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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselő-testület a 2018. október 30-án
tartott soros ülése első napirendjeként elfogadta a polgármesteri jelentést.
A rendelettervezetek, döntési javaslatok napirendi pontban
módosította
- az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
szóló 3/2018.(II. 14.) önkormányzati rendeletet,
- az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.(X. 22.) önkormányzati rendeletet,
megalkotta:
- a szociális célú tüzelőanyag támogatásáról
szóló 22/2018.(X. 31.) önkormányzati rendeletet,
döntött arról, hogy:

- Kiszombor nagyközség színterének jelenleg
hatályos használati szabályzatát nem módosítja, és a Harangvirág népdalkör a továbbiakban
a számára biztosított Óbébai u. 11. szám alatti
önkormányzati épületben lévő helyiséget zárt
közösségként, heti 1 alakommal 2 óra időtartamban veszi igénybe próbahely céljából,
- Kiszombor nagyközség lakossága részére,
ingatlanonként 1 db kiszombori vonatkozású
képeket tartalmazó falinaptárt biztosít térítésmentesen karácsony alkalmából,
tudomásul vette
- a kamatozó kincstárjegy vásárlásáról szóló
tájékoztatást.
Harmadik napirendi pontként
- zárt ülés keretében döntött önkormányza-

ti tulajdonú ingatlanban lévő bérlakásban bérleti jogviszony 2019. április 30. napjáig történő
meghosszabbításáról,
- a művelődésszervezői álláshely betöltésére
kiírt pályázat elbírálásáról, és tekintettel arra,
hogy a pályázatot benyújtó személyek közül
egyik pályázó sem kapta meg a kinevezéshez
szükséges többségi szavazatot, a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánította.
Végül negyedik napirendi pontként elfogadta a
Kiszombor nagyközség környezetének állapotáról, a közterületek rendjéről, a település környezetének alakításában aktuális önkormányzati és lakossági feladatokról tárgyú tájékoztatót.

BÖLCSŐDEI HÍREK
Fecske Csaba: A nagymamánál
A nagymamánál jó, csak ott jó igazán.
A nagymamának sok keze van, de ez igaz ám!
Egyik kezével főz, a másikkal mosogat,
a harmadikkal fejemen egy dudort borogat.
A nagymamánál jó, mert ott van nagyapa,
aki a mezőről tücsökszavú estét hoz haza.
A nagyszülőknek nagyon fontos szerepe van a
fiatal családok életében. Élettapasztalataikkal,
tanácsaikkal nagy segítséget jelentenek a kis
unokák nevelésében. Gyakran hozzák vagy viszik a bölcsődéből a gyerekeket. Ezért is szeret-

tük volna, ha eltölthetnénk itt a bölcsődében is
egy kellemes, aktív, vidám délelőttöt, miközben
jobban megismerhetik, hogyan töltik itt a gyerekek a napjaikat, milyen is a bölcsődei nevelés.
A kreatív Nagyszülős napunkra 2018. november

16-án, pénteken 10-12 óra között került sor, melyen gyerekek és felnőttek is nagyon jól érezték magukat.
Pópityné Hegyes Szilvia
bölcsődevezető

óvodaI HÍREK
Az október is sok élményt hozott az ovisoknak
Az őszi időszakban tovább folytatódott a
mozgalmas időszak, hiszen sok programmal
színesedtek óvodás mindennapjaink.
Minden csoport szervezett hosszabb-rövidebb
sétákat, természet megfigyelő kirándulásokat.
Voltak, akik szüretelni mentek, vagy elsétáltak a
Vályogos-tóhoz, élvezték a napsütés, a mozgás
és a közös program örömeit. Két csoport mes�szebbre is merészkedett, hiszen a Ficánkák és
a Katicák ellátogattak a Szegedi Vadasparkba,
ahol megfigyelhették az állatokat, és nagyon jól
érezték magukat. Felejthetetlen élményekkel
gazdagodtak, és átélhették a közös kirándulás
vidám pillanatait.
Az őszi finomságokból szinte minden héten
került valami az ovisok asztalára. Több csoportban sütöttek tököt, almás-diós kalácsot, sült

gesztenyét, zöldség-és gyümölcssalátákat készítettek közösen. Volt, ahol zöldségekből készült bábokkal elevenítették fel kedvenc meséjüket. Szalmabálából készült meseházikó is került az ovink udvarára kreatív munkatársainknak köszönhetően.
Október derekán, hagyományunkhoz híven,
ismét meghívtuk a kedves nagyszülőket, dédikéket. Minden csoportban nagy örömmel és
lelkesedéssel vettek részt a közös tevékenységekben. Idén az egészséges süteményeké
és desszerteké volt a főszerep. A nagyik finomabbnál finomabb édességeket hoztak, melyeket szakavatott zsűri díjazott az óvoda udvarán
kialakított „Tündér cukrászdában”. Külön nagy
köszönettel tartozunk Szabóné Mártikának a
felajánlásáért. Egészséges hozzávalókból helyben készült finomságok is kerültek a cukrászda
polcaira és természetesen az éhes pocakokba.
Készültek olyan édességek is, amelyek in-

