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KÖSZÖNTŐ

TiSZTelT KiSZomboriaK!
■ Szeretném tájékoztatni Önöket arról, hogy 2021. január 1. napjától 
dr. Gácsi Zoltán személyében településünknek új jegyzője van. 

 Dr. Gácsi Zoltán 27 éve már jegyzőként dolgozott, így ez a 
feladatkör és terep nem ismeretlen számára. 1994-től látta el jegyzői 
feladatait Klárafalván, majd 2000. január 1-jétől a Ferencszállással 
létrehozott Körjegyzőségi Hivatalt vezette. 2011. nyarától először 
megbízott jegyzőként, majd 2013. január 1-jétől a Kübekházi Közös 
Önkormányzati Hivatal jegyzőjeként dolgozott. Az elmúlt években 
a Közös Hivatal által ellátott települések köre Tiszaszigettel bővült, 
így már 4 település jegyzői feladatait látta el. A ’90-es évek végén és a 
2000-es évek elején az oktatási, nevelési és szociális feladatok ellátása 
során a Kiszomborral szomszédos Ferencszállás és Klárafalva közös 
társulást alkotott, melynek révén betekintést nyert Kiszombor 
mindennapjaiba is. Az akkor megismert intézményvezetők, orvosok 
a mai napig is aktív résztvevői a település életének, így gyakorlatilag 
könnyen napi kapcsolatban tud kerülni az önkormányzat 
feladatellátása szempontjából meghatározó szereplőkkel. A Hivatal, 
a képviselő-testület és a település lakossága felé az önkormányzat 
szolgálata során nyitott kíván lenni, mert meglátása szerint az 
önkormányzat céljait, a település fejlődését csak közös munkával 
tudjuk elérni. 
 Kívánom Jegyző úrnak, hogy közös munkánk során az első 
napokban tapasztalt hozzáértéssel és lendülettel vezesse hivatalunkat 
és szolgáljuk együtt településünk további építését, fejlődését. 

Szirbik imre
polgármester

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. január 21. napján Tenczerné Bajusz 
Ilona igazgatási csoportvezető asszonnyal 
együtt ismét lehetőséget kaptunk arra, hogy 
felköszönthessük településünk egyik 90. 
születésnapját ünneplő lakosát, Matuszka 
Györgyöt. 

 Gyuri bácsi 1931. január 21. napján szü-
letett, egész életében Kiszomboron élt, elő-
ször Szegeden az akkori CSOMIÉP-nél, 
majd Kiszomboron a Tehenészetben dolgo-
zott Tamás Józsi bácsival együtt, innen ment 
nyugdíjba. Nyugdíjas éveit is aktívan tölti, 
kertészkedéssel, állatok tartásával foglalko-
zik. Öten voltak testvérek, ő a középső gyer-
mekként látta meg a napvilágot. Feleségével 
két gyermekük született, Terézia és György. 
Családja már egy dédunokával is megörven-
deztette Gyuri bácsit. 

 Kívánom Gyuri bácsinak, hogy még soká-
ig maradjon meg közöttünk erőben, egész-
ségben és a családja által nyújtott nagy-nagy 
szeretetben!

■ 2021. január 26. napján volt szerencsénk 
felköszönteni a 90. születésnapját ünneplő 
Tamás Józsefet is. 

 Józsi bácsi 1931. január 26-án született. 
Egész életében Kiszomboron élt, ugyanitt az 
állattenyésztésben dolgozott nyugdíjazásáig, 
Matuszka Gyuri bácsival együtt. Házasságá-
ból két gyermekük született, Rozália és Ju-
lianna. Családja már három dédunokával is 

megörvendeztette Józsi bácsit. Felesége oda-
adó szeretettel ápolja, gondozza betegségé-
ben.

 Kívánom Józsi bácsinak, hogy még soká-
ig maradjon meg közöttünk a családja által 
nyújtott nagy-nagy szeretetben!

Szirbik imre
polgármester

ÖNKormÁNYZaTi HÍreK
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 Önkormányzatunk a kiszombori és környékbeli vállalkozók, mesterek névsorának összegyűjtésébe kezdett, akik gyorsan, hatékonyan 
tudnak segíteni hirtelen adódó problémák esetében, vagy előre tervezett beruházásoknál. Szándékunk szerint közvetlen elérhetősége-
ket szeretnénk biztosítani munkálatokat igénylők és munkálatokat vállalók között. A névsort bővíteni fogjuk folyamatosan, és ismét köz-
zé tesszük.
 Ha valaki jelentkezni szeretne lajstromunkba, kérjük írja meg a kiszomborface@gmail.com e-mail címre, 

vagy a Kiszombor Nagyközség Hivatalos Facebook Profiljára messenger üzenetben.

                              Várjuk a jelentkezőket!                                                      Köszönjük!

VÁllalKoZÓi liSTa  –  HÍD a SZerePlŐK KÖZÖTT

Név TevékeNység elérheTőség

1. Tézsla András Villanyszerelés 06-20/54-42-329
tezsla1963@gmail.com

2. Kajti Imre Hideg-melegburkolás, térkövezés, 
nyílászárócsere

Cím: Makó, Váradi utca 59.
06-20/546-82-95

3. Cseh István Tüzelő- és építőanyag kereskedő Telephely: Kiszombor, Szegedi utca 71.
06-30/273-40-62

4. Bokor Mihály

Nyílászáró, árnyékolástechnika: új ablakok, 
ajtók, redőnyök, reluxák, rolók, roletták, 

szúnyoghálók, szalagfüggönyök, párákányok, 
harmonika ajtók, stb.

Felméréstől a beszerelésig, teljeskörű 
ügyintézéssel, garanciával. 

Garancián túli javítások, rovarhálók, 
redőnyök cseréje, javítása.

Cím: Kiszombor, Kör u. 137.
06-70/506-63-83

5. Csanádi Norbert

Generálkivitelezés: alapozás, falazás, vakolás, 
homlokzati hőszigetelés, burkolás, térburkolás, 

villanyszerelési- és gépészeti munkálatok, 
álmenyezetek, ács munkák, festési munkák, 
gipszkarton falak, kerítés építés, nyílászárók 

cseréje, árnyékolástechnika. 
Napelem rendszerek kiépítése.

06-30/399-66-02

6. Miskolczi István Asztalos munkák Kz., Árpád u. 1. 06-30/461-16-84

7. Kovács Ferenc

 Csapágy, ékszíj, szerszám és munkaruha 
kereskedelem, valamint kézi és kerti szerszám, 

illetve elektromos kisgép és villanymotor 
kereskedés.

szolgáltatásaink: Villanymotor tekercselés, 
házhozszállítás!

