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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselő-testület a 2018. május 29-én
tartott soros ülése első napirendjeként elfogadta a Kiszombor jövőképét bemutató tájékoztatót, illetve ezzel kapcsolatban egyeztetett dr. Lázár János országgyűlési képviselővel.
Második napirendi pontként elfogadta a polgármesteri jelentést.
A rendelettervezetek, döntési javaslatok napirendi pontban
módosította:
- az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II. 14.) önkormányzati rendeletet;
hozzájárult:
- az étkeztetési szolgáltatás díjainak a KSH
által közzétett előző naptári évre vonatkozó inflációs ráta mértékének megfelelő 2,4
%-kal, 2018. július 1. napjától történő megemeléséhez, illetve ugyanezen mértékkel
megnövelte a Rónay-kúria épületének használatáért fizetendő bérleti díj összegét;
tudomásul vette:
- a Kiszombor Nagyközség Önkormányzata
kamatozó kincstárjegy vásárlását;
jóváhagyta:
- a Kiszomborért Alapítvány alapító okiratának módosítását;
döntött
- a település tehetséges tanulói részvételé-

ről a 2018. június 25-július 6. között megtartandó XVIII. Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep munkájában. Ennek érdekében a Dózsa György Általános Iskola, valamint a Művészeti Iskola pedagógusai szakmai javaslata alapján delegált 6 fő tanuló részvételi díját,
92.400 Ft-ot az Önkormányzat biztosítja;
- a Kiszomboron működő civil szervezetek
2018. évi támogatására kiírt pályázatok elbírálásáról, mely szerint
• a Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei
Egyesülete Kiszombori Csoportot 100.000 Ft
összegben,
• a Kiszombori Lövészklub Sportegyesületet
50.000 Ft összegben,
• a Kiszombor-Maroslelei Református Missziói
Egyházközséget 100.000 Ft összegben,
• a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kört
300.000 Ft összegben,
• a Kiszombori Községi Sportkört 2.400.000
Ft összegben,
• a Kiszombori Polgárőr Egyesületet 150.000
Ft összegben
• a Kiszombori Sporthorgász Egyesületet
300.000 Ft összegben,
• az Oláh Veronika Alapítványt 100.000 Ft ös�szegben támogatja.
Negyedik napirendi pontként megalkotta az
Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló 13/2018. (V. 29.) önkormányzati rendeletét.
Az ötödik napirendi pontban elfogadta a 2017.

évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló
éves ellenőrzési jelentést és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést.
A hatodik napirendi pont keretében elfogadta a Kiszombor nagyközség területén végzett
gyermekjóléti és gyermekvédelmi munkáról
szóló beszámolót Kiszombor nagyközség területén.
Hetedik napirendi pontként elfogadta a
Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
A nyolcadik napirendi pont keretében
elfogadta:
- a Kiszombor nagyközség egészségügyi
alapellátásának működéséről szóló tájékoztatót;
döntött:
- dr. Hegyes Ferenc háziorvos rendelőjébe
légkondicionáló berendezés elhelyezéséről;
Kilencedik napirendi pontként meghatározta:
- a Kiszombori Karátson Emília Óvoda
2018/2019-es nevelési évére az indítható csoportok, az ellátandó órák és a számított álláshelyek számát.
Végül zárt ülés keretében döntött a II. számú
Kiszombor Védőnői Szolgálat védőnőjének
távolléte idejére 1 fő védőnő határozott időre történő kinevezéséről.

BÖLCSŐDEI HÍREK
A bölcsődében is megtartottuk a gyermeknapot, hiszen számunkra ŐK a legfontosabbak!
A mindennapok során igyekszünk úgy dolgozni és szervezni a napjaikat, hogy azok aktívan,
vidáman, tevékenyen teljenek. Ez a nap mégis más, hiszen a délutánt a családjukkal tölthetik el itt, a bölcsiben a gyerekek. Önfeledten játszhatnak, megmutathatják, mivel töltik
a hétköznapokat. Anya, apa csak rájuk figyel,

velük játszik, amire a felgyorsult világunkban
otthon sajnos egyre kevesebb idő jut. Az ünnepi torta elfogyasztása után gondoskodtunk egy kis különlegességről: felállítottuk az
ugrálóvárunkat, lehetett lovagolni, vadászkutyát simogatni, amit szeretnénk megköszönni
Szalay Balázsnak, valamint Nagy Zoltánnak és
Orsinak. Most adtuk át a gyerekeknek azokat
az udvari játékokat is, amelyeket a Kiszombori

Nagyközségi Önkormányzat jóvoltából vásárolhattunk. Készültünk arcfestéssel és kézműves- foglalkozással is, de sajnos az időjárás
nem kedvezett nekünk, így gyorsan véget ért
ez a szép délután.

Milyen a május az oviban?
Az óvodai mindennapok legnagyobb értéke,
hogy az életre neveli a gyerekeket, hiszen mindennap történik valami izgalmas, játékos személyiségfejlesztő, közösségépítő esemény és

program, melyekről most az olvasóknak is szeretnénk egy kis ízelítőt adni.
A szülőknek gyakran nyitjuk ki az óvoda
kapuit, és személyesen megtapasztalhatják,

