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A képviselő-testület 
■ a 2021. augusztus 9-én tartott rendkívüli 
ülésén döntött: 
•	 Kiszombor	 Nagyközség	 Önkormányza-
tának	 a	 víziközmű-szolgáltatás	 ellátásának	
Magyar	 Államra	 történő	 átruházására	 irá-
nyuló	Integrációs	Programban	történő	rész-
vételéről,	
•	 a	Kiszombor,	Nagyszentmiklósi	u.	7.	szám	
alatti	 volt	 fodrász	 üzlethelyiség	 részét	 ké-
pező	 20	m2-es	 alapterületű	 helyiség	 bérbe-

adás	útján	történő	hasznosítására	beérkezett	
ajánlat	elbírálásáról,
•	 a	Kiszombor,	Nagyszentmiklósi	u.	7.	szám	
alatti	 volt	kínai	üzlethelyiség	bérbeadás	út-
ján	történő	hasznosítására	vonatkozó	pályá-
zati	kiírásról,	
•	 a	 Hódmezővásárhelyi	 Tankerületi	 Köz-
ponttal	 megkötendő	 használati	 megállapo-
dás	módosításáról.	
■ a 2021. augusztus 25-én tartott rendkívü-
li ülésén döntött: 

•	 a	 VP6-7.2.1.1-21	 kódszámú,	 „Külterületi	
helyi	közutak	 fejlesztése”	projekt	 előkészítő	
tevékenységére	 benyújtott	 ajánlatok	 elbírá-
lásáról,
•	 a	Kiszombor,	Nagyszentmiklósi	u.	7.	szám	
alatti	volt	fodrász	üzlethelyiség	részét	képe-
ző	17	m2	alapterületű	helyiség	bérbeadás	út-
ján	történő	hasznosítására	vonatkozó	pályá-
zati	kiírásról.	

IRISZ TEMETkEZÉS 
A 10% kedvezmény koporsóra és urnára vonatkozik.
Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7.  +36-20/363-1729

InFúZIó SöRöZő 
5% kedvezmény minden termékre.
Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 5.  +06-20/9367-502

EdIT VIRÁgBOLT 
5% kedvezmény minden termékre.
Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. +36-62/297-541  

BORVILÁg BOR-èS AjÁndÉküZLET ÉS MASnI BIZSu-, TÁSkA-, 
AjÁndÉküZLET Makó, Széchenyi tér 17-19.
Gasztrotermékekre 5 % kedvezmény, minden másra 10 %.
Tel: +36-30/279-1767 és +36-30/555-3021

SZABónÉ uRAcS ILdIkó EgYÉnI VÁLLALkOZó
5 % kedvezmény minden termékre.
Kiszombor, Óbèbai utca 24. +3-20/343-0760  

VITAMInSZIgET
5 % kedvezmény zöldség-gyümölcsre
+36-30/813-7313

■	Nyár	 végére	 elbúcsúztunk	 azoktól	 a	 gye-
rekektől,	akik	már	megkezdték	óvodás	évei-
ket.	2021	szeptemberében	18	kisgyermek	tá-
vozott	tőlünk	óvodába.	Nagyon	köszönjük	a	
szülőknek	 a	 kedves	 elköszönéseket,	 búcsú-
zásokat.	Íme	néhány	üzenet	tőlük:
Bölcsis	 búcsúzó-búcsúszó	 Szűcs	 Móniká-
tól,	Bokor	Bence	volt	Pillangó	csoportosunk	
anyukájától:

„Jó volt itt kicsinek lenni, 
de én most már nagy leszek,

Átadom itt a helyem, 
viszem magammal a jelemet.

Hogy mit is kaptunk az évek alatt?
Babusgatást, nevetést. 

Megtanultunk kezet mosni, 
játék után rendet rakni.

Hogyha sírtunk, vigasztaltál, 
ha rosszalkodtunk, türelmesen magyaráztál.

Tanítottál szépen kérni, 
amit kaptunk, megköszönni.

Most mi köszönünk mindent nektek,
Kedvességet, szeretetet.
Nem feledünk titeket, 
a sok bölcsis emléket.”

A	 Napsugár	 csoportos	 Ábrahám	 Nadin	
anyukája,	Barta	Tímea	így	köszönt	el	tőlünk:
„Elérkezett az idő, hogy elbúcsúzzunk a böl-

csődétől. Még egész picik voltunk, mikor leg-
először beléptünk a bölcsőde kapuján. Itt kez-
dődik a kisgyerekek élete, és mint tudjuk, 
minden ember számára fontos, hogy hon-
nan indulunk el, és mit hozunk magunkkal. 
Nadin szemében eleinte a vágyakozás mel-
lett pici aggódás és nemegyszer 1-1 könny-
csepp is csillogott. De hamarosan rájött, hogy 
a bölcsődébe sokat játszanak, s észre sem vet-
te, hogy közben mennyi mindent megtanult, 
megismert. Szép lassan a második otthona 
lett, ahol sok időt töltött, jókat játszott, és ba-
rátokat szerzett. Ildikének köszönjük a sok 
fodrászkodást, maci copfokat, a sok ölelést, 
vigasztalást. Krisztikének a sétákat, a sok-sok 
türelmet. Köszönjük a bölcsőde összes dolgo-
zójának az odaadó, lelkiismeretes munkáját, 
soha el nem fogyó türelmét és jó kedvét, a sok-
sok vidám percet, meghitt pillanatot. minden 
ballagó kisgyereknek gondtalan, boldog és vi-
dám óvodás éveket kívánunk.”

„Kislányunk, Réka 2020 szeptemberében 
kezdte a bölcsit, immár az új, Rákóczi utcai 
épületben. Az épület maga úgy kívül, mint be-
lül korszerű, igényes, tiszta. Mindhárom cso-
portszoba ízlésesen berendezett, tágas, udvar-
kapcsolatos, telis-tele játékokkal. Mint min-
den édesanya, én is nagyon izgultam, hogy 

a kislányom hogyan reagál majd a bölcsődé-
re és az ezzel járó változásokra. Nagyon meg-
nyugtató volt, hogy Szilvivel már júliusban le-
ültünk átbeszélni a főbb dolgokat: házirendet, 
napirendet, programokat. Ettől a pillanattól 
kezdve tudtam, hogy jól döntöttünk, hogy a 
Kiszombori Bölcsődét választottuk! Szeptem-
ber 1-jén ismerkedtünk meg a kisgyermekne-
velőinkkel, Lizivel és Beával, akikkel a délelőtt 
folyamán sokat beszélgettünk Rékáról és az ő 
kis szokásairól. Réka az első pillanattól kezd-
ve elfogadta, és nagyon rövid időn belül meg-
szerette Lizit és Beát. Mára már szinte család-
tagok lettek, annyit emlegetjük őket! Nem túl-
zok, ha azt mondom, hogy minden napra ju-
tott valamilyen klassz foglalkozás: éneklés, 
tánc, krumplinyomda, rajzolás, festés, gyur-
mázás, télen szánkózás, farsang, ismerkedés 
az állatokkal/gyógynövényekkel/gyümölcsök-
kel, palántálás, bodzaszörp vagy éppen ková-
szos uborka készítése. A gyermekek az udva-
ron kívül a bölcsőde tornaszobáját is rendsze-
resen látogatják! Napi szinten a kisgyermek-
nevelők időt és energiát áldoztak arra, hogy 
elmondják a szülőknek milyen napja volt a 
gyermeküknek. Különösen szerettük azt, hogy 
időszakosan nemcsak szóban, hanem írásban 
is kaptunk visszajelzést	 a	 gyermekünk	 hét-
köznapjairól,	 fejlődéséről!	 Összességében	
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

BÖLCSŐDEI HÍREK

TÁJÉKOZTATÓ A KISTÉRSÉGI KÁRTYÁRÓL

Amennyiben és amikor lehetővé válik, az alábbi vállalkozások ajánlották fel csatlakozásukat, támogatásukat.
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azt mondhatom, hogy a Kiszombori Bölcsőde 
minden egyes dolgozója -kivétel nélkül- rend-
kívül lelkiismeretes, gyerekcentrikus, szak-
mailag magasan képzett. Ezúton is köszön-
jük azt a sok szeretetet, törődést, ölelést, báto-
rítást, dicséretet és élményt, amivel az elmúlt 

egy évben Réka -és így vele együtt a családunk 
is - gazdagodott.”     

