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■ A képviselő-testület a 2019. január 22-
én tartott rendkívüli ülésén 
döntött: 
- a „Kiszombor Nagyközség Önkormány-
zata épületeinek átalakítása, korszerűsíté-
se” tárgyú közbeszerzési eljárásban a kivi-
telező kiválasztásáról, 
- arról, hogy a Kiegyenlítő bérrendezési 
alap támogatásra pályázatot kíván benyúj-
tani, 
módosította
- A Kiszombori Közösségi Napok program-
tervezetét.
■ A képviselő-testület a 2019. január 29-
én tartott soros ülése első napirendjeként 
elfogadta a polgármesteri jelentést. 

A rendelettervezetek, döntési javaslatok 
napirendi pontban 
módosította: 
- a költségelvű bérlet alapján biztosított 
önkormányzati bérlakások bérbeadási fel-
tételeiről szóló 5/2002.(III. 26.) KKÖT ren-
deletet, 
döntött:
- arról, hogy az önkormányzati tulajdonú 
bérlakások bérleti díjain 2019. évben nem 
változtat,
- hogy a nem lakás céljára szolgáló helyi-
ségek bérleti díjait 2019. évben nem emeli,

- a Rónay Cecíliát ábrázoló kép önkor-
mányzati tulajdonba történő átvételéről,
- arról, hogy Kiszombor településen, hi-
ánypótló szolgáltatásként, az arra rászoruló 
személyek részére, térítési díj fizetése nél-
kül, minden hétköznapi napon 12.30-13.30 
óra között, a Gordiusz Intézmény által tör-
ténő kiszállítással, 1 tál meleg ételt biztosí-
tó népkonyha kerüljön kialakításra, 
- az V. Kiszombori „Villám” Focitorna ren-
dezvény 25.000 Ft összeggel történő tá-
mogatásáról,
tudomásul vette: 
- a kamatozó kincstárjegy vásárlásáról 
szóló tájékoztatást, 
hozzájárult:
- ahhoz, hogy a kiszombori születésű Szűcs 
József alezredesnek, vívómesternek emlé-
ket állítva, 2019. április 1. napján a Magyar 
Szablyavívó Iskola – saját költségén – em-
léktáblát helyezzen el a településen, erre a 
célra a Kiszombori Dózsa György Általános 
Iskola tornacsarnoka épületét, elsősorban 
a tornacsarnok előterének falát jelölte ki,
- ahhoz, hogy a Harangvirág népdalkör a 
Rónay-kúria emeleti szintjén, amennyiben 
az még a rendezvény időpontjában nem ké-
szül el, az Ady Endre Művelődési Ház nagy-
termében, a környékbeli baráti népdalkö-
rök meghívásával Dalos Találkozót rendez-

zen 2019 tavaszán, továbbá döntött arról, 
hogy a rendezvényt 50.000 Ft összeggel 
támogatja, 
- Pap László bérlő kérelmére a Kiszombor, 
Szegedi u. 1. szám alatti üzlethelyiségben a 
szépségszalonhoz tartozó tevékenységek 
végzéséhez albérleti szerződés megköté-
séhez. 

■ Harmadik napirendi pontként döntött 
az óvodai beiratkozás időpontjának és a 
nyári zárvatartás meghatározásáról.

■ A negyedik napirendi pontban döntött 
a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének 
meghatározásáról.

■ A hatodik napirendi pontban döntött a 
Kiszombori Roma Nemzetiségi Önkormány-
zattal megkötött Együttműködési megálla-
podás felülvizsgálatáról.

■ Zárt ülés keretében döntött a művelő-
désszervező álláshely betöltésére kiírt pá-
lyázat elbírálásáról, és határozatlan időre 
Varga Ivánt nevezte ki művelődésszerve-
zőnek. 

■ Végül 8. napirendi pontként elfogadta 
a 2019. évi munkatervét.

Makó és Térsége Szennyvízcsa-tornázási Társulása a Makó és térsége szennyvíz-elvezetési agglomeráció 
megoldatlan kommunális beruházásának megvalósítására jött létre. A Környezet és Energia Operatív Prog-
ram keretében a „Makó és térsége – Apátfalva, Földeák, Kiszombor, Magyarcsanád, Maroslele – szennyvíz-

elvezetése és szennyvíztisztítása” elnevezésű projekt megvalósításával az érintett területeken lehetőség nyílt, 
hogy a műszakilag rendelkezésre álló kiépített közcsatornára a lakosság rákössön. 

Ennek köszönhetően a közműves szennyvízelvezetés a város és a társult települések nagy részét érintően 
megvalósulhatott. A Projekt fizikai megvalósulása megtörtént, mely során kb. 1500 db házi átemelő került 
beépítésre, azonban még mindig vannak olyan háztartások, ahol nem volt biztosított a rákötés lehetősége.

Tekintettel arra, hogy a beruházás egyik fő célja a környezetvédelmi feladatok megfelelő szinten 
történő ellátása, kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a szennyvízcsatornára való rákötés 

lehetőségét mielőbb, de legkésőbb 2019. június 30-ig szíveskedjenek igénybe venni, 
ezt követően a rákötés költségét az ingatlan tulajdonos viseli.

