi pontként elfogadta a 
2018. évi közművelődési rendezvénytervet. 

 Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete a 2018. február 27-ei ülé-
sén elfogadta az egyes pénzbeli és termé-
szetbeni ellátásokról szóló 8/2018.(II.28) ön-
kormányzati rendeletét, valamint módosítot-
ta a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
szóló 10/2015.(V.27.) önkormányzati rendelet 
kedvezményekről szóló rendelkezéseit. 
A legfontosabb ellátások jogosultsági felté-
telei a következők:

 A 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 net-
tó jövedelem a 65.000 Ft-ot 
nem haladja meg.

 A temetési segély nem állapítható meg an-
nak,
 a) akinek családjában az egy főre jutó jöve-
delem meghaladja a 90.000 Ft-ot,
 b) egyedül élő esetén pedig a 105.000 Ft-
ot.

 Rendszeres gyógyszertámogatásra jogo-
sult az a kérelmező 

 a) akinek családjában az egy főre jutó havi 
nettó jövedelem a 67.500 Ft-ot, 70. életévét 
betöltött kérelmező esetén a 74.000 Ft-ot, 
egyedülálló esetén pedig a 80.000 Ft-ot nem 
haladja meg,
 b) valamint a háziorvos vagy a kezelőorvos 
által igazolt havi rendszeres gyógyszerköltsé-
ge a 4.000 Ft-ot eléri,
 c) és közgyógyellátási igazolványra nem jo-
gosult.

 Az eseti gyógyszertámogatásra az a ké-
relmező jogosult, akinek családjában az egy 
főre jutó havi nettó jövedelem a 75.000 Ft-ot, 
egyedülálló esetén a 105.000 Ft-ot nem ha-
ladja meg.

 Települési támogatásként nyújtott lakás-
fenntartási támogatásra az a személy jogo-
sult, akinek a háztartásában az egy fogyasz-
tási egységre jutó havi nettó jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének a 280%-át (79.800 Ft/
fő), és a háztartás tagjai egyikének sincs va-
gyona.
 
Egyszemélyes háztartásban – a (3) bekezdés-
ben foglaltaktól eltérően - lakásfenntartási tá-
mogatásra jogosult az a személy, akinek havi 
nettó jövedelme nem haladja meg az öregsé-

gi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
a 330%-át (94.050 Ft/fő), és vagyona nincs.
 A 120 literes szabványedényzet szerin-
ti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díja 
50 %- ának megfelelő díjkedvezményre jogo-
sult:
 a) az egyedül élő 65. életévét betöltött 
nyugdíjas személy (ingatlanhasználó), ameny-
nyiben havi jövedelme nem haladja meg a 
110.000 Ft-ot, valamint 
 b) az önálló (kétszemélyes) háztartásban 
élő házaspár, illetve élettársak, ha mindket-
tőjük 70. életévét betöltött személy, amennyi-
ben a családban az egy főre jutó havi jövede-
lem nem haladja meg a 92.000 Ft-ot.
 
 Az egyedül élő 65. életévét betöltött nyug-
díjas személy, amennyiben havi jövedelme 
nem haladja meg a 110.000 Ft-ot, írásbe-
li kérelemre a 60 literes szabványedényzet 
megvásárlásához legfeljebb 8.000 Ft össze-
gig támogatásban részesíthető. 

 A rendelet megtalálható a www.
kiszombor.hu honlapon, további tájékoztatá-
sért fordulhatnak a Kiszombori Polgármesteri 
Hivatal Szociális ügyintézőjéhez.
A rendelet kivonata táblázatos formában a 
következő, 3. oldalon, fent található meg!
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Folytatás a 4. oldalon!
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VÁLASZTÁSI IRODA KÖZLEMÉNYE

TÁMOgATÁS neVe:
Családos 

kérelmező
70 év feletti családos 

kérelmező
gyermeket nevelő 

család
egyedül élő 
kérelmező

Rendkívüli települési támogatás 45.000 45.000 50.000 65.000

Rendszeres gyógyszertámogatás
- ha az igazolt havi gyógyszerköltsége 
  4.000 Ft-ot eléri

67.500 74.000 67.500 80.000

eseti gyógyszertámogatás (ÚJ eLLÁTÁS) 75.000 75.000 75.000 105.000

Lakásfenntartási támogatás 79.800 79.800 79.800 94.050

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 
kedvezmény

–
70 év feletti házaspár

92.000
–

Egyedül élő 
65 év feletti 

110.000

Temetési segély 90.000 90.000 90.000 105.000

Magyarország Köztársasági Elnöke az országgyűlési képviselők 2018. évi választását
2018. április 8-ára, vasárnapra tűzte ki.

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény értelmében Csongrád megye 04. számú országgyűlési egyéni vá-
lasztókerület, rövidítése: Csongrád 04. OeVK, székhelye: Hódmezővásárhely 19 települést foglal magába - Algyő, Ambrózfalva, Apátfalva, 
Csanádalberti, Csanádpalota, Földeák, Hódmezővásárhely, Királyhegyes, Kiszombor, Kövegy, Magyarcsanád, Makó, Maroslele, Mártély, Nagyér, 

Nagylak, Óföldeák, Pitvaros, Székkutas. Minden településen működik Helyi Választási Iroda. 

A Kiszombori Helyi Választási Iroda címe: 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel.: 62/525-090, e-mail: ph@kiszombor.hu, 
vezetője: Dr. Kárpáti Tibor jegyző, helyettese: Tenczerné Bajusz Ilona igazgatási csoportvezető.

A választópolgárok a névjegyzékbe történő felvételükről, a Nemzeti Választási Irodától 2018. február 19-ig értesítést kaptak.
A névjegyzék 2018. április 6. (péntek) 16.00 óráig tekinthető meg a Polgármesteri Hivatalban (6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel.: 
62/525-090 15-ös mellék). A névjegyzékből való kihagyás vagy abba való felvétel miatt, 2018. április 6-án 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani a 

Helyi Választási Iroda vezetőjéhez. 
Szavazni csak személyesen, a személyazonosság igazolását követően, a választópolgár lakóhelyén vagy - átjelentkezéssel - lakóhelyétől távol, 

a kijelölt szavazókörben, illetőleg külföldön Magyarország kijelölt külképviseletein is lehet. 
Az átjelentkezés iránti kérelmet a magyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodának legkésőbb 2018. április 6-án (pénteken) 16.00 órá-

ig lehet benyújtani. Átjelentkezéskor a lakóhely szerinti jelöltre lehet szavazni.
Az a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár, aki a szavazás napján külföldön szeretne élni a választójogával, külképviseleten 

(nagykövetségen, főkonzulátuson) adhatja le szavazatát.
A külképviseleten való szavazáshoz a választópolgárnak kérelmeznie kell a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét legkésőbb 

2018. március 31-én (szombaton) 16.00 óráig a magyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodától.

A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart. A választópolgár egy egyéni választókerületi jelöltre és egy országos listára szavazhat. 

Amennyiben a választópolgár a névjegyzékbe vétele kapcsán kérte nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vételét azzal, hogy 
az április 8-ai választás napján mint nemzetiségi választópolgár kíván választani, és az adott nemzetiségnek van listája, úgy egy egyéni vá-

lasztókerületi jelöltre és egy nemzetiségi listára szavazhat.

Magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár - amennyiben kérelme alapján szerepel a névjegyzékben - levélben szavazhat. A le-
vélben szavazó választópolgár országos listára szavazhat. A levélcsomag átvételét követően, amennyiben a választás napját megelőző 7. na-
pon magyarországi lakcímet létesített, és névjegyzékbe vételére sor került, a választópolgár szavazókörben csak egyéni választókerületi szava-
zólapon szavazhat.
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota, fogyatékossága vagy fogva tartása miatt nem tud megje-
lenni a szavazóhelyiségben, 2018. április 6-án (pénteken) 16.00 óráig mozgóurnát igényelhet a helyi választási irodánál. A szavazás napján 
mozgóurnát kérni a szavazatszámláló bizottságtól lehet, legkésőbb 15.00 óráig. A választópolgár a mozgóurna igényléséhez és a szavazóhe-
lyiséghez való eljutásához más személy segítségét jogosult igénybe venni.

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 24. § 
(1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – figyelemmel a Ve. 17. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 18. §-ában foglaltakra – Kiszombor 
nagyközségben működő 4 szavazókör szavazatszámláló bizottságai tagjait és póttagjait települési szinten – a Helyi Választási Iroda vezetője ja-
vaslata alapján – a 41/2018 (II.27.) KNÖT határozatával megválasztotta.

