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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
KISZOMBOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

10/2021. (IV. 12.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Kiszombor Nagyközség polgármestere a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésé-
ben biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Mötv. 8. § (1) bekezdés b) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések
1. §

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az a 14. életévét betöltött természetes, továbbá jogi személy és 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, illetve amely Kiszombor Nagyközség Önkormányzata közigazgatási területén a je-
len rendeletbe ütköző magatartások valamelyikét követi el.

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő egyes magatartások
2. §

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az ingatlantulajdonos vagy ingatlanhasználó, amennyiben 
nem gondoskodik:
a) Az ingatlan udvarának folyamatos tisztán tartásáról, gyommentesítéséről, az ingatlanon nővő fű rendszeres kaszálásáról, nyírásáról,
b) az ingatlan előtti, sarok telek esetén az ingatlan előtti és melletti járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles területsáv), illetve, ha a 
járda mellett zöldsáv is van, annak az úttestig terjedő teljes területének, valamint az ott található csapadékvíz-elvezető csatornának a 
rendszeres tisztán tartásáról. 
c) az ingatlanról az úttestre vagy járdára kinyúló ágak és bokrok nyeséséről,
d) az ingatlan előtti, sarok telek eseten az ingatlan előtti és melletti járdaszakasz síkosságmentesítéséről.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az az ingatlantulajdonos vagy ingatlanhasználó, 
a) aki közterületen 

- takarmányt,
- ócskavasat vagy
- zöldhulladékot
helyez el, illetve

b) aki a közterületen
- mezőgazdasági munkagépet, annak tartozékait (pl. eke, borona, pótkocsi stb.),
- használaton kívüli járművet,
- üzemképtelen járművet vagy hatósági engedéllyel nem rendelkező járművet 
tárol.

(3) Tilos a közterületet a közterület használat rendjéről szóló 3/2005. (I.25.) KKÖT-rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott en-
gedélyköteles esetekben engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően használni.

Eljárási szabályok és jogkövetkezmények
3. §

(1) A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartásokkal kapcsolatos hatáskör gyakorlását mind a közigazgatási hatósági el-
járás lefolytatása esetében, mind a közigazgatási bírság kiszabása tekintetében a Képviselő-testület a jegyzőre ruházza át.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt hivatalból eljárás indítható, amelynek során az általá-
nos közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény és a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. tör-
vény rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatti eljárásban az elkövetőre - a fiatalkorú elkövető kivé-
telével - közigazgatási bírság szabható ki.

(4) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt az elkövető - kétszeri felszólítást követően - 
a) természetes személy esetén 5 000 Ft-tól 200 000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal,
b) jogi személy esetén 5 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal
sújtható.
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(5) Fiatalkorú személlyel szemben közigazgatási bírságot csak abban az esetben lehet kiszabni, ha önálló keresettel (jövedelemmel) 
vagy megfelelő mértékű vagyonnal rendelkezik.

(6) A közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni az elkövető személyi és jövedelmi viszonyait, amennyi-
ben azokat az elkövető az eljáró ügyintéző erre vonatkozó felhívására igazolja.

(7) Közigazgatási bírság kiszabása helyett figyelmeztetés is alkalmazható, ha a cselekmény az elkövetés körülményeire tekintettel cse-
kély súlyú, és a figyelmeztetéstől is kellő visszatartó hatás várható.

(8) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt kiszabott közigazgatási bírságot készpénz átutalási 
megbízáson vagy banki utalással Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 11735074-15354707-03610000 számú pénzforgalmi szám-
lájára kell befizetni az elsőfokú határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül.

Záró rendelkezések
4. §

(1) Ez a rendelet 2021. május 1. napján lép hatályba.

(2) Kihirdetve 2021. április 12. napján.

Szirbik Imre sk.                                                              
polgármester         

■ Április elsején, nagycsütörtökön, húsvéti 
tojáskeresést rendeztünk a gyerekeknek böl-
csődénk előkertjében. Nagy izgalommal ke-
resték a fűben a csokitojásokat, figyelték, ki-
nek sikerült többet gyűjtenie. Délután pe-
dig hagyott a „Nyuszi” számukra egy kis 
meglepetésnyuszit, saját készítésű ajándék-
kal kiegészítve. Sajnálatunkra, ezen a prog-
ramunkon is csak a gyerekek egy része tu-
dott részt venni.
 A járvány megfékezése érdekében novem-
ber óta a szülők a terasz felől adhatják be és 
vehetik át gyermekeiket. Ez részükről kitar-
tást és türelmet igényel. Megnehezíti a kom-
munikációnkat, a kapcsolat elmélyülését a 
szülők és közöttünk, kisgyermeknevelők kö-
zött. Természetesen a családi füzetekben tá-
jékoztatást adunk a gyermekek fejlődéséről. 
Facebook csoportjainkon keresztül fényké-
pekkel, videókkal is illusztráljuk, hogyan tel-

nek a mindennapjaink. Bízunk benne, hogy 
minél hamarabb szervezhetünk közös prog-
ramokat, megtarthatjuk szülőcsoportos be-
szélgetéseinket, melyek során elmélyíthetjük 
kapcsolatainkat. Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni minden szülő eddigi és további tü-
relmét.
 Az elmúlt időszak egy kicsit csendeseb-
ben, de annál dolgosabban telt. Új udvari 
játékainkat összeszereltük, és berendeztük 
a szép, nagy udvarunkat. Minden csoport-
nak külön játszókertje van. Várjuk az igazi 
tavasz eljöttét, és birtokba vesszük játékain-
kat. A hétköznapjainkat a heti tevékenység-
tervezeteinkkel próbáljuk színesebbé tenni.  
A bölcsődés korosztály fejlődése szempont-
jából fontos a mozgásfejlesztés, a beszédfej-
lesztés, a vizuális nevelés, a környezeti és ze-
nei nevelés. Kis bölcsődéseink hozzászok-
nak a napi ritmusokhoz, a nagycsoportosa-

ink pedig már sokszor előre kérdezik: „Ma 
mit csinálunk?” Bölcsődénk szakmai prog-
ramjában kiemelt helyen szerepel a környe-
zeti nevelés. Így tehát, hangsúlyt fektetünk 
arra, hogy felfedezzék a körülöttük lévő vi-
lágot, és óvják azt. A Föld napja alkalmából 
virágmagokat vetettünk, PET-palackból já-
tékot készítettünk.
    Jelenleg várjuk az év egyik legszebb hó-
napját, hiszen anyák napja következik. 
Ilyenkor díszbe öltöztetjük bölcsődénket. 
Idén rendhagyó módon készülünk megle-
petéssel. 