A csatlakozási igényt a Makói Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján (6900 Makó, Széchenyi tér 22. 
szárnyépület II. em. 203. iroda) lehet bejelenteni, majd a csatlakozást követően az ALFÖLDVÍZ Zrt.-nél

 jelezni szükséges a rákötés tényét a fogyasztási szerződés megkötése érdekében.
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óVOdAI HÍREK
TÉL, TÉL, TÉL – UjjnYI HAVAT MÉR

■ Az ünnepek utáni január hosszúnak tű-
nik, de mi az óvodában ezt az időszakot is 
próbáljuk élménydús eseményekkel gaz-
dagítani. Így történt, hogy január 21 és 22-
én az „Állatok élete télen” témakört a he-
lyi vadőr - Nagy Zoltán - tette színessé, ér-
dekessé. 
 Feleségével, Orsi nénivel együtt látogat-
tak el az óvodába, hogy vetítsenek és me-
séljenek a vadon élő állatokról. A gyerekek 
nagy örömére vadászkutyájukat „Milát” is 
elhozták, akivel a tornaszobában testközel-
ből ismerkedhettek meg a gyerekek. 
 Másnap még izgalmasabb program várt 
a Ficánka és Napsugár csoport iskolába 
készülő nagycsoportosaira. Vadászautó-
val vittek ki minket a határba, ahol két vad-
etetőt is felkerestünk, és a gyerekek által 
behozott csemegékkel töltöttük fel. (alma, 
répa, krumpli, tök, csöves kukorica, makk, 
mogyoró, dió stb.) 
A programot tovább gazdagította az igazi 
téli időjárás, a csodálatos hóesés és a kiho-
zott két vadászkutya, Láva és Pí. A kutyák-

kal való szaladgálás, kergetőzés legalább 
olyan felejthetetlen élmény volt a havas töl-
tésoldalon, mint a vadetetés. Nagyon nagy 
köszönet Nagy Zoltán és Nagy –Kovencz 
Orsolya odaadó segítségéért és az 1 zsák 
napraforgómagért, amit az óvoda udvarán 
és a játszótér felől kihelyezett madáretetők 
folyamatos feltöltéséhez kaptunk.
 Az élmény-és természetközeli programok 
nagyban hozzájárultak a gyerekek környe-
zeti neveléséhez, úgy, mint az állatok és a 
természet szeretetéhez, megóvásához és a 
felelősségteljes madáretetés fontosságá-
nak megértetéséhez.

Mártonné Miron Ágnes, 
óvodapedagógus

  

■  Végre igazi hóval köszöntött be a téli idő-
szak! A behavazott játszótér, ovi udvar min-
den nap hangos volt a kint játszó, csúszká-
ló, szánkózó vagy éppen hóembert építő 
gyerekektől. A gyerekek dacolva a hideg-
gel, hóval, jéggel – önfeledten játszottak, 
és élvezték a tél örömteli pillanatait.
 „Madárbarát óvodaként” folyamato-

san gondoskodunk az itt telelő madarak-
ról. A madárvédelem mellett remek lehető-
ség adódik arra, hogy közelről megfigyel-
hessék a madarakat a gyerekek, és megta-
pasztalják, hogy ezt rendszeresen meg kell 
tenni, pótolni kell a madáreleséget, hiszen 
felelőssé váltak az idecsalogatott kis mada-
rakért. A benti melegben, játékos formában 
a mackókkal is jókat lehet együtt játszani, 
és a mostanában igencsak gyakran előfor-
duló megbetegedések, járványok miatt az 
egészség és a testünk témakörben a be-
tegségmegelőzésről is sokat beszélgetünk, 
ők pedig orvosos és mentős játékokat ját-
szanak.

 A gyerekek egyéni képességeire alapoz-
zuk nevelőmunkánkat. Megfigyeléseinknek 
köszönhetően a valamiben jó adottságok-
kal és készségekkel rendelkező gyereke-
ket igyekszünk újabb feladatok elé állítani, 
lehetőséget biztosítunk arra, hogy megmu-
tathassák magukat. A csoportokban és az 
ovi folyosóján időszakos kiállításokon is he-
lyet kapnak az adott évszakhoz kapcsolódó 
gyerekmunkák, kézműves alkotások. Két 

BÖLCSŐdEI HÍREK
■ December végén négy kisgyermektől köszöntünk el, mert óvo-
dába mentek. Így a január és február az új gyermekek bölcsődei 
beszoktatásának időszaka, amely nagy izgalommal jár a gyerme-
keknek, szülőknek és kisgyermeknevelőknek egyaránt. 
 Február elején mindkét csoportunkban szülői értekezletet, illet-
ve szülőcsoportos beszélgetést tartottunk. A szülőket leginkább 
érdeklő, a gyermekek életkorából adódóan jelentkező dac és aka-
rat témáját járták körül a kisgyermeknevelők vezetésével.
 Természetesen a bölcsődében is készültünk a farsangra. Vidám 
díszítéssel, farsangi mondókákkal, farsangi fánkkal, dalokkal és 
jelmezes, zenés családi délutánnal űztük el a telet.

