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■Ahogy megjelennek az első falevelek, 
sünik az ablakainkba, belépnek új kis be-
szokósaink a bölcsőde kapuján. Megtelik az 
épület sírással, majd egyre több és hango-
sabb kacagással.
 A beszoktatások év közben is zajlanak, de 
a  fő beszoktatási időszak az ősz. Amint átél-
tük a nagycsoportosainkkal a búcsúzás ne-
hézségét, máris izgatottan vártuk az új gyer-
mekeinket a csoportba. A beszoktatási idő-
szak általában két hét. Természetesen min-
dig a gyermekek igényeihez alkalmazko-
dunk. Van, akinek kevesebb, és van, akinek 
több idő kell az új környezet megismerésé-
hez, a bizalom kialakulásához. Az első szo-
cializációs színtér a család. A családi neve-

lés elsődlegességét tiszteletben tartva igyek-
szünk beszoktatni és nevelni a gyermekeket. 
A kéthetes beszoktatást megelőzően, a jelen 
járványügyi helyzetben családlátogatást he-
lyettesítő egyéni beszélgetést tartunk a szü-
lőkkel. Ez lehetőséget ad arra, hogy minél 
jobban megismerjük az adott gyermek szo-
kásait, személyiségét, a család nevelési elveit. 
Így egyéni bánásmód szerint tudjuk nevelni, 
gondozni őket, és mindegyikőjükhöz meg-
találjuk a kulcsot. A két hét során a szülők-
nek pedig lehetősége van megismerni a böl-
csődei életet, a bölcsőde nevelési elveit, szo-
kásait. A beszoktatás mind a szülő, mind a 
gyermek számára nehéz időszak, hiszen ez 
az első elválás egymástól. A gyermeknek el 
kell válnia egy időre, az addig számára el-
sődleges személytől. Az anyának pedig rá 
kell bíznia féltett kincsét „egy idegen sze-
mélyre”. A könnyű beszokást segíti az egyé-

ni beszélgetés. Ha a beszoktatás alatt azt lát-
ja a gyermek, hogy bizalommal fordul felénk 
a szülő. Fontos, hogy otthon is sokat és po-
zitívan beszéljenek a bölcsődéről. Természe-
tes, ha vannak kételyek az anyában, de fon-
tos, hogy ezeket nem szabad mutatni a gyer-
meknek.
 A két hét alatt napról napra, egyre hosz-
szabb időt tölt a kisgyerek a bölcsődében az 
anyukája nélkül, a saját kisgyermeknevelőjé-
vel. A második hét végére megszokja a napi-
rendet, kialakul a gondozási sorrendje, meg-
ismeri a jelét, elfogadja a társait, és kisgyer-
meknevelője iránt kialakul a bizalom. Ezért 
pedig nagyon hálásak vagyunk a gyerekek-
nek, és igyekszünk mi kisgyermeknevelők, 
is szeretetteljes kapcsolatot kialakítani velük.

Ferencsik Mónika 
kisgyermeknevelő

Eljött az ősz, itt van újra…
■ Eljött az ősz, itt van újra, kezdődik az óvo-
da. A nagyokat fájó szívvel engedtük el is-
kolába, de annál nagyobb örömmel fogad-
tuk egymást és az új csoporttagokat. Az idő 
haladtával borongóssá, morcossá vált az idő-
járás, így egyre több időt töltöttünk bent a 
csoportszobában, amit próbáltunk minél 
hasznosabban, aktívan, minden gyermeket 
megmozgatva eltölteni.
 Minden nap változatos tevékenységeket 
végeztünk, amit előre megterveztünk, meg-
beszéltünk, kiosztva az elvégzendő feladato-
kat, kijelölve a felelősöket. Ízelítő a napjaink-
ból, ami az ősz jegyében zajlik: játékos mate-
matikai feladatok, találós kérdések megoldá-
sa, zenehallgatás, mesék, versek, gyurmázás, 
festés, testmozgás, teremdekorációk terve-
zése, elkészítése, közös őszi kép alkotása és 
még sorolhatnám.
Ami ebben szép, hogy ezeket a tevékeny-
ségeket közösen, együtt végezzük,- mert az 
óvodai lét erről szól- közösen, együtt, mert 
EGYÜTT LENNI JÓ! 

Haklikné Balázs ildikó 
általános vezetőhelyettes

ÉlMÉnyszErző sÉta a napraFor-
gókkal
■ Az októberi jó időt kihasználva igyekez-
tünk minél több időt a szabadban tölteni. 

Témahetünkhöz kapcsolódva "tökös" tevé-
kenységeket végeztünk. Változatos techni-
kákkal, és az újrahasznosítás lehetőségét 
szem előtt tartva születtek meg a szebbnél 
szebb produktumok. A gyermekek ismere-
teit élményszerző sétával is bővítettük. Tö-
rekszünk arra, hogy csoportunk tagjai meg-
ismerjék tágabb környezetüket is, ezért min-
den olyan alkalmat kihasználunk, ahol le-
hetőségünk van az adott növényt, állatot a 
természetes élőhelyén megfigyelni. Meghí-
vást kaptunk egy nagyszülőhöz, ahol a kert-
ben többfajta tököt nézhettek meg a gyere-
kek, melyek közül kiválasztottunk, és elhoz-
hattunk az oviba a nekünk legjobban tetszőt. 
Fontosnak tartjuk ezeket az élményszerző 
sétákat, mert az új ismeretek mellett pozití-
van befolyásolja a gyerekek egymáshoz való 
viszonyát.

