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Gratias Maximas
„Nagy polgármesterünk voltál, köszönjük.”

„Minden ember legnemesebb öröme, ha valami olyant cselekedhetik, 
amelynek tisztaságában nem kételkedik. Sem a cselekedet idején, sem 
a cselekedet után." Tamási Áron

2020. február 16-ával leköszönt Szegvári Ernőné, Kiszombor pol-
gármestere, és távozott Dr. Kárpáti Tibor jegyző úr is a hivatalá-
ból.

 Köszönetnyilvánításra gyűltünk össze február 13-án este a Rónay-
kúriában. Amikor ezen esemény ötlete felmerült bennünk, nem is 
mertük remélni, hogy ilyen sokan eljönnek a zomboriak közül. Ez 
a tény már önmagáért beszél. Ez a nagyszámú részvétel a néma el-
ismerés, főhajtás a két le- és elköszönő előtt. A köszönetnyilvánítás 
helyszíne sem véletlen, a szervezők tudatosan választották, válasz-
tottuk a Rónay család által épített Aladár-kúria emeleti termét, hi-
szen ezen a helyen szeretett településünk dicső korszakai, a falut épí-
tők és a település fejlődését biztosító kiemelkedő személyiségek néz-
nek le ránk a tablókról, fotókról.

Szikszai Zsuzsanna, volt települési képviselő, helyi lakos beszé-
déből idézünk:
 A majd 800 éves múltú Kiszombor története több korszakot ölel 
fel, ismerjük virágzó időszakait, de vannak ismereteink a sötét kor-
szakokról is. Az elmúlt időszak megítélésem szerintem az egyik 
aranykora Kiszombornak, ha a 30 évvel ezelőtti faluképet összevet-
jük a mostanival, oly hatalmas változások láthatók. Fejlesztések, fel-
újítások, beruházások történtek. A jót könnyű megszokni, de meg-
teremteni nagyon nehéz, a rombolásról már nem is beszélve, hisz azt 
egy-egy mondattal, egy-egy át nem gondolt cselekedettel már visz-
szavonhatatlanná tudjuk tenni. Kivételes 30 év volt ez mindannyi-
unk életében. Ezt az aranykort Nagy Tibor, egykori rendszerváltó 
polgármester mellett többek között ezen két embernek köszönhet-
jük, Szegvári Ernőné, Gyöngyikének, aki 30 éve áll a falu szolgálatá-
ban; ebből 17 évet polgármesterként képviselve településünk érde-
keit minden szinten; és Dr. Kárpáti Tibor jegyző úrnak, aki 13 éve 
kősziklaként vigyázott a Justitia sérthetetlenségére, az igazság, a tör-
vényesség, az erkölcs mindenkori betartására.
Tenni vagy nem tenni? Merni vagy nem merni? Örök dilemma 

egy-egy vezető, polgármester előtt. A legtöbb ember nemmel sza-
vaz, akár bátornak tartja magát, akár nem. A bizonytalanság és a 
kudarc lehetősége nagyon rémisztően hathat. Kiállni a meggyőző-
désem mellett, erős hittel, akarattal vigyázni a köztulajdonra, a tör-
vényességre, a településünkre; döntéseket hozni a fejlődés érdeké-
ben, belevágni pályázatokba, építeni, felújítani, nem könnyű és nem 
is mindennapi; és tegyük hozzá, sok esetben nem is hálás feladat. 
Ennek ellenére mindketten felvállalva a hivatásuk által megkapott 
feladatokat, a falu érdekeit mindig szem előtt tartva, tisztességgel, 
alázattal tették a dolgukat nap mint nap értünk, zomboriakért, a mi 
gyermekeinkért és unokáinkért. Hiszen nemcsak a mának teremtet-
tek, hanem a jövőnek is!
 Ők mindketten a falu minden lakosáért végezték munkájukat, tet-
ték ezt csöndben, nem remélve érte köszönetet, elismerést. Nyugal-
mat, biztonságot teremtettek az itt élőknek, melyeket talán nem kel-
lőképpen ismertünk fel és védtünk meg, hisz ma itt vagyunk… és 
búcsúzunk.
 De mindezek ellenére mindkettőjük neve a település történetébe a 
tisztességgel elvégzett munka és a hatalmas teljesítmény fogalmaival 
fog bekerülni, bevésődni.

 Szegvári Ernőné, Gyöngyike tősgyökeres zombori családban szü-
letett. Így mindenki ismeri őt, és ő is ismeri az itt élőket, azok örö-
meit és bánatait is.
 Az önkormányzati rendszer megalakulása óta a kiszombori pol-
gármesteri hivatalban dolgozott, mint első számú pénzügyi vezető. 
Felkészültsége, szakmai tájékozottsága, gondos munkája miatt már 
akkor elismert szakemberként tartották számon, akinek vélemé-
nyére, tanácsaira támaszkodni lehetett. Számviteli végzettsége mel-
lett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán 
2006-ban szerzett önkormányzati vezető-szakértői oklevelet.
 2002-ben választották meg először Kiszombor község polgármes-
terének, majd 2006. 10. 14-én ismét elnyerte a választók bizalmát, és 
újra a település polgármesterévé választották.
 2002-óta a Makó és Térsége Települések Társulásának elnökhe-
lyettese, majd a Makói Kistérség Többcélú Társulásának megalaku-
lása óta a társulás elnökhelyettese.

 Mint polgármester, mint önkormányzati vezető fontosnak tartotta 
a fejlesztéseket, munkásságát a dinamikus pályázati tevékenység jel-
lemezte, melynek eredményeként befolyt többletforrásokkal a falu 
arculatát meghatározó fejlesztéseket valósítottak meg. Emellett ki-
emelt hangsúlyt kapott az intézmények működőképességének meg-
őrzése, a szakmai munkájuk fejlesztésének támogatása.
 Regnálása alatt felújításra került a műemléki Rónay-kúria épüle-
te, mely új formájában összejövetelekre, családi és települési rendez-
vényekre alkalmas közösségi tér. 8 db önkormányzati bérlakás épült, 
megújultak a település járdái, buszvárói, a közterületeken virágosí-
tás, fásítás, a zöldfelületek rendezésére került sor. Megújult az Ady 
Endre Művelődési Ház épülete, a Helytörténeti Gyűjtemény, a régi 
Bagolyvár, ami jelenleg könyvtár, az óvoda, az iskolák, a polgármes-
teri hivatal. Lassan átadásra kerül az új bölcsődénk és a piac. Csak-
hogy néhány fontosabb és nagyobb beruházást említsek a teljesség 
igénye nélkül. Mindemellett nagy hangsúlyt fektetett a hagyomá-
nyok őrzésére, a helyi értékteremtésre, a források bővítésére, a mű-
ködőképesség és szakmai színvonal megőrzésére, fejlesztésére.

Páratlan fejlődésen ment át Kiszombor. Mindez elsősorban 
és egyértelműen az Ő nevéhez kötődik. Szolgálatát minden 
kiszombori lakos nevében őszintén köszönjük.

„Tettem a dolgomat, amit elvárt a falu és a lelkiismeretem.”  
Szegvári Ernőné

FELHÍVÁS AZ INGATLANOK ELŐTTI KÖZTERÜLETEK TISZTÁN TARTÁSÁRA
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Folytatás a 4. oldalon!

■ A képviselő-testület a 2020. január 28-án tartott 
soros ülése első napirendjeként elfogadta a polgár-
mesteri jelentést. 

