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SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
 A képviselő-testület a 2017. november 28-án 
tartott soros ülése első napirendjeként elfogadta a 
polgármesteri jelentést. 

A rendelettervezetek, döntési javaslatok napirendi 
pontban
módosította: 
- az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szó-
ló 8/2017.(III. 1.) önkormányzati rendeletet,
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
10/2015.(V. 27.) önkormányzati rendeletet,
döntött: 
- a Kiszombori Ifjúsági Központ (KIK) Ady Endre 
Művelődési Házba 2018. január 1-től 2018. február 
28. napjáig történő ideiglenes áthelyezéséről, amely 
a KIK nyitvatartását nem érinti, azonban az áthelye-
zést megelőzően az csak konkrét, előre megterve-
zett rendezvények ideje alatt tart nyitva,
- a Települési Arculati Kézikönyv (TAK) elfogadásá-
ról, 
- a településkép védelméről szóló rendelet végle-
ges tartalmának testületi döntésre történő elkészíté-
séről,
- a falugyűlés időpontjának 2018. január hónapra 
történő áthelyezéséről,
- a házhoz menő lomtalanítási rendszer bevezeté-
séről,
- az adósságkonszolidációban nem részesült tele-
pülési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása 
támogató okirat módosításáról, 

- karácsonyi csomag biztosításáról gyermekek ré-
szére, 
- arról, hogy a Kiszombori Híradó című önkor-
mányzati havilap a továbbiakban is maradjon meg 
önálló önkormányzati kiadású lapnak,
- a Csanád Média Kft. helyi települési havilap meg-
jelentetésére vonatkozó ajánlatáról, 
- a József Attila Kiszombori versesfüzet hason-
más-kiadás utánrendelésének módosításáról, 
- a karácsonyi díszkivilágításra vonatkozó meg-
rendelés módosításáról,
elfogadta:
- a csapadékvíz-csatorna hálózat fejlesztéséről 
szóló tájékoztatást,
egyetértett:
- a Kiszombori Karátson Emília Óvoda intézményi 
tanfelügyeleti ellenőrzést követő, 5 évre szóló intéz-
kedési tervével,
felhatalmazást adott: 
- Makó Város Önkormányzatának, mint gesztor 
Önkormányzatnak, hogy a Makó és Térsége Ivóvíz-
minőség-javító Önkormányzati Társulás társult tele-
pülésein az Alföldvíz Zrt. mint üzemeltető által ide-
iglenesen elhelyezett ivóvíz-konténerek üzemelteté-
si költségeinek biztosítása érdekében 21.120.000 Ft 
összegben pályázatot nyújtson be.

A harmadik napirendi pont keretében felülvizsgálta a 
helyi adórendeleteit, és akként határozott, hogy 
- sem az iparűzési adó, sem a magánszemélyek kom-

munális adójának évi mértékén nem változtat;
- új adómentességet, adókedvezményt nem biztosít,
- adómentességet nem szüntet meg, adókedvez-
ményt nem szűkít,
- új települési adót nem vezet be,
- talajterhelési díj megfizetése alóli mentességet, díj-
kedvezményt nem szüntet meg, nem szűkít.

Negyedik napirendi pontként módosította a temetők-
ről és a temetkezésről szóló 20/2000. (IX. 26.) KKÖT 
rendeletet. 

Az ötödik napirendi pontban elfogadta a Polgármes-
teri Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót. 

Végül hatodik napirendi pontként, zárt ülésen dön-
tött: 
 a 2018. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj-
pályázatok elbírálásról az alábbiak szerint: 
az „A” típusú pályázat keretében 20 fő, jelenleg már 
felsőoktatási intézményben tanuló pályázó részére 
biztosít 10 hónapon keresztül havi 12.000 Ft ösztön-
díjat, 
a „B” típusú pályázat keretében 3 fő, felsőoktatási in-
tézményben továbbtanulni szándékozó pályázó ré-
szére biztosít 3x10 hónapon keresztül havi 12.000 Ft 
ösztöndíjat, 
- a II. számú védőnői szolgálatnál a védőnői állás-
hely betöltéséről. 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonát képező
Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 3. szám alatt fekvő költségalapú bérház 6. ajtó alatti lakásának bérletére.

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről szóló rendeletének megfelelően 
a költségalapú lakás bérbeadására pályázatot az a nagykorú személy nyújthat be:

•	 akinek, vagy vele együttköltöző házastársának, közeli hozzátartozójának 1/1 arányú tulajdonában, haszonélvezetében, bérletében 
nincs másik beköltözhető lakása, illetve vállalja, hogy megszünteti a bérleti jogviszonyt,
•	 a megpályázott lakásra 6 havi lakbérelőleg befizetését vállalja,
•	 előnyt élvez, aki a pályázat benyújtásának időpontjában legalább egyéves kiszombori bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

Költségalapon lakást bérbe adni annak lehet, aki a fenti feltételeknek megfelel. Amennyiben a megüresedő lakásra, a meghirdetett 
határidőn belül több, a feltételeknek megfelelő pályázat érkezik, a képviselő-testület dönt a bérlő kiválasztásáról.

Költségalapon bérbe adott lakás esetében a bérleti díj 438 Ft/m2/hó.
A bérleti díj mértékét a képviselő-testület minden év decemberében felülvizsgálja úgy, hogy a következő év január 1-től érvényes 
bérleti díj mértéke legalább a felülvizsgálat évét megelőző év hivatalos inflációs rátájával növekedjen, a bérleti díj értékállóságának 

biztosítása érdekében.
A bérleti szerződés határozatlan időtartamra szól.

Pályázni lehet egy 62 m2-es, kétszintes, 2,5 szobás összkomfortos lakás bérleti jogára. Az érdeklődők a pályázati űrlapot és 
a csatolandó mellékleteket átvehetik a Polgármesteri Hivatalban, ahol további részletes felvilágosítást kaphatnak.

A pályázatok beadási helye: Kiszombori Polgármesteri Hivatal, Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 
Határideje: 2018. január 22-e, 12.00 óra

A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. január 30.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2018. évben a szelektív hulladék továbbra is külön gyűjtőjáratban kerül elszállításra. Kérjük, hogy a szelektív hulladékot tar-
talmazó gyűjtőzsákokat leghamarabb csak a szállítást megelőző napon délután tegyék ki az ingatlanjaik elé. A szelektív hulladékot elhelyezése előtt kérjük, úgy ke-
zelje, hogy az minél kevesebb helyet foglaljon el, emiatt kérjük, TAPOSSA LAPOSRA! A kilapított – levegőmentes formájú – italos kartondobozra, PET-palackra hajtsa 
vissza a kupakot mielőtt visszanyerné eredeti térfogatát! 



A 2018. ÉVI SZELEKTíV HuLLADÉKgYűjTÉS 
IDőPONTjAI REggEL 6.00 óRÁTóL TÖRTÉNő 

SZÁLLíTÁSSAL:          

SZELEKTíVEN gYűjTHETő CSOMAgOLÁSI 
HuLLADÉKOK:

•	Újságpapír, hullámpapír, kartondoboz lapjára haj-
togatva (hungarocell nélkül), szórólapok, csoma-
golópapír, tönkrement könyvek, prospektusok, el-
használt füzetek.
•	Üdítős- és ásványvizes flakonok (PET- palack), 
PP+HDPE flakonok (kozmetikai, mosószeres stb. 
flakonok), nylon szatyor és zacskó, többrétegű ita-
los karton (üdítős és tejes dobozok).
•	 Üdítős, energiaitalos és alkoholos dobozok, kon-
zervdobozok.     

HASZNOSíTHATATLAN, SZELEKTíVEN NEM 
gYűjTHETő HuLLADÉKOK:

•	Használt papírzsebkendő, használt szalvéta, 
egyéb szennyezett papír (pl.: zsíros, olajos papírok, 
csokis papírok, jégkrémes papírok) műanyag borí-
tó, matrica stb. 
•	Hungarocell, vajas, tejfölös, joghurtos műanyag 
dobozok (kimosva sem), műanyag poharak, egyéb 
szennyezett műanyag stb. 
•	Olajos, festékes vegyszeres fémdobozok és 
egyéb fémhulladékok stb.
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JÓZSEF ATTILÁRA EMLÉKEZTÜNK...

EMLÉKEZÉS ÉS KÖTET MEGJELENÉSE

Folytatás a 4. oldalon!

2018.  január 10. (szerda)

2018.  február 14. (szerda)

2018.  március 14. (szerda)

2018.  április 11. (szerda)

2018.  május 16. (szerda)

2018.  június 13. (szerda)

2018.  július 11. (szerda)

2018.  augusztus 8. (szerda)

2018.  szeptember 12. (szerda)

2018.  október 10. (szerda)

2018.  november 14. (szerda)

2018.  december 12. (szerda)

Amennyiben szolgáltatással kapcsolatban kérdése, észrevétele van, az alábbi elérhetőségeket veheti igénybe: 
ttkft@telepulestisztasag.hu       www.telepulestisztasag.hu   
Telefonos és személyes ügyfélszolgálat (6728 Szeged, Városgazda sor 1.)
Ügyfélfogadás ideje: hétfő, kedd, szerda: 8.00-15.00, csütörtök: 7.00-19.00, péntek: 8.00-13.00 óra  
Telefon: 62/777-111; Fax: 62/777-112    Hulladékszállítással kapcsolatos bejelentések, észrevételek: 62/777-234

Felhívás  Értesítjük a lakosságot, hogy 2017. december 22-én és 23-án a hulladékudvar zárva lesz. Megértésüket köszönjük.