Varga Júlia a Katica csoportból 
búcsúzó Dinnyés Réka anyukája

Remélem,	ezek	a	kedves	szavak	megnyugtat-
ják	 egy	 kicsit	 azokat	 az	 aggódó	 anyukákat,	

akik	 izgalommal	állnak	gyermekük	bölcső-
dei	beszoktatása	előtt.	Nemsokára	ők	is	ilyen	
vidáman	 és	 tevékenyen	 fogják	 tölteni	min-
dennapjaikat	a	Kiszombori	Bölcsődében!

Pópityné Hegyes Szilvia 
bölcsődevezető                                                                                                    

■	Megkezdődött	az	új	nevelési	év	az	oviban	
is.	Néhány	 szó	 az	új	 gyermekek	beilleszke-
déséről.	A	hároméves	kisgyermekek	óvodai	
élete	 a	 befogadással	 kezdődik,	 ahol	 bizony	
alkalmazkodnia	 kell	 egy	 új	 élethelyzethez,	
és	 meg	 kell	 bíznia	 az	 őt	 körülvevő	 felnőt-
tekben.	Részesévé	kell	 válnia	 egy	új	közös-
ségnek.	 Nekünk,	 kisgyermekeket	 nevelők-
nek	 az	 a	 feladatunk,	 hogy	 megkönnyítsük	
ezt	az	 időszakot,	és	minél	gördülékenyebbé	
tegyük	azt.	Az	első	személyes	 találkozóra	a	
beiratkozáskor,	majd	 a	bölcsődei	 szülői	 ér-
tekezleten	kerül	sor,	ahol	rövid	tájékoztatást	
nyújtunk	a	szülőknek	az	óvodai	befogadás-
ról.	Ezt	követi	az	„Én	is	ovis	leszek!”	óvodá-
ba	 bekukkantó	 délutáni	 programunk,	 ahol	
a	 szülők	és	a	gyerekek	megismerik	az	óvo-
da	környezetét,	 csoportszobát,	 az	óvónőket	
és	a	daduskákat.	Közös	együttjátszással,	be-
szélgetéssel	 igyekszünk	egymást	megismer-
ni.	 Ilyenkor	 választanak	 jelet	 is,	melyet	 kis	
ajándék	 formájában	emlékbe	haza	 is	vihet-
nek.	Augusztusban	kerül	sor	a	családlátoga-
tásokra.	 Igyekszünk	megnyugtatni	 a	 szülő-

ket,	hogy	gyermeküket	nyugodtan	ránk	bíz-
hatják,	 és	 mindent	 meg	 fogunk	 annak	 ér-
dekében	tenni,	hogy	a	kicsikéjük	az	új	kör-
nyezetben	is	jól	érezze	magát.	Megbeszéljük	
azt	is,	hogy	gyermekük	egy	új	közösség	tag-
ja	 lesz,	 és	 a	 kezdeti	 nehézségeket	 csak	 kö-
zös	támogatással,	együtt	 tudjuk	segíteni,	 il-
letve	megkönnyíteni.	A	beszélgetés	 során	a	
partneri	kapcsolat	kiépítése,	azaz	a	család	és	
az	 óvoda	nevelési	 elveinek	 kölcsönös	meg-
ismerése,	 egymáshoz	 közelítése,	 összehan-
golása	valamint	a	család	és	a	nevelők	közöt-
ti	bizalom	kialakítása	 is	 elkezdődik.	A	 sze-
mélyes	találkozáskor	lehetőségük	van	a	szü-
lőknek	elmondani	minden	olyan	informáci-
ót	is,	ami	segíti	majd	a	gyermek	megismeré-
sét,	megértését	és	a	későbbi	nevelőmunkán-
kat.	Ha	betekintést	engednek	az	otthoni	kö-
zegébe,	a	 szokásaiba,	ha	 láthatjuk	a	család-
ban	elfoglalt	helyét,	az	elősegíti,	hogy	minél	
jobban	tudjuk	az	óvodai	közegben	is	a	beil-
leszkedésében	és	fejlődésében	is	támogatni	a	
kicsit.
	 A	 szeptember	 kezdetben	 a	 befogadásról,	

illetve	a	gyermekek	visszaszoktatásáról	szól.	
Szeretnénk	 megnyugtatni	 minden	 kedves	
szülőt,	 hogy	 a	 reggelente	 nehéz,	 időnként	
sírós	elválás	hamar	abbamarad.	Ez	gyakran	
csak	a	szülőnek	szól,	jelzés	a	gyermek	részé-
ről,	 annak	 ragaszkodásáról.	Ölbeli	 játékok-
kal,	ringatókkal,	dalocskákkal	igyekszünk	a	
kicsik	 figyelmét	 elterelni,	 lekötni,	 bizalmu-
kat	 elnyerni.	 Ilyenkor	 a	 nagyobb	 gyerekek	
segítsége	 is	 sokat	 jelent,	 hiszen	 ők	 is	meg-
próbálják	a	társaikat	játékba	hívni,	besegíte-
ni	a	gondozási	teendőkbe.	A	kicsik	hozhat-
nak	otthonról	kis	plüssjátékot,	 cumit,	mely	
megnyugtatja	őket,	és	oldja	szorongásaikat.	
Minden	 csoportban	 a	 befogadást	 rugalma-
san,	 a	 gyermekek	 igényeihez	 igazodva,	 az	
óvodában	eltöltött	idő	fokozatos	növelésével	
végezzük.	Természetesen	azok,	akik	bölcső-
déből	 érkeznek,	már	 rendelkeznek	 egyfajta	
szociális	 készséggel,	mely	megkönnyíti	 egy	
új	 közösségbe	 való	 beilleszkedést,	 a	 szabá-
lyok	elfogadását.	Minden	nevelő	célja,	hogy	
a	gyermekek	szeressenek	óvodába	járni.

Balázs Tímea, óvodapedagógus

A	kellemes,	nyárias	napok	sok	élményt	nyúj-
tanak	kicsiknek	-	nagyoknak.	Az	udvarokon,	
játszótéren	kiváló	mozgáslehetőség	nyílik,	és	
bizony	már	nagyon	hiányoztak	 egymásnak	
és	nekünk	is	a	gyerekek.	Kisebb	kirándulá-
sokra,	sétákra	is	sor	kerül.	A	Ficánkák	a	kis	
kertekbe	 sétáltak	 el,	 és	 megismerkedtek	 a	
mezei	virágokkal,	az	őszi	gyümölcsökkel.	Az	
ezt	követő	napokban	finom	kompótot	készí-
tettek,	 és	 igazi	 virágszőnyegeket	 szőttek	 az	
összegyűjtött	kincsekből.	A	Napraforgó	cso-
portos	nagyok	 a	Közművelődési	Könyvtár-
ban	tekintették	meg	Borsi	Sándor	kiállítását.	
A	Napsugarak	és	Katicák	zenés	királyi	palo-
tát	alakítottak	ki,	ahol	bizony	még	táncra	is	

ÓVODAI HÍREK
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Folytatás a 6. oldalon!