Ferencsik Mónika 
kisgyermeknevelő, Pillangó csoport

■ A jó időt kihasználva már volt egy kis le-
hetőségünk birtokba venni az udvarunkat. 
A gyerekek élvezték a nap melegét, a füvön 

TISZTELT KISZOMBORIAK!
 Mindig nagy örömmel tölt el, ha azt látom, 
hogy idős lakosaink jó egészségben, aktívan 
élik mindennapjaikat. Különösen igaz ez ak-
kor, amikor olyan személyekről van szó, akik 
már a 90-es éveik felé közelednek. 2021. áp-
rilis 15-e napján Tenczerné Bajusz Ilona 
igazgatási csoportvezető asszonnyal együtt 
ismét lehetőséget kaptunk arra, hogy felkö-
szönthessük településünk egyik 90. születés-
napját ünneplő lakosát, Vörös Istvánné Pan-
nika nénit. 
 Pannika néni 1931. április 15. napján 
született, egész életében Kiszomboron élt. 

Makón dolgozott az akkori Városi Tanács 
intézményeinél takarítónőként. 1986-ban 
ment nyugdíjba. Nyugdíjas éveit a korához 
képest jó egészségi állapotban tölti. Házassá-
gából egy gyermeke született, de sajnos már 
ezt a szép ünnepet sem a férje, sem a gyer-
meke nem töltheti vele, így a napi teendői-
ben keresztlánya, Marika van a segítségére. 
 
 Kívánom Pannika néninek, hogy még so-
káig maradjon meg közöttünk!

Szirbik Imre
polgármester

KÖSZÖNTŐ

dr. Gácsi Zoltán sk.
jegyző
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való ücsörgést, ahonnan jól meg tudtuk fi-
gyelni az ébredező természetet. A virágba 
boruló fák, nemcsak látványukkal varázsol-
ták el a gyerekeket, hanem édes illatukkal is 
kényeztettek minket. Alkalmunk nyílt meg-
figyelni az állatvilágot, a visszatért gólyákat, 

a különböző madarakat, amelyek énekeltek 
a fákon és a fűben megbújt bogarakat. Az 
udvarra számos játék került, amelyeken ön-
feledten tudnak játszani a gyerekek. Csúsz-
dák, libikókák, kisházak, konyha, motorok, 
Roticon-mászókák, homokozók gazdagítják 

a teret. A forró nyári napokon pára-
kapuk, illetve kagylómedencék ad-
nak lehetőséget majd a felfrissülés-
re. Az udvar egy része füves terület, 
egy része beton járda, így nincs aka-
dálya a motorozásnak sem. Az ud-
varon található nagymozgást segí-
tő játékok az EU követelményeknek 
megfelelnek. Igyekszünk az udvar-
ra is színes, látványos programokat 
szervezni a gyermekeknek.

Selley Annamária 
kisgyermeknevelő, Katica csoport

■ Március 4-én az erősödő járványhelyzet 
miatt sajnos ismét bezártak az óvodák, is-
kolák. Ez a bezárás a bölcsődéket nem érin-
tette, de a központi intézkedések miatt le-
csökkent a dolgozóink létszáma, hiszen ne-
kik is biztosítani kellett gyermekeik felügye-
letét. Fenntartónk engedélyével és jóváha-
gyásával megkértem a családokat, hogy ahol 
meg tudják oldani a gyermekek otthoni fel-
ügyeletét, ne vegyék igénybe a bölcsődei el-
látást egy darabig. Ezt meg is tette minden-
ki, akinek lehetősége volt rá! Kedves Szülők! 
Ezúton is szeretném megköszönni nektek 
megértéseteket, együttműködéseteket és se-
gítségeteket!

Pópityné Hegyes Szilvia 
bölcsődevezető

 „Április, avagy amikor nem csak az időjá-
rás szeszélyes…”

■ A márciusban megkezdett online nevelő-
oktató munka ebben a hónapban is folytató-
dott, illetve a rendkívüli szünetben a takarí-
tás, fertőtlenítés mellett intézményünkben a 
gyermekfelügyeletet is biztosítottuk. Ez azt 
jelentette, hogy az előírásoknak megfelelő-
en a szülők csak alapos indoklással igényel-
hették ezt a lehetőséget. Ezúton is köszönjük 
a szülők segítő közreműködését, hiszen ez 
az időszak mindenkit próbára tett. Tudjuk, 
hogy többekben felmerült a kérdés, hogy va-
jon mit is takarhat az online ismeretnyúj-
tás és nevelőmunka? Nos, a tavalyihoz ha-
sonlóan, idén is megadott tematika szerint 
dolgoztuk fel az adott heti témákat. A peda-
gógiai szabadságunknak köszönhetően ez 
rendkívül változatos módon történt. Privát 
facebookos csoportunkba töltöttünk fel ver-
seket, meséket, közös videófelvételen éneket, 
kreativitásra ösztönző játékos tevékenysége-
ket. Ezekről a szülők visszacsatolást küldtek, 
vagyis lefotózták, ahogy otthon gyermekük 
rajzol, fest vagy énekel. Volt olyan csoport, 
ahol élő bejelentkezéssel közösen tornáztak, 
számoltak, vagy akár táncra perdültek. De 
olyan pedagóguspár is akadt, akik esténként 
„Pizsi-meséket” mondtak online a gyerekek-
nek. Próbáltunk mindig olyan tevékenysége-
ket keresni, kitalálni, amelynek megvalósítá-
sához elegendőek voltak az otthon megtalált 
eszközök, botok, kavicsok stb. Idén több kö-
zös, játékos videót töltöttünk fel a gyerekek-
nek, mint tavaly, mert azt tapasztaltuk, hogy 
ezeket szívesebben megnézik, és a kért fel-
adatokat könnyebben teljesítik a gyerekek. 
Természetesen az online nevelőmunkánkról 
a csoportnaplókban írásos dokumentációt is 
készítettünk. Az óvodai élet azonban a gye-
rekzsivajtól az igazi! Az átmeneti „online-