Szép szó a Szépség koldusához

„… sötéten, büszkén, lázadó imával/ jó bátorság-
gal egyre följebb szárnyal,/ az vaksüket istenhez, 
valahol.”
 
 Nyolcvan évvel ezelőtt 1937. december 3-án a 
szárszói vasútállomáson meghalt egy férfi. Hogy ön-
szántából vetett véget életének, vagy baleset áldo-
zata lett, ahogy ma is, akkor is, csak találgathatták. A 
jelenlévők közül senki sem ismerte fel, csak később 
azonosították. Bár fiatalnak látszott, az arcán mély 
fájdalmak nyomai tolongtak. Miután megállapították, 
hogy már nem él, le kellett fedniük a testét valamivel. 
S mivel más nem volt kéznél, az állomás faláról emel-
tek le egy térképet, azzal takarták le. A térkép Ma-
gyarországot ábrázolta, és József Attila feküdt alatta. 
Az örök háborgó lelkű, „hontalan” fiatal költő így lelt 
végső békére azon a hideg téli estén, s tragikus ha-
lála után az ország egyik legismertebb és legelis-
mertebb költőjévé vált. Ironikus és egyben fájdal-
mas is, hogy halála után kapta meg mindazt a szere-
tetet, amire még életében vágyott. Talán nincs még 
egy költő a magyar irodalomban, de megkockázta-
tom, hogy a világirodalomban sem, akinek a halála s 
annak módja ilyen szimbolikus egészet alkotna a tel-
jes munkásságával. 
A nehézségek nem kímélték, már gyermekként meg-
tanulta milyen nincstelennek lenni. Hol család, hol 
pénz, hol elismerés, hol egy társ, hol szeretet, de 
mindig hiányzott számára valami a boldogsághoz, 
boldoguláshoz. A nélkülözés terhét cipelte egész 
életében.
1922 nyarát Kiszomboron töltötte. Házitanítóskodott 
a Kiss családnál.  A Zöldfa utca 8. szám alatti házikó 
falán ma is található egy emléktábla, mely ennek az 
itt töltött néhány hónapnak állít emléket. S bár ez az 
időszak nem számottevő az életmű szempontjából, 
hisz a költő ekkor még csak egy ígéret volt, mégis je-
lentős, hiszen e rövid idő alatt is érezhető a paraszti 
létforma hatása korai költészetében. 34 verset írt ek-

kor, mindössze 17 évesen. S talán sokan nem tudják, 
de József Attila első nyomtatásban megjelent verses-
kötete (Szépség koldusa) kiszombori és makói költe-
ményeket tartalmazott. Az előszót maga Juhász Gyu-
la, a fiatal tehetség pártfogója írta: „Emberek, ma-
gyarok, íme a költő, aki indul magasba és mélybe.” 
December 1-jén délelőtt Makón, délután pedig 
Kiszomboron emlékeztünk meg József Attiláról. A Tél 
és A perc című verseket Márton Levente, valamint 
Fancsali Péter hatodik osztályos tanulók előadásá-
ban hallgathattuk meg.
 Tartalmas és megrendítő szavakkal készült nekünk 
a költő munkásságát és zombori tevékenységét ki-
emelve Bene Zoltán, a Magyar Írószövetség Csong-
rád megyei Írócsoportjának elnöke. 
 A beszédet követően Szikszai Zsuzsanna, a József 
Attila Múzeum igazgatónője a „Mindenséggel mérd 
magad” című diák-alkotói pályázat kiszombori nyer-
teseit jutalmazta. 
Nagy volt a lelkesedés a gyerekek között, a pályázat-
ra 300-an jelentkeztek, ebből 40-en a Kiszombori Dó-
zsa György Általános Iskola tanulói. A délelőtt folya-
mán a makói díjak kerültek kiosztásra, a kiszombori 
pályázókat pedig a Zöldfa utcai ház előtt tüntették 
ki. Első helyezett lett az alsó tagozatos kategóriá-
ban Farkas Zsófia Orsolya, második helyezett felső 
tagozatos kategóriában Furulyás Kristóf és Zatykó 
Lili, Dinnyés Áron pedig az alsó tagozatos kategóri-
ában harmadik helyezést ért el. Köszönet illeti a fel-
készítésért Rónainé Török Csilla és Oláh Nóra peda-
gógusokat.
A műsort koszorúzással zártuk, ám az emléke-
zés itt még nem ért véget, hiszen december 12-én 
a Közművelődési Könyvtárba látogatott hozzánk 
dr. Bogoly József Ágoston, irodalomtörténész, aki 
a Kiszombori versesfüzetet mutatta be az érdeklő-
dőknek. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete kezdeményezésére, a makói Jó-
zsef Attila Múzeummal együttműködve II. alkalommal 
került kiadásra a versesfüzet. Ez a hasonmás kiadás 
még autentikusabb, mint az 1997-ben megjelent ki-

advány. Az oldalak tisztítatlanok, így minden folt és 
paca, akárcsak az eredeti füzetben, ebben a kötet-
ben is megtalálható. Különleges élmény kézbe venni 
a kamasz József Attila kézírásával írott sorokat tartal-
mazó kis versgyűjteményt, s a kiszomboriak számára 
még értékesebb, tudván, ezek a versek mind itt szü-
lettek. A kiadvány összesen 34 verset tartalmaz, és 
megvásárolható a könyvtárban.

(1922, A füst)

További információt a szelektív hulladékgyűjtésről az alábbi weboldalon találhat: 
www.szkht.hu/hulladekgyujtes/szelektiv-hulladekgyujtesi-rendszer.
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 József Attila a végletek embere volt. S mint min-
den meg nem értett zseni, így ő is magányos volt. 
Ez a végletes magányosság megfigyelhető az egész 
életműben. „Az a szerencsétlen, aki ezeket irta, mér-
hetetlenül áhitozik szeretetre, hogy a szeretet vissza 
tartsa őt oly dolgok elkövetésétől, melyeket fél meg-
tenni. Őt olyasmiért verték, amit soha nem tett vol-
na. Ő az a gyermek, akit nem szerettek s akit ezen 
kívűl azért vertek, mert nem tudták elviselni azt, hogy 
nem szeretik. Igy kivánja ő a szeretetet azért, hogy 
ne bántsák.„ (Szabad-ötletek jegyzéke)

 
Nyolcvan évvel ezelőtt 1937. december 3-án a szár-
szói vasútállomáson meghalt egy férfi s vele együtt 
távozott az anyja szeretetéért zokogó gyermek, a 
szabadelvű, lázadó ifjú, a nők kegyeiért esengő há-
borgó lélek, az örök gondolkodó, az esendő ember, a 

meg nem értett művész és a démonjaival küzdő ne-
hézsorsú költő, aki komplex munkássága révén két-
ségtelenül a magyar irodalom egyik legnagyobb, leg-
igazibb alakjává vált. Életében nem tartozott senki-
hez, semmihez, halálában az ország gyermeke lett.

„Akárhogyan lesz, immár kész a leltár. /Éltem - és 
ebbe más is belehalt már.”   

(1936, Kész a leltár)

Bódi Marianna
A Közművelődési Könyvtár munkatársa

TÉL 
Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
Hogy melegednének az emberek. 
Ráhányni mindent, ami antik, ócska,
Csorbát, töröttet s ami új, meg ép,
Gyermekjátékot, - ó, boldog fogócska! -
S rászórni szórva mindent, ami szép.
Dalolna forró láng az égig róla
S kezén fogná mindenki földiét.
Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
Hisz zúzmarás a város, a berek...
Fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni
És rakni, adjon sok-sok meleget.
Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni,
Hogy fölengednének az emberek!

                                             1922.

KÖNYVTÁRI HÍREK
 November 22-én ellátogatott könyvtárunkba dr. 
gyulai Iván ökológus, biológiai-kémia szakos tanár, 
aki a mélymulcsos gazdálkodásról tartott előadást. 
Beszámolt saját tapasztalatairól, sikereiről és mun-
kájáról. Aki részt vett az előadáson, sok elméleti és 
gyakorlati ismerettel gazdagodva térhetett haza. Egy 
előadás még nem elég a szemléletváltáshoz, miért 
is hasznos a mélymulcsos gazdálkodás, de a részt-
vevők elgondolkodtak a hallottakról, és az előadás 
végén feltett kérdések azt sugallják, hogy minden-
képp érdemes megszívlelni a tanácsokat. Köszönjük 
az előadást dr. Gyulai Ivánnak, hogy megosztotta ve-
lünk tapasztalatait és a Somogyi-könyvtárnak a szak-
mai és pályázati támogatást.

