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A képviselő-testület a 2020. június 30-án 
tartott soros ülése első napirendjeként elfo-
gadta a polgármesteri jelentést, 

a rendelettervezetek, döntési javaslatok na-
pirendi pontban 
 módosította: 
	 •	 az	 Önkormányzat	 2020.	 évi	 költ-
ségvetéséről	 szóló	 7/2020.	 (II.	 27.)	 önkor-
mányzat	rendeletet,	
	 •	 a	gyermekétkeztetés	térítési	díjáról	
és a bölcsődei napközbeni ellátásért fizeten-
dő	 intézményi	 térítési	 díjról	 szóló	 9/2012.	
(III.	28.)	önkormányzati	rendeletet,	melynek	
során	az	önkormányzat	a	gyermekétkezteté-
sért	 fizetendő	 személyi	 térítési	 díjból	 20	%	
kedvezményt	biztosít	a	kiszombori	lakóhely-
lyel,	 ennek	 hiányában	 tartózkodási	 hellyel	
rendelkező	 és	 a	Kiszombori	Dózsa	György	
Általános	 Iskolába	 vagy	 a	 Kiszombori	
Karátson	 Emília	 Óvodába	 járó	 gyermekek	
részére, 
 döntött:
	 •	 az	 önkormányzat	 2019.	 évi	 költségve-
tésének	 végrehajtásáról	 szóló	 rendelet	 vég-
rehajtásáról	 (zárszámadás)	 szóló	 rendelet	
megalkotásáról, 
	 •	 a	 12	 lakásos	 lakóépület	 elektromos	 fel-
újítási	munkáira	a	kivitelező	kiválasztásáról	
és	a	plusz	önerő	biztosításáról,	
	 •	arról,	hogy	nem	támogatja,	hogy	a	Kiss	
Mária	Hortensia	Honismereti	Kör	pályáza-
tot	nyújtson	be	a	Falusi	Civil	Alap	által	kiírt	
„Civil	szervezetek	ingatlanberuházási,	felújí-
tási támogatása” kategóriában, azonban tá-
mogatja,	hogy	a	„Civil	szervezetek	eszközbe-
szerzési	 támogatása”	kategóriában	nyújtson	
be	pályázatot,	
	 •	 arról,	 hogy	 a	 helyi	 önkormányzatokért	
felelős	miniszternek	az	államháztartásért	fe-
lelős	 miniszter	 egyetértésével	 meghirdetett	
„Önkormányzati	feladatellátást	szolgáló	fej-
lesztések	támogatására”	című	pályázatára,	az	
önkormányzati	tulajdonú,	tömegközlekedés	
által	 igénybe	vett	Kiszombor,	Szegedi	utcá-
nak	a	Kör	utca	és	Mérnök	utca	közötti	250	
m	hosszú	szakasza	útfelújítására	vonatkozó-
an	nem	kíván	pályázatot	benyújtani,
 elfogadta: 
	 •	 a	 2019.	 évi	 belső	 ellenőrzési	 tevékeny-
ségről szóló éves jelentést és az éves össze-
foglaló ellenőrzési jelentést, 
jóváhagyta:	
	 •	 2020.	 szeptember	 1.	 napjával	 a	
Kiszombori	 Szociális	 és	 Gyermekjóléti	 In-
tézmény	 szakmai	 programján	 belül	 a	 böl-
csőde	módosított	szakmai	programját	és	ez-
zel	egyidejűleg	az	intézmény	a	módosítással	
egységes	 szerkezetbe	 foglalt	 szakmai	 prog-
ramját is, továbbá
 tudomásul vette: 

	 •	 a	 Kiszomborért	 Alapítvány	 2019.	 évi	
egyszerűsített	éves	beszámolójáról	(mérleg)	
szóló tájékoztatást, valamint
	 •	a	Kiszomborért	Alapítvány	Felügyelő	Bi-
zottsága	által	hozott	határozatokban	foglal-
takat,	 továbbá	 a	 Felügyelő	 Bizottságnak	 a	
Kuratórium	2019.	 évi	munkájáról	 és	 pénz-
ügyi	gazdálkodásáról	szóló	beszámolóját,

harmadik napirendi pontként elfogad-
ta	 a	 Kiszombori	 Karátson	 Emília	 Óvoda	
2019/2020-as	nevelési	évre	vonatkozó	tevé-
kenységéről	szóló	beszámolót,

a negyedik napirendi pontban tudomá-
sul vette	 a	 Hódmezővásárhelyi	 Tankerüle-
ti	Központ	 és	 a	Kiszombori	Dózsa	György	
Általános	Iskola	 feladatellátásáról,	az	 iskola	
működtetésének	 tapasztalatairól	 szóló	 tájé-
koztatót,

az ötödik napirendi pont keretében tudo-
másul vette	a	Somogyi	Károly	Városi	és	Me-
gyei	Könyvtár	 a	Könyvtárellátási	 Szolgálta-
tási	Rendszer	által	nyújtott	2019.	évi	szolgál-
tatásáról szóló szakmai tájékoztatót,

hatodik napirendi pontként elfogadta a 
településen	 folyó	 könyvtári	 tevékenységről	
szóló tájékoztatót,

a hetedik napirendi pont keretében elfo-
gadta	a	településen	folyó	közművelődési	te-
vékenységről	szóló	tájékoztatót,

végül zárt ülés keretében döntött	 egy	ön-
kormányzati	 tulajdonú	 bérlakásban	 lakó	
bérlő	bérleti	jogviszonyának	meghosszabbí-
tásáról,

a 2020. július 28-án tartott rendkívüli ülé-
sén 
 döntött: 
	 •	 a	 Kiszombori	 Karátson	 Emília	 Óvoda	
alapító	okiratának	módosításáról,	 és	 a	mó-
dosításokkal	 egységes	 szerkezetbe	 foglalt	
alapító	okirat	jóváhagyásáról,	
	 •	 Kiszombori	 Szociális	 és	 Gyermekjóléti	
Intézmény	 alapító	 okiratának	 módosításá-
ról,	és	a	módosításokkal	egységes	szerkezet-
be	foglalt	alapító	okirat	jóváhagyásáról,	
	 •	 arról,	 hogy	 a	Kiszombor,	Rákóczi	 u.	 8.	
szám	 alatti	 új	 bölcsőde	 szeptember	 1-jei	
megnyitása	 esetén	 az	 átköltözés	 miatti	
zárvatartás	időtartamát	2020.	augusztus	27		
	 •	 2020.	 augusztus	 29.	 közötti	 időszakban	
határozza	meg,	
jóváhagyta: 
	 •	 2020.	 szeptember	 1.	 napjával	 a	
Kiszombori	 Szociális	 és	 Gyermekjóléti	 In-

tézmény	 szakmai	 programjának	módosítá-
sát,	továbbá	a	módosításokkal	egységes	szer-
kezetbe foglalt szakmai programot,

a 2020. augusztus 11-én tartott rendkívüli 
ülésén döntött a szavazatszámláló bizottsá-
gok póttagjainak megválasztásáról,

a 2020. június 30-án tartott soros ülése 
első napirendjeként elfogadta a polgármes-
teri jelentést, 

a rendelettervezetek, döntési javaslatok na-
pirendi pontban 
 megalkotta: 
	 •	a	személyes	gondoskodást	nyújtó	bölcső-
dei	 ellátás	 igénybevételéről	 szóló	 22/2020.	
(VIII.	26.)	önkormányzati	rendeletet,	
módosította: 
	 •	az	Önkormányzat	2020.	évi	költségveté-
séről	 szóló	 7/2020.	 (II.	 27.)	 önkormányzati	
rendeletet, 
egyetértett: 
	 •	 azzal,	 hogy	 a	 Csongrád	 megyei	 Rend-
őr-főkapitányság,	 Makói	 Rendőrkapitány-
ság, Kiszombori Rendőrőrs őrsparancsnoki 
tisztségére	Vörös	Ádám	 r.	 őrnagy	 kerüljön	
2020.	szeptember	1.	napjával	kinevezésre,
	 •	 a	 Kiszombori	 Karátson	 Emília	 Óvoda	
Házirendjében,	Szervezeti	és	Működési	Sza-
bályzatában,	 és	 Pedagógiai	 Programjában	
foglaltakkal,
döntött: 
	 •	 arról,	 hogy	 felhatalmazza	 Makó	 Vá-
ros	 Önkormányzatát,	 mint	 gesztor	 Önkor-
mányzatot,	hogy	pályázatot	nyújtson	be	Ma-
gyarország	2020.	évi	központi	költségvetésé-
ről	szóló	2019.	évi	LXXI.	törvény	3.	mellék-
let	 I.	 6.	pont	és	az	 I.	 9.	pontja	 szerinti	me-
gyei	önkormányzatok	rendkívüli	támogatá-
sára	és	a	települési	önkormányzatok	rendkí-
vüli	önkormányzati	támogatására,
	 •	 arról,	 hogy	 nem	 kíván	 pályázatot	 be-
nyújtani	a	Magyarország	2020.	évi	közpon-
ti	költségvetéséről	szóló	2019.	évi	LXXI.	tör-
vény	3.	melléklet	I.	8.	pontja	alapján	a	tele-
pülési	 önkormányzatok	 szociális	 célú	 tüze-
lőanyag	vásárláshoz	kapcsolódó	támogatása	
jogcímen	kiírt	pályázatra	sem	kemény,	sem	
lágy	lombos	fafajta	igénylésére,
	 •	arról,	hogy	pályázatot	kíván	benyújtani	a	
Magyarország	2020.	évi	központi	költségve-
téséről	szóló	2019.	évi	LXXI.	törvény	3.	mel-
léklet	I.	8.	pontja	alapján	a	települési	önkor-
mányzatok	szociális	célú	tüzelőanyag	vásár-
láshoz	kapcsolódó	támogatása	jogcímen	ki-
írt	pályázatra	846	q	barnakőszén	igénylésé-
re,
	 •	arról,	hogy	amennyiben	a	költségvetés-