korszak” véget ért, és április 19-től újra meg-
kezdtük óvodai nevelőmunkánkat. 
 Április 13-án nevelőtestületünk online to-
vábbképzésen vett részt. Intézményünk látta 
vendégül a Makói Óvoda, és a Szent Tamás 
Katolikus Óvoda néhány dolgozóját is. Dr. 
Kelemen Lajos pszichológus tartott online 
előadást, bemutatta az Okoskocka készlet 
matematikai területének hatékony fejleszté-
si lehetőségeit az óvodában. Az elméleti tu-
dás mellett az eszközt ki is próbáltuk. Ez a 
játékos fejlesztőeszköz a gyerekek kézmére-
téhez igazított, különféle kockákból tevődik 
össze. Lényege, hogy a gyermek tevékenyen 
ismerje meg a körülötte lévő világot, fedezze 
fel a valóságban is megfigyelhető összefüg-
géseket, és ezeket matematikai gondolkodá-
sával hatékonyan alkalmazza. A kockák szí-
nesek, érdeklődést felkeltőek. A számolási 
nehézséggel küzdő gyermekek egyéni, illet-
ve mikrocsoportos fejlesztésére is kiváló. A 

továbbképzés megszervezéséért a készletből 
egyet ajándékba kapott az óvodánk, ezzel is 
színesítve, bővítve eszköztárunkat a még ha-
tékonyabb neveléshez. 

Balázs Tímea 
óvodapedagógus

VÁLTOZÁSOKAT HOZÓ ÁPRILIS
■ Mindannyian azt reméltük, hogy janu-
ártól már végig a megszokott módon tud-
juk fogadni óvodásainkat, azonban a rend-
kívüli szünet elrendelése ismét változásokat, 
online kapcsolattartást kívánt tőlünk. 
 Már voltak tapasztalataink ebben, de 
mindannyian arra koncentráltunk, hogy eb-
ben az időszakban is segítsük a gyermekek 
otthoni fejlődését. Arra törekedtünk, hogy 
pedagógiai iránymutatást, segítséget nyújt-
sunk a szülőknek, és lehetőség nyílt tovább 
folytatni az óvodában megkezdett ismeret-
anyagot is. 
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Reméljük, hogy örömmel nézték a gyerekek 
saját óvó nénijeik személyes bejelentkezése-
it, és bár egyáltalán nem egyszerű feladat, de 
ezt kollégáim kreatívan és motiváltan végez-
ték a gyerekek érdekében. 
 Ahány csoport, annyiféle módon töre-
kedtek arra, hogy a gyerekek is láthassák, 
vagy számontartsák egymást. Bár személye-

sen nem vehettünk részt az otthoni alkotá-
sokban, nagyon jól esett, hogy sokan meg-
osztották az elkészült alkotásokat, feltöltöt-
ték a versmondásokat stb. Nagyon köszön-
jük mindazoknak, akik lehetőségeik figye-
lembevételével bekapcsolódtak, reagáltak, 
az ablakpárkányokról feladatlapokat vit-
tek haza gyermekeiknek, visszajeleztek, be-

szélgettek és közösen tevékenykedtek gyer-
mekeikkel. Mindezeknek a gyermekek ki-
egyensúlyozott fejlődése szempontjából 
hangsúlyozott jelentőségük van. Köszönjük 
a közös munkát!

Börcsökné Balázs Márta, 
óvodavezető

„MOSOLYGÓ GYERMEKARCOK” ALAPÍTVÁNY 
A világjárvány miatti intézkedések most nem teszik lehetővé, hogy 
a közösségek összejöjjenek, közhasznú rendezvényeket szervezhes-
senek – így alapítványunknak sincs lehetősége ily módon bevétele-
it növelni. 
Az egyedüli megoldás ebben az időben az 1 %-ok felajánlása. Kér-
jük, ne feledkezzenek meg rólunk, támogassák vele alapítványunkat. 
Az alapítvány adószáma: 18465954-1-06

Mégis, amikor nem is számítottunk rá, akkor is jött segítség. Lázár 
János országgyűlési képviselőnk jelentős összeggel nyújtott támoga-
tást kitűzött céljaink megvalósítására.
Az alapítvány kuratóriuma és valamennyi kiszombori óvodás gyer-
mek nevében hálásan köszönjük!

Szeles József
      a kuratórium elnöke

■ Az országos helyzetre való tekintettel a 
művelődési ház sajnálatos módon egyelő-
re zárva tart, de a lehetőségeinkhez mérten 
igyekszünk online formában működni. Kü-
lönböző programokkal, kvízjátékokkal, ver-
senyekkel készültünk, készülünk megemlé-
kezni egy-egy jeles napról.
 Húsvét alkalmából első ízben hirdettünk 
fotópályázatot, mely során Kiszombor leg-
mutatósabb süteményét kerestük. Nagy örö-

münkre sokan érdeklődtek a verseny iránt, 
és a beérkezett fotóknak köszönhetően 
szebbnél szebb sós, édes, kelt, habos, mézes, 
mázas, gyümölcsös, krémes sütemények-
ben gyönyörködhettünk. A fotókra a műve-
lődési ház facebook oldalán lehetett szavaz-
ni. A legtöbb like-ot kapott alkotás Török 
Ákos citromkrémes fészektortája lett, akit 
egy konyhai eszközöket tartalmazó csomag-
gal díjaztunk.

 A költészet napjához kapcsolódóan rajz-
pályázatot írtunk ki az óvodás és iskolás kor-
osztály részére. Mindkét kategóriában sok 
kreatív alkotás született, melyekre szintén 
online formában lehetett voksolni. Az óvo-
dások közül Patály Kevin (Simon István: 
Mirza), az iskolások közül Katona Réka (Jó-
zsef Attila: A bánat) rajza kapta a legtöbb 
szavazatot. A győzteseket értékes ajándékkal 
jutalmaztuk.

