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Folytatás a 4. oldalon!

2019.  JÚNIUS

 A Képviselő-testület a 2019. május 28-án 
tartott soros ülése első napirendjeként elfo-
gadta a polgármesteri jelentést. 

 A rendelettervezetek, döntési javaslatok 
napirendi pontban 
módosította: 
• az Önkormányzat 2019. évi költségvetésé-
ről szóló 4/2019.(II. 27.) önkormányzati rende-
letet

döntött: 
• arról, hogy a 31/2019. (II. 26.) KNÖT határo-
zatában foglaltakat fenntartja és jóváhagyja a 
„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Ön-
kormányzati Társulás Társulási megállapodá-
sának módosítását, 
• a Kiszomboron működő civil szervezetek 
2019. évi támogatására kiírt pályázatok elbí-
rálásáról, mely szerint: 
 - a Kiszombori Lövészklub Sportegyesületet 
       100.000 Ft összegben,
- az Oláh Veronika Alapítványt   
       150.000 Ft összegben,
- a Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei 
Egyesülete Kiszombori Csoportot  
          150.000 Ft összegben, 
- a Kiszombori Polgárőr Egyesületet  
       200.000 Ft összegben, 
- „Mosolygó Gyermekarcok” Alapítványt 
       100.000 Ft összegben,
- a Kiszombori Sporthorgász Egyesületet  
       300.000 Ft összegben,
- a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kört  
       250.000 Ft összegben, 
- a Kiszombor-Maroslelei Református 
    Missziói Egyházközséget   
      150.000 Ft összegben,
- a Kiszombori Községi Sportkört   
    2.300.000 Ft összegben támogatja,

- arról, hogy a Kiszombor, Szegedi u. 5. szám 
alatti játszótérre a HAÁSZ Kft.-től megrendeli 
940.225 Ft + áfa összegben az új kötélpályás 
csúszda telepítését,
• arról, hogy támogatja a település tehet-
séges tanulónak részvételét a 2019. június 
17-június 28. között megtartandó XIX. Makó 
és Térsége Ifjúsági Művésztelep munkájában, 
ennek érdekében a Dózsa György Általános 
Iskola, valamint a Művészeti Iskola pedagó-
gusai szakmai javaslata alapján delegált 6 fő 
tanuló részvételi díját (92.400 Ft) biztosítja,
• arról, hogy a Magyar Állam tulajdonában 
lévő kiszombori Rónay-sírkertet felújított ál-
lapotában ingyenesen önkormányzati tulaj-
donba kívánja venni, és a Rónay-sírkert teljes 
(I-III. ütem) felújításának megvalósítását kö-
vetően kezdeményezni fogja a sírkert önkor-
mányzati tulajdonba kerülését, 
• hogy a fogorvosi rendelőbe 1 db nagyfrek-
venciás intraorális mobil állványos röntgen 
készülék, 1 db ólomkötény és 1 db vezeték 
nélküli röntgen digitalizáló berendezés kerül-
jön beszerzésre, melyhez mindösszesen brut-
tó 2.656.363 Ft-ot biztosít,
• hogy a 2019. évben megrendezésre kerü-
lő Kiszombori Közösségi Napok péntek dél-
utáni koncertjére fellépőként a Romano Drom 
együttest vagy a Karaván Família együttest 
kívánja felkérni,
egyetértett:
• a „Határ menti tekerés” szabadidős ke-
rékpáros teljesítménytúra résztvevőinek 
Kiszomboron történő fogadásával, és a ren-
dezvényt szervező Szegedi Sport és Fürdők 
Kft. kérelmére a túrázók fogadásához, ven-
déglátásához (szóda, sós sütemény) legfel-
jebb 20 ezer forint összeget biztosít, 
 

hozzájárult:
• a 43-as főút melletti buszmegálló és a meg-
lévő kerékpárút közötti gyalogos átjáró meg-
építéséhez elkülönített összeg bruttó 900 
e Ft-tal történő megemeléséhez, így a gya-
logos átjáró megépítéséhez mindösszesen 
1.800 e Ft-ot biztosít.
 Harmadik napirendi pontként megalkotta 
az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló 7/2019. (V. 28.) önkor-
mányzati rendeletét. 

 A negyedik napirendi pontban elfogadta 
a 2018. évi belső ellenőrzési tevékenység-
ről szóló éves ellenőrzési jelentést és az éves 
összefoglaló ellenőrzési jelentést.

 Az ötödik napirendi pont keretében elfo-
gadta a Kiszombor nagyközség területén 
végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
munkáról szóló beszámolót.

 Hatodik napirendi pontként elfogadta a 
Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intéz-
mény 2018. évi tevékenységéről szóló beszá-
molót. 

 A hetedik napirendi pont keretében elfo-
gadta a Kiszombor nagyközség egészség-
ügyi alapellátásának működéséről szóló tájé-
koztatót.

 Nyolcadik napirendi pontként meghatá-
rozta a Kiszombori Karátson Emília Óvoda 
2019/2020-as nevelési évére az indítható 
csoportok és a számított álláshelyek számát.

 Végül zárt ülés keretében döntött 1 db ön-
kormányzati bérlakás határozatlan időtartam-
ra történő bérbeadásáról.

■ KISZOMbOrI FOgOrVOSI reNdeLő eNergetIKAI FeLÚJítÁSA

 Kiszombor Nagyközség Önkormányzata az „Energetikai beruházások Kiszomboron” című, 2016-ban nyertes TOP-os pályázat keretében 
2019. március hónapban megkezdte a fogorvosi rendelő felújítási munkálatait. A nyertes kivitelező közbeszerzési eljárás lefolytatását követő-
en a Hungarosun Bt. lett. A kivitelezés tartalmazza az épület hőszigetelését, külső homlokzati nyílászáró cserét, fűtéskorszerűsítését hőszivaty-
tyú beépítésével, napelemes rendszer kiépítését, elektromos hálózat felújítását, külső-belső festését. A beruházás költsége bruttó 21 581 212 
Ft, befejezése június hónap végére várható. 