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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ben	 az	 „Egyéb	 települési	 támogatás”	 elői-
rányzaton	belül	a	szociális	célú	tüzelőanyag	
vásárlásához	 kapcsolódó	 támogatás	 jogcí-
men	 kiírt	 pályázat	 önerejeként	 elkülönített	
1.750.000	Ft	összeg	nem	kerül	felhasználás-
ra, akkor a fennmaradó összegből történő 
tűzifa	vásárlása	érdekében	tegye	meg	a	szük-
séges intézkedéseket,
	 •	arról,	hogy	a	Kiszombori	Karátson	Emí-
lia	Óvoda	részére	2	db	érintés	nélküli	infra-
vörös lázmérő kerüljön beszerzésre,
	 •	arról,	hogy	az	önkormányzat	tulajdoná-
ban	lévő	Kiszombor,	539/12	hrsz.-ú	ingatlan	
Szegedi	 utca	 felől	 kialakított	 parkoló	 előtti	
területéből	20	m2-t,	2020.	október	1.	napjától	
2021.	 szeptember	30.	napjáig,	30.000	Ft/hó	
+	áfa	összegű	használati	díj	és	a	felhasznált	
áram	 díjának	 megfizetése	 mellett	 Kőszegi	
Csaba	használatába	adja,	hogy	ott	lángos	sü-
tése	 és	 árusítása	 céljából	büfékocsit	helyez-
zen el,
	 •	 arról,	 hogy	 a	 Kiszombor,	 Nagyatádi	 u.	
30.	szám	alatti	önkormányzati	bérlakás	ese-
tében	a	bérbeadót	terhelő	karbantartási,	fel-

újítási	 kötelezettség	 teljesítése	 érdekében	 a	
lakás	fűtéssel	rendelkező	1	szoba	helyiségé-
ben	történő	villamos	áram	bekötéséhez	és	az	
ablak	cseréjéhez	kérjen	be	árajánlatokat,	 és	
azokat terjessze a képviselő-testület elé,
	 •	 a	 kiszombori	 műfüves	 labdarugó	 pálya	
szeptember	1.	napjától	történő	nyitvatartásá-
ról,
jóváhagyta: 
	 •	 az	 Alföldvíz	 Zrt.	 által	 elkészített	 GFT	
2021-2035	Kiszombor	 ivóvízellátó	rendszer	
felújítási	és	pótlási	tervrészét,
	 •	 felelős	 az	Alföldvíz	Zrt.	 által	 elkészített	
GFT	 2021-2035	 Kiszombor	 szennyvízelve-
zető	rendszer	felújítási	és	pótlási	tervrészét,
	 •	a	Kiszombori	Polgármesteri	Hivatal	és	a	
Kiszombori	Karátson	Emília	Óvoda	közötti	
Munkamegosztási	megállapodást,
	 •	a	Kiszombori	Polgármesteri	Hivatal	és	a	
Kiszombori	 Szociális	 és	 Gyermekjóléti	 In-
tézmény	közötti	Munkamegosztási	megálla-
podást,
hozzájárult ahhoz, hogy:
	 •	a	Kiszombor,	Szegedi	u.	5.	 számú,	13/2	

hrsz.-ú	 ingatlan	művelési	 ága	 a	 földhivata-
li	nyilvántartásban	„közpark”	megnevezésre	
változzon,
harmadik napirendi pontként elfogadta a 
2020.	évi	költségvetés	helyzetéről	-	2020.	01.	
01-től	2020.	06.	30-ig	terjedő	időszakról	szó-
ló tájékoztatót, 
a negyedik napirendi pontban 
döntött: 
	 •	 arról,	 hogy	 a	 Kiszombor	 belterületén	
lévő	közterületek	fűkaszálási	munkáinak	el-
végzésének	 segítése	 érdekében	 külső	mun-
kaerőt	kíván	igénybe	venni,	és
hozzájárult:
	 •	 ahhoz,	 hogy	 a	 Magyar	 Falu	 Program	
keretében	 kiírt	 „Elhagyott	 ingatlanok	 köz-
célra	 történő	 megvásárlása”	 pályázatra	 a	
Kiszombor,	Szegedi	u.	15.	szám	alatti	ingat-
lan	 megvásárlása	 érdekében	 pályázatot	 kí-
ván	benyújtani,
végül zárt ülés keretében döntött arról, 
hogy	 egy	 lakásbérlő	 bérleti	 jogviszonyát	 a	
továbbiakban	nem	hosszabbítja	meg.

TÁjéKOZTATó 
a 2020. szeptember 6. napján megtartott időközi polgármester-választás eredményéről

Az	időközi	polgármester-választáson	Kiszomboron	a	választásra	jogosult	választópolgárok	száma	3169 fő, 
ebből szavazóként 1506 fő	jelent	meg,	azaz	a	részvételi	arány	47,52 %	volt.	

A	választási	eljárásról	szóló	törvény	307/N.	§	(1)	bekezdése	szerint	a	helyi	választási	bizottság	a	szavazóköri	jegyző-
könyvek	

alapján	összesíttette	a	polgármester-választás	szavazóköri	eredményeit	és	megállapította	a	választás	eredményét.
A	választási	eredmények	ellen	fellebbezést	nem	nyújtottak	be.

Az	időközi	polgármester-választás	végleges	eredménye	a	következő:

A	polgármesterjelöltekre	leadott	szavazatok	száma	a	választás	befejezésekor	1506 db volt.	
Ebből az érvényes	szavazatok	száma:	1500 db, az érvénytelen	szavazatok	száma:	6 db

A	választáson	induló	három	polgármesterjelölt	között	a	szavazati	arányok	megoszlása	a	következő:

1.	Szirbik	Imre	
         független jelölt 
														érvényes	szavazatainak	száma:		898	db				59,87	%

2.	Tóth	Antal
         független jelölt
														érvényes	szavazatainak	száma:				25	db						1,67	%

3.	Csanádi	Ferenc
         független jelölt
														érvényes	szavazatainak	száma:		577	db				38,46	%

A	választás	eredményes	volt.

Kiszombor nagyközség polgármestere a kapott érvényes szavazatok alapján:
SZIRBIK IMRE
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SZELEKTÍV HULLADéKGYŰjTéSI TÁjéKOZTATó

TÁJÉKOZTATÓ  ÉLETMENTŐ  DEFIBRILLÁTOROKRÓL
1. Kiszombor, óbébai u. 1. – dohánybolt
AED	típusa:	LIFEPAK	CR	Plus
Tulajdonos:	Makói	Kistérség	Többcélú	
Társulás,	Kiszombor	Nagyközség	
Önkormányzata
Használó:	BULL-NET	Kereskedelmi	és	
Szolgálatót	Bt.	
Kapcsolattartó	neve:	Sütő	Gábor	ügyvezető
Nyitvatartás:	H-V.:	05.00–22.00
Mikor	használható:	nyitvatartási	időben

2. Kiszombor, Szegedi u. 2/a – orvosi 
rendelő 
AED	típusa:	METRONIC	LIFEPAK	1000
Tulajdonos:	Kiszombor	Nagyközség	
Önkormányzata
Használó:	dr.	Kiss	Katalin	háziorvos	

Kapcsolattartó	neve:	dr.	Kiss	Katalin	házi-
orvos
Kapcsolattartó	telefon:	62/296	706
Nyitvatartás:	H-P.:	08.00–16.00,	
Szo–V.:	ZÁRVA
Mikor	használható:	rendelési	időben

3. Kiszombor, Szegedi u. 2/a – orvosi 
rendelő 
AED	típusa:	Saver	One	PAD	automata
Tulajdonos:	Kiszombor	Nagyközség	
Önkormányzata
Használó:	dr.	Hegyes	Ferenc	háziorvos	
Kapcsolattartó	neve:	dr.	Hegyes	Ferenc	
háziorvos
Kapcsolattartó	telefon:	62/297-001
Nyitvatartás:	H.,	K.,	Cs.,	P.:	08.00–11.00	

és	14.00–16.00,	Sze.:	8.00–11.00,	
Szo.-V.:	ZÁRVA
Mikor	használható:	rendelési	időben

4. Kiszombor, Szegedi u. 92/a 
AED	típusa:AED	Plusz	ERC	2010
Tulajdonos:	K-Á	Trans	Kft.	
Használó:	K-Á	Trans	Kft.
Kapcsolattartó	neve:Szirbik	Imre
Kapcsolattartó	telefon:30/938-0031
Nyitvatartás:H–P.:	08.00–16.00,	
Szo–V.:	ZÁRVA
Mikor	használható:	non-stop

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

TISZTELT LAKOSSÁG!
A	Szegedi	Hulladékgazdálkodási	Nonprofit	Kft.	azzal	a	tájékoztatással	kereste	meg	önkormányzatunkat,	hogy	az	elmúlt	hetekben	Kiszombor	
több	pontjára	kihelyezett	üveghulladék	gyűjtésére	alkalmas	szelektív	tárolóedények	ürítése	során	azt	tapasztalták,	hogy	azokat	sajnos	a	la-
kosság	nem	rendeltetésszerűen	használja,	így	az	edények	tartalma	az	újrahasznosítható	anyag	helyett	kommunális	hulladékként	kerül	el-
szállításra.	Kérjük	Önöket,	hogy	a	kihelyezett	üveghulladék	gyűjtésére	alkalmas	szelektív	tárolóedényeket	kizárólag	a	Szegedi	Hulladékgaz-
dálkodási	Nonprofit	Kft.	alábbi	tájékoztatása	szerint	szíveskedjenek	használni:	

Tisztelt	Lakosság!

Tájékoztatjuk	Önöket	arról,	hogy	
Kiszombor	nagyközség	területén	az	aláb-
bi	címeken	található	Automata	Életmentő	
Defibrillátor	(AED):	

„TÁjéKOZTATÁS A SZELEKTÍV HULLADéKGYŰjTő SZIGETEK RENDELTETéSSZERŰ 
HASZNÁLATÁVAL KApcSOLATBAN

TISZTELT LAKOSOK!
Kérjük,	hogy	a	közterületre kihelyezésre került vegyes öblösüveg gyűjtésére használható gyűjtőedényekbe kizárólag ÜVEG csomago-
lási hulladékot szíveskedjenek elhelyezni.	A	köznyelvben	használatos	műanyag	„üveg”	(PET-palack)	alapanyaga	nem	üveg,	így	az	nem	he-
lyezhető	az	ÜVEG	gyűjtésére	használható	edénybe.	Továbbá	felhívjuk	a	szíves	figyelmüket,	hogy	tilos a gyűjtősziget mellé bármilyen hul-
ladékot lerakni! 

