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Színes levelekkel
takarják a földet,
színpompás va rázzsa l
búcsúzkodnak tőled.

Ha lehull  a levél,
álom száll  a fákra,
színes ava rszőnyeg
terül a világra…

Aranyosi Ervin: Őszi fák  (részlet)
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ÓVODAI HÍREK

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
 A képviselő-testület a 2017. október 31-
én tartott soros ülése első napirendjeként 
elfogadta a polgármesteri jelentést.
 A rendelettervezetek, döntési javaslatok 
napirendi pontban 
döntött: 
- az önkormányzat 2017. évi költségve-
téséről szóló 8/2017. (III.1.) önkormányzati 
rendelet módosításáról,
- a településfejlesztéssel, településren-
dezéssel és településkép-érvényesítéssel 
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásáról,
- a szociális célú tűzifa támogatásról szóló 
rendelet megalkotásáról,
- az egyes pénzbeli és természetbeni ellá-
tásokról szóló rendelet módosításáról,
- közbeszerzési szaktanácsadói tevékeny-
ség ellátásának megrendeléséről – „A 
kiszombori Rónay-kúria turisztikai célú 
hasznosítása” tárgyú pályázathoz,
- közbeszerzési eljárás megindításáról – 
„A kiszombori Rónay-kúria turisztikai célú 
hasznosítása” tárgyú pályázathoz, valamint 

az Ajánlati felhívás elfogadásáról,
- az önkormányzat 2017. évre vonatkozó 
közbeszerzési tervének módosításáról,
- a karácsonyi díszkivilágítás megrendelé-
séről a Rónay-kúria épületére,
- a védőnői álláshely pályázati kiírás meg-
hirdetéséről a II. számú körzethez,
- a zártkertként nyilvántartott önkormány-
zati ingatlanok művelési ágának művelés 
alól kivett területként történő átvezetésé-
ről,
- 2018-as kártyanaptár-sorozat kiadásáról,
- a polgármester jutalmazásáról,
- a zöldszámos házhoz menő lomtalanítási 
rendszer bevezetéséről szóló javaslatról,
- Falinaptár tartalmának jóváhagyásáról és 
annak megrendeléséről,
- a Kiszombori Ifjúsági Klub nyílászáró cse-
réjéről.

elfogadta: 
- a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálko-
dási Társulás KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 
sz. pályázatának megvalósítása során fel-
merülő ÁFA fizetési kötelezettség finanszí-

rozásához szükséges hitelszerződés meg-
kötéséről szóló tájékoztatót, és döntött a 
kezességvállalási díj fizetési szerződések 
elfogadásáról.

 Negyedik napirendi pontjaként elfogad-
ta a Kiszombor nagyközség környezetének 
állapotáról, a közterületek rendjéről, a te-
lepülés környezetének alakításában aktuá-
lis önkormányzati és lakossági feladatokról 
szóló tájékoztatót.
 
Majd közmeghallgatást tartott a Kiszom-
bor nagyközség környezetének állapotáról, 
a közterületek rendjéről, a település kör-
nyezetének alakításában aktuális önkor-
mányzati és lakossági feladatokról szóló tá-
jékoztató ismertetése tárgyban.
 
 Ezt követően pedig lakossági fórumot 
tartott azzal a céllal, hogy tájékoztassa a 
helyi lakosságot az elkészült „Településké-
pi Arculati Kézikönyv” tartalmáról.

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testüle-
te a 2017. október 31-ei ülésén elfogadta a szociális célú 
tűzifa támogatásról szóló 27/2017.(XI.2.) önkormányzati 
rendeletét. 

A szociális célú tűzifa támogatás szempontjából szociálisan 
rászorult, aki 
 a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról   
  szóló 1993. évi III. törvény szerint
  aa)  aktív korúak ellátására vagy 
  ab)  időskorúak járadékára vagy
 b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás- 
  ról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott,  

  halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő  
  család tagja, vagy
 c) családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 
mindenkori öregségi nyugdíjminimum 265 %-át (75.525 Ft/
fő), 70. életévét betöltött kérelmező esetén 275 %-át (78.375 
Ft/fő), egyedül élő esetén pedig a 315 %-át (89.775 Ft/fő) 
nem haladja meg.

A szociális célú tűzifa támogatás mértéke lakóingatlanon-
ként legalább 1 erdei m3, de legfeljebb 3 erdei m3. 
A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul.
A kérelmeket 2018. január 15. napjáig lehet benyújtani a 
Kiszombori Polgármesteri Hivatalnál.

 Ahogy reméltük, ismét nagyon sok nagy-
mami és nagyapa jött el hozzánk a „Kincset 
érő nagyik” projektzáró napunkra. 
Baranyiné Gulácsi Zsuzsanna a szakmai 
team vezetője így foglalta össze a pedagó-
giai célú programunkat:
– Az idei programunk egy kicsit különbö-
zött az előzőktől, mert a gyermekek szülei 
is sokan jelen voltak az eseményen. Ettől 
igazi generációs családi nappá vált a ren-
dezvény, ami a „Nem vagy egyedül” EFOP

