
KISZOMBOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INFORMÁCIÓS LAPJA

XXX. ÉVFOLYAM
2021. 02. SZÁM   

MÁRCIUS

KISZOMBORI
HÍRADÓ





3KISZOMBORI HÍRADÓ2021.  MÁRCIUS

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
SZOcIÁlIS RENdElETEK 
MódOSÍTÁSA
■ Kiszombor Nagyközség Önkormányza-
ta Képviselő-testületének feladat- és ha-
táskörében Kiszombor Nagyközség Pol-
gármestereként a 478/2020. (XI. 3.) Korm. 
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre te-
kintettel, a katasztrófavédelemről és a hoz-
zá kapcsolódó egyes törvények módosítá-
sáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. 
§ (4) bekezdésében a veszélyhelyzet idejé-
re kapott felhatalmazás alapján eljárva el-
fogadta az egyes pénzbeli és természetbeni 
ellátásokról szóló 4/2021. (II. 25.) önkor-
mányzati rendeletét, valamint módosítot-
ta a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás-
ról szóló 10/2015. (V. 27.) önkormányza-
ti rendelet kedvezményekről szóló rendel-
kezéseit. 

• A legfontosabb ellátások jogosultsági 
feltételei a következők:
A rendkívüli települési támogatás annak 
adható, 
a) akinek családjában az egy főre jutó havi  
 nettó jövedelem a 47.500 Ft-ot, 
b) gyermeket nevelő családban az egy főre  
 jutó havi nettó jövedelem az 52.500 Ft- 
 ot,
c) egyedül élő kérelmező esetén a havi 
 nettó jövedelem a 68.500 Ft-ot nem ha 
 ladja meg.
Az egyedül élő 65. életévét betöltött nyug-

díjas személy, amennyiben havi jövedelme 
nem haladja meg a 116.000 Ft-ot, írásbe-
li kérelemre a 60 literes szabványedényzet 
megvásárlásához legfeljebb 8.000 Ft össze-
gig rendkívüli települési támogatásban ré-
szesíthető.

• A temetési segély annak állapítható 
meg,
a) akinek családjában az egy főre jutó jö-
vedelem nem haladja meg a 114.000 Ft-ot,
b) egyedül élő esetén pedig a 128.250 Ft-
ot.

• Rendszeres gyógyszertámogatásra jo-
gosult az a kérelmező 
a) akinek családjában az egy főre jutó havi 
nettó jövedelem a 71.250 Ft-ot, 70. életév-
ét betöltött kérelmező esetén a 78.375 Ft-
ot, egyedülálló esetén pedig a 85.500 Ft-ot 
nem haladja meg,
b) valamint a háziorvos vagy a kezelőorvos 
által igazolt havi rendszeres gyógyszerkölt-
sége a 4.000 Ft-ot eléri,
c) és közgyógyellátási igazolványra nem 
jogosult.

• Az eseti gyógyszertámogatásra az a ké-
relmező jogosult, 

akinek családjában az egy főre jutó havi 
nettó jövedelem a 85.500 Ft-ot, egyedül-
álló esetén a 114.000 Ft-ot nem haladja 
meg.

• Települési támogatásként nyújtott la-
kásfenntartási támogatásra az a személy 
jogosult, 

akinek a háztartásában az egy fogyasz-
tási egységre jutó havi nettó jövede-
lem nem haladja meg az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb összegének a 
290%-át (82.650 Ft/fő), és a háztartás 
tagjai egyikének sincs vagyona.

• Egyszemélyes háztartásban – a (3) be-
kezdésben foglaltaktól eltérően - lakás-
fenntartási támogatásra jogosult 

az a személy, akinek havi nettó jövedel-
me nem haladja meg az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb összegének 
a 350%-át (99.750 Ft/fő), és vagyona 
nincs.

• A 120 literes szabványedényzet szerin-
ti hulladékgazdálkodási közszolgáltatá-
si díja 50 %- ának megfelelő díjkedvez-
ményre jogosult 

az önálló (kétszemélyes) háztartásban 
élő házaspár, illetve élettársak, ha mind-
kettőjük 70. életévét betöltött személy, 
amennyiben a családban az egy főre 
jutó havi jövedelem nem haladja meg a 
97.000 Ft-ot.

A rendelet megtalálható a www.kiszombor.
hu honlapon, további tájékoztatásért for-
dulhatnak a Kiszombori Polgármesteri Hi-
vatal szociális ügyintézőjéhez.

 A korlátozó intézkedéseket figyelembe 
véve a március 15-ei ünnepség sajnálatos 
módon idén is elmaradt, ahogy az ünnepi 
koszorúzás is szűk körben valósult meg.
 Lázár János, országgyűlési képviselő úr 
és Szirbik Imre, polgármester úr a délelőt-
ti órákban a Kossuth- és Petőfi-szobornál 
csendes főhajtással adózott a 1848-49-es 
események hősei előtt, ahogy a képviselő 
testület tagjai is lerótták tiszteletüket a haza 
nagyjai előtt.

MEGEMLÉKEZÉS  -  MÁRCIUS 15.
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BÖlcSŐdEI HÍREK

■ Kiszombor Nagyközség Önkormányza-
ta az utóbbi időszakban két jelentős pályá-
zatot nyújtott be, melyek jelenleg elbírálás 
alatt állnak.

⊲ A Nagyszentmiklósi utca - Óbébai utca - 
Ökrös utca közötti szakaszának mindkét ol-
dalán, összesen 1000 négyzetméter felületen 

térkővel történő járdafelújításra nyílhat le-
hetőség a Belügyminisztérium Önkormány-
zati feladatellátást szolgáló fejlesztések tá-
mogatása felhívás alapján. A megpályázott 
pályázati forrás 20 000 000 Ft.  

⊲ A TOP-2.1.3.-16. kódszámú, Települési 
környezetvédelmi infrastruktúra-fejleszté-

sek tárgyú kiírás alapján a település belterü-
leti csapadékvíz-hálózatának további fejlesz-
tésére van mód pályázati forrás bevonásával. 
A benyújtott pályázat bruttó 400 000 000 Ft 
értékű projektmegvalósítást tartalmaz. 

Mindkét pályázat esetében bízunk a pozitív 
elbírálásban!

■ Januárban új évünket beszoktatásokkal 
kezdtük. Hála istennek nagy az érdeklődés 
a bölcsődénk iránt, sokan szeretnék igénybe 
venni szolgáltatásunkat. Ebben a hónapban 
esett az első nagy hó, mindannyiunk örömé-
re. Boldogan hógolyóztak, szánkóztak a gye-
rekek, építettünk hóembert.
      Február 16-án hagyományainkhoz híven 
megtartottuk farsangi délelőttünket. Idén 
a járványhelyzet miatt, szülők nélkül, ma-
gunk közt farsangoltunk. A gyermekek na-
gyon élvezték a jelmezbe bújást, mi magunk 
is maskarát öltöttünk a gyerekek csodájá-
ra. Volt tánc, lufifújás, bábelőadás, hangsze-
rekkel ijesztgettük a telet, majd a délelőttöt 
a finom bölcsis túrófánkkal zártuk. Sajná-
latunkra nem minden gyermek tudott részt 
venni ezen a napon. A hónap végén végleg el 
kellett búcsúznunk régi bölcsődénktől, mi-
vel átvette új tulajdonosa. Így udvari játéka-
ink áthozatalra kerültek. A kis bölcsődése-
ink nagy izgalommal figyelték a játékokkal 
tele érkező traktort. Jelenleg várjuk, hogy 
birtokba vehessük szép nagy udvarunkat. 
Közben pedig zajlanak házi továbbképzése-
ink és akkreditációs képzéseink online for-
mában.