hogy milyen felhőtlen, boldog ovis éveket élhetnek meg gyermekeik.
Folytatás a 4. oldalon!
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Az információáramlás módjait és módszereit
modernizáltuk, így az online csatornákon keresztül is láthatóvá válnak ovis eseményeink.
Az anyák napi ünnepségek meghatott pillanatait nemcsak a képek, a kedves ajándékok,
hanem az akkor megélt érzések is teszik örökké. A gyerekek őszintén szeretnek, és leginkább, úgy ahogyan otthon és az oviban látják,
illetve megtanítják nekik. Hogy az otthoni nevelést is segítsük, ismét neves előadót hívtunk
meg, hogy tanácsaival segítse az édesanyákat gyermekeik helyes nevelésében. Dr. Szabó Éva - egyetemi tanszékvezető - nem először
járt már nálunk, és azok, akik eljöttek meghallgatni, megfontolandó tanácsokat kaptak a következetes és felelős szülői magatartásról és
feladatokról.
Az anyák napi próbákat, felkészüléseket magunk mögött hagyva, önfeledt játék jellemzi az
óvodát. Ha május, akkor gyereknap! Idén május 23-án, szerdán rendeztük meg az oviban –
fogalmazta meg Horváth Annabella. A gyermekek mit sem sejtve jöttek reggel, izgalommal
telve, hisz nem tudták mi vár rájuk, csak an�nyit, hogy sok-sok meglepetés. A tízórai után
a tornaterembe vonultunk. Sok kíváncsi szempár szegeződött az ajtóra, amikor egy hatalmas bőrönddel kopogtatott valaki. Egy magas
fiatalember, öltönyben, magát bűvésznek nevezve érkezett közéjük. Talán sok gyermeknek
idegen volt a kifejezés, izgatottan néztek óvó
nénijükre, daduska nénijükre. Majd elkezdődtek a mutatványok. Bár fehér nyuszi nem került
elő a ruha ujjából, de volt itt minden más. Különböző kártya és labdamutatványokkal kápráztatta el az óvoda apraja-nagyját. A gyerekek csodálattal, bámulattal nézték a műsort,
szerencsére minden korosztályt lekötött.
Mikor elbúcsúztunk a bűvésztől, elkezdődött
a csoportok közötti „versengés”. 5 állomáson
mérettettek meg a csoportok. Az előző nap elkészítették, kidíszítették, egyedivé tehették a
csoportjuk menetlevelét. Erre is és a köszö-
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nésért is kaphattak az állomásokon jól megérdemelt pecsétet. Az első állomáson lufival
való ügyességi feladatok várták őket, a második állomáson buborékfújó verseny, a harmadikon karikadobás, a negyedik egy akadálypálya volt, míg az ötödiken egy katica elveszett
pettyeit kellett megkeresniük. Minden csoport
ügyesen részt vett a feladatokon, begyűjtötte az összes pecsétet. Mindannyian sokat nevettünk közben, jót szórakoztunk, énekeltünk,
hangosan indulóztunk. A végén Mártika, óvodánk vezetője kihirdette a nyertest - természetesen fej-fej mellett az első helyen végzett
mind az öt csoport. A jutalom egy-egy doboz
jégkrém volt, amit ebéd után szétosztottunk a
gyerkőcök között. Úgy gondolom az idei gyereknap remekül sikerült, méltóképpen megünnepeltük a gyermekeket.
Hagyományainkhoz híven az iskolába készülők búcsúztatása június elején szokott lenni. Az ovinkban ez mindig meghitt és bensőséges esemény, igazi ünnep! Nem csak egy délelőtt zajlik, hanem több részből tevődik ös�sze, és komoly készülődés előzi meg. Csütörtökön körbemennek a gyerekek a csoportszobákban, és versekkel, dalokkal elköszönnek
az óvodai felnőttektől, pajtásaiktól, akik ajándékokkal kedveskednek nekik. A nagyok kiváltsága, hogy ezen a napon a Rónay-kúriában
ebédelnek, érzékeltetve velük azt is, hogy már
komoly, iskolára kész gyerekek lettek, akik
már étteremben is tudnak étkezni. A szülői ös�szefogásnak köszönhetően ebben az évben
még egy meglepetéstorta is megörvendeztette ott a gyerekeket.
Péntek reggel már egy szépen feldíszített
óvodaudvar várta az ünneplőket. A búcsú sohasem könnyű, hiszen sok boldog pillanatot éltünk meg együtt, már az összenézett pillantásokból is értettük egymást - írta le Baranyiné
Zsuzsika. A tarisznyáikat nemcsak ajándékokkal töltöttük meg, hanem sok élménnyel, vidámsággal, okossággal, szorgalommal és

olyan tapasztalatokkal, melyek igazán stabil
alapokat adnak a további életükhöz.

Akiktől búcsúzunk:

Balázs Virág
Balázs Zétény
Csányi Ádám Csanád
Durmics Hédi
Furulyás Attila Zalán
Kardos Rita Illangó
Kókai József Bendegúz
Ludányi Kinga Kamilla
Méreg Dorina Szabina
Mezei János Levente
Nagy Bence Viktor
Naszradi Ádám
Patály Linett Anikó
Rácz Jázmin Leila
Szabó Lara
Tóth Arnold Benjamin
Tóth Benedetta Zoé
Tóth Marcell
Urbán Enikő
Zatykó Nikolett
Kívánunk nekik boldog iskolás éveket!
Június 1-én nemcsak a gyerekek vesznek búcsút az óvodától, hanem 2 kedves kolléganőnk
is - Imre Mátyásné és Szűcsné Ponyecz Mária,
akik nyugdíjba vonulásuk miatt már nem kezdik velünk az új nevelési évet.
Sokszor számíthatunk a kedves szülők segítségére. Most három apukának – Balázs Zoltánnak, Balázs Róbertnek és Szabó Józsefnek
- szeretnénk megköszönni önkéntes munkáját. A hátsó terasz árnyékolásához szereltek fel
egy hálót, hogy kellemesebbé tegyék a gyerekek szabadlevegőn tartózkodását. A tanulókerékpárok is javításra szorultak. Bokor András
szabadidejében vállalta, hogy megszereli őket,
aminek azóta is nagyon örülnek a gyerekek, és
előszeretettel használják is a bicikliket. Hálásan köszönjük a segítséget!

BÚCSÚZUNK...
Szomorúan szembesültünk azzal a fájó, és megrázó hírrel, hogy óvodánk egykori munkatársa - Tóth
Sándorné, később Györki Mihályné, - vagy ahogy mindannyian hívtuk - „Margitka néni” – elment közülünk. 1956-től 1978-ig, majd 1984-89 dolgozott a régi, majd a jelenlegi óvoda épületében. Az óvodában töltött 27 év alatt sok-sok zombori kisgyermeknek volt az óvodai dajkája. Több óvó nénivel dolgozott együtt, ő volt a jobb kezük. Szeretettel fordult a gyerekekhez, de a szabályok betartását is megkívánta tőlük. Így vett részt az igazi nevelésben. Áldozatos, fáradtságos, odaadó munkáját nem feledjük el. Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a családjának, és közös szép emlékeinkre gondolva - emlékét megőrizzük.
Börcsökné Balázs Márta - óvodavezető
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MŰVÉSZETI VERSENYEREDméNYEK
ÉLMEZŐNYBEN
A MŰVÉSZETI VERSENYEKEN
A KISZOMBORI DÓZSA GYÖRGY
ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓI
A tanulók egyben
a Makói Magán Zeneiskola és
a Bartók Béla Művészeti Iskola
tanulói is.