Pálfalvi NáNdor: farsaNg

Táncra, táncra kisleányok, daloljatok fiúk, 

itt a farsang, haja-huj, ne lássunk most szomorút!

Mert a farsang februárban nagy örömet ünnepel,

múlik a tél, haja-huj, s a tavasznak jönni kell! 

Pópityné Hegyes Szilvia 
bölcsődevezető és a bölcsőde dolgozói
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ügyes ovisunk a Szegedi Agora Százszor-
szép Mesegyűrű mesemondó versenyén is 
megmutatta tudományát. Nagyon büszkék 
vagyunk ügyes kis mesemondóinkra - Har-
kai Hannára és Matos Zolira - bátor kiállá-
sukért és előadásukért. Produkciójukat el-
ismerő oklevéllel jutalmazták.

jani Edit, óvodapedagógus

■ Mind a három EFOP-pályázat program-
elemeit továbbra is megvalósítjuk. A Főző-
klub munkálataihoz mindig számíthatunk 

érdeklődő szülőkre, nagyszülőkre és a fi-
nom ételek mellett jó hangulatú beszélge-
tések, receptcserék is történnek. Köszön-
jük!
 Az „Esélyteremtő Óvoda” keretén be-
lül kulturális programokon vehetnek majd 
részt óvodásaink, melynek az eljárásrend-
jén dolgozunk most.
 A „Gyermekeink a jövő” pályázatban ha-
marosan ismét közösen beszélgetünk és 
sportolunk a kedves szülőkkel az ütemter-
vünknek megfelelően.

Március 9-én –szombaton- pedig már a 22. 
Óvodabálra hívunk meg minden kedves 
szórakozni vágyót a Rónay-kúriába. 
Kérjük, írják fel a dátumot a naptárjukba, és 
vegyenek részt ezen a jótékonysági prog-
ramon.
 A helyi közösség aktív részvételére szá-
mítunk. Kérjük, járuljanak hozzá a játszó-
udvar felújításához, hogy a településünkön 
élő óvodás gyermekek is korszerű udvaron 
tartózkodhassanak az óvodában.

Börcsökné Balázs Márta, óvodavezető

■  A téli szünet után március közepéig az is-
kolában látszólag nem történik semmi. Va-
lóban, az iskolabál és a karácsonyi műsor 
után a külső szem nem lát mozgást az in-
tézmény körül. Természetesen ez egyálta-
lán nincs így. Az egyik legfontosabb ese-
mény zajlik ilyenkor: küzdelem a félévi je-
gyekért. Köztudott, hogy a pedagógusok 
„ceruzája” ilyenkor egy kicsit vastagab-
ban fog. Több éves tapasztalat, hogy az al-
sós kisdiákok egész évben rendkívül aktí-
vak, felsős társaik már kitapasztalták, ho-
gyan kell hajrázni. Témaköre válogatja, mi-
kor mennyi időt és energiát fektetnek az is-
kolai munkába. Teljesítményük ezért hul-
lámzó, nem egyenletes. Első és második 
évfolyamon még nincs jegyes osztályzat, 
szöveges értékelés segíti a szülőket tájé-
kozódni gyermekük teljesítményéről. A két 
alsós évfolyamon már látszik, mely tantár-
gyak okoznak fejtörést, de még nincsenek 
gyenge eredmények. A felső tagozat ered-
ményei már sokkal árnyaltabbak. Két rész-
re szakad a tanulós és készségtantárgyak 
teljesítménye. Az utóbbiak hozzák a tőlük 
várható jó jegyeket, dicséreteket. 
 A tanulós tárgyak közül azt gondolnánk, 
hogy a matematika a legnegatívabb, hiszen 
a logikus gondolkozás, következtetések, 

magasabb gondolkodási képességek kel-
lenek az ötöshöz. De NEM! A statisztika újra 
igazolta, hogy a legnépszerűtlenebb tudo-
mányokat tanulni kell, nem elég az írásbe-
lit elkészíteni. A szakszókincs elsajátítása 
nélkül bizony nincs jó jegy, az összefüggé-
sek nem jönnek maguktól, először az ala-
pokat kell elsajátítani. Ha az nem megy, 
nincs mire építeni. Gondoljuk csak el, hogy 
nézne ki, ha hiányzás miatt nem voltunk ott 
a „b” betű tanulásánál, és erre hivatkozva 
egész életünkben úgy írnánk, hogy ezt a 
betűt kihagyjuk a mondandónkból! Nos, va-
lami hasonló történik akkor, ha valaki nem 
tanul óráról órára, és a fontos láncszemek 
nem kapcsolódnak egymáshoz. A reáltár-
gyak bizony feladják a leckét egyébként is, 
de ugyanakkor segítség lehet, hogy van ta-
nulható része is. Sajnos erre nem mindenki 
érez rá, ezért az első félév eredménye sze-
rényebb.
 A tantárgyak félévi átlagai között né-
hány század különbség van, de ez elegen-
dő arra, hogy kirajzolódjon a befektetett 
energia eredménye. A legmostohább a ké-
mia tantárgy, majd a földrajz, történelem, fi-
zika, irodalom, nyelvtan, s csak ez után kö-
vetkezik fej-fej mellett az angol és a mate-
matika. Az informatika képez átmenetet a 