Ferencsik Mónika 
kisgyermeknevelő

■ A tél során több volt bölcsődésünk csa-
ládjától kaptunk ruha- és játékfelajánlást, 
amit nagyon köszönünk! Második alkalom-

mal érkezett számunkra adomány dr. Bacsa 
Saroltától is, amit ezúton is hálásan köszö-
nünk. Játékokat és gyermekruhákat küldött 
számunkra Svédországból. Nagy részét itt 
a bölcsődében fogjuk használni váltóruha-
ként, de a családsegítő szolgálat segítségével 
rászoruló családoknak is juttattunk belőle.
 Szeretnénk köszönetet mondani a kép-
viselő-testületnek és a polgármester úrnak, 
mert vásároltak bölcsődénk számára egy 
szárítógépet. Ez nagyban hozzájárul a ko-
ronavírus elleni védekezésünkhöz is, hiszen 
segítségével az összes textíliánkat (gyermek 
ágyneműk, plédek, törölközők, pelenkák, te-
rítők, konyharuhák, plüssjátékok, munkaru-
hák…) fertőtleníteni tudjuk.
 Április 12-16 között, 8-tól 16 óráig be-
iratkozást tartunk bölcsődénkben. Azoknak 
a családoknak a jelentkezését várjuk, akik 
2021 szeptemberétől tervezik gyermekük 
bölcsődébe adását. A gyermekek felvétele 
folyamatos a nevelési év során, de jó, ha jel-
zik szándékukat a hasonló korosztályú cso-
portok kialakítása érdekében.

Érdeklődni és beiratkozni a pandémia mi-
att telefonon lehet. Bölcsődénk telefonszá-
ma: 0662/297070, vagy 0630/3490354. Sze-
retettel várunk minden érdeklődő családot.
   Hosszú évek óta hagyomány már bölcső-
dénkben, hogy húsvét előtt megnyitjuk ka-
puinkat bölcsődés gyermekeink testvérei 
előtt. Izgatottan szokták várni ezt a délelőt-
töt, hiszen kíváncsiak arra, hol és hogyan 
tölti kistestvérük a mindennapokat, és közö-
sen keresik a fűben elrejtett csokitojásokat. 
Sajnos ebben az évben ezt a programunkat 
is zárt kapuk mögött tudjuk megvalósíta-
ni.   Minden kedves családnak kívánunk kel-
lemes húsvéti ünnepet és mindenekelőtt jó 
egészséget! 

Pópityné Hegyes Szilvia 
bölcsődevezető

PÁlYÁZATI HÍREK

SÉRElMEK A PSZIcHIÁTRIÁN - 
INGYENES JOGSEGÉlYSZOlGÁlAT
Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai kezelése során?
Ne hagyja annyiban!
Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez már ne történhessen 
meg!
Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06-1/342-6355, 06-70/330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

PSZIcHIÁTRIAI SZEREK VISElKEdÉSI PROBlÉMÁKRA
Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rendellenes-
ség" miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek 
állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse 
az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt.
Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a 
hiperaktivitás témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!

KÖZSZOlGÁlATI FElHÍVÁS

Amit kínálni tudunk:
•	 Egyéni	bánásmód	 	
•	 Családias	hangulat
•	 Szeretetteljes	légkör
•	 Gyermekközpontú	szemlélet
•	 Nevelési	tanácsadás
•	 Bőséges	játékkészlet

•	 Életkornak	megfelelő	csoportok	
 és napirend
•	 A	gyermekek	szükségleteinek	
 megfelelő egészséges étrend
•	 Változatos	családi	programok
•	 Szakmailag	jól	felkészült,	
 gyermekszerető kisgyermeknevelők
•	 Gyönyörű	környezet
•	 Klimatizált	épület,	tágas,	világos	
 csoportszobák
•	 Nagy,	füvesített,	jól	felszerelt	
 játszókert
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óVOdAI HÍREK
OvIBAn IS, MEG nEM IS
■ Februárban az óvodai csoportok még tel-
jes létszámban működtek. Ezért a gyerekek-
kel közösen tudtuk feldolgozni a farsangi té-
makört. Megismerkedhettek a magyar nép-
hagyományokkal, a kisze, - illetve a busó-
járással. Sajnos idén elmaradt a falunkban 
már hagyományos busós felvonulás, így a 
gyerekek képekről, videófelvételekről sze-
reztek ismereteket e világhírű magyar ha-
gyományról. Kitekintettek a nagyvilágba is, 
ahol laptopon nézhettek felvételt a velen-
cei, illetve a riói karneválokról. Szerencsére 
e téren, nagyon jól felszerelt az óvodánk esz-
köztára. Ma már nemcsak laptopok, hanem 
projektor is a gyerekek, nevelőik rendelkezé-
sére áll, hogy egy-egy foglalkozást még szín-
vonalasabbá tegyen. A csoportok megismer-
kedtek a farsangi jelképekkel. Bohócokat, ál-
arcokat színeztek, festettek. A dajka nénik 
pedig farsangi fánksütéssel lepték meg az 
óvoda apraját és nagyját. 
 Nevelési feladatainkat csak a szülőkkel 
való együttműködésben és rendszeres kap-
csolattartással tudjuk eredményesen megva-
lósítani. Amíg ősszel a jó időben még az ud-
varokon szerveztük meg, most ismét egy új 
módon - online formában tartottuk a szülői 
értekezleteket - rugalmasan alkalmazkod-
va a lehetőségekhez. Mindenki a zártkörű 
Facebook csoportjába töltötte fel a fontos in-
formációkat a csoportról, az óvodai életről, a 
várható programokról. Úgy gondolom, hogy 
ez a lehetőség azonban nem tette lehetővé a 
mindenre kiterjedő személyes kommuniká-
ciót, az azonnali kontaktot. Többen nem kö-
vetik az internetes felületet, ezért a szülői ér-
tekezleten elhangzottakat egy-egy tájékozta-
tó plakát keretében, a faliújságokra is kihe-
lyeztük. 
 Február 26-án emlékeztünk meg hagyo-
mányainknak megfelelően arról, hogy intéz-
ményünk 138 éves lett. Ennek méltó megün-
neplésére a Ficánka csoport nevelői vállalták 
egy projekthét megszervezését és lebonyolí-
tását. Az ovirádióban mindennap más cso-
port jelentkezett be. Tehetséges kis gyerekek 
verset mondtak, majd közös énekléssel kö-
szöntötték az éteren keresztül az óvodát. A 
csoportok feladatként kapták, hogy minden 
kisgyermek egy színes papírkorongba raj-
zolja le önmagát. A sok - sok korongból vé-
gül egy vidám és jó hosszú százlábú készült, 
amit	a	FOLYOSÓ	GALÉRIÁN	meg	is	lehe-
tett tekinteni. A projekthét zárónapján, azaz 
pénteken, közösen megtekintettük az elké-
szült százlábút, majd az udvaron megkez-
dődött az ünnepség. Vershallgatás után ve-
zetőnőnk mesemondással lepte meg a gye-
rekeket, majd közös táncos mozgással foly-
tatódott a vidám délelőtt. A szülinap nem 
lehet	 teljes	 torta	 nélkül!	 A	 KISZOMBORI	