NOVEMbERI KésZülőDésEK AZ OVIbAN

SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS KISZOMBORON

Folytatás a 4. oldalon!
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pályázatunknak is egyik állomása volt. A sok éves hagyományunknak köszönhetően közel 
nyolcvan vendéggel büszkélkedhettünk, a gyermekekkel és az óvodai dolgozókkal együtt 
kb. 200 fő tevékenykedett az oviban
 A legfőbb célunk az idősebb családtagok tiszteletének kiemelése mellett, a generációk 
összetartozásának, együttműködésének erősítése volt. Ma a nagyszülők jelenléte egy csa-
lád életében talán fontosabb, mint az elmúlt évtizedekben, hiszen akkor ez sokkal termé-
szetesebb volt. Az a tapasztalat, bölcsesség és legfőképpen az önzetlen szeretet, amely az 
ő birtokukban van, nélkülözhetetlen minta egy mai kisgyermek és egy fiatal család számá-
ra. Sokféle módon igyekeztünk erre rávilágítani és megtapasztaltatni. A nap központi té-
mája a burgonya, azaz a földi alma – volt. Minden csoportban változatosan, sok kézműves 
tevékenységgel, közös játékkal, kiállítással szereztünk örömteli pillanatokat a jelenlevők-
nek. A felnőttek készítette finomságok által csillogó szemek pedig számunkra nyújtottak fe-
ledhetetlen élményeket.”
November elején valamennyi óvodás csoportunkkal készülődtünk az évek óta hagyomá-
nyosan sorra kerülő „Hívogat az iskola” közös programra. A tanító nénik játékos feladatok-
kal várják a kicsiket, és megmutatják, hogy milyen izgalmas, barátságos hely is az iskola.
 A „Mosolygó Gyermekarcok” Alapítvány támogatásával november 15-én bábszínházba 
készülnek a tanköteles korú gyermekeink Szegedre. A színvonalas és kifejezetten erre az 
életkorra szóló 3 előadással szeretnénk a gyermekek személyiségformálását, erkölcsi és 
érzelmi fejlődését elősegíteni. Az igényes és a minőségi színházba járással azt szeretnénk 
elérni, hogy későbbi korukban is kultúrakedvelők, színházba, könyvtárba járók legyenek 
gyermekeink.
 November végén már az adventi időszakra is készülődünk. Ajtó-, ablak- és asztali dísze-
ket készítünk közösen, melyekkel szépen feldíszítjük a csoportszobákat, a folyosókat, fali-
újságokat. Adventi naptárokkal lepjük meg a gyermekeket, melyekbe apró meglepetések 
rejtőznek, ugyanakkor arra is próbáljuk rávezetni a gyermekeket, hogy nemcsak kapni, de 
adni, segíteni is nagyon jó. Közösen várjuk az óvodai „Mikulást” és a „Csillagfényes kará-
csonyt”, melyekre minden csoport szép dalokkal, ünnepi versekkel is készül.

bÖlCsőDEI HÍREK
 Novemberben, sokadik alkalommal tar-
tottuk meg bölcsődénkben a nagyszülős 
napot, amelyre a gyerekekkel együtt na-
gyon készültünk. A gyerekek nagy öröm-
mel fogadták a nagyszülőket, és bevonták 
a játékba, majd közös kis alkotásokat ké-
szítettek együtt. Nagy hangsúlyt fektetünk 
a családokkal együtt töltött programokra, 
mert egyrészt betekinthetnek a bölcsőde 

mindennapjaiba, és nem utolsósorban mi-
nőségi időt tölthetnek együtt gyermekeik-
kel, unokáikkal. 
 Decemberben az ünnepi készülődésen 
van a hangsúly. A gyerekekkel ünnepi éne-
keket, mondókákat, verseket tanulunk, és 
természetesen várjuk a kedves aranyos 
nagyszakállú Télapót, aki december 5-én 
látogat el a bölcsődénkbe. Ez a várakozás 

nagy izgalommal tölti el a gyerekeket, hi-
szen van, aki először találkozik a Télapóval.
 
A karácsonyi ünnepségünket, családi dél-
előtt keretén belül tartjuk meg, december 
21-én, amelyre szeretettel várjuk a kedves 
szülőket, testvéreket.

Halász Ildikó kisgyermeknevelő

A nagyszülők szeretetét felülmúlni nem lehet!
Bölcsességük jóra tanít minden apró gyereket.

Szeretettel pátyolgatja, van ideje játszani,
felnőttnek már igazából Ő sem akar látszani.

Tanult régi hibáiból, s jóvátenni van oka,
gyakorlatban érlelt tudást kap tőle az unoka.

Sokan hiszik, – elkényeztet – pedig életre tanít,
s nem akarja, más élje meg, rég elvesztett álmait.
Így hát, amit Ők adhatnak, felülmúlni nem lehet.

Kincset adnak a jövőnek: úgy hívják, hogy SZERETET!

ArAnyosI ErvIn: A nAgyszülők szErEtEtE

Nagyon jó lenne, ha a közelgő csodaszép családi ünnepek nem az anyagiakról, a drága ajándékokról szólnának, hanem az egymásra fi-
gyelésről, az együtt kellemesen eltöltött időről, a szeretetről. 

Börcsökné Balázs Márta
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FElHÍVÁs

ÖssZEFOGlAlÓ AZ IDősEK KlUbJÁNAK EsEMéNYEIRől
A kiszombori szociális és gyermekjóléti Intézmény napraforgó 
Idősek klubjának októberi és novemberi megvalósult programjai. 
 A Makói Rendőrkapitányság munkatársa Decsiné Oláh Zsuzsanna 
főtörzsőrmester tartott érdekes és mindenki számára hasznos elő-
adást. Az előadás címe: Az Áldozattá válás megelőzése. 
 Az országos könyvtári napok keretében dokumentumfilmet nézhet-
tünk meg. A film címe: Az utolsó kántortanító. A klub tagjai gyermek-
kori fényképeket hoztak önmagukról. A könyvtár dolgozói jóvoltából a 
fényképeket kivetítőn megtekinthette minden résztvevő régi emléke-
ket felidézve.
 Ellátogattunk a makói József Attila Múzeumba. A kiállítás címe: Játé-
kos tudomány, barátságos fizika. 
 A Nótafa népdalkör felkérésre fellépett a makói Maros Menti Idősek 
Otthonában. Kerekes Sándorné verssel köszöntötte az otthon lakóit. 
Nagy András és Sztanyó Sándor citerán kísérte a dalkört, Papp Mária 
vidám énekkel színesítette a műsort. 
 A klub tagjai részt vettek népdalköri találkozón, melynek megrende-
zése Maroslelén és Szőregen volt.
 Októberben 70 éves születésnapján köszöntöttük Sirokmán 
Ferencnét és Urbán Józsefnét. 
 Klubtagunk, Rutainé Matuszka Katalin, úti élménybeszámolót tar-
tott.
 Évek óta novemberben megemlékezünk elhunyt szeretteinkről, 
ezen alkalomból a temetőbe látogattunk.