tanulós és a készségtárgyak között, innen 
már csak a prémiumjegyesek következnek: 
ének, rajz, testnevelés, technika. Iskolánk 
félévi átlaga: 4,14.
 Megnyugtató, hogy csoportbontásban ta-
nított tárgyaink eredményei a tanulós tár-
gyak közül a legjobbak, melyek érettsé-
gi tárgyak is egyben (magyar, matematika, 
angol), igazolják a befektetett munkát, hi-
szen sok tanulónak nyújtanak esélyt a to-
vábbtanuláshoz, sikeres pályaválasztás-
hoz.
 Szintén csak iskolai berkekben ismere-
tes, hogy a nyolcadikosok ez idő tájt nyújt-
ják be felvételi lapjaikat a középiskolába. 
Nagy és fontos fordulópont ez diákjaink 
életében, hiszen alapvetően meghatároz-
hatja jövőjüket ez a döntés. Igyekeztünk a 
szülőket is segíteni a tájékoztatásban. Ta-
valy év végén a középfokú oktatásról hal-
lottak részletes tájékoztatást. A diákok kü-
lönböző munkahelyek látogatásával győ-
ződhettek meg az elméletben megismert 
szakmákról, milyenek ezek életközelben. 
Ezeket igyekeztünk az iskolai teljesítmé-
nyükkel, érdeklődésükkel és tehetségük-
kel összerendezni, és megtalálni a legmeg-
felelőbb középiskolát. 

ISKOLAI HÍREK

Folytatás a 6. oldalon!
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ÖSSZMŰVÉSZETI GÁLA

Mindenki megírta a felvételit matematiká-
ból és magyarból, függetlenül attól, hogy 
szükséges-e az általa megjelölt iskolához 
vagy sem. Az elkövetkezendő időben so-
kakra vár a szóbeli megmérettetés, tehát 
az izgalom még nem ért véget!

 Az előttünk álló második félév igen sok 
rendezvényt, versenyt, pályázatot, renge-
teg tanulást tartogat, melyek eredményei-
ről folyamatosan tájékoztatni fogjuk kedves 
olvasóinkat. 

SOk SIkERT ÉS jó EgÉSZSÉgET kíVÁ-
nOk A MÁSOdIk FÉLÉVBEn IS!

Szabóné Vígh Erzsébet
intézményvezető

■  A makói Magán Zeneiskola immár 24. éve gazdagítja Kiszombor 
mindennapjait, művészeti, kulturális életét, és zenepedagógusai, 
művésztanárai által tanítja a kiszombori tanulókat a zene, a tánc, 
a képzőművészet lelket emelő értékeire.  A kezdetektől fogva jó 
kapcsolatokat ápol a Kiszombori Dózsa György Általános Iskolá-
val, a Karátson Emília Óvodával és Kiszombor Önkormányzatával, 
melyek támogatásukkal, elismerésükkel, szoros együttműködés-
sel segítik közös tevékenységüket a kiszombori gyermekekért, a 
jövő generációjáért.
 Február 15-én a művelődési házban került megrendezésre a há-
rom intézmény összművészeti gálája és képzőművészeti kiállítása. 
Az érdeklődők megtekinthették, hogy Kiszombor ifjúsága óvodától 

iskoláig milyen sokfajta és színes művészeti képzésben részesül. 
Az oda érkezőket a kiszombori óvodások-, általános- és művészeti 
iskolások gyönyörű képzőművészeti kiállítása fogadta. Az aulában 
354 alkotás került 15 paravánra.
 A tárlat művészeti gálával nyílt meg, mintegy 130-140 ifjú színpa-
di fellépővel. A műsorban néptáncos csoportok, zongoristák, fúvó-
sok, klasszikus gitárosok, gitárzenekar, szólóénekesek és az álta-
lános iskola énekkara szerepelt. A másfél órás rendezvénynek a 
zsúfolásig megtelt színházterem adott otthont. Elmondhatjuk: úgy 
tűnik, a hagyományos rendezvény évről évre egyre több szereplőt, 
nézőt és érdeklődőt vonz.

Rónainé Török Csilla
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várjuk öNkéNTes segíTők jeleNTkezéséT a köNyvTár és a Művelődési ház 
egyre bővülő PrograMjaiNak MegvalósíTásához.

jelentkezni lehet személyesen az ady endre Művelődési házban
 (szegedi u. 13.) nyitvatartási időben vagy e-mailben az aemhaz@gmail.com címen.