Kovács Csapágy Ec.
Telephely: 

5900 Orosháza Kettőssánc Tér 13.
Székhely: 

6775 Kiszombor Torontáli u. 8.
Üzlet:+36-68/510-950 +36 30/690-4774

Ügyintéző: Kovács Ferencné 
tel: +36 30/349-7210

8. Putnoki Gábor Klímaberendezések forgalmazása, telepítése, 
javítása, karbantartása.

+36 30 4664108
putnokiklima@gmail.com

9. Kocsis Roland Szobafestés, mázolás, tapétázás, glettelés, 
külső-, belső festés, dekoráció, díszítő munkák. 06-70/220-5552

10. Horváth Zsolt, 
Maros Farmer Gazdabolt

Műtrágya, vetőmag, növényvédő szer és 
iparcikk kereskedelem. 6900 Makó, Állomás tér 15. (bolt)

11. Szurmai Sándor Dániel
Optikai üvegszálas hálózat, biztonságtechnikai 

gyengeáramú hálózatok kivitelezése, 
üzemeltetése

06-70/424-04-65
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12. Nagy Gábor Kőműves vállalkozó: családi házak felújítása, 
átalakítása, burkolás, térkövezés, stb. 06-20/229-32-49

13. Kovács Nóra Kozmetika Kiszombor, Szegedi u. 1.
06-20/397-70-87

14. Furka Csaba
Gopaint Kft.

Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső-, 
és belső festés, homlokzati hőszigetelés 

kialakítása, ipari festés, tűzgátló bevonatok 
kialakítása, csarnokok illetve hűtőházak 

tűzgátló és korrózió védelme

06-30/497-63-03

15. Kakuszi Ferenc
Kakuszi klímatechnika

Hivatalos Midea és Gree klímaforgalmazó 
és szervizpartner 06-30/787-61-91

16. Megyesi László Villanyszerelő (számlaképes) Kiszombor, Óbébai utca 37/a
06-70/279-18-28

17. Kovács Irén Irisz temetkezés
Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7.

06-20/363-17-29
06-30/269-85-66

18. Sarró Ernő Hideg- és meleg burkoló

Kiszombor, Deák Ferenc u. 39/a.
06-30/99-15-420

sarro352@gmail.com

19. Rajtik Ákos Ács- és bádogos munkák, tetőtéri ablakok 
cseréje, kültéri teraszok, filagóriák elkészítése

Kübekháza, Kossuth utca 354/a.
06-20/556-99-35

20. Kispéter Gyöngyi Biztosítási tanácsadás, biztosítás kötés, 
kárbejelentés, ügyintézés

Kiszombor, Kossuth utca 5.
06-30/965-41-01

gyongyi.kispeter@
allianztanacsado.hu

21. Martonosi Szabolcs Zöldség-gyümölcs kis- és nagykereskedelem Kiszombor, Óbébai utca 3.
06-30/352-39-26

22. Demkóné Zsák Veronika Masszőr, „Veronika masszás” Kiszombor, Zöldfa utca 40.
06-30/723-47-20

23. Szemerédi Zoltán e.v.

Vízvezetékszerelés, szennyvízvezeték-
szerelés, központi fűtés, padlófűtés, 

mennyezet 
fűtés-hűtés, falfűtés, hőszivattyú bekötése, 

karbantartás, stb.

Kiszombor, Régi Makói utca 33.
06-70/317-04-52

24. Vörösné Veiner Zsuzsa
RioRendezvénySzerviz

Esküvők, családi és céges rendezvények 
teljes dekorja, rendezvényszervezés

06-70/314-64-05
rendezvenyrio@gmail.com

25. Horváthné 
Nyári Annamária

Utánfutók, elektromos kisgépek, betonkeverő 
bérbeadásával, fűtött garázsunkban 

személyautók, egyterűek és kisbuszok 
külső- és belső takarításával, kárpittisztítással, 

klasszikus és elektromos kerékpárok 
javításával foglalkozunk. Igény szerint 

hozzuk-visszük az autókat. 

Elérhetőek vagyunk Hétfőtől–Péntekig: 
6:30–20:00

Szombat, Vasárnap: 8:00–20:00
Tel.: +36-20/2883-085

26. 
Rónainé Török Csilla
Tó-party Panoráma 

Panzió

Szálláshely- és wellness létesítmény 
üzemeltetése, művészeti tevékenység 

oktatása

06-20/380-11-59
kiszomborpanzio@gmail.com
www.falusihorgaszturizmus.hu

27. Falusi Turizmus Nonprofit 
Bt.

Szálláshely üzemeltetés, oktatás, táborvezetés, 
szabadidős-, kulturális-, sport- és egyéb 

rendezvények szervezése, lebonyolítása.
06-30/549-92-12

28. Tó-Party Rendezvényház, 
Restaurant & Garden

Rendezvényhelyszín bérbeadása, különböző 
rendezvények szervezése, teljes körű 

lebonyolítása: csoportos összejövetelek, 
eljegyzés, lakodalom, ballagás, 

osztálytalálkozó, 
születés- és névnap, csapatépítő tréningek...

06-30/549-92-12
kiszomborpanzio@gmail.com
www.falusihorgaszturizmus.hu
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ÓVoDai HÍreK

Folytatás a 6. oldalon!