November 23-án vendégünk volt Bosnyák Viktória írónő, aki immár 3-ik alkalommal látogatott el könyvtárunkba.  A harmadik évfolyam diákjait hívtuk meg, a kicsik 
verssel köszöntötték őt. A találkozó hatalmas élmény volt, a gyerekek felkészültek voltak, lelkesen jelentkeztek és kérdezgették könyveiről. Nagyon jó hangulat ala-
kult ki, rengeteg nevetésben volt részünk, és megtapasztalhattuk, hogy miért a „sirály a király”.  Könyvei nem csak szórakoztatóak, hanem megtanítanak helyesen írni, 
nevelnek, és gondolkodásra késztetnek.  A gyerekeket Vízhányó Mária és Galamb Ágnes tanárnő készítette fel, köszönjük nekik munkájukat. Az író-olvasó találkozó a 
Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár jóvoltából valósult meg.
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 A Csongrád Megyei KSZR Kistérségi szakmai na-
pot szervezett könyvtárunkba, ahová meghívtuk a 
kistérség könyvtárosait.
 A Somogyi-könyvtár képviseletében Genczinger 
Ildikó osztályvezető asszony köszöntője után Szeg-
vári Ernőné polgármester asszony virtuális utazás-
ra invitálta vendégeinket, így bemutatva a telepü-
lést. A Leányvárhoz érve polgármester asszony el-
mondta, 2015 szeptemberében került átadásra a 
megújult könyvtár, 2016-ban megkoronázva a nyer-
tes NKA pályázattal, melynek köszönhetően kialakít-

hattuk a hangulatos belsőt is. A köszöntők után rö-
viden összegeztük a kiszombori könyvtár tevékeny-
ségét, megemlítve az idén bevezetett gépi kölcsön-
zést, a rengeteg foglalkozást kicsiknek, nagyok-
nak, KönyvtárMozit, Könyvtábort stb. A folytatás-
ban a Somogyi-könyvtár felkészült szakmai előadó-
itól - KönyvtárMozi vonatkozásban Fodor Mónikától, 
a gépi kölcsönzéssel kapcsolatban Mikoly Andreától, 
a minőségközpontú könyvtárhasználati szabályzatról 
pedig Csiszár Andreától - hallgattunk értékes gondo-
latokat, tapasztalatokat, szabályzatokat.

Az Önkormányzat ebédmeghívását követően ven-
dégeink megtekintették a Rotundát, a Helytörténe-
ti Gyűjteményt.
 Örömmel töltött el bennünket, hogy a szakmai 
nap vendéglátói lehettünk, mert amellett, ahogy már 
többször bebizonyosodott, szükség van az efféle is-
meretfelújító beszélgetésekre, képzésekre, találko-
zókra, egy nagyon kellemes, szép környezetben tud-
tuk ezt biztosítani. 
Egyszóval; jó volt házigazdának lenni!

Adrián Renáta – könyvtáros

HÁZIGAZDA SZEREPbEN – KISTÉRSÉGI KÖNYVTÁROS TALÁLKOZÓ

 Második alkalommal tartottuk meg könyv-
tárunkban a Télköszöntő című Mikulás-, kará-
csonyváró verses műsort, melynek főszerep-
lői a Karátson Emília Óvoda kicsinyei voltak.
 A gyerekek megérkezése után a néhány 
perces kötetlen beszélgetésből kiderült, hogy 
izgatottan várják a decemberi ünnepeket, 
verselni fognak még a Mikulásnak, feldíszített 
fenyőnek is az oviban és az otthonukban is.
 A 16 ügyes óvodás, 14 verset hozott és 
mondott. Nemcsak az óvó nénik, hanem mi 
is büszkék voltunk rájuk, mert mindegyikük 
amellett, hogy szép verset választottak, na-
gyon ügyesen szavaltak.
 
Ahogyan tavaly, az idén is kértünk fel zsűrit, 
hogy kicsit más, kicsit különlegesebb hangu-
latot varázsoljunk a gyerekek előadásához (… 
és ők tisztában voltak azzal, hogy a zsűri fel-
adata abból áll, hogy „pontozik”! ). A posz-
tot Pozsárné Nagy Ilona és Darvas Irénke vál-
lalták. A gyerekversek meghallgatása után 
tudták, hogy rettenetesen nehéz dolguk lesz 
a döntésben. Végül minden gyerkőcnek első 
helyezést adtak, így mindenki gazdagodott 
egy szép oklevéllel (volt, aki már a másodikat 

gyűjtötte be!), egy kirakóval, egy kis mókás 
köntösbe burkolt édességgel.
 Köszönjük az ovi minden óvodapedagó-
gusának a felkészítést, a gyerekeknek a fel-
készülést! 
 Bízunk abban, hogy hagyományt teremt-
hetünk ezzel a kis kedves programmal, s jö-
vőre várjuk szeretettel az érdeklődőket a 
könyvtárba, akik szeretnének részesei len-
ni egy lelket melengető műsornak a zord tél 
elején.

Kedves verselő Ovisok, Óvó nénik! Jövő-
re várunk ugyanitt benneteket, mert verset 
hallgatni jó, verset mondani még jobb, tud-
játok, főleg, ha:

TÉLKÖSZÖNTŐ AZ OVISOKKAL

KÖNYVTÁRMOZI
December 7-én Juhász Orsolya, a békéscsabai Bartók Béla Művészeti Szak-
középiskola magyartanárnője látogatott el hozzánk. A tanárnő előadást tar-
tott Szó és Kép címmel, melyet a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyv-
tár támogatásában egy NKA által finanszírozott  pályázati program része-
ként valósult meg. Az előadás célja, hogy a könyvtárunkban működtetett 
KönyvtárMozin keresztül felismerjük  a könyv és a film fontosságát, szo-
ros kapcsolatát és napjainkban betöltött szerepét. A rendezvényen az álta-
lános iskola negyedik osztályosai vettek részt, a gyerekek egy rendhagyó 
irodalomóra keretén belül, Az égig érő fa című népmesét tekintették meg, 
majd összevetették az írásos élményekkel.  A gyerekek jól érezték magu-
kat, hasznos tapasztalattal és élményekkel tértek haza. Köszönjük Juhász 
Orsolya tanárnőnek és a Somogyi-könyvtárnak a támogatást, szakmai se-
gítséget!

Nógrádiné Vígh Krisztina könyvtáros

Adrián Renáta / könyvtár

Ha-ha-ha havazik,  
he-he-he hetekig,

Hu-hu-hu hull a hó,  
hi-hi-hi jaj, de jó!
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TISZTELT OLVASÓK!
2018 januárjától új rovatot indítunk újságunkban: Akikre büszkék lehetünk címmel. Szeretnénk bemutatni azokat a kiszombori embe-
reket, akik kiemelkedő teljesítményükkel kivívták szűkebb és tágabb környezetük elismerését, és ezt szívesen tudatnák településünk kö-
zösségével. Történeteiket szeretettel várjuk személyesen az Ady Endre Művelődési Házban vagy az aemhaz@gmail.com email címre.

                                                                                                                       Szerkesztőség

bÖLCSŐDEI HÍREK

ÓVODAI HÍREK

ISKOLAI HÍREK

Kedves Kiszombori Lakosok!
Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik 
az idei adventi vásáron is hozzájárultak adománya-
ikkal ahhoz, hogy a bölcsődés gyerekek minél több 
ajándékot találhassanak intézményünk karácsony-
fája alatt. Nagy meglepetés várja a gyermekeinket, 
mert a Kiszombor Nagyközség Önkormányzata is sok 
hasznos és fejlesztő játékkal bővítette játékkészle-
tünket.
Az ajándékvásárlás és az ünnepi készülődés izgalma 
csodálatos, azonban ezen az ünnepen mégis a sze-
reteten van a fő hangsúly. Azokon a meghitt pillana-
tokon, melyeket szeretteinkkel együtt tölthetünk el. 
Néha egy szóval, egy mosollyal, egy érintéssel sok-
kal többet tudunk kifejezni, mintha drága ajándékok-
kal halmoznánk el egymást. Most egy kicsit talán le-
lassul az idő! Az egész éves rohanásban sajnos sok-

szor nem jut elég idő a gyermekeinkre. Használjuk 
ki az ünnep napjait, és pótoljuk egy kicsit az elvesz-
tegetett időt. A gyerekeknek nagy szükségük van a 
szüleikkel töltött „minőségi időre”: a közös játékra, 

beszélgetésre, meseolvasásra, ami varázslatos szá-
mukra. Bízom abban, hogy erre is lesz idő az ottho-
nokban, hiszen a gyerekek és mi magunk is sokáig 
őrizgetjük magunkban ezeket a meghitt pillanatokat.
Szeretettel hívjuk és várjuk a bölcsődénkbe járó 
gyermekek családját karácsonyi családi délelőttünk-
re 2017. december 21-én, csütörtökön 10.00 órától.

Az emberi szív szeretetből áll össze,
Adj ma egy darabot másoknak belőle.

Ne félj, hogy elfogy, hisz neked is adnak,
Ezért van értelme e gyönyörű napnak. 

Adj belőle bátran, így lesz szép az álom, 
Legyen Nektek csodaszép e mesés karácsony. 

Boldog karácsonyt kívánunk!                         

A bölcsőde dolgozói

DECEMBER AZ OVIBAN
 A végéhez közeledik a konyha felújítása. Jelen-
leg a konyhatechnológia beépítése zajlik. Költségve-
tési forrásainkból új szőnyegekkel, függönyökkel te-
hettük még szebbé az ovit. Új ételszállító kocsikat, 
kisebb bútorokat, tükröket, székeket, fejlesztő esz-
közöket, játékokat vásároltunk. Óvodai nevelésünk 
mindezeknek köszönhetően még hatékonyabbá vá-
lik, és sokkal esztétikusabb, komfortosabb módon 
végezhetjük nevelőmunkánkat. 
 