 A rendelettervezetek, döntési javaslatok napirendi 
pontban 
módosította: 
•	 a	lakások	és	helyiségek	bérletére,	valamint	az	el-
idegenítésükre	 vonatkozó	 egyes	 szabályokról	 szó-
ló	28/2005.(XI.	29.)	KKÖT	rendeletet,	mellyel	az	ön-
kormányzati	bérlakások	bérleti	díját	10	%-kal	emelte	
meg,
•	 a	 költségelvű	 bérlet	 alapján	 biztosított	 önkor-
mányzati	 bérlakások	 bérbeadási	 feltételeiről	 szóló	
5/2002.(III.	26.)	KKÖT	rendelet,	mellyel	ezen	lakások	
bérleti	díját	3,4%-kal	emelte	meg,
döntött:
•	 a	nem	lakás	szolgáló	helyiségek	bérleti	díját	a	KSH	
hivatalos	közleménye	szerinti	3,4	%-os	inflációs	rátá-
nak	megfelelően	történő	meghatározásáról,	
•	 a	Dél-alföldi	Térségi	Hulladékgazdálkodási	Társu-
lás	társulási	megállapodásának	módosításáról,	
•	 a	 Dél-alföldi	 Térségi	 Hulladékgazdálkodási	 Tár-
sulás	 KEHOP-3.2.1-15-2016-00006	 sz.	 pályázatának	
megvalósítása során felmerülő áfa fizetési kötele-
zettség	 finanszírozásához	 szükséges	hitelszerződés	
megkötéséről	 szóló	 tájékoztatás	 tudomásul	 vételé-
ről, valamint a kezességvállalási díjra vonatkozó ke-
zességvállalási díj fizetési szerződésben foglaltak el-
fogadásáról,
•	 az	új	 intézményvezető	kinevezéséig	a	KSZGYI	 in-
tézményvezetői	feladat	ellátására	vonatkozó	megbí-
zásról,
•	 a	12	lakásos	lakóépület	elektromos	felújítási	mun-
káira vonatkozó árajánlatok bekéréséről,
•	 a	Rónay-kúria	emeleti	szintjére	ipari	PVC	beszerzé-
séről,
•	 arról,	 hogy	 az	Ökrös	 u.	 1.	 szám	alatti	 ingatlant	 a	
jövőben	 elsősorban	 lakásként	 kívánja	 hasznosítani,	
erre	tekintettel	azt	a	Kiszombori	Polgárőr	Egyesület	
részére	jelenleg	nem	adja	használatba,	és	felkérte	a	
polgármestert	arra,	hogy	az	Egyesület	helyiségigény	
megoldási	lehetőségeit	mérje	fel,	illetve	az	Ökrös	u.	
1.	szám	alatti	épület	kazánjának	cseréjére	vonatkozó-
an szerezzen be árajánlatokat, 
•	 a	 VI.	 Kiszombori	 „Villám”	 Focitorna	 rendezvény	
25.000	Ft	összeggel	történő	támogatásáról,	
•	 a	 közétkeztetési	 szolgáltatási	 szerződés	 felmon-
dásának	tudomásulvételéről,	
•	 arról,	 hogy	 a	 közétkeztetési	 szolgáltatás	 biztosí-
tása érdekében felkéri a polgármestert a szolgálta-
tó	kiválasztásához	szükséges	közbeszerzési	eljárás-
hoz	 kapcsolódó	 feladatok	 ellátására	 közbeszerzési	
szakértőktől történő árajánlatok beszerzésére és a 
legkedvezőbb ajánlatot tevő szakértővel a megbízási 
szerződés megkötésére,  
•	 arról,	 hogy	 nem	kívánja	 az	Ökrös	 utca	 forgalmát	
egyirányúsítani,
•	 az	Óbébai	u.	6.	szám	alatti	szolgálati	lakások	kon-
vektor	cseréjéről	és	a	hálózati	melegvíz	készítés	fel-
újításáról,
tudomásul vette: 
•	 a	 kamatozó	 kincstárjegy	 vásárlásáról	 szóló	 tájé-
koztatást, 
•	 a	Kiss	Mária	Hortensia	Honismereti	Kör	busós	ren-
dezvényének	lebonyolítását,

hozzájárult:
•	 ahhoz,	hogy	a	műemlékvédelmi	hatóság	előírásai-

nak	figyelembevételével	a	Rónay-kastély	toronyépü-
letének	bástyáin	a	SASIP-5	Kft.	 internetszolgáltatást	
biztosító	antennarendszert	helyezzen	el,	
•	 ahhoz,	 hogy	 a	 Kiss	 Mária	 Hortensia	 Honismere-
ti	 Kör	 2020.	 február	 19-én	 18.00	 órától	 a	 hangfür-
dő	rendezvény	lebonyolításához	a	Rónay-kúria	felső	
szintjén	lévő	rendezvényteret	igénybe	vegye,	

egyetértett: 
•	 a	Torontál-emléknap	megrendezésével.

	 Harmadik	napirendi	pontként	elfogadta	a	képvise-
lő-testület	2020.	évi	munkatervét.	

	 A	 negyedik	 napirendi	 pontban	döntött	 az	 óvodai	
beiratkozás	időpontjának	és	a	nyári	zárvatartás	meg-
határozásáról.

	 Ötödik	napirendi	pontként	döntött	a	bölcsőde	nyá-
ri	nyitvatartási	rendjének	meghatározásáról.

	 A	hatodik	napirendi	pontban	döntött	a	Kiszombori	
Roma	 Nemzetiségi	 Önkormányzattal	 megkötött	
Együttműködési	megállapodás	felülvizsgálatáról.

	 Zárt	ülés	keretében	a	Kiszombor,	Nagyszentmiklósi	
u.	3/5.	szám	alatti	önkormányzati	bérlakás	pályázat	
útján	történő	bérbeadásáról.	

	 Hetedik	 napirendi	 pontként	 az	 egyéni	 képviselői	
indítványokban	foglaltakról	az	alábbiak	szerint	dön-
tött: 
•	 az	önkormányzat	Szervezeti	és	Működési	Szabály-
zatáról	szóló	14/2019.	(XI.	31.)	önkormányzati	rende-
let	módosítására	vonatkozó	szándékkal	egyetért,	és	
felkéri	a	polgármestert,	hogy	az	erről	szóló	-	a	jegy-
ző	által	előkészített	rendelettervezetet,	hatásvizsgá-
lati lapot és indokolást magába foglaló - előterjesz-
tést	a	2020.	március	havi	ülésére	terjessze	elő,
•	 az	elővásárlási	jog	bejegyzése	tárgyú	egyéni	kép-
viselői	indítványhoz	a	polgármester	által	az	elővásár-
lási	jog	bejegyzésével	kapcsolatban	a	jogszabályi	és	
szakmai	 háttér	 tárgyában	 adott	 tájékoztatást	 tudo-
másul	veszi,	valamint	a	Helyi	Építési	Szabályzat	leg-
közelebbi kötelező felülvizsgálata és a Településren-
dezési Terv módosításának előkészítése során meg 
kell	vizsgálni	az	elővásárlási	jog	bejegyzésének	lehe-
tőségét	az	 indítványban	foglalt	 ingatlan	 (Kiszombor,	
Óbébai	úti	 tanyák	76.)	 vonatkozásában,	valamint	 fi-
gyelembe	kell	 venni	 a	 képviselői	 indítványban	és	a	
tájékoztatásban foglaltakat, 
•	 felkéri	a	polgármestert	arra,	hogy	az	indítványban	
szereplő	 „Kiszomborért	 Elismerő	 Oklevél”	 elismerő	
cím	adományozására	vonatkozó	-	a	jegyző	által	elő-
készített	rendelettervezetet,	hatásvizsgálati	lapot	és	
indokolást magába foglaló - előterjesztést a 2020. 
április	havi	ülésére	terjessze	elő,
•	 hogy	az	 indítványban	 foglaltakkal	nem	ért	egyet,	
ezért	 a	 közművelődésről	 szóló	 17/2010.	 (VII.	 28.)	
KNÖT	rendeletet,	valamint	a	Kiszombor	nagyközség	
közösségi	 színterének	 használati	 szabályzatát	 nem	
kívánja módosítani,
•	 hogy	az	 indítványban	 foglaltakkal	nem	ért	egyet,	
és	kizárólag	a	nemzeti	köznevelésről	szóló	2011.	évi	
CXC.	törvényben,	valamint	a	nevelési-oktatási	intéz-
mények	működéséről	és	a	köznevelési	intézmények	
névhasználatáról	szóló	20/2012.	(VIII.	31.)	EMMI	ren-
deletben	meghatározott	közösségi	szolgálatot	támo-
gatja,