TISZTELT VÁLASZTÓpOLGÁROK!
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Kiszomboron az alábbi szavazókörökben élhetnek szavazójogukkal a választópolgárok, a szavazatszámláló bizottság választott tagjai vár-
hatóan az alábbi szavazókörökbe kerülnek beosztásra:

1. számú szavazókör :  nagyszentmiklósi u. 8. 
Tagok:  Kerekesné Mészáros Edit
  Nacsa Erika
  Nagy Róbert
Póttagok:
  Matuszka Teréz  
  Prónai Éva

2. számú szavazókör :  Móricz Zsigmond u. 4.
Tagok: Duruczné Ocskó Edit 
  Fodor Lászlóné
  Jani Edit
Póttagok:
  Vízhányó Mária Ágnes
  Zatykó Györgyné

3. számú szavazókör : József Attila u. 19.
Tagok: Molnár Éva
  Németh Jánosné
  Süli Katalin Mária
Póttagok:
  Adrián Renáta 
  Mártonné Miron Ágnes

4. számú szavazókör :  Szegedi utca 13.
Tagok: Hévízi Géza Istvánné
  Kelemenné Goldis Julianna Jolán
  Kesjár Györgyné
Póttagok:
  Bajnóczi Petra 
  Nógrádiné Vigh Krisztina

A Szavazatszámláló Bizottságokba a jelölő szervezetek által delegáltak bejelentése 2018. március 23-án (péntek) 16.00 óráig történhet. Ezt köve-
tően tájékoztatás adunk a választáson közreműködő szavazatszámláló bizottságok tagjairól.
 Azon választópolgárok, akiknek lakcíme csak Kiszombor település megnevezését tartalmazza, illetőleg akik átjelentkezéssel szavaznak 
településünkön, választójogukat a kiszombori 1. számú szavazókörben (Kiszombor, nagyszentmiklósi u. 8.) gyakorolhatják. 
 Részletes tájékoztatásért a Polgármesteri Hivatalban működő Helyi Választási Irodához lehet fordulni az alábbi telefonszámokon:            
62/525-090, 62/525-091.                                                                                                                                                               Dr. Kárpáti Tibor

Kiszombori Helyi Választási Iroda vezetője

TiszTelT ÜgyfelÜnk! 
A Szegedi Hulladékgazdálkodási Non-profit Kft. (a továbbiakban: Köz-
szolgáltató) tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleit arról, hogy az Ön által lakott 
településen a lomtalanítás lebonyolításának szabályai megváltoztak. 
Ennek megfelelően módosult a vonatkozó helyi önkormányzati rendelet, 
így 2018. január 1. napjától bevezetésre kerül a házhoz menő lomtala-
nítás. 
 A házhoz menő lomTAlAníTás szAbályAi, igénybevé-
Telének felTéTelei:
 A nem veszélyes, háztartási hulladék részét képező lomhulladék szer-
vezett összegyűjtéséről, elszállításáról a közszolgáltató a közszolgáltatás-
ba bevont bel- és külterületen évente egy alkalommal március 15. és no-
vember 15. közötti időszakban gondoskodik. A közszolgáltató a lomtala-
nítási szolgáltatást házhoz menő lomtalanítással, illetve azon ingatlanok 
esetében, melyek gyűjtőjárművel nem megközelíthetőek (nem rendelkez-
nek szilárd útburkolattal) gyűjtőpontra kihelyezett konténerrel - kezelő 
biztosításával - látja el. 
A közszolgáltató a lomtalanítás igénybevételének feltételeiről honlap-
ján, valamint a médián keresztül, értesíti az ingatlanhasználókat. A gyűj-
tőpontos lomtalanítás tervezett időpontjáról az önkormányzat és a köz-
szolgáltató előre egyeztet, ezt követően a közszolgáltató írásban értesíti 
az érintett ügyfeleket. A házhoz menő lomtalanítást csak a közszolgálta-
tásban nyilvántartott és szerződött ingatlanhasználók vehetik igénybe 
térítésmentesen. A házhoz menő lomtalanítás térítésköteles évente egy 
alkalmat meghaladó igénybevétel, valamint közszolgáltatási díjhátralék 

fennállása esetén.
 A házhoz menő lomtalanítást a Közszolgáltató az ingatlanhasználó 
bejelentése alapján, előre egyeztetett időpontban a bejelentő által meg-
adott címre érkezve végzi. A megrendelés feltétele, hogy az ingatlan-
használó (akadályoztatása esetén, megbízottja) az egyeztetett időpon-
tot a közszolgáltató részére visszaigazolja, a lomtalanítás időpontjá-
ban a helyszínen tartózkodjon, és aláírásával igazolja a lomhulladék 
elszállításának tényét. Amennyiben az ingatlanhasználó részéről a 
közszolgáltatóval közösen egyeztetett időpontra nem történik meg a 
hulladék kihelyezése, és ezért a lomtalanítás meghiúsul, a szolgáltatás 
ismételt igénylését térítés ellenében végzi el a közszolgáltató.
 A házhoz menő lomtalanítás igénybevételének feltételeiről szóló tájé-
koztatás a Közszolgáltató honlapján is elérhető.
 
A lomTAlAníTás során kihelyezheTő hullAdékok kÖre 
és Azok elszállíTásánAk felTéTele:
 lomtalanítási hulladék: Az ingatlanhasználótól a Közszolgáltató által 
a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgál-
tatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja.
 A házhoz menő lomtalanítás időpontjában az ingatlanhasználónak a 
helyszínen gondoskodnia kell a lomhulladék Közszolgáltatónak törté-
nő átadásáról. A lomhulladék hatékonyabb elszállítása és a szétszóródás 
megakadályozása érdekében a nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a 
lomhulladék kizárólag bezsákolva, kötegelve adható át a Közszolgáltató-
nak. Az ettől eltérő módon átadni kívánt hulladékot a szolgáltató csak kü-
lön díjfizetés ellenében köteles elszállítani!
 Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a házhoz menő lomtalanítási igény 
bejelentésekor, valamint az időpont-egyeztetésekor a nagyobb (pl.: bú-
tor) méretű tárgyak kihelyezését feltétlenül jelezzék munkatársunk-
nak, mert azok elszállítását csak erre a célra használt speciális gépjármű-
vel tudjuk megoldani.
 Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az átadni kívánt lomhulladékot az el-
szállításra úgy kell előkészíteni, hogy az a hulladékgyűjtő célgéppel meg-
közelíthető legyen, és ne akadályozza a gyalogos-, valamint a gépjár-
műforgalmat.
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A házhoz menő lomtalanítás lebonyolításának menete:
 A Közszolgáltató az ingatlanhasználóval előre egyeztetett időpontban 
érkezik a megadott címre. Amennyiben a lomtalanítás időpontjában vál-
tozás várható a Közszolgáltató előzetesen telefonon értesíti a bejelentőt.
 A házhoz menő lomtalanítás időpontjában az ingatlanhasználónak 
(akadályoztatása esetén, megbízottjának) a helyszínen kell tartózkod-
nia!
 A lomtalanítás lebonyolítását követően az ingatlanhasználónak (aka-
dályoztatása esetén, megbízottjának) a lomhulladék Közszolgáltató álta-
li átvételét aláírásával igazolnia kell.
 Amennyiben a házhoz menő lomtalanítást megrendelő ingatlanhasz-
náló a lomtalanítás időpontjában kötelezettségeinek nem tud eleget 
tenni, úgy köteles a képviseletéről gondoskodni. ennek hiányában az 
átadni kívánt lomhulladék elszállítására a közszolgáltató nem köte-
les.
 A házhoz menő lomtalanítási igényét az alábbiak szerint jelentheti 
be:

1. lépés: Felhívja a Közszolgáltató által megadott zöldszámos tele 
fonszámot,
2. lépés: A bejelentkező automata bemondja az Ön ügyfél azonosító 
számát (a továbbiakban erre tud hivatkozni a házhoz menő lomtalaní-
tással kapcsolatban), majd kapcsolja az ügyintézőhöz,
3. lépés: Az ügyintéző felveszi az Ön adatait: nevét, felhasználó azono-
sító számát (amelyet megtalál a NHKV Zrt.-től kapott számlája első olda-
lán található bekeretezett részben), telefonszámát, lakcímét (irányítószá-

ma, település, utca, házszám),
4. lépés: Az ügyintéző az adategyeztetést követően egyeztet Önnel a 
lomtalanítással kapcsolatban: tájékozódik a kihelyezésre szánt lom ösz-
szetételéről, mennyiségéről, és egyezteti Önnel a lomtalanítás pontos idő-
pontját,
 reklamáció esetén: a bejelentéskor kapott ügyfél azonosító számra 
hivatkozva fordulhat a Közszolgáltatóhoz telefonon, illetve elektronikus 
vagy postai úton.
 Bejelentését elektronikus úton megteheti a weboldalunkon (http://
szegedihulladek.hu/lomtalanitas) található „lomtalanítási igény beje-
lentő” nyomtatvány bekeretezett rész kitöltésével, és annak e-mail cí-
münkre (lomtalanitas@szegedihulladek.hu) történő visszaküldésével, 
illetve személyesen Ügyfélszolgálati irodánkban (6720 szeged, stefá-
nia 6.) a „Lomtalanítási igény bejelentő” nyomtatvány személyes leadásá-
val nyitvatartási idő alatt:

hétfő, kedd, szerda: 8.00–15.00
csütörtök: 7.00–19.00

péntek: 8.00–13.00 (hétvégén és ünnepnapokon: zárva).
elektronikus úton, illetve személyesen bejelentett lomtalanítási igé-
nyével kapcsolatban, munkatársunk 10 munkanapon belül visszahív-
ja Önt, adategyeztetés céljából.
Köszönjük Önnek, hogy együttműködésével részt vállal a környezetünk 
megóvásában, annak érdekében, hogy a háztartásában feleslegessé vált 
használati tárgyak, eszközök megfelelő helyre kerüljenek.