kább a szemet gyönyörködtették, hiszen színes
papírokból, vattapamacsokból, gyöngyből, fából vagy éppen gyurmából készültek. A felnőttek számára lehetőség nyílt kedves védőnőink
közreműködésével a nap folyamán vérnyomás
és vércukormérésre, valamint a Hagymatikum
Fürdő jóvoltából gyógymasszázs igénybevételére. A délelőtt zárásaként az óvodások versekkel, énekkel, vidám tánccal szórakoztatták
a vendégeket. Megint egy nagyszerű és tartalmas napot tölthettünk el együtt közel 200-an.
Minden évben nyugdíjas dolgozóinkat is
meghívjuk egykori munkahelyükre, beszélgetésre, szép emlékek, kedves gyermekarcok,
történetek felidézésére. Idén is kedves ajándékokkal, verses, énekes műsorral kedveskedtünk nekik.
A makói mentők évek óta segítő partnereink,
aktívan vesznek részt óvodai programjainkon,
ezért óvodai kezdeményezésre, szülők bevoná-
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sával lelkes csapat vett részt a Makói Mentőkért
szervezett jótékonysági sportnapon. A II. Jótékonysági Futás és Kerékpározáson befolyt ös�szegből életmentő eszközöket szeretnének vásárolni, ehhez járultunk hozzá adományainkkal
és részvételünkkel.
Jani Edit, óvoda- és mentorpedagógus
EFOP-pályázatok támogatják nevelőmunkánkat
Sikeresen megszerveztük a „Gyermekeink
a jövő!” - Egészséghét az óvodában programsorozatot. Ezen a pályázati programelemen is
sokan részt vettek, amit nagyon köszönünk.
Turmixokat, gyümölcssalátákat, zöldségekhez mártogatósokat készítettek és kóstoltak a
résztvevők gyermekeikkel együtt.
Intézményünk adott helyet a Humán közszolgáltató workshop - óvodai nevelés célcsoport
egyik szakmai megbeszélésének. A jelenlévők
megismerhették óvodánkat, és egy gondolat-
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ébresztő előadás után megoszthatták tapasztalataikat egymással. A hasznos szakmai tanácskozás ebéd után is folytatódott „Az új kihívások
az óvodai nevelésben” téma körül.
Az „Esélyteremtő óvoda” pályázat keretében 350.900 Ft értékben új asztalokat, székeket és fejlesztő eszközöket választhattunk egy
katalógusból óvodánk számára. Az egyéni fejlesztések tervszerűen folynak, a fejlesztés nyomon követése is megkezdődött az elektronikus
felületen.
A „Mosolygó Gyermekarcok” Alapítvány
Kuratóriuma a tanköteles korú gyermekek színházbérletének támogatását szavazta meg, és
hozzájárulásukkal segítették az óvodai rendezvényeink lebonyolítását. A csoportok karácsonyi ajándékvásárlásához is meghatároztak egy
felhasználható keretet, valamint ebben a nevelési évben is átvállalják a rendezvényeink han-

gosításának költségeit.
Friss homokkal lepett meg minket a makói
Bartal-Trans Kft., hálásan köszönjük a gyerekek nevében.
Börcsökné Balázs Márta

ISKOLAI HÍREK
Elébe ment a jövőnek a Kiszombori
Dózsa György Általános Iskola
Napjainkban már nemcsak az amerikai filmek világából vagy a Mars-kutatásból ismerjük a robotokat, hanem itt vannak köztünk nagyon is testközelben. Az autógyártásban már régóta dolgoznak ipari robotok, de makói nagyvállalatok
is egyre több munkaterületen ruháznak be robotparkra. Ami, talán ennél is kézzelfoghatóbb,
hogy Kiszombor határában is a mezőgazda-sági munkákat végző gépek egy része is programvezérelt. Az említett traktorok GPS-koordináták
segítségével szántják fel a földet, miközben
adott távolságonként talajelemzést végeznek,
hogy a következő munkafolyamatnál a műtrágyaszóró az előre megírt, GPS-koordinátákra
épülő, program alapján adagolja a műtrágya kijuttatását. A leveles növények felett mezőgaz-

dasági drónok bioszenzor segítségével elemzik
a növények fertőzöttségét. A permetező programvezérlése az így kapott eredmények szerint
adagolja a növényvédőszereket.
Rá kell döbbennünk, hogy ezek a gépek nagyon is a gazdaságunk részévé kezdenek válni,
és a jövő fiataljának a munkája nagy részét az
ilyen gépek programozása fogja kitenni. A középiskolák is (pl.: a Galamb József és a Návay
Lajos) egyre több szakot indítanak, hogy a fiatalok képzése, felkészítése megoldott legyen.
A „Kiszombori Diákokért” Alapítvány ezért,
olyan kezdeményezéssel állt elő az előző tanév második felében, hogy tanulóinkat ismertessük meg a programozás világával, hogy amikor
ezeket a szakokat választják, akkor legyen rálátásuk, hogy mire is jelentkeznek. A helyi vállalkozók (lásd a cikk végén) és a makói Contitech
Fluid Automotive Hungaria Kft. segítségével si-