VERSENY/ KATEGÓRIA

VERSENYZŐ

HELYEZÉS/MINŐSÍTÉS

FELKÉSZÍTŐ TANÁR

X. ORSZÁGOS ÉS NEMZETKÖZI JUBILEUMI TAVASZI
GITÁRTALÁLKOZÓ
- Kamarazene kategória

HARMÓNIA GITÁRKVINTETT:
Borsos Norbert, Gera Bazsó,
Halász Krisztofer,
Márton Levente, Tóth Bojtorján

Kiemelt dicséret

Rónainé Török Csilla

-Szólóhangszer kategória

Márton Levente 6. b
Tóth Bojtorján 6. a
Gera Bazsó 7. b

Kiemelt dicséret
Nívódíj
Kiemelt Nívódíj+ fődíj: gitártábor

Kiss Bálint András
Kiss Bálint András
Rónai Dániel

XX. DESZKI MAROSMENTI
FESZTIVÁL
-Szólóhangszer kategória

Gera Bazsó 7. b

Ezüst minősítés

Rónai Dániel

Tóth Bojtorján 6. a

Bronz minősítés

Kiss Bálint András

-Szólóének kategória

Gera Bazsó 7. b

Különdíj

Rónainé Török Csilla

HARMÓNIA GITÁRKVINTETT

Arany minősítés

Rónainé Török Csilla

Horváth Mónika 8. a Fagott trióval

Ezüst minősítés

Sajtos Szilvia

VII. Szegedi Regionális
Gitárverseny(Bács-KiskunBékés-, Csongrád megyék)
- Szólóhangszer kategória

Tóth Bojtorján 6.a

3. hely

Kiss Bálint András

Gera Bazsó 7. b

Különdíj

Rónai Dániel

- Kamarazene kategória

HARMÓNIA GITÁRKVINTETT

Nívódíj

Rónainé Török Csilla

TEMESVÁRI NEMZETKÖZI
FÚVÓS VERSENY
- Szólóhangszer kategória

Horváth Mónika 8. a

- Kamarazene kategória

1. hely

Sajtos Szilvia
Folytatás a 6. oldalon!
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VERSENY/ KATEGÓRIA

VERSENYZŐ

HELYEZÉS/MINŐSÍTÉS

FELKÉSZÍTŐ TANÁR

MÁS/ VILÁG, A BRONZKORI ÉLET REJTELMEI C. RÉGÉSZETI KIÁLLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ RAJZPÁLYÁZAT
- Felsős kategória:

Naszradi Réka 7. b

1. hely

Oláh Nóra

Ludányi Péter 6. a
Dinka Barbara 5. b

3. hely
3. hely

Rónainé Török Csilla
Rónainé Török Csilla

Ludányi Ákos 6. a
Ludányi Péter 6. a

3. hely
Különdíj

Rónainé Török Csilla

Farkas Brigitta 8. a

3. hely

„LÁTTAD-E MÁR A ZENÉT?"
C. CSONGRÁD MEGYEI
RAJZVERSENY
- Művészeti iskolák 5-6. o.
korcsoport:
- Művészeti iskolák 7-8. o.
korcsoport:

Dózsás sikerhírmorzsák
A Kiszombori Dózsa György Általános Iskola alsó tagozatosai közül több gyermek szép eredményt ért el különböző tanulmányi versenyen.
Büszkék vagyunk ügyes helyesíróinkra, akik a makói Kálvin Téri Református Általános Iskola által szervezett kistérségi helyesírási versenyén
jól szerepeltek.

Versenyző

Osztály

Helyezés

Felkészítő pedagógus

Harkai Hanna

2. a

10.

Takácsné Kádár Erika

Gulyás Sebestyén

2. a

12.

Takácsné Kádár Erika

Molnár Dániel

3. a

5.

Vízhányó Mária Ágnes

Herskovics Eszter

4. a

9.

Süvegné Nagy Ivett

Túri Dániel

4. a

5.

Süvegné Nagy Ivett

Gulyás Ákos

4. b

6.

Kádárné Varga Szabina

A makói József Attila Könyvtár és Múzeum
szervezésében megrendezett Kerek egy ég
alatt című honismereti, néprajzi vetélkedőn a
Bazárkakészítő csapatunk 6. helyezést ért el.
Ambrózi Márk, Dinnyés Áron, Gál Ákos Levente, Molnár Dániel és Zubán Szofi 3. a osztályos tanuló sok értékes tudással gyarapodott

jeles napok, szokások, Makó és környéke tárgyi emlékeiből.
Szépíró alsó tagozatos tanítványunkra is
büszkék vagyunk. Harkai Hanna 2. a osztályos tanuló a Térségi szépíró versenyen 2. helyezést ért el. Köszönjük Takácsné Kádár Erika tanítónő felkészítő munkáját!

