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Eredményekben gazdag, boldog új évet kíván
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselő-testület a 2017. december 12-én tartott soros ülése első napirendjeként elfogadta a
polgármesteri jelentést.
A rendelettervezetek, döntési javaslatok napirendi
pontban
döntött:
- a településkép védelméről szóló 33/2017.(XII. 13.)
önkormányzati rendelet megalkotásáról,
- a köztisztviselők 2018. évi illetménykiegészítéséről szóló 34/2017. (XII. 13.) önkormányzati rendelet
megalkotásáról,
- a közterületen található fák állapotának szakértő
általi felméréséről és a beteg, korhadt, élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető fák kivágása érdekében a szükséges intézkedések megtételéről,
- a temető interaktív térképe kidolgozásának elkészíttetéséről,
- a polgármester jubileumi jutalmáról,
- a „Makó Híradó – Kiszombori Különszám” című 4
oldalas havilap elkészítéséről,

- a Vályogos-tó halgazdálkodási jogának haszonbérbe adásáról a Kiszombori Sporthorgász Egyesület
részére 2018. január 1. napjától 2032. december 31.
napjáig - 15 éves határozott időtartamra.
Harmadik napirendi pontjaként döntött a 2018. évi
költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló 35/2017. (XII. 13.) önkormányzati rendelet megalkotásáról.
A negyedik napirendi pontban elfogadta a helyi adóbevételek alakulásáról szóló tájékoztatót.
Ötödik napirendi pontként elfogadta a jogi személyiségű társulásokban végzett tevékenységről szóló beszámolót.
A hatodik napirendi pontban jóváhagyta a Makói Kistérség Többcélú Társulása 2018. évi belső ellenőrzési tervét, mely magában foglalja Kiszombor Nagyköz-

ség Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési tervét is.
Végül zárt ülés keretében egy esetben döntött a Szociális, Egészségügyi-és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottság szociális célú tűzifa támogatás megállapítása iránti kérelmet elutasító határozata ellen benyújtott fellebbezés elutasításáról, a határozat helybenhagyásáról.
A képviselő-testület a 2017. december 20-án tartott rendkívüli ülésén
döntött:
- „A kiszombori Rónay-kúria turisztikai célú hasznosítása” TOP-1.2.1-15-CS1-2016-00007 tárgyú projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárásban a nyertes
ajánlattevő személyéről,
- a Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. számú épületrész bontási munkái elvégzésének meghirdetésről.

BÚ C SÚ Z U N K . . .
Néhány napja, 2018. január 17-én helyezték örök nyugalomra dr. Szilágyi Dezsőt
-községünk megbecsült lakosát, aki 19901994 és 1998-2002 között 2 cikluson keresztül tagja volt Önkormányzatunk Képviselő-testületének. A családja és munkája mellett mindenkor a faluközösség érdekében tevékenykedett. Képviselői munkájának ideje alatt észrevételeivel, döntéseivel részesévé vált Kiszombor Nagyközség fejlődésének, hiszen tanácsai, javaslatai mögött szakmai tudás húzódott. Nyugdíjas éveit szerető családja környezetében
tölthette. Mindenki tisztelte, szerette, hiszen a közösségért mindig képes volt dol-

gozni. A Kiszomborért Alapítvány kuratóriumi tagjaként vállalt önkéntes feladatot településünk szépítésében, értékmegőrzésében, valamint a Marosszögi Egyetértés Vadásztársaság oszlopos tagja, egy ideig megbízott elnöke is volt. Közéleti tevékenység nélkül nem is tudta volna elképzelni az életét. Élete és cselekedetei sokunkban
hagynak szép emléket. Halála nagy veszteség nemcsak a családnak, hanem a településnek is. Ezúton szeretnénk végső búcsút
venni tőle. Emlékét megőrizzük!