 A „Nem vagy egyedül” - óvodai és iskolai szociális 
segítés fejlesztése a makói járásban – EFOP-pályázat 
pedig drámajáték és higiéniai ismeretek nyújtásához 
eszközöket és szakmai anyagokat biztosított szá-
munkra.

Ünnepi készülődés
 Nemcsak a szívünket, az óvodát is szép fokozato-
san ünnepi díszbe öltöztetjük. Szeretnénk megérez-
tetni a gyermekekkel, hogy ezek a napok mások, 
szebbek, és amennyire csak lehet, bevonjuk őket is 
az előkészületekbe. Egy nagyon kedves Mikulás az 
idén is ellátogatott hozzánk, és valamennyi kisgyer-
meket megajándékozott. Minden csoportba kedves 
kis műsorral köszönték meg ezt neki a gyermekek, 
sőt ajándék- rajzokkal, süteménnyel is megkínálták 
a kedves vendéget. Ráadásul az elsősök másnap kis 
ajándékokkal lepték meg az iskolába készülő gye-
rekeket, és pénteken a Szegedi Látványszínház elő-
adása zárta a Mikulás-váró hetünket. 
 Télköszöntő versmondó versenyen vettek részt 
ovisaink a könyvtárban. Minden csoport képviseltet-

te magát, remek kis versmondókat hallhatott a zsű-
ri. A könyvtár dolgozói kedves meglepetésekkel lep-
ték meg a verselő kicsiket, amit itt szeretnénk meg-
köszönni nekik.
 Hamarosan az otthonokba is eljön a karácsony. Kí-
vánjuk mindenkinek, hogy együtt éljék át az ünnepek 
meghitt hangulatát. Vonják be a kicsiket is a készü-
lődésbe, és ne a drága ajándékokról szóljon az ün-
nep. Hiszen az együtt töltött kedves emlékekre fog-
nak ők is emlékezni, mint ahogyan mi is mindannyi-
an a gyermekkori karácsonyok hangulatát próbáljuk 
újra és újra megőrizni és átadni. Meghitt, szeretettel 
teljes békés KARÁCSONYT ÉS ÚJ ESZTENDŐT kívá-
nunk mindenkinek!

Börcsökné Balázs Márta

 Bár az iskolai félév januárra esik, de az év vége 
önként adja magát a visszatekintésre.  Tegyünk 
egy rövid sétát az elmúlt néhány hónapban, ele-
venítsük fel nagyobb rendezvényeinket!
 
 Nem sokkal a tanév kezdete után értesültünk ar-
ról, hogy a Makói Egyesített Népjóléti Intézmény pá-
lyázatát elfogadták, melynek mi is partnerei vagyunk, 
így több programba iskolánk is becsatlakozhat. E 
programsorozat első elemeként felső tagozatos ta-
nulóink interaktív kiállítást tekinthettek meg Makón, 
mely a szenvedélybetegségeket mutatta be életsze-
rűn az első gondolat megszületésétől a teljes bele-
merülésig.  A teljességre törekvés abban is megnyil-
vánult, hogy a pedagógusoknak is módjukban állt vé-
gigjárni a kiállítást, számunkra is tanulságos volt. Kü-
lönösen a hetedik, nyolcadikos korosztályt érintette 
meg a téma, sokat beszélgettünk róla osztályfőnö-
ki- és biológiaórán.  
 A pályázatnak köszönhetjük, hogy havonta egy-
szer klinikai szakpszichológus 3 órában rendel a szü-
lői engedéllyel rendelkező diákoknak. A konfliktus-
megoldásban mediátor segíti a pedagógusok mun-

káját, drámapedagógus és védőnő rendszeresen lá-
togatja, és remek projektórákat tart az alsó tagozatos 
osztályoknak. Segítő pedagógus érkezik szerda dél-
utánonként a nyolcadikosokhoz, hogy a leckét együtt 
készítsék el, s utána beszélgessenek titkos dolgok-
ról, amelyek a mai 14 évesek lelkét nyomják, amit 
egy idegennek bátrabban elmondanak. Az év során 
még kirándulások és témanapok várnak ránk, ame-
lyek nagyon kellemesek és hasznosak lesznek min-
den tanulónak. A pályázat 2018. június 30-val zárul.
 Újdonság és nagy öröm számunkra, hogy további 
heti öt órában a makói pedagógiai szakszolgálatnak 
köszönhetően másik pszichológus is rendel iskolánk-
ban. Régi álmunk valósul meg ezzel, s azt reméljük, 
hogy sikerül segíteni nehéz pedagógiai helyzetbe ke-
rült tanulóinknak, családoknak egyaránt.
 A pályaorientációra igen nagy figyelmet fordítunk, 
ezért a hetedik osztályosokat rendszeresen elvisszük 
munkahely-ismertető kirándulásokra. Többnyire Sze-
ged, Hódmezővásárhely és Makó települések üze-
mei vállalkoznak arra, hogy megnyissák kapuikat a 
leendő munkavállalók előtt. Ennek köszönhetően di-
ákjaink jártak a Szegeden a Dakk Zrt.-nél, a Pick Zrt.-

nél, TESCO áruház szegedi részlegében, a Váll-Kern-
él és a ContiTechnél Makón. A második félévben a 
vendéglátás, idegenforgalom, fém- és famegmunká-
lás kerül a középpontba. 
 Nyolcadikosainknak ettől az évtől kezdve lehető-
ségük nyílt arra, hogy középiskola megismerése cél-
jából egész napról hiányozzanak. Makó, Szeged és 
Hódmezővásárhely közelsége miatt sok iskolát lá-
togattak meg, rengeteg információt gyűjtöttek be, 
programok egész kavalkádja várta őket: Gólyatré-
ning, Mi a pálya?; Gépmustra, Középiskolák bemu-
tatkozója stb. A sikeres felkészülést továbbá azzal 
is segítettük, hogy szakembert hívtunk abból a cél-
ból, hogy segítsen mindenkinek kideríteni saját erős-
ségét, lehetőségeit, és ezeket összhangba állítsa a 
képességeivel. A tanév hátralévő részének legfonto-
sabb feladata, hogy sikerüljön kiválasztani azt a kö-
zépiskolát, amely számára a legjobb.
 Tavalyi évhez képest munkatervünkbe több olyan 
napot terveztünk, amely még nyitottabbá teszi intéz-
ményünket, még több lehetőséget biztosít a szülők-
nek az iskolai munka megismerésére.

Folytatás a 7. oldalon!
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 A tanév hátralévő részének legfontosabb feladata, 
hogy sikerüljön kiválasztani azt a középiskolát, amely 
számára a legjobb.
 Tavalyi évhez képest munkatervünkbe több olyan 
napot terveztünk, amely még nyitottabbá teszi intéz-
ményünket, még több lehetőséget biztosít a szülők-
nek az iskolai munka megismerésére. Szorosabbra 
fűztük kapcsolatunkat az óvodával, több közös ren-
dezvényt szerveztünk/rendezünk meg. Ennek egyik 
példája a Hívogat az iskola rendezvényei, mely ez 
idáig megmozgatta az egész alsó tagozatot és az 
ovis korosztályt egyaránt. Ismerkedő látogatások, 
csoportok vendégül látása, a Mikulás közös ünneplé-
se a leendő elsősökkel, mind vidám hangulatban, jó 
élménnyel teltek el. A második félévben már a szülő-
ket is invitáljuk ezekre a foglalkozásokra.
Intézményünk szervesen bekapcsolódik a helyi kul-
turális életbe, ezért most is aktív részesei voltunk az 
aradi vértanúk tiszteletére rendezett műsornak, diák-
jaink szavaltak az 1956-os forradalomra emlékező és 
József Attila halála alkalmából rendezett megemlé-
kezésen. 
 Iskolánk alapításának 235. évfordulója alkalmából 

emléktáblát avattunk fel, mely méltó emléket állít a 
nebulók tanításának, a helyi oktatás elindításának. 
A márványtáblán lévő bronzból készült dombormű 
kompozíció Borsi Sándor munkája. Nagy öröm szá-
munkra, hogy ezzel az alkotással újabb művészi ér-
tékkel bővült iskolánk és a település. AZ ISKOLA MIN-
DEN DIÁKJA ÉS DOLGOZÓJA  NEVÉBEN KÖSZÖNÖM 
SZÉPEN BORSI SÁNDORNAK SEGÍTŐKÉSZ ÉS ÖNZET-
LEN MUNKÁJÁT! Ezzel a táblával alapoztuk meg Isko-
lamúzeumunkat, a következő egy emlékhely kialakí-
tása lesz, mely iskolánkban tanító elhunyt pedagógu-
soknak és tanulóknak állít emléket. Harmadik lépés 
az emeleti zsibongóból egy állandó kiállítóhely-mú-
zeum leválasztása lesz, melyhez nagy szeretettel fo-
gadunk továbbra is olyan emléktárgyakat, melyek a 
régi iskolai időket örökítik meg.
 Ősszel a Móricz utcai épületünk udvarán pezsdült 
fel az élet, amikor az Oláh Veronika Alapítvány jóvol-
tából pavilont állíthattunk fel. Süliné Rácz Emőkével, 
a kuratórium elnökével, másfél évvel ezelőtt beszél-
gettünk arról, hogy mit szeretnénk megvalósítani a 
jövőben, megtetszett neki a kültéri tanterem ötlete, 
s ekkor azonnal kezébe vette az ügyet: tárgyalt vál-

lalkozásokkal, forgalmazókkal, tervezőkkel, hivatal-
lal, s végül megvalósult az álom. Polgármester asz-
szony felajánlotta, hogy az önkormányzat biztosítja 
az alapozáshoz szükséges anyagot, segít a megépí-
tésben. KÖSZÖNJÜK SZÉPEN A SEGÍTSÉGET! Tavasz-
szal térkő lerakásával zárjuk a munkálatokat, és ki-
helyezzük a padokat, székeket, s ezzel lehetővé tesz-
szük a szabadtéri órák megtartását, birtokába adjuk 
a fiatalságnak.  EZÚTON KÖSZÖNJÜK SÜLINÉ RÁCZ 
EMŐKÉNEK ÉS AZ OLÁH VERONIKA ALAPÍTVÁNYNAK 
ANYAGI ÉS TEVŐLEGES SEGÍTSÉGÉT AZ ALSÓ TAGO-
ZAT UDVARÁN FELÁLLÍTOTT PAVILONÉRT!    