A felnőtteknek költészetnapi kvízjátékkal 
kedveskedtünk. A számos kitöltő közül a 
három szerencsést József Attila Kiszombori 
versesfüzetével ajándékoztuk meg.
 Nem feledkeztünk meg az édesanyákról, 
nagymamákról sem. A közelgő anyák napja 
alkalmából a gyerekeknek kreatív ötletekkel 
próbáltunk segíteni megkönnyítve számuk-
ra az ajándékkészítést. Online felületünkön 
egyszerű, könnyen megvalósítható, saját ké-
szítésű képeslapokkal készültünk számukra.
Szívvel-lélekkel címmel anyák napi posta-
ládát helyeztünk el a művelődési ház előtt, 
melybe bárki elhelyezhette szívhez szóló 
üzenetét édesanyja vagy nagymamája részé-

re. A beérkezett levelekkel, rajzokkal, üzene-
tekkel feldíszítettük az ablakokat ünnepivé 
varázsolva ezáltal a bejáratot, melyet május 
9-ig bárki megtekinthet egy kellemes séta al-
kalmával.
 
 Továbbra is érdemes figyelni a facebook 
oldalunkat, mert a jövőben is több kvízjá-
tékkal, játékos feladattal, felhívással készü-
lünk önöknek. Reméljük, mihamarabb sze-
mélyesen is találkozhatunk rendezvényein-
ken! Addig is vigyázzanak magukra és egy-
másra!

Üdvözlettel,
a művelődési ház munkatársai
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Folytatás a 8. oldalon!

ON-LINE KÖLTÉSZETNAP
■ Minden évben az egyik legérdekesebb, 
legszebb, legjobban várt rendezvényeink 
közé soroljuk az április 11-ei költészet nap-
ját. József Attila a zomboriak számára nem 
csak "a költő". Büszkélkedhetünk azzal is, 
hogy élt településünkön, járt azokon az uta-
kon, melyeket mi járunk ma. 
 Az évek során, e jeles napon rendeztünk 
már közös és egyéni verselést gyerekek-
nek, flashmobra hívtuk a Kiszombori Dózsa 
György Általános Iskola diákjait a könyvtár 
elé, versmondó versenyt tartottunk felnőt-
teknek, vagy verseltünk az idősekkel. 
 A tavalyi év volt az első, amikor a világ-
járvány meghiúsította az elképzelésünket. 
2020 tavaszán, amikor országosan bezárták 
a könyvtárakat, le kellett mondanunk né-
hány programunkat. Azonban mindenkép-
pen szerettünk volna megemlékezni József 
Attiláról és a magyar költészet napjáról. Ma, 
amikor már minden gyermek keze ügyében 
ott a mobiltelefon, úgy gondoltuk, nem lesz 
nehéz dolgunk megnyerni őket, videózzák le 
egymást, vagy kérjék meg a szülőt, s küldjék 
el nekünk kedvenc verseiket. Akkor többen 
csatlakoztak a felkérésre.

 A még mindig fennálló pandémia újra fel-
színre hozta a kezdeményezést. Az idei évi 
költészet napján 13 gyerkőc 9 felnőtt és egy 

szülő-gyermek páros vett részt. A videókon 
látszik, hogy mindenki készült, szánt időt a 
megvalósításra. 
 A felhívásban nem volt kötelezettség, azt 
szerettük volna elérni, hogy kedvvel tegyék 
azt, amit tesznek. Éppen ezért szabad volt a 
választás lehetősége, a könyv nélkül elmon-
dott verseknek ugyanúgy örültünk, mint a 
felolvasottaknak.  Aztán jött egy meglepetés. 
Marcsika néni - Vízhányó Mária ig. h. - ta-
nárnőhöz csatlakozva Éva néni - Prónai Éva 
tanárnő - ötöst ajánlottak a gyerekeknek a 
versekért. Aztán még egy. Tibi bácsi - Balázs 
Tibor képviselő úr - az ötösök mellé egy-egy 
csokit ajánlott föl a verselő gyerekeknek.
 Aki nem tudta figyelemmel kísérni a fo-
lyamatosan közzétett verselős videókat, lá-
togasson el a könyvtár Facebook oldalára, 
ahol még elérhetőek a versek, nézzék meg, 
hogyan szaval:

Kozma Anikó és kisfia Barnabás
Barna Lora Panna 
Farkas-Csamangó Zalán Áron
Hegedűs Lea
Katona Edina
Katona Réka
Lukács Lili Jázmin
Matos Zoltán 
Nadobán Kitti Napsugár
Nagy Laura 
Prónai Zsófia

Szalkai Emma Cintia
Vasvári Panka
Varga Levente

a felnőttek közül:
Balázs Tibor 
Balázs Tímea
Bódi Marianna
Kereső-Markó Gina
Mártonné Miron Ágnes 
Nógrádiné Vígh Krisztina
Prónai Éva
Silóczki Ágnes
Vajda Ágnes

 A könyvtár részéről köszönjük    , hogy az 
idén is számíthattunk rátok, bízunk abban, 
hogy jövőre már maszk nélkül, egymástól 
néhány centire állva, akár egymás kezét fog-
va is verselhetünk …
 Amit addig ajánlunk Önöknek; a szigorí-
tások enyhítésének köszönhetően újra „nyit-
va” a KönyvAblak. Használják ki a lehetősé-
get, mi itt vagyunk! Házhozszállítási szolgál-
tatásunk is működik, amit érintésmentesen 
is megoldunk! A könyvtári munka nem áll, 
negyedévente továbbra is kérjük és kapjuk 
önöknek a könyveket, de működik a könyv-
tárközi kölcsönzés is a Somogyi-könyvtár-
ral. Keressenek minket egy jó olvasnivaló-
ért bizalommal, de addig is vigyázzunk egy-
másra, vigyázzanak magukra!

Adrián Renáta - könyvtár

KÖNYVTÁRI HÍREK

HONISMERETI HÍREK
■ Az ismert pandémiás helyzet miatt min-
den civil szervezet visszafogott a progra-
mokban, de mindenki teszi, amit tehet eb-
ben a helyzetben. Így a honismereti kör is.

• A húsvéti tojáskereső 
játékunkban nyújtott segítséget köszönjük a 
Kiszombori Polgárőrség tagjainak.

• Kiszombor egykoron...
Megjelent a Kiss Mária Hortensia Hon-
ismereti Kör kiadványa, melyhez 1000 Ft 

adománnyal hozzájuthat az érdeklődő. Ér-
deklődni a 30 499 8686-os telefonszámon, 
messengeren, illetve a kzhonismeretikor@
gmail.com levélcímen lehet.
Tisztelettel köszönjük a kiadvány létrejöttét 
segítők adományait.