■ JóZSeF AttILA UtcA FeLÚJítÁSA

 Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2018. évben az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” hazai forrású pá-
lyázaton az önkormányzati tulajdonú József Attila utcában lévő – tömegközlekedés által igénybe vett - út felújítására 15 000 000 Ft pályázati 
forrást nyert, a fejlesztéshez szükséges 15 % önkormányzati önerő biztosítása mellett.
Az út felújítására a beérkezett árajánlatok alapján a Délút Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot, melynek nagysága bruttó 20 485 229 Ft volt.
A támogatási összeg mellett Kiszombor Nagyközség Önkormányzata bruttó 5 485 229 Ft saját forrás bevonásával járul hozzá a munkálatok el-
végzéséhez. 

FEJLESZTÉSEK, FELÚJÍTÁSOK KISZOMBORON
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 A parlagfű Magyarországon a legnagyobb 
területen előforduló és legelterjedtebb 
gyomnövény, melynek egészségügyi és gaz-
dasági károsító hatása rendkívül jelentős. 
Ezért kérjük a lakosságot, hogy mindannyi-
unk egészségének védelme érdekében aka-
dályozzuk meg a parlagfű terjedését.
 Az élelmiszerláncról és hatósági felügyele-
téről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17.§ (4) be-
kezdése értelmében a földhasználó köteles 
az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának ki-
alakulását megakadályozni, és ezt követően 
ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig 
folyamatosan fenntartani.
 Azon földhasználókkal szemben, akik el-
mulasztották a védekezési kötelezettségü-

ket teljesíteni belterületen a jegyző, külte-
rületen a Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala Agrár-
ügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osz-
tálya közérdekű védekezést rendel el, mely-
nek költségei az ingatlan tulajdonosát, hasz-
nálóját terhelik.
 Ezzel egyidejűleg a kötelezettségüket 
megszegőkkel szemben a Hódmezővásár-
helyi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Nö-
vény- és Talajvédelmi Osztálya növényvédel-
mi bírságot szab ki. 
 Kérjük a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, 
hogy a feni kötelezettségüknek tegyenek 
eleget, hisz a parlagfűmentesség mindannyi-
unk közös érdeke.

óvOdAI HÍREK
OVIS prOgrAMOK A NeVeLÉSI ÉV VÉgÉN

■ Május vége az óvodában elsősorban a közös 
emlékek felidézésével, a ballagási ráhangoló-
dással és az élményszerző, közösségformáló ki-
rándulásokkal telt. Minden csoportban a búcsú-
zó nagycsoportosok közösen felidézték az óvo-
dai élet legszebb pillanatait, ajándékokkal, apró 
meglepetésekkel készültek társaiknak és a ve-
lük foglalkozó felnőtteknek. Mindenhol hagy-
tak valami maradandót, egy-egy kedves rajzot, 
fényképet, csoporttablót, maguk által készített, 
kedves ajándékokat. A nagyokat búcsúztató 
ünnepséget megelőző napon a nagycsoporto-
sok tarisznyával a vállukon járták körbe szere-
tett óvodánkat, versekkel, közös énekléssel kö-
szöntek el az itt maradó társaiktól, a velük fog-
lalkozó felnőttektől, majd régi hagyományunk-
hoz híven a Rónay-kúriában fogyasztották el ün-
nepi ebédjüket. Minden csoportban volt valami 
meglepetés, amit a szülők bevonásával sikerült 
megszervezni: meglepetéstorta, süti parti, óvo-
dai képekből összeállított vetítés. 
 
 Az ünnepélyes búcsúzás napján az időjá-
rás sajnos nem kedvezett nekünk, ezért a tor-
naszobában tartottuk közös ünnepi köszöntőn-
ket, majd a csoportokban, szűkebb körben foly-
tattuk az ünneplést. Szelfi fallal tettük meg szí-
nesebbé az ünnepi fotók készítését. Az nagyok 

eső miatt elmaradt vidám, táncos produkcióját 
az óvoda facebook oldalán tekinthették meg a 
szülők utólag.
 Az esős időszak elmúltával igyekeztünk be-
pótolni az elmaradt kirándulásokat, újabb és 
újabb élményekkel próbáltuk kárpótolni a gye-
rekeket. A Bajnok csoportosok Makóra buszoz-
tak fagyizni. A kirándulás során megfigyelték a 
városi közlekedés sajátosságait, a város épüle-
teit, nevezetességeit, és meglátogatták a Pe-
tőfi park játszóterét. A Katica csoportba a Ma-
kói Kálvin Óvodából érkezett egy csoport, akik 
megcsodálták óvodánkat, megajándékozták, 
és együtt játszottak a kiszombori óvodások-
kal. Nagyszerű délelőttöt töltöttünk el közösen, 
aminek természetesen ősszel lesz folytatása.  
A Ficánka csoport Szegedre látogathatott el a 
Szent-Györgyi Albert Agórába, ahol egy színhá-
zi előadást tekinthettek meg az „Esélyteremtő 
Óvoda” pályázatnak köszönhetően.  A Nap-
sugár csoportosok a Hinkó tanyára mentek 
kirándulni, ahol szülők és gyerekek egyaránt 
felejthetetlen élményekkel gazdagodtak. A 
Napraforgók pedig habzsolták az életet, tej-
jel-mézzel folyó Kánaánt varázsoltak a gyere-
keknek, hol pizzát rendeltek, hol pedig nagy-
szerű palacsintát kóstolhattak. 
 Az óvoda összes kisgyermeke a művelő-
dési ház szervezésében egy zenés, minden-
ki szívét melengető, kacagtató produkciót te-

kinthetett meg, ahol mindannyian, ebben a 
nevelési évben utoljára együtt lehettünk.
 