Balázs tímea 
óvodapedagógus

Mozgásos tEHEtsÉgMűHEly 
És őszi gyüMölcsök tÉMaHÉt!
■ A tehetséggondozás jegyében már az elő-
ző években is működött a mozgásos műhely, 
de az idén újabb ötlettel kívánjuk színesíteni 
a programokat. MMÁ és JE óvó nénik, felka-
rolva azokat a gyerekeket, akik életkoruknál 
vagy rátermettségüknél fogva teljesen biz-
tonságosan tudnak kerékpározni (két keré-
ken), és ismerik az alapvető közlekedési sza-
bályokat, és elég edzettek egy-egy hosszabb 
kerékpáros - gyalogtúrára.
 A szülők beleegyezésével és támogatásá-
val, alkalomadtán egy-egy önkéntes segí-
tő bevonásával ilyen jellegű kirándulásokat 
tervezünk a nevelési év során.
 Az első ilyen jellegű teljesítménypróba 

Csejtei István dióskertjébe történő kerékpá-
rozás volt két segítőkész szülő bevonásával, 
Havasi Anikó és Kallós Róbert, akiknek ez-
úton is szeretnénk megköszönni a részvételt.
13 gyerekkel vágtunk neki a 10 km-es útnak, 
a megfelelő biztonsági előírások betartása 
mellett. Az időjárás kedvező volt számunk-
ra, napsütéses, száraz, de enyhén szeles. A 
hatalmas dióskertben megcsodálhattuk a 
szép fákat, nagyon sok diót gyűjtöttünk kö-
zösen. Még diószedő-gyűjtő versenyt is ren-
deztünk a gyerekek között, és a gyűjtött diót 
az óvodában közösen megtörtünk és kóstol-
gattuk. Természetesen diós játékok, mesék, 
versek hangzottak el közben.
 A gyerekek nemcsak rátermettségükről, 
kitartásukról tettek tanúbizonyságot, hanem 
felejthetetlen élményhez is jutottak. Lelke-
sedésüket emléklappal jutalmaztuk, melyre 
nagyon büszkék voltak.

Mártonné Miron ágnes, 
óvoda-és tehetséggondozó pedagógus
jani Edit, óvoda- és mentorpedagógus

BEFogadás a napsugár csoport-
Ban
■ A befogadás időszakát éljük a Napsugár 
csoportban. Hol vidáman, hol kicsit síró-
sabban telnek ezek a napok. A kisebbek még 
haza vágyakoznak, az „idősebb” óvodások 
anyáskodnak, apáskodnak felettük. Sok-sok 
játékkal, mesével, mondókázással, cirógatás-
sal, vigasztalással segítjük át őket a kezdeti 
nehézségeken. Mindent megteszünk, hogy a 
Napsugaraink jól érezzék magukat az oviban 
és összebarátkozzanak velünk, felnőttekkel 
és persze, a társaikkal is. A rövid, szeptem-
bertől októberig tartó időszak alatt is jól lát-
ható az egyre stabilabb szokásrendszer ki-
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BölcsődEi HÍrEk

óvodai HÍrEk

Bölcsődénkbe is beköszöntött az ősz, 
a beszoktatások időszaka

Az október is élménygazdag na-
pokat hoz az óvodai csoportok-
ba járó gyermekeknek és szüle-
iknek. Kukkantsunk be – a rövid 
kis tudósítások segítségével - az 
óvodai csoportokba!
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iskolai HÍrEk

alakulása, a gyermekek jó ütemű fejlődése. 
Egy nagy család mintájára kicsik és nagyok 
együk tesszük boldoggá mindennapjainkat. 
A befogadás rugalmas, idejét és módját a 
gyermek és a család ismeretében állapítjuk 
meg. Fontos tudni, hogy nincsenek általános 
szabályok, melyek mindenkinél egyformán 
használhatók lennének. Minden családnál, 
gyereknél más és más módszer az, mely va-

lóban segíthet az új helyzet elfogadásában.
Minden helyzetben elengedhetetlen az 
együttműködés, az összehangolódás a csalá-
dokkal, de talán ebben az időszakban a leg-
fontosabb megbízni egymásban, és segíteni 
egymást.
Az őszinteség, a bizalom a szülő-óvodape-
dagógus között elengedhetetlen, hiszen az 
óvodai nevelés a családi nevelésre épül. Erre 

az időszakra néhány könyvajánló, mely se-
gítheti ezt az átmenetet:
• Bartos Erika: Anna és Peti: Irány az óvoda!
• Finy Petra: Az ovi-ügy
• Janikovszky Éva: Már óvodás vagyok
• Kormos István: Vackor az óvodában
• Szepes Mária: Pöttyös Panni az óvodában

Balázsné Benák gabriella, 
szakvizsgázott óvodapedagógus

■ A 2021/22-es tanévet ugyanolyan izga-
lommal indítottuk, mint az előzőt: a tanu-
lókban működött az egészséges iskolavárás, 
mely egy pihent nyár után természetes álla-
pot. Az idei azért volt mégis más, mert az el-
múlt időszakban sokat voltak a gyerekek ott-
hon, csak az internetes csatornákon tartot-
ták a kapcsolatot egymással. Valóban igaz 
az, hogy az ember társas lény, vágyik a kö-
zösségbe, jó volt látni az első találkozások 
örömteli összekacsintásait. A másik aggo-
dalomra okot adó tény, a koronavírus fertő-
zés miatti bizonytalanság volt: digitális vagy 
jelenléti oktatással indítunk? Hagyományo-
san indítottuk az évet, az alapvető tisztasági 
és fertőtlenítési felétételekkel, de a maszkot 
már nem hordjuk. A 12 évnél idősebb tanu-
lóink egy része felvette a védőoltást, így leg-

alább ők biztonságban tudhatták/tudhatják 
magukat. 
 Kulcsfontosságú kérdés minden évben 
a gyermeklétszám. Az idei esztendőben is 
nagy örömünkre két első osztály indult, van 
három egyosztályos évfolyamunk, amely-
ből kettő a felső, egy az alsó tagozaton tanul, 
így 13 osztállyal kezdtük a tanévet. Egész évi 
programjaink a 240-es szám körül forognak, 
hiszen 1781 a hivatalos iskolaalapítás éve, 
ezért ezt a szép kerek számot rendezvénye-
inken igyekszünk megjeleníteni. 
 A szeptember több programot tartogatott, 
mint általában. Egy sikeres pályázatunknak 
köszönhetően a Maros folyóról gyűjtött in-
formációknak köszönhetően alapítványaink 
egyformán, összesen 576 000 Ft-ot könyvel-
hettek el. A projekt lezárásaként gyermeke-