Vig	Balázs	három	bajsza
"Ez	 egy	 csudijó	 délelőtt	 volt!",	 kezdtük	 a	
Facebookon	legutóbbi	beszámolónkat.	
És	nemcsak	csudijó,	de	még	mentes	is	volt;	
-	unalommentes,
-	komolyságmentes,
-	búmentes,
-	kötelezettségmentes,
-	feszültségmentes	
és	még	sorolhatnánk.
	 Mindezt	a	Somogyi	Károly	Városi	és	Me-
gyei	 Könyvtár	 jóvoltából	 Vig	 Balázs	mese-
írónak	köszönhetjük,	aki	az	idei	év	első	ven-
dége	volt	a	könyvtárban	-	és	bízunk	abban,	
hogy	nem	az	utolsó.
	 Balázs	 visszatérő	 vendégszereplőnk,	 akit	
mindig	 örömmel	 és	 szeretettel	 várunk.	 Az	
eddig	megjelent	könyvei	mind-mind	 fellel-
hetőek,	 kölcsönözhetőek	 könyvtárunkban,	
melyeket	 jó	 szívvel	 ajánlunk	 minden	 kor-
osztálynak.	A	3.	A	osztállyal	való	találkozás	
már-már	baráti	volt,	ugyanis	a	gyerekek	kö-
zött	van	olyan,	aki	nem	először	vesz	részt	a	
meseíró	játékos	előadásán.	Még	ovisok	vol-
tak,	de	két	és	fél	év	távlatából	is	nagyon	jól	

emlékeztek	a	"Rettegő	fogorvosra".
	 A	mostani	 író-olvasó	 találkozó	 a	Három	
bajusz	 gazdát	 keres	 c.	 könyvről	 szólt.	Ven-
dégünk	 fantasztikus	hangulatot	 teremtett	 a	
könyv	befogadására,	kezdve	azzal,	hogy	ho-
gyan	is	kell	kézbe	venni	egy	könyvet,	hogyan	
nem	kell	 fordítva	 tartani,	 és	 egyáltalán	ho-
gyan	kell	elkezdeni	az	olvasást.
Hatalmas	nevetések,	minden	porcikát	meg-
mozgató	 feladatok,	 figyelő	 szemek	kísérték	
Születésnapfalva	eseményeit,	valamint	a	ba-
juszok	sorsát.
	 Bár	elég	sok	időt	tölthettünk	együtt	az	író-
val,	a	teljes	könyv	felolvasására	mégsem	volt	
elegendő.	Silóczki	Ági	néni	kikölcsönözte	az	
osztálynak	 a	 könyvet,	 és	 ígéretet	 tett,	 hogy	
délutánonként	 felolvas	 (vagy	 a	 gyerekek?!)	
egy-egy	részletet.	
	 Köszönet	 még	 egyszer	 vendégünknek,	
Vig	Balázs	meseírónak,	a	gyerekeknek,	hogy	
hagyták	 magukat	 elvarázsolni,	 majd	 átvál-
toztatni,	 és	 reméljük,	 nem	 maradt	 senkin	
egy	 szemernyi	 zöld	 folt	 sem!	 Ha	 betartot-
tátok	 a	 szabályt,	 ígéretet,	 akkor	 mára	 már	
mindenki	visszanyerte	a	színét.	 

■	Szeretnénk	 köszönetet	 mondani	 Bor-
si	Sándor	tanár	úrnak,	hogy	mindig	teljesíti	
kívánságunkat	a	könyvtárban	található	mini	
kiállítások	kapcsán.	
	 Hogy	 a	 könyvtárba	 belépők	 számára	 ne	
legyen	üres	 a	 tér,	 gyakran	 készítettünk	de-
korációt,	valami	„szépet”,	jópofát	egy	közel-
gő	esemény	előtt,	vagy	az	aktuális	évszaknak	
megfelelőt	…	és	gyakran	ottmaradt,	elvesz-

tette	varázsát.	Elévült.	Megkopott.	Persze	az	
a	„dísz”	sokkal	irigylésre	méltóbb,	amit	hoz-
záértő	 kéz	 készít,	 tanult	 is	 rajzolni,	 festeni,	
viselőjének	érzéke	van	hozzá.	
	 Mi	 nagyon	 szeretjük,	 ha	 tanár	 úr	 ötlete-
it,	 valós	 vagy	 játékos	múltidéző	 rajzait,	 al-
kotásait	minden	nap	látjuk,	ahogy	végigme-
gyünk	a	folyosón.	És	tanár	úr	komolyan	vesz	
minket.	Időt,	energiát,	gondot	fordít	a	keze	

alól	kikerülő	képekre,	és	minden	egyes	alka-
lommal,	ugyanazzal	a	lendülettel	jön,	és	le-
tesz	az	asztalra	egy	kiállítást.	
	 Az	 utóbbi	 az	 Illusztrációk	 a	 Historia	
Domushoz	címet	kapta,	mely	több,	mint	egy	
hónapig	volt	látható,	és	igen	nagyszámú	kö-
zönséget	vonzott.	A	vendégkönyvben	talál-
ható	 bejegyzések	 elárulják,	 mennyire	 fon-
tos	és	szükséges	az	emberek	számára,	hogy	
láthassák	 azt,	 amit	 egyébként	 nem	 lát(hat)
nának.	 Sokszor	 ellépünk	 a	 múlt	 mellett,	
halljuk,	tudjuk,	hogy	létezett,	de	foglalkozni	
csak	akkor	 foglalkozunk	vele,	ha	elénk	tár-
ják	azt.	
És	mi	ezt	szeretjük.	Itt,	a	könyvtárban.	
Köszönjük!

Adrián Renáta - könyvtár

KÖNYVTÁRI HÍREK

keltek.	A	Bajnok	csoportosok	a	csodás	őszi	
fákat	figyelték	meg	a	játszótéren.
	 Két	 új	 dajkával	 kezdtük	 meg	 a	 nevelési	
évet,	és	hamarosan	megkezdi	felmentési	ide-
jét	Becsei	Györgyné	Ildike.	Szeptember	22-
én	 lesz	az	utolsó	munkanapja,	30	évet	dol-
gozott	 intézményünkben,	 melynek	 mindig	

is	oszlopos	tagja	volt.	Nagyon	fog	hiányoz-
ni	mindenkinek.	Most	 a	 nyilvánosság	 előtt	
is	 szeretném	 megköszönni	 alapos	 munká-
ját,	 segítőkészségét,	 ötleteit,	 huncutkodása-
it.	Azt	is,	ahogyan	az	újaknak	átadta	munka-
tapasztalatait.
	 40	 évet	 ledolgozni	 nem	 kis	 teljesítmény.	

Még	számos	vidám	és	boldog	évet	kívánunk	
neked,	 Ildike,	 jó	 egészségben.	 Köszönjük,	
hogy	az	ovis	családunk	tagja	voltál	-	és	az	is	
maradsz.