 A bölcsődei szülő értekezlet után a leendő 
ovisok, valamint az otthonról érkezők is meg-
látogathatták az óvodát, megismerkedhet-
tek a leendő csoportszobáikkal, óvó nénik-
kel, dajka nénikkel. Szeretettel vártuk őket, 
hiszen hamarosan a második otthonuk lesz. 
Szüleikkel együtt kóstolgathatták az óvodai 
légkört, fedezhették fel a játékokat, a torna-
szobát, az udvart.
 
 Június második hetében pedig az óvodá-
sok látogatták meg a kicsiket a bölcsődé-
ben. Ovisok és bölcsődések együtt játszottak 
a hűs lombok alatt, az óvó nénik pedig egy-
re jobban megismerhették a leendő óvodá-
saikat. A bölcsődei dolgozók nagy szeretettel 
fogadtak bennünket, és tapasztalataik átadá-
sával sokat segítették nevelő munkánkat. 

Jani edit 
óvoda-és mentorpedagógus

A beruházás keretében a meglévő útburkolatra 5 cm vastagságú új kopóréteg készült, mindkét buszmegálló megerősített pályaszerkezetet ka-
pott, és megtörtént az aknafedlapok szintre emelése. Az útburkolati jelek felfestése és az új táblák kihelyezése még június hónapban megtör-
ténik. 

■ gYALOgOS ÁtJÁró ÉpítÉSe A 43-AS Út ÉS A MegLÉVő KerÉKpÁrÚt KöZött

 A biztonságos közlekedés érdekében a 2019. május 28-i Képviselő-testületi ülésen döntés született a 43-as út melletti buszmegálló és a meg-
lévő kerékpárút között gyalogos átjáró megépítéséről. A kivitelezésre a legkedvezőbb ajánlatot a Délút Kft. adta, melynek nagysága bruttó
1 800 000 Ft volt. A kivitelezés június hónapban 100 %-ban önkormányzati forrás felhasználásával valósult meg, a beépített 6 db átereszt is az 
önkormányzat biztosította. Az átjáró felülete martaszfalt burkolatot kapott. Az átjárónál kerékpártárolókat is elhelyezünk.

FELHÍvÁS PARLAGFŰMENTESÍTÉSRE
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■ Nagyon sikeres workshopot tartottunk a 
térség óvodáiból érkező pedagógusoknak az 
EFOP-3.1.3-16- Társadalmi felzárkózási és in-
tegrációs köznevelési intézkedések támoga-
tását segítő „Esélyteremtő Óvoda” projekt 
keretében június 12-én.
 Vendéglátóként és a módszertani központ 
vezetőjeként először bemutattam intézmé-
nyünket, ezt a több mint 136 éves óvodát, és 

az ott folyó, nyitottságra ösztönző munkát. 
Két előminősített jó gyakorlatunk van, me-
lyek közül ezen a workshopon a „Kincset érő 
nagyik” projekt programunkat mutatta be a 
szakmai team két tagja.
 A projektoron kivetített terveket, módszer-
tani, szakmai leírásokat felváltva egészítették 
ki kollégáim a megvalósítás tapasztalataival. 
Körbeadták a dokumentált szakmai anyago-

kat és az archivált produktumokat, a fénykép-
albumokat, összegyűjtött recept könyvecské-
ket. Ízelítőt adtak a 12 éve megvalósuló, min-
dig másféle témát felölelő, nagy látogatottsá-
gú programokról, melyek nagyban elősegítik 
a társadalomtól való elkülönülés megakadá-
lyozást, hiszen minden kisgyermekhez jön-
nek nagyik, nagyapák, dédikék szép szám-
mal. 

őKet bÚcSÚZtAttUK AZ óVOdÁNKbóL!
NAprAFOrgó 
cSOpOrtbóL: 
1.  galamb László
2. Léhman Lénárd
3. Szabó Lili
4. Varga Noel
5. Vas tímea

NApSUgÁr 
cSOpOrtbóL:
1. bakos dzsesszika
2. cseri Linett
3. Harkai Henrietta
4. Molnár Nóra
5. pásztor Zoé

bAJNOK cSOpOrtbóL:
1.  demkó dániel
2. Fancsali Áron
3. Kispál Nikoletta
4. Oltványi Zalán botond
5. pásztor Amália boglárka
6. tasi János roland

A KAtIcA cSOpOrtbóL:
1.  Andrási Olivér Lajos
2. Antali Kolos
3. Karsai dorián
4. Kökény Kálmán
5. Nacsa Máté
6. Nagy Laura
7.  Ney Lilien petra
8. prónai Zsófia
9.  rácz Anna Zita

FIcÁNKA cSOpOrtbóL:
1.  csala ramóna
2. cseh Zsófi
3. dorogi Milán
4. Fudala Hanna Julianna
5. gyöngyi barnabás
6. Kiss Levente bence
7.  Naszradi botond
8. Simeonoff Vivien
9.  Simon Szaffi Luca
10. terhes Viktória