A kiszombori Ady Endre Művelődési Ház haladó 
szintű informatika tanfolyamot hirdet.
Részvételi feltételek:
- 16-65 év közöttiek
- nem vehetnek részt a képzésen a nappali tago- 
 zatos középiskolások, egyetemisták és akik in- 
 formatikai képzésen vesznek részt.
Tudnivalók a képzésről:
- gyakorlatorientált képzés
- tapasztalt oktatók
Amiben segítséget tudunk nyújtani:
- infokommunikációs eszközök néhány praktikus  
 alkalmazása
- az elektronikus levelezés összetettebb funkciói- 
 nak használata
- használjuk okosan, amit már tudunk
- én és a közösségi média I., II.
- ügyeket intézek otthon, fotelből

- személyre szabott eszközök
Jelentkezni és tájékozódni lehet személyesen a 
kiszombori Ady Endre Művelődési Házban vagy az 
alábbi telefonszámok egyikén: +36 62/297-465, 
+36 70/621-6728.
Jelentkezési határidő: 2017. december 20.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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KIK – KIsZOMbORI IFJÚsÁGI KÖZPONT HÍREI
HAllowEEn – októBEr 27.
 Az angol Halloween szó szerinti fordításban 
a Mindenszentek előtti estét jelenti. Ősi kelta 
ünnep, az Írországban és Skóciában élő tör-
zsek ezen a napon ünnepelték az újévet – a 
Samhain-t, vagyis „a nyár végét”, és ilyenkor 
egyszerre hódoltak a Napisten és a holtak ura 
előtt. Hitük szerint ugyanis ezen a napon tért 
vissza a földre azoknak a bűnösöknek a lel-
ke, akik az elmúlt esztendőkben haltak meg, 
és azóta állatok testében „léteztek”. Megfe-
lelő áldozatok bemutatásával ezen a napon 
engesztelést lehetett szerezni az elhunytak-
nak, hogy ezáltal átkelhessenek a mennyor-
szágba. Kétségtelenül a legismertebb jelké-
pe Halloweennek a faragott töklámpás.
 A KIK-ben sem maradt el ez a hagyomány, 
mivel már sokadik alkalommal rendezzük 
meg ezt a nagyszabású rendezvényünket.
 A kisebb csúszás ellenére minden gyermek 
megtalálta a számára legjobban tetsző játé-
kot. Volt, aki narancsot vagy tököt kezdett fa-
ragni, volt, aki kézműves-foglalkozáson vett 
részt, ahol különböző papírbábokat, illetve 
pókokat lehetett készíteni. Ezek mellett volt 
arcfestés, XBOX tánc, ahol lefárasztottuk egy 

kicsit a gyereksereget, és a rémisztő feladat-
nak számító almahalászat is megjelent kíná-
latunkban, mivel véres és gilisztás vízből kel-
lett az almákat kiszedni szájjal.
 A felsorolt feladatokra kaphattak a kicsik 
egy-egy matricát vagy akár többet is, és aki 
összegyűjtötte mind az 5-öt, az a 18 órai cu-
korkakeresésre hivatalossá vált. A rossz idő 
miatt a temető a játékbarlangban lett felállít-
va, mely a többi évhez képest egy kis külön-
legességet adott az estének.
 A cukorkakeresés után a társaság nagy ré-
sze hazavándorolt, viszont volt, aki részt vett 
a spontán kialakuló bulin. A parti 20 óráig tar-
tott, melyet a következő években is szeret-
nénk megtartani.
 Nagyon szépen köszönöm Nelli, Ferencsik 
Mónika (fényképezés), teáztatás és regiszt-
rálás – Takács Gabriella, arcfestés – Var-
ga Krisztina, kézműves-foglalkozás – Nacsa 
Lora, tök- és narancsfaragás – Hosszú Dávid, 
Koncz Ákos, Kovács Pál, XBOX tánc – Baranyi 
János, almahalászat – Baranyi Tamás, zene – 
Hegedűs Sándor, Just Dance 4 CD kölcsönbe-
adása – Új Nemzedék Központ (Vajda Árpád).
 Az eszközök beszerzéséért köszönetet 

mondok Kiszombor Nagyközség Önkormány-
zatának, továbbá a ferencszállási Rutai Lász-
lónak, aki 20 tököt kedvezményes áron bizto-
sított számunkra.

kövEtkEző ProgrAMUnk:
December 6. (szerda) – Mikulás délután
 Ezen a napon, az iskola után sok szeretet-
tel vár majd benneteket a KIK, ahol gyönyörű 
karácsonyi díszeket segítünk majd elkészíte-
ni nektek a karácsonyfátokra egy pohár forró 
tea elfogyasztása közben. A karácsonyi han-
gulat mézeskalács, illetve ünnepi zene nélkül 
mit sem ér, ezek sem maradnak majd el.

rácz Máté
 önkéntes közösségi vezető

REFORMÁTUs HÍREK – RÁNK VÁRÓ EsEMéNYEK, AlKAlMAK
 Értesítjük a kedves református egyházta-
gokat, hogy 2017 nem csak a reformáció el-
indulásának 500. évfordulója, hanem tiszt-
újítás ideje is. Ennek eseménye egy vasár-
napi istentisztelet keretein belül történik, 
ami november 26-án 10 órakor kezdődik a 
Kossuth u. 2. száma alatti református ima-
házban. Nagyon fontos az egyháztagok je-
lenléte, hogy a választói közgyűlés, vala-
mint a szavazás eredménye érvényes le-
gyen. A választható tisztségviselők névso-
rát a vasárnapi istentiszteleteken hirdetjük 
ki. 
 Elindult a nőszövetségi bibliaóra, mely-
nek alkalmait kéthetente csütörtökön 17 
órai kezdettel tartjuk az imaházban. Meleg 
teát fogyasztunk, szép énekeket tanulunk, 
és a Biblia igazságairól beszélgetünk, majd 

közös imádsággal zárjuk a bibliaórát. Kö-
vetkező alkalmak:  december 14., decem-
ber 28. Minden érdeklődőt szeretettel vá-
runk.
 Alkotó műhelybe várjuk a kedves ifjú és 
bármilyen korú látogatókat – egyháztag-
ságtól függetlenül - minden pénteken az 
imaházba 16 órától 18 óráig. Az Alkotó mű-
hely péntekjein megismerkedünk egy-egy 
kreatív technikával, melyek jó ötletet ad-
hatnak a karácsonyi ajándék elkészítésé-
hez. Hajtogatás, ragasztás, varrás, hímzés, 
horgolás, fonalgrafika, gipszöntés, szalvé-
tafestés, karácsonyi díszek készítése vár-
ható. Alapanyagot lehet hozni, de helyben 
is lesz, ami szükséges. 
 2017. december 9-én, szombaton adven-
ti teadélutánt tartunk minden korosztály 

számára a korábbihoz hasonlóan. 15 órá-
tól kezdődően áhítat után készíthetünk ad-
venti asztaldíszt, koszorút, és talán a jó si-
kerű vendégváróink receptjeit is közkincs-
csé tehetjük. Beszélgetésre, szeretetven-
dégségre, adventi készülődésre, karácso-
nyi hangolódásra várunk minden kedves 
érdeklődőt. Alkotásainkhoz jó, ha hozunk 
alapanyagot, de korlátozott mennyiségben, 
helyben is biztosítjuk azokat.
 Minden vasárnap istentiszteletet tartunk 
az imaházban 9 órától. Szeretettel várjuk a 
kedves testvéreket! Jézus hív: „Jöjjetek én-
hozzám mindnyájan!” 