Börcsökné Balázs Márta, óvodavezető

AZ ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
■ ÜNNEPI HÉTVÉgE
Rendkívül	tartalmasan	telt	az	augusztus	20-i	
hétvége	a	községben.	Augusztus	19-én	Bor-
si	Sándor	szobrászművész,	Kiszombor	hely-

történetének,	 helyi	 értékeinek,	műemlékei-
nek,	a	Rónay	család	hagyatékának	fáradha-
tatlan	 kutatója	 tartott	 érdekfeszítő	 előadást	
a	 Rónay-sírkert	 építéstörténetéről	 a	 műve-

lődési	házban.	Nagy	örömünkre	igen	sokan	
kíváncsiak	voltak	Borsi	tanár	úr	kutatómun-
kájának	eredményeire.	
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A	téma	azért	is	volt	különösen	aktuális,	mert	
másnap,	 augusztus	 20-án	 ünnepélyes	 kere-
tek	között	átadásra	került	a	felújított	Rónay-
sírkert	a	temetőben.	S	ily	módon	egy	újabb	
csodálatos	építészeti	értékkel	gazdagodott	a	
településünk.	Az	itt	eltemetett	családok	tag-
jai	 pedig	 ismét	méltó,	megérdemelt	 helyü-
kön	nyugodhatnak.
	 A	 kiszombori	 Rónay-sírkert	 tulajdono-
sa	2011	óta	a	Magyar	Állam,	kezelője	a	Ma-
gyar	Nemzeti	Vagyonkezelő	Zrt.	Az	orszá-
gos	műemlékvédelem	alatt	álló	sírkert	rossz	
állapota	 miatt	 felújításra	 szorult,	 amely	 a	
MNV	 Zrt.	 saját	 beruházásának	 keretében	
bruttó	370.000.000	Ft-ból	megújult.

	 Az	átadó	ünnepséget	Dsida	Jenő:	Itt feled-
tek	 című	 versével	 Kecskeméti	 Bence	 Odin	
nyitotta	meg.	Szirbik	Imre	polgármester	úr	
köszöntötte	 elsőként	 a	 közönséget,	 majd	
Marosvári	 Attila	 történész	 ismertette	 gon-
dolatait,	miszerint	a	Rónay	család	meghatá-
rozott	 szerepet	 töltött	 be	 a	 község	 és	 egész	
Torontál	 vármegye	 életében	 is.	Műemléke-
ink	közül	kilenc	a	nevezett	családhoz	köthe-
tő,	jelentőségük	a	mai	napig	elvitathatatlan.
Lázár	János	országgyűlési	képviselő	úr	szin-
tén	 üdvözölte	 a	 megjelenteket,	 és	 beszé-
dében	 kiemelte:	 „Most	 lezárjuk	 a	 múltat,	
de	arra	 is	 figyeljünk,	hogy	akinek	ma	 több	
adatik,	 példát	merítsen	 a	mai	 napból,	 és	 a	

Rónayak	 példája	 álljon	 előtte.	 Nemességét,	
befolyását,	 tudását,	 hatalmát,	 képességét	 a	
közösség	javára	is	fordítsa!”
	 A	 beszédeket	 követően	 Matosné	 Bokor	
Anikó	 református	 lelkésznő	 adta	 áldását	 a	
jelenlévőkre,	majd	Varga	Attila	esperes	plé-
bános	úr	megszentelte	a	sírkertet.
	 Az	ünnepség	után	az	érdeklődőknek	lehe-
tősége	volt	közelebbről	is	megtekinteni,	illet-
ve	bejárni	az	épületegyüttest.
	 A	 délelőtt	 csendes	 koszorúzással	 folyta-
tódott	 a	Szent	 István-szobornál,	 ahol	 rövid	
megemlékezéssel	 hajtottunk	 fejet	 államala-
pító	Szent	István	királyunk	előtt	tisztelegve.

■ ELCSENDESÜLT A ZENETERASZ
A	 kezdeti	 rossz	 időt	 leszámítva	 kegyesek	
voltak	 hozzánk	 az	 égiek	 és	 rendkívül	 sike-
res	nyáresti	koncerteket	tudhatunk	magunk	
mögött.	 A	 három	 zeneteraszos	 produkció	
három	 különböző	 stílusban	 képviseltette	
magát.	A	Három	Királyok	műsorát	még	két	

fergeteges	előadás	követte.	
A	 Nyughatatlan	 zenekar	 pörgős,	 ritmusos	
rockabilly	zenével	töltötte	meg	a	kúria	előt-
ti	teret.
	 A	 zenekar	 dalaiban	 érződik	 a	 Rock&Roll	
szeretete,	 és	minden	 ritmusjegyben	megta-
lálható	a	Johnny	Cash	iránti	rajongás	is.	Tíz	

év	 alatt	 öt	 lemezt	 adtak	 ki,	melyből	 a	 Föl-
dobom	című	 album	2016-ban	 aranylemez-
zé	vált.	2018-ban	felkerültek	a	TRD	osztrák	
kiadó	Rock&Roll	válogatás	lemezére,	2020-
ban	pedig	az	év	zenekara	díjat	hozhatták	el	
Texasból!
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■ NYÁRBúCSúZTATÓ CSALÁDI NAP
Szeptember	12-én	nagy	sikerű	családi	nap-
pal	 búcsúztattuk	 el	 a	 nyarat	 Kiszomboron.	
Sok	 színes	 programmal	 készültünk	 az	 ér-
deklődőknek,	 s	nagy	örömünkre	 zsúfolásig	
megtelt	a	tér.
	 A	szervezés	során	igyekeztünk	úgy	össze-
válogatni	a	repertoárt,	hogy	mindenki	talál-
jon	kedvére	valót.
	 A	délutánt	a	Kőröstorki	Ebtanoda	kutya-
bemutatója	 nyitotta	meg,	melynek	 során	 a	
nézelődők	 a	 terápiás	 kutyák	 játékos	 foglal-
kozását	 tekinthették	 meg	 a	 Helytörténeti	
Gyűjtemény	mögötti	területen.
	 A	gyerekek	ismét	boldogan	vették	birtok-
ba	az	ugrálóvárat	és	az	óriáscsúszdát,	de	nem	
maradhatott	el	a	lufihajtogatás	és	az	arcfes-
tés	 sem.	A	Közművelődési	Könyvtár	mun-
katársai,	Reni	néni	és	Kriszti	néni	izgalmas	
feladatokkal	készültek	a	gyerekeknek,	a	kéz-

műves	sátor	alatt	pedig	illatos	levendulapár-
nákat	és	fonalbabákat	készíthettek	a	gyerkő-
cök	és	a	vállalkozó	kedvű	szülők	egyaránt.	A	
nap	folyamán	Szirbik	Imre	polgármester	úr	
hozzájárulása	révén	bringózásra	is	volt	lehe-
tőség.
	 A	rendezvény	teljes	időtartama	alatt	a	Pol-
gármesteri	 Hivatal	 munkatársai	 több	 mint	
1000	 palacsintával	 és	 szörppel	 készültek	
a	 térre	 látogatóknak.	 Később	 pedig	 Barta	
Máté	jóvoltából	ínycsiklandó	óriáspalacsin-
ta	is	készült.
	 A	 hangszerbemutatóval	 egybekötött	 me-
sekoncertet	 Varga	 Feri	 és	 Balássy	 Betty	 jó	
hangulatú	műsora	követte.
	 Balássy	Betty	a	2000-ben	Magyarországon	
megrendezett	 Nemzetközi	 Jazz	 Énekverse-
nyen	első	helyezést	ért	el.	Számos	zenekarral	
dolgozott	együtt,	és	saját	zenekaraival	is	ren-
geteg	fellépése	volt	országszerte.	Mégis	igazi	

szakmai	elismertséget	a	jazz	zene	világában	
ért	el.	2006-ban	ismerte	meg	férjét	és	énekes	
társát	Varga	Ferit,	akivel	elindult	közös	zenei	
életük.
	 Varga	 Feri	 2006-ban	 „az	 év	 Férfihangja”	
címet	nyerte	el	a	Megasztár	tehetségkutató-
verseny	jóvoltából,	és	megjelent	élete	első	és	
egyetlen	énektanára	Balássy	Betty	személyé-
ben.
	 Az	„Egy	bolond	százat	csinál”	filmduett	fő-
címdala	előadásáért	a	MAHASZ	Fonogram-
díját	kapta	Bettyvel	közösen,	ami	azért	is	te-
kinthető	 fontos	 trófeának,	mert	a	dal	a	kö-
zönség	 szavazata	 alapján	 került	 a	 dobogó	
legfelső	fokára.
	 Az	 est	 a	 27	 éves	 múltra	 visszatekintő	
Prima-díjas	Fourtissimo	együttes	koncertjé-
vel	végződött.