-	 az	indítványban	szereplő,	a	temetőkről	és	a	temet-
kezésről szóló 20/2000.(IX. 26.) KKÖT. rendelet mó-
dosítására	vonatkozó	szándékkal	egyetért,	és	felké-
ri	a	polgármestert,	hogy	az	erről	szóló	-	a	jegyző	által	
előkészített	rendelettervezetet,	hatásvizsgálati	lapot	
és indokolást magába foglaló - előterjesztést a 2020. 
május	havi	ülésére	terjessze	elő.

	 Végül	 kilencedik	 napirendi	 pontként	 az	 Ifjúsági,	
Kulturális,	Sport	és	Szabadidő	Bizottság	határozata-
iban foglaltakról az alábbiak szerint döntött: 
•	 a	21/2019.	 (XII.	 17.)	 I.K.S.SZ.B.	határozatában	 fog-
laltakat	figyelembe	véve	az	önkormányzat	2020.	évi	
költségvetésében	a	Művelődési	Ház	kiadásai	közé	a	
20.000	Ft	előadói	díjat,	és	a	80.000	Ft	előadási	költ-
séget	az	eredeti	előirányzat	terhére	betervezi,
•	 hogy	a	15/2019.	(XII.	17.)	I.K.S.SZ.B.	határozatának	
visszavonását	tudomásul	veszi,
•	 a	20/2019.	(XII.	27.)	I.K.S.SZ.B.	határozatában	fog-
laltakat megismerve felkéri Kövesdi Lászlót a Trianon 
100	éves	évfordulójára	tervezett	rendezvény	ponto-
sítására,	illetve	arra,	hogy	tájékoztassa	a	Képviselő-
testületet	 arról,	 hogy	 valóban	elállt-e	 a	 rendezvény	
megrendezésének szándékától,
•	 a	22/2019.	(XII.	27.)	I.K.S.SZ.B.	határozatában	fog-
laltakat	megismerve	elfogadja	Baranyi	Sándor	vállal-
kozó	 felajánlását,	és	 felhatalmazza	a	polgármestert	
az	 információbiztonsági	 szakértő	 véleményének	 fi-
gyelembevételével	a	szolgáltatási	szerződés	megkö-
tésére,

•	 a	19/2019.	(XII.	27.)	 I.K.S.SZ.B.	határozatában	fog-
laltakat	megismerve	tájékoztatja	az	Ifjúsági,	Kulturá-
lis,	Sport	és	Szabadidő	Bizottságot,	hogy	Kiszombor	
nagyközségnek	nincs,	és	nem	is	volt	testvérfalu	kap-
csolata	más	településekkel,	ezért	a	 testvérfalu	kap-
csolatot	 Magyarvalkó	 településsel	 nem	 lehet	 fel-
éleszteni,
•	 hogy	a	11/2019.	(XII.	17.)	 I.K.S.SZ.B.	határozatában	
foglaltakat	tudomásul	veszi,
•	 hogy	az	Ifjúsági,	Kulturális,	Sport	és	Szabadidő	Bi-
zottság	 2020.	 január	 21-i	 ülésének	 határozataiban	
foglaltakat	megismerve	 az	 utcanév-tájékoztató	 táb-
lák	elkészítésének	költségét	az	önkormányzat	2020.	
évi	költségvetésében	az	eredeti	előirányzat	 terhére	
betervezi.
 
A képviselő-testület a 2020. február 11-én tartott 
soros ülése első napirendjeként elfogadta a polgár-
mesteri jelentést. 

 A rendelettervezetek, döntési javaslatok napirendi 
pontban 
döntött: 
•	 a	 „Közétkeztetés	 Kiszombor	 Nagyközség	 Önkor-
mányzata	 számára”	 tárgyú	 közbeszerzési	 eljárás	
megindításáról,
•	 az	üveghulladék	gyűjtésére	alkalmas	gyűjtőedény	
telepítési	helyszíneinek	meghatározásáról,
egyetértett:	
•	 a	 „Közétkeztetés	 Kiszombor	 Nagyközség	 Önkor-
mányzata	számára”	tárgyú	közbeszerzési	eljárásban	
az	Ajánlati	felhívásban	foglaltakkal	

Harmadik	napirendi	pontként	megvitatta	a	2020.	évi	
költségvetési rendelet-tervezetet. 



■	Januárban	ismét	szülőcsoportos	beszélgeté-
seket	 tartottunk	 csoportjainkban.	 A	 Napsugár	
csoportban	a	gyermekek	önállóságának	megfe-
lelő	támogatásáról	beszélgettek	a	kisgyermek-
nevelők	a	szülőkkel.	Nagyon	fontos	téma	ez,	hi-
szen	a	gyerekek	ezekben	a	korai	években	 ta-
nulnak	meg	olyan	tevékenységeket,	amelyek	a	
későbbi	 önálló	 életvitelhez	 lesznek	 szüksége-
sek.	Ezért	nem	mindegy,	hogy	milyen	szülői,	ne-
velői	hozzáállást	tapasztalnak	meg	az	első	pró-
bálkozásaik idején. A biztatás, a támogatás, a 
dicséretek,	 a	 tevékenységek	 elismerése,	 az	
elegendő	idő	biztosítása	a	kezdeti	„ügyetlenke-

dések”	 idején,	megnöveli	 a	 gyerekek	 önbizal-
mát,	bátorságát.	Viszont	ha	kapkodunk,	sürge-
tünk,	 inkább	megcsinálunk	helyettük	mindent,	
akkor	önállótlanná	és	bátortalanná	válhatnak.	
	 A	Katica	csoportos	gyerekek	szülei	a	szoba-
tisztaság	kialakulásának	kérdéskörét	járták	kö-
rül.	Ez	szintén	fontos	téma,	hiszen	ezen	a	terü-
leten	 is	 meghatározó	 a	 felnőttek	 támogatása,	
türelme.	A	szülőcsoportos	beszélgetések	egyik	
nagy	 előnye	 az,	 hogy	 a	 szülők	megoszthatják	
egymással	 tapasztalataikat,	 egymást	 meghall-
gatva	ötleteket	meríthetnek.	
	 A	 február	 a	 bölcsődénkben	 is	 a	 farsangról	

szól.	Vidám	díszítéssel,	 farsangi	mondókákkal,	
farsangi fánkkal, dalokkal és jelmezes, zenés 
családi	délutánnal	próbáljuk	meg	elűzni	el	a	te-
let. 

PóPItYnÉ HEgYES SZILVIA 
BöLcSődEVEZEtő
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonát képező

Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 3/B szám 4. ajtó alatt lévő lakásának bérletére.

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő lakások 
bérletéről szóló rendeletének megfelelően, pályázatot az a nagy-
korú személy nyújthat be:
•	 aki	vállalja,	hogy	a	bérleti	szerződés	 fennállása	alatt	életvitel-
szerűen a bérleményben lakik,
•	 a	megpályázott	lakásra	óvadékként	1	havi	lakbérnek	megfelelő	
összeget befizet az önkormányzat számlájára

A lakás havi bérleti díja: 352 Ft/m2/hó
A bérleti szerződés határozatlan időtartamra szól.