Áldás, békesség: 
Matosné Bokor Anikó, 

református lelkész
Hugyecz Mihályné, gondnok

AlAPÍTVÁNYI HÍREK
KÖsZÖNET A TÁMOGATÓKNAK

Az Oláh Veronika Alapítvány tisztelettel megköszöni az adományozók egy százalékos hozzájárulását, amely 43 ezer forint lett. Szeret-
nénk, hogy a szülők és a falubeliek, a Kiszomborhoz kötődők továbbra is segítsék az alapítványunkat. A Móricz Zsigmond utcai Fog-
lAlkoztAtó PAvIlon  felállítása megtörtént (614 ezer forint, plusz 50  ezer az adaptálás).
Tervünk jövőre pályázat és adomány - egy százalék -  bankszámlaszám: 56800016-10014949 segítségével az odaillő asztalok és pa-
dok megvásárlása lesz. A burkolat lerakását segíti az önkormányzat tavasszal, így teremtve kellő környezetet és hangulatot, közössé-
gi teret a diákoknak, valamint a nevelő munkának.
Ígéretes ünnepvárást kíván az OLÁH VERONIKA ALAPÍTVÁNY kuratóriuma.                                                            süliné rácz Emőke elnök
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KIÁllÍTÁs és ORGONAKONCERT A REFORMÁCIÓ 500. éVFORDUlÓJÁN
 Nagy örömmel és őszinte hálával a szívemben ültem 
Szegvári Ernőné polgármester asszony irodájában, ami-
kor 2017 tavaszán fogadott és bemutatkozó beszélgeté-
sünk során elmondta, milyen komoly rendezvényt szer-
vez Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a reformá-
ció indulásának 500. évfordulója kapcsán. Nem is sej-
tettem, milyen gyorsan elkövetkezik a várt időpont: 
2017. november 12-e, az a bizonyos vasárnap délután. 
 Csodálatos tárgyak, írások; fontos lelkileg tápláló és 
ismereteinket gazdagító dokumentumok kerültek be a 
Kossuth utcai Református Imaházba a kiállítás anyaga-
ként. Hála a gondos szervezésnek és persze a Mennyei 
Főszervezőnek is, hogy a református gyülekezet székei 
nem lettek volna elegen, hogy a szép nagy, érdeklődő 
és szívesen emlékező közösségnek helyet kínáljanak, 

elkelt a rendező Önkormányzat segítsége. 
 A hűvös őszi időjárás ellenére sok kedves vendéget 
köszönthettünk az imaházban, és a rendezvény elején 
a Himnusz eléneklése után egy általános előadás kö-
vetkezett a reformáció folyamatáról vetített képes be-
mutató segítségével. Az előadást Márfai József, érem-
gyűjtő úr rövid beszámolója követte, aki számos gyö-

nyörű éremmel, érett korú Bibliával és más hasz-
nos írásokkal gyarapította a kiállítás anyagát, példá-
ul megtalálható Luther Márton 95 tétele eredeti nyel-
ven, valamint ékes magyar anyanyelvünkön, továbbá 
a reformátor végrendelete szintén mindkét nyelven. 
Márfai urat Pongó Zsuzsanna hittanoktató beszámo-
lója követte, aki gondos részletességgel szerkesztet-
te egy dokumentummá össze a kiszombori református-
ság történetét, különös hangsúlyt fektetve áldott em-
lékezetű édesapja, Pongó Gyula nagytiszteletű úr éle-
tére és 33 évnyi kiszombori lelkipásztori szolgálatá-
ra. Istennek ez a mindig hűséges és átadott életű szol-
gája olyan komoly lelki munkát végzett településün-
kön, hogy arra ma is rendkívül hálásan emlékeznek a 
nagyközség reformátusai, de a római katolikus testvé-

rek egyaránt. Bizonyára számosan magukra ismerhet-
tek a régi szeretetvendégségeket és más alkalmakat
megörökítő, a kiállítás részeként látható képeken.
 A szöveges beszámolókat egy komolyzenei élmény 
zárta és egészítette ki. Fekete Nándor református or-
gonaművész "Zene képekben" című koncertjére volt 
hivatalos valamennyi jelenlévő. A kiváló minőségű kon-

certorgonán eljátszott jól ismert zeneművek felcsendü-
lése közben jólesett szemünket természeti képeken és 
kellemes beállítású fotókon megpihentetni. Szinte bő-
rünkön érezhettük Antonio Vivaldi: Négy évszak című 
művének Tavasz, valamint Tél tételei közben a fagy 
szorítását, de az újjáéledést is. Ludwig von Beethoven 
Holdfény szonátájának egyik tétele, valamint az Öröm-
óda fő motívuma úgy csengett a fülünkben, hogy előt-
te megismertük azok keletkezésének rendkívül érdekes 
történetét is. Edvard Grieg – Peer Gynt szvitjének záró 
tétele kellemesen katartikus hangulatot teremtett a te-
remben. 
 Kiszombor Nagyközség Önkormányzata arról is gon-
doskodott, hogy a sötétbe nyúló vasárnap délutáni al-
kalom után legyen lehetősége a vendégeknek egy kis 

sütemény és üdítő elfogyasztása közben beszélgetni, 
emlékezni, vagy akár megismerkedni. E nagyszerű él-
mény után mit is mondhatunk? 
Ahogyan Luther Márton is összegezné: SoliDeoGloria – 
Egyedül Istené a dicsőség.