A	záróprodukcióban	a	Budapesti	Operettszínház	művészei	szórakoztatták	ismert	musicaldalokkal	a	közönséget.	Janza	Kata,	Vágó	Zsuzsi	és	
Pesák	Ádám	mindhárman	kiváló	művészek,	akik	tehetségükkel,	művészetükkel,	játékukkal	már	bőven	kivívták	a	szakma	és	a	közönség	el-
ismerését,	szeretetét.	A	zeneterasz	most	ugyan	elcsendesült,	de	bízunk	benne,	hogy	jövő	nyáron	újra	találkozunk,	és	ismét	zenétől	lesz	han-
gos	a	tér.	



Élményekben	 és	 programokban	 gazdag	
nyarat	 zárhat	 intézményünk.	 Klubtagja-
ink	egész	nyáron	nagyon	aktívak	voltak,	fi-
nomabbnál	 finomabb	 süteményekkel	 ked-
veskedtek	 a	 település	 táboros	 gyermekei-
nek.	Kavarós	 sütemény	készült	 a	 gitár,	 lek-
város	 bukta	 a	 református	 és	 katolikus	 hit-
tantáborba,	meggyes	piskóta	 a	honismereti	
és	könyvtáborba.	Augusztus	végén	egy	szál	
virággal	 köszöntöttük	 időseinket	 születés-
napjuk	 és	 névnapjuk	 alkalmából.	 Szeptem-
ber	elején	a	bogárzói	búcsúba	látogattunk	el	
kisvonattal,	majd	egy	kellemes	délutánt	töl-
töttünk	a	Tiszán	hajókázva.	A	művészetked-
velők	megtekinthették	Borsi	Sándor	kiállítá-
sát	a	könyvtárban	és	a	Rónay	–	kúriában,	va-
lamint	Leonardo	da	Vinci	kiállítását	Makón,	
mely	a	Művész-Feltaláló-Zseni	címet	kapta.	
A	 hónap	 során	még	megtekintjük	 a	 szege-

di	Móra	Ferenc	Múzeumban	Sisi	a	„magya-
rok	királynéja”	életéről	szóló	kiállítást,	vala-
mint	 ellátogatunk	 Ferencszállásra	 a	Kistér-
ségi	Nyugdíjas	találkozóra.	A	nyarat,	élő	ze-
nés	szüreti	mulatsággal	zártuk,	melyre	a	Ha-
rangvirág	 Népdalkör	 egy	 népdalcsokorral	
készült.	Vendégeinket	bográcsos	marhapör-
költtel	 láttuk	 vendégül.	 Ezúton	 szeretnénk	
megköszönni	mindenki	támogatását,	segítő	
közreműködését,	aki	hozzájárult	az	ünnep-
ség	létrejöttéhez.	
A	 nyár	 folyamán,	 intézményünk	 dolgozói-
nak	munkáját	segítették	a	közösségi	szolgá-
latot	 teljesítő	 középiskolás,	 valamint	 diák-
munkások.	 A	 szünidei	 gyermekétkeztetés	
felügyeletében,	 az	 ebéd	 kiosztásában	 mű-
ködtek	 közre,	 figyelemmel	 kísérték	 a	 nép-
konyhai	 ebédosztást,	 betekintést	 nyerve	 a	
segítő	 munka	 folyamatába,	 mindennapjá-

ba.	A	családsegítő	és	gyermekjóléti	szolgálat	
munkatársai	a	kiszombori	diákok	táborozta-
tásában	segítettek	a	pedagógus	kollégáknak	
Maroslelén.		

Szociális Intézmény dolgozói
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KISZOMBORI SZOCIÁLIS ÉS gYERMEKjÓLÉTI INTÉZMÉNY HÍREI

Mindenkinek	köszönjük	az	eddigi	visszajelzéseket!	További	fotók	az	Ady	Endre	Művelődési	Ház	hivatalos	facebook	oldalán	láthatók.	To-
vábbra	is	várjuk	önöket	szeretettel	őszi	programjainkra,	melyekről	bővebb	információkat	a	későbbiekben	facebook	oldalunkon	találhatnak.

A művelődési ház dolgozói Bódi Marianna, Zomboriné Szabó Klára

Adrián Renáta
Barta Máté
Bartáné Vékony Hajnalka
Bódi Julianna
Csanádi Ferencné
Cseh Istvánné
Cseh Sára
Furujás Józsefné
Gazsi Gábor

Kerekes Mónika
Kerekes Sándorné
Kovács Ilona Margit
Kozserán Krisztina
Martonosi Szabolcs
Maszarovits Péterné
Matuszka Eszter
Nógrádiné Vígh Krisztina
Pipis Gábor

Szalmáné Horváth Márta
Szebenyi Mihályné
Szebenyi Edina
Szilágyi Kriszta
Szirbik Imre
Szöllősi István 
Szűcs Éva
Tenczer Mihály
Tenczerné Bajusz Ilona

Tenczerné Kasza Mária
Varga Zoltán
Viola Ildikó
Zombori Evelin Anna
Zsiga Krisztina,
valamint az önkormányzat 
dolgozói.

(A Nyárbúcsúztató Családi Nap Kiszombor Nagyközség Önkormányzata támogatásával, az Ady Endre Művelődési Ház 
szervezésében valósult meg.)

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik hozzájárultak a rendezvény megvalósulásához:
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■ 13. úTVESZTŐ 2021 
BúCSúZUNK! 
Köszönet
Minden	 BARANGOLÓNAK	 tisztelettel	
köszönjük	 a	 látogatást,	 hogy	 velünk	
játszottak,	 és	 támogatták	 a	 Kiss	 Mária	
Hortensia	Honismereti	Kör	következő	 évi	
programjainak	megvalósulását.	
	 Öröm	volt	a	lelkünknek	5	héten	keresztül	
látni,	 milyen	 felszabadultan	 játszanak,	
pihennek,	 szórakoznak,	 beszélgetnek	 a	
szabad	levegőn,	a	természetben	az	emberek.
Akik	nélkül	nem	valósulhatott	volna	meg,	
TÁMOgATÓINK:
Makói	Mozaik
Kiszombor	Nagyközségi	Önkormányzat
Városi	Televízió	Makó
Gabonakutató	Nonprofit	Kft.
Dénesmajor	Kiszombor
Marosszögi	Egyetértés	Vadásztársaság
Kiszombori	Polgárőr	Egyesület
Kiszombor	 és	 Maroslele	 Egyházközségért	
Alapítvány
Kukutyin	Műhely
Rádió	7
Makó	Híradó
Csípős
Délmagyar
Kiszombor	 Határrendészeti	 Kirendeltség	
és	Rendőrség
Vitaminsziget
Kiszombori	Cukrászüzem
Hajnalfény	üzlet
Edit	virágbolt	
Infúzió	söröző	
Szegedi	Utcai	100-as	üzlet	Makó
Tésztaguru	Makó
Magyar	 Csillagászati	 Egyesület	 Szegedi	
Helyi	Csoport
GoldFire	TáncEgyesület
Pavane	Táncegyüttes
Szabóné	Uracs	Ildikó	

Hami	büfé
Szabó	Endre,	Rónay	Péter,	Szalamia	János,	
Kis	 Géza,	 dr.	 Fekete	 Gyöngyi,	 Kukla	
Armand,	Bacsa	György,	Horváth	Józsefné,	
Paku	 Imre,	 Anonim,	Martonosi	 Szabolcs,	
Kormány	 Gábor,	 Elek	 András,	 Ildikó	
Gálné	Nagy,	Furulyásné	Szerdahelyi	Judit,	
Zomboriné	Ági,	Gulácsiné	Somogyi	Ilona,	
Jankó	Dániel,	Komlódi	Andrásné,	Andrási	
Richárd,	 Ruck	 Ferencné,	 Süveg	 Zoltán,	
Marsovszki	 József,	 Csanádi	 Ferenc,	 ifj.
Csanádi	Ferenc,	Kígyó	Gyógyszertár.

