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A képviselő-testület a 2019. április 30-án tar-
tott soros ülése első napirendjeként elfogadta a 
polgármesteri jelentést. 

 A rendelettervezetek, döntési javaslatok na-
pirendi pontban 
döntött arról: 
- hogy a 2019. évi falugyűlést június hónapban 
tartja meg, 
- hogy az értékesíteni kívánt 2 db önkor-
mányzati tulajdonú gépjármű forgalmi érté-
két az önkormányzat vagyonáról és a vagyon-
gazdálkodás szabályairól szóló 7/2006. (II. 28.) 
KKÖT-rendelet 7.§ (2) bekezdés b) pontja szerint 
szakértő bevonásával, szakértő által készített 
értékbecslés alapján kívánja meghatározni, 
- hogy a Kiszombori Közösségi Napok 2019. 

szeptember 14. napi programtervét kiegészíti 
a 9.00–15.00 óra között megrendezendő mo-
toros találkozó és veteránautó felvonulás című 
programmal.

Harmadik napirendi pontként 
elfogadta: 
- a Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói 
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának a 
közmunkaprogram tapasztalatairól, valamint 
Kiszombor munkaerőpiaci helyzetéről szóló tá-
jékoztatását, 
tudomásul vette: 
- a közmunkaprogram tapasztalatairól szóló 
tájékoztatót. 

 A képviselő-testület a 2019. május 10-én tar-
tott rendkívüli ülésén 
döntött:
- „Helyi piac létesítése Kiszomboron” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő 
személyéről – HungaroSun Bt. (6724 Szeged, 
Ipoly sor 11. B. lh. 7. em. 21.),
- A Belügyminisztérium által a települési ön-
kormányzatok 2019. évi feladatainak támogatá-
sáról szóló 1004/2019. (I.18.) Korm. határozatá-
ban Kiszombor Nagyközség Önkormányzata ré-
szére bölcsődefelújítás és óvodakonyha felújí-
tás céljára megállapított bruttó 60.000.000 fo-
rint vissza nem térítendő támogatás költségfel-
osztásáról. 

 A műfüves pályát 2019. június 1-től 2019. június 30-ig minden 
szerdán 17.30-20.00 óra között a Kiszombori Sportkör ificsapata 
használja. A többi időpontban a pálya használatára előzetesen 
bejelentkezni a pályagondnoknál, az alábbi elérhetőségen lehet: 

Klonka Istvánné 30/349-0358
 A Képviselő-testület a műfüves pálya használatának feltéte-
leként rögzítette, hogy a két futballcsapat együttes létszámának 
legalább 10 főnek kell lennie, egyszerre ennél kevesebb személy 
azt nem veheti igénybe. 
A műfüves pályát nyitvatartási idő alatt mindenki saját felelőssé-
gére, az alábbi szabályok betartása mellett használhatja:
1. A pálya területére bemenni csak a kapukon keresztül, az ott 
kialakított ajtón szabad.
2. A pályára lépéskor váltócipő használata kötelező, a pályát csak 
műfüves pályacipőben, tornacipőben vagy teremcipőben lehet 
használni, a gumistoplis- és éles cipő használata tilos!
3. Mielőtt a pályára lép, tisztítsa meg cipőjét a rátapadt szennye-
ződésektől!
4. A nézők, érdeklődők a műfüves területen kívül, ill. a palánkon 
kívüli területen tartózkodhatnak!
5. Tilos a pálya területén enni, rágógumizni, napraforgót, tök-
magot stb. fogyasztani vagy a pályát egyéb módon beszennyezni. 
6. Tilos alkohol vagy drog hatása miatti bódult állapotban a pá-
lyára lépni!

7. Tilos a pálya területére üveget, bármilyen hegyes, éles vagy sú-
lyos tárgyat bevinni!
8. A pálya teljes területén és a palánkon kívül 5 méteres körzeten 
belül tilos dohányozni, gyufát, cigarettát eldobni!
9. Kérjük, hogy a szemetet a kihelyezett szemetesekbe tegyék!
10. A műfüves pályára háziállatot bevinni tilos!
11. A pálya éjszaka zárva tart a környezet nyugalma, és az esetle-
ges rongálás elkerülése érdekében.

Nyitvatartási időn kívül a műfüves pálya nem használható! A 
műfüves pálya használatát a pályagondnok felügyeli.
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te a műfüves pálya használatát Kiszombor nagyközség lakossága 
részére ingyenesen biztosítja.
A műfüves pályán kívül a sportpályán lévő edző pálya előzetes 
bejelentkezés nélkül, szintén ingyenesen használható. 

 Tájékoztatjuk továbbá Önöket arról is, a sportpálya bekerítése 
megtörtént, azonban a Kölcsey utca felől lévő nagykapu, illetve a 
Mező utca felőli kiskapu nincs bezárva, ezért a sportpályára eze-
ken a kapukon keresztül be lehet menni. Kérjük Önöket, hogy 
kizárólag ezeken a kapukon keresztül közlekedjenek és a sport-
pálya elhagyásakor szíveskedjenek a kapukat becsukni. 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Tisztelt Lakosság!
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 109/2017. (VI. 16.) KNÖT. határozatával a kiszombori műfüves lab-

darúgó pálya nyári időszakban történő nyitvatartását az alábbiak szerint határozta meg: 

Június 1-től augusztus 31-ig 

Hétfő: 17.00-21.00
Kedd: 17.00-21.00

Szerda: 17.00-21.00
Csütörtök: 17.00-21.00

Péntek: 17.00-21.00
Szombat: 17.00-21.00
Vasárnap: 17.00-21.00



MÁJUSI SZÉp nApOk AZ óVOdÁbAn
■ Itt az óvodában minden nap valami fontos do-
logra tanítjuk meg a gyermekeket. Az iskolához 
szükséges tudás és ismeretek mellett a szépre 
és jóra is neveljük őket. Természetesen a külön-
böző ünnepekre készülődés is része a nevelé-
sünknek, melyek közül májusban kiemelkedik 
az ANYÁK NAPJA. A kedves édesanyák, nagy-
mamák, édesapák köszöntését május első nap-
jaiban rendeztük meg óvodánkban. A gyerekek 
saját maguk által titokban készített ajándékok-
kal örvendeztették meg az édesanyákat, nagy-
mamákat. Minden csoport színvonalas versek-
kel, énekkel, tánccal tarkított rövidke műsorral 
ünnepelte e szép jeles tavaszi napot.
 Az anyák napjához kapcsolódóan hirdetett 
meg a makói Hagymatikum Gyógyfürdő egy 
rajzpályázatot „Az én anyukám” címmel. Több 
pályamunkával is neveztünk erre a kiírásra. 

Legnagyobb örömünkre a rengeteg beérke-
zett alkotás közül 3. helyen végzett egyik Katica 
csoportos óvodásunk – Prónai Zsófia - mellyel 
édesanyjának wellness csomagot nyert. Na-
gyon büszkék vagyunk rá, hiszen kiemelt figyel-
met fordítunk a tehetségígéretes gyerekek tá-

mogatására, és ezzel a szép eredménnyel óvo-
dánknak is dicsőséget szerzett. 
 A Bajnok csoportos gyermekek pedig május 
13-án anyák napi műsorral köszöntötték a Nap-
raforgó idősek klubjának nagymamáit, dédikéit.
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ÓvOdAI HÍREK

KÖLTÉSZET NAPJA

■ Óvodánkban már a XVI. alkalommal került 
megrendezésre az egyik intézményi innováci-
ós jó gyakorlatunk a „Bizalommal fordulok hoz-
zád” projekthét. Elsőként terveztük és valósítot-
tuk meg kedves „kék lámpás” partnereinkkel 
ezt a külső helyszínen megvalósított közvetlen 

tapasztalatot nyújtó rendvédelmi napot, ami év-
ről évre változik, bővül, és egyre tartalmasabbá 
válik. Nagy öröm számunkra az is, hogy jó pél-
dánkat látva sok más intézményben, iskolákban 
is szerveznek hasonló ismeretnyújtást. Ha vala-
mi jó, annak hosszú távon létjogosultsága van.

Tematikus napokkal igyekeztünk minél alapo-
sabban és több oldalról megközelítve bővíte-
ni a gyermekek ismereteit e témában. Minden 
napra jutott valami érdekes esemény: kerék-
pártúra, ovirendőr játékos közlekedésbizton-
sági ismertetője a kerékpározásról, kerékpáros 

"Veszem a szót, földobom a leVegőbe, ott szét-
esik, és újra megfogom, és akkor Valami más." 

/józsef attila/

■ Versek járdán, falon, „post it” és kötélre csíp-
tetett idézetek, ünnepi műsor, közös szavalás, 
megzenésített versek, koszorúzás… Így emlé-
keztünk. 
 114 évvel ezelőtt, április 11-én született József 
Attila. Az iskolánk által rendezett kétnapos ese-
ménysorozat a versekről szólt, mellyel nem tit-

kolt célunk, hogy az ifjúság figyelmét a poémák-
ra irányítsuk. 
 Az irodalom végigkísér utunkon. Ezek az al-
kotások nagyon fontos helyet foglalnak el éle-
tünkben pici korunk óta. Megalapozzák a po-
zitív személyiségfejlődést, fejlesztik az esztéti-
kai, művészi érzéket, a nyelvi- és kommuniká-

ciós képességet. Az 
egészséges lelki fej-
lődés kiváló táptala-
ja. A vers, örömforrás, 
mely belülről formál 
minket. Szinte észre-
vétlenül. 
  