• Költészet napja a honismereti körrel
Helytörténeti rejtvényjátékban vehettek 
részt a gyermekek három napon és sok érde-
kes feladaton keresztül: 
Kalauzolhatták József Attilát Kiszombor 

műemlékei között, rajzot készíthettek egy 
Kiszomboron született versével kapcsolat-
ban, valamint meg is szólaltathatták azokat. 
Minden résztvevő ajándékot kapott, köszön-
jük, hogy velünk játszottatok:
Katona Edina 
Katona Réka 
Lukács Lili Jázmin
Schmidt Vivien
Varga Levente.
Ügyesek voltatok mindannyian.
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A Kiss Mária Hortensia Honis-
mereti Kör tisztelettel köszöni  
eddigi felajánlásaikat. Kérjük, ha te-
hetik, tegyék ezt továbbra is, támo-
gassanak e módon bennünket, a hon-
ismereti kör közösségi programja-
inak megvalósulását segítsék ezzel.  
Céljaink      az    alábbiak: Hagyomány-
ápolás. Helytörténetkutatás. Ren-

dezvényszervezés a közösségnek. Községünk környezeté-
nek óvása. Műemlékeink védelme. Aki egyetért célkitűzé-
seinkkel, és van lehetősége, kérjük, támogasson bennünket.  

Adószámunk:18479342-1-06  
Számlaszámunk: 56800016-10007833

  
A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör tagsága 

céljai:
 -Kiszombor község fejlődésének elösegítése, alakókörnyezet 
szebbé, jobbá tétele,
-az önkormányzati intézmények tárgyi ellátottságának fejleszté-
se, 
-gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok, közművelődés, tudomá-
nyos, művészeti tevékenység, valamint sport támogatása,
-a közösség érdekében öntevékeny módon résztvevők elis-
merése.

Ha céljainkkal egyetért, KÉRJÜK, személyi jövedelemadója 
1 %-ával támogassa működésünket továbbra is. 

Adószámunk: 19082930-1-06
 Köszönjük eddigi támogatásukat. 

Az alapítvány kuratóriuma 

Személyi 
jövedelemadó 1 %-a

A Kiszomborért” Alapítvány 
1991. május 8-a óta 

működik, első alapítvány 
volt Kiszomboron.

KISZOMBORI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY HÍREI
NAPPALI ELLÁTÁS
■ Az idősebb korosztály a kialakult veszélyhelyzet leginkább ve-
szélyeztetett korcsoportja. Ellátottjaink védelme érdekében az idő-
sek nappali ellátása -klubprogramjaink - továbbra is szünetelnek. A 
kapcsolattartás többnyire telefonon keresztül valósul meg, továbbra 
is fontos feladatunknak tartjuk az egymásra figyelést. Bevásárlásban, 
gyógyszerkiváltásban, ügyintézésben segítünk idős ellátottjainknak, 
a településen élőknek, a vírushelyzet miatt karanténba került szemé-
lyeknek. 
 Március 8-án a klub nőtagjait és az intézmény dolgozóit is köszön-
tötték egy kedves gesztussal, amit ezúton is szeretnénk megköszön-
ni.
NÉPKONYHAI SZOLGÁLTATÁS
 A Gordiusz Intézmény által biztosított népkonyhai szolgáltatás-
nak továbbra is intézményünk biztosít helyet. Közel 100 adag meleg 

egytálétel kerül kiosztásra hétfőtől péntekig. Az ellátás igénylésével 
kapcsolatosan tájékoztatást az intézmény munkatársai nyújtanak to-
vábbra is. 
 A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál az ügyfélfogadás el-
sősorban előre egyeztetett időpontban valósul meg, munkatársaink 
telefonos és az elektronikus kapcsolattartás formáit is alkalmazzák.  
A szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás biztosítása a vírushely-
zet ideje alatt is változatlan formában működik a járványügyi előírá-
sok betartásának figyelembevételével. 
 
 Szeretném megköszönni minden kedves kolléganőmnek a 
kitartó és áldozatos munkát, melyet ebben a nehéz helyzetben 
mások segítése érdekében tanúsítanak.

Leléné Szalay Bernadett
intézményvezető

Munkájuk megérdemelt gyümölcse:
- A Kis zombori füzetek 4. most megjelent 

kötete
- Egy „versíró" toll
- Útvesztő belépő
- Boldogsághormon csoki. 

Gratulálunk nekik.

• Ajándék a Helytörténeti Gyűjteménynek
Nagy hála Kovács Ivánné barátunknak, 
aki postán elküldte közösségünk számára 
OLÁH GYÖRGYNÉ MATILDKA NÉNI, 
honismereti körünk támogatója 1962-ben 
megjelent munkájáról szóló írást és magát 
az Ezermester folyóiratot.
 Tárgyak és könyvek érkeztek a közössé-
günknek, Helytörténeti Gyűjteményünket 
gyarapították: János Gábor és Kovács Erzsé-
bet, köszönet érte. 

• Köszönet
Körünk sok vesszőkosarat kapott az élőké-
pekhez Kajti Imrénétől és Nyírő Manyitól. 
Köszönjük.

• Kiszombori kukorica-útvesztő  
Április 10-én megtörtént a kukorica vetése. 
Hamarosan az élőképünknél is történik ve-
tés, amellyel követhetjük, hogyan fejlődik a 
határban is a növény. Ugyanitt fotópontot is 
helyezünk el az érdeklődők számára.
 Valamint a kiszombori sütőtök fajta fejlő-
dését is követhetjük az élőkép előtti árokpar-
ton, hamarosan elvetjük a kiszombori sütő-
tök magokat. Talán lesz az ősszel sütőtök 
fesztivál Kiszomboron.
• Munkák a tavasz valódi nyíltával
Elkezdjük az út menti keresztek meszelését, 
takarítjuk a Helytörténeti Gyűjteményt, hisz 
a nyáron, remélhetőleg, visszaáll a régi élet, 
és a műemlékeink is látogathatók lesznek.
 A Rotunda hétvégi nyitvatartását is na-
gyon várjuk már, hiszen sokan jelezték vi-
dékről is, szeretnék már látni ezt a csodás 
műemléket. Felújítjuk a Rotunda ismertető 
füzetét, melyet Köles László pártoló tagunk 
szerkeszt.
• Hagyományok nyomában 
címmel rejtvényjátékot indítunk gyerekek-

nek, felnőtteknek egyaránt. A feladatok kö-
vethetőek a Kiss Mária Hortensia Honisme-
reti Kör facebook oldalán.
 Az első játék a majálishoz, májushoz kötő-
dik. Hamarosan az oldalunkon megtalálha-
tó.
A helyes megoldások tulajdonosai sorsolá-
son vesznek részt, és érdekes ajándékcsoma-
got vehetnek át május 1-jén. 
• Közösségi szolgálat a honismereti körrel
Az idén is lehetősége lesz a középiskolások-
nak az ötvenórás szolgálat teljesítésére. Szer-
vezetünk újabb iskolával kötött megállapo-
dást ennek érdekében.  
Fiatalok! Keressetek bennünket ez ügyben!
• Gyermeknap, honismereti tábor, 
   tűzugrás? 
Minden függvénye a vírushelyzetnek ebben 
az évben is.
 