KÖZÖSSÉgI SZOLgÁLATOSAINK: 
Trutz	Melinda,	Márton	Levente,	ifj.	Baranyi	
Sándor,	Szűcs	Zsanett,	Erdei	Nóra,	Csuhaj	
Vanda,	Bartos	Renáta,	Klonka	Szabolcs,	ifj.	
Majoros	Zoltán,	Trutz	Nikoletta.
	 A	2021-es	útvesztő	minden	honismereti	
körös	tagjának,	pártolójának,	aki	részt	vett	
a	 kinti	 munkálatokban,	 ÜZEMELTETTE 
a rendezvényt, RENDKÍVÜLI KÖSZÖ-
NET:
Hegedűsné	Bellik	Klára,	Kispéter	Gyöngyi,	
Hévizi	Gézáné,	Rutainé	Matuszka	Katalin,	
Sinka	Lajos,	Sinka	Lajosné,	Terzin	Józsefné,	
Endrész	 Erzsébet,	 Bajnóczi	 János,	 Kasza	
Lajosné,	Nyári	Mihály,	Csizmadia	Imréné,	
Frank	Éva,	Bíró	Antalné.
	 Mindazon	 tagjainknak,	 pártolóinknak,	
akik	 a	 tábor-tanyahely	 felállításában	 és	
bontásában	segítettek	munkájukkal,	illetve	
támogatták	az	útvesztőben	zajló	munkát:
Köles	 László,	 Duruczné	 Ocskó	 Edit,	
Hegyes	Balázs,	Nagy	Zoltán,	Matos	Zoltán,	
Balázs	 István,	Balázs	Tibor,	Bedő	Katalin,	
Szép	 Istvánné,	 Farkas	 Lászlóné,	 Juhász	
Kálmán,	 Juhászné	 Bódi	 Katalin,	 Nagy	
Máté,	Cseh	István,	Csehné	Szűcs	Erzsébet,	
Gulácsiné	Simondán	Ilona,	Baranyi	Attila,	
Csáki	 László	 Csaba,	 Maróti	 Istvánné,	
Borsi	Sándor,	Borsiné	Engi	Katalin,	Balázs	

Lászlóné,	 Jankó	 Istvánné,	 ifj.	 Baranyi	
Sándor,	Baranyi	Sándorné,	Baranyi	Sándor,	
Engler	Magdolna.
Az	útvesztő	első	hetében	útvesztős-néptánc	
tábor	 zajlott,	 amiben	 tagjaink	 dolgoztak.	
Kiemelkedő	 szerepe	volt,	 a	 tábort	 vezette:	
Karchesz	 Éva	 tagunk.	 Segítők:	 Farkas	
Lászlóné,	Duruczné	Ocskó	 Edit,	 Bajnóczi	
János,	 Endrész	 Erzsébet,	 Matos	 Zoltán,	
Balázs	Lászlóné.
Külső	segítők:	Fülöp	Boglárka	és	családja,	
Gál	Tibor,	Gálné	Nagy	Ildikó,	Idősek	Ott-
hona	tagjai,	Szekeres	Andrásné.
	 Az	 útvesztő	 nyitásakor	 Kiszombor	 (a	
honismereti	kör	képanyagából)	régi	képeiből	
rendezett	 be	 nagyszerű	 KIÁLLÍTÁSt	 a	
Rónay-kúria	kiállítótermében	Borsi	Sándor	
pártolótagunk.	Köszönjük	munkáját.	
	 Mindeközben	megvalósult	a	Kiszombor	
első	 szabadulószobája	 a	 Helytörténeti	
Gyűjtemény	 pincéjében	 Prónai	 Éva	 játék-
mester	 kreatív	 ötletei,	 munkája	 nyomán,	
amit	 nagyon	 köszönünk.	 A	 honismereti	
kör	felkarolta	és	támogatta	a	kezdeménye-
zést.	Egyéni	támogatásukat	és	munkájukat	
köszönjük:	 Bajnóczi	 János,	Hegyes	 Balázs	
és	Endrész	Erzsébet	tagjainknak	is.
	 A	 Rotunda	 és	 a	 Helytörténeti	 Gyűj-
temény	 hétvégi	 és	 ünnepnapi	 ügyeleté-
ben	vállaltak	feladatot	egész	évben,	a	nyá-
ron	 is:	Balázsné	Makra	Hajnalka,	Rutainé	
Matuszka	 Katalin,	 Süliné	 Rácz	 Emőke,	
Endrész	Erzsébet.	Köszönet	érte.
	 A	nyár	 két	 új	 tagot	 is	 hozzánk	 vezérelt:	
Hegyes	Balázs	és	Klonka	Szabolcs.	SZERE-
TETTEL	 KÖSZÖNTJÜK	 ŐKET	 SORA-
INKBAN.
	 JÖVŐRE	 HASONLÓAN	 MOZGAL-
MAS	 NYARAT	 KÍVÁNUNK	MAGUNK-
NAK,	 ÉS	 AZ	 ÚJABB	 TALÁLKOZÁSIG	
MINDENKINEK	 SZÉP,	 SIKERES,	 BOL-
DOG	ÉVET	KÍVÁNUNK!

■ AZ ŐSZI IDŐSZAKBAN
•	 Elkészítjük	folyamatosan	az	őszi	életképet	
a	Helytörténeti	Gyűjtemény	terén.
Holdfénytúrára	 az	 időjárás	 függvényében	
megyünk.

•	 Szeptember	 25-én	 ugyanitt	 szilvalekvárt	
főzünk,	palacsintát	 sütünk,	 és	 süthet	bárki,	
aki	felkeres	itt	bennünket.

•	 Október	6-án	este	17.00	órától	a	templom-
ban,	majd	az	 innen	induló	fáklyás	felvonu-
lással	tisztelgünk	az	aradi	vértanúk	előtt.

•	 Október	 10-én	 15.	 00	 órától	 jótékonysá-
gi	koncerten	vehet	részt,	aki	támogatni	sze-
retné	 a	 Kiszomborért	 Alapítvány	 zombori	
gyermekes	 családok	 támogató	 munkáját.	

Köszönjük	minden	műsorban	szereplőnek	a	
támogatói	fellépését.

•	 Üzemeltetjük	 folyamatosan	 Kiszombor	
első	szabadulószobáját.

•	 Honismereti	 körünk	 Bajnóczi	 János	 és	
Hegyes	Balázs	munkája	nyomán	az	Infúzió	
és	a	dohánybolt	előtt	helyezte	el	a	max.	fél	li-
teres	sörös	és	üdítős	fémdoboz	gyűjtőt,	ösz-
szenyomót.
Kérjük,	használja	mindenki.
A	dobozokért	kapott	összeg	a	Kiszomborért	
ALAPÍTVÁNY	kiszombori	 gyermekes	 csa-
ládok	támogatási	munkáját	segíti.
(NAGY	 MENNYISÉG	 esetén	 jelezzen	
messengerüzenetben,	 a	kzhonismeretikor@
gmail.com	 címen,	 akár	 hívjon	 a	 30/499-

8686	vagy	a	30/968-9585-os	számon.)
SEGÍTSÜNK	EGYÜTT!!!