inket vendégül látták a szegedi Szent Gel-
lért Szabadidőközpontban és a makói Ka-
landparkban. Nagyon jól érezték magukat, 
reméljük, lesz még lehetőségünk bekapcso-
lódni egy újabb projektbe.
 Maroslele önkormányzatának irányítá-
sával és a helyi önkormányzat segítségé-
vel szeptemberben a harmadik osztálytól a 
nyolcadikig két- és háromnapos kirándulá-
son vettek részt Lakiteleken, Kecskeméten, 
Balatonfüreden, Orfűn és Pécsen. Sok ta-
nuló most volt először olyan táborban, ami 
nem egynapos, ahol ott kellett aludni, távol 
voltak a szülők.  Kísérőtanárként elmondha-
tom, hogy rendkívül hasznos és emlékeze-
tes, szép napokban volt részünk! Nemcsak a 
látnivalók és a programok nyújtottak új in-
formációt, de csapatépítésnek is remek alka-
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EMlÉkEzünk dr. Bacsa pálnÉ Magdika nÉnirE…
Egy generációval ezelőtt nem akadt olyan Kiszomboron, aki ne 
ismerte volna Bacsáné Magdika tanító nénit. Kedves alakjára, 
személyiségére emlékezünk.
 1926. november 8-án született Sepsikőröspatakon. Édesapja ta-
nított ebben a községben. Négyen voltak testvérek. 1927-ben köl-
töztek Magyarországra, Meggyesegyháza-Lászlótelepre, ahol az 
édesapa folytatta a tanítói működését. Elemi iskoláit az Eleki Ál-
lami Polgári Iskolában járta. 1940-ben a család visszakerült Sep-
siszentgyörgyre, ezért felsőbb iskoláit Gyergyószentmiklóson, 
majd a kolozsvári Tanítóképzőben folytatta. A háborús esemé-
nyek miatt újra költözniük kellett, ezért a Vas megyei Gősfa köz-
ségbe kerültek, s innen járt a zalaegerszegi, majd a Budapest II. 
kerületi Tanítóképzőbe. 1948-ban Meggyesegyházán kezdett ta-
nítani.
 1952-ben kötött házasságot dr. Bacsa Pállal, aki a Bánkúti Kí-
sérleti Gazdaság tudományos kutatója volt. Két gyermeküket, 
Györgyöt és Magdolnát nagy szeretetben nevelték.
 1963. július 1-én helyezték át Kiszomborra férjével együtt. Az 
eltöltött évek alatt az igazgatóság számára hamar kiderült, hogy 
emberileg és szakmailag is példamutató munkát végez, ezért 
több feladattal is megbízták: volt munkaközösség-vezető, ami-
vel csak azokat a pedagógusokat bízták meg, akik kitűntek mi-
nőségi munkájukkal a tantestületből. Magas szociális érzékeny-
séggel rendelkezett, ezért előbb ifjúságvédelmi, majd gyermekvé-
delmi felelős feladatokat látott el, később a járási ifjúságvédelmi 
munkaközösség vezetője lett. Rendszeresen járt továbbképzések-
re. 1978-ban miniszteri dicséretben, egy évvel később rendkívü-

li feljebb sorolásban részesült. 1984. december végén ment nyug-
díjba.
 Nincs az az irattári anyag, mely az adatokon kívül képes lenne 
elárulni bármit is a személyiségből. Pedagógusok, tanítványok, 
barátok, ismerősök őrzik azt, ami az aktákból hiányzik. Én har-
madik osztályos koromban ismertem meg, Ráczné Erzsike néni-
vel tanították együtt az osztályunkat. Végtelen türelem, szeretet 
és aprólékosság jellemezte. Ezt akkor még nem tudtuk ilyen pon-
tosan kifejezni, csak azt éreztük, hogy jó vele lenni, szeretjük az 
óráit. Bátran megkereshettük problémáinkkal, lelkesen vigasztalt, 
bátorított. Amikor a felső tagozatra kerültünk, ő volt az, aki mel-
lett véletlenül sem mentünk volna el köszönés nélkül, pedig ak-
kor már nem tanított minket. Akkor is szerettük őt. 
 1984-ben váltottuk egymást, én kerültem a helyére, nagy meg-
tiszteltetés. Két évig még pár hónapra visszajött tanítani, de utána 
teljesen átadta magát a családnak. Nyugdíjas pedagógus találko-
zókra rendszeresen eljárt, gyakran csóválta a fejét, hogy ő a leg-
idősebb, pedig nem. Figyelmesen hallgatta a változásokat, még 
mindig szívén érezte az iskolai történéseket. Jókat beszélgettünk 
a régi emlékekről, tanítványokról, érdeklődött minden iránt, és 
elérzékenyülve mesélt unokáiról. Sajnos az utóbbi néhány évben 
egészségi állapota nem tette lehetővé, hogy személyesen eljöjjön 
közénk, s aztán május 30-án jött a rossz hír…
 Az idő múlása sem törli ki jellegzetes hanghordozását, sajátos 
akcentusát, mosolyát, kézmozdulatait. Személyisége a szeretetről, 
a másik teljes elfogadásáról, tiszteletéről szólt.
drága Magdi nÉni, nyugodjon BÉkÉBEn!

lom volt. A szülők közül talán emlékeznek 
még a balatonszárszói táborokra, ahol több 
korosztály nyaralt együtt, a végére minden-
ki új baráti szálakkal, közös élményekkel tért 
haza, független attól, hogy hányadikos. Nos, 
ilyen érzésekkel tértek haza gyermekeink is.