Kiszombor Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete

ÓVODAI HÍREK
Év zárása és egy új év kezdése az oviban
A karácsony a szeretet ünnepe! 2017 utolsó napjaiban itt az óvodában mi
mindannyian arra törekedtünk, hogy igazi gyerekkarácsonyt rendezzünk. Kollégáim csillagfényes karácsonyt varázsoltak a gyerekeknek. A közösen felcsendülő énekek, a karácsonyi dallamok, a kedves jelenet és a fenyőfa közös feldíszítése különféle csillagokkal, varázslatossá tették ezt a napot. Az ajándékozás sem
maradt el!
A polgármester asszony kedves szavak kíséretében adta át a gyermekeknek
az önkormányzat ajándékát. Valamennyien gazdag édességcsomagot kaptak. A
„Mosolygó Gyermekarcok” Alapítvány pedig fejlesztő játékokkal lepte meg a csoportokat az adventi vásáron kapott adományok felhasználásával.
Bizonyára otthon is szépen teltek az ünnepnapok, és mindenki a családjával
köszönthette az új esztendőt. Biztosan sok-sok új ajándék került a fenyőfa alá, és
bízom benne, hogy a szülők nem önmaguk helyett adták az ajándékokat, hanem
közös játékkal, családi együttlétekkel teltek a napok. A gyermekek sok élménnyel
tértek vissza az óvodába, nem győzték mesélni.
Ez az év úgy kezdődik, hogy egy kedves kolléganőnk már nem tölti munkával a napjait. Imre Mátyásné Katika óvó néni felmentési idejét tölti, és hamarosan nyugdíjba vonul. Kedves személye nagyon fog hiányozni a gyerekeknek és
szülőknek, de ennek a munkatársi közösségnek is, hiszen 40 éve magas színvonalon, kiválóan végezte nevelőmunkáját. Megérdemelt pihenést kívánunk neki,
jó egészséget és sok örömet kedves családtagjai körében. Hamarosan megint

mozgalmasan telnek a napok az oviban, hiszen készülünk a farsangra, és az óvodánk 135. születésnapjára. Február 23-án családi nyílt napra várjuk régi óvodásainkat, a kedves szülőket, hogy velünk együtt ünnepeljük meg ezt a szép kerek évfordulót.
Kérjük keressék meg régi játékaikat, óvodáskori rajzaikat, emlékeiket, és
hozzák el megmutatni gyermekeiknek, meséljenek óvodás élményeikről, csináljunk együtt egy szép kiállítást az emléktárgyakból.
Börcsökné Balázs Márta
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ISKOLAI HÍREK
2017. 11. 23-án, egy hideg csütörtöki nap, először ment a Kiszombori Dózsa György Általános Iskola felsős diákserege az idei tanévben a Szegedi Nemzeti Színházba. 46 fővel és 2 pedagógussal nézték meg a nagyszínház csodálatos páholyaiban Gioachino Rossini egyik méltán híres kétfelvonásos operáját, A sevillai borbélyt. A
"hosszú" buszos utazás után, még időben is sikerült visszautazniuk a 17. század Spanyolországába, és jót mulattak azon, ahogy Figaro és Almaviva megpróbálta kijátszani Rosina, Almaviva szerelmének orvos édesapját. Bár az opera műfaját tekintve nehéz, mégis rendkívül humoros, interaktív előadást tekinthettek meg. 2018. 01.
11-én szintén útra keltek, várva a folytatást…
Rácz Bernadett
November végén műveltségi vetélkedőn mérették meg magukat a kiszombori diákok a József Attila Gimnáziumban. Iskolánkat 3 csapat (7-8. osztályos tanulók)
képviselte. Környékbeli iskolák 18 csapata közül tanulóink a 8., 4. és az előkelő 1. helyezést szerezték meg.
1. helyezés: Pipic Dorka, Balla István, Bernáth Csaba, Gazsi Noel, Udvarhelyi Péter
4. helyezés: Sárközi Hanna, Süveg Merse, Turányi Melinda, Budai Márk, Neller Kristóf
8. helyezés: Badics Sára, Farkas Viktória, Horváth Mónika, Leoreanu Alexandra, Szűcs Virág
Felkészítő tanárok: Gyulai Gabriella, Juhász Petra, Nagy-György Ágnes.
Hagyományunkhoz híven, ebben a tanévben is megrendeztük nagy népszerűségnek örvendő KARÁCSONYI VETÉLKEDŐNKET, ahol két helyszínen, 48 (4-8. osztályos) gyermek versenyezhetett és oldhatott meg vicces, jópofa, karácsonnyal kapcsolatos feladatokat. A vidám délután végén, ajándékokkal leptük meg a diákokat,
ezúton is köszönjük a „Kiszombori Diákokért” alapítvány segítségét!

Karácsonyi vetélkedő (4-5.)

1. helyezés: Dinka Barbara, Erdei Martin, Fehér Krisztián
2. helyezés: Kovács Virág, Gulyás Ákos, Túri Dániel
3. helyezés: Herskovics Eszter, Süveg Janka, Kis Marcell, Szappanos Noel

Karácsonyi vetélkedő (6-8.)