 A hangulat meg-
idézése április 10-én 
kezdődött, amikor ki-
csik és nagyok szí-
nes krétákat fogva 
idézeteket írtak jár-
dára, falra intézmé-
nyünk környékén. Ki-
húztunk egy hosszú 
kötelet az iskolaud-

varban, melyekre szintén verseket csíptettünk. 
Kicsit kijjebb is tekintettünk, és a lakosságot is 
csatlakozásra invitáltuk. Mindenkinek lehetősé-
ge volt, hogy kedvenc idézetét elhelyezze ezen 
a napon Kiszombor központjában.  Ezt az akci-
ót tanulóink részére egy kellemes játékkal kap-
csoltuk össze, hiszen aki lefotózta az általa ki-
tett idézetet, és bemutatta szaktanárának, pon-
tokat kapott rá, melyeket jegyre lehetett váltani. 
Jövő évi terveink között szerepel még egy felol-
vasóesttel is színesíteni költészetnapi megem-
lékezésünket. 
 Ünnepi műsorral is készültünk. Iskolánk 6 ta-
nulója és 1 pedagógusa József Attila bőrébe búj-
va, a költő nyelvén szólalt meg. A műsor alapjá-
ul a Curriculum vitae és a Kész a leltár című al-
kotások szolgáltak, s felcsendültek olyan jól is-
mert művek is, mint a Mama és a Tiszta szív-
vel. Résztvevők: Fancsali Péter, Gera Bazsó, Gu-
lyás Kristóf, Karika Márk, Márton Levente és 
Neller Kristóf. Köszönjük a színvonalas szerep-
lést mind az iskolai, mind a községi megemlé-
kezésen.  

prónai Éva
magyar és történelem szakos pedagógus

„akárhogyan lesz, immár kész a leltár.  éltem – és ebbe más is belehalt már.”     /József Attila/
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■ Köszönet és nagy tisztelet jár minden part-
nerünknek, akik a mindennapokban végzett 
komoly felelősségteljes munkájuk mellett időt 
szakítanak a gyerekekre is, és komolyan veszik 
őket ezen a rendezvénysorozaton. Ők is tud-
ják, hogy a legifjabb generációknál kell kezde-
ni a szemléletváltást, a bizalom kiépítését. Óvo-
dai nevelésünkhöz szakavatott segítséget nyúj-
tanak, hiszen a leghitelesebb emberektől tanul-
hatják meg ovisaink, hogyan kell helyesen köz-
lekedniük, mit kell tenniük, ha baj van, kinek 
kell szólni, mire kell nagyon vigyázniuk, hogyan 
segíthetnek a bajbajutott emberen. Mindeköz-
ben valódi eszközöket próbálhatnak ki, és ba-

rátságos légkörben beszélgethetnek az egyen-
ruhás felnőttekkel. 
 Ez a hét sok örömteli pillanatot tartogatott 
mindenki számára, és talán egy kis feltöltődést 
és kikapcsolódást a részt vevő egyenruhás fel-
nőtteknek is a gyermekek örömét, lelkes érdek-
lődését látva.
 Itt is szeretném megköszönni az alább fel-
sorolt kedves szülőknek a finom süteménye-
ket és a vendéglátásban nyújtott segítségü-
ket: Naszradi-Balog Edina, Forrainé Zsóka, La-
katos Ramóna, Berta Katalin, Brutyó Sándor, 
Berényiné Varga Ildikó, Fancsaliné Szűcs Adri-
enn, Szabó Marianna, Benyó Orsolya és Miron 

Ilona. A rendezvényünket most is támogatta a 
„Mosolygó Gyermekarcok” Alapítvány a hango-
sítással, és a szükséges eszközök, emléklapok, 
kínálnivalók beszerzésével. Köszönjük a fellépő 
gyermek ajándékát önkormányzatunknak.
 Az Esélyteremtő Óvodapályázat keretében 
kulturális programon vettek részt a Ficánka cso-
portból 15-en teljesen ingyen május 14-én, dél-
előtt. Szegedre utaztak a Szent-Györgyi Albert 
Agórába, ahol a Bob Bon Matiné előadást néz-
hették meg.

börcsökné balázs Márta, óvodavezető

ügyességi feladatok gyakorlása a kialakított pályán. Szerdán a nagycsoportosok látogatást tettek a makói mentőállomásra és a tűzoltó laktanyába. 
A pénteki projektzáró nap az óvoda melletti játszótéren volt. A ráhangolódást a makói majorett csoport ügyes lányai és a 1848-49-es Szabadságharc 
Szegedi 3. Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesülete kis honvédei segítették elő látványos bemutatójukkal. A kutyásbemutató sem maradhatott el 
a gyerekek nagy örömére. Kedves partnereink – a mentősök, tűzoltók, határrendészek, rendőrök, polgárőrök felvonultatták eszközeiket, járműveiket, 
melyek minden évben elvarázsolják a gyereket. 
 A délelőtt meglepetése az volt, amikor a tűz-
oltó létra segítségével Mártika és Ágika néni a 
magasba emelkedett, és onnan dobtak cukrot, 
és fotózták a boldog és mosolygó gyermeksere-
get.
 A program kivitelezésében az idén is nagy se-
gítségünkre voltak a szülők, finom süteménye-
ikkel és jelenlétükkel segítettek bennünket. Kö-
szönet érte!
  Mártonné Miron Ágnes és Jani Edit, 

óvodapedagógusok
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"ÍGY JÁTSZUnk MI!" c. ORSZÁGOS RAJZpÁ-
LYÁZATOn 500 pályamű közül
 2. hely Szokol bettina 7. a
 5. hely bartos Renáta 7. a
 különdíj: Dobó Daniella, Budai Márk, Süveg 
Merse, Naszradi Réka, Petrik Gellért és Kovács 
Otília 8.b osztályosok
A képzőművész tanulók felkészítő tanára: 
Rónainé Török Csilla.

VII. nEMZETkÖZI GITÁRVERSEnY, TOpOLYA:  
Gera bazsó 1. hely

VI. InTERnATIOnAL GUITAR COMpETITIOn 
SZEGEd 2019 nEMZETkÖZI GITÁRVERSEnY, 
SZEGEd: 
Gera bazsó 2. hely
Felkészítő gitártanára: Rónai Dániel

XXI. dESZkI MAROS MEnTI FESZTIVÁL
- Szólóhangszer kategória:  Rácz kirill 2.a – 
Ezüst minősítés
- kamarazene kategória: HARMónIA GITÁR-
TRIó- Arany minősítés
-borsos norbert 8.b, Gera bazsó 8.b
-Márton Levente 7.b
A gitáros tanulók felkészítő tanára: 
Rónainé Török Csilla

TAnULóInk ÚJAbb MŰVÉSZETI SIkEREI  – A tavasz folyamán a kiszombori diákok ismét szép sikereket értek el különböző zenei és képzművészeti 
versenyeken, rajzpályázatokon.

■ Az iskolai élet olyan, mint egy hullámvasút, 
egyszer csendes „munkás”, máskor programok, 
versenyek, fellépések kavalkádja tarkítja napja-
inkat. Az év vége felé közeledve mindenből ka-
punk egy kicsit, lássuk, min vagyunk már túl!
Nyílt nap, melyen a szülők és nagycsoportos 
gyermekük közösen részt vettek egy rendhagyó 
tanítási órán. Ekkor megismerkedtek a leendő 
tanítópárosokkal, a negyedikesekkel, és bete-
kintést nyerhettek a tanítási órába. Tapasztal-
hatták, hogyan veszi az akadályokat a gyermek, 
tud-e együtt dolgozni kortársaival, nagyobb ta-
nulótársaival. Tanulságos nap volt, mindenki ké-
pet kaphatott arról, mi vár szeptembertől a le-
endő kisdiákra. Ez a nap vezette elő a beiratko-
zást, mely minden tanév sarkalatos eseménye, 
ekkor dől el a következő tanév első osztályának 
(osztályainak) létszáma. 45 fővel két osztályt in-
dítunk a 2019/2020-as tanévben. 
A költészet napi megemlékezések az iskola fa-
lain is túlléptek, színvonalas műsorral kedves-
kedtek diákjaink Prónai Éva vezetésével az ér-
deklődő lakosságnak. A gyerekek szívesen kap-
csolódtak be a kedvenc versrészleteket megje-
lenítő cédulák elhelyezésében. Tapasztalataink 
szerint mindenki figyelt arra, hogy védje a ter-
mészetet, ne „fájjon” senkinek a papírcetli he-
lye.
Szintén nagy hagyományra tekint vissza az 
anyák napi megemlékezéssorozat, melyet az 
alsó tagozatos gyerekek rendeznek édesanyá-
nak, nagymamának, keresztanyának. 
A harmadik szülői értekezlet szintén hagyomá-
nyosan fogadó délután formájában zajlik, ekkor 
a szülők csak azt a pedagógust keresik meg, 
akivel valamit feltétlen meg kell beszélni. Ek-
kor négyszemközt, ideális körülmények között 
lehet megbeszélni a problémákat és a megol-
dási lehetőségeket.
A művészeti iskola tanulói az alsó tagozatosok-
nak igényes tanszakbemutatót tartottak.  A gye-
rekek testközelből hallgatták a hangszereket, ki 
is próbálták a legtöbbet, olyan ismereteket kap-
tak, amelyek segíthetik őket abban, hogy el tud-
ják dönteni, milyen hangszert válasszanak.     
 Május hónapba lépve, míg a gyerekek él-
vezték a plusz szünetet, a pedagógusok szak-
mai továbbképzéseken vettek részt. A taná-
ri kar egyik fele a Tanulás tanítása című okta-
táson vett részt. Gyakorlati példákon keresz-