KÖNYVTÁRI HÍREK
Május 10- én ünnepeltük a MADARAK ÉS FÁK
napját, melynek célja, a természetvédelem
iránti elkötelezettség kialakítása, elmélyítése. A Karátson Emília Bajnok csoportját hívtuk meg, hogy a gyerekek még kis korukban
megtanulják értékelni és megőrizni környezetüket és az élővilágukat. Bartos Erika Bogyó és Babóca egyik történetét vetítettük le,
majd a kedves kis mese szereplőinek életéről, megjelenéséről beszélgettünk, a gyerekek ismerték a mese főhőseit, és összeha-

sonlítottuk, hogy a valóságban hogy néznek
ki, mennyire hasznosak és védettek. Beszélgettünk arról, hány pettyes a katica, miért ciripelnek a tücskök, a csiga hogyan alszik téli
álmot, és hogy a szarvasbogár hány évig fejlődik. A délelőtt igazán vidáman telt, köszönjük az óvó néniknek és az izgő-mozgó apróságoknak!
Nógrádiné Vigh Krisztina
				
könyvtáros

Számos verseny még javában tart. Hamarosan beszámolunk tanítványaink eredményeiről.
Lelkes versenyzést kívánunk! „Hajrá, hajrá,
Dózsa György Általános Iskola!”
Vízhányó Mária Ágnes
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GYERMEKNAP – Minden mosoly kincset ér
„Csak a gyerekek tudják, hogy mit keresnek.(...) Időt vesztegetnek egy rongybabára, amitől egyszerre nagyon fontos lesz
az a rongybaba, és ha elveszik tőlük, sírnak...„

/Saint-Exupéry: A kis herceg/

Gyermeknapon kegyesek voltak hozzánk az
istenek, hiszen a szombati borús, esős időt
vasárnapra napfényes derű váltotta fel. A
megszokottakhoz képest idén kicsit korábban
nyitottuk meg a rendezvényt, ami talán nem
volt a legszerencsésebb, így a későn kelők
örömére jövőre valószínűleg ismét 10 órakor
kezdődik majd a műsor.
Szegvári Ernőné polgármester asszony nyitóbeszédét követően, Rózsás Viki varázsolta
el a kicsiket interaktív előadásával, bájos dalaival.
Ezután az önfeledt játéké, mókáé volt a főszerep. Igyekeztünk új játékokkal, érdekes
programokkal előrukkolni. Egy rögtönzött
közvélemény-kutatás alapján az óriásbuborék-fújás volt a nap slágere. A népi játékpark,
az arcfestés, a lufihajtogatás és az óriás memóriajáték is nagy sikert aratott a nap folyamán. De kreativitásukat is megmutathatták a
kicsik a már hagyományosan megtartott kézműves-foglalkozáson és kupakos kerítésdíszítésen egyaránt.
Sajnos az ugrálóvárat szállító autó lerobbant, így nem tudtuk felállítani. Elnézést kérünk mindazoktól, akik csak az ugráló miatt látogattak ki a rendezvényre, de úgy gondolom,
ők is találhattak maguknak értelmes elfoglalt-

ságot. Én egyetlen unatkozó gyermeket sem
láttam, és külön öröm számomra, hogy néhány zárkózottabb gyermekből is sikerült előcsalogatni a jókedvet, melynek köszönhetően
önfeledt gyermekzsivajtól lett hangos a tér.
Engedjenek meg nekem még egy személyes megjegyzést. A gyermeknap az egyik
legkedvesebb program számomra. Egyszerűen nem lehet szomorkodni ennyi vidám gyerkőc között. A nevetésük átragad az emberekre, és mosolyt csal az arcokra. Ezekért a mosolyokért megéri dolgozni.
És mert minden mosoly kincset ér, így köszönet illeti a mosolyfakasztókat, köztük
Szalmáné Horváth Mártikát, aki a délelőtt folyamán színesre festette az arcocskákat.
Köszönjük a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör tagjainak, hogy fáradtságot nem kímélve ismét megvendégelték a családokat
kenyérlángossal, valamint a gyerekek ajándék útvesztőjegyekkel és léggömbökkel térhettek haza a jóvoltukból.
Köszönjük a segítséget az önkormányzat
dolgozóinak és a Kiszombori Ifjúsági Központ
megjelent tagjainak.
A rendezvény Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának támogatásával valósulhatott
meg.
Reméljük, minden kicsi és kicsit nagyobb
résztvevő is jól érezte magát, és jövőre is találkozhatunk velük egy még mókásabb napon!
Bódi Marianna,
az Ady Endre Művelődési Ház munkatársa
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AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK
Úszósportban kiemelkedő eredményeket elért diákok
Sipos Viktória (10 éves) 2014 szeptemberében kezdte el a Makói Úszóklubnál a búvárúszást, valamint az iskolában az atlétikát. Azóta is minden atlétikai és mezei futóversenyen részt vesz, és dobogós helyezést ér el. Atlétikában a futást és a távolugrást szereti nagyon, és remekel benne. Atlétikából 17 arany, 4 ezüst és 7 bronzérme
van. Búvárúszásban a cápa korosztályban kezdte meg az úszást Kis Tibor edzőnél, akinek nagyon sokat köszönhet. Több kupán részt vett, ideértve: DOBÓ KUPA, BÁCSVÍZ KUPA stb…, valamint két országos bajnokságon is. A
2017-es Országos Bajnokságon 50 m pillangón első helyezést ért el. A 2018-as országoson pedig 3 aranyéremmel gazdagodott. 50 m uszonyos gyors, 50 m delfin és 100 m delfin hozta meg neki a sikert. Úszásból 10 arany, 3
ezüst, 3 bronzérem tulajdonosa.
Szeretne olyan úszó lenni, mint Hosszú Katinka.
Süveg Merse (13 éves) a Kiszombori Dózsa György Általános Iskola 7. osztályos tanulója. 2013-ban ismerkedett
meg a búvárúszással, és azóta is kitartó versenyzője a Makói Úszó Klubnak. Edzője, segítője Kiss Tibor. Merse
heti 4 edzésen vesz részt, az úszás mellett erőnléti és nyújtó jellegű foglalkozásokon is részt vesz. Az ország több
pontján rendezik meg a versenyeket, pl. Kaposváron, Egerben, Kecskeméten stb., ahol Merse szép eredményeket
ér el. A Fiatal Uszonyos Úszók IV. Világtalálkozóján 200 m uszonyos gyorsúszásban II. helyezést ért el, a Serdülő
Uszonyosúszó Országos Bajnokságon szerzett legjobb eredményei 1500 m felszíni úszásban II., 800 m-en III. helyezettként állhatott dobogóra.
A Rövidpályás Országos Bajnokságon Kecskeméten 400 m gyorsúszásban ezüst, 200 m gyorsúszásban bronzérem került a nyakába. A gyerekek váltószámokban is sikeresen szerepelnek, melynek Merse is tagja. A decemberi Serdülő OB.-n 4×50 m felszíni úszásban III. helyezést értek el, és ezt az eredményt sikeresen megvédték a múlt
hónapban megrendezett Ifjúsági és Felnőtt Uszonyosúszó Országos Bajnokságon. 2015-ben és 2017-ben sikerült
teljesítenie azt az országos szintidőt, melyért arany jelvény jár.
Gratulálunk nekik a kiváló eredményekhez, és további sok sikert, valamint kitartást kívánunk! Cérna Ramóna úszósportban nyújtott
eredményeiről a következő számunkban adunk hírt.

Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény HÍREI
Május 10-én Tyukász Brigitta gyógytornász,
szeniortánc oktató a szenior örömtánc rejtelmeibe vezette be a klubtagokat. A táncról érdemes tudni, hogy kíméletes sporttevékenység, csoportos, közösségi táncolás, agytorna,
segíti a szabadidő hasznos eltöltését.
A zene és a tánc örömforrás, melynek önbizalom-erősítő, közösségteremtő ereje van,
és erősíti a szociális kapcsolatokat. Minden
örömforrás fájdalomcsillapító hatású.
Május 14-én a Karátson Emília Óvoda Bajnok csoportja köszöntötte az édesanyákat,
nagymamákat. Köszönjük szépen a felkészítő pedagógusoknak és a gyerekeknek a színvonalas műsort.
Május 16-án a szegedi Fűvészkertbe kirándult a Napraforgó idősek klubja. Szakértő segítségével megismerhették az idősek a
fűvészkert történetét az alapításától napjainkig. A szegedi Dómba is ellátogattunk, megtekintettük az altemplomot. Ez a nap mindenki számára felüdülést jelentett.
Júniusban hívjuk mindazokat, akik szeretik a
tekézést. Töltsünk együtt egy kellemes órát!
Helye a Dózsa György Általános Iskola Sportcsarnoka (június 7-én 14.30-15.30 -ig).
Június 21-én Decsiné Oláh Zsuzsanna főtörzsőrmester a Napraforgó idősek klubjában tart
előadást. Az előadás címe „Biztonságunk védelmében” .
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református percek
A Kiszombor-Maroslelei Református Missziói
Egyházközség élete újra pezseg, e rövid írás
kíván hírt adni eseményekről, sikerekről, melyekért a Hatalmas Istennek adunk hálát, valamint a szerető szívű és cselekvő kezű, hívő
lelkű testvéreinknek mondunk köszönetet.
2018. május 11-én, pénteken, áldozócsütörtök után közvetlenül, ismét gyermekzsivajtól
volt hangos a parókia udvara, mert a hittanosok és barátaik elfogadták a meghívásunkat
egy rövid játékos, ünnepre hangolódó délutánra. A Megváltó mennybemenetelét idén
is a héliumos lufi útra bocsátásával szemléltettük, melyen örömeink, félelmeink, kéréseink voltak: hadd térjenek azok a Mennyben
lakó Istenünkhöz az egyetlen szószóló, az Úr
Jézus Krisztus közbenjárásával.
2018. május 17-én, csütörtökön a nőszövetségi bibliaóra keretein belül elvégeztük rendes imaház-takarítási szolgálatunkat, mely
után imádságban, Bibliaolvasásban is átéltük
a testvérekkel a közösség megtartó erejét, áldását.
2018. május 20-án áldott pünkösdi gyülekezetben tartottuk ünnepi, úrvacsorás istentiszteletünket.
2018. május 27-én, még az ünnepre emlékezve két fiatal (H. Sándor és Z. Tünde) tett
konfirmációi fogadalmat a gyülekezetünk-

ben, magukra véve azt a fogadalmat, melyet keresztelésük alkalmával szüleik és keresztszüleik tettek. Öröm volt látni, hogy Isten
kegyelméből ismét gyarapodhatott gyülekezetünk, és a hittan órákon, előkészítőkön elhangzottak beérve térnek vissza a közösség
jelenlétében.

gyülekezet nemcsak lelki téren, hanem ilyen
módon is képes segítséget nyújtani.
A gyülekezeti adományok és pályázati forrás segítségével elkezdődhetett a kerítés építése, melyért különösen hálásak vagyunk.
Isten legyen és maradjon az egyházközség
őriző pásztora!
Áldás, békesség: Matosné Bokor Anikó, lelkész; Hugyecz Mihályné, gondnok

2018. június 1-jén vendégeink érkeztek 11-en,
a Szeged-Kálvin téri Református Egyházközség tagjai, a nőszövetségi csoport. Az áhítatos közös csendesség után szeretetvendégségen ismerkedhettek meg a két nőszövetség tagjai és búcsúzóul megbeszéltük, hogy
ősszel mi látogatunk el Szegedre.
2018. június 4-én, a nemzeti összetartozás napján tartottunk az imaházban egy rövid áttekintő megemlékezést a trianoni eseményekről.
2018. június 8-ára használtruha-válogatást
tervezünk, mely által megnyilvánulhat, hogy a

HONISMERETI HÍREK
Ami elmúlt...
Nagyszerű, napos időben jártunk Szarvason egy jó hangulatú kiránduláson május
20-án.
Honismereti vetélkedő a felső tagozaton
Az idén második alkalommal került megrendezésre a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör honismereti versenye a felső tagozatosok számára. A döntő megmérettetésre május 11-én, pénteken került sor a művelődési
házban, amelyet két levelező forduló előzött
meg. A gyerekeknek a három forduló során el
kellett mélyedniük falunk történetében, meg
kellett ismerkedniük elfeledett paraszti szerszámokkal, illetve a helyi közösségért munkálkodó kiemelkedő személyekről is tájékozódtak. A feladatok elkészítéséhez elengedhetetlen volt nyitott szemmel járniuk a köztereken, utcákon, ugyanis Kiszombor nevezetességei is helyet kaptak a versenyben. A
döntőben a legkitartóbb 23 ötödik és hatodik
osztályos diák vett részt.
A negyedik helyezést Trutz Melinda (6. a), a
harmadik helyezést Rácz Emese (6. b), a második helyezést Bartos Renáta (6. a) érte el,
akik útvesztő bérletet nyertek erre a nyárra, az első helyezett Kiss Marcell (5. b) pedig
több más nyeremény között ingyenes honis-