■ egY új éV KeZDeTéN aZ oVibaN
 A 2020-as ünnepi ráhangolódást is felül-
írta a mindannyiunkat érintő Covid-19 ví-
rus. Sajnos, sem a várakozás időszaka, sem 
az ünnepi ráhangolódás, de még az óvo-
dai mindennapok sem voltak olyanok, mint 
máskor. Teljesen eltértek a megszokottól. 
 A Mikulás azért ennek ellenére ellátoga-
tott az óvodánkba, és a gyerekek az abla-
kon keresztül láthatták, beszélhettek vele, 
énekelhettek, verselhettek neki. A szerve-
zők és a szülők leleményessége és a helyzet-
hez való alkalmazkodása így is boldog per-
ceket szerzett az apróságoknak. Az öltözők-
ben hagyott Mikulás csomagok, majd a víz-
keresztkor a csoportajtókban „talált” nagy-
méretű szivacskockák igazi meglepetést je-
lentettek minden kisgyermeknek, amit csak 
fokozott az, hogy a település Önkormányza-
tától is tartalmas, csemegével teli csomagot 
kapott minden óvodánkba járó gyermek.
 A karácsony előtti napokat a legtöbb kis-
gyermek otthon élhette meg, családjával 
együtt készülődhetett. Mi, óvodai dolgozók 
a facebookos csoportokba feltöltött kedves 
üzenetekből és a feltöltött fotókon keresz-
tül láthattuk ovisaink örömét a családi ün-
nepen, vagy akár ajándékbontás közepette.
 Január 4-én nyitott újra az ovink, amikor 
már a legtöbben úgy döntöttek, hogy újra lá-
togatják az intézményt. Így a csoportok je-
lenleg szinte teljes létszámmal működnek, és 
az óvintézkedések betartása mellett folyik a 
nevelő munka. Január első napjaiban min-
den csoportunkban beszélgettünk a család-
dal töltött ünneplésről, az otthoni szokások-
ról, a kapott ajándékokról. Külön figyelmet 
fordítottunk az ajándékozás örömének ki-
hangsúlyozására, hiszen azt is meg kell ta-
nulniuk, hogy adni legalább annyira szép, 
mint ajándékot kapni. Együtt csomagoltuk 
el január 6-án a karácsonyi dekorációt, ezzel 
lezárva egy időszakot, és kezdtünk egy újab-
bat.
 A daduska nénik meglepetésekkel készül-
tek a visszatérő gyermekeknek. Sütöttek tö-
köt, lángost, palacsintát. Annyit, hogy min-
den pocakba jusson bőven.

Szerencsére az időjárás is kedvezett nekünk, 
hiszen megérkezett az első hó, mely sok örö-
met tartogatott az apróságoknak. A friss le-
vegő, a hógolyócsaták, csúszkálások jobb 
kedvre derítettek mindenkit.
 A „Madárbarát Óvodai Projekt” folytatá-
saként közösen emlékeztünk meg kis bará-
tainkról. Énekléssel, verssel, rajzokkal, al-
kotásokkal tettük még színesebbé az erre 
fókuszáló napot. A legszebb munkák a Fo-
lyosó Galériába kerültek. Érdemes minden-
kinek megtekinteni a Barkács Manók kiál-
lítását. Madáretetőket és eleségeket készí-
tettünk csoportonként, melyeket kihelyez-
tünk az óvoda fáira, bokraira. Nagy szeren-
csénkre igazi téli időben sikerült elhelyezni a 
madárcsemegéket. Tudatosan arra neveljük 
évek óta a gyerekeket, hogy óvják, segítsék a 
nálunk telelő madarakat a téli időszakban is. 
Folyamatosan etetjük, itatjuk kis vendégein-
ket, akik majd a tavaszi, nyári időszakban vi-
szonozzák a gondoskodást. 
 A Ficánka csoport madáretetőjét köszön-
jük Tóth Dani és Lajos Hanna apukájának, a 
Katicák etetőjét Török Ákosnak, és a Napra-
forgó és a Napsugár csoportba készített ete-
tőket pedig Pásztor Edvin apukájának. Ele-
séggel töltöttük meg a Makói Nagycsaládos-
ok Egyesületétől kapott madáretetőt is. Se-
gítségükkel valódi tapasztalatokat tudnak 
szerezni, megélni a gyerekek, és sikerül ki-
alakítani egy felelősségérzetet az állatok-
ról való gondoskodás, a természetvédelem 
iránt. 

jani edit, óvodapedagógus

■ A mi óvodánk is segített a kórházak gyer-
mekosztályain fekvő gyerekeken, pontosab-
ban a Mátrix Közhasznú Alapítvány bohóc-
doktorainak csokoládé osztásában. Csatla-
koztunk a „Szeretetcsoki 2020” összefogás-
hoz. Nagy örömünkre sok kisgyermek és 
családja, számos óvodai dolgozó is csatla-
kozott ehhez, és sok-sok „szeretetcsokit” si-
került összegyűjteni és eljuttatni az Alapít-
ványhoz.
Örökbe fogadott óvodánk valamennyi kis 

ovisa és munkatársa– az országos mozga-
lomnak és ezen belül a Henkel Magyaror-
szág KFT. adományának köszönhetően tisz-
tálkodó szerekkel lett gazdagabb. Ezeket a 
tusfürdőket, szappanokat valamennyi kis-
gyermek haza is vihette január első napja-
iban, és még maradt folyékony szappan az 
oviban is. Hálásan köszönjük a Henkel cég 
adományát.
 Vannak olyan kedves örökbe fogadó-
ink, akik a nevelési évben többször is küld-
tek csomagokat nekünk. Takáts-Saáry Szil-
via júliusban, augusztusban és decemberben 
is küldött adományokat. Sztupkai Adrienn, 
Palatinusz Gábor és felesége októberben 
ajándékozott meg minket hasznos küldemé-
nyeikkel. 5 gyermekét egyedül nevelő család 
kapott hatalmas csomagot az egyik örökbe-
fogadónktól - Pusztai Marianntól, decem-
ber végén. Minden kisgyermek az adott csa-
ládban a tartós élelmiszerek és édességek, 
mesekönyvek, írószerek mellé becsomagolt 
ajándékokat is kapott, amit a szülő a kará-
csonyfa alá tett, hogy a tényleges ünnepna-
pon is legyen valódi meglepetés. A szülőkről 
sem feledkezett meg. Hálás köszönettel tar-
tozunk az ilyen nagylelkű embereknek! Sok 
kedves ember, művész, cég csatlakozik eh-
hez a kiváló mozgalomhoz! Látható, hogy a 
jó szándék tényleg jó szándékot szül. Nagy-
szerű, hogy a mi óvodánk és óvodásaink, 
sok zombori család is részesül belőle.
 Helyi szakemberek is segítségünkre siet-
tek az év első napjaiban, amikor meghibá-
sodott a gyermekmosdókban néhány csap-
telep, és a régi vízmelegítő bojlerünk helyére 
a korábban megvásárolt újabb készüléket is 
felszerelték, teljesen ingyen. Itt szeretném a 
nyilvánosság előtt megköszönni a SZEMKO 
épületgépészet- azaz Szemerédi Zoltán-
nak és munkatársának, hogy azonnal segít-
ségünkre voltak. Nagyon hálásak vagyunk 
érte!
 Az utóbbi napokban azoknak a kedves 
szülőknek nyújtottunk tájékoztatást és köz-
vetlen segítséget, akik további egy évre még 
óvodába szeretnék tartani tanköteles korú 
gyermekeiket. 