	 Amennyiben	a	jövőben	illegális	hulladék-
lerakást	észlel	környezetében,	kérjük,	szíves-
kedjen a Rendőrség számára az általános se-
gélyhívó	számon	(112)	bejelenteni	-	lehető-
ségeihez	 mérten	 készítsen	 beazonosításra	
alkalmas	 fénykép-	és	 /vagy	videófelvételt	 -,	
amely	az	elkövető	elleni	eljárást	segítheti.
	 További	információt	a	szelektív	hulladék-
gyűjtésről	(a	szelektív	hulladékgyűjtő	szige-
tekről)	 	 az	 alábbi	weboldalon	 talál:	 https://

www.szegedihulladek.hu/szolgaltatasok/
szelektiv-hulladekgyujtesi-rendszer.	
 Ezúton is köszönjük minden lakosnak, aki 
a	 közszolgáltatás	 igénybevételével	 és	 a	 sze-
lektív	hulladékgyűjtéssel	hozzájárul	a	hulla-
dékok	 okozta	 környezetterhelés	 csökkenté-
séhez,	saját	lakókörzetük	környezetminősé-
gének	javításához,	tisztaságának	megőrzésé-
hez.
	 Amennyiben	 szolgáltatásunkkal	 kapcso-

latban	 kérdése,	 észrevétele	 van,	 forduljon	
bizalommal	 társaságunkhoz	 az	 alábbi	 elér-
hetőségeken.	Ügyfélszolgálati	 Iroda	 –	 6720	
Szeged,	 Stefánia	 6.;	 Tel.:	 62/777-177;	 Fax:	
777-178;	
E-mail:	hulladek@szegedihulladek.hu;	Web:	
www.szegedihulladek.hu;	
Facebook:	 https://www.facebook.com/
szegedihulladek”

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata
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ÁTADÁSRA KERÜLT AZ új BÖLcSőDE 
épÜLETE

„Hiszek abban, hogy a jövőnket a gyerekek 
alakítják. Amilyen értékek, elvek mentén ne-
veljük őket, olyan lesz a mi jövőnk.”

 /Nyári Darinka/

■	Augusztus	29-én	ünnepélyes	keretek	kö-
zött átadásra került a kiszombori bölcsőde 
új	épülete.	Az	egykori	iskola	épületéhez	egy	
új	épületszárny	is	épült,	ahol	három	csoport-
szobát	alakítottak	ki,	így	összesen	40	férőhe-
lyes	 lett	az	intézmény	maximális	befogadó-
képessége.
	 Szirbik	 Imre,	 polgármester	 úr	 köszöntő	
beszédében	elmondta:	erre	az	épületre	azért	
volt szükség, mert a régi bölcsőde épüle-
te	már	nem	volt	alkalmas	a	további	bővítés-
re,	illetve	az	ingatlan	beépíthetőségi	mértéke	
sem	tette	lehetővé	a	már	meglévő	épület	mé-
retének	növelését.
	 2016-ban	 az	 önkormányzat	 akkori	 kép-
viselő-testülete	 két	 darab	Területi	Operatív	
Programban	kiírt	 felhívásra	nyújtott	be	pá-
lyázatot	 –	 	 /TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00028	
„A	 foglalkoztatás	 és	 az	 életminőség	 javítá-
sa	 a	kiszombori	bölcsőde	 férőhelybővítésé-
vel”;	TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00019	 „Ener-
getikai	beruházások	Kiszomboron”/,	–	me-
lyek	 pozitív	 elbírálásban	 részesültek,	 és	 így	
összesen	170.698.491,-	Ft	állt	rendelkezésre	
a	kivitelezéshez.
	 Az	 átalakítás	 során	 az	 épület	 alapterüle-

te	296,4	m2-ről	639,64	m2-re	növekedett.	A	
meglévő	 épületrész	 energetikai	 korszerűsí-
tése	is	megtörtént	a	nyílászárók	cseréjével,	a	
fal-	és	födémszigeteléssel,	továbbá	3kW	tel-
jesítményű	 napelem	 elhelyezésével.	 A	mű-
szaki	 átadás	 2019.	 november	 28-án	 történt	
meg.	 Az	 épület	 elektromos	 energiaellátá-
sához	 szükség	volt	 az	utcai	 vezetékes	háló-
zat	bővítésére	is,	aminek	elhúzódása	miatt	a	
használatbavételi	engedély	kiadására	viszont	
csak	2020.	július	31-én	került	sor.
	 Az	 önkormányzat	 a	 Belügyminisztéri-
um	 határozata	 alapján	 vissza	 nem	 téríten-
dő támogatást kapott az épületben lévő fő-
zőkonyha	 berendezéseinek	 beszerzéséhez,	
valamint	a	bölcsőde	környezetének	rendbe-
tételéhez	/kerítés-és	járdaépítés,	parkoló	ki-
alakítás,	hűtés-árnyékolás,	napelemes	rend-
szer	bővítése	10kW	 teljesítménnyel,	udvar-
rendezés/.	 E	 támogatásból	 valósulhatott	
meg a kültéri játszóeszközök és bútorok be-
szerzése	is.	A	felhasznált	támogatás	összege:	
46.283.000	Ft	volt.
	 A	bölcsőde	kialakítására	a	pályázati	támo-
gatások,	a	kölcsön	és	az	önkormányzati	ön-
erő	felhasználásával	összesen	közel	380	mil-
lió	forintot	fordított	Kiszombor	Nagyközség	
Önkormányzata.
 „Minden társadalom és közösség megíté-
lésének mércéje, hogy miként bánik a fiatal-
jaival és az idősekkel. Azt gondolom, hogy 
büszkén mondhatom azt, hogy ezzel a léte-
sítménnyel teljessé vált Kiszombor Nagyköz-
ség Önkormányzatának azon célja, hogy tele-

pülésünkön a legkisebbektől a legidősebbekig, 
minden korosztály számára biztosított legyen 
a korszerű, minden igényt kielégítő intézmé-
nyi keretek közötti ellátás.” - mondta el beszé-
dében	Szirbik	Imre,	polgármester	úr.
	 Lázár	 János,	 országgyűlési	 képviselő	 úr	
gratulációját	 fejezte	 ki	 a	 település	 lakossá-
gának.	A	 támogatók	sorában	 is	 első	helyen	
Kiszombor adófizető polgárainak mondott 
köszönetet,	 hogy	 a	 Magyar	 Kormány	 által	
biztosított	 támogatáshoz	 jelentős	 hitelfel-
vétellel	és	 több	mint	30	millió	 forint	önerő	
biztosításával	 járultak	hozzá	a	fejlesztéshez.	
Mint	rámutatott:	ez	nem	lett	volna	lehetsé-
ges,	hogyha	a	képviselő-testület,	 illetve	 tes-
tületek a polgármester vezetésével nem gaz-
dálkodtak	volna	jól.	
 „A jó gazda gondosságának a takarékos, 
évtizedes munkának köszönhető az, hogy elő 
tudtak ennyi pénzt teremteni egy ekkora he-
lyen” –	emelte	ki,	köszönetet	mondva	a	kép-
viselő-testület minden bölcs tagjának és 
Szegvári	Ernőné,	volt	polgármesternek.
 „Nagyot léptek előre a kiszomboriak, ami-
kor minden fiatal hölgy, nő számára biztosít-
ják a bölcsődei szolgáltatás lehetőségét” - fe-
jezte	be	gondolatait	Lázár	János.

	 A	 beszédeket	 követően	 Matosné	 Bokor	
Anikó,	református	lelkészasszony	megáldot-
ta	az	épületet	és	Varga	Attila	esperes-plébá-
nos úr pedig megszentelte az új bölcsődét, 
melyet	a	megnyitót	követően	meg	 is	 tekin-
tethettek	a	megjelentek.



 ■	Nagy	várakozással	 és	 izgalommal	kezd-
tük	meg	életünket	az	új	bölcsődénkben!	Az	
eltelt	 hetek	 során	 meggyőződhettünk	 ar-
ról,	 hogy	 az	 épület	 valóban	minden	 igényt	
kielégít,	 praktikus	 kialakítása	 megkönnyíti	
szakmai	munkánkat,	 és	 nem	utolsósorban,	
imádják	a	gyerekek.	Örömmel	szaladnak	be	

reggel,	és	gyakran	nehéz	a	szülőknek	haza-
vinni	őket,	 így	búcsúznak:„holnap	 is	 jövök	
az	új	bölcsibe!
	 	 	A	2020/2021-es	nevelési	 évre	 jelenleg	35	
kisgyermek	 van	 beíratva	 bölcsődénkbe.	 A	
csoportokba	 felvehető	 gyermekek	 számát	
rendelet	 szabályozza,	 amely	 szerint,	 azok-
ban	a	csoportokban,	ahol	két	éves	kor	alatti	
kisgyermek	van	12	fő,	ahol	minden	gyermek	
betöltötte	a	két	évet,	14	fő	vehető	fel.	A	beíra-
tott	kisgyermekek	száma	természetesen	nem	
azt	 jelenti,	hogy	szeptember	elsején	megje-
lenik	mind	a	bölcsődében,	hiszen	az	 anyá-
tól,	a	családtól	való	elválásnak,	kíméletesnek	
és	fokozatosnak	kell	lennie.	Időt	kell	adni	a	
gyerekeknek	az	új	személyi	és	tárgyi	környe-
zethez	való	hozzászokásra!	Sok	kisgyermek	
és	sok	anyuka	is	a	bölcsődébe	való	beszok-
tatás alkalmával tapasztalja meg az első el-
válást,	ami	nem	könnyű	egyikőjük	számára	
sem.	Ezért	a	szülővel	 történő	fokozatos	be-
szoktatás	módszerét	alkalmazzuk,	amely	ál-
talában	 két	 hétig	 tart.	 Ez	 az	 idő	 kell	mini-
mum	arra,	hogy	a	kisgyermekben	kialakul-
jon	 a	 kötődés	 és	 bizalom	 a	 kisgyermekne-
velője	 iránt,	hogy	elfogadja	őt	anya	helyett,	
amíg	érte	nem	jön.
	 	 	 Bölcsődénk	 szakmai	 programjában	 ki-
emelt	helyen	 szerepel	 a	 környezeti	 nevelés,	