1. a Varga Odett 
1. a Márkus Regina 
1. a Szentandrászki Lili
1. a Katona Edina 
1. a Barna Lora Panna 
1. a Kabók Petra 
1. a Rácz Kirill 
2. a Bodor Bernadett   
2. a Tóth-Rozsán Tünde  
2. a Búza Bence 
2. a osztály  
3. a osztály     
3. a Klapcsik Renáta3. a ORCHIDEA Szalon  
3. b Farkasné Gógh Krisztina   
3. b Tóth Krisztina    
3. b Kakuszi Judit    
3. a Dinnyés Bernadett   
3. a Mityók Károly    
3. a Molnárné Prónai Zsuzsanna 

3. a Szalma Dániel  
3. a Nagy Jenő 
4. a Tábori Flóra 
4. b Szabó Endre 
4. b Nagy Alexandra 
4. b Katona Ferenc  
4. b Csanádi Hajnalka   
5. a Balogh Róbert    
5. b Sárszeginé Pördi Anett  
5. b Jankó Jánosné 
5. b Farkasné Gógh Krisztina 
5. b Sárszeginé Pördi Anett 
5. b Savanya Mária  
6. a Mityók Károly    
6. a Szűcs József    
6. b Fancsali Zoltán    
6. b Decsiné Oláh Zsuzsanna   
7. a Czérna Lászlóné  
7. a MINI HUNGARY KFT.   

7. a Szentirmai Enikő 
7. a Mandák Botond    
7. b osztály    
7. b Cseh Sára 
7. b Gera Bazsó 
8. a Fodor Bálint 
8. a Nagy Gyula 
8. b Csipkesori Bor és Ajándék Szaküzlet   
8. b Makói Mozaik    
Kalász Adrienn    
Kiss Sándor e.v.    
Kovács Noémi    
Krisztina Szépségszalon 
Martonosi Angéla 
Paku Imréné  
Dr. Pálinkás Attila 
DEÁK AUTÓSISKOLA 
Belvárosi Mozi - Szeged 
Rácz Bernadett 

Juhász Petra 
Tóth Ferencné 
Martonosi Szabolcs 
Gyulai Gabriella 
Nagy-György Ágnes 
Rónai Ottó – Rónainé Török Csilla – Tóparti 
Panoráma Panzió 
Vígh Ibolya 
Id. Baranyi Sándor és neje 
Dr. Kertész Áron 
TIP-TOP ABC MAKÓ 
Fritsch Torsten 
Putnoki Nóra 
Borvilág Ajándéküzlet - Hegyes István 
Makói Mozaik 
Lele Attila

 Nagy öröm számunkra, hogy tanítóink és tanáraink 
nagy figyelmet fordítanak a diákok kulturális nevelé-
sére is. Hagyománnyá vált, hogy rendszeresen meg-
látogatjuk a makói múzeum időszakos kiállításait, az 
alsó tagozatos tanulóknak bérletük van a Szegedi 
Nemzeti Színház előadásaira. 51 tanulóval részesei 
lehettünk Budapesten a Titanic kiállítás fantasztikus 
látványának, megcsodáltuk a Parlament egyedülálló-
an szép termeit, a koronázási ékszereket, sétáltunk a 
Szent István-bazilika előtti vásári forgatagban, meg-
tekintettük a „szent jobb”-ot. Bizton állíthatjuk, hogy 
tanulóink nemcsak kiránduláson vesznek részt eze-

ken az alkalmakon, hanem megtanulják szeretni és 
értékelni a szépet, s elsajátítják a helyes viselkedést 
is.
 A tanulmányi versenyek egy része már elkezdő-
dött, de rendszerint a második félévre esik a „fő sze-
zon”, addigra gyűlik össze annyi tananyag, hogy már 
alkalmas a tudás megmérettetésére, s ezért erről a 
következőkben fogunk beszámolni.
 Tanulóink a múlt héten búcsúztatták a Mikulást ha-
gyományos ajándékozással, bulival. Az alsó tagozat-
nak a talpalávalót a Haramia zenekar szolgáltatta. A 
folyosókon, a tantermekben már a karácsonyra ké-

szülünk. Szünetekben szelídül a zene, érződik, hogy 
kezdetét vette az ünnepvárás. Az idén a felső tago-
zat diákjai készítik az műsort, melyre szeretettel vá-
runk minden kedves szülőt, nagyszülőt, családban és 
magányosan élőt és mindenkit, aki szívesen ünnepel 
együtt velünk!

 Iskolánk minden diákja és dolgozója nevében ál-
dott, békés ünnepeket és boldog új évet kívánok 
minden családnak!

Szabóné Vígh Erzsébet
     intézményvezető

Alapítványaink ez évben is sikeres Iskolabált rendeztek, mely az idén „Hull az elsárgult levél” mottót viselte. Köszönetet mondunk Csikota Józsefnek, aki együttesé-
vel évről évre önzetlenül vállalja a zeneszolgáltatást. Köszönjük mindenkinek, aki a vacsorajegy megvásárlásával, tombola felajánlásával segítette jótékonysági bá-
lunk létrejöttét! Adományozóink voltak:

Sose feledd, hogy honnan indultál,
hol koptattad a padokat anno. 

A számunkra kedves Móricz utcát, 
a sok, elkötelezett tanítót.

Itt rúghattál először labdába, 
számtalan kihívás elé álltál.

Bekerültél egy lelkes bandába, 
kikkel huncutságot produkáltál. 

Mi már nem használunk pennát, plajbászt,
És a kalamáris sem mond sokat.

Nem jár már ide kredenciális,
de emléküket megőrzi e fal.

Te is kaptál színes ellenőrzőt,
hátitáskát, ceruzát, füzetet. 

Szép emlékeid ugye megőrzöd,
Ha kérdik, hová köt érzületed? 

Elröpültek az itt töltött évek, 
szívedbe zártál számos emléket.

Majd utad a felső felé vetted,
és itt tanultál sok bölcsességet. 

Az öreg tölgy később hű társad lett, 
utat reggelente ő mutatva,

gyermeki tétlenséged odalett
terebélyes, nagy árnyéka alatt.

Megismertél sok, új pedagógust,
kiknek szavára gyakran hallgattál,

tanulhattál művelt dialógust, 
melyért szüleid büszkék voltak rád.

A csengő, tanórák néma őre, 
hamarosan kacér bajtársad lett, 

hozzá fohászkodtál jó előre, 
ha agyad a tudástól nem fénylett.

Ha néha elszomorodsz manapság,
fogd kézen ezen boldog perceket,

tudjuk, hogy nem könnyű a kamaszság,
de emlékezni jó a léleknek.

PRóNAI  ÉVA:  EMLÉKEK MARgójÁRA
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Az elmúlt időszakban történt
Az adventnyitó jótékonysági aranykapu vásárra 
sokan kilátogattak, vásárlásukkal támogatva a civil 
szervezeteket, intézményeket.
Köszönet mindenkinek, aki az adventi vásárban, mű-
sorban segített, részt vett.
Szervezők, megvalósítók:
Kiszombor Nagyközség Önkormányzat és dolgozói, 
Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör jelenlévő tagjai
Támogatók:
Varga Attila esperes-plébános, KIK fiatalsága, Bu-

dai Márk, Ady Endre Művelődési Ház dolgozói, Ju-
hász Kálmán cukrászata, Rónay-kúria étterem, Rácz 
Ferenc és társa, Edit virágbolt, Fekete Zsuzsanna, 
Csuhajné Gera Mariann, Kovács Jenő
Kézművesek és intézmények, civil szervezetek:
Szalmáné Mártika, Farkas Lászlóné, Engler Anna, 
Nádasdi Ibolya, Rigó Angéla, Tenczerné Kasza Mária, 
Tenczer Zita Mária, Bölcsőde, Óvoda, Szilágyi Kriszta 
és baráti köre, Szabó Renáta
Baranyiné Bíró Noémi, Káity Mónika, Reformá-
tus Egyházközség Kiszombor-Maroslele, Kiss Mária 

Hortensia Honismereti Kör
December 9-én Ferencszállásra, az összefogásával 
példát mutató településre látogattunk, ahol megcso-
dáltuk a kézművesek csodálatos tárgyait a karácso-
nyi vásárukon, valamint a község fő utcáján felállított 
mikulásos dekorációjukat.
A Lássunk tisztán! előadás-sorozat keretében 8-án 
a cukorbetegségről hallhattunk igen érdekes ismere-
teket Schweighardt Róbert, egyetemi hallgatótól a 
Rónay-kúriában.  