tül, széles körű nemzetközi szakmai kitekintés-
sel oldottak meg feladatokat a szakmai veze-
tő segítségével. A nevelőtestület másik fele az 
első napon a fiatalok utóbbi időben alkalmazott 
önpusztító tevékenységéről, az öncsonkítások-
ról, falcolásról, testrészeik vagdosásáról hallga-
tott előadást. Kozma Anikó részletes és érthető 
módon foglalta össze a legfontosabb tudnivaló-
kat, okokat és az iskolában fellelhető tüneteket. 
Az előadás végén, a kötetlen beszélgetés ide-
jén felmerült az a gondolat, hogy a szülőknek 
is jó lenne egy ilyen tájékoztató, hiszen a gyö-
kerek mindig otthonról indulnak, segítség lehet 
mindenki számára, ha tudja, hogy bizonyos je-
leknek milyen következménye lehet. A második 
nap a tanév hátralévő részének részletes kidol-
gozásával, törvényi kötelezettségeink teljesíté-
sével telt. 
 Lassacskán vége felé járunk a tömbösített 
úszóóráknak. Az alsó tagozatosok minden év 
tavaszán részt vesznek egyhetes délutáni úszá-
son, melyet a későbbiekben tovább szeretnénk 
fejleszteni.
 A tanév utolsó hónapjába fordulva szépen 
gyülekeznek versenyeredményeink, ezeket a 
következő számban, név szerint fogjuk ismer-
tetni. Elöljáróban már elárulhatom, hogy orszá-
gos és nemzetközi versenyek is megtalálhatók 
közte, így különösen büszkék vagyunk szorgal-
mas diákjainkra. 
ELőTTünk ÁLLó FELAdATOk:
Évek óta a 6. és 8. évfolyamos tanulóink egy 
nemzetközi szintű szövegértési és matemati-
kai ismeretek alkalmazását felmérő feladatokat 
oldanak meg időre. Ennek neve: kompetencia-
mérés. Eredménye azt mutatja meg, hogy isko-
lánk mennyire eredményesen készíti fel tanulóit 
a fent említett témakörökben; milyen a tanulók 
feladatmegoldási technikája, jártasságuk, logi-
kai képességük.  Az a legjobb, ha a naplóban 
szereplő jegyek-értékek- és a kompetenciamé-
rés eredményei megegyeznek, ha köszönő vi-
szonyban sincsenek egymással, valami hiba 
csúszott be. Szerencsére ilyen még nem fordult 
elő. Az 2018-as évi teljesítményünk nem mutat 
eltérést az eddigi értékeinktől, amiből az kö-
vetkezik, hogy jó úton járunk! 2 éve már angol 
nyelvi felméréssel gyarapodott a központi mé-
rések száma, amelynek eddigi eredményei iga-
zolják a csoportbontás létjogosultságát, hiszen 

tanulóink szép eredménnyel zártak e tantárgy-
ból is.
 Június 7. péntek, 17.00 Dózsa-gála. Az eddig 
megszokott magasz színvonalú előadás várha-
tó.
 Az utolsó tanítási hét a prémium kategória. 
Lesz témanap, mely mindkét tagozaton az ér-
zékenyítés a központi téma. Vendégül látunk 
olyan szakembereket, akik születésük óta vagy 
baleset során vesztették el látásukat, hallásu-
kat, beszédkészségüket, kerültek kerekes szék-
be. Reményeink szerint sikerül felébreszteni ta-
nulóinkban azokat a legszebb emberi érzé-
seket, amelyek segítségével a megfelelő mó-
don tudnak fordulni segítségre szoruló ember-
társaik felé. ÉSZ-LELŐ vetélkedő; kirándulások 
a Móra Ferenc Múzeumba; bankett; szerenád; 
bolond ballagás. 
 Június 14. szombaton 10.00 ballagás. Szoká-
saink szerint az udvaron a hetedikesek átadják 
az első szál virágot és a tarisznyát a ballagók-
nak. A szülők és a rokonok ezután mehetnek a 
ballagójukhoz. Hangos bemondó figyelmeztet, 
mikor indul az osztályoktól való búcsúzás. Míg 
a nyolcadikosok a tantermekben ballagnak, a 
vendégek elfoglalhatják ülőhelyeiket a Torna-
csarnokban. 10.00 kezdődik a műsor. 
 Tantestületünk felhívással szeretne élni. Új 
hagyományt szeretnénk indítani, melynek lé-
nyege: Minden évben lehetőséget biztosítunk 
azoknak a diákoknak, akik intézményünk-
ből ballagtak 50 évvel ezelőtt; ők lesznek az 
arany ballagók. Míg a nyolcadikosok a virágo-
kat fogadják az udvaron, az épületben az arany 
ballagók, és ha akarják, végigjárhatják a szé-
pen feldíszített tantermeket, újra élhetik az 50 
évvel ezelőtti élményeket. Ezután a Tornacsar-
nokban biztosítunk ülőhelyet, és a műsorban 
nem feledkezünk meg róluk sem… Várjuk te-
hát azoknak a régi dózsás diákoknak a jelent-
kezését, akik 1968/1969-ben végezték az is-
kolát. Az érdeklődők létszámára szükségünk 
lesz, ezért tisztelettel és szeretettel kérek min-
den érintettet, hogy éljenek a lehetőséggel, ér-
tesítsék egymást! Részükről semmilyen előké-
szítést nem igényel ez a szép esemény, csak el 
kell jönni, emlékezni, örülni, meghatódni és fel-
töltődni.

Szabóné Vígh Erzsébet
intézményvezető

ISKOLAI HÍREK
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A CSOdÁLATOS ERdÉLY
■ HATÁRTALANUL kirándulásunknak köszön-
hetően az I. világháborút lezáró, trianoni béke 
értelmében elcsatolt, magyarországi területe-
ken járhattunk. Nem véletlen, hogy kirándulá-
sunk alatt magyarul beszélő emberekkel talál-
koztunk. A látott épületek nagy része még a ma-
gyarok által épült.
 Napunkat Kiszomborról indítottuk, itt gyüle-
keztek az ifjú diákok. Utunk zökkenőmentesen 
zajlott. Az első megálló Nagyváradon egy szé-
kesegyház volt, amely a legnagyobb barokk stí-
lusú római katolikus templom Romániában. Sze-
rintünk szépen megőrizte régies stílusát, ahhoz 
képest, hogy 1116-ban alapították. A székesegy-
ház előtt Szent László szobra ékesíti a templo-
mot. Kirándulásunkat a nagyváradi Kanonok 
sornál folytattuk. Ez a hosszú folyosó 56 pillér-
ből áll, és 10 épületet köt össze. Érdekesség, 
hogy a püspöki palota, a Kanonok sor és a szé-
kesegyház együtt alkotják Nagyvárad barokk 
városrészét.  Ezután a központban csodálhat-
tuk meg a gyönyörű épületeket. Ezek a Holdas 
templom, a Szigligeti Színház és a Körös-part. 
A Holdas templom egy ortodox katedrális, mely 

nevét az épület külsején található fekete-sár-
ga gömbről kapta, ami a Hold állását mutatja. 
Igaz, hogy az épületet csak kívülről csodálhat-
tuk meg, de így is káprázatos élményt nyújtott. 
A nagyváradi Állami Színház épületében mű-
ködik a magyar nyelvű Szigligeti Színház, és a 
román nyelvű Teatrull Regina Maria. A napot a 
várasfenesi „módos paraszti házban” fejeztük 
be. A nap végén elfoglaltuk a szállásunkat, majd 
az ízletes, hagyományos erdélyi vacsorát elfo-
gyasztva, mindenki elment a faházakba. 
 Másnap reggel elmentünk reggelizni, ezután 
a Pádis-fennsík és a Boga-völgyébe vezető tú-
rán, végigkísért minket a gyönyörű táj mellett a 
Köves-Körös is, melyen sok kis vízesést láttunk.  
Az utunk végén pedig egy nagy vízeséshez ér-
tünk. A  túra után szállásunk felé tartva megáll-
tunk a köröstárkányi emléktáblánál, ahol Gábor 
Ferenc, a magyarok világörökségének erdélyi 
elnöke mesélt megdöbbentő történeteket. A ki-
rándulás után Magyarremetére mentünk, ahol 
látogatást tehettünk a falu Árpád-kori templo-
mában. Igazán felemelő érzés volt, hogy ilyen 
régről megmaradt freskókat csodálhattunk 
meg, melyek főleg Szent Lászlót, Szent Istvánt 

és Szent Imrét ábrázolták. 
 A harmadik és egyben utolsó napunk a Körös-
part mentén indult. Itt megcsodálhattuk a gyö-
nyörű folyót. A látogatást a Király erdő délkeleti 
részén fekvő Mézgedi-cseppkőbarlangban foly-
tattuk. A barlang érdekessége, hogy 3 emelete 
van. Emellett a barlangból ered a Meziád-patak 
is. Ezután Nagyszalontára indultunk, Arany Já-
nos szülőfalujába, ahol megnéztük a Csonka-
tornyot. Ennek alapítását Arany László tette le-
hetővé, amikor 1885-ben szülővárosának aján-
dékozta édesapja bútorait, ruháinak és könyv-
tárának jelentős részét. Ezt követően megláto-
gattuk a nagyváradi Arany János Elméleti Líce-
umiskolát, és átadtunk az általunk vitt adomá-
nyokat. Ezzel utunk végéhez értünk, és indul-
tunk hazafelé. 
 Összességében elmondható, hogy remek ki-
rándulás volt ez a három nap, és köszönjük, 
hogy ellátogathattunk erre a csodás tájra. Sze-
retettel ajánljuk mindenkinek Erdély megtekin-
tését.