■ EsEMÉnynaptárBól: 
Az idei év a „240” körül forog, hiszen isko-
lánk alapításának évfordulóját ünnepeljük, 
s ez megjelenik az eseménynaptárunkban 
hónapról hónapra valamilyen formában. A 
pandémia miatt még mindig visszafogottak 
vagyunk a nagy tömeget mozgató közös ren-
dezvények szervezésében, ezért szeptember-
ben virtuális futást rendeztünk. 240 km el-
érését tűztük ki célul. Prónai Éva fogta ösz-
sze az idei esztendőben is a teljesítménye-
ket, büszkén mondhatjuk, hogy jóval hosz-
szabb távot sikerült igazolni a nevezőknek. 
A futók tanulóink javára teljesítettek távo-
kat, amelyet pontszámokra lehet beváltani 
a tanév során témazáró vagy dolgozat ered-
ményének javítására. 
 Szeptember 26-án iskolatörténeti akadály-
versenyt rendeztünk. Ezt a napot (szombat) 
élőkép megformálásával kezdtük. Baranyi 
Attila drón segítségével örökítette meg, 
ahogy tanulóinkkal a kézilabdapályán 1781 
számait formázzuk. Az erről készült filmet 
az iskola Facebook oldalán lehet megtekin-
teni és tetszést nyilvánítani. A nap továb-
bi részében régi játékokat elevenítettünk fel: 

minden osztály kipróbálta a „tyúkbelezést”, 
lelkesen buzdítottuk őket arra, hogy a fü-
zet hátuljába, (ahogy azt mi is tettük) bátran 
játsszanak ilyet! Megismerkedhettek tanuló-
ink az iskola történetével, Dózsa Györgyről 
sok érdekességet hallhattak. Régi iskolai esz-
közöket kellett felismerni és kitalálni, mire 
használhatták. Hallás után régi iskolai dalok 
közül tanultak meg egyet, s az erejüket kö-
télhúzáson próbálták ki. Jól éreztük magun-
kat!
 Szeptember 27-én a nyolcadikosokkal pá-
lyaorientációs napon vettünk részt a Juhász 
Gyula Református Gimnázium, Techni-
kum és Szakképző Iskola rendezésében. Bár 
az idő nem kedvezett ennek a programnak, 
mégis sikerült teljes betekintést nyerni a vá-
lasztható tevékenységekről.  A megalapozott 
továbbtanulás érdekében az idén is tartot-
tunk szülői értekezletet a nyolcadikos tanu-
lók szüleinek, segítve őket a tájékozódásban 
a környékben működő iskolák nyújtotta le-
hetőségekről.
 Októberben minden évben színvona-
las műsorral emlékezünk meg a Zene vi-
lágnapjáról Rónainé Török Csilla vezetésé-
vel, az idei téma „megzenésített versek” volt. 
Az aradi vértanúkról az iskolarádióban em-
lékeztünk meg, 23-án az emlékműnél róttuk 
le tiszteletünket.
 Nagy örömünkre, Makón megrendezték a 
szorobán kiállítást, az alsó tagozatos osztá-
lyokkal meg is látogattuk. Ez azért érdekes 

számunkra, mert a tanulók egy részének mi 
is tanítjuk az eszköz használatát. Reméljük, 
sikerül Kiszomborra csábítani a következő 
hónapokban, és a helyi lakosoknak is mód-
jukban áll megtekinteni.
 Október 19-én zöld napot tartottunk. 
Ökoiskolai tevékenységünk többféle irány-
ba kötelez el minket, most a környezet- és 
klímavédelem került fókuszba. Előadóink 
szemléletesen mutatták be az emberi tevé-
kenység természetben okozott következmé-
nyeit. Kiállítást rendeztünk a Fényszennye-
zés hatásai, Klímavédelem, Hű folyó a Ma-
ros című témában.
 A COVID - fertőzés miatt sajnos hagyo-
mányos programjainkat el kell/kellett ha-
lasztani már második éve. A Mozgolódó 
futás után a nyugdíjas pedagógustalálkozó 
esett áldozatául a közösségi rendezvénynek. 
Szívből remélem, hogy jövőre már vissza-
térhetünk a megszokott formához, és kife-
jezhetjük szeretetünket, megbecsülésünket 
régi kollégáinknak. Sajnos, az Iskolabál lesz 
a következő, amiről egyelőre le kell monda-
ni. A cikk írásakor 5 osztály tanul digitális 
tanrendben, és nem tudhatjuk, hogy mit hoz 
az őszi szünet utáni szabály. Hangsúlyozni 
szeretném, hogy csak egyelőre mondunk le 
róla, amint a jogszabály és a biztonság lehe-
tővé teszi, tavasszal szeretettel várjuk e köz-
kedvelt rendezvényünkre a bálozókat!

szabóné vígh Erzsébet
intézményvezető

Szabóné Vígh Erzsébet
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könyvtári HÍrEk

■ Az Országos Könyvtári Napok keretében Tóth Péter Lóránt tanár, 
versvándor, Radnóti-díjas versmondó volt a vendégünk. Előadására a 
Kiszombori Dózsa György Általános Iskola két végzős osztályát hív-
tuk.
 A versvándorral való első találkozásunk különös volt. Péter nem 
járt még Kiszomboron, így meglepő volt számunkra, hogy a Zöldfa 
utca 8. szám alatt lévő háznál futottunk össze vele, ahol éppen kiszáll-
va az autóból célirányosan a ház felé indult, megnézte magát az épü-
letet, a falán elhelyezett táblát. Nem véletlen volt ez az érdeklődés, hi-
szen műsorának címe a Vasútállomás, mely József Attila verseit, pró-
záit mutatta be egy remekül felépített, igazán egyedi előadásban. Pé-
ter, a költőt megtestesítő rendhagyó irodalomóra keretében, olyan át-
éléssel mesélt, úgy szavalt, hogy a röpke egy órában elhittük: József 
Attila saját maga idézi fel életútját, mondja verseit. 
Péter több díj és cím tulajdonosa, melyeket nem lehet tőle elvitatni. 
A magas színvonalú versmondást pillanatok alatt befogadták az ifjak, 
csend ült a teremben, csillogtak a szemek, (néhányunké könnybe is 
szökött), végigfutott valami furcsa érzés a karokon... A könyvtár ré-
széről eldöntöttük, hogy visszavárjuk azt a versmondót, aki lélekben 
átöleli, felemeli, hordozza a költőt, a nagy költőt: József Attilát.
Köszönjük Éva néni (Prónai Éva tanárnő) és Ági néni (Nagy-György 
Ágnes tanárnő), hogy a szűkös idő ellenére eljöttetek a diákokkal, s 
mindannyian részesei voltatok ennek az emlékezetes előadásnak. 
Szeretnénk itt is megköszönni a szegedi kollégáknak a lehetőséget! A 
Somogyi Károly Könyvtár közbenjárásával sikerül mindig olyan elő-
adókat meghívnunk és kapnunk, akiknek az előadása megmozgatja a 
fantáziát, megmelengeti a szívet, így hosszú időre emlékezetes marad.
köszönjük tóth péter lóránt az élményt! várunk vissza! 