Folytatás a 6. oldalon!
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tanulmányi eredmények: Ez évben 43 ki-
tűnő tanulónak gratulálhattunk, ami azt je-
lenti, hogy nemcsak a tantárgyi eredménye-
ik ötösök, hanem a magatartás és a szorga-
lom is, ami a magatartás tekintetében néha 
nem is olyan egyszerű!:) 4.00-4.99 közötti 
szép eredményt 50-en, 3.00-3.99 között 70 
tanuló ért el kitartó tanulással, 2.00-2.99 kö-
zötti értéket 20 tanuló mondhat magáénak, 
amely egyeseknél hatalmas befektetett ener-

giát, másoknál laza munkát takart. 
 Az osztályok tanulmányi eredményei: 
2.a: 4,45; 3.a: 4,69; 4.a: 4,53; 4.b:4,30; 
5.a:4,22; 5.b: 4,30; 6.a: 4,00; 6.b: 4,19; 
7.a:3,51; 7.b:3,68; 8.a: 3,52; 8.b: 3,88
Iskola átlag: 4,10
Az osztályátlagokból kiolvasható, hogy sze-
rencsére az alsó és felső tagozatra való átlé-
pés már nem okoz törést. A hetedik évfolyam 
természettudományos tárgyainak megjele-

nése sajnos teljesítmény/eredmény csökke-
nést okoz, amelyet a nyolcadik már nem tud 
javítani. Iskolánk év végi eredménye mindig 
4.00 és 4.20 között mozog, így az idei is si-
keres volt.
 A pedagógusok által kiosztott beírások azt 
mutatják, hogy fordított arányosság áll fent 
az alsó és a felső tagozat között a dicséretek 
és az elmarasztalások között. Alsó tagozaton 
361 db dicséret született 107 főnek, míg a fel-

Folytatás a 7. oldalon!

Szép szavakkal beszéltek a program igazi 
céljáról: a családi kapcsolatok erősítéséről, a 
nagyszülő-unoka különleges kapcsolatáról, a 
feltétel nélküli, elfogadó szeretetről, az idős 
emberek iránti szeretet és tisztelet kialakítá-
sáról.
 A térség egyik közismert nyugdíjba vonuló 

óvodavezetőjét is most búcsúztattuk el közö-
sen, majd a közelben lévő Rónay család em-
lékkiállítását tekintettük meg. A 18 résztvevő 
elégedettségét is felmértük, és nagyon szép 
visszajelzéseket kaptunk.
 A ballagó nyolcadikosok is visszalátogat-
tak hozzánk, és újra gyermekekké váltak, ját-

szottak, közös élményeket elevenítettek fel a 
velük foglalkozó felnőttekkel együtt. Tudjuk, 
hogy szeptembertől hol folytatják majd tanul-
mányaikat, öröm látni, mennyit nőttek, oko-
sodtak. 

börcsökné balázs Márta
óvodapedagógus

■ Az iskolákban most érkezett el „decem-
ber 31.”, azaz év vége. Készülnek a beszá-
molók, összegezzük versenyeredményein-
ket, értékeljük rendezvényeink színvonalá-
nak, látogatottságának tapasztalatait stb. 
 Néhány számadat: a 2018/19-es tan-
évet 266 fővel kezdtük, és 261-gyel zártuk, 
melynek oka legtöbb esetben az elköltö-
zés. 181 tanítási napon vagyunk túl. 20 ren-
dezvényen láthattuk vendégül a szülőket 
„Nyitott kapuk; Nyílt napok; Hívogat az is-
kola; Dózsa-napi rendezvények; Iskolabál, 

farsang, anyák napi műsorok. Köszönjük, 
hogy megtiszteltek minket érdeklődésük-
kel!
Pályaorientációs rendezvényeink keretein 
belül több mint 10 középiskolát látogattak 
meg tanulóink a megalapozott választás ér-
dekében. Hetedikes és nyolcadikos tanuló-
inkkal látogatást tettünk a Mercedes gyár-
ban; nyolcadikosok Makón és Szegeden, 
4-4 munkahelyen ismerkedhettek meg köz-
vetlenül a szakmákkal. 6 középiskolából fo-
gadtunk személyes toborzást végző peda-

gógust, valamint régi diákunkat. 
62 féle versenyen mérették meg magukat 
iskolánk tanulói, melyek tantárgyi, sport és 
művészeti jellegűek voltak. A 110 alsó tago-
zatos és 151 felső tagozatosból tanulónak 
közel fele indult ezek valamelyikén. Nem-
zetközi versenyen 4, országos versenyen 9; 
megyei versenyen 13, térségi versenyen 11, 
országos sportversenyen 2 tanulónk vég-
zett az első három közt. 

tOVÁbbtANULÁS: Makóra 27, Szegedre 12, Ásotthalomra 1 tanulónk iratkozott. 
                                   gimnáziumban 8, szakgimnáziumban 23, szakközépiskolában 9 gyermek fog szeptembertől tanulni. 

ISKOLAI HÍREK
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MÉdIAMegJeLeNÉSeK –
KISZOMbOrI dóZSA gYörgY 
ÁLtALÁNOS ISKOLA
 