Mityók Emma, Rácz Emese

■ Újszerű volt számunkra az idei, mert a hit és 
erkölcstan tantárgy tanításának kezdete óta eb-
ben az évben indultunk először hittanból tanul-
mányi versenyen. A szervezést a HEBE Szolgál-
tató és Kiadó Kft. szervezte, melynek témája: 
Biblia-a világ legolvasottabb könyve. Az egyfor-
dulós országos csapatversenyen 2 csapattal in-
dultunk. 
Eredményeink:
 5-6. osztályos kategóriában 4. helyezést ér-
tünk el. Tagok voltak: Gulyás Ákos, Herskovics 
Eszter, Süveg Janka (felkészítő tanár: Dancsiné 
Hudák Ágnes)
 7-8. osztályos korosztályban 2. helyezést 
értünk el. Tagok voltak: Gulyás Kristóf, Budai 
Márk, Petrik Gellért, Süveg Merse (felkészítő ta-
nár: Dancsiné Hudák Ágnes)
 Néhány szó a versenyről. Biblia - a világ leg-
olvasottabb könyve versenyen 5 feladatból álló 
feladatsort kellett megoldani a csapatoknak iro-
dalmi, képzőművészeti, történelmi és közvetle-
nül a Biblia felépítésére, tartalmára vonatkozó 
feladatokból. Továbbá különböző projektmun-
kák vártak rájuk: tablókészítés, prezentáció, 
egyéni fogalmazások formájában. A beérke-
zett anyagokat értékelték, és felállították a mi-
nőségi sorrendet. A helyezések megállapításá-
ban szempont volt a pontos tartalom, a kreativi-
tás. A javítóknak nagyon nehéz dolguk volt, de 
szerencsére csapataink ügyesek voltak, és ki-
vívták ezeket a szép helyezéseket, melyre na-
gyon büszkék vagyunk. Gratulálok minden ked-
ves tanítványomnak, köszönöm a családok se-
gítségét!

dancsiné Hudák Ágnes hitoktató

■ Iskolánk 7-8. évfolyamos tanulói (Gulyás 
Kristóf; Süveg Merse; Budai Márk; Cseh Sára; 
Naszradi Réka; Petrik Gellért) a „Játsszunk fi-
zikát! 2019 (Telkes Mária emlékére)” elnevezé-
sű többfordulós verseny országos döntőjében 
az előkelő IV. helyet elérve egy debreceni gyár-
látogatást nyertek. Április 25-én a versenyzők, 
a robotika szakkörösök, valamint a reál tantár-
gyakban jó eredményeket elérő tanulók buszra 
kaptak, és elindultak Debrecenbe.

Az úticélunk az amerikai érdekeltségű National 
Instruments hardvergyártó cég magyarországi 
tervező és összeszerelő üzeme volt. 15 fős csa-
patokra bontva koordinátorok segítségével be-
tekintést nyerhettünk a termelésbe. Megnéz-
hettük, hogy a raktárban hogyan vannak pol-
cokra rendezve az egyenként több százezer 
forintot érő, sokszor köröm nagyságú alkatré-
szek, és onnan hogyan kerülnek a gyártósor-
ra. A gyártósoron – ahová csak speciális öltö-
zetben léphettünk be – láthattuk, hogy ezek 
a mikrochipek hogyan kerülnek beszerelés-
re a saját mérnökeik által tervezett nyomtatott 
áramköri panelre, amit olyan neves cégek ren-
delnek meg a gyártott eszközeik teszteléséhez, 

mint például a Siemens, a Bosch, a Lego, a NO-
KIA, a NASA vagy éppen a Continental. Lenyű-
göző volt látni azokat a milliomod pontosság-
gal mérő berendezéseket, amelyekkel ellenőr-
zik a legyártott termékeiket. Szájtátva hallgat-
tuk, hogy azért kell ilyen iszonyatos pontosság-
gal bemérni az általuk kiadott – sokszor egy te-
nyérben elférő – áramköri paneleket, mert ezek 
értéke elérheti a több tízmillió forintot is! A cso-
magolás környezetbarát technológiáját is meg-
ismerhettük, mert többek között ez is a cég cél-
kitűzései között szerepel.
 Érdekes volt betekintést nyerni egy professzi-
onális cég vérkeringésébe, és egy kicsit büszke 
lenni arra, hogy ennek a világcégnek a legna-
gyobb központja itt Magyarországon van, ezzel 
is rávilágítva a magyar szellemi tőke nagyságá-
ra. A gyerekek motiváltan és egy kicsit a jövőbe 
látóan csodálkoztak rá erre a XXI. századi tech-
nológiára.
 A buszon hazafelé utazva összegzésképpen 
elmondhattuk, hogy egy tartalmas, érdekes, kü-
lönleges élményben volt részünk.

pásztor Attila felkészítő tanár

HIT ÉS ERkÖLCSTAn GYÁRLÁTOGATÁS AZ NI CÉGnÉL
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KÖNYvTÁRI HÍREK

■ Mohai Gábor a Kazinczy-díjas bemondó, elő-
adóművész népművelés-könyvtáros szakon 
végzett Debrecenben. Tanult még Budapesten, 
majd visszakerülve Debrecenbe, négy évig ját-
szott a Csokonai Színházban. Országos szava-
lóversenyt nyert, később előadóművészi mű-

ködési engedélyt kapott. 1978-ban került a Ma-
gyar Rádióba bemondónak, 1979-től a Magyar 
Televízió munkatársa is lett.
Jelenleg a magyar nyelvű katolikus televízióadó 
műsorvezetőjeként láthatjuk, a Kossuth rádió-
ban hallhatjuk.
A média mellett kiemelt helyet foglal el életé-
ben a klasszikus és a kortárs magyar költészet, 
melynek köszönhetően Kiszombor közönsége 
is részese lehetett egy olyan irodalmi összeál-
lításnak, melyet az ő előadásában élvezhettünk.
Mint arról már Facebook oldalunkon beszá-
moltunk, Gábor, Somlyó György: Mese a virág-
ról című műsorában Petőfi, Nagy László, Jó-
zsef Attila, Rákos Sándor, Pilinszky, Szécsi Mar-
git, Bede Anna, Buda Ferenc, Kondor és Weöres 
költeményeket adott elő. 
A különleges, egyedi orgánumáról is jól ismert 
médiaszemélyiség mély nyomot hagyott könyv-
tárunk közönségében. A verskedvelő közönség 
nagyon szép, elgondolkodtató, ritkán elhangzó, 
megható verseket hallott. De volt jól ismert vers 
is, mely olyan lendülettel érkezett, hogy csak az 
első verssor végén mosolyodott el mindenki; 
igen, igen, ezt én is tudom! 
Az  előadáson eggyé vált a költészet és a verse-
lő. Előadónk úgy ejtette rabul publikumát, hogy 
lélegzetüket is egyszerre vették. És a csend né-

maságát csak a hang törte meg, de annak sza-
bad volt. 
A tisztelgés a költők előtt megtörtént. Az őszin-
te értékelés a közönség részéről megtörtént. 
 Ezt látva bizton állítjuk, hogy ebben a valóban 
felpörgött, soha rá nem érő világban szükség 
van egy szigetre/könyvtárra/művelődési házra. 
Szükség van, mert ezen előadók tolmácsolásá-
val juthatunk el a (z egyik) közegbe, amire szük-
ségünk van, ami feltölt ...
 Látva és hallva a visszajelzéseket (többek kö-
zött: "Köszönjük az élményt! <3" P.É., "Felemelő 
és léleksimító előadás volt!" M.M.Á.), ismét el-
könyvelhetjük, hogy olyan műsort választhat-
tunk a szegedi Somogyi Károly Megyei és Vá-
rosi Könyvtár repertoárjából, amely újfent feled-
hetetlen élményt nyújtott!
 