■ Néhány hete, 2020. november 24-
én helyezték örök nyugalomra Papdi 
Mihály Ferencnét (Margó nénit) 
községünk megbecsült lakosát, aki 
1983-2011 között a Kiszombor Nagy-
községi Közös Tanács Vb., majd a 
Polgármesteri Hivatal munkatársa-
ként dolgozott, először adóügyi, 
majd gyámügyi és gyermekvédelmi 
igazgatási ügyintézőként. Emellett 

igazgatási csoportvezetői és anya-
könyvvezetői feladatokat is ellátott. 
 Családja és munkája mellett min-
denkor a faluközösség érdekében 
tevékenykedett. Feladatait mindig 
felelősségteljesen, lelkiismeretesen, 
magas színvonalon végezte. Bár idő-
közben nyugdíjas lett, hivatalunk 
életében 2011 őszéig továbbra is te-
vékenyen részt vett, szükség esetén 

bármikor számíthattunk mi is és a la-
kosság is szakértő segítségére. 
 Halála nagy veszteség nemcsak 
a családnak, hanem a településnek 
is. Ezúton szeretnénk végső búcsút 
venni tőle. Emlékét megőrizzük!
          

kiszombor Nagyközség 
Önkormányzata 

gYÁSZHÍr



Ha kellett, közreműködtünk az Oktatási Hivatal elektronikus felületén található adatok kitöltésében, a dokumentum nyomtatásában. Foga-
dóórákon nyújtottunk tájékoztatást a gyermekek fejlettségi szintjéről, a nevelési tapasztalatainkról, nyújtottunk szakmai segítséget a gyer-
mekek szüleinek, hiszen az együtt nevelést, a gyerekek optimális fejlesztését csak támogató partneri kapcsolatban lehet megvalósítani. 

börcsökné balázs márta, 
óvodavezető
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iSKolai HÍreK
■ A 2021-ben megjelenő első iskolai újság-
cikkben az intézmény minden dolgozójának 
nevében mindenkinek boldog új évet kívá-
nok! 
 Minden tanévet úgy indítunk, hogy mun-
katervünkben és az eseménynaptárunkban 
megtartjuk az időtálló programokat, a ta-

pasztalatok alapján tökéletesítjük és újdon-
ságokkal színesítjük rendezvényeinket. Bát-
ran mondhatom, hogy még nem fordult elő 
egyszer sem, hogy a programok nagy része 
„dobozban maradt”, azaz egyáltalán nem 
tudtuk megrendezni. A pandémia rajtunk is 
nyomot hagyott, e tekintetben kicsit szomo-

rúak vagyunk. Tanulmányi területen azon-
ban már mást mutat a kép, hiszen változ-
tattunk a felső tagozatos munkarendünkön, 
egésznapos oktatást vezettünk be. Milyen 
változást jelentett ez a rendszer az eddigiek-
hez képest?

Folytatás a 8. oldalon!
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■  ZÁrVaTarTÁS iDejéN
 Nem szívesen emlegetjük a hátunk mö-
gött lévő 2020-at. Ha lehetőségünk lenne rá, 
inkább előre pörgetnénk kicsit az időt, be-
kukkantanánk a függöny mögé, hogy lássuk, 
mire számíthatunk az idén… 
 Egy gondolat erejéig azonban hadd tekint-
sünk vissza mégis. 
 A könyvtárban, ha november, akkor Nagy 
Dia (hó)Nap. Sajnos múlt év november 11-
én szertefoszlott az a remény, hogy legalább 
a kisebbeknek szerezhessünk örömet. Ek-
kor ugyanis meghívjuk az óvodásokat, az al-
sós diákokat, nézzenek meg egy-egy diafil-
met nálunk. A csoportok van, hogy előre jel-
zik, milyen témával kapcsolatban keressünk 
és fűzzünk be filmet. Az okos - azaz a taní-
tó jellegű - mesék mellé játékos feladatokkal 
készülünk a kicsiknek, melyet mi lehet, hogy 
jobban szeretünk(!?), mint ők, hiszen olyan 
kis okosak, bátrak, ügyesek, öröm őket hall-
gatni! Mivel nem kerülhetett sor a könyv-
tári diavetítésre, van egy remek ajánlatunk 
mindazoknak, akik szeretnének otthon di-
ázni akkor is, ha nincs kéznél diavetítő. 
 Az internetes böngészőjük címsorába ír-
ják be a „Diafilm - filmek, mesék gyerekek-
nek” (http://bit.ly/YouTubeDiafilm), s erre 
rákattintva, sok-sok diafilmet találnak. Van-

nak köztük, amelyeket ismert emberek me-
sélnek el, vannak, melyet mi magunk ol-
vashatunk fel. A http://dydudu.hu/diafilm/
diafilm.html címen pedig rengeteg régebbi 
dia közül válogathatnak. Érdemes fölkeres-
ni ezeket az oldalakat, de előtte készítsenek 
egy meleg teát, kuckózzanak be, és szánja-
nak egy-két estét a diázás örömének.
 Próbáljuk önöket kárpótolni az olvasás te-
rén is. Már több ízben helyeztünk ki az au-
tóbuszmegállóba ingyen elvihető könyve-
ket. Minden egyes könyv külön csomagolást 
és leírást kap. A mellékelt papíron tájékoz-
tatjuk önöket, hogy a könyvet nem kell visz-
szahozniuk sem a megállóba, sem a könyv-
tárba. Kérjük azonban önöket, miután haza-
vitték a választott kötetet, tegyék karanténba 
1-3 napra! Ezután biztonsággal olvasható! 
 Egyeztettünk polgármester úrral, hogy 
milyen módon tudnánk megoldani azt, 
hogy beiratkozott olvasóink ne maradjanak 
olvasnivaló nélkül. A főbejárat melletti ab-
lakban „KönyvAblak” néven olyan pontot 
alakítottunk ki, mellyel lehetővé tesszük az 
előre kikért könyvek kölcsönadását. Igyek-
szünk olyan, mindenki számára biztonságos 
körülményt teremteni a könyvek átadás-át-
vételénél, hogy a lehető legkevesebb legyen 
a kockázat.  Az ablakot naponta fertőtlenít-

jük, helyeztünk ki kézfertőtlenítőt, tehát azt 
érkezéskor és távozáskor is tudják használ-
ni. Az általunk előkészített és becsomagolt 
köteteket vagy a nyomtatott anyagot a leg-
biztonságosabban kezeljük, azonban kérjük 
önöket, körültekintően (1-3 napos karantén 
után) használják azokat.
 Szíveskedjenek elfogadni, hogy a fénymá-
solásra és szkennelésre érkező ad hoc kérése-
ket NEM áll módunkban teljesíteni. (A nem 
sürgős másolatokat, illetve szkenneléseket 
egynapos határidővel el tudjuk vállalni, 
másnap lehet érte jönni. Ezt kicsit megbo-
nyolítottuk, de erre is van a KönyvAblakban 
megoldás, csak követniük kell az utasítást.)
Kérjük olvasóinkat, csak a feltüntetett idő-
pontokban látogassák a KönyvAblakot, és 
minden esetben használjanak védőmaszkot, 
azt akkor is tegyék föl, ha egyedül tartózkod-
nak az ablaknál!! Vigyázzunk egymásra!