került 9 db EV3 Mindstorms Lego robotot beszerezni, és mintegy 25 tanulóval a 2018/2019es tanévtől beindítani a robotika szakkört.
Ezek a robotok elektromos motorok segítségével haladnak, fordulnak. A feladatuk végre-hajtását különböző érzékelő szenzorok – távolságérzékelő, színérzékelő, érintésérzékelő – segítik. A tanulók a feladatnak megfelelő
programot megtervezik, elkészítik számítógépen, majd bluetoothkapcsolat segítségével a
robotra áttöltve tesztelik. A kész programot a
robot memóriája képes tárolni, és így a későbbiekben számítógépes kapcsolat nélkül is képes végre-hajtani.
Egyelőre szakköri keretek között, az érdeklődő diákok végzik ezeket a feladatokat. Ugyanakkor a közeljövő tervei között szerepel a robotika, informatika tantárgy keretei között való oktatása is.
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Tanulóink nemcsak a programozás területén
fejlődnek, hanem a matematikai kompetenciáikat és a logikus gondolkodásukat is nagyon
jól fejleszti. Megtanulnak felelősségteljesen és
tervezően gondolkodni többek között azáltal,
hogy 100 000 Ft-ot meghaladó technika van rájuk bízva. Egy rossz programrész, egy elszámolt
érték, és a robot máris károsodhat.
A szeptember óta eltelt idő azt bizonyítja,
hogy a tanulók élvezik a munkát, várják a kihívásokat. Tetszik nekik, hogy „űrtechnológiával”
vetekedő feladatmegoldások várnak rájuk kicsiny falujuk, iskolájuk berkein belül. Óriási dolognak érzik és valljuk meg, az is!
Mint ahogyan az is óriási dolog, hogy a kiélezett gazdasági világban helyi vállalkozók,
kiszombori polgárok felkarolják ezt a kezdeményezést, és anyagi segítséget nyújtanak, hogy
felzárkózzunk – sőt bátran mondhatom – megelőzzük a környék iskoláit ezen a szakterületen.
Megérdemlik, hogy megemlítsük őket név
szerint is (nem a felajánlott összeg nagysága
szerint, hanem ABC sorrendben):

• A „Kiszombori Diákokért” Alapítvány
• Annus Zoltán, Annus és Fia Kft.
• ContiTech Fluid Automotive
Hungaria Kft. Makó
• Kiss-Beck József
• Miskolczi László, Safety 2010 Kft.
• Párizs Tamás, Zombortej Kft.
• Pipic Csaba
• Sarnyai Attila
• Szekeres Krisztián, képviselő
• Szeles József, SZETÁPMIX
• Szeredi Attila, Szeredi Kft.
• Szirbik Imre, egyéni vállalkozó
Alapítványunk köszönetét fejezi ki a támogatásokért, és ha a későbbiekben bárki szeretne
csatlakozni, az bátran tegye, hiszen a felhasznált alkatrészek, tölthető elemek, folyamatos
megújításra szorulnak, ami nem kevés anyagi
ráfordítással jár.
A tavasz folyamán szeretnénk egy tradicionális rendezvényt megalapítani, a „Kiszombori Robotfesztivált”, melyre a környező iskolák tanulóit is szeretnénk meghívni. Itt lehetne bemutat-
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ni a tanulók munkáit, ötleteket, tudást „cserélhetnének” a gyerekek, illetve a szakterülethez
illeszkedő érdekes előadásokon, bemutatókon
vehetnének részt.
Erről a rendezvényről és a szakkör évközi munkájáról is szeretnék majd e hasábokon
a későbbiekben folyamatosan beszámolni,
hogy nyomon követhessük, hogy a felajánlások
mennyire termékeny talajra hullottak.
Nagy Róbert
robotika szakkörvezető

Kalandos délelőtt
Egy szép őszi napon a Kiszombori Dózsa György
Általános Iskola 4. évfolyamos tanulói szüleikkel együtt lehetőséget kaptak az Oláh Veronika
Alapítvány jóvoltából egy sportos programra a
makói Hagymatikumba.
Szeptember 28-án (pénteken) 8 órakor biciklire ült a vidám csapat, és rendőri felügyelet
mellett eltekert a makói fürdőbe. Ott egy lelkes
szentesi pedagógus- Gergely Ildikó- játékos vízi
feladatokkal ajándékozta meg a diákokat, érdeklődő szülőket. Lehetőség volt búvárkodás-