1. helyezés: Domján Zóra, Farkas Viktória, Szűcs Virág, Fancsali Péter
2. helyezés: Balla Szimonetta, Gulyás Kristóf, Bernáth Csaba, Németh Ádám
3. helyezés: Badics Anna, Cseh Sára, Erdélyi Hanna, Naszradi Réka

Felkészítő tanárok: Nagy-György Ágnes, Gyulai Gabriella, Juhász Petra.

Az Iskolabál margójára
Hagyományt teremtő szándékkal „Gyémánt fokozatú támogató” címet alapítottunk, mellyel azokat a vendégeinket jutalmazzuk majd évről évre, akik a legtöbbet tesznek adományaikkal alapítványaink segítése érdekében. Első alkalommal a 2017-es bálunkban „Gyémánt fokozatú támogató” címmel azokat tüntettük ki, akik a 13 év
során kimagaslóan támogatták alapítványainkat. A kitüntető cím mellett egy-egy üveg pezsgővel köszöntük meg nagylelkűségüket. Az elkövetkezendő években mindig az előző év kimagasló adományozóinak önzetlenségét köszönjük meg az elismeréssel.
2017-ben Gyémánt fokozatú támogatóink voltak: Id. Baranyi Sándor, Ifj. Baranyi Sándor, Haklik János, Kiss-Beck József, Szeles József
Támogatóink voltak a decemberi cikkben megjelenteken kívül: Haklik Tamás, Kelemenné Goldis Julianna Jolán, Juhász Kálmán, Tóth Antal és családja, Urbán Gábor
7. a Mandák Botond Koppány, Szabóné Vígh Erzsébet, Sinka Józsefné, Urbán Gábor, Nógrádi Gábor és családja, valamint azok a kedves támogatók, akik nevük elhallgatását kérték.
Sinka Józsefné intézményvezető-helyettes

MINDKÉT KATEGÓRIÁBAN KISZOMBORI DIÁKOK HOZTÁK EL AZ ELSŐ HELYEZÉST
JUTALOM: KÉPZŐMŰVÉSZETI KIRÁNDULÁS
Még egy hónap sem telt el a József Attila versillusztrációs rajzpályázat eredményhirdetése óta, ahol iskolánk diákjai hozták el az 1-2-3.helyezéseket a kistérségből, örömmel olvashattuk az újabb versenyeredményről szóló értesítést tanulóink sikereiről.
„AZ ÜNNEPHEZ VEZETŐ ÚT” címmel a Hagymaház Galéria által kiírt rajzpályázatra Csongrád megyéből közel 400 pályamű érkezett. A Dózsa György Általános Iskola diákjaiáltal készített munkák a legjobbnak bizonyultak, és többen dicséretben részesültek. A tanulók egyben a Makói Magán Zeneiskola kiszombori tagozatának
képzőművészet tanszakos tanulói:
Alsó tagozat (felkészítő tanár: Oláh Nóra)
1. helyezés: Dinnyés Áron 3. o.
Dicséret: Herskovics Eszter 4. o.

Felső tagozat (felkészítő tanár: Rónainé Török Csilla):
1. helyezés: Oláh Kornél, Berta Bence és Furulyás Kristóf 6.o.
Dicséret: Farkas Regina, Adai-Simon Vivien, Dinka Barbara 5. o.,
Szokol Bettina 6. o., Cseh Sára, Naszradi Réka 7. o.

Iskolánk tanulói mindig nagy lelkesedéssel vesznek részt rajzpályázatokon. Erre a versenyre is közel 60 diák készített munkát egyéni, páros vagy csoportos formában. Úgy gondoltuk, hogy mindenképp megérdemlik Makón, a Hagymaházban az ünnepélyes eredményhirdetésen és kiállításon való részvételt. Így esett, hogy december 18-án fél napos buszos kirándulást szerveztünk tarka-barka képzőművészeti programokkal színesítve.
Díjazottjaink büszkén vették át jutalmaikat, a gyerekek őszintén örültek a kiszombori sikereknek. Legnagyobb jutalom az volt mindannyiuk számára, hogy munkáFolytatás a 4. oldalon!
ik egytől egyig kiállításra kerültek, és heteken keresztül több ezer ember megcsodálhatja azokat.
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Ugyanennek az örömüknek adtak hangot kirándulásunk következő helyszínén: a József Attila Múzeumban, ahol "A mindenséggel mérd magad" című József Attila
versillusztrációs rajzpályázatra Csongrád megyéből beérkezett közel 300 alkotás. Ebből a Kiszombori Dózsa György Általános Iskola tanulói 40 pályaművet készítettek, és mindkét kategóriában szereztek dobogós helyezéseket:
Alsó tagozat
(felkészítő tanár: Oláh Nóra):
1. helyezés: Farkas Zsófia Orsolya 3. o.,
3. helyezés: Dinnyés Áron 3. o.
Felső tagozat
(felkészítő tanár: Rónainé Török Csilla):
2. helyezés: Zatykó Lili 5. o.
2. helyezés: Furulyás Kristóf 6. o.