melynek	 része	 a	 személyi	 környezet,	 a	 sze-
mélyes	 kapcsolatok	 is.	 Közös	 ünnepeink,	
rendezvényeink,	 jó	 lehetőséget	biztosítanak	
a	közösségek	alakításához,	a	család	és	a	böl-
csőde	közötti	kapcsolat	erősítéséhez	is.	Az	a	
célunk,	hogy	a	szülők	kötetlen	formában	be-
szélgethessenek,	ötleteket	kapjanak	gyerme-
keik	neveléshez,	erősítsük	szülői	kompeten-
ciájukat,	 támogassuk	őket	 szülői	 szerepeik-
ben.	 Igényük	 szerint	megfigyelhetik	 a	 böl-
csődei	életet,	a	korosztálynak	való	napiren-
det,	 étrendet,	 játékkészletet.	A	 koronavírus	
okozta	 járvány	miatt	 sajnos	 ezeket	 a	 közös	
rendezvényeket	 most	 nem	 tudjuk	 megtar-
tani,	hiszen	fokozott	elővigyázatosságra	van	
szükség	gyermekeink,	a	családok	és	önma-
gunk	 védelme	 érdekében.	 Ezért	 kérem	 to-
vábbra	is	a	szülők	fegyelmezett,	és	követke-
zetes magatartását óvintézkedéseink, szabá-
lyaink	 betartásában,	 amelyek	 bejáratunk-
nál	 olvashatóak,	 és	 kötelezőek	 az	 intézmé-
nyünkbe	lépés	előtt.
			Végezetül	pedig	szívből	köszönöm	a	Nap-
raforgó	 Idősek	 klubjának	 azt	 a	 sok-sok	 vi-
rágot,	amit	adományként	kaptunk,	és	ame-
lyekkel	még	 szebbé	 tették	 bölcsődénk	 kör-
nyezetét.

  pópityné Hegyes Szilvia 
bölcsődevezető
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INDUL AZ új NEVELéSI éV 
AZ OVIBAN!
■	Indul	az	új	nevelési	év	az	oviban!
Bizony	 másként	 kezdődött	 meg	 a	 nevelé-
si	évünk.	A	bejáratoknál	lázmérés	és	kézfer-
tőtlenítés	 után,	 szájmaszkban	 léphetnek	 be	
a	 szülők	 egészséges	 gyermekeikkel	 az	 óvo-
dába,	 szerencsére	 az	 óvodánk	 nyitva	 áll.	A	
bejáratoknál,	 az	 online	 felületen	 olvasható	
a	 járványhelyzet	miatti	 eljárásrendünk.	Ké-
rünk	 mindenkit,	 hogy	 vegyék	 komolyan,	
tartsák	be	a	kéréseinket	és	vigyázzunk	egy-
másra!	 A	 védekezést	 nagyban	megkönnyí-
tik	 az	önkormányzattól	 kapott	 érintésmen-
tes lázmérők és az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma	 által	 a	 tanévkezdéshez	 szüksé-
ges	fertőtlenítőszerek	átvétele,	így	biztosított	
a	sokat	használt	felületek,	a	játékeszközök	és	
helyiségek	fertőtlenítő	tisztítása.	Igyekszünk	
mindent elkövetni a fertőzés elkerülése ér-
dekében.
	 Ahogy	közösségbe	kezdenek	 járni	 a	 gye-
rekek,	 törvényszerűen	 előjönnek	 a	 szoká-
sos fertőző betegségek is - máris sok a be-
teg	gyermek.	Az	eljárásrendünk	értelmében	
mindig	meg	kell	mutatni	orvosnak	a	kis	be-
teget,	 és	 csak	 az	 ő	 igazolásával	 jöhet	 ismét	
közösségbe	a	gyermek.	
	 Szinte	minden	év	új	kihívásokat	 is	 tarto-
gat.	Az	egyik	óvodásunk	1-es	típusú	cukor-
beteg	 lett,	 ami	 komoly	 odafigyelést,	 állan-
dó	 törődést	 igényel	 itt	 az	 oviban	 és	 otthon	
is.	Ahhoz,	hogy	szakszerűen	tudjunk	szük-

ség	 esetén	 beavatkozni,	 egy	 kutatási	 prog-
ramba	is	bekapcsolódtunk.		A	teljes	nevelő-
testület	részt	vett	egy	szakmai	előadáson,	és	
egyúttal	a	Szegedi	Tudományegyetem	Szent-
Györgyi	Albert	Klinikai	Központ	és	az	Álta-
lános	Orvostudományi	Kar	Egészség-gazda-
sági	Intézete	által	tartott	„1-es	típusú	diabé-
teszes	 gyermekek	 óvodai	 egészségügyi	me-
nedzsmentje,	a	pedagógusok	diabétesz	ellá-
tással	kapcsolatos	tudásának	és	attitűdjének	
vizsgálatában”.	A	kutatáshoz	előtte	és	az	elő-
adás	után	is	teszteket	töltöttünk	ki,	de	mind-
annyian	megállapítottuk,	hogy	nagyon	hasz-
nos	ismereteket	szereztünk.
	 Mindkét	 óvodai	 udvarunkon	 jól	 halad	 a	
Magyar	Falu	pályázatnak	köszönhető	moz-
gásfejlesztő	udvari	játékok	felépítése.	Hama-
rosan	birtokba	vehetjük-	a	gyermekek	nagy	
örömére.	Kívánjuk,	hogy	sokáig	tudják	majd	
használni,	és	sokat	ügyesedjenek	közben.	

Börcsökné Balázs Márta 
óvodavezető

óVODAI HÍREK

BÖLcSőDEI 
HÍREK
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■	Amikor	legutóbb	találkoztunk,	az	autód-
ban	 ültél	 a	 főtéren.	Megálltam	melletted,	 s	
megkérdeztem,	miért	 ülsz	 itt	 egyedül?	Azt	
mondtad:	
-	Borika	nénire	várok,	mert	bement	a	boltba	
vásárolni.	Én	megkérdeztem:
-	Kettőtök	közül	ő	a	láb?	
-	Bolton	belül	igen,	a	faluban	én	–	válaszol-
tad.	–	Elnevettük.	Akkor	még	nem	tudtam,	
hogy	ez	lesz	az	utolsó	személyes	beszélgeté-
sünk…	Most	egyedül	állok	itt,	és	úgy	érzem	
magam,	mint	 Petőfi,	 amikor	 az	 édesanyjá-
hoz	utazva	eltervezte,	mi	mindent	fog	mon-
dani,	ha	hazaér,	de	van	az	úgy,	hogy	a	szavak	
akadoznak… 
	 Harmadik	osztályos	koromtól	emlékszem	
rád.	Te	voltál	az	a	helyes	tanár	bácsi,	akinek	a	
felesége	orosz	nyelvet	tanított	nekünk.	Felső	
tagozatos	korunkban	minden	évben	kirán-
dulni	vittetek	minket,	s	ennek	a	tanári	csa-
patnak	voltál	te	is	a	tagja.	A	busz	mikrofon-
jába	 szorgalmasan	 elmondtad,	milyen	 tele-
pülésre	megyünk,	mi	a	nevezetessége.	Pon-

tosan	tudtad,	hogy	mi	kuncogunk,	és	beszél-
getünk	 közben,	 de	 türelmes	 voltál.	 Az	 élet	
furcsa	 fintora,	 hogy	 amikor	 átutazom	 eze-
ken	a	helyeken,	most	is	hallom	a	hangod,	és	
látlak	magam	előtt.	
 Mindig rendszerető, pontos ember voltál, 
tudtad	a	helyed,	s	hogy	merre	tartasz.	Akar-
tál	 és	 tudtál	 sokat	 dolgozni.	 Nem	 véletlen,	
hogy	mások	 is	 felfigyeltek	 ambiciózus	 sze-
mélyedre,	s	először	helyettese,	majd	igazga-
tója,	vezetője	lettél	iskolánknak.		
	 Bizony,	 az	 évek	 nem	 kíméltek,	 minden	
tanév tartogatott meglepetéseket, megol-
dandó	feladatokat,	kihívásokat.	Szerencsére	
ez	nem	okozott	problémát,	 jó	csapatot	épí-
tettél,	akikkel	együtt	híressé	tettétek	iskolán-
kat	a	diákok	által.	Felkaroltad	a	fiatal	kollé-
gákat,	hagytad	őket	kibontakozni,	melléjük	
álltál	ötleteik	megvalósításában.	Mi	sem	bi-
zonyítja	 jobban,	 hogy	még	mindig	 vannak	
olyan	programok,	amelyek	a	 te	 idődből	 in-
dultak.	Pezsgett	az	élet	a	diákok	és	a	tanári	
karon	belül.	Rang	volt	bekerülni	pedagógus-
ként ebbe a közösségbe, aminek a gerince, 
a	motorja	te	voltál.	Tudom,	hogy	most	mo-

solyogva	azt	mondanád	„nem	így	van”,	sze-
rénységed	 sokkal	 nagyobb	 volt	 attól,	 hogy	
beismerd.	Nem	akartál	kitűnni	a	többiek	kö-
zül.	Nem	urizáltál,	nem	vártad	el,	hogy	kü-
lönbséget	 tegyenek	 veled.	 Akaratod	 volt,	
amihez	 ragaszkodtál,	 de	mindezt	 szerethe-
tően	tetted.	Makó	járás	településeinek	igaz-
gatói is pont ezt szerették és tisztelték ben-
ned.	
	 Nemzedékek	 nőttek	 fel	 a	 kezed	 alatt,	 és	
mindvégig	 sikerült	 hitelesnek	 maradnod.	
Annyit	vártál	el	tőlük,	amennyit	a	saját	gyer-
mekeidtől.	
	 Azt	tartja	a	mondás,	hogy	mindig	az	első	
gondolat	a	jó.	Ahol	a	neved	felmerült,	min-
denki	első	gondolata,	hogy	„jó	ember”.	Hát	
így	válik	valaki	naggyá…	
2001	szeptembere	lényeges	változást	hozott:	
végre	 otthon	 lehettél,	 s	 a	 családnak	 szen-
telhetted	 magad,	 úgy	 élhettél	 nyugdíjas-
ként,	ahogy	akartál.	Féltő	szeretettel	követ-
ted	 gyermekeid	 életét,	 örültél	 az	 egyre	 na-
gyobbra	 cseperedő	 unokáknak.	 Ha	 kellett	
apa	voltál,	nagypapa,	matektanár,	segítő	kéz,	
támasz.	 Nyugdíjas	 találkozókon	 nem	 kel-