AZ AdY ENdRE MŰVELŐdÉSI HÁZ FELHÍVÁSA

KÖNYVTÁRI HÍREK
VÁRUnk MIndEn kISZOMBORI LAkOST 
A könYVTÁRBAn!
 Mindenkit, aki szeret olvasni. Könnyű dol-
gunk van a „mindenevőkkel”, akik szeretik 
a klasszikus, a romantikus, a tudományos, 
scifi vagy akciódús könyveket, de várjuk a 
kihívásokat! Természetesen a gyermekek 
számára is tartogat könyvtárunk igen iz-
galmas tini könyveket, ismeretterjesztő és 
gyermekkönyveket, rengeteg verset, me-
sét.
 Amennyiben mégsem sikerül helyben ta-
lálni az egyéni ízlésnek megfelelő kötetet, 
igénybe vesszük a könyvtárközi kölcsönzés 
lehetőségét.  A már rutinos olvasóink vagy 
kutatni, tanulni vágyók, jól tudják, hogy ez 
egy teljesen ingyenes szolgáltatás a szege-

di Somogyi Károly Városi és Megyei Könyv-
tárnak köszönhetően a tőlük kölcsönzött 
könyvekre vonatkozóan.
 Segítünk még a számítógép használat-
ban vagy az internet világában eligazod-
ni. Változatlanul biztosítjuk a nyomtatás és 
fénymásolás lehetőségét is.
 Biztatjuk Önöket, bátran vegyék igénybe 
szolgáltatásainkat, mellyel az önök munká-
ját, tanulását, kikapcsolódását igyekszünk 
segíteni.
 Az idei esztendőben is a már említett So-
mogyi Könyvtárral karöltve két felnőtt és 
két gyermekprogramot szeretnénk meg-
valósítani. A saját szervezésű programja-
inkra is számíthatnak úgy, mint a már jól 
működő kézműves-foglalkozások - hús-

véti, anyák napi, karácsonyi -, a családi 
társasdélelőttök, a könyvtábor, a diavetíté-
sek, KönyvtárMozi vagy egyéb kvízjátékok, 
kicsiknek, nagyoknak. Várjuk a Kiszombori 
Dózsa György Általános Iskola diákjait, akik 
rendszeres látogatóink egy-egy könyvtári 
órára.
 Változatlanul negyedévente gazdagodik 
a könyvtár könyvállománya, valamint az ön-
kormányzat, a képviselő-testület jóvoltából 
minden évben egy-két új használati eszköz-
zel tudjuk biztosítani a lakosság könyvtári 
kényelmét. (Korszerű számítógépek, okos 
TV, kerti bútor stb.)
 Térjenek be hozzánk, találkozzunk a 
könyvtárban!

Adrián Renáta - könyvtár

MŰVÉSZETI VERSENYEREdMÉNYEK 2018–19. TANÉVBEN 
KISZOMBORI dóZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA és a 

MAKóI MAGÁN ZENEISKOLA tanulói

VERSEnY / kATEgóRIA VERSEnYZŐ HELYEZÉS / MInŐSíTÉS FELkÉSZíTŐ TAnÁR

„AZ Én CSALÁdI köRöM 
A jöVŐBEn” 

című
RAjZPÁLYÁZAT - 

CSOngRÁd MEgYE

- Felső tagozatos kategória

Farkas-Csamangó Gréta, 
Simon Gina

Farkas Regina, 
Adai-Simon Vivien, 

Dinka Barbara

Domján Roxána, Domján Zóra

Herskovits Eszter

1.hely

2. hely

4. hely

Dicséret

Rónainé Török Csilla

 - Alsó tagozatos kategória

Molnár Dániel,
Dinnyés Áron 4. o.

Baranyi Dóra 4. o.

1.hely

Dicséret

Oláh Nóra

CSOngRÁd- ÉS BÉkÉS 
MEgYEI ISkOLÁk 

nÉPdALÉnEkLÉSI VERSEnYE - 
Pitvaros

 - 7–8. osztályos korcsoport

Gera Bazsó 8. b 
 

Márton Levente7. b 

1. hely

3. hely
Rónainé Török Csilla

- 5–6.  osztályos korcsoport Kecskeméti Bence 5.a 3. hely Rónainé Török Csilla
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HONISMERETI HÍREK

FELHÍVÁS VÉRAdÁSRA

REFORMÁTUS PERCEK

AMI ELMúLT
■  Tagtoborzás - Az idén is többen csatla-
koztak hozzánk a közösségi, honismereti 
munkát erősíteni. Jó munkát kívánunk ne-
kik és sok örömet közöttünk.
■  Sajnos, a nagy hó ellenére sem jött ösz-
sze az idei lovas szánkózás Szabó Endrével 
az útviszonyok miatt. De kitartóak vagyunk, 
lesz még tél az idén.
■  Tagjaink becsomagolták a januári újság 
számaiba azt a kártyanaptárat, amit min-
den családnak eljuttattak a közmunkások.
■  Szomszédoltunk kicsit, meglátogattuk a 
ferencszállási rendezvényt, az Ősi mester-
ségek bemutatóját.
■  Az elmúlt időszakban látogatást tettünk 
a helyi plébánián, ahol is Varga Attila atya 
lehetőséget adott a Historia Domusba te-
kintésre. Borsi Sándor pártoló tagunk, aki 
rengeteget kutat ebben a csodás anyag-
ban, érdekességeket villantott fel a jelen-
lévők számára.
■  Vendégeink voltak a busók, itt a térség-
ben 8 településen segítettek a tavasz jötté-
ben. Úgy véljük, sikerrel, hisz ma már tava-
szi eső esik. 
 Örülünk, hogy nagyon sokan eljöttek, és 