kÖzÖs ÜgyÜnk A kÖrnyezeTÜnk!

nem TArTozik A házhoz menő lomTAlAníTás kÖrébe, így nem kerÜl elszállíTásrA:
a) a veszélyes hulladék, gumiabroncs;
b) az elektromos, elektronikai készülék;
c) a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermék 
 és hulladék, valamint az elhalt állatok tetemei;
d) a mezőgazdasági és ipari hulladék;

e) az építési, bontási hulladék;
f) a hulladékká vált gépjárművek, valamint azok alkatrészei;
g) a rendszeres szemétszállítás körébe tartozó háztartási    
 hulladék és zöldhulladék.

a 06-80 180-480 zöldszámos telefonszámon

BÖLCSŐDEI HÍREK

A KISZOMBORI BöLCSőDÉBen BeIRATKOZÁST TARTUnK!
Kérjük azoknak a családoknak a jelentkezését, akik 2018 szeptemberétől igény-
be szeretnék venni szolgáltatásunkat, keressenek fel minket 2018. április 16-20. 
között. (Kiszombor, Kossuth u. 13.)
Amit kínálni tudunk:

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

•	 Egyéni	bánásmód	 	
•	 Családias	hangulat
•	 Szeretetteljes	légkör
•	 Gyermekközpontú	szemlélet
•	 Nevelési	tanácsadás
•	 Bőséges	játékkészlet
•	 Életkornak	megfelelő	csoportok		
    és napirend

•	 A	gyermekek	szükségleteinek	
    megfelelő egészséges étrend
•	 Változatos	családi	programok

É r t e s í t É s

ÓVODAI HÍREK
MegISMÉTeLHeTeTLen PILLAnATOK AZ 
óVODÁBAn
 Február végén mi is farsangoltunk az ovi-
ban. A mulatságot megelőző időszak igen moz-
galmas, hiszen beszélgetünk a gyermekekkel 
a farsangi néphagyományokról, kitekintünk az 
internet segítségével a nagyvilág karneváljai-
ra (Velence, Rió), vagy éppen a mi világöröksé-
günkre - a Busójárásra. Minden csoport farsan-

gi dekorációt kap, és verset mondunk, éneke-
lünk, és táncolunk a gyerekkel együtt. Nagy ti-
tokban készülnek közben a jelmezek, és ezen 
a napon megvalósulnak a gyermekek vágyai, 
amikor átváltoznak hősökké, mesebeli szerep-
lőkké. Nagy öröm látni pedagógusként, hogy 
vannak szülők, akik maguk készítik el a „mas-
karákat” maradék anyagokból akár a gyerme-
kük bevonásával. Igaz a télűzés nem sikerült tö-

kéletesen, de ami késik, nem múlik.
 Nagyon sok színes program öregbíti 135 éves 
óvodánk hírnevét. Az egyik éppen az intézmé-
nyünk szülinapja, mely február 23-án nyílt nap 
keretében ünnepeltünk meg. Mitől volt más, 
mint az előző évek ovi szülinapjai? Attól, hogy 
most együtt ünnepeltünk a gyermekek szülei-
vel, nagyszüleivel. 

Folytatás a 6. oldalon!
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ISKOLAI HÍREK

Itt szeretnénk megköszönni a nyilvánosság 
előtt a Makói Mozaik munkatársainak és kü-
lönösképpen Köles László önzetlen munká-
ját a tabló kivitelezésében. 

Kedves Kiszomboriak! 
Jöjjenek el az óvodába, álljanak meg 
a tabló előtt, és emlékezzenek rájuk 
meg a régi óvodára.

 Ezt követően a „Napsugár” csoport előadásá-
ban „A csúnya kislány” című meseelőadást te-
kinthettük meg mindnyájan a tornaszobában, 
a „Ficánka” csoportosok kedves versei után. 
Rendhagyó szülinapi torta volt, ami most Túró 
Rudiból készült, és olyan gyorsan elillant, mint 
ez a délelőtt.
 Amíg a gyermekek az ebédet fogyasztották, 
addig szülők neves előadóktól hallhattak neve-

lési jótanácsokat Fodor Sándor pszichológustól 
és Hevesiné Katalin mediátortól. Fényképekből 
összeállított kiállítást, régi óvodai dokumentu-
mokat, játékokat tekinthettek meg.
 Az esemény záró momentumaként, egy idő-
kapszulába hagytuk örökül az utókornak írá-
sos dokumentumainkat - néhány oviújságot, 
Kiszombori Híradót, az óvodatörténetének év-
könyvét, a nevelőtestület által aláírt emlékla-

pot, közös fényképet, pénzérméket, gyermek-
rajzokat és egy pendrive-on óvodai fényképe-
ket, videofelvételeket, egy köszöntőt. Ezek a 
tárgyak az időkapszulában az óvodánk jelenko-
ri emlékeit őrzik. Ezekkel igyekeztünk elődeink 
munkásságához hozzájárulni, azt folytatni. Így 
kívántunk üzenni a jövőnek!

Március 3-án már a 21. Ovibálunkat rendez-
tük meg a „Mosolygó Gyermekarcok” Alapít-
ványunkkal közösen, és büszkén mondhatjuk, 
hogy minden évben igen népszerű ez a rendez-
vény. Sokan összefognak a sikeréért. A kura-
tórium tagjai, az óvodai dolgozók és a kedves 
szülők közül is néhányan. Köszönettel tartozunk 
a tombolafelajánlásokért, de azoknak is -aho-
gyan köszöntőjében Börcsökné Balázs Márta 
óvodavezető mondta - akik évről évre eljönnek, 
és részt vesznek a bálon. A kedves törzsközön-
ségnek! Az adományokból az udvari játékainkat 
szeretnénk megújítani, kicserélni.
 A svédasztalos vacsora igazán nagyon finom 
volt, melyet a vendégeink is megerősítettek. A 
retro discót Hermann János lemezlovas biztosí-
totta, aki nagyon jól érezte, mikor milyen zene 
kell az este jó hangulatának fokozásához. Éjfél-
kor tombolasorsolás következett sok-sok nye-
reménnyel.

Nagyon fontos dolog, hogy egy ilyen rendez-
vényt széleskörű összefogással már 21 éve meg 
tudunk szervezni. Köszönet minden támoga-
tónak, adományozónak!
 Köszönjük a támogatásokat az anonim fel-
ajánlóknak és név szerint: Fancsali Zoltán és 
neje, Simon Iván, Csala Istvánné, Bojtos Anett, 
Keresztúriné Dömösi Brigitta, Csala Rozália, 
Kócsó Andrásné, Patály Róbert, Naszradiné Ba-
logh Edina, Bottyán Sándorné, Lakatos Ramó-
na, Zakar Réka, Antalfi István, Nagy-György Ág-
nes, Tóth Józsefné, Szegvári Ernőné, Nógrádiné 
Vígh Krisztina, Urbán Gábor, Harkai Attila, 
Durmics Hédi, Szirbik Imre, Kis Imréné és fér-
je, Kiss Imréné Marika, Gruberné Szabó Csilla, 
Demkóné Vígh Sarolta, Vígh Ferencné, A3 Ta-
karékszövetkezet, Balázs Zoltán, Börcsökné Ba-
lázs Márta, Bodor Bernadett és Szurmai Gábor, 
Barby Szépségszalon, Edit virágüzlet, Földeáki 
Gyógyszertár, Fodor János Zöldség-gyümölcs 

Kereskedés, Gazdabolt - Nagy Gyula, Haklik Já-
nos, Haklik Tamás és Rutai Barbara, Haklik Já-
nos Zsolt és Varga Márta, Hagymatikum, He-
gyes István, Horváthné Ács Krisztina, Infúzió 
söröző, Insert Számítástechnika és Szerviz, Ju-
hász Kálmán, Kocsis Virágkertészet, Kohajda 
Inez, Kökény Lászlóné, Makói Maros Malom, 
Makói Mozi- Hagymaház, Martonosi Szabolcs, 
Matmazel Makó, Mandák Róbert, Méregné 
Putnoki Nóra, Nacsa Erika, Prokotravell, Rocco 
Étterem, Süli Panna, Sütőné Sebesi Tünde, 
Szabó Czibolya Anett, Szabóné Uracs Ildikó, 
Schererné Gábor Zsuzsanna, Szabóné Vígh Er-
zsébet, Szeles József, Szekeres Krisztián és Ba-
lázs Tímea, Szoffiker-Kft.- Fortuna söröző, Tap-
pancs Kiadó – Mészáros Gergely, Tóth Ferencné 
Veronka, Vas János és családja. 