■  Iskolánk honlapján kívül nagy interaktivitás-
nak lehetünk tanúi intézményünk Facebook-
oldalán, melyen sokkal jobban nyomon kö-
vethető az aktivitás.  Majdnem 1000 követő-
vel rendelkezünk. Többek között itt tesszük 
közzé a fontos információkat, híreket, felhívá-
sokat, versenyeredményeket. Fontos kapocs 
a szülőkkel ez a kapcsolattartási forma. Heti 

szinten kb. 300 alkalommal keresik fel olda-
lunkat, és egyhetes intervallumban kb. 5000 
bejegyzéshez fűződő aktivitás tapasztalható. 
Látogatóink délelőtt 10:00–12:00 között és 
este 20:00 óra után a legaktívabbak. Kedve-
lőink 69%-a nő, 31%-a férfi. 874 fő Magyaror-
szágról látogatja az oldalt (259 fő Kiszombor, 
254 fő Makó, 188 fő Szeged, 34 fő Budapest, 
20 fő Veszprém, a többi a környező települé-
sekről elszórtan). További látogatóink Romá-
nia, Anglia, Németország, Ausztria, Hollandia, 
Szerbia, Svédország területéről jelentkeznek 

be. Fizetett hirdetéseket nem alkalmazunk, 
de egy jól szövegezett, megfelelően időzített, 
továbbosztott bejegyzésünkkel általában 1 
óra alatt 1000 embert tudunk elérni.
 Ezeken kívül rendszeresen publikálunk a 
Kiszombori Híradóban, illetve idén cikkezett 
rólunk és interjút készített velünk a Rádió 7, a 
makohirado.hu, illetve a Tolna megyei hírpor-
tál is, melyek online felületén megtalálhatók 
vagyunk. 

prónai Éva

VILÁgZeNe, öröMZeNe, MeSeZeNe ÉS 
MeSeMOZI

■ Tartalmasan kezdődött a június a műve-
lődési házban, a hónap első napját ugyanis 
mindjárt egy nagyszabású rendezvénnyel in-
dítottuk. A folklór és a modern zene tökéletes 
harmóniáját megszólaltató Cimbaliband ze-
nekar kápráztatta el a hallgatóságot.

 A koncertet eredeti elképzeléseink szerint 
a Rónay-kúria teraszán szerettük volna meg-
valósítani, ám sajnos, a kedvezőtlen időjárá-
si feltételek miatt arra a döntésre kényszerül-
tünk, hogy a művelődési ház falain belül ren-
dezzük meg az estét. A hangulatról a zene-
kar így is gondoskodott. Azt hiszem, büsz-
kék lehetünk rá, hogy ilyen virtuóz együtte-
seket is vendégül láthatunk a településen. 
A Cimbaliband koncert nyitódala, felkerült a 

Top Of The World 2018-as válogatására, ami 
annyit jelent, hogy a világranglista legjobb 12 
dala közé válogatták be szerzeményüket. A 
zenekar vezetőjét, Unger Balázst, a cimbalom 
Chuck Berry-jének is emlegetik minden jog-
gal, hiszen azt hiszem, nem maradt egy olyan 
ember sem a nézőtéren, aki ne hajtott volna 
fejet Balázs lenyűgöző teljesítménye előtt. A 
zenekar minden tagjából áradt a zene szere-
tete. Valódi örömzene volt a javából.

 Az önkormányzat nagyvonalú döntésének 
eredményeképpen a zomboriak egyre több 
magas színvonalú programon vehetnek részt 
ingyenesen vagy rendkívül kedvezményes 
áron. A Zeneterasz megvalósítását is egy 
ilyen elképzelés ihlette. Olyan kezdeménye-
zés, ahol mindenki átélheti a muzsika szere-
tetéből eredő varázslatot. Hiszen a zene min-
denkié, ám sajnos, mégsem mindenki számá-

ra elérhető. Rengeteg koncertlehetőség vesz 
körül minket a mindennapokban, főként így a 
nyári időszakban, de ezek a valóban igényes 
zenei rendezvények legtöbb esetben megle-
hetősen drágák. Szerencsére azért akadnak 
kivételek térségünkben is.
 
 Arra buzdítok mindenkit, hogy használjuk 
ki az ilyen ingyenes lehetőséget, és vegyünk 
részt ezeken a rendezvényeken, legyen az 
Gitárkoncert vagy éppen Cimbaliband kon-
cert!

 Reméljük, legközelebb az időjárás is mel-
lettünk lesz, és augusztusban végre felavat-
hatjuk a Zeneteraszt egy igazi különleges-
séggel.

AZ AdY ENdRE MŰvELŐdÉSI HÁZ HÍREI

sőben 298 db 99 főnek. Az elmarasztalásokat 
tekintve az alsóban 66 beírás született 28 ta-
nulónak, ugyanez a felsőben 355 db 66 gye-
reknek. Az összes beírás 61%-a tehát jutal-
mazó, míg 39%-a a szülők felé felhívó, segít-
ségkérő céllal került be az ellenőrző könyv-
be. Célunk, hogy a családok és az intézmény 
nevelési elveit még jobban hangoljuk össze. 
Ehhez szakmai segítséget intézményünkben 
dolgozó 2 pszichológusunktól és szociális 
munkásunktól kapjuk.

HIÁNYZÁSOK
 A hiányzásoknak sokféle oka lehet: leggya-
koribb a betegségből adódó, majd ezt köve-
ti valamilyen rendezvényen, versenyen való 
részvétel miatti, végül a családok által kérhe-
tő egymástól független időben, egész évben 
összesen 3 alkalommal kérhető szülői igazo-
lás. Sajnos 54 tanuló fejenként átlagban 150 
órát gyűjtött, s aggasztó, hogy 2 közülük (fe-
jenként közel 400 óra hiányzással) évet is-
métel emiatt, pedig képességeik ettől sokkal 
jobbat eredményeznének. Sajnos a betegsé-
gek is ledöntötték gyermekeinket a lábuk-

ról, azt tapasztaltuk, hogy egyre agresszíveb-
bek a járványok, hosszabb időt vesz igénybe 
a gyógyulás. Ami viszont luxus, hogy igazo-
latlan óra is összegyűlt! Iskolánk 266 tanuló-
jából 259 rendesen járt iskolába, sajnos öten 
viszont megengedték maguknak, hogy blic-
celtek, s ezért eljárást kellett indítani a család 
ellen.