ISKOLAI HÍREK

BEfOGADÁS, 
AZ új KIcSIK BEILLESZKEDéSE
■	Már	nagyon	vártuk	a	gyermekeket,	de	ter-
mészetesen	mi	is	alkalmazkodtunk	ehhez	a	
járványügyi	 helyzethez.	 Újdonságnak	 szá-
mít,	 hogy	 elmaradtak	 az	 ilyenkor	 szoká-
sos	 szülős	 beszoktatások	 is.	 Ettől	 eltekint-
ve	a	gyermekeket	(az	újakat	és	régieket	egy-
aránt),	 szeretettel,	 bizalommal	 fogadjuk.	 A	
kicsikkel	ölbeli	játékokat	játszunk,	mert	egy	
bizalommal	 teli	 kapcsolat	 kialakításának	
alapfeltétele	 az	 ölelés,	 melyet	 ebben	 a	 „ví-
rusos	 időszakban”	 képtelenség	 lenne	 mel-

lőzni.	 Több	 óvodásunk	már	március	 köze-
pe	óta	nem	 járt	óvodánkba,	és	 furcsa,	 egy-
ben	örömteli	volt	egymást	újra	megismerni,	
s	felfedezni,	hogy	ki	mekkorát	nőtt	és	válto-
zott.	 Az	 óvodai	 mindennapjaink	 azonban	
nem	állhatnak	meg.	
	 A	 megváltozott	 helyzethez	 igazodva	 a	
szülői	 értekezleteket	 a	 szabadban,	 az	udva-
ron	tartottuk	meg.	Így	tájékoztattuk	a	szülő-
ket	a	Pedagógiai	Programunkról,	a	kiegészí-
tett	Házirendünkről,	egyéb	tervezett	óvodai	
programokról,	és	esetenként	új	SZMK	tago-
kat	is	választottak	a	csoportok.	

	 És	ha	már	ősz,	akkor	beszélgetünk	az	év-
szakról, annak változásairól, a költöző ma-
darakról.	 A	 gyerekek	 ilyenkor	 kedvük	 sze-
rint	 bekapcsolódnak	 az	 udvar	 rendezésé-
be,	 a	 falevelek	 elgereblyézésébe,	 gesztenyék	
gyűjtésébe.	
	 A	vírus	terjedését	elkerülve	ezen	az	őszön	
elmarad	 a	 „Kincset	 érő	 nagyik”	 projekt-
napunk.	 De	 a	 megszokottól	 eltérő	 módon	
mégis szeretnénk majd köszönteni a szépko-
rúakat.

Balázs Tímea 
óvodapedagógus

DRÁGA BANDI BÁcSI!



lett	hozzá	egy	perc	sem,	hogy	a	régi	munka-
társakat	látva	újra	kigyulladjon	a	fény	a	sze-
medben.	Szívesen	évődtél	Husztik	Pista	bá-
csival,	Barna	Gyula	bácsival,	Nagy	Jóska	bá-
csival,	 Rudisch	 Erikkel.	 Megelevenedtek	 a	
régi	 tanári	 karral	megtett	 kirándulás	 emlé-
kei,	kártyacsaták,	közös	ebédek,	szép	emlé-
kek.	Meghatódtál	a	gyerekek	köszöntő	mű-
során,	s	talán	egy	pillanatra	átvillant	szíved-
ben	 a	 gondolat:	 „megérte”.	 Kíváncsi	 voltál	
minden	 iskolai	 történésre,	 hogy	 alakult	 az	
életünk,	bár	Borika	lányodnak	köszönhető-
en	tájékozott	voltál.	Beszélgetés	közben	lát-
szott	 rajtad,	hogy	nyugdíjasként	 is	pedagó-
gus	 maradtál:	 érveltél,	 felháborodtál,	 elis-
mertél,	örültél,	neveltél.	
	 Az	 évek	 szaporodtával	 sajnos	 jelentkez-
tek	 gondok	 is:	 betegség,	műtét,	 kórházi	 él-
mények.	Rád	jellemző	módon	ezt	is	méltó-
sággal	élted	meg,	elfogadtad,	hogy	most	ezt	
kell	elviselni.	Nem	állt	tőled	távol	akár	viccel	
elütni	a	témát,	csak	hogy	tompítsd	az	éleket,	
pedig	belül	biztosan	szomorú	voltál.	
	 Sajnos,	 a	 legutóbbi	 nyugdíjas	 találkozón	
nem	 voltatok,	 nem	 gondoltuk,	 hogy	 a	 hi-
ányzás	részedről	végleges	lesz.	Pár	hete	Bo-
rika	lányod	szomorún	mesélte,	hogy	baj	van,	
kórházban	 vagy,	 majd	 egy	 nappal	 később:	
végleg	 elszenderültél	 utolsó	 álmodban…
Szerintem	nem	igaz	a	mondás,	hogy	az	em-

ber nem azzal lesz boldog, aki mindig ott 
van	mellette,	hanem	azzal,	aki	hiányzik	neki.	
Az	viszont	biztos	igaz,	hogy	csak	azt	felejtjük	
el,	akiről	nem	marad	élményünk.	Diákok	és	
családok	 százai	 őriznek	 élményeket,	 törté-
neteket	rólad,	veled.	Nekik,	nekünk	te	voltál	
Papós	Bandi	bácsi,	az	igazgató,	a	jó	ember.	

Mit	hagytál	magadból	számunkra?	
- Mindenkivel szemben következetes és 
igazságos	 voltál,	 a	 csínytevésért	 elvetted	 az	
ellenőrzőt, de te voltál a megbocsátó is, aki 
beírás	nélkül	adta	vissza.	
-	 Megmaradt	a	tartásod,	ahogy	megigazítod	
a	pulóvered	a	székről	felállva.	
-	 A	kézmozdulatod,	ahogy	beszélsz.
-	 Nem	feledjük	jellegzetes	rekedtes	hangod,	
a	köhintésed.
-	 Lelki	szemeink	előtt	megmarad	az	arcod,	
az orrod közepéig leengedett téglalap formá-
jú	olvasószemüveggel.
-	 A	 felvillanó	kedves,	 szeretettel	 teli	 szem-
pár,	 szerény	mosoly…	 Így	 őrzünk	meg	 té-
ged!

Nyugodj békében! 

Szabóné Vígh Erzsébet
intézményvezető

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata
mély fájdalommal búcsúzik és őszinte 

részvétét fejezi ki a családnak, 
barátoknak, ismerősöknek. 

Emlékét szívünkben őrizzük.
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■	 2020-ban	 Papós	 Bandi	 bácsin	 kívül	 két	
régi	kedves	munkatársunkat	is	elveszítettük:	
Döngölő	Gizella	és	Prjevara	Györgyné	Ilike	
tanító	néniket.	Mindketten	az	ezredforduló	
előtti	években	tanították	a	kiszombori	alsó-
sokat	a	betűvetésre	és	a	számolásra.	Ilike	az	
iskola	Rákóczi	utcai	épületében	is	dolgozott.	
Az	akkori	iskola	létszáma	olyan	magas	volt	
(közel	kétszerese	a	mainak),	hogy	egy	évfo-
lyamnak	csak	ott	maradt	hely.	A	mindenkori	
harmadikosok	 jártak	oda,	 ott	 ismerkedtem	
meg	 személyesen	 Ilikével.	 Temperamentu-
mos	 személyisége,	 mindig	 mosolygós,	 vi-
dám	 természete	 teljesen	 magával	 ragadott.	

Nem	 volt	 számára	 megoldhatatlan	 feladat:	
ha	kellett	programot	szervezett,	verset	taní-
tott,	kirándulni	vitte	az	osztályt.	A	tanári	kar	
egyik	színes	egyénisége	volt,	mi	fiatalok	szí-
vesen	voltunk	a	közelében,	sokat	tanultunk	
tőle.	A	szülők	is	szívesen	fordultak	hozzá,	ta-
nulási	és	nevelési	gondjaikkal.	Hódmezővá-
sárhelyre	költözésük	után	ott	tanított	nyug-
díjba	vonulásáig.
	 Gizike	tanító	nénire	mindenki	úgy	emlék-
szik,	mint	akinek	kötélből	vannak	az	idegei.	
Kedves,	 szerény,	 keveset	 beszélő,	 de	 annál	
többet	mondó	ember	volt.	A	hangját	igazá-
ból	 sosem	hallottuk,	nem	kellett	megemel-

nie	a	gyerekek	közt,	úgy	is	elérte	mindenki	
figyelmét.	Sokat	mesélt	szülőhelyéről,	az	ot-
tani	szokásokról,	a	családjáról.	Akart	és	tu-
dott	alkalmazkodni	munkatársaihoz,	a	szü-
lőkhöz,	 mindenkihez.	 Szeretetet	 adott,	 és	
sok	szeretetet	kapott.	Nyugdíjasként	feltalál-
ta	magát	 otthon	 párjával,	 életét	 csendesen,	
szerényen	élte.	
	 Szeretettel	 búcsúzom	 az	 iskola	 régi	 és	 új	
dolgozói	nevében	mindkettőjüktől.	

Ilike, Gizike, nyugodjatok békében!