Baranyiné gulácsi Zsuzsanna és
Börcsökné Balázs Márta

BOMBARIADó VOLT AZ ISKOLÁBAn
 2018. március 6-a pont úgy indult, mint bár-
mely nap az iskolában. A gyerekek a rossz idő 
miatt az ebédlő előtti zsibongóban beszélget-
tek, reggeliztek, várták a becsöngetést, mely 
engedélyt ad az osztályok elé vonuláshoz. Az 

ügyeletes tanárok elvegyülve köztük beszél-
gettek, vigyáztak a rendre. Az igazgatói irodá-
ban még minden csendes volt, egyedül ültem 
a számítógép előtt, és épp e-mailt írtam a kollé-
gáknak, mikor megjelent egy rendőr, és közöl-
te: azonnal ürítsem ki az iskolát, mert bombaria-

dó van. Bár minden szavát értettem, mégis újra 
megkérdeztem, jól értettem???!
- Igen, jól értette, valaki betelefonált a rendőr-
ségre, hogy fel fogja robbantani az iskolát. 
 Az események ezután felgyorsultak, az isko-
larádióban elhangzott az a felszólító mondat, 

 Egy nagy emlékkönyvet is készítettünk kö-
zösen, melybe mindenki belerajzolhatta, bele-
festhette a tenyérlenyomatát, és a gyerekek 
szülei kedves gondolatokkal ki is egészíthet-
ték ezeket. 
 
 Egy emléktáblát is felavattunk emléket ál-
lítva azoknak az óvó néniknek, dadusoknak, 
akik az első 100 évben hosszabb ideig itt dol-
goztak a kiszombori óvodában. Sokan kö-
zülük egy egész élet munkáját töltötték el a 
gyermekek szolgálatában. 
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Folytatás a 8. oldalon!

RENDHAGYÓ TESTNEVELÉSÓRA

KüLönLegeS TeSTneVeLÉSóRÁn VeT-
TeK RÉSZT AZ eLSő OSZTÁLYOSOK ÉS 
A nAgYCSOPORTOS óVODÁSOK.

Március 1-én, csütörtökön a rendkívü-
li hideg időjárás ellenére ellátogattak a 
Sportcsarnokba a nagycsoportos óvodá-
sok, hogy közösen mozogjanak együtt a 
régi csoporttársakkal, akik már iskolások. 
Váltóversenyben megmutatták, ki miben 
a legügyesebb. A játékos foglalkozáson 
mindenki nagyon jól érezte magát. 

Végül egy kis közös üdítőzgetéssel, be-
szélgetéssel zártuk ezt a rendezvényt. 

Kovács Kitti 
tanító

amit már számtalanszor hallottak és elgyakorol-
tunk: Riadó! Azonnal ki kell üríteni az iskolát! A 
szolgálati lakás családjait is evakuálni kellett.
 A gyerekek a pedagógusok irányításával el-
hagyták az épületet, és az Óbébai utca túlolda-
lán vártak a további utasításokra. Ekkorra már 
a Makói Rendőrkapitányság, a Katasztrófavéde-
lem Makói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság au-
tóinak villogó lámpái jelezték a járókelők szá-
mára, hogy valami baj van. Erre ráerősített, mi-
kor megérkeztek a bombakereső kutyások, gá-
zosok, az elektromos művek munkatársai, az Al-
földvíz szakemberei. Ekkor bizony még nagyon 
hideg volt, ezért a gyerekeket azonnal biztos 
meleg helyre küldtük. A felső tagozat egyik ré-
sze az oviban, másik része a Móricz utcai tanu-
lókkal együtt a művelődési házban kapott he-
lyet. Polgármester asszony ekkorra már kenye-
ret és margarint vitetett nekik, mert a tízórai és 
az uzsonna is az iskolában maradt, az óvoda 
azonnal főzte a teát. 
 Míg a gyerekek biztonságban, kellemes kö-
rülmények között játszottak, filmet néztek, fog-
lalkozáson vettek részt, az iskola épületeiben 
elindult a kutatás. A szakemberek az Óbébai 
utcai épületben kezdték a vizsgálatot, négy-
zetméterről négyzetméterre. Ilyenkor látszott 
csak igazán, milyen nagy az iskolánk! Kettős ér-
zés volt bennünk: örültünk, hogy kint voltunk, 
de aggódtunk a kutatókért. A várakozás sem jó, 
de annak nehéz igazán, aki úgy vág bele egy 
épület átvizsgálásába, hogy nem tudja, mi vár 

rá. Ilyenkor minden táska, doboz, szöglet, szer-
tár stb. ellenség lehet. Az utcán várakozókkal a 
motivációt találgattuk: egy nehéz dolgozat el-
tussolása a cél, sértődött diák, rossz vicc vagy 
elterelés?
 Kb. 10 óra körül érkeztek az első hírek: Az 
Óbébai utca negatív, az iskola épületében és 
a Tornacsarnokban sem találtak semmit. Fellé-
legeztünk, de ezután következett az alsó tago-
zat átvizsgálása. Szerencsére a Katasztrófavé-
delem Makói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
munkatársai mindhárom épületünket ismerték, 
nem egyszer tartottak már bejárást, így nagy 
segítségei voltak a felderítőknek. A Móricz utcai 
részt is hatékonyan, rövid idő alatt leellenőriz-
ték a szakemberek, és kb. ¾ óra múlva az alsó-
sok is visszaköltözhettek a tantermeikbe. 
A negyedik órától órarend szerint folytattuk a 
napot. Ekkorra néhány diákot a szülők elkértek, 
így a történtek értékelése másnapra maradt. De 
mi is történt valójában? 
 Valaki jó ötletnek tartotta bejelenteni a rend-
őrségen, hogy minden ok és cél nélkül felrob-
bantja az iskolát. Szakemberek egész sora 
azonnal összevonta az erejét, és feleslege-
sen végigvizsgált 3 épületet. Ha így nézzük, ez 
a dolguk. Szerintem viszont NEM ez a dolguk! 
Rendőrök, tűzoltók, bombakeresők, nap mint 
nap az életüket teszik kockára az ártatlanokért, 
rászorulókért, védtelenekért, balesetet szenve-
dőkért, értünk. Ha ez alatt az idő alatt TÉNYLEG 
szükség lett volna rájuk valahol… Nem tudhat-

juk, kiben mi lakozik, mely alkalom lesz éles és 
melyik a felesleges, ezért komolyan kell venni 
minden bejelentést. Szerintem, épp elég baj, 
hogy a természetben előforduló szélsőséges 
időjárást nem tudjuk uralni, hogy figyelmetlen-
ség miatt balesetek fordulnak elő, ezért a szak-
embereknek egyébként is sok dolguk van, ami 
rendkívül nagy fegyelmet és felelősségteljes 
munkát/embert kíván. A kockázat állandó kí-
sérője ezeknek a foglalkozásoknak, ezért nem 
szabad játszani, szórakozni és feleslegesen ve-
szélybe sodorni azokat, akiknek tényleg szük-
ség lenne a segítségükre!
Ezúton szeretném megköszönni a Makói Rend-
őrkapitányság rendőrkapitányának és munka-
társainak, a Katasztrófavédelem Makói Hiva-
tásos Tűzoltóparancsnokság parancsnokának 
és munkatársainak, gáz, víz- áramszolgáltatók 
munkatársainak, polgármester asszonynak és 
a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, az óvoda 
vezetőjének és dolgozóinak, az Ady Endre Mű-
velődési Ház vezetőjének segítségét és mun-
káját. Megköszönöm iskolánk műszakban lévő 
dolgozóinak segítségét, higgadt és hatékony 
munkáját! Megdicsérek minden diákot, hogy 
komolyan vették a riadót, és viselkedésükkel 
nagyban segítették a felnőttek munkáját! 

ReMÉLeM, SOHA TöBBÉ neM FORDUL eLő 
ILYen eSeMÉnY!