CUKRÁSZÜZEM	 és	 az	 egyik	 kedves	 szü-
lő	 -	Csuhajné	Gera	Mariann	közbenjárásá-
val az óvoda apraja és nagyja óriási százlá-
bú muffintortát kapott, melyet nagy öröm-
mel fogyasztottak el. Ezúton is köszönjük a 
finom meglepetést!
 Március a megújulás, az újjászületés hó-
napja. A gyerekekkel beszélgettünk a ta-
vaszról, a virágokról, köztük is a hóvirágról. 
Megünnepeltük a nőnapot. Közös verselés-
sel, énekléssel, apró meglepetésekkel, virá-
gokkal kedveskedtek a kisfiúk a kislányok-
nak, akik vendégül látták a fiúkat. Természe-
tesen minden csoport máshogy ünnepelt, de 
a közös kapocs a nők, a lányok iránti tisz-
telet, az elfogadás, a szeretet megalapozása, 
annak elmélyítése mindenhol jelen volt.
 Március 8-tól azonban egy kormánydön-
tésnek köszönhetően, ismét online formá-
ban folytatódik az óvodai nevelés, mindany-
nyiunk legnagyobb bánatára. De a megelő-
zés, egymás védelme most a legfontosabb! 
Mindenkitől kitartást, toleranciát, türelmet 
kértünk. Össze kell fognunk a járvány meg-
állításáért. Ezért elkezdődött a fertőtlenítés, 
a mosdók, játékok, bútorok takarítása. És el-
kezdődött az online munka is, mely a tava-
lyihoz hasonlóan működik. Facebook felüle-
teken tartjuk a kapcsolatot a gyerekekkel és 
a szüleikkel. Segítjük őket a mindennapok-
ban játékos feladatokkal, mesével, feltöltött 
énekkel.	 Reméljük,	 hamarosan	 nem	 csak	 a	
képernyők előtt találkozunk! Mindenkinek 
jó egészséget kívánunk!

Balázs Tímea, óvodapedagógus

■ A rendkívüli helyzet mindenkitől felelős 
és pozitív hozzáállást, rugalmasságot kíván. 
Mi is igyekszünk megfelelő megoldásokat 
találni arra, hogy biztonságosan, de az eddig 
megszokotthoz leginkább hasonlító módon 
folytassuk nevelőmunkánkat - akkor is, ha 
gyermekekkel teli az óvoda és a rendkívüli 
szünetben is. Amíg lehetett, a legtöbb előre 
megtervezett programunkat sikerült meg-
valósítanunk. Bár a közös karácsony meg-
ünneplése a vírusfertőzések miatt elmaradt, 
de igyekeztünk szabadtéren több közösségi 
programot is megszervezni. Ha nem is tu-
dott személyesen jelen lenni általános isko-
lánk igazgatónője- Szabóné Vígh Erzsébet - 
egy részletes online tájékoztatót küldött ne-
künk, hogy így tudjuk hasznos információk-
kal segíteni az iskolába készülő gyermekek 
szüleit. A szokásos gyermekvédelmi konfe-
rencia is elmaradt, de a jelzőrendszer tagja-
ként online eljuttattuk az éves beszámolón-
kat a gyermekvédelmi munkánkról. A ne-
velési értekezletünket is sikerült megtarta-
ni. Ilyenkor értékeljük az első félév nevelő-
munkáját, vállalt feladatainkat, és összesít-
jük a mérési eredményeinket, no, meg a bel-

ső tudásmegosztásra is ez a legmegfelelőbb 
alkalom. 
 A kiváló összefogással megvalósított ovi-
szülinap mellett más meglepetés is várt 
ránk. Baranyiné Zsuzsika kezdeményezésé-
re- (a régi kültéri asztalok javítására kért se-
gítséget)	a	DUOCOR	Kft.	nyújtott	támoga-
tást intézményünknek. Nagylelkű adomá-
nyuknak köszönhetően 6 speciális kültéri 
gyermekasztalt kaptunk, mely kiváló lehe-
tőséget nyújt majd a jó időben az udvari el-
foglaltságokhoz. Személyesen és a sajtó köz-
reműködésével is megköszöntük munkáju-
kat, felajánlásukat és polgármesterünknek is 
a szállításban való segítségét.
 Az ovirádióban a szülinapra készülőd-
ve már sok kisgyerek megmutatta, milyen 
ügyes versmondó, és milyen szépen tud éne-
kelni, és erről a Facebook oldalunkon bepil-
lantási lehetőséget is nyújtottunk a kedves 
szülőknek. Most viszont egy talpraesett kis 
mesemondó lánykáról szeretnék hírt adni. 
Balázs Viola vett részt - óvodánkat képvisel-
ve - a Százszorszép Mesegyűrű mesemon-
dó	 versenyen	 a	 Szent-Györgyi	 Agora	 szer-
vezésében- ebben a helyzetben online mó-
don. Nagyon büszkék vagyunk rá, bátor ki-
állására	és	 szép	szövegmondására.	Gratulá-
lunk, Viola! Sok sikert kívánunk neked majd 
az iskolában is.
 Március 8-tól rendkívüli szünetet rendel-
tek el az óvodákban, hogy a járvány terjedé-
sét csökkenteni lehessen, és minél több em-
bert megóvjanak a fertőzéstől, annak súlyos 
szövődményeitől. Azonnal megszerveztem 
az online kapcsolattartást és az ismeretnyúj-
tást, és örömmel látom, milyen kreatívan és 
ötletesen folytatják a nevelőmunkát kollégá-
im. Természetesen ehhez a gyerekek és szü-
leik csatlakozása is szükséges, és öröm látni 
a gyermekek munkáit, a szülőkkel közös te-
vékenységeket és a visszajelzéseket. 
 A rendeletek változására rugalmasan re-
agáltunk, és azonnal tájékoztattam a szülő-
ket a gyermekfelügyeletről. Felkínáltam a 
lehetőséget azoknak, akik semmilyen más 
módon nem tudnak gyermekeikre vigyáz-
ni. Szeretném megköszönni mindazoknak, 
akik mindenféle hangulatkeltés nélkül ezt 
megértették, és lehetőségeik szerint meg-
oldották a gyermekeik otthoni felügyeletét. 
Megköszönöm azoknak is, akik csak azokon 
a napokon veszik igénybe az ügyeletet, ami-
kor dolgoznak. Sokan a családtagjaikkal, a 
nagyszülőkkel oldják meg ezt, és így tudják 
biztonságban tartani a kicsiket, mert sajnos, 
ez a vírus nem válogat. A bajban össze kell 
fogni, és vigyázni egymásra. Nagyon szeret-
ném és remélem, hogy hamarosan ismét az 
oviban tudjuk fogadni az összes kisgyerme-
ket.

Börcsökné Balázs Márta, óvodavezető
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KÉPES BESZÁMOló óVOdÁNK ÉlETÉBŐl
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ISKOlAI HÍREK

Folytatás a 8. oldalon!