ra, különböző vicces gyakorlatokra. A foglalkozás végén a program résztvevői csobbanhattak
egy nagyot.
A mozgást kedvelő gyerekek hozzátartozóikkal ismét kerékpárra pattantak, és kissé fáradtan, de teli élménnyel az iskolába tekertek.
E programot örömmel vette az egészségtudatos csapat.
Iskolánk tisztelettel köszöni Süliné Rácz Emőke néninek és Süli Andrásnak a sikeres pályázatot, a kedves szülőknek, nagyszülőknek az aktív

sportolást, Decsiné Oláh Zsuzsanna iskolarendőrnek a segítséget, Vajda Ágnes, Süvegné Nagy
Ivett, Galamb Ágnes, Tóth-Rozsán Tünde tanító
néninek és az iskola vezetőségének a programban nyújtott aktív közreműködést.
A 4. évfolyam nevében: Csala Kitti, Lele Nóra,
Zentai Zóra, Dinnyés Áron, Ambrózi Márk, Gál
Ákos Levente, Csányi Antal András, JuhászSzeles László, Szalma Dániel
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ISKOLAI HÍREK
Az iskolába érkezés és a középiskola választás,
ami a bemenetet és a kimenetet képezi, stratégiai kérdés intézményünkben. Nagy gondot fordítunk mindkettőre, hatékonysága meghatározza gyermekünk sorsát.
A pályaorientációval, közvetett módon történelem és magyar irodalom órán találkoznak először a gyerekek, amikor különböző régi
mesterségekkel ismerkednek meg a tananyag
kapcsán. Ekkor húzzák az első párhuzamot, melyek azok a foglalkozások, melyek eltűntek az
évszázadok során, mi váltotta fel helyüket.
Hetedik évfolyamon már céltudatosan lépünk
tovább e témakörben. A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, a Szegedi és a
Makói Kormányhivatal segítségével különböző
munkahelyeket látogathatunk meg. Minden évben szívesen látnak minket a teljesség igénye
nélkül például a Váll Ker Kft.-ben, a TESCO-ban,
a Sákovics Asztalosműhelyben, egészségügyi
intézményekben, fodrászatban, cukrászatokban, hentesüzemekben. A diákok közvetlenül
láthatják a munkakörülményeket, az ott dolgozók érthetően és hitelesen beszélnek az ott folyó termelésről, munkaidőről, fizetésről és mindenről, amit a gyerekek megkérdeznek a téma
kapcsán.
Óriási élmény volt számunkra, hogy részt vehettünk Budapesten az EuroSkill szakmai verse-

nyen. Európa legjobb fiatal szakemberei mérték össze tudásukat a látogatók szeme láttára.
Mindenkinek ugyan azt a munkadarabot, ételt,
frizurát, építményt stb. kellett elkészíteni adott
időre. A látogatók eldönthették magukban melyik tetszik legjobban, de az értékelést természetesen a szakmai zsűri végezte. A fizikai munka alkotási lehetősége domborodott ki ezen a
versenyen, a gyerekek közvetlenül bele láttak
a munkafázisokba, hogyan épülnek egymásra a
részfolyamatok.
Nagy előkészületet és szervezést igényelt, de
nagy örömünkre megvalósult a Kecskeméti
Mercedes gyárlátogatás. A szigorú előírások,
a precízen megtervezett épületek, a berendezés, a gépesítés már a bejáratnál elkápráztatta
a gyerekeket. Idegenvezetőnk először busszal
vezetett minket körbe a gyár területén, elmondta melyik épületnek mi a feladata. Előre jelezte
hová fogunk majd bemenni és mit fogunk látni.
Elmagyarázta mi lesz a feladata az új, most épülő csarnokoknak, mi a célja és oka a bővítésnek.
A nagycsarnokokba lépve, kissé futurisztikus
látvány fogadott bennünket. Mindenfelé maguktól működő gépek dolgoztak, amelyekről tudtuk, hogy emberek irányítják. Ezekről
később kiderült, hogy a programozás pontos
eredményeként milyen nagymértékben segítik és mentesítik az embert a nehéz fizikai mun-

ka alól. A gyártósor működése lenyűgöző volt,
két percenkét haladtak előre az autók, amelyek
minden egyes állomáson gyarapodtak egy új alkatrésszel. Azonnal kiderült, milyen fegyelmezett munkára van szükség, hogy a gyártósoron
mindenkinek együtt kell működni, nem állhat
egyik a másik miatt. A leglátványosabb természetesen az volt, amikor a vadonatúj gyönyörű
autók kigördültek a szemünk előtt a tesztpályára és tettek egy tiszteletkört különböző minőségű úton.
A látogatás utolsó részében lehetett kérdést feltenni a látottak kapcsán. Ebből kiderült, hogy a
tanulók előtt igen széles lehetőségek kínálkoznak a gyártósortól a tervezésig..
Azt mondják az a legjobb motiváció, ha az információhoz tapasztalás útján jutunk el. A gyerekek elmondása alapján sikeres volt a kirándulás, rengeteg tapasztalattal és élménnyel tértünk haza. Terveink szerint decemberben újabb
csoporttal térünk vissza az autógyárba Kecskemétre. Bízom benne, hogy a továbbtanulás
előtt időben kaptak/kapnak a gyerekek impulzust, segítséget, új ötletet pályájuk megtervezéséhez.
Szabóné Vígh Erzsébet
intézményvezető