 Búcsúzóul ajándék CD-t is kapott Kiszombor; 
"Elmondom mind a sok tréfát..." - József Attila 
szerelmes versei és levelei. Néhány nap múl-
va érkezett még két verses CD, melyet ezúton 
köszönünk, Gábor, köszönjük olvasóink nevé-
ben is. Bárki, aki szeretné meghallgatni a hang-
anyagot,  biztosítjuk számukra a lehetőséget a 
könyvtárban. 

Adrián Renáta - könyvtár

"hallgatni akarj! 
ne szólj, csak jóravalót!

s mielőtt szólnál, tízig számolj, 
ha nem tudsz gondolni százmilliót!

/kondor béla/

■ A Kiszombori Család és Gyermekjóléti Szolgá-
lat 2019. április 18-án húsvéti kreatív gyermek-
foglalkozást tartott az intézményben. Különbö-
ző foglalkozások közül választhattak a gyerme-
kek. Készíthettek tojást dekupázstechnikával, 
képet quillingtechnikával, húsvéti kosarakat, to-
jástartóból tavaszi virágokat, és húsvéti gipsz-

festés is volt. Továbbá a kisebbek húsvéti szí-
nezőt is festhettek. Az elkészült művekkel meg-
ajándékozhatták a szüleiket, családtagjaikat. 
Szendviccsel és teával kínáltuk meg a gyereke-
ket. A játszóház befejező programjaként közös 
játékkal, zenehallgatással zárták a napot, ahol 
mindenki jól érezte magát

A KISZOMBORI SZOCIÁLIS ÉS 
GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY HÍREI
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AZ AdY ENdRE MŰvELŐdÉSI HÁZ HÍREI
CSOdÁk CUkORVIRÁGbóL
■  A művelődési ház szervezésében május 3-án a cukorvirág-készítés rejtelmeibe avatott be bennünket Földi Lenke cukorvirág-készítő. Lenke az el-
sők között volt az országban, akik elkezdtek foglalkozni a cukordíszek megalkotásával. Így a hosszú évek tapasztalatának hála csodálatos munkák ke-
rülnek ki a kezei közül. Az érdeklődők megismerkedhettek az anyagokkal, eszközökkel, technikákkal, és meggyőződhettek Lenke szaktudásáról is, 
amint a szemük láttára születtek meg a lenyűgöző virágkompozíciók. Az elkészült virágcsokor megtekinthető az Ady Endre Művelődési Házban.

■  Idén is megrendezésre került a NÉPTÁNC 
GÁLA, melynek ismét a művelődési ház adott 
otthont.
 „A makói Magán Zeneiskola immár 24. éve 
gazdagítja Kiszombor mindennapjait, művésze-
ti, kulturális életét, és zenepedagógusai, mű-
vésztanárai által tanítja a kiszombori tanulókat 
a zene, a tánc, a képzőművészet lelket emelő 
értékeire. A kezdetektől fogva jó kapcsolatokat 
ápolunk a kiszombori általános iskolával, óvo-
dával és Kiszombor Nagyközség Önkormányza-

tával, melyek támogatásukkal, elismerésükkel, 
szoros együttműködéssel segítik a tevékenysé-
günket a kiszombori gyermekekért, a jövő ge-
nerációjáért.” – mondta nyitóbeszédében Bába 
Hajnalka, a néptáncosok egyik felkészítő taná-
ra.
 Az óvodás csoportokat 5-6 éves korosztá-
lyú gyerekek képviselték Kiszombori lakodal-
mas című koreográfiájukkal. Az általános isko-
la 1. osztályosai népi játékokat és páros tánco-
kat mutattak be somogyi népzenére Hajnal Já-

nos közreműködésével. Ezután Patály Linett és 
Dósa Zamira szórakoztatta a közönséget népi 
dalcsokorral. A második osztályosok előadásá-
ban dunántúli ugrós táncot láthattunk Csóri ka-
nász címmel. A kalocsai táncok világába kalau-
zolt el minket Csókási Csaba csoportja. Zárás-
ként Pálpataki lassú és friss csárdással készült a 
nagyérdeműnek Bába Hajnalka és Csókási Csa-
ba.
 Reméljük, mindenki jól szórakozott, és szép 
emlékekkel tért haza!

„amit már eltáncoltál, 
azt senki se veheti el tőled.” 

(Gabriel García Márquez)

NÉPTÁNC GÁLA
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■ Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
szervezésében immár sokadik alkalommal ke-
rült megrendezésre a Községi Gyermeknap 
a játszótéren. Az európai uniós választás mi-
att idén úgy láttuk jónak, ha egy héttel előrébb 
hozzuk a programot. Szerencsére az időjárás is 
kedvezett nekünk, így egy kellemes délelőttöt 
tölthettek el együtt kicsik és nagyok egyaránt.
 A műsor 10 órakor vette kezdetét a már jól 
ismert Grimm-Busz Színház interaktív koncert-
jével. Az előadás után a gyerkőcök birtokuk-
ba vehették a különféle játékokat. Készültünk 
ugrálóvárral a legkisebbeknek és óriás csúsz-
dával a kicsit nagyobbaknak is. De nem marad-
hatott ki a programok közül a lufihajtogatás és 
az arcfestés sem. A kígyózó sorok arról árulkod-
nak, hogy ezek a programok évről évre egyre 
keresettebbek. 
A hagyományokhoz híven folytatódott a kupa-
kos kerítésdíszítés, népszerű volt az óriás me-
móriajáték, a közkedvelt óriásbuborék-fújó, 
ahogyan a népi játékok is.
 Az önkormányzat masnival és különböző íze-
sítésű szörpökkel kínálta, a Kiss Mária Hortensia 
Honismereti Kör tagjai pedig kenyérlángossal 
vendégelték meg a játék hevében megéhező 
gyerekeket, és meglepetés csokival is megaján-
dékozták őket.
 Szintén sikeres volt az idei évben újdonság-
nak számító könyvtársátor is. A Közművelődé-
si Könyvtár lelkes munkatársai, Reni és Krisz-
tina ugyanis kitelepültek a térre, és játékos 
kvízfeladatokkal, könyvbemutatóval, kifestők-
kel kedveskedtek a kicsiknek. A legügyesebbek 
még jutalomban is részesültek.
 Nagy örömünkre szolgál, hogy ennyien el-
jöttek, és a sok mosolygós arcot látva bátran 
mondhatjuk, hogy egy eredményes napot zár-
hattunk.
 Külön szeretnénk megköszönni Szalmáné 
Horváth Mártikának, hogy zokszó nélkül, fes-
téket és időt nem sajnálva minden évben ren-
delkezésünkre áll, és kézügyességével színesíti 
rendezvényeinket.

bódi Marianna művelődésszervező

„A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; 
ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója olyan nékünk, 

mint a tavaszi vetés: ígéret és gyönyörűség.”
(Gárdonyi Géza)

Gyermekzsivajtól volt hanGos a játszótér
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dALOSTALÁLKOZÓ A RÓNAY-KÚRIA KIÁLLÍTÓTERMÉBEN
■ Hatalmas élmény és megtiszteltetés volt ápr. 
27-én a Harangvirág népdalkörnek, hogy első-
ként vehették birtokukba a Rónay-kúria kiállító-
termét rendezvény számára. 
 
 Köszönik az önkormányzatnak ebben nyúj-
tott segítségét, az anyagi támogatást, valamint 
a szervezésben való önzetlen segítséget, me-
lyek nélkül nem jöhetett volna létre a találko-
zó. A fellépők elámulva csodálták a gyönyörűen 
helyreállított épületet, mindenki jól érezte ma-
gát. Ferencszállásról és Klárafalváról is érkeztek 
hallgatók. A jövőben is szeretnénk fenntartani 
az évek óta tartó barátságokat, azokat a közös 
élményeket, melyeket a közös éneklés, embe-
ri kapcsolatok teremtése hoz létre. Viszonozni a 
fellépési lehetőségeket, vendéglátásokat, ame-
lyekben részük volt sok népdalt kedvelő közös-
séggel, és évente itt is dalostalálkozókat szer-
vezni. 
 A műsort Kerekes Imréné dédunokája, a 
csorvási BÉKEFI BOGLÁRKA gyönyörű és bátor 
versmondással nyitotta. A szokásoknak meg-
felelően a hazai csapatnak, a HARANGVIRÁG 
NÉPDALKÖRnek az éneke csendült fel először. 
Ezután következett GYURIS JÁNOS Szeged-
ről, a LÉLEK TERÁPIA NÉPDALOK BARÁTI KÖR, 
a SZEDERINDA CITERAZENEKAR Mélykútról, az 
EZÜSTHAJÚ DALKÖR Szőregről, a KISZE CITE-
RAZENEKAR Csorvásról, BÜRGÉS ANNA Szeged-
ről, a BÚZAVIRÁG NÉPDALKÖR Csanádpalotáról. 
A végén pedig a HARANGVIRÁG NÉPDALKÖR ál-
landó kísérője, a makói Rácz János Citerazene-
kar. 
 Befejezés természetesen a közös éneklés 