Október idusára, a pénteki kora estére szebb 
programot el sem képzelhettünk volna, mint 
az írónővel, Bauer Barbarával való találko-
zást.
 Az előkészületek nagy izgalommal teltek 
mind a művelődési ház, mind a könyvtár ré-
széről. Az oroszlánrészt vállaló kolléganő, 
Nógrádiné Vígh Krisztina volt beszélgető-
partnere az írónőnek. Könyveit sorra olvas-
ta, hatásuk alá került, egy-egy részlet után 
feldúltan, majd másnap meghatottan érke-
zett a könyvtárba . 
 Történelmi regényei révén vált leginkább 
ismertté könyvtárunkban az írónő. Szeren-
csére szemfüles olvasóinktól mi is nagyon 
sok jót kapunk. Ők ajánlották Barbarát, 
akinek elsőként beszerzett A leggazdagabb 
árva és a Porlik, mint a szikla című köteteit, 
nem győztük kézről kézre adni. Azóta már 
több regényére szert tettünk, melyek szintén 
rendkívül kedveltek, népszerűek.
 A közönségtalálkozón szó esett Barbara 
eddig megjelent könyveiről, a főbb alakok-
ról, egy-egy kiragadott cselekményről, jó 
néhány helyszínt megemlítve, ahol játszód-

nak történetei. 
Nem volt titok, 
hogy a kötetek 
megjelenéséhez 
rengeteg előké-
szület szüksé-
geltetett, úgy, 
mint a hely-
színek bejárá-
sa, kutatómun-
kák, szemé-
lyek felkeresése 
és a velük való 
hosszas beszél-
getések. Ezek 
miatt a kulisz-
szatitkok miatt szeretünk író-olvasó találko-
zót tartani, ahol közel kerülhetünk íróhoz, 
könyvéhez, s annak születéséhez egyaránt. 
Az est folyamán szinte minden könyve em-
lítésre került. Jó volt hallani, milyen lelkiis-
meretes, kitartó, sokrétű munka áll az írások 
mögött. Az igaz történetek figyelmet, meg-
hatottságot, mosolyokat csaltak az arcokra. S 
ahogy Krisztina zárszavában mondta, most 

már tudjuk, hogy „a történetekben szereplő 
karakterek tiszta jelleme az írónő őszinte lel-
kületéből fakad”.
 A találkozót Kiszombor Nagyközség Ön-
kormányzata támogatta, melyet ezúton is 
köszönünk.

könyvtár - 
adrián renáta

Tóth Péter Lóránttal az OKN-en

Közönségtalálkozó Bauer Barbarával



7KISZOMBORI HÍRADÓ2021. OKTÓBER

az ady EndrE MűvElődÉsi Ház HÍrEi

■ Szeptember 30-án nagy sikerrel került megrendezésre az Idősek Világ-
napja a művelődési házban a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intéz-
mény, az Ady Endre Művelődési Ház és Kiszombor Nagyközség Önkor-
mányzatának közös szervezésében.
 A hagyományokhoz híven idén is ünnepi műsorral és állófogadással ked-
veskedtünk településünk lakóinak. Az idősek klubjának néhány tagja nagy 
örömmel készítette el a finomabbnál finomabb sós süteményeket a vendé-
geknek. Szirbik Imre polgármester úr köszöntőjét követően Gergely Róbert 
szórakoztatta a közönséget hatalmas sikerrel.
 Reméljük, hogy mindenki jól érezte magát, és ezúton kívánunk jó egész-
séget minden szépkorúnak!

„Ismerd meg a múltad, 
éld méltósággal a jelened.” 

(Porlik, mint a szikla)

■ Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy el-
fogadta a könyvtár és a művelődési ház meg-
hívását a mára már országosan ismert szerző 
Bauer Barbara, aki kedvességével, bájos jel-
lemével, közvetlenségével, izgalmas háttér-
történeteivel elragadtatta a közönséget.
Nógrádiné Vígh Krisztina könyvtáros vál-
lalta a feladatot, hogy az est házigazdájaként 
beszélgetőpartnere lesz az írónőnek. Oda-
adással és szeretettel készült a találkozóra, 
melyen nagy örömünkre szép számmal részt 
vettek az érdeklődők.
 Az est folyamán Barbara többek között 
mesélt nekünk a regények keletkezéséről, a 
háttérmunkától egészen a borítótervezés fo-
lyamatáig. A személyes történetek olykor 
meghatották, olykor megnevettették a jelen-
lévőket. Rendkívül örülünk a közönség po-
zitív visszajelzéseinek, hisz nem titkolt szán-
dékunk a közeljövőben hasonló jellegű talál-
kozók megvalósítása.
 Ezúton köszönjük Katona Andrásnak, 
hogy kérésünkre elkészítette és felajánlotta 
a Máté Pétert ábrázoló üvegkarcot az írónő 
számára.

Idősek Világnapja

Író-olvasó találkozó Bauer Barbarával
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■ Szeptember végén, az Idősek Világnapja 
alkalmából Kiszombor Nagyközség Önkor-
mányzata a településen élő idősek köszön-
tésére zenés estet rendezett, melynek sztár-
vendége Gergely Róbert Emerton-díjas szí-
nész, énekes volt. Ezen a szép estén közösen 
idézhettük fel és énekelhettük el a régmúlt 
idők csodálatos dalait. 

 Sajnos sokan nem lehettek jelen, ezért 
őket egy pár sorral szeretnénk köszönteni! 

„Tisztelet az elszállt, hosszú éveknek,
Becsületes, sok-sok dolgos kezeknek.

Hosszú éveken át szorgalmasan éltünk,
Évek múlásával nyugdíjasok lettünk.