A szabadság napjáról
„Szívekből kinyilatkoztató
Egység ez itt, mindenható,
Felülről nem hazudható,
Nem oldható, nem rontható,
Októberi tavaszt hozó.”
(N. István: Indul a pesti tüntetés)

Idén is méltóképpen emlékeztünk meg az 1956os eseményekről. Az Ady Endre Művelődési
Ház szervezésében a Békéscsabai Jókai Színház művészeinek 'Holtig a hűségtől nem szabadulsz' című zenés-irodalmi előadását tekinthették meg az érdeklődők. A két színművész, Nagy
Erika és Tomanek Gábor színvonalas, tartalmas
és megindító műsorral készült nekünk.

A programsorozat részeként koszorúzás követte az előadást, melyre Lázár János országgyűlési képviselő úr is ellátogatott, és tiszteletét fejezte ki az áldozatok előtt.
56'-tal kapcsolatban mindenki mást gondol,
mást érez. De mégis megható látni legalább
ilyen alkalmakkor, hogy képesek vagyunk mi,
emberek együtt gondolkodni, együtt érezni.
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A közös múlt az ami, igazán összeköti a magyarságot. S a mi feladatunk, hogy őrizzük ezt a múltat, és levonjuk a tanulságát a történéseknek.
Külön öröm számunkra, hogy ennyi fiatal
is eljött a megemlékezésre. Reményeink szerint mindenki gazdagabban távozott, mint ahogyan érkezett! Egy-egy ilyen rendhagyó törté-

nelemórával talán ők is könnyebben átérezhetik az események jelentőségét. Hisz sosem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontos
átadni a gyerekeknek a tankönyvi tudás mellett
az élethez szükséges útravalót. A tudást, hogy
a döntéseinkért felelősséggel tartozunk, és bár
adott esetben tűnhet az a döntés a legkisebb-
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nek, semmi sem marad következmények nélkül. Ha mást nem is, de legalább ennyit üzen
nekünk a múlt. Kell, hogy üzenjen!
Bódi Mariann
művelődésszervező

„Tudd meg: szabad csak az, akit
Szó nem butít, fény nem vakít,
Se rang, se kincs nem veszteget meg, Az,
aki nyíltan gyűlölhet, szerethet,
A látszatot lenézi, meg nem óvja,
Nincs letagadni, titkolni valója.
Tudd meg: szabad csak az, kinek
Ajkát hazugság nem fertőzi meg,
Aki üres jelszókat nem visít,
Nem áltat, nem ígér, nem hamisít.
Nem alkuszik meg, hű becsületéhez,
Bátran kimondja, mit gondol, mit érez.”
(Heltai Jenő: Szabadság)

Egy kis opera - mindenkinek
A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör és az Ady Endre Művelődési Ház közös szervezésében Laczó András Bartók-Pásztory díjas, a Magyar Állami
Operaház Aranygyűrűs énekművésze, az Opera Nagykövete Mozart egyik leggyakrabban előadott, A varázsfuvola című művét hozta el a zombori közönségnek.
A prózai, zenei előadás abban volt különleges, hogy Tamino szerepét nem csak énekelte, játszotta, de a „varázsfuvola dallamokat” maga fuvolázta a művész. Reméljük, hogy ez az igazán páratlan zenei élmény a jelenlévőknek hosszú időre beszédtémát nyújtott, s bízunk abban is, hogy e remek
előadás után kedvet kap mindenki a nagyopera megtekintéséhez.
Adrián Renáta - Művelődési Ház

Idősek világnapja
„A múló időt ne úgy fogjuk fel, mint ami koptat és elveszejt,
ne egy marék homokot lássunk benne, hanem valamit,
amiben kiteljesedünk!”
Antoine de Saint-Exupéry

Folytatás a 8. oldalon!

8

KISZOMBORI HÍRADÓ

Az idősek világnapja alkalmából Kiszombor
Nagyközség Önkormányzatának jóvoltából idén
is megünnepelhettük a településen élő szépkorúakat. Szegvári Ernőné polgármester asszony
ünnepi beszédében kedves szavakkal köszöntötte a megjelenteket.
Ezt követően az örökifjú Poór Péter és csilingelő hangú partnere, Rózsás Viki szórakoztatta
a közönséget régi slágerekkel, operettdalokkal.
Az előadást követő hosszas tapsból arra következtettünk, hogy aki eljött, nem csalódott. Örömünkre szolgál, hogy ha csak csekély mértékben is, de szebbé tehettük a napjukat.
Reméljük, jövőre ismét találkozhatunk egy felhőtlen délután erejéig!