volt. Mindezt közös vacsora zárta tánccal, jó-
kedvvel. 
Magunkról: 
 Népdalkörünk 2011-ben Nótafa népdalkör né-
ven szerveződött az idősek klubjának keretein 
belül. Két arany minősítést vehettünk át az Or-
szágos Nyugdíjas Ki Mit Tud versenyein, és meg-
kaptuk Kiszombor Nagyközség elismerő okleve-
lét. 
 2018-ban átszerveződések történtek. A nyug-
díjas klub kereteiből való kilépéssel önálló mun-
kába kezdtünk, bár a próbák megtartására vál-
tozatlanul a KSZGYI termét vesszük igénybe. 
Igyekszünk hűek maradni a Nótafa eredményei-
hez, és azokat továbberősíteni. 
 2018 februárjában az Országos Népek Tán-
ca, Népek Zenéje vetélkedőn ismét aranyérmet 
szereztünk. Jómagam szólóének kategóriában 
a kiemelt aranyat is kézbe vehettem. 
 Néhány embert szeretnék kiemelni, akik ki-
emelkedően sok önzetlen munkát végeznek: 
JANKÓNÉ GERA ERZSÉBET: Köszönjük azt a sok 
szervező munkát, amit a népdalkör érdekében 
tesz. Tapasztaljuk, hogy ez bizony minden nap 
új feladatokat ad számára. Hatalmas lendülettel 
szervezte ezt a találkozót is. 
RUTAINÉ MATUSZKA KATALIN: Köszönjük, hogy 
a zenei vezető munkáját kiegészíti, ha szükség 
van rá, azonnal és teljes szakmai tudással teszi 
lehetővé a folyamatos munkát. 
Jankóné Gera Erzsébetnek pedig rendszeresen 
szervező munkájában segít. 
NAGY ANDRÁS: Tudásával, zenei igényességé-
vel nagy segítséget nyújt a zenei vezetőnek a 
dalok kiválasztásában, a csokrok összeállításá-

ban, a hibák javításában. 
 Köszönettel tartozunk, amiért hetente a cite-
razenekarral külön próbát vezet, szorgalommal 
és kitartással tanítja zenésztársait, kialakítja az 
egységes citerahangzást az énekléshez. 
 A citerazenekarnak, András mellett Sztanyó 
Sándornak és Varga Antalnak köszönhető, hogy 
ez a népdalkör a mélypontról fel tudott állni, 
életben tudott maradni, erőt és biztos alapot 
nyújtott, és nyújt ma is. Makóról való bejárásuk 
komoly áldozat. 
SZŐKE ISTVÁNNÉ: Köszönjük, hogy szép színpa-
di megjelenésünket kiesés nélkül, folyamatosan 
biztosította azzal, hogy ingyen megvarrta a fellé-
pő szoknyáinkat, kendőinket. 
DARVAS IRÉNKE: Ő teremtette meg 2011-ben a 
Nótafa népdalkört, amiből kinőhettünk, és ami-
ért nagyon hálásak vagyunk. Sajnos, munkahe-
lyi elfoglaltsága miatt ma már nem tud rendsze-
resen járni a próbáinkra. Most is aggódó figye-
lemmel és izgalommal követ bennünket, taná-
csaival és tapasztalatával segít. 
 Köszönjük a népdalkör autóval rendelkező 
tagjainak, hogy rendszeresen biztosítják az uta-
zásainkat. 
 A többi tagnak is köszönöm kitartó munkáját, 
és hogy az átszerveződés közben is töretlen hit-
tel és lelkesedéssel folytatták a munkát. Ők: Ka-
rika Lajosné, Kerekes Imréné, Kohajda Rezsőné, 
Makra Jánosné, Sirokmán Ferencné, Varga 
Antalné. Lakatos Andrásné ismét bekapcsoló-
dott a munkánkba. Mindannyian teljes tudásuk-
kal, emberségükkel, örömmel segítik a népdal-
kört. 

papp Mária zenei vezető 
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ÁpRILIS-MÁJUSbAn TÖRTÉnT:
■  Gobelinkiállítást szerveztünk-rendeztünk a kultúra házában, amelyen láthattuk a kör tagjainak és meghívottjainak csodás darabjait. SZÉP 
ISTVÁNNÉ, HEGEDŰSNÉ BELLIK KLÁRA, FURULYÁSNÉ VARGA BORBÁLA, SÓKI ANDRÁSNÉ, HORVÁTHNÉ SZABÓ ILDIKÓ, KASZA LAJOSNÉ, SINKA 
LAJOSNÉ, TERZIN JÓZSEFNÉ, DINNYÉS NORBERTNÉ, BARANYI SÁNDORNÉ mutatták meg munkáikat a látogatóknak.

■ A jótékonysági nagyszombati sütivásár 5. éve nagy népszerűségnek, támogatottságnak örvend, rengetegen sütöttek a kör tagjai és támogatóink. 
Nekik és a rengeteg vásárló-adományozónak szívből jövő köszönet. 

■ A húsvétoló igen jó időben telt, túl jó időben 
is, így a tojáskeresésre kissé megolvadtak a 
tojáskák, de ez nem szegte senki kedvét. Kö-
szönjük barátaink segítségét, az állatkák simo-
gatási lehetőségét, a sokféle kézművességet, 
jó hangulatot.
 Segítőink voltak a programokban: állatsimo-
gatóval Baranyi Csaba, Matos Zoltán, Szalay Fe-
renc és fiai, lányai, Zatykó Gábor, Baranyi Tímea; 
kézművességről: Farkas Lászlóné, Hegedűsné 
Bellik Klára, Terzin Józsefné, Nádasdi Ibolya; 
lányoknak csodás hajfonatot készített Bedő 
Katalin, arcot festett Szalmáné Horváth Márta 
ésTenczerné Kasza Mária. Az ünnepet méltatta 

Süliné Rácz Emőke. 
Az elmúlt időszakban többször sütöttünk finom 
süteményeket a kultúra házában, akár kint a 
kemencében. Asszonyaink nagyszerű receptjeit 
közreadtuk a facebookon is. Az utóbbi időszak-
ban Zatykóné Frank Éva kavart sütije és saj-
tos-sós süteménye aratott osztatlan nagy sikert 
támogatóink között is, akiknek vittünk ezen fi-
nomságokból.
Jani István sok-sok támogatását a sütik alap-
anyagához szívből köszönjük. Süliné Rácz 
Emőke és Süli József téglatámogatását a 
sándormajori emlékhely kialakításához köszö-
nettel fogadtuk.

Bajnóczi János alelnök kifogyhatatlan ötletek-
kel segíti a kör változatos életét, és a gyakor-
lati élet terén sincs számára megoldhatatlan. Az 
útvesztő kivágási terve folyamatosan készül ál-
tala. A programok szervezéséről Endrész Erzsé-
bet gondoskodik. Hévizi Gézáné titkárunk fel-
gyógyulva segít mindenben.
Köles László plakátkészítőnk munkája folyama-
tos a kört segítve.
Utóbbi időben új tagokkal lettünk erősebbek: 
Erdélyi Béla, Hajdú István, Lőrincz Mária Mag-
dolna, Nádasdi Ibolya, Sepsei Imre, Szabóné 
Magdika néni, Vizi Gábor.

BAJNÓCZI PETRA
BALOGH IMRÉNÉ
BELÉNYI-RUTAI KATALIN
BÍRÓ SÁNDORNÉ
CSUHAJ ANDRÁSNÉ
HEGEDŰS GABRIELLA
HUSZTIKNÉ SZEGVÁRI TÜNDE
KATONÁNÉ ERZSIKE
KESJÁRNÉ MÉSZÁROS GABRIELLA
KOVÁCS CSABA

KOVÁCS NOÉMI
NAGY-GYÖRGY JÁNOSNÉ
NASZRADINÉ JUDIT
NASZRADINÉ BALOGH EDINA
RUCK FERENCNÉ
TÓTHNÉ KÁDÁR GABRIELLA
TÓTH-ROZSÁN TÜNDE
BARANYINÉ BÍRÓ NOÉMI
BARANYI SÁNDORNÉ
BAJNÓCZI JÁNOSNÉ

BALÁZS LÁSZLÓNÉ
BEDŐ KATALIN
BÍRÓ NOÉMI
CSIZMADIA IMRÉNÉ
DURUCZNÉ OCSKÓ EDIT
ENDRÉSZ ERZSÉBET
FARKAS LÁSZLÓNÉ
GULÁCSINÉ SIMONDÁN ILONA
HEGEDŰSNÉ BELLIK KLÁRA
JANKÓNÉ GERA ERZSÉBET

JUHÁSZ KÁLMÁN
MATOSNÉ BOKOR ANIKÓ
NAGY MÁTÉ
RUTAINÉ MATUSZKA KATALIN
SZÉP ISTVÁNNÉ
TERZIN JÓZSEFNÉ
ZATYKÓNÉ FRANK ÉVA

ANDRÁSSI MIKLÓSNÉ
ANTALFI SÁNDORNÉ
ÁRVA ZSUZSANNA
BAJNÓCZI JÁNOS
BAJNÓCZI JÁNOSNÉ 
BAJUSZ ZOLTÁN
BALOGH IMRÉNÉ
BALOGH MOLLI
BÁNFFI KATALIN
BARANYINÉ BOZSOGI KRISZTINA
BARANYI ISTVÁN

BARANYI SÁNDOR
BARANYI SÁNDORNÉ
BEDŐ KATALIN
BÉKÉSI FERENC
BERTA ERZSÉBET
BÍRÓ ANDREA
BÓDI MIHÁLYNÉ
CZIRBUS BEÁTA
CSERMÁNSZKY EDIT
DOBÓ PÉTER
DÖMÖSI EMESE