örömet szerezhettünk sok gyereknek és 
felnőttnek.
 Köszönet busó barátainknak, a kúriás ba-
rátainknak, segítő polgárőröknek, rendőr-
ségnek. 
 A hely biztosítását az önkormányzatnak. 
És köszönet a honismereti kör tagjainak, 
akik már pénteken sürögtek-forogtak, hogy 
elkészüljön a finom hókifli, amit a tea mellé 
kínáltunk ezen a napon.
jöVŐRE TALÁLkOZUnk, HISZEn TÉL 
újRA LESZ. 
 Este 17 órás kezdettel nagyszerű színházi 
előadást látott, aki eljött az Ady Endre Mű-
velődési Házba. Köszönjük barátainknak, 
az apátfalvi Pódium Színpad tagjainak a re-
mek szórakozást.
 Külön köszönjük, hogy az adomány ösz-
szegét az útvesztő támogatására ajánlották 
fel.
 Barátaink rengeteg képet és videót küld-
tek nekünk, amit megnézhetnek a https://
www.facebook.com/kzhonismeretikor/ ol-
dalunkon.
 Köszönjük a készített és küldött képeket 
a következőknek: Török Ákos, Bedő Kata-
lin, Bánfi Kata, Benyóné Novotni Lívia, Sza-

bó Marianna.
 Kérjük, kísérjék figyelemmel továbbra is 
programjainkat, és fotózzanak. A készítő-
ket év végén baráti jutalommal díjazzuk.

■  A Helytörténeti Gyűjtemény, Szeretünk, 
Kiszombor facebook oldalunk képanyagát 
az elmúlt időszakban Frank Éva gyarapítot-
ta. Köszönjük.

■  És a Kiss Mária Hortensia Honismere-
ti Kör tisztelettel köszöni médiatámogatói 
HÍRADÁSÁT a kör szervezte hagyomány-
ápoló, kulturális és közösségi programjai-
ról, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
lakosság értesüljön ezekről.
RÁdIó 7, MAkóI MOZAIk, MAkó HíR-
Adó, MAkóI CSíPŐS, HAgYMÁS nEMZE-
dÉk, dÉLVILÁg, MAkó TV, SZEgEd TV.

ÉS AMI köVETkEZIk
■ Február 19-én 13 órától a kultúra házá-
ban a honismereti kör asszonyaival hagyo-
mányos rétessütésre kerül sor, bátran jöj-
jön, aki szeretne ebben részt venni.

■  Kapcsolatban lenni jó. Közösségben 
még jobb. Lehet tartozni valahova, lehet 
egy irányba tekinteni, egy ügyért fohász-
kodni. Együtt hordjuk az élet terheit, együtt 
örülünk életünk örömeinek, megélhetjük 
néhány dologban azt, amit az ősgyülekezet 
megélt Krisztus mennybemenetele után rö-
vid idővel: „Mindenük közös volt”. Megta-
pasztalta ezt a közösséget Kiszombor ke-
resztyén közössége 2019 januárjában, ami-
kor az ökumenikus imahét két napján, csü-
törtökön és pénteken együtt imádkoztunk, 
és tartottuk alkalmainkat. 24-én, csütörtö-
kön a hideg időjárás ellenére a templom-
ban összegyűlt a kedves gyülekezet, pén-

teken pedig a református imaházban. 
Rendkívül örültünk valamennyien, amikor 
hírül vettük, hogy Biró István, görög katoli-
kus parókus elfogadta a meghívásunkat, és 
megismerhettük közvetlen prédikáló stílu-
sát. Tanmeséit máig emlegetik a testvérek. 
Az áldott imaalkalmakat szeretetvendég-
ség formájában folytattuk, megbeszélve az 
igei mondanivalót. Hasznos, lelkileg kifeje-
zetten építő alkalmai voltak ezek a közös-
ség megélésének, az ’egyház, mint Krisztus 
teste’ gondolat megélésének. 
 Az Alkotó Műhely olyan programot kínál 
az általános iskolásoknak pénteken a dél-
utáni iskola után, ahol lehetőség adódik 

a kézügyesség fejlesztésére, a szépérzék 
formálására. A mostani péntekeken teata-
sakokból hajtogatunk virágokat, csillagot, 
de fűztünk már kisállatokat is gyöngyből. 
A 16 óra után kezdődő alkalmon nincs hit-
életi téma, így várjuk szeretettel azokat is, 
akik nem tartoznak a gyülekezethez, nem 
reformátusok. Mindenki számára van alap-
anyag, és finom tea, kis uzsonna. Az érdek-
lődőket nagy szeretettel hívjuk és várjuk a 
Kossuth u. 2. szám alatti imaházba.