Szabóné Vígh Erzsébet
    intézményvezető

1938 – 2020

KÖNYVTÁRI HÍREK
KÖNYVTÁRI HÍREK - KÖNYVTÁBOR
■	 Hatodik	 alkalommal	 tartottunk	 könyv-
tábort	 a	 kiszombori	 Dózsa	 György	 Általá-
nos	Iskola	diákjainak.	A	táborban,	az	önkor-
mányzat	által	megpályázott	EFOP-os	kiírás-
nak	 köszönhetően,	most	 is	 többet	 tudtunk	
nyújtani	a	gyerekeknek.	A	pályázat	ugyanis	
biztosítja	a	napi	háromszori	étkezést,	 játék-
eszközöket,	valamint	kreatív	foglalkozások-
hoz	szükséges	alapanyagokat.	
	 Szerencsénkre	 a	 kétségek,	 hogy	megtart-
hatjuk-e	 a	 könyvtábort,	 hamar	 szertefosz-
lottak	 a	 vírussal	 kapcsolatos	 enyhítésekkel.	
Minden készen állt a kezdésre, és a létszám 
is	napról	napra	növekedett.	Voltak	visszatérő	
gyerekek,	voltak	újak,	de	már	az	első	órák-

tól összerázódott a társaság - valami varázsa 
van	 ilyenkor	 (is)	 a	 könyvtárnak.	A	nagyok	
szívesen	 szárnyaik	 alá	 veszik	 kisebb	 társai-
kat.	A	kicsik	pedig	bátran	fordulnak	akár	se-
gítségért,	akár	egy	közös	játékélményért	na-
gyobb	társaikhoz,	és	ez	egyaránt	vonatkozik	
lányokra,	fiúkra.	
	 Az	 elmaradt	 tavaszi	 programjainkból	 si-
került	 legalább	 egyet	 behozni	 a	 tábor	 ide-
je	alatt.	A	Somogyi	Károly	Városi	és	Megyei	
Könyvtár	 könyvtáros,	 rendezvényfelelős	
kollégák most is remek partnerségüket bi-
zonyítva	 álltak	 rendelkezésünkre.	 A	máso-
dik	napon	vendégül	láthattuk	Bosnyák	Vik-
tória	 írónőt,	 Dudás	 Győző	 grafikust,	 akik	
közös	munkájukat	mutatták	be	a	táborozók-

nak.	Viki	az	előadásmódjával,	Győző	a	fejé-
ből-kezéből	és	egy	kicsit	a	gyerekek	fantázi-
ájából	születő	vidám,	nagyon	jópofa	rajzai-
val	szórakoztatta	a	fiatalokat.	Közben	megis-
merhették	Körtemájer-Sercli	kapitányt,	aki-
nek	történetét	jó	szívvel	ajánljuk	olvasóink-
nak	9-99	éves	korig.
	 A	 következő	 nap	 délelőttjén	 közkívánat-
ra	 a	 számháború	 kapott	 főszerepet.	Kifeje-
zetten	élvezik	a	gyerekek,	holott	a	könyvtár	
„csak”	fákkal	beültetett	hátsó	kertjében	nem	
éppen	ideális	hely	erre	a	játékra,	de	ők	any-
nyira	kreatívak,	hogy	nem	okoz	náluk	prob-
lémát	jó	sokáig	megőrizni	a	titkukat.	A	napi	
rendszerességű	agytornát,	 a	Kahoot	kvízjá-
tékot	sem	hagyhattuk	ki.	

Folytatás a 10. oldalon!



	 Ilyenkor	hatalmas	nevetések,	sikolyok,	ki-
abálások	 árasztják	 el,	 az	 amúgy	 általában	
csendes	 könyvtárat,	 de	mi	 ezt	 egy	 cseppet	
sem	bánjuk,	mert	ez	annak	a	 jele,	hogy	re-
mekül	 érzik	 magukat	 a	 gyerekek.	 Sőt,	 na-
gyon	 jó	 látni,	 hallani	 őket,	 ahogy	 felhőtlen	
jókedvükkel	 megtöltik	 a	 könyvtár	 csendes	
légkörét.
	 Az	utolsó	nap,	 egy	összerázódott	 csapat-
nak	mindig	 vegyes	 érzelmeket	 generál.	 Az	
összetolt	 asztaloknál	 jó	 hangulatú	 beszél-
getések között készültek a szebbnél szebb 
hűtőmágnesek.	Ebéd	után	az	elköszönő	gye-
rekektől	biztosítékot	kaptunk,	hogy	jól	érez-
ték	magukat,	 és	 jövőre	 is	 jönnek.	Mi	pedig	
nagyon	várjuk	őket	a	2021-es	táborba!
 
	 Bevallom,	öröm,	amikor	a	gyerekek,	az	ér-
tük	 érkező	 szülőkre,	 nagyszülőkre	 kikere-
kedett	szemmel	néznek,	hogy	már	ennyi	az	

idő?	Már	menni	kell	haza?	Ez	az,	amiért	ne-
künk minden évben öröm a tábor megren-
dezése,	az	a	tudat,	hogy	egy	könyvtárban,	a	
Könyvtáborban	is	érezheti	magát	jól	a	6-14	
éves	korosztály.	Ennek	a	megkoronázott	ré-
sze	pedig	az,	amikor	minden	ráhatás	nélkül	
a	gyerekek	kezükbe	vesznek	egy-egy	köny-
vet	és	kikölcsönzik,	vagy	leragadnak	mellet-
te, és a szabadfoglalkozások alkalmával alig 
várják,	hogy	újra	kézbe	vehessék.
	 A	 gyerekek	 és	 szülők	 nevében	 is	 köszö-
netünket	fejezzük	ki	a	pályázat	adta	lehető-
ségnek,	 mely	 Kiszombor	 Nagyközség	 Ön-
kormányzatának	 segítségével	 valósult	meg.	
Amennyiben	a	továbbiakban	nem	lenne	tá-
mogatás	a	Könyvtábor	megtartására,	akkor	
is	számíthatnak	ránk	–	ahogy	az	előző	évek-
ben	 –,	 megtartjuk	 a	 tábort,	 mert	 hisszük	
és	valljuk,	hogy	ezekben	a	napokban	olyan	
könyvtárhasználókra	lelünk,	akik	megszere-

tik az olvasást, megértik annak fontosságát, 
visszatérnek	hozzánk.
	 Külön	 köszönjük	 a	 Rónay-kúria	 felszol-
gálóinak,	hogy	türelemmel	voltak	hozzánk,	
hogy	 minden	 nap	 ugyanolyan	 szeretettel	
és	 mosollyal	 vártak	 bennünket!	 Köszönet	
a	 finom	ebédekért	a	séfnek	és	az	ő	segítsé-
geinek!

Adrián Renáta/könyvtár
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MEGEMLéKEZTÜNK 
AZ ÁLLAMALApÍTÁSRóL

"És ne szóljon áldozatról,
Lemondásról senki sem;
Kötelesség! mit az ember

Hon jólléteért teszen.
S a király a honnak atyja,
Mint valóban jó atyánk,

Karjait kiterjesztendi,
És az áldást mondja ránk."

/Petőfi Sándor/

Augusztus	 20-án	 rövid	 megemlékezéssel,	
majd	 koszorúzással	 hajtottunk	 fejet	 állam-
alapító	Szt.	István	királyunk	előtt	tisztelegve.	

	 Az	 ünnepi	 műsorban	 közreműködött:	
Matosné	Bokor	Anikó,	Varga	Attila,	Kecske-
méti	Bence	Odin,	 valamint	 a	MeDa	Gitár-
duó	tagjai,	Rónainé	Takács	Emese	és	Rónai	
Dániel.
	 A	koszorúzáson	ünnepi	beszédet	mondott	
Szirbik	Imre	polgármester	úr.

Őszintén köszönjük minden résztvevőnek és 
a	felkészítőknek	a	segítséget!

AZ ADY ENDRE MŰVELőDéSI HÁZ HÍREI
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ZENETERASZ 
■	Sikeres	kezdeményezésnek	bizonyult	a	ta-
valyi	évben	útjára	induló	zeneteraszos	kon-
certsorozat	Kiszomboron.	
	 2019	 nyarán	 indítottuk	 útjára	 zenetera-
szos koncertjeinket, azzal a nem titkolt szán-
dékkal,	 hogy	 legyen	 egy	 kulturált,	 állandó	
közösségi	tér	a	szabad	ég	alatt,	ahová	nyár-
estéken	szívesen	kijönnek	az	emberek,	akár	
Kiszomborról,	 akár	 a	 térségből.	 A	 Rónay-
kúria	terasza	pedig	adta	magát,	hiszen	olyan	
csodálatos	 háttérként	 funkcionál	 a	 koncer-
teken,	melynél	szebb,	impozánsabb	látványt	
el	 sem	 tudnánk	képzelni.	Reményeink	 sze-
rint	 az	 emberek	megszokják,	hogy	minden	
nyáron	 lesznek	 szabadtéri	 koncertek	 ezen	
a	helyszínen,	 és	 egyre	 többen	 eljönnek,	 ki-
kapcsolódnak,	feltöltődnek,	jól	érzik	magu-
kat,	 élményekkel	 gazdagodnak.	 Hiszen	 mi	
ezért	dolgozunk	nap,	mint	nap,	ez	az	elsőd-
leges	cél.	A	koncertek	ingyenesek,	mert	sze-
retnénk,	ha	azoknak	is	lenne	esélye,	lehető-
sége kikapcsolódni, akik esetleg más formá-
ban	nem	tehetik	meg.	
	 Idén	második	alkalommal	szerveztük	meg	
a	 Kiszombori	 Nyáresti	 Koncertek	 keretein	
belül	 a	 Rónay-kúria	 teraszára	 tervezett	 ze-
neteraszos	rendezvényeinket.