KEdVES SZülŐK!
Minden család életében vannak olyan ese-
mények, amelyek meghatározzák a követ-
kező néhány év történéseit, minőségét. Az 
iskolaválasztás is egy ilyen nagyon fontos 
pont, s ebben szeretnék most Önöknek se-
gítséget nyújtani néhány hasznos informá-
cióval.
• Mit kell tudni az iskolaotthonról?
Az alsó tagozat mind a négy évére jellemző. 
A gyermekek reggel nyolc órától délután né-
gyig az iskolában vannak. Két tanítónő gon-
doskodik arról, hogy jól érezzék magukat, és 
közben sokat tanuljanak. Az egyik a humán, 
a másik a reáltárgyakkal ismerteti meg őket 
játékos formában. A felszerelést hétfő reg-
gel hozzák be az osztályba, és pénteken vi-
szik haza. Mindennap, a pedagógusok segít-
ségével elkészítik a házi feladatot, ezért nem 
szükséges hordani a táskát. Természetesen, 
ha valaki hét közben is szeretne gyakorolni, 

hazakérheti a könyvet/füzetet, s gondoskod-
ni kell a másnapi visszaküldésről.
• van-e szabálya, mikorra kell megtanul-
ni írni, olvasni?
Az egész évet erre szánjuk, hiszen nagyon 
fontos, hogy megfelelő alapokkal indulja-
nak a következő évfolyamokhoz. A tanítók 
figyelembe veszik az egyéni haladási ütemet 
is, ezért nem mindenki egyszerre fejezi be a 
bevésési folyamatot. A tankönyvek is ehhez 
alkalmazkodnak. 
• Mire számíthatnak matematikából?
20-as számkörben számolnak az első évfo-
lyamosok. A számfogalmukat ebben a kör-
ben alapozzuk játékos formában sok-sok fel-
adattal, kísérletezéssel, dramatikus játékok-
kal. 
• Mikor készül el a házi feladat?
A szaktárgyi felkészítő órák rendkívül fonto-
sak, ezekben csoportbontást is alkalmazunk, 
itt készülnek el a házi feladatok.  A pedagó-

gusok segítségével itt tanítjuk őket önállóan 
tanulni. Már ekkor kezd kirajzolódni, hogy a 
többféle tanulási módszerből, kinek melyik 
lesz a legtesthezállóbb. Ezek az órák alapoz-
zák meg azt, hogy később önállóan is képe-
sek legyenek elvégezni a feladott írásbeli és 
szóbeli tanulnivalót. Ez a folyamat (pedagó-
gus segítség) még a felső tagozaton is foly-
tatódik, hiszen a bejövő új tantárgyak sok-
színűsége miatt mindegyiket kicsit másként 
kell tanulni.
• van-e választható tárgy?
Az etika/hit és erkölcstan tantárgyról a szü-
lők döntenek a beiratkozáskor, s ennek ha-
tálya a következő év végéig (2022. augusz-
tus 31.) szól, menet közben nincs lehető-
ség a módosításra. Az eddigi gyakorlat azt 
mutatja, hogy római katolikus és református 
hittan működik iskolánkban. Megfelelő lét-
szám esetén más vallás is indítható. 

TÁJÉKOZTATó AZ óVOdAI FElVÉTElIRŐl
■ Az óvoda a gyermek hároméves korá-
tól a tankötelezettség kezdetéig nevelő in-
tézmény. Az óvoda az üresen maradt férő-
helyekre felveheti azt a gyermeket is, aki a 
harmadik életévét a felvételétől számított 
fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, 
a településen lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkező hároméves 
és annál idősebb gyermek óvodai felvételi 
kérelme teljesíthető. 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint a 
gyermek abban az évben, amelynek augusz-
tus 31. napjáig a harmadik életévét betöl-
ti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 
négy órában óvodai foglalkozáson kell, hogy 
részt vegyen.

 A szülő – tárgyév május 25. napjáig be-
nyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos 
érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az 
augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek 
a negyedik életévét betölti, a Kormány ren-
deletében kijelölt szerv felmentheti az óvo-
dai foglalkozáson való részvétel alól, ha a 
gyermek családi körülményei, sajátos hely-
zete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt 
kell meghallgatni, csak az óvodavezető és a 
védőnő kérhető fel.

 Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a 
szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló 
gyermeket kellő időben az óvodába nem írat-
ja be, szabálysértést követ el. A szabálysértés 
pénzbírsággal is büntethető.

 Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alap-
ján történik. Az óvodába a gyermek harma-
dik életévének betöltése után vehető fel. A 
szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét 
bármikor kérheti, a gyermekek felvétele fo-
lyamatos. Az óvoda köteles felvenni, átvenni 
azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvo-
da körzetében lakik. Ha a gyermekek az év 
folyamán a 3. életévük betöltésével a felvétel-
re jogosulttá válnak, a szülő gyermeke óvo-
dai felvételét, átvételét bármikor kérheti.

Az óvoda illetékessége, működési területe: 
Kiszombor nagyközség teljes közigazgatá-
si területe. 

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a 
gyermek nevére kiállított személyazonos-
ságot igazoló hatósági igazolványokat, to-
vábbá a szülő személyazonosságát igazoló 
hatósági igazolványokat és lakcímet igazo-

ló hatósági igazolványát. 
Az óvodába a 2021/22. nevelési évre elektro-
nikus úton is be lehet iratkozni (kzovoda@
gmail.com). Ebben az esetben a beiratkozás-
hoz szükséges iratok bemutatására az első 
óvodai nevelési napon kerül sor.

 A szülő az óvodai nevelésben történő rész-
vételre jogszabály alapján kötelezett gyerme-
két köteles beíratni a közleményben meg-
határozott időpontban. A napi 4 órában 
óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülő-
je – amennyiben gyermeke az óvodakötele-
zettségét külföldön teljesíti – köteles arról a 
beiratkozás idejének utolsó határnapját kö-
vető 15 napon belül írásban értesíteni az Ok-
tatási Hivatalt. A külföldre távozó gyerme-
kek, tanulók esetében a szülők bejelenté-
si kötelezettségüket az alábbi linken tehetik 
meg: 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/
kulfoldre_tavozas_bejelentese

 Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda 
vezetője dönt. A döntést az óvoda vezetője 
a kérelem benyújtásától számított 30 napon 
belül hozza meg. A jogorvoslatra - a közlés-
től, ennek hiányában a tudomására jutásától 
számított - 15 nap áll rendelkezésre. A jog-
orvoslati kérelmet a fenntartó önkormány-
zat jegyzőjéhez címezve az óvoda vezetőjé-
hez kell benyújtani.

(A tájékoztató közzétételre kerül: az önkor-
mányzat és az óvoda honlapján, valamint a 
polgármesteri hivatal hirdetőtábláján.)