Pályázni lehet egy 53 m2-es, 2 szobás komfortos lakás bérletére.

Az érdeklődők a pályázati űrlapot és mellékleteit átvehetik a Pol-
gármesteri Hivatalban, ahol további részletes felvilágosítás kap-
ható.
A pályázatok beadási helye: 

Kiszombori Polgármesteri Hivatal  
Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.
Határideje: 2020. március 20.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. március 31.
A lakás bérbeadásának időpontja: 2020. április 1.

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSI TÁJÉKOZTATÓ
tISZtELt LAkOSSÁg!
■	Tájékoztatjuk	Önöket	 arról,	 hogy	Kiszombor	
Nagyközség	Önkormányzatának	Képviselő-tes-
tülete	 a	 47/2020.	 (II.	 11.)	 KNÖT	 határozatával	
hozzájárulását	adta	ahhoz,	hogy	a	Szegedi	Hul-
ladékgazdálkodási	 Nonprofit	 Kft.	 Kiszombor	
nagyközség	 területén	 az	 alábbi	 helyszíneken	
összesen	10	db	1.100	literes,	öblös	üveg	csoma-
golási	hulladék	gyűjtésére	alkalmas	gyűjtőedé-
nyeket	helyezzen	el:

•	 Árpád	utcai	szennyvízátemelő	melletti	terület
•	 József	A.	utca	buszmegálló	mögötti	területe,
•	 Ladányi	utca	–	Porgányi	utca	sarok,
•	 Nagyszentmiklósi	utcai	szelektív	sziget,
•	 Óbébai	utca	–	Kör	utcai	sarok,
•	 Szegedi	utca	–	Szőlő	utca	sarok,
•	 Régi	Makói	utca	–	Tisza	utca	sarok,
•	 Szántó	K.	J.	utca	–	Károlyi	utca	sarok
•	 Szegedi	utcai	buszmegálló	melletti	terület,
•	 Vasút	utca	–	Kölcsey	utca	sarok.

A kihelyezést követően kérjük a csomago-
lási üveghulladékokat (befőttesüveg, italos 
üveg) ezen gyűjtőedényekbe történő elhe-
lyezését.

kiszombor 
nagyközség 
önkormányzata

BÖLCSŐDEI HÍREK

Farsang napja eljött már, 
kezdődik a jelmezbál.
Zeneszóra vígan lép, 
ring a tarka báli nép.

Nagy mulatság van itt ma, 
ezerféle maskara.

Perdül, fordul, integet, 
búcsúztatja a telet.

Lévai Erzsébet: Farsang napján

Szegvári Ernőné polgármester a képviSELő-tEStüLEthEz intézEtt éS 
Szirbik imrE  aLpoLgármEStEr úrnak átadott íráSbELi nyiLatkozatávaL
 a poLgármEStEri tiSztSégérőL 2020. FEbruár 16. napjávaL LEmondott. 

az új polgármester megválasztásáig a polgármesteri teendőket 
Szirbik imrE alpolgármester látja el.

tiSztELt LakoSSág!
tájékoztatjuk Önöket, hogy Szirbik imre alpolgármester úr fogadóórája 

a korábbi polgármesteri fogadóórának megfelelően: minden szerda 8.00-12.00 óra.
kiszombor nagyközség Önkormányzata
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Folytatás a 6. oldalon!

ÓVODAI HÍREK
SOk-SOk OVIS ÉLMÉnY AZ ÉV ELSő 
HónAPjAIBAn IS
■	A	 legtöbben	 azt	 mondják,	 hogy	 a	 janu-
ár	„olyan	unalmas	és	hosszú,	nem	történik	
semmi	az	ünnepek	után”…-	hát	ez	az	ovi-
ban	biztosan	nem	így	van!
	 Igyekszünk	mindannyian	olyan	izgalmas-
sá	 és	 tartalmassá	 tenni	 a	 januári,	 február	
eleji	 időszakot,	 hogy	 legyen	 mindenkinek	
mire	emlékezni.	Több	olyan	program	való-
sult	meg,	ami	igazi	élményt	nyújtott	óvodás	
gyermekeinknek.
 Idén először ünnepeltük meg közösen 
óvodánkban	 -	 hagyományteremtő	 célzat-
tal	-	a	magyar	kultúra	napját.	Mind	azt,	ami	
valamilyen	 módon	 a	 magyar	 emberekhez	
kötődik	próbáltuk	a	gyerekekhez	közelíte-
ni,	 érthetővé,	 kézzelfoghatóvá	 tenni.	 Egy	
szép	kiállítást	állítottunk	össze	az	óvoda	fo-
lyosóján.	 Volt	 ott	 népi	motívumokkal	 hím-
zett	 terítő,	 párnahuzat,	 agyagedények	 so-
kasága	 vagy	 lexikonok,	 melyek	 bemutat-
ták	 híres	 épületeinket,	 festőinket,	 költőin-
ket,	 meseíróinkat.	 Láthattunk	 szakács-	 és	
süteményes	 könyveket,	 melyek	 felvonul-
tatták	a	méltán	világhíres	magyar	gasztro-
nómiát.	Nem	maradhatott	ki	a	Béres-csepp,	
vagy	a	híres	szegedi	papucs	sem,	no,	és	a	
szaloncukor	meg	a	Túró	Rudi	is	ott	sorako-
zott.	 Lehetetlen	 valamennyit	 felsorolni,	 de	
a	lényeg	az,	hogy	a	gyerekek	rácsodálkoz-
hattak,	hogy	ez	valójában	mind	magyar.	A	
kiállítás	mellett	 -	 a	magyar	 kultúra	 napján	
-	 január	 22-én	 színvonalas	műsorral	 igye-
keztünk	 a	 gyermekek	 élményét	 még	 ma-
radandóbbá	 tenni.	A	Himnusz	közös	meg-
hallgatása,	eléneklése	után	Sinko	Misike	a	
Ficánka	csoportból	elszavalta	Újvári	Anna:	
„Magyar	vagyok”	című	versét,	majd	Markó	
Gina	óvó	néni	játszotta	el	hegedűjén	a	Ma-
gyarország	 című	 dalt.	 Ezt	 követően	 Bába	
Hajnalka	 néptáncoktató	 jelent	meg	 jelleg-
zetes	 dél-alföldi	 népviseletben.	 A	 gyere-
kek	rácsodálkozhattak	a	ruha	szépségére,	
és	megismerhették	a	szegedi	papucsot	és	
annak	rövid	történetét.	A	hangulat	fokozá-
saként	Tariné	Tóth	Hajnalka	az	Apátfalvi	ci-
terazenekar	vezetője	és	ifj.	Majoros	Zoltán	
ismert	népdalokat	játszottak	citerájukon.	A	
gyerekek	 együtt	 énekeltek	 a	 felnőttekkel	
vidám	hangulatot	teremtve.
	 A	Bajnok	csoport	népzenére	bemutatott	
táncos	gyakorlatai	 tovább	 színesítették	az	
előadást.	A	hangulat	tetőpontjaként	ifj.	Ma-
joros	 Zoltán	 és	 Bába	 Hajnalka	 fergeteges	
néptáncbemutatója	 következett,	 mely	 a	