mereti tábori részvétellel lett gazdagabb.
Varga Viktória tanár néni
A Honismereti verseny margójára
A Kiszombori Dózsa György Általános Iskola
3-4. évfolyamosai az idei tanévben is lelkesen
vettek részt a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör által szervezett és támogatott honismereti versenyen.
Tudásuk sok témában fejlődött. Kiszombor
tárgyi emlékei, jeles emberei, hagyományai, színes programjai által megismerhették
nagyközségünk színes arculatát. A gyerekek
tudásgyarapítását Kádárné Varga Szabina,
Süvegné Nagy Ivett, Galamb Ágnes tanító nénik segítették. Emellett a szülők, a könyvtár
és művelődési ház dolgozói is értékes gondolatokkal, tanácsokkal, útmutatókkal látták el
a versenyzőket. Köszönjük a lelkesedésüket.
Öröm volt számunkra, hogy 33 kisdiák május
28-án az egykori Szikra mozi előterében számot adott a honismereti tudásáról.
Jóleső érzés volt, hogy a Kiss Mária Hortensia
Honismereti Kör édességgel, ásványvízzel
kedveskedett a döntősöknek. A versenyről
mindannyian élménnyel tértünk haza. A gyerekek útvesztős belépőkkel, léggömbökkel,
nyalókákkal és szép emlékekkel távoztak.
Dinnyés Áron 1. helyezett egy táborbelépővel

lett gazdagabb. Egy hétig gyarapíthatja tudását Kiszombor kulturális életével kapcsolatban, a honismereti táborban. Molnár Dániel
2. Herskovits Eszter 3., Gulyás Ákos 4. helyezett tarsolyába egy útvesztős bérlet került.
Tisztelettel és szeretettel köszönöm a versenyt szervező Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör minden kedves tagjának, pártolójának, Endrész Erzsébetnek a munkáját, támogatását, az Ady Endre Művelődési Ház dolgozóinak tevékeny közreműködését, barátaim (kollégáim) Süvegné Nagy Ivett és Galamb
Ágnes tanító nénik döntőben nyújtott korrekt,
emberbaráti munkáját.
Jövőre is várjuk az érdeklődő 3-4. évfolyamosokat a Honismereti versenyre!
Addig is mindenkinek nagyon sok élményt kívánok a zombori programokhoz!
Vízhányó Mária Ágnes
A helyi iskola és a honismereti kör között
együttműködési megállapodás köttetett, ennek keretében rendezzük közösen a honismereti vetélkedőket, akár színházi előadásra hívtuk a gyermekeket, korábban busókat vittünk hozzájuk, de együttműködünk a
húsvétoló kapcsán vagy az októberi megemlékezéskor.
KMHHK
Folytatás a 10. oldalon!
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A Lássunk tisztán 7. prevenciós-ismeretterjesztő előadás-sorozatunkban május 25-én
18 órakor az Ady Endre Művelődési Házban:
"Kiszombor épített öröksége. Érdemes-e ablakot cserélni?, avagy faablakaink védelmében.” tartott előadást Papp Máté, kiszombori
születésű régészet-történelem szakos egyetemi hallgató. Értékes gondolatokkal, ismeretekkel gazdagodtunk általa.
Köszönjük, hogy voltak a honismereti kör
tagságán kívül is érdeklődők, akik fontosnak
tartják helyi fiataljaink bemutatkozását, hiszen ők a jövendő felnőttei kis falunknak.
Mi nagyon nagyra tartjuk ezeket a fiatalokat, akik a 7 előadást tartották, megmutatták
magukat, tehetségüket. Továbbra is szívesen fogadjuk a fiatalságot egy-egy előadásra, hiszen sokan érdekes foglalkozást választottak, példaként is szolgálhatnak gyermekeink előtt. Kár, hogy nem kapnak helyben nagyobb figyelmet.
Gyermeknap - Tagságunk mindig nagy örömmel vesz részt a gyermeknapi programban,
ha felkérést kap erre. Az idén is sokan sütötték a finom kemencés kenyérlángost, fújták a
lufit, és osztották a megjelent gyermekeknek
az egyszeri útvesztőbelépőt.
Bicajos határtúra - Június 2-án délután 3-kor
gyülekeztünk a Nagyszentmiklósi utca végén lévő vadászházban. Nagy Zoltán, hivatásos vadász egy rövid ismertetőben elmondta, hogy miért fontos a vadászok és a mezőgazdaság együttműködése. Térképen megmutatta, hogy milyen útvonalon fogunk bicajozni és milyen “tereptárgyakat” fogunk látni, mennyire fontos szerepe van az etetőknek
is. Az eligazítás után Zoli vezetésével elindultunk. Hamarosan a határ felé vezető úton
észrevettünk egy elütött vadnyulat, amit Zoli
félrehúzott a fűbe. Továbbhaladva láthattunk
vadetetőket, magaslest is, ahonnan távcsővel jól megnézhettük Kiszombor határát. Közben Zoli egy síppal bemutatta, hogyan lehet
az őzeket hívni, csalogatni. Igen érdekes bemutató volt. Újra bicajra pattantunk, és hamarosan elértünk a Maroshoz, ahol megpihentünk. Kis pihenő után folytattuk az utunkat,
immár a falu felé vettük az irányt, de előbb
útba ejtettük Baranyi Sanyi bácsi meggyfáját Ladányon, mert elfogadtuk kedves invitálását. Jót falatoztunk a finom gyümölcsből. A háromórás, hangulatos kirándulás alatt
14 km-t tettünk meg. Köszönjük Nagy Zoltán
szakszerű, mégis szórakoztató vezetését, és
köszönet a Kis Mária Hortensia Honismereti
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Körnek a szervezéséért.