A Kiszombori 
Karátson Emília Óvodába

(6775 Kiszombor, 
József A. u. 19.)
a 2021/2022. 
nevelési évre 

2021. április 20-án és 21-én 
(8.00–16.00 óráig) 

lehet a gyermek 
felvételét kérni.
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Nemere István: A korona kalandjai
 „Volt, hogy elveszett, és megtörtént, hogy 
teljes tudatossággal betörtek őrzőhelyére és el-
vitték olyanok, akik azt nem érdemelték meg. 
Tették meglett férfiak, igazi hercegek, de kis-
fiúk, sőt csecsemők fejére. Hogy megszerez-
zék, összeesküdtek, loptak, gyilkoltak, rabol-
tak. Uralkodásuk mindennél fontosabb jelvé-
nyeként viselték magyar, francia, német, cseh, 
lengyel királyok, öltek és haltak érte sokan, 
sok csatában.”
 „Hogyan került elő, miért tartották nyolc 
évig a megszállt Németországban, és hogyan 
került az Egyesült Államok legjobban őrzött 

erődjébe? Miféle diplomáciai és egyéb játsz-
mák zajlottak le az 1970-es években, amikor 
kiderült, hogy Carter elnök kormánya vissza-
adná azt a magyaroknak? És milyen mester-
kedésekkel és szépnek nem nevezhető akciók-
kal próbálták egyesek megakadályozni, hogy 
mégis visszakerülhessen a magyar nép tulaj-
donába?”
Alka Joshi: A hennaművész
„A tizenhét éves Lakshmi mindent hátrahagy, 
hogy elmeneküljön poros falujából és bántal-
mazó házasságából. Néhány kitérő után az 
1950-es évek pezsgő életű, rózsaszín város-
ába, Dzsaipurba kerül, ahol hennaművész-

ként fokozatosan elnyeri a város leggazda-
gabb asszonyainak bizalmát. Ám, míg a ma-
gas kasztbeli vendégei rábízzák legféltettebb 
titkaikat, a különleges motívumai és bölcs 
tanácsai miatt egyre népszerűbb hennafestő 
féltve őrzi a sajátját.
Egy nap azonban olyasmi történik, ami ve-
szélybe sodorhat mindent, …”
Jennifer Chambliss Bertman: Könyvvadá-
szok 
A 9-12 éves korosztály (vagy 9-99 éves ko-
rig bárki) igazán imádhatja Emily és barát-
ja kalandjait.  Ki ne szeretne részt venni egy 
könyvvadászaton!? Már a párosítás is remek; 

KÖNYVTÁRI HÍREK

A hittant a tanulók többnyire a plébánia/pa-
rókia épületében tanulják a hitoktatók veze-
tésével.
• Mivel foglalkoznak a gyerekek szaktárgyi 
órán kívül?
Nem tanórai jellegű óra az angol nyelvi szak-
tárgyi felkészítő. Ennek lényege, hogy nincs 
kötelező értékelés, megfelelés. A pedagógus 
szóban, a beszélt nyelv szépségeire építve 
motiválja őket. Megtanulnak számolni, szí-
neket, családtagokat, testrészeket, használa-
ti tárgyakat neveznek meg környezetükből. 
Dalokat és verseket mondanak, tanulják a 
helyes kiejtést. 

 Az informatikalaborunkban megismer-
tetjük a gyerekeket a billentyűzettel, a sza-
bályos egérhasználattal, rajzoló program-
mal, az internet használatával. Az elmúlt 
év bebizonyította számunkra, hogy már eb-
ben a korban el kell kezdeni az alapok meg-
ismertetését, hiszen bármikor szükség lehet 
a használatára a digitális tanrend alatt.
 Egyéni fejlesztő foglalkozásokon azokkal 
a tanulókkal foglalkozik a pedagógus, aki 
hiányzott, és pótolnia kell, vagy a napi tan-
anyag elsajátítása nem megfelelő. Ez a fog-
lalkozás teljes mértékben arra irányul, hogy 
senki ne maradjon le a többiektől. A fejlesz-
tések mellett a tehetséggondozásra is sort 
kerítünk, hiszen vannak néhányan, akik 
sokkal gyorsabb ütemben képesek haladni. 
Őket tanulmányi versenyekre készítjük fel, 
illetve olyan feladatokat oldanak meg, me-
lyek gondolkodtatók, megoldásuk nem egy-
szerű. 
 Beilleszkedési, tanulási magatartási ne-
hézséggel (BTMN) küzdő tanulóinkkal fej-
lesztő pedagógus, tanulási zavarral küz-
dőkkel (SNI) gyógypedagógus foglalko-
zik hetente. Akiknek  mozgásszervi vagy 
belgyógyászati (asztma, túlsúlyos, allergi-
ás, magas vérnyomásos) problémája van, 
gyógytestnevelő várja. Pszichológus, szociá-
lis segítő, utazó-gyógypedagógus áll a gyer-
mekek és a szülők rendelkezésére a nevelé-
si problémák megoldásának segítésében. A 

védőnők rendszeresen látogatják az osztá-
lyokat, minden évfolyam fogazatát a fogor-
vos ellenőrzi, a kötelező szűréseket és oltá-
sokat az iskolaorvos végzi. Az iskolarend-
őr előadásokkal segíti a tanulókat eligazod-
ni a közlekedés, a szenvedélybetegségek, az 
áldozattá válás megelőzése, az internetes ve-
szélyek témaköreiben. Megismerteti ugyan-
akkor a rendőrség segítő tevékenységét is. 
A tűzoltóság, mentők szakemberei érthető, 
szemléletes előadásokkal mutatják be mun-
kájukat tanulóinknak egy-egy rendezvény 
kapcsán. 
• Hol tarják meg a testnevelésórákat?
Az alsó tagozat épületében van tornaszoba, 
ezért nem kell átjárni a tornacsarnokba. Az 
egyenruhához a méreteket a beiratkozáskor 
vesszük fel, fizetni is ekkor kell. (Sárga pólón 
elöl a település, a hátán az iskola címere ta-
lálható, unisex sötétkék nadrág.)
 A művészeti iskola fafúvós, rézfúvós, zon-
gora, gitár, kézműves, néptánc, zeneelmélet 
tanszakjain tanulhatnak az érdeklődők kö-
zel harminc éve. A néptánc heti két óráját 
a testnevelésórában tartjuk. Tanulóink na-
gyon ügyesek, évről évre jól látható az évfo-
lyamok közti fejlődés.
• Mit lehet tudni az étkezésről?
Az Óbébai utcai épületben található ebédlő-
be sétálnak át délben. Így megismerik a nagy 
iskolát is. Akinek valamilyen intoleranciá-
ban szenved, feltétlenül szólni kell, mert van 
lehetőség egyéni menüre.
• Mikor lesz a beiratkozás?
Április 15-16-án csütörtök-pénteken. Előtte 
mindenkit postai és elektronikus úton kiér-
tesítünk a szükséges iratokról, melyeket hoz-
ni kell. A beiratkozás személyes vagy online 
formáról is később fogunk jelezni, jelenleg 
nem tudunk pontosat mondani.
• Kik lesznek a tanítók?
1-4. évfolyamon van forgás, tehát a minden-
kori negyedikesek kezdenek szeptember-
ben. Sajnos, ezt viszont nem mindig tud-
juk tartani. Jelenleg egy negyedik osztá-
lyunk van, az új tanévben viszont kettőt sze-
retnénk indítani. A negyedikben jelenleg kis 