gyerekekre	és	felnőttekre	olyan	hatást	gya-
korolt,	hogy	a	végén	üdvrivalgás	és	tapsvi-
har	köszöntötte	a	táncosokat.	Felemelő	és	
egyben	felejthetetlen	élmény	volt	mindany-
nyiunk	számára.	Köszönet	érte.
	 Szülői	 kezdeményezésre	 vadőr	 is	 járt	
az	 oviban,	 hiszen	 a	 téli	 időszakban	 sokat	
beszélgetünk	 a	 gyerekekkel	 az	 erdeink-
ben vadon élő állatokról, a vadetetésről. 
Igyekszünk	megalapozni	 a	 gyermekekben	
a	bennünket	körülvevő	környezet	szerete-
tét.	Zatykó	Zoltán	a	Földeáki	Deák	Vadász-
társaság	vadőre	ismertette	a	gyerekekkel	a	
környékünkön	élő	erdei	állatok	életét,	 jel-
legzetességeiket,	 a	 róluk	 való	 gondosko-
dás	 főbb	 jellemzőit.	 Zoli	 bácsi	 unokája	 is	
a	mi	 ovisunk,	 így	 gyakorló	 nagypapaként,	
lelkes	 beszámolója	 elvarázsolta	 a	 gyere-
keket.	Hangos	csodálkozással	jutalmazták,	
amikor	a	vadőr	bácsi	megszólaltatta	a	kü-
lönböző	vadak	behívására	szolgáló	eszkö-
zök	 valamelyikét.	 Látszott	 a	 vadőr	 bácsin,	
hogy	olyan	ember,	aki	szívvel-lélekkel	végzi	
a	munkáját,	és	imádja	az	állatokat.	Így	volt	
teljesen	 hiteles	 a	 gyermekek	 szemében.	
Köszönjük!
	 Február	 első	 napjaiban,	 a	 szülők	 nagy	
megelégedésére,	félévet	záró	néptánc	be-
mutató	valósult	meg	az	óvoda	tornaszobá-
jában	Hajnal	 János	néptáncoktató	vezeté-
sével.	A	nagycsoportos	gyermekek	színvo-
nalas,	jó	hangulatú	műsoron	keresztül	mu-
tathatták	be	az	eddig	elsajátított	tudásukat.
	 Az	 élményszerzést	 megcélozva	 a	 Nap-
raforgó	és	Katica	csoport	közös	kirándulá-
son	vett	 részt,	ahol	a	szegedi	Kölyökpark-
ban	 felejthetetlen	 perceket	 tölthettek	 ön-
feledt	 csúszdázással,	 mászással,	 ugrálás-
sal,	 vagyis	 játékkal.	 Minden	 kisgyermek	
önfeledten játszott társaival, de legfőképp 
azok	élvezték,	 akik	még	 sosem	 jártak	 ha-
sonló	játszóházban.	Már	a	buszon	visszafe-
lé	azt	kérdezték,	hogy	mikor	jövünk	legkö-
zelebb?	Igen!	Azt	hiszem,	ez	a	lényeg,	hogy	
a	 gyermekek	 a	mindennapos	 tevékenysé-
gek	mellett	felejthetetlen	élményekkel	gaz-
dagodjanak az óvodai élet során.

jAnI EdIt, óVOdAPEdAgógUS

■	Fontos	feladatunk,	hogy	a	világra	nyitott,	
a	szépre,	a	jóra	fogékony	gyerekeket	nevel-
jünk.	Egy	-	egy	új	ismeretet,	aktuális	prog-
ramot	minél	többoldalúan	közelítsük	meg	a	
gyerekekkel,	 hogy	 közben	 tudásuk	 bővül-
jön,	és	sok	pozitív	 inger	érje	őket.	Ezt	 tet-
ték	a	magyar	kultúra	napja	után	a	Naprafor-

gó	csoportosok,	amikor	a	makói	könyvtár-
ba	látogattak	el.	Azon	túl,	hogy	az	új	épület	
szépségét	megláthatták,	még	 egy	 lehető-
séggel	bővült,	hogy	hova	mehetnek	-	most	
még a szüleikkel, később talán saját ma-
guk	-	az	igényes	kulturálódásért.	Nem	utol-
sósorban	az	épület	melletti	 sok	baglyot	 is	
megfigyelték,	és	a	valóságban	is	 tanulmá-
nyozták	ezeket	az	érdekes	madarakat.	Ezt	
az	élményt	a	követő	napokban	megbeszél-
ték,	nagyon	szép	kisbaglyokat	készítettek	a	
gyerekek.	
	 Miért	 is	 fontos,	 hogy	 intézményen	 kívül	
is	 nyújtsunk	 ismereteket	 a	 gyerekeknek?	
Azért	 mert	 komplexen,	 a	 maga	 valóságá-
ban ismernek meg dolgokat és azért is, 
mert	például	sokan	közülük	még	nem	utaz-
tak	 autóbusszal	 Makóra,	 ismeretlen	 volt	
nekik	a	könyvtár	gyermekkuckójába	veze-
tő	magas	lépcsőzés,	és	ha	ilyen	tapasztala-
tokat szereznek, akkor legközelebb maga-
biztosabban	vesznek	részt	a	hasonló	kalan-
dokban.
	 Nagyszerű	 sporteszközökkel	 gazdago-
dott	 a	mi	 óvodánk	 is.	 A	 BMSK	 Sport	 Köz-
hasznú	 Nonprofit	 Kft.	 4	 egységcsoma-
got	 küldött	 nekünk	 támogatásként,	 mely-
lyel	 hozzá	 kívánnak	 járulni	 az	 óvodásko-
rú	gyermekek	mozgáskoordinációjának	já-
tékos	 fejlesztéséhez.	 Örömmel	 fogadtuk,	
és	a	szakmai	kiadvány	útmutatásai	alapján	
beépítjük	a	nevelési	folyamatainkba	a	már	
meglévők mellett. 
	 Ebben	a	hónapban	2	szegedi	„örökbe	fo-
gadó”	 személyesen	 is	meglátogatta	 intéz-
ményünket,	 és	 egyeztettünk	 a	 lehetséges	
támogatás	módjáról,	és	Veresegyházáról	is	
személyesen	adta	át	az	egyik	adományozó	
anyuka	a	játékokat,	írószereket,	könyveket,	
valamint	ismét	érkezett	egy	csomag	Buda-
pestről kreativitást fejlesztő eszközökkel, 
tisztasági	csomaggal.	Nagyon	köszönjük!	
	 Szeretettel	 várunk	 minden	 kedves	 je-
lentkezőt	 és	 támogatót	 a	 23.	 Jótékonysá-
gi	Óvodabálunkra	március	14-én	este!	

BöRcSöknÉ BALÁZS MÁRtA, 
óVOdAVEZEtő

 
A „Mosolygó gyermekarcok” Alapítvány 
várja az adózók 1%-os felajánlásait.
■	 Adójuk	 1	 %-ával	 is	 támogassák	 a	
kiszombori	 óvodás	 korú	 gyerekeket.	 Min-
den	 évben	 nagy	 figyelmet	 fordítunk	 a	 te-
hetséggondozásra,	fontosnak	tartjuk	a
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a	hátrányos	helyzetű	családok	segítését,	és	
olyan	programokat	támogatunk,	amely	po-
zitív	hatással	van	mindazokra,	akik	csak	lá-

togatják	óvodánkat.	 Ezért	 szeretnénk	arra	
kérni	önöket,	hogy	továbbra	is	támogassák	
alapítványunkat.	

„Mosolygó gyermekarcok” Alapítvány
adószám: 18465954-1-06
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ISKOLAI HÍREK

EmlékEzzünk...
Ismét egy régi kedves daduska nénitől – Juhos Istvánné Erzsike nénitől - kell búcsút ven-
nünk, akit mára már csak a fényképeken, és az óvodai emléktablón láthatunk. A kegyetlen 
és megváltoztathatatlan hírről értesülve sokan megálltak előtte, keresték a nevét, fényké-
pét. Akik még emlékeznek rá Kiszomboron, azok egy csendes, szorgalmas, következetes, 
jó munkát végző embernek ismerték. Sok kis óvodás gyermeknek segített az önállósodás-
ban 1962 és 1983 között. Az óvodában eltöltött 21 év alatt segítője volt mindenkori óvó-
nőjének, és jó mintát nyújtott a gyerekeknek, hatással volt a fejlődésükre. Áldozatos mun-
kájára emlékezve megőrizzük kedves alakját. Erzsike néni - nyugodj békében!