 Szeretnénk, ha többen igénybe vennék 
házhozszállítási szolgáltatásunkat! Higy-
gyék el, nekünk nem okoz fáradságot, ké-
nyelmetlenséget, nagyon szívesen járulunk 
hozzá, hogy a téli estéiket olvasásélménnyel 
gazdagítsuk! Ehhez csak egy telefonhívás, 
egy üzenetküldés szükséges, és kézbe vehe-
tik a következő kedvenc könyvüket. 

KÖNYVTÁri HÍreK

A tanulók órarendje egy kicsit „lazább lett” 
a tanórák között szaktárgyi felkészítőkkel, 
ahol az aznapi házi feladatot oldják meg 
szaktanári segítséggel. A tanulószobára azok 
a leckék maradnak, amiből nincs ilyen fel-
készítő óra. Annak reményében választot-
tuk ezt a formát, hogy a tanulók osztályza-
tai javulni fognak. A félévi osztályzatok azt 
mutatják, hogy az egy évvel ezelőtti ered-
ményekhez viszonyítva az osztályokban el-
indult a jegyek lassú javulása. A rendsze-
res tanulásra szoktatás sok türelmet és ki-
tartást kíván. A tanulás technikája csak a si-
ker egyik fele, a másik a szorgalom. Jó szán-
dékkal, kitartással mindkettő elsajátítható. 
Kollégáimmal azért dolgozunk, hogy rend-
szeres tanulásra (munkára) neveljük tanít-
ványainkat. Ne elégedjenek meg a szüksé-
ges és elégséges osztályzattal, hanem tudato-
san készüljenek a továbbtanulásra, jövőjük 
tervezésére. Sokat jelentett az is, hogy csak 
egy hetet tanítottunk digitálisan, ami a haté-
konyságot segítette. (Erre azért volt szükség, 
mert a technikai személyzet több mint fele 
beteg volt, és a takarítást, fertőtlenítést nem 
tudtuk volna megoldani.) 
 A hiányzási statisztikáink azt mutatják, 
hogy viszonylag alacsony számban jelent 
meg a koronavírus, reméljük, hogy ez így is 
marad! A személyes találkozást még mindig 
kénytelenek vagyunk mellőzni, ezért a szülői 
értekezlet legfontosabb információit írásban 

juttattuk el a családoknak, s csak fogadódél-
után biztosításával, egyenkénti időbeosztás-
sal, fertőtlenítéssel igyekeztünk biztosítani a 
kommunikációt.
 Betervezett programjainkat, melyek a ta-
nulmányi élet mellett színesítik a hétközna-
pokat, sajnos, egyelőre nem tarthattuk meg. 
Most minden az online térben zajlik, s ez 
nem olyan élvezetes, mint a személyes jelen-
létet igénylő program. A nyolcadikosok sem 
tudtak bekapcsolódni élőben a középiskolák 
nyílt napjaiba, így csak a digitális anyagok, 
a papíralapú ismertetők és az osztályfőnöki 
konzultáció segítette a családokat a döntés 
meghozatalában.
 Nagyon várjuk már és nagy szeretettel ké-
szülünk a nagycsoportosok fogadására is. 
Erre az időre, már legkevesebb havi egy al-
kalommal kapcsolatba kerültünk egymással. 
Ha nyilvánosak lesznek a február eleji kor-
mányzati lépések, a terveinken sokat tudunk 
módosítani. Ha a gyülekezési korlátozások 
szelídülnek, azonnal elkezdjük a látogatáso-
kat, vendégül látást, visszatérünk a „Hívogat 
az iskola” és a „Nyitott kapuk” programok-
hoz. Amennyiben továbbra sem lehet sze-
mélyesen találkozni, videofilmekkel és írá-
sos formában mutatkozunk be a nagycso-
portosoknak és szüleiknek. Az iskolában el-
telt tanulmányi eredményekről, az órák han-
gulatáról is elektronikus úton küldünk híre-
ket.

Örömünkre szolgál, hogy a hideg idő elle-
nére az Óbébai utcai nagy épületünk belül-
ről szépen megújul: a decemberben elkezdő-
dött meszelés, festés, januárban fejeződik be. 
Öröm látni, hogy a több mint 10 éve felújí-
tott helyiségek – bár nagyon jól bántunk ve-
lük, és vigyáztunk az állapotukra – hogyan 
szépülnek a festők szorgalmas keze nyomán.  
Sajnos akad néhány gyermek, aki igyekszik 
visszaamortizálni. Őket igyekszünk kiszűr-
ni, s a szülők segítségével elérni, hogy vi-
gyázzanak a környezetükre, hiszen a szemé-
lyes felelősségvállalás már itt elkezdődik.
 Az iskolai farsang zárja a téli ünnepkört. 
Szerencsére erről nem kell lemondanunk, 
osztályszinten lehetőség lesz megtartani, 
melyet az osztályfőnökök szerveznek. 
 Szeretném megköszönni a kedves szülők-
nek gyermekük maszkviselésében tanúsított 
együttműködését! A tanteremben nem köte-
lező viselni, ott mindenki maga döntheti el, 
viseli-e vagy sem. Beléptető rendszerünk, a 
rendszeres kéz-és bútorzat-, nyílászáró fer-
tőtlenítés, szellőztetés, remélem, meghoz-
za gyümölcsét, és továbbra is ellenállunk a 
betegségeknek. Nagyon bízom abban, hogy 
a második félév valamelyik hónapja vissza-
hozza azt a lehetőséget, hogy az iskola min-
denki számára kinyithassa kapuit! 

Szabóné Vígh erzsébet
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kedves Olvasónk, könyvtárhasználók!

A 484/2020. (XI. 10.) korm. rendelet értelmében 
2020. november 11-től könyvtárunk ZÁrvA tart.

A koronavírus következtében kialakult veszélyhelyzet miatt a kiszombori
Közművelődési Könyvtár

(6775 Kiszombor, Szegedi u. 2/B főbejárat melletti ablakban)

KönyvAblak-ot
működtet, mely keretében (a zárvatartás alatt is) kölcsönözhetnek Olvasóink.