Horváth Erika

Kis zombori füzetek 4.
Kissé régebben, 11 éve a honismereti kör és
a Kiszomborért Alapítvány megjelentetett 3
füzetet, ennek 2. darabja volt a helyi művészekkel, kézművesekkel foglalkozó kötetünk.
A kötetben olyan alkotók és műveik kaptak
helyet és bemutatást, mint Kajti Imréné, Borsi
Sándor, Budai Sándor, Németh Jánosné, Oláh
Györgyné, Naszradi András, Szabó Ákos,
Szűcs István, Engler András, Szabó Antal, Kasza Magdolna, Lőrincz Magdolna.
Az elmúlt 11 évben újabb művészek is „teremtek” kis falunkban, hogy csak pl. Kőszegi Zoltán kovácsmesterre vagy Szekeres Petire hívjam fel a figyelmet, akiket szintén szeretnénk
bemutatni majd egy újabb Kis zombori füzetek 4. darabjában.
Egriek jártak Zomboron - Nagy örömünkre
szolgál, hogy Kiszombor és a helyi épített értékeink után sokan érdeklődnek! 2018. június 2-án egy kis csoport járt településünkön
Egerből. Az érdeklődésük középpontjában az
Árpád-kori körtemplomunk állt. Mihelyt beléptek e kis szentélybe, magukkal ragadta
őket a középkori hangulat, a varázslatos freskók és a történelem. Elismerően nyilatkoztak településünkről és a honismereti kör által űzött hagyományápoló és értékmegőrző
tevékenységekről. A rotunda után még megnézték a Rónay család építményeit.
Görbe Boldizsár - KMHHK
KÖVETKEZŐ PROGRAMJAINK
Kedves Kiszomboriak!
A Kiss Mária Honismereti Kör és a Helytörténeti Gyűjtemény továbbra is várja és befogadja azokat a régi iratokat, fotókat és tárgyi
emlékeket, amelyek Kiszombor és annak polgárai múltját idézik fel. Tehát ne dobja ki, ne
csomagoljon porcelán poharat régi iratokba,
ha feleslegessé vált, kérjük, jelezze számunkra a kzhonismeretikor@gmail.com e-mail-címen vagy telefonon, a 06/30/499/8686-os
telefonszámon!
Ha véglegesen nem akar megválni emlékeitől, akkor pedig töltse fel azokat a Szeretünk,
Kiszombor Facebook-oldalra, vagy juttassa el
hozzánk, és egy szkennelés után visszakapja!
Dolgozzunk együtt Zombor emlékeinek megőrzéséért!

“Amire por rakodik, arra emlék is!”
/Patik László/
KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT
A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör fogad-

ja a középiskolásokat közösségi szolgálat teljesítésére. A fiatalok vegyék fel a kapcsolatot
a honismereti körrel a Facebook-oldalunkon
üzenetben vagy a kzhonismeretikor@gmail.
com levélcímen. Sok iskolával kötöttünk már
erre együttműködési megállapodást,
tehát a lehetőség adott.
• JÓTÉKONYSÁGI VÁSÁR - RÉGI KÖNYVEK
VÁSÁRA
16-án 8.00 órától a Helytörténeti Gyűjtemény
pincéjénél vásárt tartunk. Válogasson kedvére, aki amit ad érte. Gyűjtésünk célja a 4. Kis
zombori füzetek kiadása.
Nagyon reméljük, találnak hasznos, jó könyveket a sokzsáknyi könyv között. A honismereti kör köszöni az olvasnivalókat az adományozóknak, valamint támogatóinak a segítséget: Daróczi András, Nacsa Andrea, Fekete Jánosné, Hajdú Katalin, dr. Kőrösi Ilona,
Martonosi Tiborné.
JÖJJÖN, VÁLOGASSON ÉS VIGYE! JÓ OLVASÁST MAJD.
• 15. Szent Iván-éji tűzugrás június 24én vasárnap 16 órától.
• HONISMERETI TÁBOR 2018 - Június 25-én
17.00-kor megbeszélésre hívjuk a táborba jelentkezőket és szüleiket az Ady Endre Művelődési Házba.
• ZOMBORI ZENÉS NYÁRI ESTÉK 2.
JÚLIUS 1-JÉN 18.00-tól A ROTUNDÁBAN TEHETSÉGES zombori általános iskolás, középiskolás és felnőtt fiatalok mutatkoznak be
hangszeres, verses, énekes produkcióikkal
az érdeklődőknek.
Az est végén a templomkertben néhány rövidfilm vetítésére kerül sor.
Mindenkit nagy szeretettel várunk.
KUKORICA-ÚTVESZTŐ FESZTIVÁL
KISZOMBOR 2018
Kiszombor hírét messzi földre viszi ez a
rendezvény.
Megszületett a forma, amit Bajnóczi János álmodott meg, és az irányításával vágtuk ki. A
kivágási munkában részt vettek: Endrész Erzsébet, Sinka Lajos, Bokor Mihály, Nyári Mihály, Duruczné Ocskó Edit, Hévizi Gézáné,
Matos Zoltán, Frank Éva, Balázs Tibor, Gabnai
Gábor. Drónos felvételt készített Kajti Zsolt.
Köszönet mindenkinek munkájáért.
10 évesek lettünk. Várjuk Kiszombor lakosságát is a július 14-augusztus 11-ig zajló fesztiválra. Bővebben a plakátokon,
az utveszto. com oldalunkon, és a  
https://www.facebook.com/utveszto/
oldalunkon napra, sőt az órára kész 
információkat követheti majd.

VÁLYOGOSI HÍREK
■■ Örömmel értesítjük a horgásztársakat,
hogy 2018. 06. 04-től napijegyet venni a
kiszombori benzinkúton és a K-Fish horgászcentrumban, Szegeden, a Kossuth Lajos su-

gárút 69-71 szám alatt lehet. Szeretettel várják a Vályogoson horgászni szándékozó
sporttársakat.
■■ Júniusban megkezdődik a második féléves

engedélyek árusítása, amelyek július 1-től
érvényesek. Engedélyek kiadása az Ady
Endre Művelődési Házban Kiszomboron minden szerdán 15:00–16:00 között, július 31-ig.