Szabóné Vígh erzsébet
intézményvezető

KISZOMBORI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY HÍREI
 Februárban a klubtagok finom farsangi fán-
kot sütöttek. Szabó Istvánné Magdika tojás nél-
küli és Ruck Ferencné Etuka hagyományos re-
ceptje alapján készültek a finomságok. Munká-
jukat segítették társaik. Egy vidám hangulatos 
délutánt töltöttek együtt.

 A Nótafa népdalkör meghívást kapott Makó-
ra, a Szivárvány Idősek Otthona farsangi mulat-
ságára. Csoportunk egy vidám farsangi műsor-
ral készült. 
 Többéves hagyomány folytatásaként került 
sor 2018. március 3-án a Napraforgó idősek 

klub tagjait támogató Batyubálra. Az idei év-
ben a téli idő nem kedvezett a bálozóknak, de 
ennek ellenére a délután főszereplője a jókedv 
volt. A színpadon megszületett a derű. A műsor 
szereplői jó kedvvel, lendülettel, humorral igye-
keztek megajándékozni a közönséget. 
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KISZOMBORI RENDEZVÉNYEK TERVEZETE

 Hálánkat fejezzük ki Kiszombor Nagyköz-
ség Önkormányzatának a támogatásért, az Ady 
Endre Művelődési Ház dolgozóinak, hogy ren-
dezvényünknek helyt adtak. Kelemenné Goldis 
Juliannának, hogy fellépésével hozzájárult a jó 
hangulathoz! Az idősek klubjának, a Kiszombori 
Dózsa György Általános Iskola vezetőségének, 
fellépőjének, szüleinek és Vízhányó Mária Ág-

nes pedagógusnak. A helyi vállalkozóknak: 
Tóth Ferencnének, Gábor Istvánnénak, Szabóné 
Uracs Ildikónak, Almási Tibornénak, Fodor Bá-
lintnak, Martonosi Szabolcsnak. Nagylelkű ado-
mányozóknak, klubtársaknak, akik támogatták 
rendezvényünket.
 2018. 03. 07-én Furujás Józsefné a helyi Ön-
kormányzat szociális ügyintézője tartott elő-

adást a község lakosait érintő szociális rende-
letekről. 
 A Szegedi Nemzeti Nagyszínházba láto-
gat el az idősek Napraforgó csoportja. A Bál a 
Savoyban című előadást nézik meg. 
 Március hónapban a Népdalkör, Szeged 
Petőfi telepre kapott meghívást népdalköri talál-
kozóra.

MÁrCIUs sZerVeZŐ PrOGrAM NeVe HeLYsZíN

15. ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ MEGEMLÉKEZÉS AZ 1848-49-ES SZABADSÁGHARCRÓL AEMHAZ

17.
KISZOMBORI SZABADIDŐS ÉS TERMÉ-
SZETBARÁT SPORTEGYESÜLET

KIRÁNDULÁS GYULÁRA

17. KISZOMBOR KSK KISZOMBOR KSK - SZEGEDI VSE II SPORTPÁLYA

20. KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁR A BOLDOGSÁG VILÁGNAPJA – BESZÉLGETÉS GYEREKEKKEL KÖNYVTÁR

21. KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁR
"KÖLTÉSZET VILÁGNAPJA – MONDD EL KEDVENC
VERSED - GYEREKEKNEK"

KÖNYVTÁR

21.
KISZOMBORI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁ-
NOS ISKOLA

"HÍVOGAT AZ ISKOLA 
1. OSZTÁLYOS SZÜLŐKNEK BEMUTATJUK AZ ISKOLÁT"

ISKOLA

22. KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁR LACKFI JÁNOS ELŐADÁSA KÖNYVTÁR

22. KMHHK
ELŐADÁS A ZSIDÓSÁG HELYZETÉRŐL "A HOLOKAUSZT GYERMEKEI" 
CÍMMEL – ELŐADÓ: URBANCSOK ZSOLT

AEMHAZ

24. MAROSSZÖGI VADÁSZTÁRSASÁG VADÁSZBÁL
"MAKÓ, 

AUTÓSCSÁRDA"

24. KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁR CSALÁDI TÁRSASJÁTÉK NAP KÖNYVTÁR

28. NŐKLUB PUSZTAKERESZTÚRI NŐKLUB FOGADÁSA RÓNAY-KÚRIA

28. ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ TÜCSÖK PETI ZENÉS, INTERAKTÍV GYERMEKMŰSORA AEMHAZ

29. BÖLCSŐDE HÚSVÉTOLÓ TESTVÉRNAP BÖLCSŐDE

29. KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁR HÚSVÉTI KÉZMŰVESNAP KÖNYVTÁR

29.
KISZOMBORI SPORTHORGÁSZ EGYE-
SÜLET

VÁLYOGOS BAJNOKA I. FORDULÓ VÁLYOGOS

31. KISZOMBOR KSK KISZOMBOR KSK - RÖSZKE SK SPORTPÁLYA

31. MUFC KISZOMBOR MUFC KISZOMBOR - RÖSZKE SK SPORTPÁLYA

31. KMHHK JÓTÉKONYSÁGI SÜTIVÁSÁR AEMHAZ

Értesítjük a lakosságot, hogy 2018. 
április 10-én, kedden 8–11 óráig a 
Kiszombori Ifj úsági Központ épületében 
(Kiszombor, Ökrös utca 1/c ) véradásra 
várják a véradó állomás munkatársai a 
régi és új véradókat.
Kérjük, feltétlenül hozza magával sze-
mélyi igazolványát (vagy útlevelét, vagy 
jogosítványát) lakcím- és tajkártyáját.    
Segítségét előre is köszönjük!

FELHÍVÁS

AdJ vérT,
éleTeT 

menTesz!
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ÁPrILIs sZerVeZŐ PrOGrAM NeVe HeLYsZíN

1. KMHHK HÚSVÉTOLÓ AEMHAZ

1. ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ HÚSVÉTI KÉZMŰVES-FOGLALKOZÁS AEMHAZ

2. KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁR
"MEGEMLÉKEZÉS A GYERMEKKÖNYVEK NEMZETKÖZI  
NAPJÁRÓL"

AEMHAZ

4.
SORSTÁRSAK MOZGÁSKORLÁTOZOT-
TAK EGYESÜLETE

ELŐADÓ: DR. FEKETE GYÖNGYI HÁZIORVOS AEMHAZ

5. KMHHK
"ZOMBORRÓL MINDENKINEK ELŐADÁS-SOROZAT: BORSI SÁNDOR 
MŰVÉSZTANÁR LEGÚJABB KASTÉLYKUTATÁSAI CÍMMEL"

AEMHAZ

6. ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ KMHHK
 "AZ IGAZSÁGOS MÁTYÁS KIRÁLY MESEMONDÓ VERSENY 
ÉS RAJZKIÁLLÍTÁS"

AEMHAZ

7. KISZOMBOR KSK KISZOMBOR KSK-MÓRAVÁROSI KINIZSI SPORTPÁLYA

9.
KISZOMBORI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁ-
NOS ISKOLA

"NYITOTT KAPUK: AZ 5. ÉVFOLYAM BEMUTATKOZÁSA A 4. ÉVFOLYAM 
ELŐTT, TÖRTÉNELEM, TERMÉSZETIRMERET ÉS INFORMATIKA TÉMA-
KÖRÖKBEN"

ISKOLA

10. VÖRÖSKERESZT VÉRADÁS KIK

10.
KISZOMBORI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁ-
NOS ISKOLA

"HÍVOGAT AZ ISKOLA 2. ÉVFOLYAM ÉS 
A NAGYCSOPORT KÖZÖS JÁTÉKOS FOGLALKOZÁSA"

ISKOLA

11. ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ
"„ELMONDOM A KEDVENC VERSEM” MEGEMLÉKEZÉS A KÖLTÉSZET 
NAPJÁRÓL  „RAJZOLD LE A KEDVENC VERSED!”-RAJZKIÁLLÍTÁS"

AEMHAZ

11. KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁR
"KÖLTÉSZET NAPJA-VERSMONDÓ VERSENY, 
FLASHMOB SZAVALÁS A KÖNYVTÁR ELŐTT"

KÖNYVTÁR

15. KIK KIK SZÜLETÉSNAPJA KIK

15. KIK KIK SZÜLETÉSNAPJA KIK

16.
"SORSTÁRSAK MOZGÁSKORLÁTOZOT-
TAK EGYESÜLETE"