HONISMERETI HÍREK

KÖNYVADOMÁNYOK

Dr. Kőrösi Ilona és Balatoni József Nagykovácsiból könyvadományt hoztak a honismereti 
körnek. Több száz, sok zsáknyi könyvet kaptunk, amelyet jótékony célra fogunk felhasz-
nálni. Hálás köszönet érte. 
A könyveket átválogattuk, és a szeretetcsomagba szánva átadtunk jó néhányat a KSZGYI 
vezetőjének.

 Készültünk a 13-ai Luca-napi rendezvényünkre, 
amelyen a családokat megszólítva várjuk nemes ver-
sengésre Zombor apraját-nagyját.
És várjuk barátainkat, az Aranygyapjú Társulatot de-
cember 19-ére, fél ötre a Rónay-kúriába. Ajándékot 
nyújtunk a segítségükkel a gyermekek számára bet-
lehemes bábelőadás formájában.
Helytörténeti gyűjteményünk megőrzi a régi tár-
gyakat. Kérjük, mielőtt a hulladékudvarba vinné őket, 
hívja a 30/499-8686-os számot, vagy keressen a 
facebookon. Köszönöm a köz nevében.
TOVÁBBI PROgRAMOK
December 29-ei színházi előadásra még vannak 
helyek korlátozott számban, ill. a Rónay-kúriában ren-

dezendő svédasztalos vacsorára, előszilveszteres 
zenés estre is.
2018. január 8-án 17.00 órakor várjuk az újrainduló 
néptáncra a táncosan mozogni vágyókat az Ady End-
re Művelődési Házba.
Honismereti körünk egy ifjúsági tagozat, csoport lét-
rejöttét tervezi, amellyel kapcsolatban várjuk az ér-
deklődő fiatalokat szüleikkel január 12-én az Ady 
Endre Művelődési Házba 16.00 órakor. Egyben 
várjuk mindazokat a felnőtteket, akik szeretnének is-
merkedni a honismereti kör munkájával, akár csatla-
kozási szándékkal is. 
A Lássunk tisztán! előadás-sorozat következő alkal-
ma is e napon 17.00 órakor lesz. Fejes Roland, egye-

temi hallgató, körünk pártoló tagja tartja Az egészsé-
ge legyen a "szív ügye”! És önnek ez a téma szív-
ügye? mottókkal a szív-és érrendszeri betegségek-
ről.

Kártyanaptár-sorozat - 2018
Az idén is honismereti körünk válogatta a régi képe-
ket e célra, és Kiszombor Nagyközség Önkormány-
zatával közösen adjuk a lakosságnak egy-egy példá-
nyát. 
A KISS MÁRIA HORTENSIA HONISMERETI KÖR 
TAGSÁGA EZEKKEL KÍVÁN BOLDOG KARÁCSONYT 
ÉS ÚJ ESZTENDŐT MINDEN, KIS FALUNKBAN ÉLŐ 
TÁRSUNKNAK.

Dr. Tichyné Orgovány Erika adománya Kiszombornak, a Helytörténeti Gyűjteménynek az 
Ökrös hagyatékból, Ökrös József könyvtárából.

KÖSZÖNJÜK SZÉPEN.

 Az Oláh Veronika Alapítvány 6 éve támogatja is-
kolánk alsó tagozatos diákjait. Biztosítja számuk-
ra a versenyeken való részvételhez a nevezési dí-
jakat, szakköreinkhez segédeszközök beszerzésé-
hez biztosítja az anyagi forrásokat. Minden év végén 
a kiemelkedő tanulmányi eredményeket és a verse-
nyeken kimagasló teljesítményt nyújtó tanulóinkat 

könyvjutalomban is részesíti. Legutóbb 2017 júniu-
sában az Oláh Veronika tanítónőre emlékezve ünne-
pélyes keretek között kiosztottuk azt a 42 könyvet, 
amelyet az alapítvány támogatásával vásárolhattunk 
meg. 
Tanulóink a 2017/2018-as tanévben is jelentkeztek 
versenyekre. A rendszeresen versenyen sikeresen 

szereplő tanulóinkat kiemelte az alapítvány, és eddi-
gi eredményeik elismeréseként lehetőségeihez mér-
ten nevezési díjukat átvállalta. Itt szeretnénk meg-
köszönni 3. és 4. osztályos tanulóink, Dinnyés Áron, 
Molnár Dániel, Gulyás Ákos, Dinka Máté, Jóni Milán 
nevében az alapítvány támogatását.

ALAPÍTVÁNYI HÍREK

Kedves Kiszomboriak!
 Itt van a régi képek elővételének, emlékek idézésének az ideje. Hosszúak az esték, a facebook mellett   jut idő nagyi régi képeinek átnézésére is. Ha találnak 
ilyen régi képeket, kérem, juttassák el bármilyen formában az oldal számára. De szívesen beszkennelem, majd visszajuttatom a tulajdonosnak a képeket. Ehhez ké-
rem, vigye be az Ady Endre Művelődési Házba nyitvatartási időben. Köszönetem a köz nevében, hisz olyan jó a régi képeket itt, ezen az oldalon nézegetni nekünk, 
zomboriaknak, elszakadt, innen elköltözött társainknak. Ne tétovázzon, keressen, küldje, hozza a képeket!

MINDENKINEK BOLDOg VÁRAKOZÁST, ADVENTET, kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt KíVÁN AZ OLDAL. (E. E.)
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 ■ A pergető horgászat 2017. november 9-től TIL-
TOTT a tó alacsony vízállása miatt. Amennyiben a 
vízállásban változás következik be, a korlátozás fel-
oldásra kerül.

 ■ December 6-án az időjárásra és a tópart állagára 
tekintettel a kivitelező felfüggesztette a további föld-
munkákat a tavon.

 ■ Az alacsony vízállás miatt további haltelepítést 
nem tervezünk. 2017. évben összesen 5900 kg halat 
telepített egyesületünk, amely megoszlásában csu-
pán 1000 kg fehér halat tartalmazott. A fent mara-
dó 4900 kg, azaz 49 mázsa méretes vagy méreten 
felüli ponty volt. 

 ■ Felhívjuk napijegyes horgásztársaink figyelmét, 
hogy tavunkon decemberben és januárban  6-18 óra 
között horgászhatnak, valamint a Vályogosra érvé-
nyes éves és II. féléves területi jeggyel rendelkező 

horgásztársaink figyelmét, hogy tavunkon decem-
berben és január hónapban 6-22 óra között 2018. ja-
nuár 31-ig horgászhatnak.

 ■ Fogási napló leadási határideje 2018. február 28. 
Annál az egyesületnél kell leadni, amely kiállította. 
Azon tagjaink, akik jövőre is egyesületünknél kíván-
nak állami jegyet váltani, a szokott helyeken adhatják 
le fogási naplójukat (Oláh S. Tóth J. - művelődési ház), 
azon tagjaink, akik más egyesületnél tervezik a 2018. 
évi állami jegy váltását, azoknak Oláh Sándornál kell 
leadni fogási naplójukat.

 ■ Területi és állami jegyek kiadása előreláthatóan ja-
nuár 15-ig szünetel.

 ■ Egyesületünk 2017. évben állami horgászvizsgáz-
tatást már nem tervez. A következő időpont 2018 
márciusára várható. Kérjük, tájékozódjon egyesüle-
tünk honlapján. 

 ■ A 2015. évi személyi jövedelemadó 1 %-ának fel-
ajánlásából egyesületünk 2016. évben 124.740 Ft-ot 
kapott, amit a környezetrendezéshez szükséges gé-
pek karbantartására és üzemeltetésére használtunk 
fel. A felajánlásokat KÖSZÖNjÜK.

 ■ Egyesületünk tisztelettel megköszöni a Kiszombor 
Nagyközség Polgármesteri Hivatal támogatását, 
Kiszombori Rendőrőrs és a Kiszombori Határrendé-
szeti Kirendeltség, a Kiszombori Polgárőr Egyesü-
let együttműködését. Valamint mindazok segítségét, 
akik közvetve vagy közvetlenül hozzájárultak egye-
sületünk sikereihez, rendezvényeink lebonyolításá-
hoz.

 ■ Eredményekben gazdag új esztendőt kívánunk 
minden olvasónknak!

VÁLYOGOSI HÍREK

 A Kiszombori Sporthorgász Egyesület és a magyar 
állam képviseletében eljáró Földművelésügyi és Vi-
dékfejlesztési Minisztériummal megkötött 2003. ja-
nuár 1-jétől hatályos halászati jogra vonatkozó ha-
szonbérleti szerződés 2018. január 1-jén már nem 
lesz hatályos, a halgazdálkodási jog a halgazdálko-
dásról és hal védelméről szóló 2013. évi. CII. törvény 
(a továbbiakban: Hhvtv.) 23. §-a alapján. az ingatlan-
tulajdonos önkormányzat tulajdonába kerül.
 A Vályogos-tó megnevezésű önkormányzati tulaj-
donban lévő földingatlan 2003. január 1-jétől határo-
zatlan idejű haszonbérleti szerződéssel a Kiszombori 
Sporthorgász Egyesület kezelésébe került.