KOMpeteNcIAMÉrÉS
 Minden év májusában két évfolyam, a 6. és 
a 8. méretteti meg tudását szövegértésből és 
matematikából. Miután az ország összes is-
kolájának minden tanulója ugyanezeket a fel-
adatokat oldja meg, ezért összehasonlítha-
tók a kapott eredmények. Közel 20 éve írják 
tanulóink a felméréseket, így iskolán belül is 
kialakult egy tendencia, mely megmutatja, 
hogy saját magunkhoz képest hogyan alakul 
a teljesítményünk. A családokra is vonatkozik 
egy névtelen kérdőív, mely az otthoni körül-
ményeket igyekszik rögzíteni és összehason-
lítani az esélyegyenlőség helyzetének vizsgá-
lata érdekében. Minél többen küldik vissza ki-
töltve ezeket a kérdőíveket, annál jobban le-

het következtetni, hogy településünkön kinek 
milyen esélye van az oktatásba bekapcsolód-
ni, párhuzamot lehet állítani az országos ada-
tokkal. A kapott eredményekkel jellemezni le-
het térségünket, sőt az egész régiót. Öröm-
mel olvastuk a jelentésből, hogy diákjaink tel-
jesítménye továbbra is megfelel a hozzánk 
hasonló méretű települések eredményeinek 
és az országos átlagnak. Iskolánk teljesítmé-
nye közel húsz év távlatában kiegyensúlyo-
zott teljesítményt mutat diákok és felkészítő 
pedagógusok részéről egyaránt.
 Öko iskola vagyunk, továbbra is szeret-
nénk ezt a címet megőrizni, ezért újra pályáz-
tunk, s várjuk az eredményt. Jövő évi célja-
inkat, programjainkat is ennek szellemében 
tervezzük. Tündérkertet fogunk kialakítani, 
ahol a tanulók őshonos gyümölcsfajtákkal is-
merkedhetnek meg technikaórán. Megtanul-
ják a kertápolás és tervezés legfontosabb lé-
péseit, alapjait. Szeretnénk kihasználni, hogy 
falusi iskolában falusi gyerekeket tanítunk, s 
használható tudással vértezzük fel őket.

Szabóné Vígh erzsébet
 intézményvezető

Folytatás a 8. oldalon!



■ Június 5-én az Aranyud-
var mesezenekar látoga-
tott el hozzánk az óvodások 
legnagyobb örömére. A ze-
nekar tagjai kalózoknak öl-
tözve repítették el e kicsi-
ket meseországba. Játékos 
mondókákkal, tanulságos 
dalokkal, tánclépésekkel 
szórakoztatták a közönsé-
get, interaktív módon mind-
végig lekötve a gyerekek fi-
gyelmét, bevonva őket a já-
tékos tanulás élményébe.
 A koncert végén pedig 
egy kis meglepetéssel is 
kedveskedtek a gyerekeknek. Minden cso-
port felmehetett a színpadra, és kézbe ve-
hette, kipróbálhatta az egyes hangszereket. 
Legnagyobb sikere természetesen a dobnak 
volt. Rendkívül érdekes volt látni, hogy már az 
egész kicsi gyerekek is milyen vonzódást érez-
nek a hangszerek és a zene iránt.

 Szándékaink szerint a jövőben több alkalom-
mal is szeretnénk gyermekműsorokkal megtöl-
teni a művelődési házat, hiszen a legkisebbek 
igényei számunkra épp oly fontosak, mint a fel-
nőtteké.
 Júniusban két alkalommal is nagy sikerrel ve-
títettünk rajzfilmeket gyermekeknek és kísé-
rőiknek egyaránt. A vetítésekhez ajándék pat-

togatott kukorica is járt, még inkább fokozva 
a moziélményt. Júliusban és augusztusban is 
lesznek vetítések kicsiknek és felnőtteknek is. 
A dátumot és a részleteket plakátokon vagy az 
Ady Endre Művelődési Ház facebook oldalán is 
megtalálják. A belépés természetesen minden 
esetben ingyenes.

bódi Marianna  művelődésszervező
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■ Május 27-én 14.00-kor az Ady Endre Műve-
lődési Házban az felső tagozatosok honisme-
reti vetélkedője zajlott, amelynek díjazottjai a 
következők voltak:
1. helyezett Erdélyi Hanna.
2. helyezett Mityók Emma
3. helyezett Rácz Emese és Jankó Georgina
4. helyezett Farkas Regina
5. helyezett Trutz Melinda. Az első helyezés-
sel honismereti tábori belépő, a többivel pa-
dig útvesztős bérlet járt.  
Mindenki kapott egyszeri belépést a fesztivál 
egy napjára.
 Köszönet Varga Viktória tanár néninek a 
gyerekek készítéséért, Baloghné Papós Bor-
bála és Prónai Éva tanár nénik segítettek a ja-
vításban.
 30-án pedig az alsó tagozatosok vetélked-
tek. Vízhányó Mária tanító néni fantasztikus 
diavetítéssel készült a gyerekeknek és a kör-
nek, és még pedagógusnap alkalmából da-
noltak is egyet. Köszönet éves munkájáért és 
a koordinációs munkáért. Segítették őt Ga-
lamb Ágnes, Süvegné Nagy Ivett, Takácsné 
Kádár Erika, Kovács Kitti. Mindannyiuknak kö-
szönjük.
 A gyermekek a következő helyezéseket ér-
ték el:
1.  Molnár Dániel - honismereti tábori részvé-
tel nyert.
2. Gál Ákos Levente - családi belépőt kapott a 
a Vadnyugati városba Csongrád - Bokros he-
lyen.