2018. NOVEMBER

„Noha az élet véges, a kor csak egy szám.
Valójában csak egy évenként ismétlődő lehetőség, hogy a barátainkkal ünnepeljünk.”

Az Ady Endre Művelődési Ház munkatársai

Barabási Albert-László

KÖNYVTÁRI HÍREK
"A halloween ősi kelta hagyományokból kialakult autentikus ír ünnep, melyet október 31-e éjszakáján – elsősorban – az angolszász országokban tartanak. Az ünnep 1840 körül került
Észak-Amerikába, amikor sok elszegényedett
ír földműves vándorolt ki Írországból, akik magukkal vitték az ősi kelta eredetű népszokásaikat és hitvilágukat is."
/hu.wikipedia.org/wiki/Halloween/

A tervünk az volt, hogy akik eljönnek, egyetlen
kritériumnak kell megfeleljenek: csak jelmezben vehetnek részt a játékos programon. Való-

A halloweenről megoszló véleményeket, vitákat
most tegyük félre, s könyv helyett az alábbi sorokat ajánljuk Önöknek.
A könyvtárban az utóbbi években törekszünk

arra, hogy ne lássanak minket - könyvtárosokat
szigorú, szemüveges (mondjuk, ilyen éppen
van), szoros copfba/kontyba kötött (néha ilyen
is van…), kardigános „könyvtáros néni”-nek.
Szeretjük kihasználni az alkalmakat, amikor
megszólíthatjuk településünk lakóit, hogy ne
csak – mint a bátrak –, könyvekért lépjék át a
könyvtár küszöbét, hanem igenis nálunk is lehet hangoskodni (könyvtábor), nevetni (Vig Balázs, Lackfi, Szegedi Látványszínház),
sírni (Budai Ilona), vagy a településünk múltjáról többet megtudni (Borsi tanár úr előadás-sorozata).
Így történt ez október 31-én is, amikor vártuk a
gyerekeket, s jöttek is játszani „HalloweenEst”.

jában ez a plakáton nem szerepelt, így nem lett
kötelező, bárki betérhetett. Ahol mégis megemlítettük a jelmezes lehetőséget, a gyerekek
kapva kaptak az alkalmon, s némi szülői segítséggel maskarát öltve érkeztek a könyvtárba.
A gyermekrészleget látványos elemekkel díszítettük, hogy megfelelő hangulatba hozzuk a
cukorkagyűjtő gyerkőcöket. A játékokhoz most
inkább az ügyességükre volt szükség - mellőztük kicsit a könyveket -, mindannyian igyekeztek is a kihívásra koncentrálni. A nem mindig
könnyű sorverseny egyes feladatain túljutva a
fordulók után begyűjtötték a jutalomcukorkát,
amit az est végén össze kellett volna számolnunk…
Szeretnénk, ha tudná a kedves Olvasó, hogy
a gyerekeknek kizárólag vicces, egyáltalán nem
félelmetes játékban volt részük, hiszen mi is azt

szeretjük, ha a könyvtárat jó érzéssel hagyják
el, s jönnek újra - legyen az akár felnőtt, akár
gyermek!
Összegzésként sajnos meg kellett állapítanunk, hogy nagyon gyorsan pörögtek a percek,
így minden játékra, amivel készültünk, nem is
jutott idő.
De majd jövőre! Jövőre belépés csak jelmezben, és jövőre cukorka (vagy a papírja) számlálás is lesz!
Több kép: www.facebook.com/
Közművelődési-Könyvtár-Kiszombor
			
Adrián Renáta - könyvtár
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HONISMERETI HÍREK
Ami elmúlt

31-én elbúcsúztunk Pozsárné Nagy Ilonától,
a kultúra háza művelődésszervezőjétől. Jó
egészséget és sikert kívánunk új munkájához.

Emlékeztünk az októberi hősökre, valamint a honismereti kör 15. születésnapját ünnepeltük meg egy tortával október 6-án.
13-án felkerestük KECSKEMÉT-KALOCSAKISKUNHALAS városokat. 19-én nagyon hangulatos JÓTÉKONYSÁGI ESTET rendeztünk a KISZOMBORÉRT ALAPÍTVÁNY javára.

Délután pedig Borsi Sándor vezetésével meglátogattuk a Rónay-kriptákat, érdekes információkat kaptunk, nagyon nagy köszönet értük, és

Köszönjük a fellépőknek a színvonalas előadásokat: Acélhang férfikórus, Csapó Bence, Csapó Boglárka, a Dolce Dance Franchise Nemzetközi Kubai Salsa, Bachata, Kizomba tánciskola táncosai, Gera Bazsó, Gera Pál, Harangvirág
népdalkör, Kukutyini tánccsoport Ferencszállás,
ifj. Majoros Zoltán, Rónai Dániel, Süli Tamás,
Szvoboda Szabolcs, Bíró Judit, Horváthné Ács
Krisztina, Endrész Erzsébet. Minden néző adományáért köszönet, amivel hozzájárultak az
alapítvány működéséhez.