Köszönettel: Matosné Bokor Anikó; 
református lelkész

A KIállÍtáS MegteKIntHető: 2017. december 8-ig bejelentkezés alapján a 06-30/570-9854-es, valamint a 06-62/297-465-ös 
telefonszámon vagy a következő időpontokban: kedden 10:00–12:00; szerdán 13:00–15:00; pénteken 15:00–19:00 között 

a Kossuth u. 2. szám alatti református imaházban.
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KÖNYVTÁRI HÍREK
 A tavalyi nagy sikerre való te-
kintettel idén is megrendezzük az 
óvodások Télköszöntő versmondó 
versenyét, melyet december 5-én 
10.00 órakor tartunk. Minden ér-
deklődőt sok szeretettel várunk a 
könyvtárba!                                                              

A könyvtár munkatársai

2017. 11. 02. - csütörtök.
Ma kegyes hozzánk az időjárás.
Fontos út előtt áll a Közművelődési Könyv-
tár képviselete.

 Pécsre igyekszünk a Somogyi Károly Vá-
rosi és Megyei Könyvtár s még néhány 
Csongrád megyei könyvtár kollégáival. 

 Mint arról már a korábbiakban értesí-
tettük a Híradó olvasóit, idén csatlakozott 
könyvtárunk a KönyvtárMozival rendelkező 
települések táborához azzal a céllal, hogy 
közelebb hozzuk Önökhöz a mozizás élmé-
nyét, melyet igyekszünk a kulturális alapel-
látás részeként Önök elé tárni. 

 Ehhez kaptunk a tanulmányúton sok-sok 
ötletet a pécsi Csorba Győző Könyvtár lel-
kes csapatától, akik már nagyon várták 
érkezésünket. Egy rövid szusszanás, be-
mutatkozások után a könyvtárigazgató, 
Miszler Tamás köszöntőjét követően újra 
találkoztunk Márkus István könyvtáros-
sal, valamint megismerhettük – a szintén 
könyvtáros - Pajor Zsófit, 
Kárpáti Szlávnát, Mizerák Andreát. Ők né-
gyen, hónapok óta a FilmPakk szolgálta-
tásuk projektjén munkálkodnak. Ezzel már 
nemcsak a filmeket juttatják el a szolgál-
tató települések könyvtáraiba, hanem egy 
NKA pályázatnak köszönhetően a legnép-
szerűbb filmekhez több dokumentumot, se-
gédanyagot – új és antikvár könyveket, CD-
ket, DVD-ket, társasjátékokat stb. – „dobo-
zolnak”. (Amely település nem rendelkezik 
könyvtárral, ott könyvtárbuszban biztosít-
ják a küldetést – vetítés, kölcsönzés!)

Szolgáltatásuk nagy sikerrel zajlik a tér-
ségben, igen népszerű kicsik és nagyok 
közt egyaránt. „A gyerekeknek szóló pak-
kok tematikája a mesefilmekhez illeszked-
ve olyan tudásanyagok bővítését is lehető-

vé teszi, amelyekre az óvodai foglalkozá-
sok vagy az iskolai tanórák keretében nem 
jut elég idő. A felnőtt korosztály számára 
összeállított pakkok pedig lehetőséget biz-
tosítanak a régebben megszerzett ismere-
tek felelevenítésre, a film által érintett tör-
ténelmi korszak áttanulmányozására, va-
lamint az alkotók és a szereplők életének, 
művészi pályafutásának megismerésé-
re.” (http://www.csgyk.hu/2017/legujabb-
szolgaltatasunk-a-filmpakk/)
 
Az előadások után kipróbáltunk néhány já-
tékot, érdekes feladatot, melyet a pécsi 
kollégák önzetlenül adtak át részünkre. 
Nemcsak szellemi értéket hoztunk, jó né-
hány segédanyaggal is gazdagabbak let-
tünk, melyek már itt lapulnak a könyvtár fi-
ókjában arra várva, hogy mielőbb kipróbál-
juk őket…
 Az előadást kötetlen beszélgetés követ-
te, elmondhattuk mi is tapasztalatainkat, 
mért nehéz, vagy könnyű „mozigépésznek” 
lenni.
 
Búcsúzóul, körbevezetett minket Már-
kus István kolléga az épületen – ezt az él-
ményt sajnos átadni nem lehet!-, nem győz-
tük jobbra, balra, le s föl forgatni a fejünket, 
annyi remek ötlet, látnivaló van a színvona-
las Tudásközpontban…  
 
Kedves pécsi kollégák! Köszönjük a ven-
déglátást, a remek ötleteket, a lelkesedés 
s nem utolsósorban a munkátokat!
 
 Köszönjük a lehetőséget a Somogyi-
könyvtár vezetőségének, munkatársainak, 
hogy lehetővé tették számunkra a szak-
mai tanulmányutat, mert olyan ismeret-
anyaggal, megerősítéssel bővülhetett a 
kiszombori könyvtár, amit a jövőben szíve-
sen alkalmazunk. 
 S ha már KönyvtárMozi, néhány mon-

dat erejéig szeretném megosztani Önök-
kel, hogy milyen is Kiszomboron a 
KönyvtárMozi.
 
A gyerekek lelkes moziközönség. Mindig a 
részükre megfelelő meséket, történeteket 
mutatunk be, törekszünk arra, hogy a vetí-
tés utáni beszélgetéssel, játékkal emléke-
zetessé tegyük a látottakat.  
 A könyvtáborban volt lehetőség soroza-
tot vetíteni a gyerekeknek, akik még a fog-
lalkozások után itt maradtak.
 
Több alkalommal indítottuk el a képkocká-
kat az idősebb korosztálynak – KSZGYI Idő-
sek klubja Napraforgó csoportjának, a Nő-
klub tagjainak.
 A vetített filmek alatt történő együttne-
vetés vagy a könnycseppek törölgetése jó 
alapot nyújt a tereferéhez.
Igen emlékezetes volt októberben, az Or-
szágos Könyvtári Napok keretén belül meg-
tartott vetítésünk.
 Az utolsó kántortanító c. dokumentumfil-
met nézték meg a Napraforgó csoport tag-
jai. Előzetesen elkértük meghívott vendé-
geinktől a fiókok alján lapuló régi fényké-
peiket, melyeket szkennelés után átültet-
tük egy prezentációba. Ezeket a film után 
kivetítettük, s kértük, hogy mindenki a kive-
tített saját fotóiról meséljen.
 Számunkra volt élmény, hogy mennyire 
tetszett vendégeinknek, a többszörösére 
kinagyított – eddig „csak” – aprócska fény-
kép, élmény volt látni a csillogó szemeket, 
hogy mennyi emlék felszínre tört iskoláról, 
diáktársakról, régi otthonokról, családról, 
szomszédokról!
 