A további helyezettek útvesztő bérlet birto-
kosai. 
3. Haklik Dorina
4. Harkai Hanna, 4. Cserna Csenge
5. Klonka Evelin.

grAtULÁLUNK MINdeNKINeK, 

ÉS JöVőre FOLYtAtJUK! 
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HONISMERETI HÍREK

FIGYELEM GYERKŐCÖK!
A nyári szünetben is vár bennete-

ket a KIK! Az Ady Endre Művelődési 
Ház nyitvatartási idejében kedvetekre 

használhatjátok a játékokat 
az emeleti klubhelyiségben. 

Szeretettel várjuk az ifjúságot!



■ Június 9-ére az Apátfalvi Hagyományőrzők 
pünkösdölőre hívták a honismereti kört, és 
most a Zombortánc formáció képviselte egye-
sületünket. Nagyon jól éreztük magunkat, sok 
barátot találtunk ott.
 Köszönjük a vendéglátóknak a meghívást, a 
táncos csoport munkáját. Gratula a csapatnak, 
és köszönet Kata Bedőnek.

KUKOrIcA-ÚtVeSZtő FeSZtIVÁL 
2019. JÚLIUS 13 – AUgUSZtUS 20.
■ Lázasan készülünk az idei 5 hétre is, hogy 
minden látogatónk jól érezze magát a forró 
nyári hónapokban az útvesztőnkben.
 Első lépésként a honismereti kör tagjai: 
Endrész Erzsébet és Sinka Lajos Bajnóczi János 
tervei alapján és irányításával kivágták az idei 
formát a kukoricatáblában. 
 Az idén Kiszombor 300 éves újratelepülése 
útvesztőnk mottója. 
 Készülünk tartalmas hétvégi-szombati prog-
ramokkal az idén is. Szeretettel várjuk kis falunk 
lakosságát egy kis barangolásra az útvesztőbe. 
 Az idén új szolgáltatást is működtet az útvesz-
tő a Rónay család leszármazottja, Rónay Péter 
jóvoltából: az útvesztő face oldalán chatbot mű-
ködik, amely sok információt ad az odalátogató 
érdeklődőnek. Köszönet Rónay Péternek.
 Büfészolgáltatás az útvesztő nyitvatartási ide-
jében lesz az Infúzió Söröző jóvoltából.
Az utveszto.com honlapunkon bővebb tá-
jékoztatást, a https://www.facebook.com/
utveszto/ oldalunkon pedig szinte élőben köz-
vetítjük majd az eseményeket, időjárási helyze-
tet stb.

bALLAgóKNAK
■ A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör tag-
sága a Kiszombori Dózsa György Általános Isko-
la végzőseinek szeretettel gratulál, és sikeres, 
boldog életet kíván.
Azon tanulóknak, akik kapcsolódtak körünk 
programjaihoz, segítettek nekünk, hálás köszö-
netünk, és ne feledjenek bennünket, visszavár-
juk őket bármikor. 
És minden fiatal előtt nyitott honismereti körünk 
tagsága.

HONISMeretI tÁbOr
■ A 16. táborunkat tartjuk az idén 21 gyer-
mek részvételével. Szerencsések a gyerme-
kek, hisz önkormányzati-pályázati támogatás-
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■ Honismereti körünk vendégül látta a 
Szirbik Miklós Egyesület tagjait június 8-án 
községünkben. 
 Lehetőséget kaptak az önkormányzattól a 
Rónay-kiállítás megtekintésére Marosvári At-
tila vezetésével; megtekintették a Rotundát, 
a Helytörténeti Gyűjteményt, és a Rónay-
kastély tornyából is szétnézhettek.
 Ősszel a honismereti kör látogat meghívás-
ra közös programra Makóra.

sal teljesen ingyenesen vehetik igénybe mun-
kánkat, programjainkat ebben az évben.

A ZOMbOrI ZeNÉS NYÁrI eStÉK keretében a 
tűzugrás rendezvényen a rozsdamaró zene-
kar koncertjét hallgathatják, július 5-én, pén-
teken 18 órától pedig a templomban kerül sor 
Sipos István hangszerész és orgonaépítő orgo-
nakoncertjére a templomban, aki megszólaltat-
ja a templom orgonáján  J. S. Bach, C. Franck, 
Boellman, Koloss István, Liszt Ferenc műveit. 
Rendezvényeink ingyenesen látogathatók. Min-
denkit várunk.

KIrÁNdULÁS erdÉLYbe
Ideje:2019. augusztus 26–28.
Hely: Kalotaszentkirály, Királyhágó környéke.
Jelentkezés a 30/499-8686 telefonszámon 
vagy messengeren is lehetséges.

Közösségi szolgálat és önkéntes segítő mun-
ka a honismereti körben
■ A középiskolásoknak a köznevelési törvény 
szerint az érettségi vizsga előfeltételeként 50 
óra közösségi szolgálatot kell teljesíteniük. A 
Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör szívesen 
fogadja azokat a fiatalokat, akik önkéntes kö-
zösségi munkájukat a hagyományőrző tevé-
kenységet folytató honismereti körben szeret-
nék teljesíteni. Az önkéntes segítőket nagyra 
becsüljük, és szívesen látjuk körünkben, akár 
egy-egy programra is, és ők is találnak nálunk 
szórakoztató, hasznos munkákat. Jelentkezni 
akár a kukorica-útvesztőbe, illetve a honis-
mereti táborba is lehet a kzhonismeretikor@g 
mail.com levélcímen.
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vÁLYOGOSI HÍREK