DURUCZNÉ OCSKÓ EDIT 
ENDRÉSZ ERZSÉBET
FARKAS LÁSZLÓNÉ
FURULYASNE BORIKA 
GÁSPÁROVICS TÍMEA
GEJGER MÁRIA
GULÁCSINÉ SIMONDÁN ILONA
HEGEDŰS GABRIELLA
KAKUSZI FERENCNÉ
DR. KOCSIS ERNŐNÉ
KOCSISNÉ FARKAS VIVIEN

KÖKÉNY KÁLMÁN 
MATOSNÉ BOKOR ANIKÓ 
RUTAINÉ MATUSZKA KATALIN
SARKADI ERNŐNÉ
SINKA LAJOSNÉ 
SÜLINÉ FARAGÓ ERZSÉBET
SZABÓ ÁRPÁDNÉ
TÓTHNÉ KÁDÁR GABRIELLA

AkIk AdOMÁnYUkkAL TÁMOGATTÁk A kÖZSÉGI MAJÁLIS REndEZVÉnYT:

FInOMSÁGOkAT SüTők :

HONISMERETI HÍREK
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■ A díszpolgári emlékhely helyszíni munkálata-
iban segítettek tagjaink, s a kör névadója: Kiss 
Mária Hortensia emlékfáját szponzoráltuk.
Részt vettünk tiszteletbeli tagunk, Marosvári At-
tila 1956-ról szóló könyvének bemutatóján.
■ A retrómajális rendezvénye 3. éve zaj-
lik tavasznyitásként a kör szervezésében.  
Tagjaink már hétfőn készültek finom süte-
mény sütésével a szerdai eseményre. Ked-
den pedig szinte esőben állítottuk a sátrakat.                                                                                                                                        
       A nap reggelén pedig a 8 csapat (ami-
nek nagyon örültünk) nekifogott a töltött ká-
poszta, Baranyi Sanyi bácsi és fiai a mar-
hapörkölt főzésének, és hamarosan fan-

tasztikus illatok áradtak a levegőben.                                                                                                                       
A kellemes időben (sikerült a jó időt megren-
delnünk szerdára ) mindenki, aki ott volt, cso-
dásan érezte magát. Jó szórakozást és sok ka-
cagást biztosított a rodeóbikás versengés, 
Bajnóczi János zenei válogatása és ifj. Baranyi 
Sándor retrózenéje kellemes hangulatot keltett. 
Szöllősi István és fia az első díjat Tenczer Csaba 
csapatának ítélte, de minden csapat nagyszerű 
ételeket készített. A finom ételek elfogyasztása 
után az apátfalvi hagyományőrző barátaink fan-
tasztikus műsorukkal táncra perdítették a jelen-
lévőket.
■ A néhány hónapja alakult Zombortánc cso-

port Bedő Katalin vezetésével debütált a téren, 
és ők modern táncra hívták a majálisozókat, 
akik persze, csatlakoztak a jó ritmusú tánchoz. 
Egyszóval jó hangulat, jó idő, kellemes nap, 
IGAZI MAJÁLIS volt. (A régi felvonulásosdi nem 
hiányzott.  ) A büfét Martonosi Szabolcs biz-
tosította.
Köszönetet mondunk a támogatásért:
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata, Gabo-
nakutató Nonprofit Kft., Juhász Kálmán támoga-
tóinknak. 
A HONISMERETI KÖR minden jelenlévő tagjá-
nak, pártoló tagjának a sok munkáért.

■ A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör tag-
sága tisztelettel köszöni az 1 %-ra vonatkozó fel-
ajánlásaikat.
■ 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 szíve-
sen fogadja azokat a fiatalokat, akik önkéntes 
közösségi munkájukat a hagyományőrző te-
vékenységet folytató honismereti körben sze-
retnék teljesíteni. Önkéntes segítőket is szíve-

sen látunk körünkben, és ők is találnak nálunk 
szórakoztató munkákat. Jelentkezni akár nyá-
ri munkára is lehet a kzhonismeretikor@gmail.
com levélcímen.
■ ZOMbORTÁnC Kiszomboron
Az idén alakult formáció próbahelyet keresve a 
csoportnak talált baráti segítséget Matosné Bo-
kor Anikó lelkésznő és az egyházközség veze-
tésének felajánlásával. A Bedő Katalin tanításá-
val működő kis csapat a református imaházban 
tud heti két alkalommal (kedd és péntek negyed 
héttől) táncolni. Köszönjük a lehetőséget.
HAMAROSAn!!!

■ Május 27-én 14.00-kor az Ady Endre Művelő-
dési Házban a felső tagozatosok számára, 30-
án csütörtökön 13.30 órai kezdettel az alsó ta-
gozatosok számára tartjuk a HONISMERETI VE-
TÉLKEDŐ DÖNTŐjét.
■ 16. Szent Iván-éji tűzugrás
Mindenkit várunk a 16. Szent Iván-éji tűzugrás 
és kézművesek háza rendezvényére 2019. júni-
us 24-én 16 órától a falunapi térre.
16.00–19. 00 kézműves-foglalkozások sok-sok 
vendégkézművessel, érdekes tevékenységek-
kel, lesznek vásározók, zsíroskenyér-parti, lo-
vaglás, arcfestés, lufihajtogatás, hajfonás.

■ A Kiszomborért Alapítvány Kuratóriuma kez-
deményezte emlékhely kialakítási lehetőségét 
a templomkertben még tavaly.
Erre nyílt lehetőség Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzata segítségével, akik a megfele-
lő szakemberek felkérésével, az általuk kijelölt 
helyen és a növénykertész által kijelölt fákkal, 
elhelyezésben engedélyezték mindezt.
A kuratórium tagjai, elsősorban Görbe Boldi-
zsár, igyekezett megtalálni a megfelelő minősé-
gű fákat, majd Gazsi Gáborral el is hozták azo-
kat. A fák ültetésében az önkormányzat köz-

munkásai mellett Hajdú István gépi munkájával, 
a honismereti kör tagjainak segítségével kiala-
kult az emlékhely. KÖSZÖNET mindenkinek, aki 
tett az emlékhely kialakításáért. 
 A meghitt, családias hangulatú átadási ün-
nepségen Görbe Boldizsár méltatta a hét dísz-
polgár munkásságát röviden, majd a polgár-
mesteri hivatalban folytatódott kis emlékező 
beszélgetéssel az átadó ünnepség.
 
Kuratóriumi tagjaink tisztelettel köszönik az 1 
%-ra vonatkozó felajánlásaikat.

A KISZOMBORÉRT ALAPÍTVÁNY Kuratóriuma 
május 23-án, CSÜTÖRTÖKÖN 16.30-kor tartja 
idei, elmúlt évet záró, nyilvános közgyűlését a 
polgármesteri hivatalban. 
Napirend 
1. Mérleg elfogadása, elmúlt évi munkánk.
2. Díszpolgári emlékhely 
3. Támogatások
4. Egyebek

Endrész Erzsébet, kuratóriumi elnök
Kiszombor, 2019. május 10.

Helytörténeti Gyűjteményünk gyarapodása ebben az időszakban köszönhető 
Erdélyi Bélának, Kovács Nórának, Sepsei Imrének Svédországból, Rácz Ferencnek. Köszönjük a köz nevében!

pÁLYÁZATI EMLÉkEZTETő
Várjuk a fiatalok pályamunkáit az útvesztő pályázatára, amelyeknek beadási határideje és feltételei:

• A3 vagy A4 méretben grafika készüljön     • kötelező elem a rotunda
A pályamunkákat 2019. június 24-éig kérjük leadni az Ady Endre Művelődési Házban (6775 Kiszombor, Szegedi u. 13.). Megfelelő számú pályázat 
esetén kiállítást rendezünk a pályaművekből. Pályázatnak tartalmazni kell a rajz hátoldalán: a pályázó életkorát, iskolája nevét, osztályát, telefon 
és e-mail-cím is szükséges, valamint felkészítő tanára nevét is kérjük. A szakmai zsűri által legjobbnak ítélt első három rajz gazdája bérletet nyer 

a kiszombori Kukorica-útvesztő Fesztivál teljes idejére, valamint az 1. helyezett 5000 Ft, 2. helyezett 4000 Ft, 3. helyezett 3000 Ft pénzdíjban
 részesül. Eredményhirdetés 2019. július 13.