felmenőben Moldován Orsolya tanító mel-
lett felsős diplomával is rendelkező tanító/
tanárok is tanítjuk a gyerekeket, ami a jövő 
év első osztályába nem vihető át. Már pon-
tosan tudjuk, hogyan szeretnénk indítani a 
2021/2022-es évet, de véglegeset csak a be-
iratkozás és intézményfenntartói engedély 
után mondhatunk.
• Kapnak-e segítséget a szülők, mit kell be-
szerezni szeptemberre?
Igen, májusban az iskola hivatalosan kiküldi 
postai/elektronikus úton az ajánlást.
• Juttatások, programok, melyeket iskolánk 
nyújt:
A tankönyvek ingyenesek, településünk ön-
kormányzata iskolakezdési támogatással se-
gíti a szülőket. A „Kiszombori Diákokért 
Alapítvány” már több mint 30 éve segíti ta-
nulóinkat. Az Oláh Veronika Alapítvány az 
alsó tagozatot fejleszti eszközökkel, jutalom-
könyvekkel, berendezési tárgyakkal, udvari 
kiülővel, rendezvényekkel. A helyi könyvtár 
dolgozóival együtt már az iskolakezdés ko-
rai szakaszától elindítjuk a könyvtár megis-
mertetését és sokat teszünk azért, hogy ol-
vasó váljanak diákjaink. A művelődési ház 
gyakran nyitja meg kapuit rendezvények, 
néptánc gyakorlások színhelyéül, színházlá-
togatásra, szabadidős programok megvaló-
sítására. Velük is igen jó kapcsolat köt össze 
minket. Bérlettel látogatjuk a Szegedi Nem-
zeti Színház gyermekelőadásait, ahol a lát-
vány mellett felkészítjük tanulóinkat az elő-
adásokon való viselkedésre, felkeltjük érdek-
lődésüket a kultúra iránt. 
 Tisztelettel kérem Önöket, hogy ha lehet-
ségessé válik a személyes találkozás, jöjjenek 
el gyermekükkel együtt nyílt óránkra, (ami-
nek időpontjáról azonnal értesítünk min-
denkit, mihelyt szabad lesz), ahol maguk is 
meggyőződhetnek arról, hogy mindannyian 
azért dolgozunk, hogy gyermekük harmoni-
kus, családias, jó légkörű iskolában sajátítsa 
el a tudás alapjait!
Üdvözlettel:

Szabóné vígh Erzsébet
      intézményvezető



könyvek, kalandok!
Papp Dóra: Tükörlelkek
„Kriszti és Orsi nem is lehetnének különbö-
zőbbek.
A végzős Péterfi Krisztina mintadiák. Szín-
ötös mindenből, illemtudó, népszerű lány, a 
szülei szeme fénye. Legalábbis kívülről ez lát-
szik. Olyan titkai és gondolatai vannak, ame-
lyeket még önmagának sem mer bevallani, 
nemhogy a szüleinek vagy a környezetében 
bárkinek is. De, mint tudjuk, a titkok egyfoly-
tában azért küzdenek, hogy előbb-utóbb fel-
színre kerülhessenek...
Fekete Orsolyát úgy becézik: Tragédia. Ő az a 
lány, aki a saját rettenetes, kibírhatatlan stí-
lusába és az üvöltő metálzenébe menekül a 
problémái elől. A lány, akinek mindenki is-
meri a titkát, de a teljes igazságot csak ő és a 
legjobb barátja, Eszter tudja. A lány, aki ve-
rekszik, cigizik, káromkodik, és úgy általában 
háborúban áll az egész világgal, és aki hosszú 
évek óta küszködik az egyszerű emberi kap-
csolatokkal. De ez változhat, csak kell valaki, 
aki segít neki ebben...” 

 Négy könyv, melyet a legutóbbi könyv-
rendelésünkből (bővebb leírással) ajánlunk 
Önöknek. 
 Amint lehet, a jól bevált KönyvAblakot 
újra működtetni, tájékoztatni fogjuk olva-
sóinkat Facebook oldalunkon. Szeretnénk, 
ha ezek a könyvek is eljutnának, sok örömöt 
szereznének önöknek, még ha személyesen 
nem is áll módunkban átadni. 
 Amikor kézbe veszik a könyvet - melyet 
még nem olvastak-, egy pillanatra minden-
ki szemében megvillan a kétely. Nem tudni, 
mivel állnak szemben. Vajon jó lesz? Érde-
kes lesz? Olvasmányos, izgalmas, nyújt vala-
mi újat?
 Aztán jönnek a visszajelzések: Nagyon 
jó volt…, … valami hasonlót kérek!, … és 
olyan nincs, hogy…, hát, hogy ne lenne! Hi-
szen mindenkinek találunk kedvére való kö-
tetet. 
 Valószínű, hogy mire az újság megjelenik, 
még nem lehet személyesen kölcsönözni, 
de mindenkitől kérjük a türelmet és kitar-

tást. Addig is nézzék ki saját részükre, me-
lyik könyv lesz a következő, amit szeretné-
nek elolvasni. 
(http://corvina.sk-szeged.hu/WebPac.
csmkdb/CorvinaWeb?action=advancedsear
chpage)

Vigyázzunk egymásra!
Könyvtárosok
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■ Programok a honismereti körrel
(Már amit és ahogy lehet.)
 Húsvéti játékok gyermekeknek! 
1. Fess, díszíts húsvéti tojást, vagy ké-
szítsd el a rajzos tervét, és küldd el a fotóját a 
kzhonismeretikor@gmail.com e-mail-címre 
március 23-áig (a név nélküli facebook meg-
jelenési hozzájárulással együtt).
Az alkotásokat 24-25-én kedvelheti a lakos-
ság a honismereti kör facebook oldalán.
Az első 3 legtöbb kedvelést kapó gyermek 
értékes húsvéti csomagot kap.
Alkoss, közben jól szórakozhatsz, és még 
nyerhetsz is. 
Várjuk munkáitokat. 

2. Locsolóvers-mondási verseny!
Vedd fel szüleiddel videóra húsvéti locsoló-
versedet, versmondásodat!
Küldd el nekünk a kzhonismeretikor@
gmail.com e-mail-címre március 26-áig 
a facebookon megjelenési hozzájárulással 
együtt. 27-én kedvelheti a lakosság a honis-
mereti kör facebook oldalán.
Az 5 legtöbb kedvelést kapó gyermeknek 
húsvéti édességekkel köszönjük meg a szép 
verseket. 

3.Húsvéti tojáskeresés! 
A kiszekereséshez hasonlóan a falu tíz pont-
ján rózsaszín nejlontasakban apró nyuszika 
és tojás vár rátok április 1-jén. (És ez nem 
tréfa!!) 
Készíts fotót a helyszínen, és küldd el a Kiss 
Mária Hortensia Honismereti Kör oldalára 
messengerüzenetben! 
A megtaláló gyermek útvesztőbelépőt és 
édességet nyer.  

FElNŐTTEKNEK tojásfa-bokor díszítő já-
ték!  
Március 20-áig küldje el fotóját az alkotásról 
a facebookon névtelenül megjelenési hozzá-
járulással együtt. 
21-én a lakosság kedvelései alapján a 3 leg-
több kedvelést kapott tojásfa vagy bokor ké-
szítője húsvéti jellegű csomagot nyer. 
Teremtsünk jó hangulatot környezetünkben 
ezzel is.  

Nagyszombaton a már korábban jelzett JÓ-
TÉKONYSÁGI	 SÜTEMÉNYVÁSÁR	 a	 ví-
rushelyzet	miatt	sajnos,	ELMARAD	az	ígért	
meglepetésprogrammal együtt. 
A kiszombori húsvéti tojásbokor és élőkép 

20-án, szombaton elkészül, reméljük, kis ta-
vaszi-húsvéti hangulatot keltünk vele min-
denki számára.

MINDENKINEK BOLDOG 
HÚSVÉTI 

ÜNNEPET ÉS JÓ EGÉSZSÉGET 
KÍVÁNUNK! 

Kis zombori füzetek 4. Kiszombor egyko-
ron. Ebben a tavaszi hónapban megjelenik a 
régi kiszombori képeket felvonultató füzet. 
Adományért lehet hozzájutni a szép kivitele-
zésű kiadványhoz.