■ Egyesületünk  2019. május 19-én megszer-
vezte gyermeknapi horgászversenyt.
 Az idő nagyon szép volt, napos, csapa-
dékmentes. A tó és környezete megfelelő-
en rendben tartott, és akadálymentes horgá-
szatot biztosított a gyerekeknek. A halak jel-
lemző fajtái a verseny során: keszeg, kárász, 
küsz és törpeharcsa volt. A kifogott mennyi-
ség a horgászat során személyenként 0,2-1kg 
között változott. A gyerekek izgatottan várták 
a díjkiosztást. Nemcsak a dobogósok része-
sültek ajándékban, hanem mindenki kapott 
egy kis vigaszdíjat.
Helyezettek: kisebbek:  1. R á c z  Noel  8 év  
900 g ,  2. S z o k o l  Patrik  10 év  500 g ,  3. 
L a s z á k  Roland  10 év  450 g . nagyobbak:  
1. S á n d o r   Szilárd  12 év  850 g,  2. K o p a 
s z  Melinda  13 év  575 g,  3. S z i t á s  Ádám 
12 év  475 g.
■ 2019. május 30-án  dr. Gorda Sándor ismé-
telten megvizsgálta a tó vízminőségét, ame-
lyek a következők voltak: vízhőmérséklet: 
22,79 oC,  oxigénkoncentráció: 78,98 %,  oxi-
géntartalom: 6,85 mg/l,  kémhatás: 8,47 ve-
zetőképesség: 432,7 uS/cm. Az eredmények 
elfogadhatók, figyelembe véve, hogy borús 
volt az idő, így az algák fotoszintézise is las-
sabb. Vélhetően napsütésben az oxigénkon-
centráció elérheti a 90-95 %-os értéket. 

■ Egyesületünk a hőség miatt telepítést egy-
előre nem tervez, mert most a lehalászott 
halak- az esetleges sérülések miatt - hajla-
mosak a különböző vírusos vagy bakteriális 
megbetegedésekre. 
■ Felhívjuk a figyelmét minden a tó partjára 
látogatónak, hogy a tóban fürdeni és állatot 
fürdetni tilos! 

A tiltás legfőbb oka az, 
hogy tavunkon nincs 
fürdőhely kialakítva, és 
nem szeretnénk, ha sé-
rülés vagy súlyosabb 
tragédia következne be. 
Az itt horgászók is sze-

retnének pihenni és kikapcsolódni. A sikeres 
horgászat egyik alapvető feltétele a nyugodt 
környezet. 

■ Horgászrendünk értelmében: 
A kifogott halakat  - törpeharcsát - a parton el-
dobni tilos, azt el kell vinni a horgászat végén. 
Gépkocsival csak száraz időben lehet a hor-
gászhely közelébe állni, a partvonaltól leg-
alább 6 méterre, ahol lehet, az úthoz közel, 
azonban a közlekedési utakat szabadon kell 
hagyni, a közlekedőket és a horgászokat nem 
zavarhatják. 
A gátakra és a DÉLI PARTSZAKASZRA még 

száraz időben sem szabad autóval behajtani!

■ Területi jegyek kiadása: szerdánként 15:00 
órától az Ady Endre Művelődési Házban 
(Kiszombor, Szegedi u. 13.) vagy telefonos 
egyeztetés alapján, telefonszám: 70 / 327-
8862, Oláh  Sándor.
■ Tavunkra érvényes NAPIJEGYET a 
kiszombori benzinkúton /07 -17 között/,  
K-Fish horgászcentrumban /Szeged, Kossuth 
Lajos sugárút 69-71./, Aranyhal Horgászbolt-
ban /Makó, Aradi utca 28./ és a Gabi-Profidog 
Kft.  / Makó, Hajnal utca 8./  vásárolhatnak.

■ Lehetőség van az új kártyaformátumú hor-
gászigazolvány „HORGÁSZKÁRTYA” birto-
kában kedvezményes telefon-előfizetésre /
Mohosz-flotta/ a TELEKOM szolgáltatónál. 
Kettő darab szám, illetve készülék igényelhe-
tő, melyek közül az egyik lehet meglévő elő-
fizetés. Kedvező díjszabás mellett a flottába 
tartozó előfizetők egymás között ingyen be-
szélhetnek. Részletek: a valyogos.hu oldalon 
vagy a Telekom kirendeltségein.

■ A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17. §-a 
alapján kérjük a tópartra kutyával kilátogató-
kat, hogy kutyáikat pórázon vezessék, elke-
rülve ezzel a véletlen támadásokat, atrocitá-
sokat. Valamint a parton állatok legeltetése, 
a partvonal és a partvonalat szegélyező in-
gatlanok szennyezése vagy károsítása nem 
megengedett, önkormányzati intézkedést 
vonhat maga után.

■ Az ÁLLAMI HORGÁSZVIZSGA ingyenessé 
vált. Egyesületünk CSAKIS, a jelentkezési lap 
kitöltése és határnapra visszajuttatása ese-
tén vállalja a díjmentes vizsgáztatást, a lap 
letölthető valyogos.hu  oldalról. A következő 
vizsga: július 26 péntek 17 óra.

■ Június hónapban napijegyes és I. féléves 
vagy éves területi jeggyel rendelkező hor-
gásztársaink 00 – 24 óra között horgászhat-
nak tavunkon. Július hónapban már az I. fél-
éves területi jegy nem lesz érvényes.

Vezetőség
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a Közművelődési Könyvtár
az idén is szervez

Könyvtábort
a Dózsa György Általános

Iskola diákjainak.
2019. július 23- július 27-e között.

Könyvtármozi, 
kézműveskedés,
kahoot, Qr kód,

fejtörők,
társasjáték.
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