Mindenkinek jó egészséget kívánunk, és tar-
talmas, vidám nyarat 2021-ben!!

a honismereti kör nevében 
Endrész Erzsébet
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A FÁCSKÁK "VÁRJÁK" ŐKET...
■ Kétévi előkészítés és jó néhány fölösleges 
kör megtétele után sikerült az OVA-nak fa-
csemetéket ültetnie! De még milyeneket! 
Gyümölcsfák piciny gyökerei kapaszkodnak 
az öregek napközi otthona kertjének pihent 
földjében.
 Kezdjük az elején. Községünk önkor-
mányzata az O.V. Alapítvány rendelkezésére 
bocsátotta a területet az Óbébai utcán isko-
lakert létrehozására. Az idén tavasszal min-
denképpen ültetni szerettem volna. Sok-sok 
egyeztetés után kezdődött a munka. Első lé-
pés volt, hogy felkerestem a Dömösi kerté-
szetet és 17 fát kiválasztottunk - árenged-
ménnyel – Marikával, és elkészítettük a kert 
alaprajzához igazítva az ültetési tervet. Fi-
gyelembe vettük a fák adottságait és a tájo-
lást. Valamint azt sem hagytuk figyelmen kí-
vül, hogy milyen gyümölcsöt (cseresznye, 
kajszibarack, szilva, alma, körte meggy) sze-
retnek a gyermekek.  Leléné Szalai Berna-
dett, intézményvezetővel közös nevezőre ju-
tottunk abban, hogy a későbbiekben a falu 
tapasztaltjai is bekapcsolódnak a gondozás-
ba tanácsaikkal is, és a feldolgozásba is. Ez 
egyben nagyszerű lehetőség a fiatalok és a 
felnőttek kapcsolatépítésére. Kötődnek a fák 
a földben, kötődnek a gyermekek az élette-
rükhöz.
 Rengeteg segítést és támogatást kapott 
az ötlet kivitelezése: Nagy Gyula (kijelö-
léshez festék), Hajdú István ("kikanalaz-

ta" a fák gödreit), Szalai Ferenc érett trágyát 
adott, amit Kókai András szállított a hely-
színre. Kizsinórozásban, ültetésben Süli Jó-
zsef, a gödrök belocsolásába  unokáim: And-
rás, Dávid, Máté szorgoskodott. Kiemelném 
Ambrus Miklós bácsit, aki korát meghazud-
tolva kitartóan lapátolta a földet. A kiskert 
kialakításához Horváth Zsolt szülőként ve-
tőmagot adott. Az ÖNO dolgozói szeretettel 
vettek bennünket körül.
 Szép volt ez a napsütötte március 26-a... 
Nem csak azért, mert megszületett negyedik 
kis unokám. Fát ültetni csoda. A Covid mi-
att szűkült le az ültetők köre családomra. Ez 
számunkra felemelő volt, mert nagyon sze-
retjük falunkat!  A kis fák köré tányért vará-
zsolt és füvet nyírt az önkormányzat csapata. 
Reméljük, hamarosan sor kerül az ültetvény 
megkeresztelésére  a Dózsa György Általá-
nos Iskola tanulóival, és az örökbefogadás is 
dicsőség lehet diákoknak és szülőknek egy-
aránt.
 Meg kell említeni, hogy az alapítványt 
tevő Oláh Veronika ebben az intézményben 
töltötte utolsó éveit....
 Tisztelettel megköszönjük a sok-sok tá-
mogatást, amire a jövőben is számítunk. Az 
alapítvány kéri, hogy álljanak mellettünk  
adójuk egy százalékával és adományaikkal.
Adószámunk: 18290763-1-06. 
Bankszámlaszám: 56800016-10014949.

Süliné Rácz Emőke
a kuratórium elnöke

AZ OLÁH VERONIKA ALAPÍTVÁNY  HÍREI
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VÁLYOGOSI HÍREK
■ A SARS-CoV-2 koronavírus okozta világ-
járvány okán elrendelt veszélyhelyzeti in-
tézkedések ideiglenes szigorításának újabb 
meghosszabbítása, egyben a lépcsőzetes fel-
oldás első fokozatának hatályba lépése okán 
a horgászattal, a horgász- és horgászsport 
rendezvényekkel, valamint a horgászati ügy-
intézéssel, okmánybiztosítással  kapcsolat-
ban kiadott eljárásrendről a mai napon ismét 
új, kötelező érvényű (XI.) tájékoztató került 
a MOHOSZ OHSZK részéről kiadásra, mely 
a már megszokott módon a kiadással egyi-
dejűleg megküldésre került. Hosszú idő óta 
az első, már nagyon várt enyhítések kerül-
hettek bevezetésre, de a járványügyi ada-
tok ismeretében így is fokozott együttműkö-
désre, óvatosságra kérjük a horgászokat és a 
horgászokat kiszolgáló szervezeteket, vállal-
kozásokat. Továbbra is alapvetés, hogy a ki-
járási tilalom időszakában - jelenleg 2021. 
április 19-ig - csak reggel 5 óra és este 10 óra 
között, egyéni szabadidős sporttevékenység 
keretében lehet horgászni, de a hivatalosan 
sportolónak minősülő (versenyzői engedély-
lyel is rendelkező) horgásztársak esetében a 
szervezett horgászversenyek engedélyezet-
tek. Elindulnak az országos bajnokságok is, 
működik az elektronikus támogatású állami 
horgászvizsga. Az éjszakai horgászat, sajnos, 

fő szabályként továbbra is csak saját, közvet-
len vízparti ingatlanról, ott is csak családi 
körben lehetséges, de a MOHOSZ a mai na-
pon újabb javaslatokkal élt a korlátozás mi-
előbbi feloldása érdekében. Őszintén bízunk 
abban, hogy a tömeges oltások eredménye-
ként, a vírus visszaszorulásával a horgászat 
teljes szabadsága is fokozatosan beköszönt-
het.  MOHOSZ, Országos Horgászszerveze-
ti Szolgáltató Központ.