■ Az április 5 - 6-ai rendkívüli környezetrende-
zési munkák eredményeként 60 cm körüli víz-
szintemelkedés realizálódott tavunkon, tagja-
ink 13 fővel, több mint 54 óra időtartamban. 10 
m3 homokot és közel 450 zsákot használtak fel. 
Köszönet: Kelemen, Ács, Andrási, Kis, Tasi, Túri, 
Markovics, Balázs, Tóth, id. Hatvani, ifj. Hatvani, 
Miron, Laszák sporttársaknak áldozatos munká-
jukért.
 A vízszint örvendetes megemelkedése és 
az átgondolt telepítés, amelynek során 04.25-
én 10 mázsa méretes ponty érkezett tavunk-
ba, valamint az azt követő horgászati tilalom 
04.28-ig meghozta gyümölcsét, és szép ered-
mények születtek a Vályogos Bajnoka első for-
dulójában. A hivatalos végeredmények a követ-
kezők: Gyermek: 1. Németh Szabolcs 750 g, 2. 
Szalontai Róbert 650 g, 3. Laszák Roland 400 
g. Felnőtt: 1. Mraznica Zoltán 17270 g, 2. Nacsa 
Dániel 12780 g, 3. Török Mihály 10500 g.
Egyesületünk KÖSZÖNETÉT FEJEZI KI támoga-
tóinak, segítőinknek és mindazoknak, akik köz-
vetve, vagy közvetlenül hozzájárultak rendez-
vényünk sikeres lebonyolításához.

■ 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 legalább 
6 méterre, ahol lehet, az úthoz közel, azonban a 
közlekedési utakat szabadon kell hagyni, a köz-
lekedőket 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 Ház-
ban (Kiszombor, Szegedi u. 13.) vagy telefo-
nos egyeztetés alapján, telefonszám: 70 / 327-
8862, Oláh  Sándor.
■ Tavunkra érvényes NAPIJEGYET a kiszombori 
benzinkúton /07 -17 között/,  K-Fish horgász-
centrumban /Szeged, Kossuth Lajos sugárút 69-
71./, Aranyhal Horgászboltban /Makó, Aradi utca 
28./ és a Gabi-Profidog Kft.  / Makó, Hajnal utca 
8./  vásárolhatnak.
■ Egyesületünk 2019. évi versenynaptára: 2). 
Gyermeknapi verseny: Május 19. 3). 
Meghívásos csapatverseny: június 16. 4). Házi 
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■  A kiszombori reformátusok néhány rendkí-
vül jelentős és felemelő eseménynek voltak ré-
szesei a közelmúltban. Még 2018. december 
2-án voltak vendégeink advent első vasárnap-
ján a testvérgyülekezetünkből, az Arad megyei 
Borosjenő és Pankota településekről a refor-
mátus testvéreink. A viszontlátogatásra 2019. 
március 17-én, vasárnap került sor. A kiutazás, 
a találkozás felemelő volt, s némileg megszé-
gyenítő. Kiszomboron szépen, lassan emelke-
dik az istentiszteleteken részt vevők létszáma, 
de Borosjenőben és Pankotán az összes ma-
gyar református ember ott volt a templomban. 
Megszégyenültünk, mikor láttuk, mennyire fon-
tos számukra a református keresztyén magyar 
közösség, a gyülekezet. Nagy szomorúságuk, 
hogy gyakorlatilag nincsenek gyermekek, mert 
vagy nem tanulnak már meg magyarul a kicsik, 
csak románul, vagy nem maradnak hazájukban 
a kisgyermekes magyar családok. Az istentisz-
telet teljes ideje mindkét településen több volt, 
mint egy óra, és a gyülekezeti tagok szívesen 
mondtak verset, mutattak be éneket. Merték 
megélni a közösséget, mertek megállni, mer-
tek nem rohanni. Vasárnap. Példamutató volt 
számunkra. Nagy örömmel adtuk át a gyüleke-
zet, valamint a Kiszombor Nagyközség Önkor-
mányzata nevében Szegvári Ernőné polgármes-

ter asszony kedves 
üdvözlő ajándékát 
a borosjenőieknek 
és pankotaiaknak. A 
testvérgyülekezeti 
kapcsolat célja, hogy 
megismerjük egymás 
gyülekezeteit, tanul-
junk egymástól, és 
amiben tudjuk, segít-
sük egymást. 
 Húsvét ünnepére 
készülve még virág-
vasárnap előtt, ápri-
lisban jó sikerű csa-
ládi napot tartottunk, 
melyen az énektanu-
lás és a húsvéti tör-
ténet áttanulmányozása után nyuszisimogatás 
következett. A nagypénteki istentiszteleten ha-
gyományteremtő szándékkal egy új műfajt pró-
báltunk ki a fiatalokkal, hittanosokkal, valamint 
a konfirmandusokkal: passióolvasó istentiszte-
letet tartottunk, ahol az említett ifjak részenként 
olvasták fel Jézus Krisztus szenvedésének leg-
fontosabb eseményeit a Bibliából. 
 Tervezünk egy hittanos napközis tábort 
Kiszomboron, a nyári szünet legelső hetében 

( június 17-21), melyen három étkezést kapnak 
a gyermekek naponta, és megismerkednek a 
maroslelei hittanosokkal. Délelőtt bibliai törté-
net megbeszélésére kerítünk sort, délután sok 
játék és vetélkedő lesz. A kellemes tábor teljes 
idején való részvétel gyermekenként 1000 fo-
rint. A napi programok 8–16 óra között lesznek. 
Várjuk a jelentkezőket! 

Áldás, békesség: 
Matosné bokor Anikó, református lelkész.

REFORMÁTUS PERCEK

16.30–21.00 A Rozsdamaró zenekar muzsikál, 
koncertezik
17.00 Nyitótánc – Majoros Zoltán
          Szólóének és tánc -  Fülöp Boglárka
          Harangvirág népdalkör műsora
          táncházat tart Fülöp Boglárka

18.30 Kerekes Márton Népdalkör és Citerazene-
kar műsora táncház
19.30 Néhány perc a Zombortánc csoporttal
20. 00 tűzgyújtás, tűzugrás
ÉS HAMAROSAn !!!!!
Honismereti tábor július 1-5-ig, és nyakunkon 

a nyár, indul a vidámság, kacagás, jó program 
5 hétig a KISZOMBORI KUKORICA-ÚTVESZTŐ 
FESZTIVÁLON!!!! 
HOZZÁNK KIJÖNNI ÉRDEMES.   

A honismereti könevében: 
Endrész Erzsébet



verseny tagoknak: július 21. 5). Feeder verseny: 
augusztus 11. 6). Vályogos Bajnoka II forduló: 
szeptember 15. 7). Dózsa György általános isko-
lai gyermekverseny: október. Tájékoztatásul az 
alábbiakat közöljük: Az éppen aktuális verseny 
részleteiről tájékozódni a valyogos.hu oldalon 
megjelenő versenykiírásokból lehet. A kiíráso-
kat szükség szerint más csatornákon keresz-
tül is közzétesszük. (e-mail, Kiszombori Híradó, 
Makói Mozaik stb.) A versenyek időpontja előre 
nem látható események miatt változhat, amiről 
az érdeklődőket a fenti csatornákon keresztül 
tájékoztatjuk. A mindenkori vízállás és az eset-
legesen bekövetkező rendkívüli időjárás befo-
lyásolhatja a versenyzők létszámát. Erről lehe-
tőségeink szerint időben tájékoztatjuk az ér-
deklődőket. A gyermekversenyeken más tele-
pülések iskoláinak csapat és egyéni nevezése-
it is elfogadjuk az aktuális versenykiírás szerint.
Versenyeinkre a MOHOSZ versenyszabályza-
ta nem vonatkozik. Mindenkor a KSHE, az ak-
tuális versenyre kiadott kiírása az érvényes. A 
versenyek megszervezése és lebonyolítása a 
Kiszombori SHE. 
Alapszabályának megfelelően a vezetőség jó-
váhagyásával és a Halgazdálkodási Hatóság 
engedélyével történik.
■ Lehetőség van az új kártyaformátumú hor-
gászigazolvány „HORGÁSZKÁRTYA” birtokában 
kedvezményes telefon-előfizetésre /Mohosz-

flotta/ a TELEKOM szolgáltatónál. Kettő darab 
szám, illetve készülék igényelhető, melyek kö-
zül az egyik lehet meglévő előfizetés. Kedve-
ző díjszabás mellett a flottába tartozó előfize-
tők egymás között ingyen beszélhetnek. Rész-
letek: a valyogos.hu oldalon vagy a Telekom ki-
rendeltségein.
■ A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17. §-a alap-
ján kérjük a tópartra kutyával kilátogatókat, 
hogy kutyáikat pórázon vezessék, elkerülve ez-
zel a véletlen támadásokat, atrocitásokat. Vala-
mint a parton állatok le-
geltetése, a partvonal 
és a partvonalat szegé-
lyező ingatlanok szeny-
nyezése vagy károsítá-
sa nem megengedett, 
önkormányzati intézke-
dést vonhat maga után.
■ Az ÁLLAMI HORGÁSZ-
VIZSGA ingyenessé vált. 
Egyesületünk CSAKIS, a 
jelentkezési lap kitölté-
se és határnapra visz-
szajuttatása esetén vál-
lalja a díjmentes vizs-
gáztatást, a lap letölt-
hető valyogos.hu  oldal-
ról. A következő vizsga: 
Május 31-én 17 óra.

■ Május hónapban 05 – 21 óra között napije-
gyes horgásztársaink, I. féléves vagy éves terü-
leti jeggyel rendelkező horgásztársaink 00 – 24 
óra között, június hónapban már napijegyes 
horgásztársaink is 00 – 24 óra között horgász-
hatnak tavunkon.
■ Köszönjük!!!, hogy személyi jövedelemadó-
ja 1%-ával ismét támogatta egyesületünk tevé-
kenységét. 

Vezetőség
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