 A Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 7. § (2) bekez-
dése szerinti céloknak megfelelően a Vályogos-tó hal-
gazdálkodási jogával kapcsolatban az önkormányza-
ti vagyon állagának védelme, értéknövelő használa-
ta, költségtakarékos működtetése – a 05545/1. hrsz. 
ingatlan haszonbérlője, a vízfelület halászati jogának 
jelenlegi haszonbérlője – az érvényes, hatóság ál-
tal jóváhagyott Halgazdálkodási tervvel és megfele-
lő szakemberállománnyal, valamint halászati eszkö-
zökkel rendelkező Kiszombori Sporthorgász Egyesü-
let által tekinthető biztosítottnak. 

 Ezért a képviselő-testület 2017. december 12-én 
egyhangú szavazással úgy határozott, hogy a Vá-
lyogos-tó halgazdálkodási jogát határozott idő-
tartamra 2018. január 1. napjától, 2032. decem-
ber 31. napjáig 15 éves időtartamra haszonbérleti 
szerződéssel a Kiszombori Sporthorgász Egyesü-
let kezelésébe adja. 
 
 A haszonbérleti szerződést a Kiszombor Nagyköz-
ség Önkormányzata részéről Szegvári Ernőné pol-
gármester asszony, míg a Kiszombori Sporthorgász 
Egyesület részéről Miskolczi László KSHE-elnök írja 
alá.

HALGAZDÁLKODÁSI JOG

 A „Mosolygó gyermekarcok” Alapítvány ez úton szeretné megköszönni az 
adventi aranykapu vásáron kapott adományokat, melyet a gyermekcsoportok ka-
rácsonyi ajándékára fordítunk. 
 Egyúttal azoknak is hálás köszönetünket fejezzük ki, akik az SZJA 1 %-át alapít-
ványunknak ajánlották fel, melynek köszönhetően 185.060 Ft gyarapítja bevéte-
leinket, melyek közhasznú feladataink megvalósítását segítik majd, mint például: 
szegedi színházbérletek támogatása, fejlesztő játékok, udvari mozgásfejlesztő já-

tékok, az óvodai rendezvények költségeihez való hozzájárulás.
 Kérjük Önöket, hogy gondoljanak saját gyermekeikre, unokáikra és a további-
akban is támogassák alapítványunkat felajánlásaikkal, adományaikkal hogy a jö-
vőben még több színes program és fejlesztés valósulhasson meg a kiszombori 
oviban! Köszönjük!

Az alapítvány kuratóriuma nevében
Harkai józsefné

MÉHÉSZET

KISZOMbORI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY 
NAPRAFORGÓ IDŐSEK KLUbJA

MÉZES REggELI 2017. DECEMBER 5-ÉN KISZOMBORON.
 Ebben az évben is az Országos Magyar Méhészeti Egyesület közreműködésével a 
Kiszombori Dózsa György Általános Iskola is csatlakozott az országos kezdeményezés-
hez.Ez a nemzetközi program 11 évvel ezelőtt Szlovéniából indult több uniós ország ösz-
szefogásával. Hazánk 2004-ben csatlakozott, így 2005-ben került megrendezésre az 
első rendezvény. A kezdeményezés célja, hogy felhívjuk a figyelmet a méhek és a méz 
fontosságára.Az OMME ismeretterjesztő filmekkel és elektronikus kiadványokkal ked-
veskedett, valamint kiszombori méhészetekben termelt öt fajta mézet kóstolhattak a 
gyermekek. Az esemény támogatói: Országos Magyar Méhészeti Egyesület, Kovács 
János méhész, Hajzer Mihály méhész, Bujdosó Géza méhész.

 A Napraforgó Klub programjai a felújítási munká-
latok alatt is változatlanul működtek a Kiszombori 
Ifjúsági Központban.  Az első próbák a karácso-
nyi műsorra megkezdődtek. Új foglalkozás in-
dult (kreatív papírhajtogatás).  Szeretnénk meg-
köszönni Gazsi Gáborné Marika segítségét. A fog-
lalkozások lebonyolításában támogatja kis csapa-
tunkat. Továbbiakban is várjuk szeretettel. 

November 29-én ünnepélyes keretek között adta 
át a szépen felújított Szociális Intézményt Szegvá-
ri Ernőné Polgármester Asszony. Körünkben kö-
szönthettük a Képviselő Testület megjelent tag-
jait. 
A Klub, Nótafa Népdalkör csoportja színvonalas 
Népdalköri Találkozón vett részt, Szegeden. 

Folytatás a 10. oldalon!

Vezetőség
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KATOLIKUS  HÍREK
"Láthatóan megjelent közöttünk a láthatat-
lan, élő Isten, hogy önmagában felemeljen 
mindent, ami veszni indult..."

 Az idei ünnepen ezek a kijelentések különö-
sen is megérintettek. Feltárják azt a belső szán-
dékot, ami Istent arra indította, hogy elérhetővé 
tegye önmagát. Felemeljen mindent, ami veszni 
indult. 
 Önmagunkkal a kapcsolatainkban megéljük, 
hogy valakit elveszítünk. A távolság, a megbán-
tottság, a megbocsátás hiánya, a türelem el-
vesztése, a bizalom eljátszása, a meg nem va-
lósult ígéretek miatt. 
Ebből könnyen jön a reménytelenség, a kiáb-
rándultság, a lemondás állapota, amely pecsét-

ként nehezedik az emberre. Amikor ebben az 
élethelyzetben van, aki együttérzéssel, nyitott 
érdeklődő és nem kíváncsiskodó figyelemmel 
fordul felénk, akkor átélhetjük, hogy szeretve 
vagyunk, vagyis nem vagyunk elveszettek. Ezt a 
belső vágyat próbáljuk keresni és kifejezni egy-
más felé, hogy fontos vagy számomra.

 Képek érkeznek elém. Az óvodás gyermekek 
arcán legördülő könnyek, akik nem látják szü-
leiket a megbeszélt időpontban és az önfeledt 
öröm, amikor a találkozás megtörténik. 

 Jézus Krisztus születésének ünnepére ké-
szülve imádkozom, hogy gyakran átéljük a gye-
rekekhez hasonlóan a rátalálás örömét!

Az ünnepi szentmisék rendje:
•	 December 24-én, vasárnap éjjel 22 órakor 
kezdődik az "éjféli" szentmise.
•	 December 25-én, hétfőn és december 
26-án kedden délelőtt 9 órakor   kezdődik a 
szentmise.
•	 December 31-én, vasárnap délelőtt 9 óra-
kor kezdődik a hálaadó szentmise.
•	 január 1-én hétfőn, délelőtt 9 órakor kez-
dődik az újévi szentmise.

A Kiszombori Nagyboldogasszony Egyházköz-
ség és a magam nevében áldott, kegyelmek-
ben gazdag ünnepeket és új esztendőt kívánok!

Attila atya

 A házigazda a Hóvirág Népdalkör volt, jó baráti kapcsolatot ápolunk. Cso-
portunkat felkészítette Papp Mária és Rutainé Matuszka Katalin. Citerán kí-
sért, Nagy András és Sztanyó Sándor. 
Köszönjük minden kedves klubtagunk egész éves munkáját. 
December 12-én Luca pogácsát sütöttünk. Készülődünk az ünnepekre. 
December 14-én vendégünk volt Decsiné Oláh Zsuzsanna főtörzsőrmester. 
Biztonságunk védelmében tartott előadást. 
December 20-án kerül sor a karácsonyi ünnepség megrendezésére. 
Az elmúlt évekhez hasonlóan klubtagjaink pásztorjátékkal készülnek. 
December 28-án Óév búcsúztatót tartunk. 

Az Intézmény Dolgozói Nevében Kívánunk:
Áldott Békés Karácsonyi Ünnepeket  

és Eredményekben Gazdag Boldog Új Évet. 
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Folytatás a 12. oldalon!

REFORMÁTUS  HÍREK

ADVENTI gONDOLATOK
 A hittanosokkal beszélgettünk arról, hogy a 
karácsonyi történetnek kik a szereplői, és me-
lyik szereplőnek lehetett leghosszabb, legkü-
lönlegesebb, esetleg veszélyes vagy izgalmas 
az advent, azaz a Megváltó születésének várá-
sa. Megegyeztünk abban, hogy a leghosszabb 
Jézusé volt, hiszen a Biblia leírása szerint ő is 
örökkévaló, tehát a teremtésnél is jelen volt. A 
legveszélyesebb és legnehezebb viszont Mária 
adventje volt, hiszen jegyes fiatal lányként gyer-
meket várni életveszélyes volt abban a társadal-
mi környezetben. Milyen jó, hogy Isten Gábriel 

angyalt elküldte nemcsak Máriához a hatalmas 
küldetés hírével, hanem Józsefhez is, akivel tu-
datta, hogy jegyese valóban Isten Fiát hord-
ja szíve alatt. Sokat jelentett az angyal szava, 
amivel Máriát köszöntötte: „Üdvözlégy, kegye-
lembe fogadott, az Úr veled van.” Ez jelentette 
azt, hogy Mária igazi kegyelmet talált Istennél, 
és jelentette azt is, hogy a küldetésének min-
den veszélyében, nehézségében, kételyekben, 
gondokban vele marad Isten. Nagy ajándék ez 
Mária számára, de talán ez a történet ajándék 
a mi számunkra is, hiszen nekünk nem kell Má-
ria küldetését elvégeznünk, de a saját küldeté-
sünkhöz mi is nyerünk lelki erőt és bátorságot 
belőle. Sőt, ugyanakkor lehetünk mi is megszó-
lítottak, azaz kegyelembe fogadottak, és Isten 
jelenlétével megáldottak. Nem csak adventben, 
nem csak karácsonykor, hanem életünk minden 
napján.  (Lukács 1, 26-38)
 
Örömmel adjuk hírül, hogy kellemes délutánon 
gyűlhettünk össze a református gyülekezetben 
2017. december 9-én, szombaton, az adventi 
családi teadélutánon. A szeretetvendégség fi-
nomságai mellett a lelki táplálék és az énekta-

nulás is növelte az advent közös megélésének 
fényét. Szép karácsonyi asztali és ajtódíszek is 
készültek. 