meggyújtottuk az emlékezés mécseseit.
November 6-án az Opera Nagykövete, Laczó
András közelebb hozta az érdeklődő gyermekek és felnőttek számára Mozart Varázsfuvoláját. Élvezetes előadás volt, köszönet érte.
November 7-én volt a tisztújító közgyűlésünk,
amelyen a jelenlévő tagság megválasztotta öt
évre a vezetőséget: elnök Endrész Erzsébet, alelnök Bajnóczi János, titkár Hévizi Gézáné.
10-én elkészítettük az őszi hangulatot idéző
életképet a Helytörténeti Gyűjtemény környékére. Köszönet minden segítőnek, megvalósítónak a honismereti körből.
A folyamatosan sok képet, ötletet küldő
zomboriaknak, s azoknak, akik tárgyakkal, akár
munkájukkal segítettek : Cseh István, Szép
Istvánné Irénke, Mária Jasztrab Takácsné, Gabriella Mészáros Kesjárné, Kajti József, Mágori
László, Trutz Melinda, Kazimityné Tóth Katalin,
Edina Naszradi-Balogh és anyukája.
A polgárőröknek az odafigyelésért.
11-én adomány átadása történt. A Kiss Mária
Hortensia Honismereti Kör hagyományosan
hosszú évek óta november végétől december
közepéig összefogva másokkal gyűjtést szokott
kezdeményezni a rászorulók részére. Az idén
úgy alakult, hogy a helyi református közösség
számára ajánlják fel adományukat a kör tagjai.
Matosné
Bokor Anikó lelkész asszony és a jelenlevő tagok ma délután vették át az adományt.
Mindannyiunk számára öröm, ha másoknak kis
örömet és boldogságot, tudunk szerezni, és a
nehezebb helyzetben lévőknek kicsit tudunk
segíteni.
A Helytörténeti Gyűjteményt gyarapították az elmúlt időszakban: Hévizi Gézáné, Szép Istvánné,
Kókai Andrásné, Tóthné Kádár Gabriella.
Ami következik
16-án 18 órától Zomborról mindenkinek előadás lesz Az első világháború emlékei címmel.
Dr. Halmágyi Pál makói nyugalmazott múzeumigazgató lesz a vendégünk.
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December 1-jén délelőtt állítjuk a község adventi koszorúját,
15 órától a Zomborról mindenkinek előadás keretében a XX. század eleji fotózás történetébe
vezet be Borsi Sándor üvegnegatív kiállítása és
Kis Lajos fotózás bemutatója.
December 2-án adventnyitás, ünnepség a
templomkertben a református gyülekezet szervezésében, rendezésében, aranykapu vásár,
betlehemállítás, délután színházi előadás adja

2018. NOVEMBER

meg, nyitja meg a karácsonyhoz vezető ünnep
hangulatát.
December 13-án hagyományos Luca-napot tartunk az érdeklődő gyerekeknek és felnőtteknek
egyaránt.
28-án, pénteken zárórendezvényünket tartjuk,
melyet a Rónay-kúriában rendezünk.
Sztojkó Mihály és ifj. Baranyi Sándor szolgáltatja a talpalávalót.
31-én a Helytörténeti Gyűjteményhez várjuk éjfélkor egy pezsgős koccintásra a zomboriakat.

REFORMÁTUS PERCEK
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit alkalmainkra:
Istentisztelet vasárnap 9 órától,
Nőszövetségi bibliaóra kéthetente csütörtökön
17 órától (legközelebb: november 22-én).
Konfirmációi előkészítő hétfőn 17 órától.
Kéthetente istentisztelet szerdánként a
kiszombori szociális és gyermekjóléti intézményben, 9 órától.
Minden pénteken Alkotó Műhelyre várjuk a
gyermekeket az iskola után (16-18 óra között),
ahol több kreatív technikát sajátíthatnak el az
érdeklődők. A gyerekek uzsonnát kapnak, valamint az alkotáshoz alapanyagot, de ez utób-

bit természetesen hozni is lehet. November hónapban gyöngyöt fűzünk, adventben karácsonyi dekorációkat készítünk.
Érdeklődni:
Matosné Bokor Anikó, református lelkész,
30/5709-854; Kiszombor, Kossuth u. 2.
Jézus mondja
Egyedül vagy?- Ott vagyok veled.
Nincs, kihez szóljál?- Beszélgess velem.
Nem tudsz aludni?- Imádkozzál.
Fáj a magány?- Hagyatkozz rám.
Nincs, ki szeressen?- Szeretlek én.
Bántanak, megszólnak?- Megértelek én.