•	 A	 hagyományos	 sándormajori	 pikniket	
október	második	felében	fogjuk	tartani.

•	 És	 készülünk	 a	 hagyományos	 adventnyi-
tásra,	Luca-napra,	és	már	szervezzük	a	jövő	
évi	busós	télűzést	és	színházi	estet	is.

•	 Az	 idén	kirándulást	nem	szervezünk,	 jö-
vőre	ismét	Erdélybe	látogatunk.

Minden	 kedves	 támogatónknak	 tisztelettel	
köszönjük	a	honismereti	kör	részére	felaján-
lott	szja	1	%-okat.

a honismereti kör nevében 
Endrész Erzsébet

HONISMERETI HÍREK



■ HADD KEZDŐDjÉK
	 Megható	pillanatokat	élhetett	át,	aki	vala-
milyen	kötődsben	az	elsősök	arcát	 láthatta.	
A	nagyobbak	örültek,	hogy	pátyolgathatják	
a	nemrég	még	oviba	járókat.
	 Igen,	ők	már	sokat	tudnak,	és	remélve	azt,	
hogy	 még	 szeretnének	 jobbak	 lenni,	 újból	
versenybe	szállnak.	Így	tehát	az	OLÁH	VE-
RONIKA	ALAPÍTVÁNY	 is	mindent	meg-
tesz	 az	 élményszerű	 ismeretszerzésért.	 Lát-
va,	milyen	örömmel	játszanak	a	pálya	szélé-

re	felfestett	150	méteres	folyamatábrán,	vala-
mint	kedves	kis	társaságok	ülnek	bent	a	régi	
"nagy"	és	 	a	két	kicsi	új	pavilonban.	Mind-
ezek	 újabb	 feladatokra	 ösztönzik	 az	 alapít-
ványt.
	 Szeptemberben	nagy	méretű	 laminált	 la-
pokkal	 leptük	meg	a	 gyerekeket	 és	 a	neve-
lőket,	amelyek	segítik,	főleg	a	környezet-,	és	
közlekedési	 ismeretek	 tanítását.	 Világ,	 Eu-
rópa	 és	 Magyarország	 nagyított	 térképe-
it	vehették	kézbe,	és	barangolhatnak	"rajta".	

Vizsgálhatják	 megyéink,	 folyóink,	 hegye-
ink,	településeink	elhelyezkedéseit.	Az	alsós	
munkaközösség	javaslatára	tizenhat	tanuló-
nak	megvásárolta	az	OVA	az	ANGOL	tan-
könyveket,	amelyek	több	éven	át	mentesítik	
a	szülőket	a	kiadásoktól.
	 Önkormányzatunk	 segítségével	 kőlapok	
elhelyezése	valósul	meg,	hogy	a	két	kis	pavi-
lon	ne	a	csupasz	földön	álljon.	A	talajt	a	régi	
segítőnk,	Hajdú	István	kanalazta	ki	-	három-
órás	munkával.	Az	önkormányzat	kis	 trak-
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■	TÁJÉKOZTATJUK	 Kiszombor	 lakossá-
gát,	 hogy	 a	 KISZOMBORÉRT	 ALAPÍT-
VÁNY	folytatja	a	gyermekes	családok	jóléti	
támogatási	 adománygyűjtését	 NAPJAINK-
BAN	IS.
	 KORÁBBAN	 IS	 SOK-SOK	 ADOMÁNY	
érkezett	 jólelkű	kiszombori	és	elszármazott	
kiszomboriak	részéről	is.
	 Lőrincz	Mária	Magdolna,	Kiszombor	fes-
tőművésze	 egy	 képét	 ajánlotta	 fel	 alapítvá-
nyunk	részére.	Az	árverésből	befolyt	össze-
get	is	erre	fordítjuk.
	 A	Kiss	Mária	Hortensia	Honismereti	Kör	
tagsága	az	útvesztőben	is	gyűjtött	az	alapít-
vány	gyermekes	családokat	támogató	mun-
káját	segítendő.
	 Majd	a	férfitagjai	dobozgyűjtőket	készítet-
tek	és	helyeztek	el	a	falu	két	pontján,	szintén	
e	nemes	cél	támogatására.
	 Gyűjtjük	 a	 fémjellegű	 hulladékot	 is	 ha-
sonló	 célból.	 Szeptember	 hónapban	 kér-
jük	 a	 jelentkezését,	 ha	 fémhulladékot	 ajánl	
fel	 a	 gyermekes	 családok	 támogatására	 a	

Kiszomborért	 Alapítvány	 munkáját	 segí-
tendő.	Várjuk	hívását	a	30/499-8686-os	szá-
mon.
A Kiszomborért Alapítvány alapszám-
laszáma: 56800016-10000898
A családok szociális támogatására lévő 
számlaszámunk: 50468555-10001387

	 Tervezik,	 tervezzük	 közösen	már	 a	 jóté-
konysági	 estet,	 amelynek	 bevétele	 is	 erre	 a	
célra	lesz	fordítandó.
	 Kérjük	 a	 kiszombori	 lakosságot,	 egyéne-
ket,	 vállalkozókat,	 kereskedőket,	 civil	 szer-
vezeteket:	bármelyik	módon,	segítsék	az	ala-
pítvány	ebbeli	tevékenységét.
KÖSZÖNJÜK.

	 Készülünk	az	 adventnyitó	Molnár	Dixie-
land	Band	estünkre	is.
Kedves	támogatóinknak	tisztelettel	köszön-
jük	a	szja	1	%-os	felajánlásokat.
                                                                              

Az alapítvány kuratóriuma

A KISZOMBORÉRT ALAPÍTVÁNY HÍREI



•	 Tavunkon	szeptember	-	október	hónapok-
ban	napijeggyel	05	-	21,		éves	/	II.	féléves	te-
rületi	 jeggyel	 rendelkező	horgásztársaink	 0	
-	24	óra	között	horgászhatnak.	A	horgászhe-
lyek	éjszakai	kivilágítása	kötelező,	nem	meg-
engedett	a	telepített	térfigyelő	kamerák	elva-
kítása	 szándékosan	 rájuk	 irányított	 fénysu-
gárral!

•	 Egyesületünk	 vízpótlást	 tervezett,	 09.09-
én	és	09.13-án	kerültek	zsákolásra	a	csator-
na	 elágazásai.	 Tisztelettel	 KÖSZÖNJÜK	 a	
vízpótlás	előkészületeiben	végzett	munkáju-
kat	 a	 résztvevő	 sporttársainknak!	A	víz	09.	
15-én	reggel	elindult.

	•	Egyesületünk	 2021.	 szeptember	 18-án	
Közgyűlést	tartott.	A	határozatokról	egyesü-
letünk	FB	profilján,	valamint	a	valyogos.hu	
oldalon	olvashat.	

•	 2021.09.19-én	 megrendezésre	 került	 a	
„Vályogos	 Bajnoka”	 nyílt	 horgászverseny	
Kiszombor	Nagyközség	Önkormányzata	 és	
a	 Kiszombori	 SHE	 szervezésében.	 Sajnos,	
az	év	eleji	járványügyi	korlátozások	miatt	a	

verseny	egyfordulós.	Eredmények	a	fentebb	
említett	médiákban.