A középiskolások 50 órás közösségi szolgá-
latukat a honismereti körnél is letölthetik a 
nyáron. 

Helytörténeti	Gyűjteményünket	gyarapítot-
ták az elmúlt időszakban: Kovács Erzsébet, 
Nagy Zoltán, Csanádi Ferenc, Papp Máté, 
Kovács Judit, Kovács Hunor. Köszönjük szé-
pen.

A KMHHK tagsága nevében 
Endrész Erzsébet

■ Az elmúlt időszak mindenki számára 
megpróbáltatásokkal telt. Jelen helyzetben 
talán még fontosabb az egymásra figyelés, 
valamint hogy hálát tudjunk adni a minden-
napoknak, ezért szeretnénk kedves klubta-
gunk biztató gondolatait megosztani min-
den olvasóval. 

„Csendesen búcsúztunk a tavalyi évtől. Az új 
esztendő reméljük, mindenkinek meghozza 
a boldogulást, a jobb és szebb jövőt. Bízzunk 
egy új kezdetben! 
Sajnos el kell fogadnunk a ránk mért terhe-
ket, amit a nehezen járható utak elibünk tár-
nak. Azért az út mentén is nyílhatnak virá-

gok, hiszen a borult égbolt után is mindig 
kisüt a nap, ami átmelengeti a szíveket. Sze-
retettel gondoljunk egymásra, felejtsük el a 
fájó sebeket, a rossz álmokat. Várjuk a tavasz 
ébredését új reményekkel, összefogással, ami 
erőt ad az elkövetkező időkben.”

napraforgó idősek klubjának tagja

KISZOMBORI SZOcIÁlIS ÉS GYERMEKJólÉTI INTÉZMÉNY HÍREI

HONISMERETI HÍREK



nAGy AZ öRöM...
■ Február huszonötödike délelőtt. Lassan 
begördült a Móricz Zsigmond utcai iskola 
udvarára a teherautó két zöld zsindelyes kis 
pavilonnal. A gyerekek éppen az udvaron 
voltak, s nem tudták a rakomány érkezését. 
- Ez a miénk lesz?- kérdezték ujjongva, tap-
sikolva, hurrázva. Ez volt a legszebb ajándék, 
amit mi, az Oláh Veronika Alapítvány tagjai 
kaphattunk tőlük.
A sofőr is benne volt egy pedagógus hirtelen 
jött remek ötletének megvalósításában: 
-	Üljenek	be	a	gyerekek	a	pavilonba	még	a	
lerakodás előtt!?
Boldogan emeltük fel őket az önkormány-
zattól átjött segítőkkel, akik Fancsali Zoltán, 
Frank Zoltán, Kerekes László voltak.
No, most volt nagy az öröm! 
- Itt tartsuk a matekot! Az énekórát! De itt is 
játszhatunk...

Végül is lerakodtunk, s ismét kipróbáltuk, 
befér-e egy osztálynyi gyerek. Így már, egy-
mást nem zavarva, két tanulócsoportot is le-
het foglalkoztatni. A belülről is lambériázott 
építmények alatti terület kikövezéséhez az 
önkormányzathoz fordultunk segítségért. A 
vásárláshoz az anyagi fedezetet - 520 ezer fo-
rintot - a 2019-ben benyújtott NEA nyertes 
pályázatból tudtuk fedezni.
Szösszenetek az alsós kisdiákoktól erre a 
kérdésre: Miért jó, hogy van két új pavilo-
nunk?
- Azért tetszik nekem az új kiülő, mert na-
gyon jól mutat az iskola udvarán, árnyékot 
ad, és nagyon szép.
- Tudunk majd az udvaron tanulni, lehet szí-
nezni, jókat beszélgetni.
- Nagyon jó, hogy több kiülőnk van, mert 
így többen elférünk, ha ott szeretnénk ját-
szani.

- Azért szeretem, mert ott tudok beszélget-
ni, pihenni, ha a fociban elfáradok, és búvó-
helynek is szuper.
- Jó hogy nem kell zsúfolódni, mint amikor 
csak az első kiülőnk volt. Tudunk zavartala-
nul beszélgetni.
 Újabb terveinkhez várjuk a gyógyító ke-
gyelmet és a tisztelt kiszomboriak támoga-
tását. Közeli tervünk: remélhetőleg a közel-
jövőben minden osztálynak lesz egy foga-
dott gyümölcsfája a "tankertben"!
 Kérjük, támogassák 1 százalékos felajánlá-
sukkal is alapítványunkat:
 Oláh Veronika Alapítvány. 
 6775 Kiszombor Móricz Zs. u. 4. 
Adószám: 18290763-1-06 Bankszámla-
szám: 56800016-10014949.

Süliné Rácz Emőke 
alapítványi elnök
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VÁlYOGOSI HÍREK
■	A	SARS-CoV-2	koronavírus	okozta	világ-
járvány miatt elrendelt veszélyhelyzeti intéz-
kedések ideiglenes szigorítása okán a horgá-
szattal, a horgász- és horgászsport rendezvé-
nyekkel, valamint a horgászati ügyintézés-
sel, okmánybiztosítással kapcsolatban ki-
adott eljárásrendről a mai napon ismét új, 
kötelező érvényű (VIII.) tájékoztató került a 
MOHOSZ OHSZK részéről kiadásra, / ha-
tályos 2021. 03.08 tól / ; - Sajnos ezúttal - az 
aktuális, jelenleg romló járványügyi adatok 
ismeretében - enyhítések nem kerülhettek 
bevezetésre, és így még fokozottabb együtt-
működésre, óvatosságra kérjük a horgászo-
kat és a horgászokat kiszolgáló szervezete-
ket, vállalkozásokat is. Továbbra is alapvetés, 
hogy a kijárási tilalom időszakában - jelen-
leg 2021. március 22-ig - csak reggel 5 óra és 
este 8 óra között, egyéni szabadidős sport-
tevékenység keretében lehet horgászni, de a 
hivatalosan is sportolónak minősülő (ver-
senyzői engedéllyel rendelkező) horgász-
társak esetében a horgászversenyek március 
15-től (ha a járványügyi helyzet nem rosz-
szabbodik) már engedélyezettek lesznek. Az 

éjszakai horgászat jelenleg csak saját, köz-
vetlen vízparti ingatlanról, ott is csak családi 
körben lehetséges. Átmenetileg, március 22-
ig nem lehet jelentkezni a sikeresen elindult 
elektronikus támogatású állami horgász-
vizsgára sem, illetve ilyen vizsga e határna-
pig nem is rendezhető meg. Őszintén bízunk 
abban, hogy a hatékony járványügyi intéz-
kedések, az egyre jobban tömegessé váló ol-
tások eredményeként a jövőben újabb korlá-
tozásokra, hosszabbításokra már nem kerül 
sor, s a valódi tavasz beköszöntével a horgá-
szat teljes szabadsága is végre beköszönthet!
■ Tavunkon március hónapban napijegyes 
horgásztársaink 05 - 19 éves/féléves terüle-
ti jeggyel rendelkezők 06 – 19. április hó-
napban bármely területi jeggyel rendelkező 
sporttársunk 05 - 19 között horgászhat, illet-
ve legfeljebb addig, míg hazatérésével nem 
sérti az aktuális kijárási korlátozásokat!
■ Az állami horgászvizsgáztatás elektroni-
kus úton történik! Erre való jelentkezésről, 
ügymenetről a valyogos.hu oldalon talál se-
gédletet. A járvány miatt a kiszombori Ady 
Endre Művelődési Ház zárva van, így egye-