• Láda Gáspár, a MOHOSZ alelnöke, a Hor-
gász Egyesületek Csongrád Megyei Szövet-
ségének ügyvezető elnöke, a Horgászatért 
Érdemérem birtokosa tragikus hirtelenség-
gel, 53 évesen elhunyt. Egyesületünk Veze-
tősége 2021.04.09-én 17:00 -kor  Gyertyát 
gyújtott Gáspár emlékére a halőrháznál.
• Tavunkon április, május hónapokban na-
pijegyes horgásztársaink 05 - 21,  éves / fél-
éves területi jeggyel rendelkezők 05 – 21, il-
letve legfeljebb addig, míg hazatérésükkel 
nem sérti az aktuális kijárási korlátozásokat!
• Április 17-én Egyesületünk megbízásából 
dr. Gorda Sándor halgazdálkodási szakmér-
nök elvégezte a betervezett állományfelmé-
rő halászatot. A járványügyi intézkedések 
miatt nem tudtunk nyílt rendezvényt szer-
vezni, csak ennek tényét közzétenni, de így 

is volt néhány horgász, akit érdekelt az ese-
mény. A halászat megkezdése előtt a részt-
vevők tájékoztatva lettek a halászat módjá-
ról, bemutatásra került az elektromos esz-
köz. Érthető magyarázatot kaptunk a szer-
szám működési elvéről és a halakra gyako-
rolt hatásáról. Elmagyarázta, hogy ez az esz-
köz más, mint a rabsicok által használt elekt-
romos eszközök. Ennek bizonyítéka az is, 
hogy anyapontyokat is szoktak ezzel halász-
ni, mert kisebb kárt okoz, mint a hálós halá-
szat. Az ívásban lévő halakat egyáltalán nem 
zavarja. A halak egyébként sem a naptár-
hoz igazodva, hanem a vízhőmérséklet ha-
tására ívnak, így az alacsony vízhőmérsék-
let miatt ilyen veszély nem fenyegetett. Ezek 
olyan tények, melyeket tudományos kutatá-
sok is igazolnak, ezért is engedélyezik még a 
legszigorúbban védett természetvédelmi te-
rületeken is ezen eszköz használatát.
 Ezt követően bemutatta azokat az engedé-
lyeket, amelyek ehhez a tevékenység végzé-
séhez szükségesek.
 A halászat folyamán diktafon segítségével 
kerültek rögzítésre a részadatok, az eszköz 
mozgása GPS-szel került meghatározásra. 
A halászat eredményeiről írásos beszámoló 
készül a közeljövőben, amelyeket fel tudunk 
használni a Halgazdálkodási Tervünkben, 

■ Ebben az évben a járvány miatt sok min-
den megváltozott, de úgy gondolom, hogy 
az általunk fontosnak ítélt dolgokról később 
is megemlékezhetünk, ez annak értékéből 
semmit nem von le.
 
 Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület 
(OMME) kezdeményezésére a méhek napját 
1994-től április 30-án ünnepeljük Magyar-
országon.
 Az Egyesült Nemzetek Szervezetének 
döntése értelmében május 20-a 2018-tól a 
méhek világnapja. Az ENSZ ezzel a méhé-
szek helyzetére és fontosságára hívja fel a vi-

lág figyelmét.Ezeknek a napoknak az a cél-
ja, hogy a tavaszi virágzás idején fordítsa az 
emberek figyelmét a méhek természetben 
betöltött fontos szerepére. A méhek virágo-
kat beporzó munkája nélkül nem lenne élet.
Sajnos a környezetszennyezéssel, kóroko-
zók, élősködők elterjedésével összefüggő 
okok miatt a méhek már csak emberi se-
gítséggel tudnak életben maradni.  Pedig a  
méz és a méhészeti termékek fogyasztásá-
nak jótékony hatásait mindenki ismeri. Tud-
juk azt is, hogy a méhek néha tudnak kel-
lemetlenséget, akár fájdalmat is okozni, de 
ezeket kis odafigyeléssel, kellő óvatossággal 

el lehet kerülni. Sajnos, az emberek és mé-
hek élőhelye egyre szűkösebb, így ez a prob-
léma megmarad. 
 Az egyik ember által okozott kár a nem 
szabályosan végzett permetezésből adódhat. 
Ezeket a veszélyeket a méhkímélő technoló-
gia alkalmával csökkenthetjük. Oda kell fi-
gyelni arra, hogy a gazdasági növények ke-
zelése a virágbimbó feslésétől a virágszir-
mok lehullásáig terjedő időszakban (virág-
zásban) méhekre kifejezetten veszélyes 
vagy kifejezetten kockázatos növényvédő 
szerrel tilos permetezni. A tilalom a virág-
zás idején kívül is érvényes, ha a táblát vagy 
annak környékét tömegesen virágzó méze-
lő növények borítják, vagy ha a gazdasági 
növényt a méhek egyéb okból látogatják.  A 
gazdasági növényt a virágzása alatt nem je-
lölésköteles, vagy méhekre mérsékelten ve-
szélyes, vagy mérsékelten kockázatos minő-
sítésű növényvédő szerrel lehet kezelni. Mé-
hekre mérsékelten veszélyes vagy mérsékel-
ten kockázatos minősítésű növényvédő szer 
kijuttatása kizárólag a házi méhek napi ak-
tív repülésének befejezését követően, legko-
rábban a csillagászati naplemente előtt egy 
órával kezdhető meg, és legkésőbb 23 órá-
ig tarthat.

MÉHEK VILÁGNAPJA  •  2021

Méhecske
Gyöngyharmatban megfürödtem,

kelő napban sütkéreztem,
szellő kapott szárnyára,

Letett virág szirmára.
A virágport gyűjtögettem,

Nektárral édesítettem,
hogyha elkészül a mézem,
Jut majd neked is a télen!