Áldás, békesség: 
Matosné Bokor Anikó, missziói lelkész



9KISZOMBORI HÍRADÓ2019.  FEBRUÁR

■ 25-én 17.30-tól újabb Lássunk tisztán! 
előadásra várjuk az érdeklődőket, amit 
Matos Zoltán, honismereti körünk pártoló 
tagja, a SZTE gyakorló gimnázium matema-
tika tanára tart majd A számírás történe-
te címmel.
■  Március 5-én 17.00-tól szintén Lássunk 
tisztán előadás lesz, amit Sipos József nö-
vényorvos, Sipos gazda fog tartani Tavaszi 
zsongás a kertben címmel.
■  Március 13-án 15 órától pedig Laczó And-
rás, az Opera Nagykövete HAZÁM, HA-
ZÁM, TE MIndEnEM, avagy ISMERd MEg 
A VILÁg EgYIk LEgSZEBB OPERÁjÁT: A 
BÁnk BÁnT! címmel tart előadást sok élő 
énekkel és élő fuvolajátékkal, csodálatos 
filmbejátszásokkal, különleges meglepetés 
anyaggal Kiszombor lakossága számára.
 MiNdeN PrograMuNkra a beléPés 
díjTalaN, és szereTeTTel váruNk 
MiNdeNkiT!

■  A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör 
változatlanul gyűjti a régi képeket a Szere-
tünk, Kiszombor oldalra, szívesen vesszük 
és köszönjük, ha segítenek ebben bennün-
ket. Minden zombori örömére tesszük ezt, 
hisz olyan jó a régi időket újra látni. 
■  Az elmúlt időszakban több kiadványt 
szerkesztettünk, és kiadtunk a régiek mel-
lé: leporellók a kastélyról, jeles elődeinkről, 
díszpolgárokról, képeslapokat jelentettünk 
meg, és most két újabb hűtőmágnes is el-
készült. Aki szeretne ezekhez hozzájutni, 
keressen bennünket.

1%
■  A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör 
tisztelettel köszöni eddigi felajánlásaikat, 
és kéri, ha teheti, tegye ezt továbbra is. Cél-
jaink az alábbiak: Hagyományápolás. Mű-
emlékvédelem, kiadványszerkesztés, ren-
dezvényszervezés. A község hagyományai-
nak felelevenítése, megőrzése, széles körű 
megismertetése. Aki egyetért célkitűzése-
inkkel, és van lehetősége, kérjük, támogas-
son bennünket. 
Adószámunk: 18479342-1-06 
Számlaszámunk: 56800016-10007833 
        

A kiss Mária Hortensia Honismereti kör 
tagsága nevében:
Endrész Erzsébet

A „Kiszomborért” Alapítvány számára is felajánlható a szja 1 %-a. Kiszombor község kultúrája, sportélete, környezetének védel-
me, megújulása a fő célja az önkormányzati alapítású alapítványnak. Ha segíteni szeretné ezt a tevékenységet, 

támogathatja az alapítványt. 
Adószámunk: 19082930-1-06    Számlaszámunk: 56800016-10000898.  köSZönjük!  A kuratórium tagsága
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VÁLYOGOSI 
HÍREK

■  Egyesületünk 2019. február 2-án tisztújí-
tó közgyűlést tartott közel 50 fő részvéte-
lével. A közgyűlés az egyesület vezetősé-
gének beszámolóit elfogadta, majd egy ki-
vétellel újraválasztotta azt. Továbbá meg-
határozta a 2019. évi jegyárakat, valamint 
az amur legnagyobb megtartható tömegét 
5 kg-ban korlátozta. Az egyesület vezetése 
elkötelezett a tó partvonalának, mederszé-
lének megvédése és az ott horgászó sport-
társak nyugalmának megóvása tekinteté-
ben, ezért a tó körül a járművek közleke-
dését és parkolását újra szabályozza. Kö-
szönjük minden megjelent tevékeny rész-
vételét.

■  Fogási napló leadási határideje 2019. 
február 28. Annál az egyesületnél kell lead-
ni, amely kiállította. Azon tagjaink, akik jö-
vőre is egyesületünknél kívánnak állami je-
gyet váltani, a szokott helyeken adhatják le 
fogási naplójukat (Oláh S., Tóth J. - művelő-
dési ház), azon tagjaink, akik más egyesü-
letnél tervezik a 2019. évi állami jegy váltá-
sát, azoknak Oláh Sándornál kell leadni fo-
gási naplójukat. A határidőn túl vagy ösz-
szesítés nélkül leadott fogási napló esetén 
2000 Ft pótdíjat kell fizetni.