 Köszönjük mindazoknak, akik éltek ed-
dig ezzel a lehetőséggel, várunk, visszavá-
runk mindenkit, mert a KönyvtárMozi nyitva 
áll Ön előtt is!

Képek a 9. oldalon!

sZAKMAI TANUlMÁNYÚT
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VÁlYOGOsI HÍREK
 ■  A pergető horgászat 2017. november 

9-től tIltott a tó alacsony vízállása miatt. 
Amennyiben a vízállásban változás követ-
kezik be, a korlátozás feloldásra kerül.

 ■  Kiszombor Nagyközség Önkormányza-
ta egy nyertes pályázat alapján kb. 5400 
m3 kotrást, illetve mederbővítést végeztet 
a Vályogos-tó több pontján. Az érintett te-
rületeken 120-150cm mélyítést a partvonal-
tól kb. 6-8 méterre végzik. A kivitelező és 
az Önkormányzat részéről folyamatos az 
egyeztetés és ellenőrzés, hogy a tervszerű 
kotrás fennakadás nélkül készüljön el, és 
ne sértse a vízzáró réteget. Sajnos, a víz-
mélység ezáltal csökkenni fog, de a kotort 
területek kiváló téli halágyat biztosítanak 
majd a télire vermelő halaknak. Egyesüle-
tünk vezetősége folyamatosan keresi a víz-
pótlás lehetőségeit, de a munkálatok befe-
jezéséig nem tudunk biztos információval 
szolgálni a horgásztársaknak.

 ■  A tó körüli munkák előreláthatólag no-
vember végére elkészülnek, de földhor-

dás és tereprendezés a kis Vályogos terü-
letén folyamatos lesz. Ezekről egyesüle-
tünk honlapján folyamatosan tájékoztatjuk 
az érdeklődőket. Tisztelettel megkérünk 
minden horgásztársat, türelemmel viseljék 
ezen időszakot, mivel a tavon egy jelentős 
fejlesztés valósul meg.

 ■  Bízunk benne, hogy 2018. évben is ma-
radandó horgászélményekkel szolgálha-
tunk tagjaink és napijegyes horgászaink 
számára.

 ■  Az alacsony vízállás miatt további halte-
lepítést nem tervezünk. 2017. évben össze-
sen 5900 kg halat telepített egyesületünk, 
amely megoszlásában csupán 1000 kg fe-
hér halat tartalmazott. A fent maradó 4900 
kg, azaz 49 mázsa méretes vagy méreten 
felüli ponty volt. 

 ■  Felhívjuk napijegyes horgásztársaink fi-
gyelmét, hogy tavunkon novemberben és 
decemberben 06-18 óra között horgászhat-
nak, valamint a Vályogosra érvényes éves 
és II. féléves területi jeggyel rendelkező 

horgásztársaink figyelmét, hogy tavunkon 
decemberben és január hónapban 06-22 
óra között, 2018. január 31-ig horgászhat-
nak!

 ■   Napijegyünk forgalmazása MEgszŰnt 
a "Maros Horgászbolt"-ban (Makó, Deák 
Ferenc utca 12.) 

 ■   Állami jegyek kiadása november-de-
cember hónapokban szünetel.

 ■  Egyesületünk 2017. évben állami hor-
gászvizsgáztatást már nem tervez. A követ-
kező időpont 2018 márciusára várható. Kér-
jük, tájékozódjon egyesületünk honlapján. 

 ■  A 2015. évi személyi jövedelemadó 1 
%-ának felajánlásából egyesületünk 2016. 
évben 124.740 Ft-ot kapott, amit a környe-
zetrendezéshez szükséges gépek karban-
tartására és üzemeltetésére használtunk 
fel. A felajánlásokat köszönJük!

 ■  Békés és boldog karácsonyt kívánunk 
minden olvasónknak!

vEzEtősÉg

KÖNYVTÁRMOZI – KÖNYVTÁR, KIsZOMbOR

FilmPakk – Csorba Győző Könyvtár, Pécs

Tudásközpont – Olvasóterem (az egyik...)

Iskolások – Magyar népmesék

KSzGyI – Napraforgó csoport – 
Az utolsó kántortanítóÓvodások - Vízipók, csodapók

Nőklub – A veréb is madár
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HONIsMERETI HÍREK

FElHÍVÁs MEsE és/VAGY sZÍNDARAbÍRÓ-PÁlYÁZATRA

 ■ Halottak napján közösen emlékeztünk 
elődeinkre a temetőben.

 ■ November 10-én lássUnk tIsztán! 
prevenciós-ismeretterjesztő előadás-so-
rozat 1. alkalma került megrendezésre a 
Rónay-kúriában.
Kasza Lajosné Marika igen sokrétűen, nö-
vényeket, teákat hozva mutatta be a gyógy-
növények szerepét egészségünk megőrzé-
sére. Köszönjük tartalmas előadását és a 
Rónay-kúriának a hely biztosítását.