KISZOMBORI HÍRADÓ

2018. JÚNIUS

Azután csak telefonos egyeztetés után kaphatnak területi jegyet a sporttársak.
■■ Az idei gyermeknapi versenyünket május 20-án rendeztük a Vályogos-tavon 9 alsó
és 15 felső tagozatos részvételével. A 20-22
fokos remek horgászidőben átlagosan 500
grammos fogások kerekedtek a 24 résztvevőtől. A MOHOSZ-nak (ahonnan sikerült pályázati úton díjakat nyernünk), a támogatóinknak (horgászfelszerelések) és az egyesületünknek (területi engedélyek, állami jegyek,
csali) köszönhetően mindkét kategóriában az
első 5 helyezett lett díjazva és egyik versenyzőnek sem kellett üres kézzel hazatérnie.
■■ Helyezettek: I. korcsoport: 1. Rácz Noel, 2.
Szappanos Noel, 3. Szappanos Roland, II. kor-

csoport: 1. Zsiga László, 2. Sándor Szilárd, 3.
Mircsov Madarász Erik.
■■ A Horgász Egyesületek Csongrád Megyei
Szövetsége május 17-én tartotta beszámoló
küldöttgyűlését, amely a 1993-ban megalakult szervezet 25 éves jubileumi rendezvénye
is volt. Az ülésen sor került az ötévente esedékes kötelező tisztújításra is. A rendezvényen Miskolczi László, egyesületünk elnöke
Jubileumi Arany Plakett Díjban részesült, mivel 1993–2013 között a Kiszombori Horgász
Egyesület titkáraként, majd napjainkban elnökként eredményesen tevékenykedik. Gratulálunk!
■■ Ellenőrzési tapasztalat: Horgászrendünk
értelmében, a tavon horgászóknak kötelező a szájfertőtlenítő
spray és a pontymatrac megléte és annak
használata, valamint
a fogási eredmények
nyomon követhetősége érdekében EGYÉNILEG kell tárolniuk
zsákmányukat, azt a
horgászat befejezéséig NEM vihetik el a
partról, értékesíteniük
TILOS!

■■ Rendszeresen tartunk állami horgászvizsgát, ezzel is segítve a kiszombori kezdő és újrakezdő horgászok állami horgászjegyhez jutását. A vizsgáztatáson túl elegendő jelentkező esetén ingyenes felkészítő kurzusra is van
lehetőség. Amelynek feltétele, hogy a vizsganapot megelőző hét hétfőjéig legalább 3 fő
jelezze részvételi szándékát.
■■Egyesületünk elkötelezett az utánpótlásnevelésben, korábban horgász szakkört is
szerveztünk, de az időszakos horgászversenyek nagyobb részvételt mutatnak, a díjazásokkal és ingyenes területi jeggyel, vizsgalehetőséggel több fiatalt sikerül megnyernünk,
melynek gyakorlatát a jövőben is szeretnénk
folytatni.
■■ Június 1-től nyitvatartás szerint, napijegyes horgásztársaink is 00–24 között horgászhatnak tavunkon.
■■ Az szja-bevallás időszaka lezárult, KÖSZÖNJÜK minden felajánló támogatását.
Évente több mint 100 ezer forint bevételhez
jut egyesületünk ebből a forrásból, amit vízpótlásra, környezetrendezéshez szükséges
gépek karbantartására és üzemeltetésére
használtunk fel.
■■ A tó partvonalának, medrének és iszapoló gödreinek szabályozása folytatódik, kérjük
a horgásztársak megértését.
Vezetőség
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SZERVEZŐ

PROGRAM NEVE

HELYSZÍN

1.

KISZOMBORI KARÁTSON EMÍLIA ÓVODA

ÓVODAI BÚCSÚZTATÁS

2.

KISZOMBOR KSK

KISZOMBOR KSK - ÜLLÉS ISE

3.

NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA

KONCERT

TEMPLOM

4.

KISZOMBOR – MAROSLELEI REFORMÁTUS MISSZIÓI
TÁRSEGYHÁZKÖZSÉG

’Trianonról politikamentesen és tényszerűen’

IMAHÁZ

6.

BÖLCSŐDE

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET AZ ÓVODÁBA MENŐ GYEREKEK
SZÜLEINEK, MAJD NYÍLT DÉLUTÁN AZ ÓVODÁBAN

BÖLCSŐDE

ÓVODA
SPORTPÁLYA

6.

KISZOMBORI KARÁTSON EMÍLIA ÓVODA

„ÉN IS OVIS LESZEK!” - ISMERKEDÉS AZ ÓVODÁVAL

ÓVODA

8.

KISZOMBORI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

DÓZSA GÁLA

ISKOLA

9.

KISZOMBORI SZABADIDŐS ÉS TERMÉSZETBARÁT
SPORTEGYESÜLET

V. TORONTÁL KALAND-ÉS KERÉKPÁRTÚRA KISZOMBORON
ÉS KÖRNYÉKÉN

ISKOLA

13.

KISZOMBORI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

DÓZSA NAPOK

ISKOLA

14.

KISZOMBORI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BOLOND BALLAGÁS

ISKOLA

KISZOMBORI KARÁTSON EMÍLIA ÓVODA

KIRÁNDULÁS ÓPUSZTASZERRE – ÓVODA ÉS ISKOLA KÖZÖS PROGRAMJA

15.
16.

KISZOMBORI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BALLAGÁS

ISKOLA

18-29.

KISZOMBORI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

NYÁRI NAPKÖZI

ISKOLA

18-22.

NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA

HITTAN TÁBOR

PLÉBÁNIA

20.

KISZOMBORI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÉVZÁRÓ

ISKOLA

24.

KMHHK

SZENT IVÁN-ÉJI TŰZUGRÁS, TÁNCHÁZ-ZENÉS NYÁRI ESTÉK 1. NÉPZENE

FŐTÉR

25.

RÓNAI DÁNIEL GITÁRMŰVÉSZ

FRITSCH BOGLÁRKA HEGEDŰKONCERTJE

ROTUNDA

25-29.

11

PONGÓ ZSUZSANNA

ANGOL TÁBOR GYEREKEKNEK

AEMHAZ

30.

RÓNAI DÁNIEL GITÁRMŰVÉSZ

GITÁRZENEKARI KONCERT

AEMHAZ

30.

NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA

SPORTNAP

PLÉBÁNIA

KMHHK

HATÁRTÚRA A HELYI VADÁSZTÁRSASÁGGAL

KISZOMBORI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET

MEGHÍVÁSOS CSAPATVERSENY

VÁLYOGOS
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