■ Területi jegyek kiadása szerdánként 
15:00-16:00 óra között az Ady Endre Műve-
lődési Házban, (Kiszombor, Szegedi u. 13.)
vagy telefonos egyeztetés alapján:  O l á h 
Sándor, 70 / 327-8862.  Az ügyvitel nehéz-
kessége miatt kérjük a sporttársak türel-
mét!

■  Napijegyek forgalmazása várhatóan feb-
ruár 23-án kezdődik a szokott helyeken. 

■  Megjelent a 2018. évi CXI. kerettörvény 
/2018. dec. 19./  14. bekezdésében  A hal-
gazdálkodásról és a hal védelméről szóló 
2013. évi CII. törvény módosítása. Amely-
ben a törvényalkotó pontosítja az alapfo-
galmakat az eseti jelleggel felmerült kér-
dések tekintetében. Kibővíti a kiszabható 
bírság összegét, és további nyilvántartá-
sokat vezet be, e terület fejlesztésére köz-
ponti forrásokat jelöl meg. A változások 
valyogos.hu oldalon olvashatók. 

Folytatás a 10. oldalon!



■  Az új kártyaformátumú horgászigazolvá-
nyok kézbesítése folyamatos. Kérünk min-
den horgásztársat, hogy minél előbb igé-
nyelje új formátumú horgászigazolványát 
online a https://horgaszjegy.hu/ oldalon 
vagy egyesülete gazdasági ügyeinek inté-
zőjénél. 

2019. évre érvényes állami jegyet CSAK az 
kaphat, aki ezen igazolvánnyal rendelkezik, 
vagy azt igazolhatóan megigényelte.

■  Lehetőség van az új kártyaformátumú 
horgászigazolvány „HORGÁSZKÁRTYA” bir-
tokában kedvezményes telefon-előfizetés-
re /Mohosz flotta/ a TELEKOM szolgáltató-
nál. Kettő darab szám, illetve készülék igé-
nyelhető, melyek közül az egyik lehet meg-
lévő előfizetés. Kedvező díjszabás mellett 

a flottába tartozó elő-
fizetők egymás között 
ingyen beszélhetnek. 
Részletek: a valyogos.hu 
oldalon vagy a Telekom 
kirendeltségein.

■  A pergető horgászat 
TILTOTT a tó alacsony 
vízállása miatt. Amennyi-
ben a vízállásban válto-
zás következik be, a kor-
látozás feloldásra kerül.

■  Egyesületünk 2019. 
évben a állami horgász-
vizsgáztatást március 
hónapban kezdi meg. 
Vizsgát tenni lehetősége 
van a 10. életévét betöl-
tött személynek. Aki az 
adott év december 31. 
napjáig a 15. életévét be-
töltötte, annak kötelező, 
amennyiben horgászni 
szeretne. Egy személy 
évente egy alkalommal, 
korlátozott időtartamra, 
a szükséges szabály-és 
fajtaismeret igazolása 

mellett, meghatározott feltételek szerint tu-
rista állami horgászjegyet válthat. Horgász-
vizsga letétele alól mentesül az az értel-
mi fogyatékos személy, akinek a törvényes 

képviselője az állapotát igazoló okmányo-
kat bemutatta.
 A vizsga alól mentesített személy a szabá-
lyokat betartva kizárólag 18. életévét betöl-
tött horgászvizsgával rendelkező személy 
folyamatos jelenlétében horgászhat. Hor-
gászvizsga letétele alól mentesül az a vak 
vagy gyengén látó személy, aki az igazo-
ló okmányokat bemutatta. 2019. évben az 
alábbi napokon tervezünk vizsgáztatást:  
március 29. 17 óra, május 31. 17 óra, július 
26. 17 óra, szeptember 27. 17 óra, novem-
ber 29.  17 óra. 

 Azok számára, akik egyesületünknél kíván-
nak vizsgát tenni, az ingyenes felkészítési 
lehetőségét biztosítjuk, melynek időpont-
jai: március 22. 17 óra, május 17. 17 óra, júli-
us 19. 17 óra, szeptember 19. 17 óra, novem-
ber 22. 17 óra. A felkészítés, megfelelő lét-
szám esetén (legalább 5 fő) kerül megtar-
tásra, ezért ez regisztrációhoz kötött. Re-
gisztrálni a kiszombori.she@gmail.com cí-
men lehet név, telefonszám és e-mail cím 
megadásával. Amennyiben a felkészítő 
megtartásra kerül, abban az esetben érte-
sítjük a jelentkezőket, egyébként nem. Kér-
jük, tájékozódjon egyesületünk honlapján. 

■  Február hónapban 06 – 18 óra között 
napijegyes horgásztársaink, I. féléves vagy 
éves területi jeggyel rendelkező horgász-
társaink 06 – 22 óra között horgászhatnak 
tavunkon.

■  Kérjük, személyi jövedelemadója 1%-
ával ismét támogassa egyesületünk tevé-
kenységét: Kiszombori Sporthorgász Egye-
sület, adószám: 18452275-1-06

Vezetőség
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