Csak	 néhány	 gondolat	 azokból,	 melyeket	 a	
gyerekek	 írtak	 a	 2020.	 február	 18-án	megtar-
tott	 rendhagyó	 irodalomóra	után,	mely	kereté-
ben	Horváth	Kristóf,	Színész	Bob,	segítségével	
betekintést	nyerhettek	 felsős	 tanulóink	a	slam	
poetry	világába.	Kristóf	20	éve	foglakozik	írás-
sal,	 színházzal.	 Színész	és	 rendező,	 szlemmer,	
országos	slam	poetry	bajnok.

„Amikor betoppantunk a terembe, azt 
hittem egy átlagos nap lesz. Ezután meg-
pillantottam a székek és asztalok elren-
dezését…”

#azirodalomvilágnézet

	 Mi,	 pedagógusok,	 sokat	 törjük	 a	 fejünket	
azon,	 hogy	 milyen	 módon	 lehetne	 a	 saját	 tu-
dományterületünket	 a	 leghatékonyabb	módon	
belecsempészni	a	gyerekek	világába,	mert	 így	
a	 legproduktívabb	a	munkánk.	Úgy	gondolom,	
hogy	a	nyelv	és	irodalom	terén	ez	az	irányzat	ki-
váló	lehetőséget	teremt	erre.	Az	interaktív	fog-
lalkozásokon	a	 	bravúros	 szójátékokba,	nyelv-

„Tisztelem benne, hogy ennyi verset 
tud…”

törő	 diszkóba,	 ritmusjátékokba,	 koncentrációs	
gyakorlatokba,	 versfaragásba,	 rímkeresésbe,	
éneklésbe	egyre	oldottabban	kapcsolódtak	be	
a	gyerekek,	 akiket	 lenyűgözött	Kristóf	 egyéni-
sége,	 tudása,	 tehetsége,	 rutinja.	Minden	évfo-
lyamnál	maga	a	költészet	mint	téma	volt	az	órák	
kiindulópontja,	és	ezt	követően	az	aktuális	köl-
tők,	írók	kerültek	górcső	alá.	Élvezetes	utazást	
tettek a diákok a népdalok világába, sikerrel öt-
vözték	a	kettőt,	és	népszerű	volt	a	beatbox	is.

	 Talán	 kezdjük	 azzal,	 hogy	 mi	 is	 az	 a	 slam	
poetry!	Egy	újszerű,	sokak	számára	alig	ismert,	
összetett	előadóművészeti	irányzat,	mely	ötvö-
zi	a	szépirodalmat	a	popkultúrával,	a	színházat	
a	rappel,	a	versfelolvasást	a	stand-up	comedy-
vel.	 Csakis	 szóban	 és	 leginkább	 élőben	 hatá-
sos. 

Folytatás a 8. oldalon!
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AZ ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
UdVAROS dOROttYA A MI kIS FALUnkBAn
■	Február	9-én	különleges	hangulatú	előadás-
sal	örvendeztetett	meg	minket	a	Kossuth-	és	Já-
szai	Mari-díjas	színművésznő,	Udvaros	Doroty-
tya.	Mégis	szép	című	önálló	estjén	elhangzottak	
többek	között	jól	ismert	dalok	Bereményi	Gézá-
tól,	Hrutka	Róberttől,	Cseh	Tamástól,	de	bepil-

lanthattunk	a	Koldusopera	izgalmas	világába	is.	
A	darab	témája	sem	volt	utolsó:	Mi	az,	amit	egy	
férfi	soha	nem	mondana	el	egy	nőnek?
Dorottya	 kérdésére	 számos	 kortárs	 író,	 zene-
szerző, történetesen férfiak ragadtak tollat, és 
válaszoltak	 hosszabb-rövidebb	 formában,	 me-
lyek	egyedi	értelmet	és	színezetet	kaptak	a	mű-

vésznő	 tolmácsolásában,	aki	 szinte	megbűvöl-
te a közönséget.
Az	 egyik	 pillanatban	 elgondolkodtatott,	 a	 má-
sikban	 megnevettetett,	 de	 az	 bizonyos,	 hogy	
mindenkire	 nagy	hatással	 volt,	 amit	 csak	még	
inkább	 fokozott	 a	 kiváló	 zongorista,	 Furák	Pé-
ter játéka.

■	Január	22-	én	a	magyar	költészet	napját	ün-
nepeltük,	ebből	az	alkalomból	a	Nőklub	tagja-
it	hívtuk	meg.	Az	ünneppel	kapcsolatos	esemé-
nyeket	elevenítettük	 fel,	és	Adrián	Renáta	kol-
léganőm	 közreműködésével	 meghallgattuk	 a	
Himnuszt	is.	A	rendezvényt	kvízjátékkal	folytat-
tuk,	a	könyvtárunkban	népszerű	Kahoot	 játék-
kal	 kedveskedtünk	vendégeinknek.	A	Magyar-
ország	és	 a	magyar	 költészet	 témaköréből	 ál-
lítottuk	össze	a	kérdéseket,	melyeket	 tabletek	
segítségével kellett időre megválaszolni. Az 
asszonyok	 nagyon	 ügyesen	 feleltek	 a	 kérdé-
sekre,	és	reméljük,	jól	érezték	magukat	ezen	a	
délutánon	is.
	 Február	8-	án	egy	kis	kézműves-foglalkozás-
ra	vártuk	a	gyerekeket,	hiszen	a	február	a	 far-
sangi	mulatságok,	bálok,	a	 tánc,	színes	 jelme-
zek	és	az	álarcok	készítésének	időszaka.	Azok	

a	gyerekek,	akik	ellátogattak	a	könyvtárba,	ké-
szíthettek	álarcokat,	szemüvegeket,	ugyan	a	te-
let	még	nem	űztük	el,	de	a	jókedv	és	a	vidám-
ság	mindvégig	jelen	volt,	és	 így	 igazi	karnevá-
li	 hangulat	 költözött	 könyvtárunkba.	 Kicsitől	 a	
nagyig,	egyaránt	lelkesen	készítettek	a	pompá-

sabbnál	pompásabb	maskarákat,	nagyon	szép	
alkotások	készültek,	melyet	a	gyerekek	a	 fog-
lalkozás	végén	haza	is	vittek.		Köszönjük,	hogy	
eljöttetek.

nógrádiné Vigh krisztina
könyvtáros

KÖNYVTÁRI HÍREK

Mert	 hiszem,	 hogy	 egy	 ilyen	 élmény	 –	 ahogy	
egy	diákom	meg	is	fogalmazta	–	egy	életre	szól,	
közelebb	hoz.	Hiszem,	hogy	a	szavaknak	terem-
tő	ereje	van,	és	hogy		az	irodalom	inspirál,	mo-
tivál.	Hiszem,	hogy	a	tapasztalás	összeköt,	ön-
bizalmat	 ad,	 és	 a	 művészet	 észrevétlenül	 for-
mál	minket,	önálló	gondolkodásra	ösztönöz.	És	
mindez	hosszú	távon	megtérül…	
	 Köszönjük	 a	 program	 megvalósulásában	
Kiszombor	Nagyközség	Önkormányzatának	 tá-
mogatását. 