Ünnepi istentiszteletek rendje: 
2017. december 24. Szenteste vasárnap 9 
órakor istentisztelet a gyermekek szolgálatá-
val és ajándékcsomagok átadásával.
2017. december 25. Karácsony 1. napja 9 óra-
kor ünnepi istentisztelet úrvacsorával.
2017. december 31. óév záró 9 órakor hála-
adó istentisztelet. Alkalmainkat az imaház-
ban tartjuk, mindenkit szeretettel hívunk és 
várunk. 

Szeretettel köszönjük meg azoknak a hozzájá-
rulását, akik adományukkal, munkájukkal, se-
gítőkészségükkel az adventi vásáron való rész-
vételt, valamint a hittanos gyermekek csomag-
jának összeállítását lehetővé tették. „A jóked-
vű adakozót szereti az Isten.” (2Korinthus 9,7)

Áldás, békesség!

Matosné Bokor Anikó lelkipásztor
Hugyecz Mihályné gondnok

ADVENTbEN
Egy kiállítás margójára

 Egy hónapi nyitvatartás után bezárt a 
református imaházban a reformáció 500. 
évfordulója kapcsán rendezett kiállítás, 
amely Luther életművének, Kiszombor re-
formátussága történetének és az itt 33 évig 
szolgáló Pongó Gyula református lelkész 
működésének állított méltó emléket. 
Aki végignézte, nemcsak emlékezhetett a 
régiekre, de összekapcsolhatta a történe-
lem egy különös szakaszát a közelmúlttal 
és a mával is. Nehéz idők voltak azok, úgy 
az 500, mint az 50-60 évvel ezelőtti esemé-
nyek kora. A maiak, főleg a később szüle-
tettek, nem is tudhatják, micsoda áldoza-
tok árán élhették meg hitüket, és végezhet-
ték el az Istentől rájuk bízott maradandó 
munkát hűséggel, erővel. Mert a nem ma-
gunknak, a másokért végzett feladat soha-
sem múlik el nyomtalanul. Ennek tuda-
tát erősítette többek között az idelátoga-
tókban a kiállított korabeli dokumentum-
anyag és a fényképes összeállítás.
 
De mást is. A gyönyörűen rendbetett épü-
let, az udvar és a kert nem csak a múlt-
ról beszél. A tavasszal érkezett Matos csa-
lád új színt hozott a gyülekezet és a község 
életébe is. Matosné Bokor Anikó tisztele-
tes asszony lendületes kezdéssel nemcsak 

az idősebb, a beteg gyülekezeti tagokat ke-
reste fel rögtön ideérkezése után, hanem 
a község aktív, mozgatható, a gyülekezet 
életéhez szívesen kapcsolódó asszonyait is 
gyors tevékenységre bírta, megalakítva a 
nőszövetség kiszombori csoportját. Kezük 
munkáját nem csupán a szeretetvendégsé-
gek finomságai dicsérik, de találkozhattak 
velük többek között az adventi vásárban, a 
határainkon innen és túl élő magyarokért 
szervezett imanapon és reménység szerint 
majd későbbi tevékenységeikben is. 

 A fiatalok ilyen aktív részvétele még vá-
rat magára, de szívesen vesznek részt az if-
júsági szeretetvendégségeken és a decem-
berben kezdődött, péntek délutánonként 
rendszeresen megszervezett adventi ké-
szülődésű alkotó műhely programjain is.

 Advent. Ez a latin szó nem cseng is-
meretlenül egyetlen keresztyén felekezet-
hez tartozó ember számára sem. Eljöve-
telt jelent eredetileg, valakire való várako-
zást. A néhány évtizede hazánkban is nép-
szerűvé vált adventi koszorú készítése so-
rán az azt díszítő négy gyertya, legyen az 
bármilyen színű, december négy vasár-
napján meggyújtva a szívünk készülődé-
sét jelzi (no, meg a gyerekek egyre fokozó-
dó izgalmát), ahogyan karácsonyra készü-

lünk (ha ugyan): bűnbánattal és hódolat-
tal az érkező mennyei Király előtt. Hiszen 
király volt Ő akkor is, kisdedként, sőt már 
az idők kezdete előtt is, csak nekünk, em-
bereknek erről alig van tudomásunk és el-
képzelésünk. De a Napkeletről érkező há-
rom királyoknak nagyon is volt. Kimerí-
tő heteken, hónapokon át jöttek a hosszú 
úton, és megérkezve adták jelét hódola-
tuknak  a názáreti Betlehem jászolbölcső-
jében fekvő mennyei Király előtt. Hason-
lóan a pásztorok is, amit itt községünkben 
a templom előtti téren minden év advent-
jén felállított jászol, a szent család és az is-
tálló lakói oly szépen megelevenítenek.

Sokan újra és újra megállnak előtte, gyö-
nyörködni a szép faragott munkákban, 
visszaidézni régi karácsonyok hangulatát, 
ráhangolódni a mostanira, vagy megpró-
bálni elképzelni, milyen is lehetett az az 
első karácsony, az Úr Jézusnak, Isten egy-
szülött Fiának ideérkezése, amikor Isten 
először tette lábát közénk a földre. Akkor 
már nem csak prófétákon keresztül üzent 
felénk, jelzésképpen, hanem konkrétan, 
emberi szavakkal. 
 Az a kisgyermekké lett hatalmas Isten 
akkor megtanult értünk emberi nyelven 
beszélni, hogy jól érthessük, félreérthetet-
lenül:
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és boldog új évet kívánunk!

Kellemes KARÁCSONYI ÜNNEPEKET és nagyon boldog ÚJ ÉVET,
jó egészséget és sok szerencsét kíván minden kiszombori lakosnak,

a Kiszombori Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 
Andrási Attiláné és képviselőtársai.

az ember előtt a bűn miatt bezárt ajtót Is-
ten országa felé Ő nyitja meg. Ahogy Jé-
zus maga tanította tanítványainak s ne-
künk: „Én vagyok az ajtó. Senki sem me-
het az Atyához, csak énáltalam.” Szere-
tetből életével fi zette meg az ajtó kitáru-
lását. Szabad az út újra a Mennyei Atya 
felé! 
Erről üzen az advent, hogy kegyelmes 
az Isten. A karácsonyi ajándék nem az, 
hogy mi szeretünk, és próbáljuk ezt ki-
mutatni, hanem hogy Ő szeret minket, 
s előbb szeretett, minthogy mi azt tud-
tuk volna. Ezt hálás, elkészített szívünk-
kel köszönhetjük meg Neki, őszinte hó-
dolattal.

 Ahogyan azt Pintér Béla ismert kará-
csonyi énekében kérdezi, megtesszük-e? 

 Ha pásztor volnál, vagy bölcs,
 És kétezer évvel ezelőtt élnél,
 Vajon mit tennél, mondd csak, 
 mit tennél?
 A jászolhoz, ugye eljönnél?  

 Az eredeti karácsony erről szól: men-
ni, vinni a jó hírt, hogy Immánuel (hébe-
rül), azaz magyarul „velünk az Isten”. Jé-
zus neve ugyanis, amit Máriának az an-

gyal hírül adott, ezt jelenti. Nem elle-
nünk van, noha megérdemelnénk, ha-
nem velünk. „Érted haragszom, nem el-
lened”, segíthet a költői megfogalmazása 
a szeretetnek. Gondoljuk csak végig, há-
nyan kerekedtek fel Jézus születése híré-
re, s mentek, vitték az üzenetet: Megszü-
letett a Megváltó! 
 
 S hányan örültek, örülnek ma is ennek 
a felszabadító jó hírnek! Ő mindazoké, 
akik keresik, várják Őt, és hisznek Ben-
ne, bűntörlő erejében. 

És van az adventnek még egy fontos je-
lentése, amit Füle Lajos kortárs reformá-
tus költő fogalmazott meg nagyon tömö-
ren:

   Valaki eljött.
   Valaki elment.
   Valaki visszajön újra.

Ugyanő, ahogy ígérte. De akkor már 
nem tehetetlen kisgyermekként, hanem 
a világ megítélőjeként. És akkor minden 
szem meglátja Őt, az ég és föld Urát. Va-
jon készen talál majd minket? Készen va-
gyunk a nagy találkozásra? Bár úgy len-
ne! 

Kodállyal együtt dúdoljuk s énekeljük 
otthon is a fa alatt a régi középkori éne-
ket:

„Veni, veni, Immánuel!” 
Azaz: 

„Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel!”

Boldog várakozást, áldott szívbéli 
útrakelést, megszentelt ünnepet és békés 
új esztendőt kívánva mindannyiónknak 
2017 adventjében,

    Pongó Zsuzsa 
(hitoktató)