VÁLYOGOSI HÍREK
- Tavunkra érvényes NAPIJEGYET a kiszombori benzinkúton /7–17 között/ és a
K-Fish horgászcentrumban /Szeged, Kossuth Lajos sugárút 69–71., nyitvatartási
időben/ is vásárolhatnak.
- 2018. 10. 21-én 14:00 óra körül 25 mázsa vegyes keszeg érkezett tavunkba.
Ezidáig ebben az évben összesen: 3900 kg pontyot és 2500 kg keszeget, azaz
összességében 64 mázsa halat telepített egyesületünk.
- Október 23-án délután teszthorgászatot végzett versenycsapatunk a Vályogoson,
amely felülmúlta a reményeket. Sikerült a szákukba terelniük összesen 6 pontyot,
amelyekben voltak 2 kg - 4kg-os és 2db 14kg fölötti példány. A Vályogos méltán
büszke lehet ezekre a gyönyörű halakra.
- A napokban megkezdődött az új kártya formátumú horgászigazolványok
gyártása. Kérünk minden horgásztársat, hogy minél előbb igényelje meg új

Elhagyott mindenki?- Én veled vagyok.
Beteg és fáradt vagy?- Gyógyítód vagyok.
Hozzám jöhetsz, amikor érzed,
Nem bírod tovább, nehéz az élet.
Hozzám jöhetsz, én mindig várlak.
Szívem ajtaja feléd kitárva.
Fontos vagy nekem, nagyon szeretlek.
Meghaltam érted ott a kereszten.
Ne hordozd tovább egyedül a bajod,
Keresztem alatt lerakhatod.
Add kezedet- fogom erősen.
Add szívedet- tisztítja vérem.
Add életed, s érte cserébe
Örök életet adok tenéked.
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formátumú horgászigazolványát, online a
https://horgaszjegy.hu/ oldalon vagy egyesülete gazdasági ügyeinek intézőjénél. Mert 2019.
évre érvényes állami jegyet CSAK az kaphat,
aki ezen igazolvánnyal rendelkezik.
- Ellenőrzési tapasztalatok
Horgászrendünk alapján: - a tavon horgászóknak kötelező a szájfertőtlenítő spray és a pontymatrac megléte és annak használata, valamint
a fogási eredmények nyomon követhetősége
érdekében egyénileg KELL tárolniuk zsákmányukat, azt a horgászat befejezéséig NEM vihetik el a partról, értékesíteniük TILOS! Továbbá
tavunkon foglalt hely NINCS. Helyfoglalás érkezési sorrendben!
- November – december hónapokban 6 – 18 óra
között horgászhatnak tavunkon napijegyes horgásztársaink.
- Ez évben utoljára állami horgászvizsgát lehet
tenni egyesületünk vizsgabizottsága előtt november 30-án, pénteken 17 órától. Elegendő jelentkező esetén november 23-án
vizsgafelkészítőt tartunk. Infó: egyesületünk
honlapján.
- Egyesületünk vezetőségének, bizottságvezetőinek és a bizottságok tagjainak mandátuma
2019. évben lejár, kérünk minden a tóért, egyesületünkért tenni akaró és a vezetőségi munká-

hoz kedvet érző sporttársat, hogy jelentkezzen.
Az Elnöki, Titkári, Gazdasági felelős, Sport és Ifjúsági felelős, Tómester-környezetvédelmi felelős státuszok feladatai az egyesület alapszabályában rögzítettek, amely az egyesület honlapján elérhető. A jelöltekről a tagság a tisztújító

közgyűlésen nyílt szavazással fog dönteni. Jelentkezni az egyesület e-mail-címén vagy a jelölőbizottsági tagoknál /Fodor A., ifj. Hatvani J.,
Varga I./ lehet.
Vezetőség

FELHÍvÁS véRADÁSRA
Ismét véradás lesz december 18-án /kedd/ 8 órától-11 óráig a művelődési házban.
Helyszín: Kiszombor, Szegedi u. 13. Ady Endre Művelődési Ház /oldalsó terem/.
KÉRJÜK, SEGÍTSEN ÖN IS ÖNZETLENÜL EMBERTÁRSAIN!

„Adni Öröm” – KISZOMBORI SZERETETCSOMAG
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata,
a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény,
a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör,
a Nagyboldogasszony Római Katolikus Plébánia
és a Kiszombor- Maroslelei Református Missziói Egyházközség
szervezésében 2018.december 3-tól 17-ig

ŐSTERMELŐK
FIgYELMéBE
Aki 2016-ban váltott őstermelői igazolványt, annak a betétlapja 2018. 12.31-én lejár. A falugazdásznál már lehet érvényesíteni
az igazolványt, azaz igényelhető
a betétlap 2019-re és 2020-ra.

jótékonysági gyűjtést szervezünk.
Szerezzünk örömet a nehéz helyzetben lévőknek
tartós élelmiszerrel, játékkal, könyvvel!
A GYŰJTÉS HELYE:
A Kiszombori Szociális Intézmény, Óbébai u. 11. szám alatt
Hétfőtől csütörtökig 8:00-16:00 óráig.

Fehér Attila falugazdász
ügyfélfogadási ideje:
kedd 8.00–16.00-ig,
helye:
Kiszombor, Művelődési Ház.
Tel: 06-20/510-2783.
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