	 Bár	a	kialakult	vírushelyzet	miatt	bizony-
talanul	indult	a	szezon,	mégis	az	Ady	Endre	
Művelődési	Házban	a	kezdetektől	arra	töre-
kedtünk,	 hogy	 kárpótolni	 tudjuk	 az	 embe-
reket	a	kiesett	időszakért.	Habár	a	koncerte-
ket	augusztusra	kellett	halasztanunk,	azt	kell	
mondanunk,	 elégedettek	 lehetünk,	 hiszen	
hétről	hétre	egyre	 többen	voltak	a	 téren.	A	
három	koncerten	800	ember	biztosan	részt	
vett.
	 Igyekeztünk	 úgy	 összeállítani	 a	 Zenete-
rasz	 idei	 repertoárját,	 hogy	 szinte	 minden	
korosztály	 találjon	 kedvére	 valót.	 A	 zenei	
stílusokat	 is	 ehhez	 mérten	 válogattuk.	 Az	
első	héten	a	 szegedi	Dollár	Boys	 szórakoz-
tatott	minket	retro	slágerekkel.	Az	est	végén	
még	egy	kis	rögtönzött	utcabál	is	kialakult.
	 A	 második	 héten	 a	 Fonogram-díjas	
Cimbaliband	együttes	és	a	2013-as	X-faktor	
győztese,	 a	 csodálatos	 hangú	 Danics	 Dóra	
gondoskodott	 a	 jó	 hangulatról.	 Iram	 című	
élőzenei koncertjük igazi örömzenéléssé 
nőtte	 ki	magát.	 Büszkék	 vagyunk	 rá,	 hogy	
Kiszomboron	 igény	 van	 a	minőségi	 szóra-
kozásra,	kultúrára.	Ezt	bizonyítja	az	is,	hogy	
a	Cimbaliband	 közönsége	 alig	 akarta	 elen-
gedni	a	művészeket,	kétszer	is	visszatapsol-
ták	őket.	Természetesen	nem	mindenki	szív-

leli	az	autentikus	zenét,	de	az	együttes	olyan	
kiválóan keveri a népzenét, mai, modern 
elemekkel,	s	teszi	mindezt	olyan	magas	szín-
vonalon,	hogy	produkciójuk	a	világ	bármely	
színpadán	megállná	a	helyét.
	 Az	idei	nyarat	a	harmadik	és	egyben	utol-
só zeneteraszos estet a kiszombori szárma-
zású	 Gyémánt	 Valentin	 és	 testvére,	 Bokor	
Marianna	 -	 	 Ria	 –	 produkciója	 zárta.	Míg	
Valentin	dalaival	inkább	az	idősebb	generá-
cióhoz	szólt,	addig	Ria	és	zenekara	elsősor-
ban	a	pop-rock	stílus	kedvelőinek	kedvezett.	
A	Kiszombori	Közösségi	Napok	az	 idei	év-
ben	 ugyan	 elmaradnak,	 de	 talán	 minden-
ki	könnyebben	fogadja	ezt	a	tényt,	hiszen	a	
koncerteken	bőven	volt	 lehetőségük	kikap-
csolódni.	
	 Mi	 a	 jövőben	 is	 azon	 leszünk,	hogy	 ez	 a	
kezdeményezés	hagyománnyá	váljon!	
	 A	 rendezvényeket	 az	 Emberi	 Erőforrás-
ok	Minisztériuma	 és	 Kiszombor	 Nagyköz-
ség	Önkormányzata	 támogatta.	Ezúton	kö-
szönjük	az	együttműködést	és	támogatást	a	
Rónay-Kúria	Étterem	munkatársainak,	a	se-
gítséget	 a	 kiszombori	 polgárőrségnek	 és	 az	
önkormányzat	dolgozóinak.
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KEDVES VENDéGEINK!
A	művelődési	házban	az	országos	korlátozások	figyelembevételével	és	lehetőségeinkhez	mérten	igyekszünk	meg-
tartani	a	tervezett	rendezvényeket.	A	művelődési	ház	egész	területén	a	szájmaszk	viselése	kötelező,	valamint	a	
bejáratnál	elhelyezett	kézfertőtlenítő	használata	szintén	kötelező!Kérjük,	csak	tünetmentes,	láztalan	állapotban	

látogassák	előadásainkat!	Köszönjük	szíves	megértésüket	és	együttműködésüket.	
Programjainkhoz	jó	szórakozást	kívánunk!

Bódi	Marianna	és	Zomboriné	Szabó	Klára
művelődésszervezők

BOKOR jÁNOS NóTAEST
■	Szeptember	4-én	a	tavalyi	nagy	érdeklődésre	való	tekintettel	is-
mét	 vendégül	 láttuk	 a	 kiváló	magyar	 nótaénekest,	 Bokor	 Jánost.	
Eredeti	 elképzeléseink	 szerint	 a	művelődési	 házban	 került	 volna	
sor	a	rendezvényre,	de	a	kialakult	vírushelyzet	és	a	nagy	közönség-
létszám	miatt	jobbnak	láttuk	szabadtéren	megrendezni.	
	 Szirbik	Imre	polgármester	úr	köszöntőjét	követően	meghatódot-
tan	 állt	 színpadra	 a	művész	úr,	 aki	 kihangsúlyozta,	 hogy	mindig	
örömmel	és	hálásan	énekel	a	kiszomboriaknak.	
	 A	műsort	színesítette	továbbá	Kátai	Zsuzsa	és	Lukács	Tímea,	va-
lamint	Horváth	László.	A	nagyszerű	zenei	kíséretet	Kuti	Róbert	és	
zenekara	adta.	
	 A	nézőtéren	többen	is	a	könnyeikkel	küszködtek,	amikor	felcsen-
dült	egy-egy	szívhez	szóló	nóta.	De,	hogy	mindenki	mosolygósan	
távozhasson	a	művészek	az	estét	vidám	hangulatú	operettcsokorral	
zárták.
	 A	nótaest	a	„Köszönjük,	Magyarország”	keretein	belül	valósulha-
tott	meg.
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SÁNDORMAjORI pIKNIK 
Tavaly	 került	 sor	 a	 KMHHK	 készítésében	
egy	 emlékhely	 átadására	 a	 helyszínen.	 Ak-
kor	megállapodtunk,	évente	találkozunk	ott.	
Most	kerül	erre	sor,	szeptember	19-én.

úT MENTI KERESZT
A	Szegedi	utcai	kereszt	igen	rossz	állapotban	
van,	melynek	teljes	javítását	a	KMHHK	kör	
és	tagja,	Takács	Diána	vállalta.	
Helytörténeti	Gyűjteményünket	gyarapítot-
ta	az	elmúlt	időszakban:	Tóth	Tibor,	Kozma	
István,	Papp	Máté	és	KMHHK.	Köszönjük	a	
köz	nevében.

éLőKép
A	honismereti	 kör	 tagjai	 őszi	 életképet	 ké-
szítettek	a	nyári	helyére.

MEGHIRDETETT pROGRAMOK 
LEMONDÁSA!!! 

A	 Kiss	 Mária	 Hortensia	 Honismereti	 Kör	
tagsága	döntése:
A	 VÍRUSHELYZET	 FOKOZÓDÁSA	 MI-
ATT	 a	 korábban	 meghirdetett,	 őszi	 prog-
ramjait:	kirándulás,	 lekvárfőzés-24	órás	pa-
lacsintasütés, őszi-téli esti programok, jóté-
konysági	est,	lemondja.
Az	október	6-ai	megemlékezést	csendes	fák-
lyás	felvonulással,	néma	főhajtással	tervezi.	

Az	adventi	programok	a	további	helyzet	ala-
kulásának	függvényei.
Elmaradnak	 a	 ZOMBORTÁNC	 formáció	
próbái	is.	Online	tánctanulás	lehetséges.

VéGET éRT A 12. KISZOMBORI 
ORSZÁGOS HÍRŰ 

KUKORIcA-úTVESZTő 
	 Az	 útvesztő	 látogatásával	 a	 Kiss	 Mária	
Hortensia Honismereti Kör közösségnek, 
községnek, térségnek rendezett, következő 
évi	 hagyományőrző,	 kulturális	 programja-
inak,	 rendezvényeinek	megvalósulását,	 ha-
gyományőrző	 kiadványai	 kiadását,	 műem-
lék-védelembeli feladatainak megoldását tá-
mogattátok,	támogatták.
 Köszönet az üzemeltető, készítő tagja-
inknak és pártolóinknak:
Tervező-irányító:	Bajnóczi	János,	
Szervező:	Endrész	Erzsébet.
Hegedűsné	 Bellik	 Klára,	 	 Jankó	 Istvánné,	
Rutainé	Matuszka	Katalin,	Terzin	 Józsefné,		
Sinka	 Lajosné,	 Sinka	 Lajos,	 Nyári	 Mihály,	
Hévizi	Gézáné,	Zatykóné	Frank	Éva,	Köles	
László,	Balázs	Tibor,	Kispéter	Gyöngyi,	Bíró	
Antalné,	Duruczné	Ocskó	Edit,	Matos	Zol-
tán,	 Rónay	 Péter,	 Jankó	Dániel,	 Csizmadia	
Imréné,	Kasza	Lajosné.
Segítő tagság:	 Baranyi	 Sándor,	 Baranyi	
Sándorné,	 Baranyi	 István,	 Balázs	 Lászlóné,	

HONISMERETI HÍREK

KSZGYI HÍREI
■	A	Kiszombori	 Szociális	 és	Gyermekjólé-
ti	 Intézmény	Családsegítő	 és	Gyermekjólé-
ti	 Szolgálata	 augusztus	 hónapban	 több	 al-
kalommal	 tartott	 játszóházi	 foglalkozást	 a	
meghívott	gyermekek	részére.	Minden	alka-
lommal	más	és	más	kreatív	tevékenység	ke-
rült	sorra,	igazodva	a	gyermekek	igényeihez,	
korához,	 illetve	 az	 aktuális	 járványügyi	 in-
tézkedésekhez.