 ■ November 11-én Süliné Rácz Emőke és 
Süli József képviselte körünket Pécskán, 
Klebelsberg Kuno emlékhelyének koszorú-
zásán.
továBBI ProgrAMJAInk, tErvEInk 

 ■ Honismereti körünk egy ifjúsági tagozat, 
csoport létrejöttét tervezi, ahová várjuk a 
fiatalok (6-18 év) jelentkezését. A csatlako-
zás feltételeit, a kedvezmények és a válla-
lások rendszerét kidolgozzuk, és hamaro-
san nyilvánossá tesszük.
Persze, a körhöz bárki csatlakozhat, aki el-
fogadja a kör célkitűzéseit, és szívesen dol-
gozik értük.  
Szeretnénk a sándormajori kápolna, isko-
la emlékére egy emlékkövet, esetleg fát ül-
tetni tavasszal a tulajdonos engedélyével. 
Pál László, makói tanár úr kutatásai, Borsi 
Sándor rajzai, id. Zombori Dezső és felesé-
ge, Borbély József helyszínbejárása, vala-
mint Putyora Imréné Fodor Mária képei se-
gítségével teljesen biztosra sikerült a he-
lyét megállapítani a területnek.
Itt láthatók az eredmények: 
http://eltuntiskolak.uw.hu/sandormajor/
sandormajor.html
Korábban Szikszai Zsuzsanna kutatta Sán-
dormajor történetét, pl.a kör által kiadott 
Kis zombori füzetek 3. számában és a Kis-

zombor monográfiában is megjelent erről 
írása. Szeretnénk, ha jelentkeznének mind-
azon zomboriak, akik ott éltek annak ide-
jén, hogy a kis ünnepségre majd invitálni 
tudjuk őket 2018-ban.

 ■ Szívügye a körnek régóta a zombori mű-
emlékek sorsa, a Szeretünk, Kiszombor 
Facebook oldalon és a kzhonismeretikor.
hu honlapon rengeteg régi képet sikerült 
összegyűjteni a lakosság adományaiból, 
akár aukciós vásárlások révén. Több lepo-
rellót, képeslapot, hűtőmágnest készíttet-
tünk a műemlékek és a Rónay család nép-
szerűsítésére, de a jövőre 10. alkalommal 
megrendezésre kerülő útvesztő is egy-egy 
évet szánt a műemlékeknek: rotunda, kas-
tély, park.
Borsi Sándor pártoló tagunk kutatómunká-
jának eredményeit, tanulmányait kiadjuk 
hasonmás kiadásban, és tervezzük idősza-
kosan a könyvtárban az elhelyezését, hogy 
minden érdeklődő hozzáférhessen ezek-
hez. A digitális kiadását is szeretnénk meg-
oldani. 

 ■ További terveink, gondolataink rendez-
vények szervezésére irányulnak elsősor-
ban a kastély „parkjában”, teraszán, de 
más műemlékek is jól használhatók progra-
mok szervezésére - ahogy a minden évben 
megrendezésre kerülő honismereti napunk 
is bizonyítja - tökéletes színterek. 
Tagjaink, pártolóink: Balázs István, Bor-
si Sándor, Bajnóczi János, Köles Lász-
ló, Endrész Erzsébet számos, egyszerűen 
megvalósítható tervet gyűjtött össze.
Amire lehetőségünk lesz, igyekszünk meg-
valósítani.

köszönEt
Honismereti körünk programjai megtartá-

sához állandó támogatást, segítséget kap a 
kultúra háza felújítási ideje alatt a rónay-
kúria étterem vezetésétől, szöllősi Ist-
vántól, amelyet hálásan köszönünk.

 ■  A lássUnk tIsztán! prevenciós-is-
meretterjesztő előadás-sorozat következő 
darabja DECEMBEr 8-án 17 órAkor A 
rónAy-kÚrIáBAn lesz a CUkorBEtEg-
sÉg tItkAI címmel. Szó lesz a megelőzés 
lehetőségeiről, a betegséggel való együtt-
élésről, kaphatunk majd diétatanácsokat. 
Az előadás nyilvános, ingyenes, és várunk 
mindenkit, természetesen azokat is, akik 
nem cukorbetegek.

 ■ December 13. 16.30 – 18.30 – Tartjuk ha-
gyományos luca-napunkat a kúriában és 
a környezetében.
Kis kézműveskedés, tökhajító-célbadobó 
verseny, patkódobás, rönkhúzás, tökautók 
versenye, sőt roncs tökautók versenye is 
szóba jöhet.  
Több számban versenyre invitáljuk a kicsi-
ket és nagyokat.
 1. Dec. 11-éig lehet bármilyen techni-
kával (rajz, báb és egyéb) készült alkotást 
leadni Luca-boszi témában a kultúra házá-
ba. 
 2. Luca-jelmezverseny – Érkezz Lu-
cában!!!    Segítsen édesanyád!
 3. Luca-pogácsa sütési verseny – se-
gítsen a mama, süssön neked, veled!
 4. Luca-tökautók versenye – segít-
sen édesapád ebben neked!

Akik legalább három versenyszámban részt 
vesznek, beneveznek, közülük egy valaki 
sorsolás alapján ingyenes honismereti 
tábori részvételt nyer, ketten pedig egy-
egy színházjegyet a december 29-ei zenés 
előadásra. 

20 éves a kiszombori Esőnap álomszínház. Ez alkalomból Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képvi-
selő-testületének Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottsága és az Ady Endre Művelődési Ház felhívással fordul 
Kiszombor lakosságához.
Településünk múltját bemutató pályamunkákat, meséket és színdarabokat, Kiszombor egykori életét nagy-
mértékben meghatározó Rónay családhoz kapcsolódó, illetve a kastélyról szóló történeteket várjuk.
A beküldendő pályamunkák:
 - benyújtási határideje: 2018. március 20.
 - elbírálási határideje: 2018. április 11. 
 - A pályázati anyagot nyomtatva és CD-lemezen is kérjük jeligével ellátva, zárt borítékban. Mellékel-

ve, szintén zárt borítékban a szerző nevét, címét, telefonszámát postai úton kiszombor nagyközség önkormányzata, Ady Endre Mű-
velődési Ház 6775 kiszombor szegedi u. 13. sz. címre várjuk.
A lEgJoBB PályAMUnkA JUtAlMA, Hogy Egy AMAtőr színJátszó CsoPort BEMUtAtJA A FAlU közössÉgE Előtt.
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 A kMHHk kAráCsonyI 
AJánDÉkA A gyErMEkEknEk
December 19-én 16.30 órától baráta-
ink, az Aranygyapjú Társulat betlehe-
mes bábelőadását nézhetik meg a köz-
ség gyermekei a Rónay-kúriában vagy 
talán a kultúra házában. Várjuk szeretet-
tel a gyermekeket erre. Később plaká-
ton, Facebookon a pontos helyszín.

sEGÍTséGKéRés
A minap érkezett egy fotó az Izraelben kutató Szűcs Tímeától az alábbiak szerint:
„Kedves Tanárnő, nagyon érdekes dologra bukkantam. Cfáton, Izraelben kutatok az itt élő magyarok után a magyar zsidó múze-
umban, és az elküldött képet találtam az egyik könyvben, amit az egyik környékbeli kibuc történelméről adtak ki. Elvileg a Maccabi 
Hatzair cionista csoport egyik felkészítő tábora volt Kiszomboron a II. világháború környékén, s páran onnan is kivándoroltak Izrael-
be. Lehet esetleg erről többet tudni?”
Kérjük, akinek bármi gondolata van a képen látható helyről, vagy valakire ráismer a fotó személyei közül, kérjük, jelezze a 30/499- 
8686-os számon.