A könyvAblak-os kölcsönzéskor az előzetes megrendelés utáni másnaptól bonyolítható le 
a könyvek visszaadása és átvétele.

(Kivéve a hétvégén és a Somogyi-könyvtárból érkező kérések, ezekről külön tájékoztatjuk Önöket.)
A szolgáltatás az alábbi időpontokban vehető igénybe:

kedd, szerda, péntek: 8.00-12.00 óráig
csütörtök: 10.00-15.00 óráig

•	 A	szolgáltatást	a	könyvtár	beiratkozott	olvasói	vehetik	igénybe!
•	 Kölcsönzésre	csak	előzetes	megrendelés	alapján	van	lehetőség	ami	e-mailben,	telefonon	vagy	messengeren	történhet.
•	 Olvasóink	-	várhatóan	egy	munkanapon	belül	-	e-mailben,	üzenetben	kapnak	választ	a	könyvek	átvételéről.
•	 Amennyiben	az	olvasónál	van	kölcsönzésben	lévő	könyv,	azt	kérjük,	hozzák	vissza	otthonról,	és	az	erre	a	célra		 	
 kihelyezett dobozba kérjük beletenni!
•	 A	kért	olvasmányokat	összekészítjük	és	kérjük,	hogy	az	igényelt	könyveket	1	héten	belül	szíveskedjenek	átvenni	a		
 megjelölt időpontokban!
•	 A	zárvatartás	alatt	késedelmi	díjat	nem	számolunk	fel.	
•	 Kérjük,	hogy	mindenki	hozzon	magával	táskát,	amelyben	a	könyveket	elviheti.
•	 Fénymásolásra	egyelőre	nincs	lehetőség,	azonban	nyomtatásra igen. A nyomtatandó dokumentumot küldjék a   
 kzkonyvtar@gmail.com e-mail címre vagy szintén a messenger alkalmazásban a könyvtár vagy magán messengerünkre.    
   (Felhívjuk figyelmüket, hogy a messenger alkalmazásban küldött anyagok minősége (leginkább fotózott dokumentum)  
   nem teljesen tökéletes, ezt vegyék figyelembe!) A nyomtatott anyagokat szintén a fenti időpontokban vehetik át.

Átvételkor kérjük az egészségvédelmi intézkedések betartását, tehát a könyvAblak-ot az egymástól 
megfelelő távolságtartással és a maszk rendeltetésszerű használatával vegyék igénybe -

a maszkot akkor is, ha éppen egyedül tartózkodnak ott!

 „Olvassa, amit írtam, az olvasás 
öröméért! Bármi egyebet talál ben-
ne, arról árulkodik, amit magával 
hozott az olvasáshoz.”

Ernest Hemingway
 
…és ami tavaly elmaradt; szeretnénk meg-
köszönni minden kedves olvasónknak, hogy 
2020-ban is minket választottak!
 Köszönjük a hivatali lányok, fiúk munká-
ját, polgármester úr és a képviselő-testület 
támogatását, a közmunkaprogramban részt 
vevők segítségét. 
 Köszönjük a Somogyi-könyvtár munka-
társainak, hogy a múlt évben is számíthat-
tunk rájuk; a szakmai támogatással, az új 
könyvek beszerzésével-feldolgozásával, a 
programokkal, valamint a könyvtárközi köl-
csönzésekkel kapcsolatban!

adrián renáta, Nógrádiné Vigh Krisztina



■ Intézményünk életében az év utolsó hó-
napja csendesebben telt a nappali ellátás 
intézményen belüli szüneteltetése miatt.  

 A korábbi évek hagyományaitól eltérve 
az ünnepek közeledtével, idős ellátottja-
inkat az otthonukban leptük meg szerény 
ajándékokkal. 
 Közös kezdeményezésnek és összefo-
gásnak köszönhetően a nehéz helyzet-
ben élő kisgyermekes családok, egyedül 
élő idősek részesültek „KISZOMBORI 
SZERETETCSOMAGban”. 
 Az „ADNI ÖRÖM” jótékonysági gyűj-
tés november 30-án indult, s a községben 
élők összefogásának jóvoltából a Család-
segítő és Gyermekjóléti Szolgálat munka-
társai 32 család számára állítottak össze 
tartós élelmiszerből, édességből és tisztál-
kodási szerekből álló karácsonyi csoma-
gokat. 

 A szolgálat közreműködésével 47 gyer-
mek kapott karácsonyi szeretetdobozt. A 
gyerekek „megálmodhatták” karácsonyi 
ajándékaikat, melyet a Magyar Reformá-
tus Szeretetszolgálat és a Kiss Csillag Ala-
pítvány váltott valóra. 
 A Katolikus Karitasz kiszombori tagjai 
és önkéntesek összefogásával a szeretet je-
gyében 208 adag töltött káposzta készült 
intézményünkben. A meleg étel házhoz 
szállítását segítők végezték, mely 36 család 
napját ízesítette meg. 
 Ezúton KÖSZÖNJÜK MINDENKI-
NEK a nagylelkű adományokat, az áldo-
zatos munkát, mellyel hozzájárult e nemes 
kezdeményezésekhez. 

10 KISZOMBORI HÍRADÓ 2021.  FEBRUÁR

■ Így új év elején mindenki - civil szerve-
zet is – a jövőbe tekint, tervez, illetve ter-
vezne, milyen programokkal színesítse 
közösségünk életét az idei évben. A kö-
rülmények a közeljövőben, sajnos, ren-
dezvényeket nemigen engednek. 
 
 Így talán leghamarabb az április-má-
jusra tervezett programok megtartása lesz 
lehetséges. Elkészült ugyan a Kiss Má-
ria Hortensia Honismereti Kör 2021-re 
szóló programterve, de ez folyamatosan 
meg fog újulni, talán ki fog egészülni, hi-
szen függ minden a tőlünk független kö-
rülményektől. Hagyományos kora tavaszi, 
nyár eleji és nyári programjainkat valószí-
nűleg – bízzunk benne – megtarthatjuk: 
húsvétoló rendezvényei (húsvéti tojásbo-
kor, süteményvásár, húsvétvasárnapi ren-
dezvény), retrómajális, honismereti tábor, 
Szent Iván-éji tűzugrás, 13. kukorica-út-
vesztő.
 
 Természetesen minden új program-
ról tájékoztatást adunk a https://www.
facebook.com/kzhonismeretikor olda-
lon.
 
 A következő - remélhetőleg rövidebb 
időszakra, egyet egész évre - érdekes játé-
kokat ajánlunk.