„Sokat nevettem a vicceken, az utolsó 
feladat pedig betetőzte az egész órát. 
Nagyon szórakoztató volt…”

Egy	 jó	 mese	 is	 akkor	 a	 leghatékonyabb,	 ha	
megbeszéljük	a	gyermekkel.	Ezt	tettük	a	tanu-
lókkal	is.	Az	is	irodalom,	ez	is	irodalom...	Hason-
lítsuk	össze!	Abban	mindenki	egyetértett,	hogy	
aminek	 részesei	 voltak,	 lenyűgözte	őket,	mert	
„menő”	volt.	(Menő	lenne	az	irodalom?	Naná…)	
Többen	jelezték,	hogy	ehhez	lenne	kedvük,	szí-
vesen	 belekóstolnának	 alaposabban;	 s	 utá-
na	gyorsan	arra	is	rájöttek,	hogy	annak	bizony	
feltétele	„ez”,	amit	mi,	 itt	a	cseppet	sem	szür-
ke	hétköznapokban	csinálunk.	Az	élmény	kivá-
ló	volt.	Ettől	még	mondjuk	a	tanterv,	tanterv	ma-
rad,	a	tanmenet	pedig	tanmenet.	Modern	szel-
lemiség	ide	vagy	oda,	ami	kötelező,	azt	teljesí-
teni	kell.	Csak	nem	mindegy	a	szájíz…	



■		Néhány	történés	január	közepe	óta:
Tagjaink	 az	 újságba	 belekészítették	 az	 önkor-
mányzat	 és	 honismereti	 kör	 által	 szponzorált	
kártyanaptárakat,	 igen	 sok	 tagunk	 dolgozott	
ebben	a	munkában.
	 Közben	a	Mikulás	itt	hagyott	bennünket,	nyo-
mára	 jutottunk	 a	 rendőrség	 segítségével,	 de	
hűlt	helyét	találtuk,	majd	jövőre	lesz	új.
Meghirdettük	 A	 bugaci	 határon	 színházi	 elő-
adásunkat,	melyre	a	 jegyek	elővételben	szinte	
elkeltek.	 Február	 29-én,	 a	 busós	 télűzés	 után	
18.00-kor	nagyszerű	előadást	láthat	a	közönség	
szegedi színészbarátaink játékában. 
Krakkói	 kirándulásunkat	 szintén	 hirdettük,	 tel-
ve	a	buszunk,	4	csodás	napot	fogunk	Lengyel-
országban	 eltölteni	 szeptember	 első	 hétvégé-
jén.	A	kirándulást	Bajnóczi	János	és	Endrész	Er-
zsébet szervezi.
	 Elindult	 az	 új	 programsorozatunk	 a	 Kreatív	
estek keretében.
	 Az	első	február	6-án	maszka-és	álarckészítés	
rétessütéssel	 egybekötve	 zajlott.	 A	 nyilvános	
hagyományos	 rétessütésre,	 kóstolóra	minden-
kit	vártunk.	Köszönet	a	kör	tagjainak	munkáju-
kért	ezen	a	napon.	Sinka	Lajosné	Irénke,	Szép	
Istvánné	Irénke	irányításával	isteni	finomságok	
készültek.	 Szalma	 László,	 Kesjárné	 Mészáros	
Gabriella	 és	 Farkas	 Lászlóné,	 Hegedűsné	 Bel-
lik	Klárika	várta	a	gyerekeket	busós	lányálarc	és	
fiú	busómaszka-készítésre.
	 Elkészítettük	 a	 farsangi	 élőképet	 a	 Helytör-
téneti	 Gyűjtemény	 előtti	 térre,	 melyet	 Farkas	

Lászlóné	Marika	és	Hegedűsné	Bellik	Klára	ké-
szített	igen	nagy	szorgalommal	és	ügyességgel.	
Igaz, farsang van, de még a tél is köztünk jár, az 
időjárás	kiszámíthatatlan.	Még	bármi	lehet.
Újabb	 képet	 sikerült	 faluközösségünk	 részére	
megszerezni,	Kiszombor	anno	kiadványunk	ez-
zel	is	bővülni	fog.	Görbe	Boldizsár	közreműkö-
dését köszönjük.
	 Tagjaink,	Balázsné	Makra	Hajnalka	és	Görbe	
Boldizsár	helytálltak	a	rotunda	és	a	Helytörténe-
ti	Gyűjtemény	hétvégi	nyitvatartásában.
	 Képanyagunkat,	 tárgyainkat	 az	 elmúlt	 idő-
szakban	gyarapították:	Kollárné	Bai	Piroska	és	
Szabóné	 Tóth	 Márta.	 Köszönet	 az	 adományo-
kért.

AMI köVEtkEZIk:
	 Február	29-én	14	órától	a	busók	elűzik	a	te-
let	 Kiszomboron.	 A	 busókkal	 a	 felvonulás	 út-
vonala	 ismét	 az	Óbébai,	 Ady	Endre,	Csatorna,	
Nagyszentmiklósi	 és	 Szegedi	 utca	 lesz,	 tréfás	
játékok	és	 tánc	 a	 falunapi	 téren,	 és	bizony	az	
idén	is	elég	a	telet	jelképező	Télasszony.		
18.00-kor	kezdődik		A	bugaci	határon	című	két-
részes	bohózat.	
	 A	következő	kreatív	estünk	március	5-én	ko-
kárda	 és	 harisnyavirág	 készítése	 lesz	 remek	
hangulatban	Takács	Diána	 vezetésével.	Várjuk	
az	ifjúságot	és	mindenkit	erre	is.
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Folytatás a 10. oldalon!

HONISMERETI HÍREK

Nagy	örömünkre	szolgál,	hogy	az	előadás	iránt	
nem	csak	helyi	 lakosok	érdeklődtek.	A	közön-
ség	soraiban	szép	számmal	foglaltak	helyet	ma-

kóiak,	 deszkiek,	 szegediek,	 vásárhelyiek,	 sőt	
még	Romániából	is	érkeztek	hozzánk	látogatók.
	 A	 csodálatos	 rendezvény	 Kiszombor	 Nagy-

község	 Önkormányzatának	 támogatásával	 va-
lósulhatott	meg.
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VÁLYOGOSI HÍREK

FELHÍVÁS VÉRADÁSRA

■	2019-ben	érvénybe	lépett	az	új	kártyaformá-
tumú	horgászigazolvány.	 Kérünk	minden	 leen-
dő	 horgásztársat,	 hogy	 minél	 előbb	 igényel-
je	új	 formátumú	horgászigazolványát,	online	a	

https://horgaszjegy.hu/	oldalon.	2020.	évre	ér-
vényes	állami	jegyet	CSAK	az	kaphat,	aki	ezen	
igazolvánnyal	rendelkezik,	vagy	annak	igénylé-
sét	bizonyítja.

■	 Egyesületünk	 2020.	 évben	 állami	 horgász-
vizsgáztatást	 az	 alábbi	 napokon	 tervez:	 már-
cius	 27,	 május	 29,	 július	 31,	 szeptember	 25,	
november	 27.	 a	 vizsga	 17:00-kor	 kezdődik	

OSZTÁLYTALÁLKOZÓ
■	 Akik	 1965-ben	 végezték	 el	 az	 általános	 is-
kolát	 Kiszomboron,	 találkozóra	 gyűlnek	 össze	
2020.	május	2-án	az	Óbébai	utcai	iskolában.
 Aki felismeri magát, rokonát, ismerősét, az 
alábbi	fotón	vagy	a	mellékelt	névsorban,	az	je-
lezze	 Naszradi	 Miklósnak	 a	 30/513-7733	 vagy	
a	 naszradi1@gmail.com	 címen,	 ha	 még	 eddig	
nem tette.

köszönjük!