•	 Tavunkon	a	törpeharcsa	szelektív	halásza-
ta	folyamatos.	Sporttársaink	ezt	a	tevékeny-
séget	szabad	idejükben	végzik,	ezért	a	kihe-
lyezett	csapdák	ürítésének	időpontjai	változ-
hatnak.	Elnézést	kérünk	előzetesen	is,	a	fel-
merülő	 kellemetlenségekért.	 Ez	 idáig	 közel	
350	kg	törpe	került	eltávolításra.

•	 Napijegy	 árusító	 helyeink:	 -	 Aranyhal	
Horgászbolt	 Makó,	 Aradi	 utca	 28,	 Nyitva:	
H.-P.:	 07:00-12:00,	 12:30-17:00,	 SZ.:07:00-
12:00,	Vasárnap:	 zárva.	 -	K-FISH	Horgász-
centrum	 Szeged,	 Kossuth	 Lajos	 sgt.	 69-71.	
Nyitva:	 H.-P.:08-18,	 Szo.:08-13.	 Vasárnap:	
zárva.	-	Csomagolástechnika	és	horgászbolt	
(Napos	 Agro	 Kft.)	 Makó,	 Teleki	 László	 u.	
2.	 (az	udvarban)	Nyitva:	H.-P.:	 07:30-16:00	
SZ.:08-12.	Vasárnap:	zárva.
Vasárnap	 napijegyváltásra,	 csakis	 telefonos	
egyeztetés	után	Oláh	Sándornál	van	lehető-
ség.	

•	 A	 Vályogos-tavon	 a	mágneshorgászat	 ti-

los,	mivel	 zavarja	 a	 horgászatot,	 illetve	 za-
varólag	hat	a	halakra.	Ezen	túl,	amennyiben	
ezt	horgászbottal	végzik,	ez	megtévesztő,	hi-
szen	 jogosulatlan,	 vagy	meg	 nem	 engedett	
horgászmódszerre	utalhat!

•	 Ellenőrzési	 tapasztalatok:	 Horgászren-
dünk	értelmében,	a	tavon	horgászóknak	kö-
telező	 a	 szájfertőtlenítő	 	 spray	 és	 a	 ponty-
matrac	megléte	 és	 annak	 használata.	 Vala-
mint	a	fogási	eredmények	nyomon	követhe-
tősége	érdekében	EGYÉNILEG	kell	tárolni-
uk	zsákmányukat,	azt	a	horgászat	befejezé-
séig	NEM	vihetik	el	a	partról,	értékesíteniük	
TILOS!	Valamint	a	megtartani	kívánt	zsák-
mányt	NE	csak	a	napijegybe	írják	be,	hanem	
az	 Állami-Horgászjegy	 mellékletét	 képező	
FOGÁSI	NAPLÓ	-ba	is!

•	 Kérjük	 a	 tisztelt	 sporttársakat,	 hogy	 Ne	
vegyék	zaklatásnak,	ha	esetleg	1	napon	akár	
több	társadalmi	halőr	is	megjelenik	a	tópar-
ton,	és	elkéri	az	okmányaikat,	a	munkájukat	
végzik.	Hiszen	közös	érdekünk	a	tó	halainak	
védelme	és	a	renitensek	kiszűrése.	A	közös-
ségi	vagyon	elleni	cselekményeket	egyesüle-
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torával	Márkus	Péter	elszállította	a	földet.	A	
koordinálásban	 Szirbik	 Imre	 polgármester	
úr	és	Kiss	Róbert	segédkezett.	Mivel	a	"nagy	
pavilon"	tetejét	megrongálta	a	szél,	Tóth	Gá-
bor	 szülővel	 felmértem	 a	 kárt,	 és	 a	 felújí-
tást	előrehoztuk.	Megvásároltuk	a	szükséges	
anyagokat,	és	októberig	a	pincében	tároljuk.	

Mivel	az	alapítvány	iskolakert	létrehozását	is		
indítványozta,	már	17	gyümölcsfát	ültetett,	
ennek	kiegészítőjeként	négy	darab	egy	négy-
zetméteres	magas	ágyáshoz	szükséges	alap-
anyagot	is	beszerezte,	melyek	a	Móricz	utcai	
iskola	udvarán	lesznek	elhelyezve,	s	kialakí-
tunk	négy	ültető	ágyást.	

	 Az	 alapítvány	 	 -	 amely	már	 tíz	 éve	 szol-
gálja	a	helybéli	alsós	nebulókat	-	továbbra	is	
kéri	a	szülők	és	a	lakosság	támogatását
Adószám:	 18290763-1-06.	 Bankszámla-
szám:	56800016-10014949

 Süliné Rácz Emőke, 
a kuratórium elnöke   
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tünk	 fokozottan	 szankcionálja.	 A	 horgász-
rendben	 leírtak	 be	 nem	 tartásáért	 a	 halőr	
nem	figyelmeztetni	fog,	hanem	feljelentéssel	
fog	élni	Egyesületünk	Fegyelmi	Bizottságá-
hoz.
	 Ezért	is	kérjük	a	horgásztársakat	/elsősor-
ban	a	napijegyeseket/	amennyiben	a	Vályo-
goson	szeretnének	horgászni,	ismerjék	meg	
a	 Vályogos-tó	 horgászrendjét!	 Mert	 annak	
nem	ismerete	nem	mentesít	annak	betartá-
si	kötelezettsége	alól.	
	 Továbbá	a	kifogott	halakat		-törpeharcsát-	
a	parton	eldobni,	szeméttároló	edénybe	he-
lyezni	tilos,	azt	el	kell	vinni.	A	fogási	napló-
ban	rögzíteni	kell	az	"egyébhal"	kifogását	is	a	
horgászat	végén.	Ez	napi	maximum	3	kg	le-

het,	a	törpeharcsa	kivételével.
•	 Gépkocsival	 csak	 száraz	 időben	 lehet	 a	
horgászhely	 közelébe	 állni,	 a	 partvonaltól	
legalább	6	méterre,	ahol	lehet,	az	úthoz	kö-
zel,	azonban	a	közlekedési	utakat	szabadon	
kell	hagyni,	sátrat	vagy	podot	állítani	csak	a	
partvonalon	közlekedők	és	a	szomszéd	hor-
gászok	zavarása	nélkül	lehet.	A	gátakra	és	a	
DÉLI	 PARTSZAKASZRA	még	 száraz	 idő-
ben	sem	szabad	autóval	behajtani	és	kétke-
rekű	járművet	a	tó	partvonalán	csak	tolni	le-
het!
•	 Kérjük	a	tópartra	kilátogatókat,	hogy	a	ki-
helyezett	táblákat	N E hagyják	figyelmen	kí-
vül.	A	41/2010.	(II.	26.)	Korm.	rendelet	17.	
§-a	 alapján	kutyáikat	pórázon	vezessék,	 el-

kerülve	 ezzel	 a	 véletlen	 támadásokat,	 atro-
citásokat.	Valamint	a	parton	állatok	legelte-
tése,	 a	 partvonal	 és	 a	 partvonalat	 szegélye-
ző	 ingatlanok	 szennyezése	 vagy	 károsítása	
nem	megengedett,	 önkormányzati	 intézke-
dést	vonhat	maga	után.

•	 Augusztus	20-án	15:30-kor	egy	10,5	kg-os	
bajuszos	került	horogra.	Tasi	Zoltán	fogta.
•	 Augusztus	17-én	kora	délután	500	kg,	kö-
zel	 2	 kg	 egyedsúlyú	 pikkelyes	 érkezett	 ta-
vunkba.
•	 Továbbá	5	q	3-nyaras	ponty	és	10	q	fehér	
hal	telepítését	tervezi	egyesületünk	az	elkö-
vetkezendő	időszakban.

Vezetőség