Anyák, Apák családot neveltünk,
Szeretetben, békességben együtt 

éldegélünk…”
(Antóni Sándor)

 A hónap során, igyekeztünk több prog-
rammal színesebbé tenni az intézménybe lá-

togató klubtagok délelőttjét. Gyógyászati se-
gédeszközöket forgalmazó cég tartott tájé-
koztatást az igénybe vehető szolgáltatások-
ról, de a Rónay-sírkert látogatása is terveink 
között szerepelt, hiszen többen még nem lát-
ták az újjávarázsolt sírkertet. A Rigóka szap-
panműhely megalkotója is ellátogat hoz-
zánk, valamint folyamatosan cserélődnek a 
sütireceptek is a sütni vágyók között.    

szociális intézmény 
dolgozói

kiszoMBori szociális És gyErMEkjólÉti intÉzMÉny HÍrEi

■ Rendhagyó módon október 22-én délelőtt került megrendezésre az 1956-os forradalom és 
szabadságharc tiszteletére rendezett csendes megemlékezés a Közművelődési Könyvtár előtt 
kialakított '56-os emlékhelynél.
 A műsort a Kiszombori Dózsa György Általános Iskola tanulói szolgáltatták. Kecskemé-
ti Bence Odin előadásában Zsille Gábor: Ha nincs ötvenhat című versét hallgathattuk meg, 
míg Herskovics Eszter Péteri Judittól Az én ’56-om című versét szavalta el a jelenlévőknek. 
Közreműködött: Kalmár Márkó, Rácz Kirill és Varga Levente.
 Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az iskola igazgatóságának és pedagógusainak, 
hogy mindig minden körülmények között jó szívvel fordulhatunk hozzájuk segítségért. 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata nevében hálásan köszönjük!

/A rendezvények Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának támogatásával valósulhattak meg./

■ Óriási sikert aratott ok-
tóber 19-én a Válótársas 
című előadás Pokorny 
Liával és Schmied Zoltán-
nal a főszerepben.
 A Gönczi Dorka és Var-
ga Zsolt nevével fémjel-
zett produkció különleges-
sége, hogy egyszerre hu-
moros és elgondolkodta-
tó. Segít felismerni a hibá-
inkat, komoly szakmai ka-
paszkodót nyújt a párkap-
csolatban élőknek, és te-
szi mindezt könnyed, bár-
ki számára emészthető formában. Teltház, humor, kacagás, mélység, szembesülés 
önmagunkkal és még több kacagás jellemezte a nagyszerű estét, Pokorny Lia és 
Schmied Zoltán zseniális improvizációs játéka pedig megkoronázta azt.
 A fellépők az előadás végén megjegyezték: „ahol ilyen kedves, közvetlen közön-
ség fogadja őket, oda bármikor szívesen visszajönnek”.

Reméljük, lesz rá alkalom, és találkozunk még velük!

Válótársas – improvizációs színházi előadás

'56-os megemlékezés

„A magyar forradalom… győzelem a 
vereségben, mindörökre egyike marad 
azoknak a ritka eseményeknek, amelyek 
visszaadják az embernek önmagába ve-
tett hitét, és emlékeztetik… sorsa értel-
mére, az igazságra.”

 Raymond Aron (1966)
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Folytatás a 10. oldalon!

HonisMErEti HÍrEk

az oláH vEronika alapÍtvány  HÍrEi
■ Az Oláh Veronika Alapítvány örömmel ad hírt arról, hogy a tavasszal vá-
sárolt, több mint félmillió értékű, két beülős foglalkoztató pavilon ezen a 
télen már nem a földön áll. Önkormányzatunk segítségével közel negyven 
négyzetméter terület került leburkolásra. Így szép környezetet  biztosítot-
tunk a játékos elfoglaltságoknak és a tanórák megtartásának is. Kérjük a 
kedves szülőket, hogy gyermekeiket mindezen értékek megóvására nevel-
jék. Ugyanez érvényes az OVA által több évre szolgáló, megvásárolt angol 
tankönyvekre is. Csak abban az esetben kell kifizetni az árát, ha a gyermek 
elveszíti vagy megrongálja.
 Az ősz az eddigi "termések" betakarításáról, illetve megóvásáról is szól. 
Ám arról is, hogy készítsük elő az előttünk álló  időszakot. Így tehát elül-
tetjük a drótkerítés mellé a fákat és telepítjük a "magas" ágyásokat. Kérjük a 
kedves szülőket, támogassák, erősítsék, hogy gyermekeik egy szép környe-
zetű iskolába járnak a Móricz utcán. Az OVA  lehetőségeihez mérten min-
dent megtesz ezért. Kérjük, hogy továbbra is támogassák munkánkat!
adószáMunk: 18290763
BankszáMla száMunk:  56800016-10014949

                                                               süliné rácz Emőke

az ElMúlt időszakBan
■ Elkészítettük az őszi életképet a Helytörté-
neti Gyűjtemény terén. 
Szeptember 25-én ugyanitt szilvalekvárt főz-
tünk, palacsintát sütöttünk, sokan jöttek és 
sütöttek velünk, kavarták a lekvárt egy ki-
csit.

■ Október 6-án fáklyás felvonulással és ün-
nepi műsorral hajtottunk fejet az aradi vér-
tanúk előtt. Köszönjük emlékező szava-
it Szabóné Vígh Erzsébet intézményvezető-
nek, a közreműködést Varga Attila atyának, 
Karchesz Évának, Bedő Katalinnak és a Ha-
rangvirág népdalkör tagjainak. 