"KASZA LAJOSNÉ ELŐADÁSA A GYÓGYNÖVÉNYEKRŐL" AEMHAZ

21. KISZOMBOR KSK KISZOMBOR KSK-CSANÁDPALOTA FC SPORTPÁLYA

ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ GYALOGTÚRA A MAROS-PARTON

KISZOMBORI KARÁTSON EMÍLIA ÓVO-
DA

ANYÁK NAPI ÜNNEPSÉG ÓVODA

KISZOMBORI KARÁTSON EMÍLIA ÓVO-
DA

PAPÍRGYŰJTÉS ÓVODA

KISZOMBOR DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁ-
NOS ISKOLA

BEIRATKOZÁS ISKOLA

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK
BüSZKÉK VAgYUnK RÁ: 
MAJOROS ZOLTÁn 8. B OSZTÁLYOS TAnULó
 Az óvoda középső csoportjában kezdte ta-
nulni a néptáncot a Kiszombori Alapfokú Művé-
szeti Iskolában. 9 éves kora óta tanul citeráz-
ni, Deszken a Marosmenti fesztiválon két külön-
díjat hozott el. Négy évig a Kiszombori Hagyo-
mányőrző citerazenekar prímciterása volt. Majd 
2017 szeptemberétől az apátfalvi citerazene-
karban játszik.
 2012-ben a Makón megrendezett néptánc 
versenyen III. helyezést ért el, majd 2013-ban 

szintén Makón I. helyezett lett, és megkapta a 
Pesovár Ferenc-díjat is. 2014 szeptemberétől a 
deszki Borbolya csoportban táncol. A csoport-
tal nagyon szép eredményeket értek el verse-
nyeken, fesztiválokon. 2016-ban részt vett a 
nagyecsedi verbunkversenyen, szintén 2016-
ban páros tánc kategóriában indult a Fölszál-
lott a páva című tehetségkutatóban. Az előválo-
gatóig jutottak maximum ponttal (70 pont), ami 
sajnos nem volt elég a továbbjutáshoz. 2017. 
05. 13-án a Deszken megrendezett Országos 
Dél-alföldi Szóló-és Páros Táncok Versenyén 

szólótánc kategóriában I. helyezést kapott, és 
egy különleges különdíjat is Farkas Tamástól, 
a békéscsabai Tabán táncegyüttes vezetőjétől, 
ami egy fellépési lehetőség lesz a VI. Viharsarki 
Vigadalmon 2018. március 10-én. 2017. 11. 18-án 
az V. Vajdasági Gyermek Szólótánc Versenyen 
nadabi (román) tánccal III. helyezést ért el.
 Tanulmányait a békéscsabai Bartók Béla Mű-
vészeti Iskolában néptánc szakon szeretné foly-
tatni. Távolabbi terve a Táncművészeti Egyetem, 
hiszen a néptánc és a népzene az élete.

HONISMERETI HÍREK
Barangolás Kiszombor régmúltjában 5.
A kastélypark
 A XX. század első harmadától szép számmal 
maradtak fent fotók a Rónay-kastély parkjáról. 
Jó néhányuk fejmagasságból mutatja a növény-
zetet, háttérként sokszor a Tornyos kastély szol-

gál. Két nagyon szép fénykép azonban a torony 
legfelső, valamint az alatta lévő szintjéről ké-
szült. (Az utóbbi 1902 előtti.) Mindkettő a park 
„szívét”, a franciakertet ábrázolja. A nagy rálá-
tás következtében tökéletesen láthatóak a vi-
rágágyak, a hatalmas fák, a kerti padok. Szélé-

től sétányok indulnak a park távolabbi részeibe, 
de a keskeny utak a lombok takarásába vesz-
nek, semmit sem tudhatunk a kert többi részé-
ről, lévén, hogy 1945 után a növényzetet telje-
sen kiirtották. 

Folytatás a 10. oldalon!
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AMI eLMÚLT
 A honismereti kör szervezésében fergete-
ges két darabot láttunk, monokomédiákat, 
Járai Máté és Szilágyi Annamária előadásában. 
A szünetben zsíros kenyérrel kedveskedtünk a 
nézőknek.
 Két napra rá megérkeztek a busók, és kicsit 
sikertelenül, de zajosan űztük a telet, elégettük 
a Télasszonyt, de most, ugye, még a tűzön sem 
égett el.  De ami késik, nem múlik. Itt van 
már a tavasz, kicsit késett. Köszönjük busó ba-
rátainknak, hogy már hatodik éve segítenek ne-
künk.
 A Lássunk tisztán előadás-sorozat 5. darab-
jában Görbe Boldizsár tartott érdekes, hangula-
tos előadást Lehet-e áram a kerítésben? alcím-
mel. Köszönet Boldizsár pártoló tagunknak.
 A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör eb-
ben az évben is megjelentet(ett) Kiszomborról 
szóló kiadványokat: képeslapokat hasonmás ki-
adásban és színezett formában, légifotót, lepo-
rellókat, hűtőmágnest. Az érdeklődők hozzájut-
hatnak a 30 4998686-os számot híva, avagy a 
kör facebook oldalán üzenetben.
 A Szeretünk, Kiszombor facebook oldalunk 
képanyaga szaporodott Daróczi András, Majo-
ros Benedek és Gulyás Sándorné Marika, vala-
mint Tenczer Szilvia jóvoltából.
Következő programjaink
 Március idusa után feldíszítjük megint 
Kiszombor tojásbokrát a főtéren.
 Március 22-én 17 órakor a Zomborról minden-
kinek históriás előadás-sorozatidei első előadá-
sát Urbancsok Zsolt, a makói levéltár igazgató-

ja tartja A holokauszt gyermekei címmel. Várjuk 
az érdeklődőket, illetve előzetes kérdéseket is 
fel lehet tenni a honismereti kör facebook olda-
lán vagy magánüzenetben. 
 31-én 9-11 óráig nagyszombati jótékonysá-
gi süteményvásárt tartunk, amelyre várjuk a 
süteményt kedvelőket, ill. a lányok és asszo-
nyok finom süteményeit is. Hozzon is, vigyen 
is!! Támogassa a honismereti kör május elsejei 
retrórendezvényét egy tálca süteménnyel vagy 
adományával a vásáron.
 Április 1-jén hagyományos húsvétolónkra vár-
juk a kicsiket-nagyokat délelőtt 10-12 óráig. 
Részletek a plakátokon, facebookon.
 Április 5-én, csütörtökön este 18 órakor a 
Zomborról mindenkinek előadás-sorozat idei 
második előadásában Borsi Sándor legújabb 
kastélykutatásairól lehet majd hallani.
 Személyi jövedelemadó  1 %-a
A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör tiszte-
lettel köszöni eddigi felajánlásaikat. 
Kérjük, ha tehetik, tegyék ezt továbbra is, tá-
mogassanak e módon bennünket, a honisme-
reti kör közösségi programjainak megvalósulá-
sát segítsék ezzel. 

Céljaink az alábbiak: Hagyományápolás. Hely-
történet-kutatás. Rendezvényszervezés a kö-
zösségnek. Községünk környezetének óvása. 
Műemlékeink védelme.

Aki egyetért célkitűzéseinkkel, és van lehetősé-
ge, kérjük, támogasson bennünket.
Adószámunk: 18479342-1-06 Számlaszá-

munk: 56800016-10007833 – A Kiss Mária 
Hortensia Honismereti Kör tagsága
 A „Kiszomborért” Alapítvány számára is fel-
ajánlható a szja 1 %-a. 
Kiszombor község kultúrája, sportélete, környe-
zetének védelme, megújulása a fő célja az ön-
kormányzati alapítású alapítványnak. Ha segíte-
ni szeretné ezt a tevékenységet, támogathatja 
az alapítványt.
Adószámunk: 19082930-1-06
Bankszámlaszámunk:56800016-100000898

Köszönjük. A kuratórium tagsága
 Támogatásra számít az Oláh Veronika Ala-
pítvány! A friss márciusi hó feleleveníti az ad-
venti napokat. A téli szünet előtti időszakban 
saját Betlehemet állíthattunk fel a gyermekek 
nagy örömére. Az új Móricz utcai pavilonhoz az 
első szóra kaptunk szénát, szalmabálákat, jász-
lat, a bábuk öltöztetéséhez segítséget. Köszö-
nettel tartozunk Kiszombor önkormányzatának, 
Baranyi Sándornak, Vikintán Istvánnak, és Szal-
ma Lászlóné, Mártinak.
 Ez a pavilon hozzá illő asztalokkal, padokkal 
valóban gyermekfoglalkoztatóvá válhat. A ta-
vasz kezdetétől őszig sokrétűen kihasználha-
tó. A szülők, kiszomboriak és külső támogatók 
adományait és 1 %-os felajánlását kérjük terve-
ink megvalósításához. 
Adószámunk: 18290763-1-06
Bankszámlaszámunk: 56800016-10014949.

Köszönettel 
az Oláh Veronika Alapítvány kuratóriumának 

nevében Süliné Rácz Emőke.