A tornyos kAstÉly I.
Kiszombor egyik legemblematikusabb épü-
lete kétségkívül a Tornyos kastély.
Építéstörténetét némi bizonytalanság lengi 
körül, ugyanis nem mindig a ma látható for-
májában állt a falu közepén. De hogy egy-
kori tulajdonosai közül ki mit alakított az 
épületen, azt nem mindig könnyű megálla-
pítani. 
Az egyik legvitatottabb pontja maga a to-
rony. Ugyanis erősen valószínűsíthető, 
hogy Rónay Móric 1858-59-ben még to-
rony nélkül építtette meg az ős-kastélyt. De 
hogy ki és mikor toldotta azt az épülethez, 

az egyelőre eldöntetlen kérdés maradt.
Sokkal inkább eldönthető az a kérdés, hogy 
a torony alsó szintjén volt-e kocsi behajtó! 
A korábbi kutatások állítása szerint - kivéve 
dr. Tóth Ferenc erre vonatkozó egyfajta idé-
zetét- ez nem létezett, mert semmiféle nyo-
mát nem találták.
Pedig – mint látni fogjuk – igaza volt a csa-
ládi krónikát megíró id. Rónay Elemérnek:
„Emil (ti. Móric fia, az örökös) halála után 
özvegy sz. Kiriák Johanna örökölte a kas-
télyt, és bírta addig, míg azt Rónay Jenő 
nagybátyámnak 1902-ben… el nem adta…
Eredetileg, a torony legalsó részen, nem 

volt szoba, hanem ott volt a főbejárat és 
a kocsi behajtó…, …1902-ben Jenő… a to-
rony legalsó részén volt felhajtó részt, szo-
bának beépíttette…” A kocsi behajtó egy-
kori létezését állítja más visszaemlékező is. 
A fenti családi emlékképektől függetlenül is 
egyértelműen látható a torony földszintjén 
– úgy kívül, mint belül –, hogy eredetileg 
egy É-D irányú, árkádos, nyitott térrész volt, 
amit Rónay Jenő egy nem túl szerencsés-
nek mondható, a torony falsíkjából kiugró, 
téglatest szerű tömbbel falaztatott be. Ezek 
az utólagos falazások ugyanis mindig elvál-
nak az eredeti falaktól: 

KISZOMBORÉRT ALAPÍTVÁNYI SZÍNHÁZ
Az adventnyitásra tervezett színházi előadásnak az alapítvány kuratóriuma Kiszomboron nem ta-
lált helyet, így az előadást el kellett csúsztatni addig, amíg a kultúra háza készen lesz.
December 29-én 16 óra 30 perckor a Szegedi Nemzeti Színház művészei „Szeressük egymást, 
gyerekek!” címmel zenés előadást tartanak a KISZOMBORÉRT ALAPÍTVÁNY SZERVEZÉSÉBEN. 
Adományjegyekkel helyek válthatók a kultúra házában nyitvatartási időben.
A HonIsMErEtI kör 18 órától a rónay-kúriában  svÉDAsztAlos-zEnÉs-ElőszIlvEsztErEs 
vACsorát szErvEz, muzsikál Sztojkó Mihály. (Vacsorarendelés a 30/499-8686-os számon 
vagy a kzhonismeretikor@gmail.com  levélcímen.)
Színház vacsorával 4000 Ft, csak színház 1 300 Ft adománybelépővel, illetve csak vacsora is le-

hetséges. Mindenkit várunk a két rendezvényre!

bARANGOlÁs KIsZOMbOR RéGMÚlTJÁbAN (3. FOlYTATÁs)

Helytörténeti gyűjteményünk tárgyait az elmúlt időszakban adományaikkal gyarapították: Barsi László, Borsiné Engi Katalin, 
Tenczer Szilvia, Bajusz István. Putyora Imréné pedig képeivel segítette a sándormajori kutatást, illetve a Szeretünk, Kiszombor 
Facebook oldalunk anyagát gyarapította. köszönet mindenkinek.

Folytatás a 12. oldalon!
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HONIsMERETI HÍREK
lehull a vakolat, és láthatóvá válik, hogy a téglák nincsenek kötésbe rakva. Ezt figyelhetjük meg kívül is, de belül a toronyaljban is a bol-
tozaton és a felmenő falakon egyaránt. A kocsi behajtó befalazása nem vált előnyére a torony látványának, megfosztotta könnyedségé-
től, a befalazó tömb pedig szervetlen „púpja” lett az épületnek.
Abban bízom, hogy egy esetleges felújítás során a kastélytorony ismét visszakapja egykori kocsi behajtóját. Árkádjai alól szép látványt 
nyújt majd a falu másik építészeti gyöngyszeme, a rotunda.
Részletesebben lsd. Facebookon, a Szeretünk, Kiszombor oldalon.   

Régi fotó és rekonstrukciós rajzA toronyalj kívül és belülA kocsi behajtó 
rekonstrukciós rajza

Borsi sándor

PROGRAMOK

„Adni öröm” – KIsZOMbORI sZERETETCsOMAG
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata, a szociális és Gyer-
mekjóléti Intézmény, a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör 
és a Nagyboldogasszony Római Katolikus Plébánia szervezé-
sében 2017.december 1-től 15-ig jótékonysági gyűjtést szerve-
zünk. szerezzünk örömet a nehéz helyzetben lévőknek tartós 

élelmiszerrel, játékkal, könyvvel.
A GYűJTés HElYE:

 a Kiszombori szociális Intézmény, Óbébai út 11. szám alatt 
hétfőtől csütörtökig, 8.00–16.00 óráig.