sületünk a korlátozás feloldásáig nem tud 
vizsgáztatást végezni. Március 22-e után 
azoknál az egyesületeknél lehet vizsgázni, 
akik saját helyiséggel rendelkeznek. 
■ A Vályogos árai nEM változnak, terüle-
ti/állami jegyek kiadása február 01-gyel el-
indult, sajnos, a járvány okozta korlátozások 
miatt, CSAKIS telefonos egyeztetés alapján: 
- Oláh  Sándornál,  telefonszám: 70 / 327-
8862. 
■ A Vályogos-tavon a mágneshorgászat ti-
los, mivel zavarja a horgászatot, illetve za-
varólag hat a halakra. Ezen túl, amennyiben 
ezt horgászbottal végzik, ez megtévesztő, hi-
szen jogosulatlan, vagy meg nem engedett 
horgászmódszerre utalhat!
■ Az év kezdetén kiemelkedő feladatként je-
lentkezik a haltelepítés megszervezése. So-
kan nem tudják, hogy ezt a hatóság által el-
fogadott halgazdálkodási terv alapján végez-
zük. A halgazdálkodás azt is jelenti, hogy 
egy változatos halfaunát fenntartva több hal-
faj több korosztályát KELL telepíteni.
 A telepítést annak előtte, a teljesülést an-
nak utána elektronikus úton a hatóságnak be 

AZ OlÁH VERONIKA AlAPÍTVÁNY  HÍREI
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kell jelenteni elektronikus formában. A ha-
tóság ezt a tevékenységet is bármikor ellen-
őrizheti. Egyébként ezt 2014-től a halgazdál-
kodási törvény elfogadását követően így kell 
végezni, eddig ezzel kapcsolatosan problé-
mánk nem volt. Jelenleg a telepítés hirdetett, 
szervezett megtekintése tilos, de a telepíté-
sek várható idejét a tervezett halmennyisé-
geket az alábbiakban közzétesszük. 
 Az első telepítést március 24-re terveztük, 
melynek során: 10 q háromnyaras ponty (két 
kilós körüli átlagsúly az ígéret szerint) 60%-
ban pikkelyes, 2 q kétnyaras ponty, 6 q ve-
gyes keszeg kerül telepítésre. Április köze-
pén 5 q háromnyaras ponty telepítését ter-
vezzük.
 Itt szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy 
a halászat nem egy teljesen előre betervez-
hető tevékenység, így váratlan időjárás vagy 
halásztechnikai problémák miatt a telepí-
tés ideje változhat vagy elmaradhat. Sajnos a 
halárak az előző évhez képest emelkedtek, és 
április hónaptól további áremelések várható-
ak. Egyesületünk Versenyterve elkészült, de 
jelenleg a hatályos szigorítások miatt nem 
tarthatunk ilyen rendezvényt sem. 
■ Egyesületünk fegyelmi bizottsága 2021. 
02. 26-án eljárást folytatott egy tagtársunk 
ellen, aki önbejelentést tett cselekmény-

ről. Amellyel a helyi Horgászrend 2. pontját 
megsértette az alábbiak szerint: 2020. szep-
tember 21-én kifogott és hazavitt 1 db 6 kg-
os nyurga pontyot.
 A Fegyelmi Bizottság a döntése megho-
zatalánál figyelembe vette, hogy az elköve-
tő önként írásban vallotta be cselekményét. 
Ezért a következő határozatot hozta: - az el-
járás alá vont személyt, 30 óra társadalmi 
munkára kötelezi, a horgászattól 2021.06.01-
ig eltiltja.  A társadalmi munka megváltásá-
ra, lehetőséget biztosít, melynek az ára 1000 
Ft/óra. Jogerőre emelkedés után, amennyi-
ben a határozatban leírtakat horgásztársunk 
nem tartja be, úgy 2023. 01.01-ig KSHE tag-
ságát felfüggeszti, állami jegyet, területi en-
gedélyt nem kaphat. A közösségi vagyon el-
leni cselekményeket Egyesületünk a jövőben 
fokozottan fogja szankcionálni! 
■ Ellenőrzési tapasztalatok: Horgászren-
dünk értelmében, a tavon horgászóknak kö-
telező a szájfertőtlenítő spray és a pontymat-
rac megléte és annak használata. Valamint a 
fogási eredmények nyomon követhetősége 
érdekében	EGYÉNILEG	kell	tárolniuk	zsák-
mányukat, azt a horgászat befejezéséig NEM 
vihetik el a partról, értékesíteniük TILOS!
Továbbá, a kifogott halakat -törpeharcsát- a 
parton eldobni tilos, el kell vinni a horgászat 

végén.	Gépkocsival	csak	száraz	időben	lehet	
a horgászhely közelébe állni, a partvonal-
tól legalább 6 méterre, ahol lehet, az úthoz 
közel, azonban a közlekedési utakat szaba-
don kell hagyni, a közlekedőket és a horgá-
szokat nem zavarhatják. A gátakra és a DÉLI 
PARTSZAKASZRA	még	száraz	időben	sem	
szabad autóval behajtani, és kétkerekű jár-
művet a tó partvonalán csak tolni lehet!
■ A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17. §-a 
alapján kérjük a tópartra kutyával kilátoga-
tókat, hogy 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.
■ A 2019. évi szja 1 %-ának felajánlásából 
egyesületünk 2020. évben 210.898 Ft kapott. 
Amit környezetrendezéshez szükséges gé-
pek karbantartására és üzemeltetésére hasz-
náltuk fel.
 A felajánlásokat köszönjük, és bízunk 
benne, hogy a 2021. évben is számíthatunk 
támogatásaitokra.

vezetőség

A Kiss Mária Hortensia Honis-
mereti Kör tisztelettel köszöni  
eddigi felajánlásaikat. Kérjük, ha te-
hetik, tegyék ezt továbbra is, támo-
gassanak e módon bennünket, a hon-
ismereti kör közösségi programja-
inak megvalósulását segítsék ezzel.  
Céljaink      az    alábbiak: Hagyomány-
ápolás. Helytörténetkutatás. Ren-

dezvényszervezés a közösségnek. Községünk környezeté-
nek óvása. Műemlékeink védelme. Aki egyetért célkitűzé-
seinkkel, és van lehetősége, kérjük, támogasson bennünket.  

Adószámunk:18479342-1-06  
Számlaszámunk: 56800016-10007833

  
A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör tagsága 

céljai:
 -Kiszombor község fejlődésének elösegítése, alakókörnyezet 
szebbé, jobbá tétele,
-az önkormányzati intézmények tárgyi ellátottságának fejleszté-
se, 
-gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok, közművelődés, tudomá-
nyos, művészeti tevékenység, valamint sport támogatása,
-a közösség érdekében öntevékeny módon résztvevők elis-
merése.

Ha céljainkkal egyetért, KÉRJÜK, személyi jövedelemadója 
1 %-ával támogassa működésünket továbbra is. 

Adószámunk: 19082930-1-06
 Köszönjük eddigi támogatásukat. 

Az alapítvány kuratóriuma 

Személyi 
jövedelemadó 1 %-a

A Kiszomborért” Alapítvány 
1991. május 8-a óta 

működik, első alapítvány 
volt Kiszomboron.
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