FOTóPÁLYÁZAT
A KISS MÁRIA HORTENSIA HONISMERETI KÖR 
fotópályázatot hirdet amatőr fotósoknak. Téma: 
közösségi programok községünkben.
3 fotóval lehet pályázni bármely korosztálynak. 
Beadási határidő 2018. augusztus 15.
A pályaműveket digitálisan, CD-n lehet eljut-
tatni a honismereti kör részére borítékban, jel-
igével. A fotós személyi adatait külön boríték-

ban kérjük mellékelni. (AEMH Kiszombor, Sze-
gedi u. 13.)
eSSZÉíRÁS-VISSZAeMLÉKeZÉS
A KISS MÁRIA HORTENSIA HONISMERETI KÖR 
esszépályázatot hirdet elsősorban fiataloknak 
30 éves korig Nagyszüleim játékai és Anekdo-
ták a régi időkből címmel. 
Beadási határidő 2018. augusztus 15.
A pályamunkákat CD-n kérjük eljuttatni a honis-

mereti kör részére borítékban, jeligével. Az író 
személyi adatait külön borítékban mellékelje a 
pályázó. (AEMH Kiszombor, Szegedi u. 13.)

A két pályázat értékelését szakemberek végzik, 
fotósok, ill. tanárok.
Mindkét pályázat legjobbjait megjelentetjük a 
honismereti napon digitálisan vagy lehetőség 
szerint könyv alakban.

 A fotók fölhasználásával megszerkeszthe-
tő a franciakert pontos, az épülethez is arányít-
ható alaprajza. Jól látható, hogy úgy a kastély-
hoz, mint az egész parkhoz viszonyítva is mi-
lyen kicsi volt a franciakert, de így lett ez egy 
afféle geometrikus gyöngyszem a távolba futó 
sétányok szabdalta, szabálytalanabb növény-
tengerben. A faluban még ma is többen em-
legetnek egy valamilyen sötét anyagból épí-
tett „romvárat” a park É-Ny-i sarkában, mint 
ahogy beszélnek szökőkútról, melegházról is, 
de kellett lennie teniszpályának is, hiszen a csa-
lád krónikaírója, Rónay Elemér is megemlíti.                                                                                                                             
A Makói út mellett magas téglakerítés szegte a
parkot, rajta egy igen méretes kapu lo-

vas kocsik behajtására. (Kerékvetői ma  is 
megvannak néhány méterrel távolabb…)                                                                                       
A közel 2 hektárnyi terület déli oldalán díszes 
fémkerítés húzódott. A D-K-i sarkot cselédház 
és gazdasági épületek foglalták el. A falu ezen 
utcáját eredetileg a kastélyt építtető Rónay Mó-
ricról  nevezték el…
 A kastélyparkról bővebben a Szeretünk, 
Kiszombor Facebook oldalán talál az olvasó 
részletes ismertetést.

Borsi Sándor
A Zomborról mindenkinek előadás-sorozat idei 
első előadásában Borsi Sándor legújabb kas-
télykutatásairól lehet majd hallani, és látni lehet 
a készített makettet is, ami igen érdekes szín-

foltja lesz az április 5-ei estnek. És tartogatunk 
még meglepetést erre az alkalomra, így várjuk a 
kastély története iránt érdeklődőket, helyi pat-
riótákat. (EE) 

A KISS MÁRIA HORTenSIA HOnISMeReTI  KöR PÁLYÁZATOKAT HIRDeT! ! !

TOVÁBBI HONISMERETI HÍREK
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Vezetőség

VÁLYOGOSI HÍREK
 2018. február 24-én 9 órakor 40 fő részvéte-
lével a egyesületünk megtartotta éves közgyű-
lését. Az esemény meghirdetésre került a tó-
parti hirdetőtáblákon, a honlapon, hírlevélben, 
a Kiszombori Híradóban, a Makói Mozaikban, és 
a Délmagyarország napilapban.
 A kötelező formalitásokon túl a vezetőség 
tagjai, és a bizottságvezetők beszámoltak éves 
tevékenységükről, melyet a jelenlévő tagság 
kérdés nélkül, egyhangú szavazással elfoga-
dott. Kiemelt témaként az egyesület tevékeny-
sége került megbeszélésre a törvényekkel, hal-
gazdálkodási joggal kapcsolatban, valamint az 
önkormányzattal, rendvédelmi szervekkel, pol-
gárőrséggel kapcsolatos együttműködési kér-
désekben. Az együttműködők anyagi és egyéb 
jellegű segítségét az egyesület teljes tagsá-
ga nagyra értékeli és köszöni. A tagok közül is 
nagyon sokan aktívan tevékenykednek, de azt 
mindenkinek el kell fogadnia, hogy a horgászta-
vunkat csak közös munkával tudjuk működtetni, 
ebben sokat kell fejlődnünk. Az egyesület ve-
zetősége Tóth János horgásztársunk eltelt idő-
szakban végzett munkáját egy kerékpárral ju-
talmazta.  Ezúton is gratulálunk neki.
 A közgyűlés a lebonyolított viták utáni sza-
vazással az alábbiakról döntött:
– 500 Ft-tal megemelte a napijegyek árát.
– Az amur megtartható méretét 10 kg-ban  
   határozta meg.
– Felhatalmazta a vezetőséget, hogy indokolt 
esetben korlátozza a telepítések után a 

napijegykiadást.
 Viszont nem sikerült előrelépni a kötelező 
környezetrendezéseken túli rendkívüli munka-
végzésekről, így az eredeti szabályozás ma-
rad érvényben, ami szerint a vezetőség min-
denki részére egy alakalommal 4 óra időtartam-
ban rendelhet el ilyen jellegű tevékenységet. 
A jelölő bizottság mandátuma lejárt, a közgyű-
lés megválasztotta Fodor Antal bizottságveze-
tő, Varga István tag, Ifj. Hatvani József tag sze-
mélyében az új bizottságot. A választás azért is 
lényeges, mert jövőre tisztújító közgyűlés ke-
rül megrendezésre. Ezúton is kérjük azoknak 
az aktív tagoknak a jelentkezését, akik részt kí-
vánnak venni az egyesület munkájában.  Jelent-
kezzenek a bizottság tagjainál. A közgyűlés el-
fogadta Egyesületünk 2018. évi költségvetését. 
Nádvágás és környezetrendezés került meghir-
detésre, majd a rendezvény véget ért.
 A 2017. évi fogási napló leadási határide-
je 2018. február 28-án lejárt, Határidőn túl le-
adott vagy nem összesített fogási napló esetén: 
2.000 HUF a pótdíj.
 A Kiszombori Sporthorgász Egyesületnél álla-
mi horgászvizsgát lehet tenni. A 10. életévét be-
töltött személynek lehetősége van, de aki a 15. 
életévét betöltötte, annak kötelező, amennyi-
ben horgászni szeretne. 2018. évben az alábbi 
napokon: március 23. péntek 17 óra, május 25. 
péntek 17 óra, július 27. péntek 17 óra, szeptem-
ber 28. péntek 17 óra, november 30. péntek 17 
óra.

 A vizsgáztatás helye Kiszombor, Ady Endre 
Művelődési Ház, Szegedi út 13. Azok számára, 
akik a Kiszombori Sporthorgász Egyesületnél kí-
vánnak vizsgát tenni, az ingyenes felkészítési le-
hetőségét biztosítjuk, melynek időpontjai: már-
cius 9. péntek 17 óra, május 18. péntek 17 óra, 
július 20. péntek 17 óra, szeptember 21. péntek 
17 óra, november 23. péntek 17 óra. A felkészí-
tés, megfelelő létszám esetén kerül megtartás-
ra, ezért ez regisztrációhoz kötött. Regisztrálni 
a kiszombori.she@gmail.com címen lehet név, 
telefonszám és e-mail-cím megadásával. A vizs-
gával kapcsolatosan tájékozódni lehet a fenti 
e-mail-címen, valamint a valyogos.hu oldalon, 
illetve a 70/ 771 4953. számon.
 
A PeRgeTő horgászat az alacsony vízállás 
miatt tavunkon 2017. november 9-től TIL-
TOTT!
 Területi jegyek kiadása: Szerdánként 15:00 
órától az Ady Endre Művelődési Házban, / 
Kiszombor, Szegedi u. 13. / vagy telefonos 
egyeztetés alapján: 
Oláh Sándor – 06-70/327-8862.
 Kérjük, személyi jövedelemadója 1%-ával 
támogassa egyesületünk tevékenységét: 
Kiszombori Sporthorgász Egyesület, adószám: 
18452275-1-06
A tó partvonalának és medrének szabályozása 
az időjárás jobbrafordultával folytatódik, kérjük 
a horgásztársak megértését.