             M. simon katalin



így eredményesebb halgazdálkodást tudunk 
végezni. 
• Az állami horgászvizsgáztatás elektroni-
kus úton történik! Erre való jelentkezésről, 
ügymenetről a valyogos.hu oldalon talál se-
gédletet. A járvány miatt az Ady Endre Mű-
velődési Ház zárva van, így egyesületünk a 
korlátozás feloldásáig nem tud vizsgáztatást 
és tagfelvételt sem végezni. 
• A Vályogos árai NEM változnak, terüle-
ti / állami jegyek kiadása február 1-gyel el-
indult, sajnos a járvány okozta korlátozások 
miatt, CSAKIS telefonos egyeztetés alapján:  
Oláh  Sándornál,  tel.: 06-70/327-8862. 
• A Vályogos-tavon a mágneshorgászat ti-
los, mivel zavarja a horgászatot, illetve zava-
rólag hat a halakra. Ezen túl amennyiben ezt 
horgászbottal végzik, ez megtévesztő, hiszen 
jogosulatlan vagy meg nem engedett hor-
gász módszerre utalhat!
• Március 26-án 10 mázsa 3-nyaras közel 2 
kg tömegű 60%-ban pikkelyes, valamint 2 
mázsa 2-nyaras és 1 mázsa 1-nyaras ponty 
és 2 mázsa fehér hal. Április 14-én 10 mázsa 
3-nyaras ponty érkezett tavunkba.
• Egyesületünk Versenyterve elkészült, de 
jelenleg a hatályos szabályzók miatt nem 
tarthatunk ilyen rendezvényt sem. 
•Ellenőrzési tapasztalatok: Horgászrendünk 
értelmében, a tavon horgászóknak kötele-
ző a szájfertőtlenítő spray és a pontymatrac 
megléte és annak használata. Valamint a fo-
gási eredmények nyomon követhetősége ér-
dekében EGYÉNILEG kell tárolniuk zsák-
mányukat, azt a horgászat befejezéséig NEM 
vihetik el a partról, értékesíteniük TILOS! 

A közösségi vagyon elleni cselekménye-
ket egyesületünk a jövőben fokozottan fog-
ja szankcionálni! 

 

Továbbá, a kifogott halakat -törpeharcsát- a 
parton eldobni tilos, el kell vinni a horgászat 
végén. Gépkocsival csak száraz időben lehet 
a horgászhely közelébe állni, a partvonal-
tól legalább 6 méterre, ahol lehet, az úthoz 
közel, azonban a közlekedési utakat szaba-
don kell hagyni, a közlekedőket és a horgá-
szokat nem zavarhatják. A gátakra és a DÉLI 
PARTSZAKASZRA még száraz időben sem 
szabad autóval behajtani, és kétkerekű jár-
művet a tó partvonalán csak tolni lehet!
• Kérjük a tópartra kilátogatókat, hogy a ki-
helyezett táblák útmutatásait N E hagyják fi-

gyelmen kívül!
• A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17. §-a 
alapján kérjük a tópartra kutyával kilátoga-
tókat, hogy 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.
• Kérjük, személyi jövedelemadója 1%-ával 
továbbra is támogassa egyesületünk tevé-
kenységét: Kiszombori Sporthorgász Egye-
sület, adószám: 18452275-1-06.

A 2019. évi személyi jövedelemadó 1 %-ának 
felajánlásából egyesületünk 2020. évben 
210.898 Ft kapott, amit környezetrendezés-
hez szükséges gépek karbantartására és üze-
meltetésére használtunk fel.
A felajánlásokat KÖSZÖNJÜK.

Vezetőség
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RAJZPÁLYÁZAT
"ITT KÖZLEKEDEM, VIGYÁZZ RÁM!" ÚJ TÁBLÁKKAL A GYERMEKEK BIZTONSÁGÁÉRT
A Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat a Csongrád-Csanád Megyei Rendőrfőkapitányság Megyei 
Balesetmegelőzési Bizottságának szakmai támogatásával rajzpályázatot hirdet általános iskolás gyerme-
kek felső tagozatos tanulói részrére.Közös célunk, hogy a gyermekek az oktatási intézmények környékén 
biztonságban legyenek, ezért a gyermekeket kérjük, rajzaikon keresztül hívják fel a közlekedők figyelmét 
arra, hogy az iskola környékén közlekedjenek lassabban, óvatosabban, vigyázzanak rájuk.
Olyan nagyobb méretű ábrákkal illusztrált rajzokat várunk, melyek a későbbiek során fémtáblákra - 

mint figyelemfelkeltő tájékoztató tábla - könnyen nyomtathatók! A rajz legyen egyszerű, figyelem felhívó. A rajzpályázat címe: 
„Rajzolj figyelemfelhívó közlekedési táblát, melyet szívesen látnál aziskoládnál’” „Itt közlekedem, vigyázz rám!”
A rajz tudatosítsa az arra közlekedőkben, hogy gyermekek megjelenésére, közlekedéséreszámítsanak, mindannyian figyeljenek rájuk. Az 
alkotások mérete kizárólag A/4 vagy A/3 méret lehet. Alkalmazott technikák: grafit, színes ceruza, porpasztell, olajpasztell, tus,
tempera, olaj.
A pályamunkákat a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat postai címére (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4.) kell beküldeni 2021. 
május 14-ig az alkotó adatainak (név, életkor, lakcím, szülő/pedagógus telefonszáma, iskola megnevezése) feltűntetésével.
Díjazás: I. helyezett aktivitásmérő órát kap, illetve az adott járásban az ő közlekedési 
tábla rajza kerül kihelyezésre az intézmények elé.
Díjazás: II., III. helyezett CSCSMRFK-MBB ajándékcsomag/tárgyjutalom
A zsűri által kiválasztott rajzokból közlekedési figyelemfelhívó táblák készülnek és járá-
sonként egy pályaműből a legforgalmasabb iskolák közelében lesz kihelyezve, ahol nincs 
forgalomirányító fényjelző készülék és nincs kijelölt gyalogos átkelőhely.
A pályázathoz kreatív munkát és sok sikert kívánunk!
„… hogy mindenki hazaérjen!”

„A Csongrád-Csanád Megyei Identitás erősítése”című, TOP-5.3.2-17-CS1-2020-00001 
projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. 

A projekt kedvezményezettje a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat."
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