VAStAgH ALAdÁR
OSZtÁLYFőnök

Alatyányi János
Berta Gizella
Bódi Zsuzsanna
Borbély Julianna
Czinkóczi Ilona
Csuhaj János
Dukai Klára
Faragó György
Farkas István
Fatalin Rozália
Gábor Ilona
Gulya Ilona
Hideg Éva
Karácsonyi Klára
Kása Rozália
Klonka Mihály
Kocsis Piroska
Kovács Ilona
Kovács János
Kőrösi Julianna

László János
Mari Katalin
Márton Anna
Márton János
Mazula Ilona
Molnár Mihály
Oszip János
Ördögh János
Ördögh Illés
Pacsa Erzsébet Már-
ta
Pósa Ibolya
Rózsa Sándor
Rutai Etelka
Simon Márta
Somogyi Vilmos
Szabó István
Szász Sándor
Szűcs Lajos
Tassi Imre
Tézsla József
Tézsla Julianna
Viola Mihály

SZAtMÁRI LAjOSnÉ
OSZtÁLYFőnök

Balla Ernő
Berényi Gábor
Bódi Dezső
Bokor Anna
Borbola Edit
Csepregi András
Dávid Mihály
Dénes László
Détári László
Faur Irén

Gábor Vilmos
Galamb Bálint
Karácsonyi Mária
Kocsis Ilona
Kolompár Ilona
Kovács Miklós
Kőhegyi Erzsébet
Luczai Mária
Lovas Erzsébet
Márkus Lajos
Mészáros Béla
Mészáros Ferenc
Miskolci Péter

Nádasdi Erzsébet
Nagy Tibor
Naszradi Miklós
Németh Mária
Oszlánczi Erzsébet
Oszlánczi Pál
Pálfi Mária
Pálfi Sándor
Papdi Erzsébet/Zsu-
zsa/
Papp Klára
Pongó Judit
Sajtos Ferenc

Sass Imre
Simon Ilona
Szegvári Márton
Szőke József
Szűcs György
Tápai Éva
Tóth Anna
Tóth Béla
Uracs Terézia
Viasz-Kádi Zoltán

És	márciusban	már	 itt	 is	a	 tavasz,	 indulhatnak	
a	 jó	 időben	 a	 tavaszi	 munkák	 a	 Helytörténeti	
Gyűjteményben,	 illetve	 az	 út	menti	 keresztek-
nél,	ha	az	idő	engedi.	
 
A szja 1%-áról ne  feledkezzen meg! 
A	Kiss	Mária	Hortensia	Honismereti	Kör	 tiszte-
lettel	köszöni	eddigi	felajánlásaikat,	és	kéri,	ha	
teheti,	tegye	ezt	továbbra	is.	Céljaink	az	alábbi-
ak:	Hagyományápolás.	Műemlékvédelem,	kiad-

ványszerkesztés,	 rendezvényszervezés.	A	köz-
ség	hagyományainak	 felelevenítése,	megőrzé-
se,	 széles	 körű	 megismertetése.	 Aki	 egyetért	
célkitűzéseinkkel,	 és	 van	 lehetősége,	 kérjük,	
támogasson bennünket. 
Adószámunk:	18479342-1-06
Számlaszámunk:	56800016-10007833

      A kiss Mária Hortensia Honismereti kör 
tagsága nevében Endrész Erzsébet

 

A	„Kiszomborért”	Alapítványszámára	is	felajánl-
ható	a	szja	1	%-a.	Kiszombor	község	kultúrája,	
sportélete,	környezetének	védelme,	megújulá-
sa	a	fő	célja	az	önkormányzati	alapítású	alapít-
ványnak.	Ha	segíteni	szeretné	ezt	a	 tevékeny-
séget,	támogathatja	az	alapítványt.	
Adószámunk:	19082930-1-06
Számlaszámunk:	56800016-10000898.	
Köszönjük.

 A kURAtóRIUM tAgSÁgA



Kiszomboron,	 az	 Ady	 Endre	 Művelődési	 Ház-
ban,	Szegedi	út	13.
Valamint	az	alábbi	horgászversenyeket	szerve-
zi:	1.	Vályogos	Bajnoka	I	forduló,	április	26.	nyílt.	
2.	Gyermeknapi	verseny,	május	31.	nyílt,	3.	Házi	
verseny	tagoknak.	július	26.	zártkörű,	4.	Vályo-
gos	Bajnoka	II	forduló.	szeptember	20.	nyílt.
Rendezvényeinkről	 kérjük,	 tájékozódjon	 egye-
sületünk	honlapján.	
■		Fogási	napló	leadási	határideje	2020.	febru-
ár	29.	Annál	az	egyesületnél	kell	leadni,	amely	
kiállította.	Azon	tagjaink,	akik	ez	évben	is	egye-
sületünknél	 kívánnak	 állami	 jegyet	 váltani,	 a	
szokott	helyeken	adhatják	le	fogási	naplójukat	
(Oláh	S.	Tóth	J.	-	művelődési	ház),	azon	tagjaink,	
akik	más	egyesületnél	 tervezik	a	2020.	évi	ál-
lami	jegy	váltását,	azoknak	Oláh	Sándornál	kell	
leadni	 fogási	 naplójukat.	 A	 határidőn	 túl	 vagy	
összesítés nélkül leadott fogási napló esetén 
2000	Ft	pótdíjat	kell	fizetni.
■ A fogási napló vezetése változni fog, kérünk 
minden	érintettet,	 tájékozódjon.	 Információk	a	
http://horgaszcsmszov.hu/portal/,	 illetve	 egye-
sületünk oldalán.
■	Területi	 jegy	 értékesítése	 előrelátható-
an	 február	 19-től,	 minden	 szerdán	 15:00	 órá-
tól	 a	 kiszombori	művelődési	 házban	 	 /	 Szege-
di	u	13.	/	vagy	telefonos	egyeztetés	alapján,	te-
lefonszám:	70	/	327-8862,	Oláh	Sándor.	Sajnos	
a	megnövekedett	adminisztráció	miatt	a	kiadás	

nehézkesen	 halad.	 Napijegy-árusítás	 egyelőre	
szünetel	a	nyomdai	átfutás	miatt.	Türelmeteket	
köszönjük.
■	Egyesületünk	2019.	évben	25	éves	fennállá-
sát ünnepelte, ebből az alkalomból november 
7-én	500	kg,	átlag	 több	mint	7	kg	egyedsúlyú	
pikkelyes,	 gyönyörű	 ponty	 érkezett	 tavunkba,	
kérjük	 a	 tisztelt	 horgásztársakat,	 vigyázzanak	
halainkra,	 hiszen	 közös	 érdekünk	 és	 célunk,	
hogy	a	Vályogos	halfaunája	sértetlen	maradjon	
és	 gyarapodjon.	 Vezetőségünk	 a	 múlt	 évben	
összesen:	7500	kg,	azaz	75	mázsa	darabos	ha-
lat	és	3000	db	csuka	ivadékot	telepített.

■	Kérjük,	személyi	jövedelemadója	1%-ával	to-
vábbra	is	támogassa	egyesületünk	tevékenysé-
gét:	 Kiszombori	 Sporthorgász	 Egyesület,	 adó-
szám:	18452275-1-06
A	2018.	évi	szja	1%-ának	felajánlásából	egyesü-
letünk	 2019.	 évben	 167.558	 Ft-ot	 kapott,	 amit	
környezetrendezéshez	 szükséges	 gépek	 kar-
bantartására	és	üzemeltetésére	használt	fel.
A	felajánlásokat	KÖSZÖNJÜK.

■	Február	1	-	március	31		között	a	kifogott		
CSUKÁT		megtartani		TILOS		!

VEZEtőSÉg
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