KÖNYVTÁRI HÍREK
AZ UTOLSÓ SZÓ JOGÁN 
           
                      – BúCSú A KÖNYVTÁRTÓL

„Az árnyékok kinyúlanak,/ a csillagok 
kigyúlanak,/ föllobognak a lángok/ s meg-
bonthatatlan rend szerint,/ mint űrben égi-
test, kering/ a lelkemben hiányod.” 

(1937, József Attila: Az árnyékok…)

 Valaki egyszer azt mondta nekem, olyan 
munkát válassz magadnak, amit ingyen is szí-
vesen csinálnál. Ezt a munkát ugyan nem én vá-
lasztottam, mégis hálás vagyok mindazért, amit 
az elmúlt időszakban kaptam általa. Egyálta-
lán a lehetőségért. Hisz annyi mindent kaptam 
a könyvtártól, az emberektől, kollégáktól, olva-
sóktól, barátoktól, előadóktól, könyvektől egy-
aránt. Sosem munkahelyként gondoltam rá, ha-
nem második otthonként. Szívből csináltam, és 
soha egyetlen percig sem éreztem tehernek 
vagy kényszernek… Na, jó, talán volt egy-két 
pillanat, de tényleg csak egy-kettő. Még a köl-
tözködést és a selejtezést is élveztem, pedig 
az bizony munkás volt. De mégis úgy éreztem, 
hogy hasznos, amit csinálok, amit csinálunk. 
Szívvel-lélekkel dolgoztunk, hogy valóban egy 

kellemes helyet sikerüljön kialakítanunk, ahová 
bárki szívesen betérhet. A kolléganőmmel elég 
hamar összecsiszolódtunk, és azt hiszem, elég 
jó kis csapat voltunk mi ketten. Ennek talán leg-
főbb oka éppen az lehetett, hogy mindketten 
törekedtünk rá, hogy valami jót hozzunk létre. 

 Hiányozni fognak az olvasóink. Sokukat meg-
szerettem, ahogy egyre jobban megismertem 
őket. Hiányozni fognak a könyvtáboros gyere-
kek. Az ovikások. A kis olvaóink. (nem elírás) 
Kriszti, hiányozni fogsz te is, bár sajnos elég rö-
vid ideig húzhattuk egymást, de azért ez a ke-
véske idő is elég volt ahhoz, hogy megkedvel-
jelek. Hiányozni fognak a mosolyok, a kedves 
kis gesztusok, a nagy nevetések (punyacsávó), 
Orsi néni, a somogyisok, a várva várt gólyáink, 
ahogy a ’pálinkás jóreggeltek’ is - rossz az, aki 
rosszra gondol, igaz, Évike?

 De legjobban te fogsz hiányozni, Reni néni! 
Nagyon. Köszönöm, hogy mindig egyenrangú 
félként kezeltél, hogy nemcsak meghallgattad, 
de ki is kérted a véleményemet. Köszönöm a 
támogatásodat, a figyelmességedet, a megér-
tésedet, és talán már mondhatom, hogy a ba-
rátságodat. Minden egyes nap szemtanúja vol-

tam annak, hogyan teljesedsz ki ebben a mun-
kában. A helyeden vagy, és ezt jó látni. Biztos 
vagyok benne, hogy Krisztivel is legalább olyan 
jó csapat lesztek, mint mi voltunk, vagy talán 
még jobb is. Hogy honnan tudom olyan bizto-
san? Egyszerű. Mert mindketten igyekeztek… 
és igazából csak ez számít. Szóval, hajrá, csa-
jok! A többi meg majd lesz valahogy. 

 Azt hiszem, nincs is annál jobb dolog, mint 
mikor az ember kiteljesedhet abban a munká-
ban, amit végez. A könyvtárban „dolgozni” ne-
kem ezt jelentette. Remélem, az új munkahelye-
men is megélhetem ezt. Most még nehéz az el-
engedés, de tudom, hogy szeretettel várnak. És 
én ott is ugyanúgy, mint eddig, igyekezni fogok. 
Hogy ez elég lesz-e? Majd kiderül. 

„Mire átfutottak rajta ezek az érzések és gon-
dolatok, máris úgy érezte, hogy otthon van, 
ismerős volt a táj, s ez végtelen örömmel töl-
tötte el.” 

(Serdedolon)
Mindent köszönök. 

Bódi Marianna,
 a Közművelődési Könyvtár volt munkatársa



Felelős kiadó: Kiszombor Nagyközség Önkormányzata
Levelezési cím: 6775 Kiszombor, Szegedi u. 13.
Lapzárta: 2018. március 14.
ISSn szám: ISSN 2416-061X
Megjelenik: 1700 példányszámban

IMpRESSZUM
Szerkesztőség: Adrián Renáta, Börcsökné Balázs Márta, Endrész Erzsébet (korrektúra), 
Károlyi Zoltán, dr. Kárpáti Tibor, Kohut Amália, Matosné Bokor Anikó, Pópityné Hegyes Szilvia,     
Pozsárné Nagy Ilona (főszerkesztő), Szabóné Vígh Erzsébet, Varga Attila.
nyomda: Makói Mozaik Kft. (6900 Makó, József A. u. 4.) 
Felelős vezető: Vernyik Tibor

Tovább folytatódott az egészséges életmóddal kapcsolatos könyvtári programunk, melyre a Ficánka, Katica és a Bajnok csoport ovisai jöttek el. A 
gyerekek két kis diafilmet nézhettek meg, melyben Makk Marci osztott tanácsot, hogyan őrizzük meg egészségünket. A vetítés után a gyerekekkel 
megbeszéltük a kedves kis mesefigura javaslatait, tanácsait. Az ovisok nagyon lelkesek voltak, elmesélték, hogyan és hányszor mosnak fogat, mi-
ért fontos a kézmosás és, hogy milyen zöldségeket, gyümölcsöket ismernek és szeretnek. A vetítés után még volt idő egy kis olvasásra, minden-
ki megtalálta a számára legkedvesebb mesehősét. Köszönjük ezeket a vidám délelőttöket a Karátson Emília Óvoda apróságainak és óvónénieinek!

nógrádiné Vigh Krisztina - könyvtáros

Varró Dániel -  Egy név, egy arc, egy sajátos költészet. Egy második osztály, akik végtelen türelemmel, figyelemmel, kedvvel hallgatták a könyvtár-
ban vendégünket, Varró Dániel, József Attila-díjas költőt. Elsőként a Túl a Maszat-hegyen c. verses meseregényét mutatta be a költő. A felolvasott 
részletből a gyerekek is szerepet vállaltak, amikor vendégünk a felolvasás közepette felmutatott egy „szösz”-t, azt ők hangosan tolmácsolták. A to-
vábbiakban a verseskötetek következtek, melyekből csemegézhettek a gyerekek. Tették ezt olyan formában, hogy a költő verseinek rímeit ők ma-
guk faraghatták. Volt is néhány érdekes elgondolás, melyeken jókat derült az osztály. Végül, miután megalkották az összes rímet, az osztály „aján-
dékkal” állt elő. „Mért üres a postaláda mostanába?” c. Varró versből adtak elő egy részletet meglepett vendégünk tiszteletére.
A név, az arc, a poéta, aki egy interjúban azt nyilatkozta: „… szerethető, közepes költő szeretnék lenni …”. Nos, mi itt a könyvtárban úgy láttuk és ta-
pasztaltuk, jóval túlszárnyalta a második osztálynál – és nálunk, könyvtárosoknál is – ezt a kijelentését!
Köszönettel tartozunk a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárnak, hogy a jól működő szervezésük ismételten létrehozott egy olyan találkozót, 
melyet a koruk ellenére biztosan sokáig emlegetnek majd a gyerekek. Az alábbi képeket ajánlom Takácsné Kádár Erika tanár néninek, a második 
osztálynak, valamint az osztály szüleinek, mert ezt a „beírást” érdemes az emlékek közé tenni!

A „Mosolygó gyermekarcok” Alapítvány ezúton is szeretné megkö-
szönni az eddigi támogatást azoknak, akik a szja 1%-át alapítványunk-
nak ajánlották fel. Kérjük Önöket, hogy gondoljanak saját gyermeke-
ikre, unokáikra, és a továbbiakban is támogassák alapítványunkat fel-
ajánlásaikkal, adományaikkal, hogy a jövőben még több színes prog-
ram és fejlesztés valósulhasson meg a kiszombori oviban! Köszönjük!
Adószám: 18465954-1-06           Számlaszám: 56800016-10041833

Az alapítvány kuratóriuma nevében: Harkai Józsefné

TISZTeLT LAKOSSÁg!
Kérjük, támogassa adója 1%-ával az egészségért és elviselhetőbb 

Életért Kiszombor és Vidéke Alapítvány működését!
Adószám: 18467619-1-06    Köszönjük!

ALApÍTVÁNYI HÍREK

Adrián Renáta - Könyvtár