	 Elsőként	 a	 linzer	 sütését	 sajátíthatták	 el,	
amit lekvárral megkenve és csokoládéval le-
csorgatva	el	 is	 fogyasztottak	a	 jól	megérde-
melt	munka	 jutalmaként.	A	hozzávalók	ki-
mérése,	a	tészta	gyúrása	és	formázása	meg-
mozgatta	 a	 képzelőerejüket,	 így	 játszva	 ta-
nultak	az	alapanyagokról,	a	konyhai	higiéni-
áról,	a	sütéshez	használt	eszközökről.
	 A	 második	 játszóházi	 napon	 szalonna,	
hagyma	és	virsli	 sült	a	 tűzben,	a	parázsban	
pedig	 fóliába	csomagolt	krumpli,	a	 szorgos	
gyermekkezeknek	 köszönhetően.	 A	 falato-
zás	után	kártyajátékok	és	 számháború	 tette	
a	napot	igazi	közösségi	élménnyé.
	 Az	időjárás	sajnos	nem	kedvezett	a	lovag-
lásnak,	helyette	az	esős	időben,	a	gyermekek	
saját	fantáziájuk	szerint	plüssöket,	kabalákat	
varrtak, a kisebbek virágokat, üdvözlőlapo-

kat,	 origamit	 készítettek,	 amit	 nagy	 öröm-
mel	vittek	haza.
	 A	 következő	 játszóházi	 napon	 a	 Makói	
Mozi	 külön	 vetítésén	 vettünk	 részt,	 ahol	 a	
Scooby!	 című	 rajzfilmet	 tekintettük	 meg.	
A	csoportos	utazás	 fejlesztette	az	egymásra	
való	odafigyelés	képességét,	a	felelősségvál-
lalás	érzését.	A	gyermekek	közül	volt	olyan,	
aki	először	vett	részt	filmvetítésen,	nekik	kü-
lönösen	nagy	élményt	jelentett.
	 Ezúton	is	köszönjük	Kiszombor	Nagyköz-
ség	 Önkormányzatának	 támogatását	 a	 ját-
szóházi	programok	megvalósításához.

pap-Kardos Katalin és 
Babarné Börcsök Viktória

családsegítők
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	 •	 Egyesületünk	 elindított	 egy	 Facebook	
profilt  „Vályogos Tó Kiszombor”	 néven.	
Célunk	Egyesületünk	tagságán	túl	a	horgá-
szat	 iránt	érdeklődők	gyors	és	korrekt	 tájé-
koztatása.	 Bízunk	 benne,	 hogy	 munkánk	
nem	volt	hiábavaló,	és	hasznos	információ-
val	fogunk	szolgálni	ebben	a	médiában	is.
	 A	 hírek	 reményeink	 szerint	 párhuzamo-
san	fognak	megjelenni	a	valyogos.hu	oldal-
lal,	 de	 talán	 kicsivel	 gyorsabban	 célhoz	 ér-
hetnek.
	 •	 Részlet	 a	 MOHOSZ	 Titkárság	 2020.	
szept.	2-i	leveléből:
 „Tekintettel a COVID-19 valószínűsíthető 
második hulláma okozta bizonytalan hely-
zetre, valamint a Kormány a járványügyi ké-
szültségi időszak utazási korlátozásairól szó-
ló, szeptember hónapra vonatkozó 408/2020. 
(VIII.30.) rendeletére és az EMMI szeptem-
ber 1-jei keltezésű tájékoztatására a horgász-
sport rendezvényekkel kapcsolatban elrendelt 
eljárásrendről, a mai napon egy kötelező ér-
vényű tájékoztatót tartalmazó közlemény ke-
rült a MOHOSZ OHSZK részéről kiadásra, 
mely egyidejűleg haladéktalanul megküldésre 
került az Önök részére. Alapvetés, hogy a je-
len tájékoztató csak a horgászversenyekre vo-
natkozik, a szabadidős horgászatot nem érin-
ti! Kérjük, hogy az abban foglaltakat megis-
merni és valamennyi érintettel megismertet-
ni szíveskedjenek!” 
	 Az	 intézkedésben	 200	 fő	 feletti	 horgász-
versenyek	kerültek	szabályozására.	 	A	rész-
letes	 intézkedés	 egyesületünk	 honlapján	 és	
Facebook	profilján	olvasható.
	 •	 Területi jegyek kiadása: telefonos 
egyeztetés	 alapján	 	Oláh	 	 Sándornál,	 	 tfsz.:	
70	/	327-8862.
			Napijegyet	az	Aranyhal	Horgászboltban	/
Makó,	 Aradi	 utca	 28./	 Nyitvatartás:	 H.-P.:	
07:00-12:00,	 12:30-17:00,	 SZ.:	 07:00-12:00	
között	 és	 	Oláh	 	 Sándornál,	 	 tfsz.:	 70/327-
8862	vásárolhatnak.
				Felhívjuk	a	horgásztársak	figyelmét,	hogy	
napijegyet	vasárnapra	az	Aranyhal	Horgász-
boltban	 szombaton	 07:00–12:00	 között	 le-
hetséges	váltani.

	 •	 	 Tavunkon	 a	 törpeharcsa	 szelektív	 ha-
lászata	folyamatos,	elnézést	kérünk	az	eset-
leges	 kellemetlenségekért!	 	 Örülünk,	 hogy	
szeptember	 hónapig	 50	 kilogrammot	 fog-
tunk	 ki	 ebből	 a	 veszélyes	 invazív	 fajtából	
horgásztársaink	segítségének	köszönhetően.	
	 •	Augusztusi	vízpótlás	eredményeként	kö-
zel	40	cm-rel	emelkedett	tavunk	vízszintje.
Köszönjük	a	horgásztársak	segítségét	az	elő-
készületekben!
	 •	 2020.	 évben	 20	mázsa	 háromnyaras,	 2	
mázsa	 kétnyaras,	 2	mázsa	 egy	nyaras	 pon-
tyot,	6000	süllő	és	2000	csukaivadékot	tele-
pítettünk.
	 Szeptember	14-én,	várhatóan	13.00-15.00	
óra	 között	 10	mázsa	 háromnyaras	 pontyot	
telepítünk.	A	halak	egyedsúlya	2-3	kg	között	
várható.
	 Szeptember	24-ét	követő	időszakban	25	q	
vegyes	keszeg	telepítése	van	betervezve.
   
	 •	 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 ki-
látogatókat,	hogy	kutyáikat	pórázon	vezes-
sék, elkerülve ezzel a véletlen támadásokat, 
atrocitásokat.	Valamint	a	parton	állatok	 le-
geltetése, a partvonal és a partvonalat szegé-
lyező	ingatlanok	szennyezése	vagy	károsítá-

sa	nem	megengedett,	önkormányzati	 intéz-
kedést	vonhat	maga	után.
	 •	Szeptember	és	október	hónapokban	05	–	
21	óra	között	horgászhatnak	tavunkon	napi-
jegyes	horgásztársaink.	II.	féléves	vagy	éves	
területi	jeggyel	rendelkező	00	–	24	között.
	 •	 A	 következő	 horgászvizsga	 szeptember	
25-én,	 majd	 az	 utolsó	 ez	 évben	 november	
27-én	kerül	megtartásra	az	Ady	Endre	Mű-
velődési	Házban	(Kiszombor,	Szegedi	u.	13.)		
A	 vizsga	 ingyenes,	 viszont	 jelentkezési	 lap	
kitöltéséhez	és	az	új	kártyaformátumú	hor-
gászigazolvány	 regisztrációjához	 kötött.	
Részletekről	 kérjük,	 tájékozódjon	 honla-
punkon!
	 •	A	2018.	évi	szja	1%-ának	felajánlásából	
egyesületünk	 2019. évben 167.558 ft-ot 
kapott,	 amit	 környezetrendezéshez	 szüksé-
ges gépek karbantartására és üzemeltetésé-
re	használt	fel.
A	felajánlásokat	KÖSZÖNjÜK.
	 •	 2020.	 08.	 20-án	 19:00-kor	 15	 kg	 ponty	
akadt	horogra,	Litsauer	József	fogta,	amihez	
szívből	 gratulálunk	 horgásztársunknak,	 és	
mindenkinek	hasonló	horgászörömöket	kí-
vánunk.

Vezetőség

Gulácsiné	 Simondán	 Ilona,	 Karchesz	 Éva,	
Mártonné	 Bódi	 Ilona,	 Détári	 Gábor,	 Nagy	
Zoltán,	Balázs	István,	 	Cseh	István,	Csehné	
Szűcs	 Erzsébet,	 Bedő	 Katalin,	 Farkas	
Lászlóné,	 Szép	 Istvánné,	 Maróti	 Istvánné,	
Borsiné	Engi	Katalin,	Borsi	Sándor.
Más	munkát,	 rotundaügyelet,	 Helytörténe-
ti	Gyűjtemény	ügyelet	tartásában	segített az 
öt hét alatt	is:	Görbe	Boldizsár,	Süliné	Rácz	
Emőke.	 Élőkép	 virágait	 gondozta	 Rutainé	
Matuszka	Katalin.
Közösségi szolgálatosok:	Cseh	Sára,	Karika	
Márk,	Terhes	Krisztina,	Szűcs	Virág,	Budai	
Márk,	Gera	Bazsó,	Mandák	Botond,	Csaná-

di	Zsófi,	Baranyi	Benjamin.
Önkéntesek:	 Kormány	Gábor,	 Szalma	Dá-
niel,	Petrik	Gellért,	Paku	Imre.	
Külsős támogatók:	Makói	Mozaik,	Csípős,	
Délmagyar,	országos	médiafelületek,	közös-
ségi	 oldalak,	Vásárhely	 24,	Dél-alföldi	Me-
teorológia,	M1TV,	 Kiszombor	Határrendé-
szeti Kirendeltség és Rendőrség, Kiszombor 
Nagyközségi	Önkormányzat,	Városi	Televí-
zió	Makó,	 Szeredi	Kft.,	Gabnai	Gábor,	Ga-
bonakutató	 Nonprofit	 Kft.,	 Marosszögi	
Egyetértés	 Vadásztársaság,	 Rónay-kúria,	
Kiszombori	Polgárőr	Egyesület,	Kiszombor-
Maroslelei	Egyházközségért	Alapítvány,

Kukutyin	 Műhely,	 Közút	 Makó,	 Goldfire	
Táncegyesület	Csanádpalota.	
	 Rengeteg	 fotós	 és	 drónos:	 Gábor	 Imre,	
Ádók	 Zsanett,	 Balázs	 Zsolt,	 Kovalik	 Máté.	
Ferencszállásról	 Dorogi	 János	 és	 család-
ja,	ifj.	Csanádi	Ferenc,	Kovács	Attila	és	csil-
lagász	 barátai,	 Szalamia	 János,	 Rigó	 An-
géla,	 Bajorics	 Balázs,	 Névtelenek,	 dr.	 Em-
ber	 Pálné,	 Nagy-György	 Jánosné,	 Horváth	
Józsefné,	 Mátóné	 Pécsi	 Mária,	 dr.	 Fekete	
Gyöngyi,	Bacsa	György,	Nagy	Gyula.	

VÁLYOGOSI HÍREK

KÖSZÖNJÜK! 
Találkozunk jövőre a 13.-on!!!
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