■ Az Infúzió és a dohánybolt előtt elhelye-
zett fémdoboz gyűjtő, összenyomót sokan 
használják, a kannákat sűrűn kell üríteni. 
Köszönjük a támogatást!
A dobozokért kapott összeg a Kiszomborért 
ALAPÍTVÁNY kiszombori gyermekes csa-
ládok támogatási munkáját segíti.
(NAGY MENNYISÉG esetén jelezzen 
messengerüzenetben, a kzhonismeretikor@
gmail.com címen, akár hívjon a 30/499-
8686 vagy a 30/968-9585-os számon.)
SEGÍTSÜNK EGYÜTT!!!

jótÉkonysági koncErt 
2021. októBEr 10. kiszoMBor

■ Minden résztvevőnek, elsősorban a FEL-
LÉPÉST első szóra vállalóknak, a szervező-
előkészítő munkában segítőknek (honisme-
reti kör és alapítványi kuratórium tagjai, Vizi 
Gábor, Prónai Éva, Kispéter Gyöngyi, Köles 
László), az előkészítő munka anyagi támo-
gatóinak: 
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vályogosi HÍrEk
■ Tavunkon októberben napijeggyel 05 - 21, 
novemberben 06 - 18,  éves / II. féléves te-
rületi jeggyel rendelkező horgásztársaink 
0 - 24 között horgászhatnak. A horgászhe-
lyek éjszakai kivilágítása kötelező, nem meg-
engedett a telepített térfigyelő kamerák elva-
kítása szándékosan rájuk irányított fénysu-
gárral!
■ Tavunk vízpótlása sikeresen befejeződött, 
közel 50 cm emelkedett a vízszint, ami jó 
esélyt ad halaink átteleltetésére. KÖSZÖN-
JÜK a vízpótlás előkészületeiben végzett 
munkájukat résztvevő sporttársainknak!
■ Egyesületünk 2021. szeptember 18-án 
Közgyűlést tartott. A közgyűlés feladata volt, 
hogy a járvánnyal terhelt 2020. évet értékel-
je, és a legfontosabb kérdésekben döntsön, 
mivel a jövő évi gyűlés megtartása is bizony-
talannak látszik. Ezek a döntések azért fon-
tosak, mert ezzel tudjuk a jövő évi jegyki-
adást és az egyesület működését biztosítani. 
A kiadható területi engedély számának rész-
beni feloldására történt intézkedés, így 15 

engedély kiadhatóvá válik.
Az engedélyárak az alábbiakban változtak: 
Első halasítás: 25.000 Ft, Környezetrendezé-
si díj 10.000 Ft, Az éves területi jegy 30.000 
Ft., a többi jegy részarányosan változik. A 
részletekről tájékozódjon a valyogos.hu we-
boldalon.
■ 2021. 09. 19-én megrendezésre került a 
„Vályogos Bajnoka” nyílt horgászverseny 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata és 
a Kiszombori SHE szervezésében. Amely 
sajnos a tavaszi korlátozások miatt egyfor-
dulós lett. A versenyen 18 felnőtt és 3 gyer-
mek vett részt. Az időjárás kedvező volt, se 
nem hideg, se nem meleg nap. Az évszaknak 
megfelelő. A horgászhelyek sorsolását nagy 
izgalommal várta mindenki. Szinte majd-
nem mindenkinek sikerült halat fogni, so-
kan közülük szép pontyokat és kárászokat. A 
legnagyobb kifogott hal 7275g súlyú ponty 
volt, a Vályogos régi lakója, amit Barta Máté 
fogott. A versenyben az alábbi eredmények 
születtek:

gyErMEk: 
1. lőrinc patrik 1800 g,  
2. rácz noel 1550 g,  
3. laszák roland 600 g

FElnőtt: 
1. Havér istván 13627 g,  
2. Barta Máté 11400 g,  
3. Frankó zoltán 9755 g.

a vályogos Bajnoka 2021. évben Havér 
istván 13627 g -os fogási eredményével.
A helyezetteknek gratulálunk! Köszönjük a 
résztvevőknek, hogy jelenlétükkel megtisz-
telték versenyünket. Bízunk benne, hogy 
a jövőben ismét találkozhatunk! Egyesüle-
tünk Köszönetét fejezi ki támogatóinak, se-
gítőinknek és mindazoknak, akik közvetve 
vagy közvetlenül hozzájárultak  rendezvé-
nyünk sikeres lebonyolításhoz.
■ Tavunkon a törpeharcsa szelektív halásza-
ta folyamatos. Sporttársaink ezt a tevékeny-
séget szabad idejükben végzik, ezért a kihe-
lyezett csapdák ürítésének időpontjai változ-
hatnak. Elnézést kérünk előzetesen is a fel-

Hogyan továBB?
■ A hagyományos sándormajori pikniket, 
ha az idő engedi, október 22-én 15 órakor 
tartjuk, várjuk az érintetteket.
Kiszombor első szabadulószobája még mű-
ködik, várjuk a fiatalok jelentkezését is. Ok-
tóber 31-én délután, estefelé kis érdekesség 
fog ott, a pince előtt megjelenni elsősorban 
gyermekeknek. 
 Ezen a napon sétát teszünk 16.00-tól a 
Rónay-sírok között, sírkertben, és emléke-
zünk eltávozott elődeinkre, ismerőseinkre, 
barátainkra egy-egy mécses gyújtásával.
 Az őszi-téli hónapok a következő év prog-
ramjainak, az útvesztős felkészülésnek is 
időszaka, háttérben készülnek az újabb ér-
dekes népi játékok, ötletek születnek és va-
lósulnak meg.

 A honismereti kör anyagi támogatásával, 
fiaink munkája nyomán, amelyért óriási kö-
szönet Bajnóczi Jánosnak, Hegyes Balázsnak 
és Klonka Szabolcs segítségének is, elkészült 
a kiszombori gyermekes családok támogatá-
sára szolgáló KUPAKGYŰJTŐ. Köszönjük, 
ha ott helyezik el a gyűjtött kupakjaikat ez-
után. Az önkormányzattal, polgármesterrel 
egyeztetve a főtéren kap elhelyezést. 
 A honismereti kör korábban megjelente-
tett Borsi Sándor és Köles László munkája 
nyomán egy szórókiadványt: Séta a Rónay-
sírok között címmel. Ennek a folytatása is 
készül: Séta a Rónay-sírkertben. 
■ És készülünk a hagyományos, önkor-
mányzattal közösen szervezett-rendezett 
adventnyitásra november 28-án délután-
ra, várjuk erre a helyi kismesterek, szépsé-

gek készítőinek és helyi civil szervezeteknek 
is a csatlakozását az aranykapu vásárra, ké-
szülünk a Luca-napra, mely napon az idén 
jelentkezés alapján családi Luca-próbát is le-
het teljesíteni. (Részletek később.)
 Hagyományos záró rendezvényünket a 
Rónay-kúriában tartjuk december 30-án 
meglepetésműsorral, vacsorával, tombolá-
val. Erre a rendezvényre is szeretettel várjuk 
a csatlakozókat, akik szívesen töltik az utol-
só előtti 2021-es nap estéjét velünk. (Részle-
tek később a facebook oldalunkon.)
 December 31-én éjfélkor pedig a Helytör-
téneti Gyűjtemény terére pezsgős koccintás-
ra várunk mindenkit!