I. A kMhhk FelhÍvÁsA minden kor-
osztálynak 2021. évre 
 Ismerjük népszokásainkat?  Ismerjük 
meg népszokásainkat!
 Célunk, hogy felelevenítsük népha-
gyományainkat azokban, akik isme-
rik, és segítsünk megismertetni régi ér-

tékeinket azokkal, akik még nem is-
merik ezeket. Egész évben megjelenik 
képregénysorozatunk havonta két alka-
lommal a Kiss Mária Hortensia Honisme-
reti Kör facebook oldalán. Képeket láthat-
nak majd szöveg nélkül.
 Feladat lesz: a képekhez, melyek kifeje-
zik az adott naphoz kötődő hagyományo-
kat, intelmeket, készüljön szöveg, mely a 
játékos gondolata szerint illik a képekhez. 
Persze, nem árt, ha utánanéz a játékos a 
hagyománynak, hisz ezzel felelevenít, il-
letve tanulhat is, de FONTOS: saját szava-
ival írja le. 
Kitöltési útmutató! A képekhez tarto-
zó válaszok, gondolatok elküldéséhez 
több lehetőség is adódik. A résztvevő ki-
nyomtatja, majd fotóként elküldi, vagy 
akár kéri wordben, és kitöltve eljuttatja a 
kzhonismeretikor@gmail.com levélcím-
re.
 Akár magánüzenetben is eljuttathatja 
a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör 
facebook oldalán. 
 A játékba folyamatosan is be lehet csat-
lakozni. Az év végén pontozás alapján az 
első három legtöbb pontot szerző játékost 
meglepetésajándékkal jutalmazzuk. (Ami 
egyelőre nekünk is meglepetés, hiszen 
adomány lesz.)

II. Télűző játékra hívjuk, hívunk!! 
Riasszuk el a telet Kiszomborról együtt!  A 
busók idén nem segítenek, de megy ez ne-
künk talán most imigyen is.  És kis, hu-
moros színfoltokkal vidámítsuk egymást! 
 
 Készítsen kiszebábot a háza elé, udva-
rába! (Már mi is készítjük.) Küldje el a 

készült fotót a kzhonismeretikor@gmail.
com levélcímre február 14-éig a név nél-
küli megjelenéshez hozzájárulással 
együtt. 
 Farsangfarka napjain, február 15-17-
én éjfélig, lehet majd szavazni a három 
legjobb, leghumorosabb kiszebábra a 
Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör 
facebook oldalán. 
 A legtöbb tetszést kapó 3 kiszebáb ké-
szítője 6, 4 és 3ooo Ft - os ajándékkosarat 
kap, az átvételről tájékoztatni fogjuk majd. 

III. gyerMekekNek:
FARSANGFARKA  1. napján, február 14-
én, 10 aprócska, jelképes kiszebábot rej-
tünk el községünk pontjain, látható he-
lyen, kék nejlontasakban.
Az ügyes gyermekmegtaláló messengeren 
jelentkezik, a talált kisze ellenében ajándé-
kát a megbeszélés szerint átveheti. (Belépő 
a 13. kukorica-útvesztőbe és boldogság-
hormon-csokoládé.)

kIs ZOMbOrI FüZeTek 4. 
kIsZOMbOr egykOrON
 A régi kiszombori képek alapján készü-
lő kiadvány a szerkesztés utolsó szakaszá-
ba lépett. A nyomda választása folyamat-
ban. 
  HA szívesen támogatást nyújtana a 
megjelenést segítendő, hívja a 06-30/499-
8686-os számot, illetve aki utalásos ado-
mánnyal szeretné támogatni, ezen a szám-
laszámon megteheti: 56800016-10007833.
 Előrendelését a kzhonismeretikor@
gmail.com levélcímen is leadhatja.

a honismereti kör nevében 
endrész erzsébet

HoNiSmereTi HÍreK

KiSZombori SZociÁliS éS gYermeKjÓléTi iNTéZméNY HÍrei

„Nem az számít, 

hogy mennyit adunk, 

hanem 

hogy mekkora 

szeretetet fektetünk 

az adásba”.

/Teréz anya/
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VÁlYogoSi HÍreK
•  A SARS-CoV-2  koronavírus okozta vi-
lágjárvány magyarországi őszi, második 
hulláma miatt elrendelt veszélyhelyzettel ( 
2020. 12.11, V5 ), a horgászattal, a horgász 
- és horgászsport rendezvényekkel, vala-
mint horgászati ügyintézéssel, kapcsolatban 
kérjük, tájékozódjon facebook profilunkon, 
honlapunkon, megyei szövetségünk honlap-
ján  http://horgaszcsmszov.hu/portal/ vagy 
az országos médiában.
•  A 2020. évi éves és II. féléves területi je-
gyek érvényessége 2021. január 31.
A fogási napló leadási határideje 2021. feb-
ruár 28. Annál az Egyesületnél kell leadni 
összesítve és lezárva, amelyik egyesület kiál-
lította. Késedelmesen leadott vagy nem ösz-
szesített napló pótdíjat von maga után. Ké-
rünk benneteket, hogy a halőrház postalá-
dájába és a művházhoz NE dobjátok be a 
naplókat, mert azok ürítése nem megoldott.
Kiszomboron: 
 • Tóth János Kiszombor, 
    Móricz Zsigmond u. 14. postaláda 
 • Bujdosó Géza Kiszombor, 
    Kör u. 95. postaláda
Makón: 
 • Aranyhal Horgász és Állateledelbolt 
    Makó, Aradi u. 28.
 • Oláh Sándor Makó,  
      Kisfaludy u. 16. postaláda.
Azon egyesületi tagtársaink, akik más egye-
sületnél tervezik tagságukat 2021. évben, 
nekik Oláh Sándornál kell leadniuk napló-
jukat /az igazolás miatt/.
•  Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy a Vá-
lyogos árai NEM változnak, Közgyűlést és 
Állami horgászvizsgát, horgászversenyt a 

hatályos rendelkezések alapján, azok vissza-
vonásáig nem tudunk tartani. 
Területi /Állami jegyek kiadása február 01-
vel indul, sajnos, a járvány okozta korláto-
zások miatt, CSAKIS telefonos egyeztetés 
alapján: Oláh  Sándornál,  tel.: 70 / 327-8862. 
Türelmeteket kérjük, lassan fog haladni…

• A törpeharcsa szelektív halászata során 
sporttársaink a múlt évben több mint 612 kg 
kártevőt távolítottak el tavunkból. Köszönet 
munkájukért. Ezzel is nagyban hozzájárul-
tak tavunk minőségének javításához.
• 2020. évben 36 mázsa háromnyaras, 2 má-
zsa kétnyaras, 2 mázsa egynyaras pontyot, 
6000 süllő, és 2000 csukaivadékot, valamint 
25 mázsa vegyes keszeget telepített egyesü-
letünk. A 2021. évi tervezett telepítéseink 
függenek egyesületünk anyagi helyzetétől, a 
megvásárolt területi jegyek számától, vala-
mint a haltermelők felhozatalától.
• A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17. §-a 
alapján kérjük a tópartra kutyával kilátoga-
tókat, hogy kutyáikat pórázon vezessék, el-
kerülve ezzel a vélet-
len támadásokat, at-
rocitásokat. 