a honismereti kör nevében 
Endrész Erzsébet

Edit virágbolt, Bíró Sámuelné Bíró, Csehné 
Szűcs Erzsébet, Bajnóczi János, Endrész Er-
zsébet, Köles László, a NÉZŐKnek, akik el-
fogadták meghívásunkat, és adományukkal 
hozzájárultak a kiszombori gyermekes csa-
ládok támogatásához. Utóbb több utalásos 
adomány érkezett, és a Kiszombori Dózsa 
György Általános Iskola dolgozói kerestek 

fel adományukkal. Köszönjük, hogy meg-
érintette az ottlévő adakozók lelkét a nehéz 
helyzetű zombori gyermekes családok tá-
mogatása, velünk együtt érezték az ügy fon-
tosságát. Az alapítvány folytatja ezt a mun-
kát, az adományok gyűjtését is, amit lehet 
változatlanul támogatni: a fémhulladékok 
felajánlásával, ami esetén hívják a +30 499 

8686-os számot, és lehet a számlaszámra 
történő utalással is: 50468555-10001387 , a 
megjegyzés rovatban feltüntetve a célt:
„ADOMÁNY – GYERMEKJÓLÉT JAVÍ-
TÁSA” 
KÖSZÖNÜNK minden segítő kezet, min-
den támogatást.
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merülő kellemetlenségekért! Ez idáig közel 
400 kg törpe került eltávolításra. 
A szelektív halászatot november elseje után 
befejezzük a víz lehűlése miatt.
■ Napijegy árusító helyeink: - Aranyhal 
Horgászbolt Makó, Aradi utca 28, Nyitva: 
H.-P.: 07:00-12:00, 12:30-17:00, SZ.:07:00-
12:00, Vasárnap: zárva. - K-FISH Horgász-
centrum Szeged, Kossuth Lajos sgt. 69-71. 
Nyitva: H.-P.:08-18, Szo.:08-13. Vasárnap: 
zárva. - Csomagolástechnika és horgászbolt 
(Napos Agro Kft.) Makó, Teleki László u. 2. 
( az udvarban) Nyitva: H.-P.: 07:30-16:00 
SZ.:08-12. Vasárnap: zárva.
Vasárnap napijegyváltásra, csakis telefonos 
egyeztetés után Oláh Sándornál van lehető-
ség. 
■ A Vályogos-tavon a mágneshorgászat ti-
los, mivel zavarja a horgászatot, illetve zava-
rólag hat a halakra. Ezen túl amennyiben ezt 
horgászbottal végzik, ez megtévesztő, hiszen 
jogosulatlan vagy meg nem engedett hor-
gászmódszerre utalhat!
■ Ellenőrzési tapasztalatok: Horgászren-
dünk értelmében, a tavon horgászóknak kö-
telező a szájfertőtlenítő  spray és a ponty-
matrac megléte és annak használata. Vala-
mint a fogási eredmények nyomon követhe-
tősége érdekében EGYÉNILEG kell tárolni-

uk zsákmányukat, azt a horgászat befejezé-
séig NEM vihetik el a partról, értékesíteniük 
TILOS! Valamint a megtartani kívánt zsák-
mányt NE csak a napijegybe írják be, hanem 
az Állami-Horgászjegy mellékletét képező 
FOGÁSI NAPLÓ -ba is!
■ Kérjük a tisztelt sporttársakat, hogy Ne 
vegyék zaklatásnak, ha esetleg 1 napon akár 
több társadalmi halőr is megjelenik a tópar-
ton, és elkéri az okmányaikat, a munkájukat 
végzik. Hiszen közös érdekünk a tó halainak 
védelme és a renitensek kiszűrése. A közös-
ségi vagyon elleni cselekményeket egyesüle-
tünk fokozottan szankcionálja. 
 Ezért is kérjük a horgásztársakat /elsősor-
ban a napijegyeseket/ amennyiben a Vályo-
goson szeretnének horgászni, ismerjék meg 
a Vályogos-tó horgászrendjét! Mert annak 
nem ismerete nem mentesít annak betartási 
kötelezettsége alól. Továbbá, a kifogott hala-
kat – pl. törpeharcsát - a parton eldobni, sze-
méttároló edénybe helyezni tilos, azt el kell 
vinni a horgászat közben keletkezett szemét-
tel együtt. 
■ Gépkocsival csak 
száraz időben lehet a 
horgászhely közelé-
be állni, a partvonal-
tól legalább 6 méter-

re, ahol lehet, az úthoz közel, azonban a köz-
lekedési utakat szabadon kell hagyni, sátrat 
vagy podot állítani csak a partvonalon köz-
lekedők és a szomszéd horgászok zavarása 
nélkül lehet. A gátakra és a DÉLI PARTSZA-
KASZRA még száraz időben sem szabad au-
tóval behajtani, és kétkerekű járművet a tó 
partvonalán csak tolni lehet! Kérjük figye-
lembe venni a kihelyezett táblák utasításait.
■ A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17. 
§-a alapján kutyáikat pórázon vezessék, el-
kerülve ezzel a véletlen támadásokat, atro-
citásokat. Valamint a parton állatok legelte-
tése, a partvonal és a partvonalat szegélye-
ző ingatlanok szennyezése vagy károsítása 
nem megengedett, önkormányzati intézke-
dést vonhat maga után.
■ Egyesületünk még ebben az évben terve-
zi 500 kg 3-nyaras ponty és 1300 kg első- és 
2-nyaras keszeg telepítését. Sajnos a halter-
melők ütemezése és a lehalászat számára 
egyre kedvezőtlenebbé váló időjárás miatt 
ezek a tervek módosulhatnak.

vezetőség
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