• Egyesületünk elin-
dított egy Facebook 
profilt  „Vályogos Tó 
Kiszombor” néven. 
Célunk egyesületünk 
tagságán túl a hor-
gászat iránt érdek-
lődők gyors és kor-
rekt tájékoztatása. Bí-

zunk benne, hogy munkánk nem volt hiába-
való, és hasznos információval fogunk szol-
gálni ebben a médiumban is. Információink; 
-reményeink szerint- párhuzamosan fognak 
megjelenni a valyogos.hu oldallal, egyesü-
letünk hírlevelével valamint a helyi médiá-
val, de talán kicsivel gyorsabban és szélesebb 
körben. Köszönjük a jelöléseket & visszajel-
zéseket!
• 2020. évben 3 vizsganapon 22 fő vizsgá-
zott le egyesületünk vizsgabizottsága előtt. A 
covidjárvány tekintetében ez jónak mond-
ható. Bízunk benne, hogy 2021. évben jobb 
eredményeket tudunk felmutatni. A Halgaz-
dálkodási Tv. előírásainak megfelelően 2014. 
évtől folytatjuk ezt a tevékenységet, melynek 
fő célja az volt, hogy egyesületünk utánpót-
lásának biztosításán túl a helyi, illetve kör-
nyékbeli horgászni szándékozókat segítse. 
Sajnos, az egyesület által felajánlott ingyenes 
felkészítést a minimális 5 fő jelentkező meg 
nem léte miatt nem sokszor tudtuk azt meg-
valósítani. 

■ aDNi jÓ!
 Karácsonyi ajándékcsomagot kapott öt 
család, akinek gyermekei a Kiszombori Dó-
zsa Gy. Á. I. alsó tagozatába járnak. Adni 
örömteli, és jó látni ezt a kicsinyek és szüle-
ik arcán is. A "Küzdj meg a bajnokkal!" ala-
pítvány, amelynek elnöke Süli András - rég-
óta együttműködik községünkkel és az isko-
lával. Így más települések mellett ide is jutott 
a meglepetéscsomagokból. A "Küzdj meg a 
bajnokkal" országos hírnevű program már 
eljutott kétszer is a felsősökhöz, olimpiko-
nokkal találkozhattak, akik a sportos életre 
és a kitartásra biztatták a fiatalokat a közös 
sportfoglalkozáson.
 Visszatérve az ajándékozásra, amely a 
Covid-19 és a megbetegedések miatt a Mó-
ricz utcai épület előtt történt a szülők és a 
gyermekeik részvételével. Aki nem tudott 
részt venni annak is eljuttattuk. Az OVA 
programjait lelkesen támogatók közül még 
három szülő részesült figyelmességbe: Tóth 

Gábor, Fancsali Zoltán és Csanádi Zoltán. A 
napokban a pályázati pénzből vásárolt lap-
top is "gazdára" talált, amelyet ezután az ok-
tatás színvonalának javítására használhat-
nak.
 
 Köszönettel tartozunk azoknak, akik re-
ánk figyeltek, és segítették a céljaink megva-
lósítását. Reméljük, hogy továbbra is lelke-
sen támogatnak. 

Adószám: 18290763-1-06. 
Bankszámunk: 56800016-100114949

Süliné rácz emőke
kuratóriumi elnök

Folytatás a következő oldalon!
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• December 08-án kihelyezésre került a tó 
partvonalán 6 db fedett és 3db asztalos ki-
ülő, ezzel is növelve a kilátogatók kényelmét. 
Köszönjük Kiszombor Nagyközség Önkor-
mányzatának.
• Az enyhe decemberi időjárásnak köszön-
hetően a csatornahálózatban felhalmozódott 
vizet sikerült a tóba terelnünk, így közel 15 
cm-rel emelkedett annak vízszintje.
• Az időjárási viszonyokra tekintettel: - A 
balesetek, tragédiák elkerülése céljából fel-
hívjuk a horgászok és a természetjárók fi-
gyelmét a jégen való tartózkodás alapve-
tőbb szabályaira. A szabad vizek jegén tar-
tózkodni csak akkor szabad, ha a jég kellő 
szilárdságú, nem olvad, illetve nem mozog. 
A gyakorlati tapasztalatok alapján az állóvi-
zek jege akkor tekinthető kellő szilárdságú-
nak, ha vastagsága eléri vagy meghaladja a 
10-12 cm-t.
Fontos, hogy a jeges vízből, a jégből men-
tett embert azonnal ne vigyük túlfűtött me-
leg helyre, dörzsöléssel próbáljuk a vérke-
ringését beindítani, természetesen előzőleg 
a jeges ruházatától meg kell szabadítani. Az 
ilyen személyt minden esetben, orvosi első-
segélyben, orvosi ellátásban kell részesíteni.
Kérjük, NE menjenek a Vályogos jegére!

• Egyesületünk tisztelettel megköszöni a 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzat tá-
mogatását, Kiszombori Rendőrőrs és a 
Kiszombori Határrendészeti Kirendeltség, 
a Kiszombori Polgárőr Egyesület együtt-
működését. Továbbá mindazok segítségét, 
akik közvetve vagy közvetlenül hozzájárul-
tak egyesületünk sikereihez, rendezvénye-
ink lebonyolításához, valamint mindazok-
nak, akik a szervezett környezetrendezési és 
vízpótlási munkálatokban részt vettek.  

• A 2019. évi személyi jövedelemadó 1 
%-ának felajánlásából egyesületünk 2020. 
évben 210.898 Ft kapott, amit környezetren-
dezéshez szükséges gépek karbantartására és 
üzemeltetésére használtunk fel.

 A felajánlásokat köszönjük, és bízunk 
benne, hogy a 2021. évben is számíthatunk 
támogatásaitokra.

Vezetőség