Mind a 40 pályamunkánkat kiállították. Mindenki lelkesen kereste a többszáz
alkotás között a sajátját, büszkén mutogatták egymásnak, véleményt alkottak
róla. Ugyanitt, a múzeumban még megtekinthettünk két kiállítást: Szilvásy Nándor festő és grafikus képeit, valamint Makó híres épületeinek mézeskalácsból készített makett épületeit. A gyerekek érdeklődéssel tanakodtak, hogyan készülhettek a szebbnél szebb alkotások. Nagy sétával, már sötétedéskor érkeztünk a fürdő előtti térre, ahol a nemrég elhunyt organikus építészünk: Makovecz Imre utolsó nagy munkáját, a Hagymatikum épületét csodálhattuk meg. Adventi hangulatot élhettünk át a vásározók faházikói, az óriási adventi koszorú és a betlehem
megtekintésekor. Kirándulásunk utolsó állomása a városi könyvtár ideiglenes helyén, a Szent János téri épületben volt, ahol Pokomándy Zsuzsa patchwork kiállítását tekintettük meg. Fotózással és elemzéssel véstük eszünkbe a jobbnál jobb
szín-és formaötleteket. A könyvtárosoktól mindenki egy, a karácsonyi ünnepkör-

höz kapcsolódó gyönyörű idézetet kapott ajándékba kis papírkán kinyomtatva.
Amint sétáltunk buszunkhoz, már messziről hallottuk a Makói Magán Zeneiskola kis fúvószenekarának az iskola épületéből a nyitott ablakokon keresztül kiszűrődő hangjait. Néhány percig hallgattuk ezt a váratlanul kapott kis koncertet.
A gyerekek közül sokakban most tudatosult, hogy a művészeti iskola, amelyben
Kiszomboron tanulnak- akár már több éve-, itt található a központi épülete, az általános iskola mellett ennek is a tanulói.
Lelkiekben feltöltődve, szép vizuális élményekkel gazdagodva tértünk haza a
képzőművészeti kirándulásról.
Köszönöm a kísérő szülők: Farkasné Góg Krisztina, Dinnyés Sándor, valamint tanár kollégáim: Varga Viktória és Oláh Nóra segítségét!
Rónainé Török Csilla vizuális kultúra tanár

A Kiszombori Dózsa György Általános Iskola és a Makói Magán Zeneiskola szeretettel meghívja
Önt és kedves Családját az Ady Endre Művelődési Házban 2018. február 16-án, pénteken 16.30 órakor kezdődő

MŰVÉSZETI GÁLÁJÁRA és KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁSÁRA.

A műsorban fellépnek az általános iskola tanulói, énekkara, a művészeti iskola gitárzenekara, zene tanszakos növendékei, néptáncos tanulói. A képzőművészeti kiállításon a két iskola diákjainak, valamint Kiszombor felnőtt alkotóinak munkái tekinthetők
meg. Kérjük, hogy a kiállításra készült alkotásaikat február 9-ig juttassák el a művelődési házba!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

KÖNYVTÁRI HÍREK
2017. december 12-én József Attila halálának 80. évfordulója alkalmából kiadásra került Kiszombori versesfüzetről hallgathattuk meg dr. Bogoly József Ágoston irodalomtörténész előadását. Az érdeklődők egy kellemes estét tölthettek el, és megismerkedhettek a költő gyermekkorával, Kiszomboron töltött nyarával és az itt megjelent verseivel.
Megtekinthették a 2017-ben megjelent verseskötetet, melyet a kiszombori önkormányzat a makói József Attila Múzeummal együttműködve második alkalommal adott ki. Az irodalomtörténész erről írt elemzést József Attila kiszombori versciklusa 1922 címen, és ezt mutatta be a helyi lakosoknak.
A rendezvény Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának támogatásával valósult meg, amit ezúton is köszönünk.

A kiadvány a könyvtárban megvásárolható!

2017. december 14-én Borsi Sándor, múltkutató,
szobrászművész előadását hallgathatták meg, melynek témája a Rónay-kastély története volt.
A hallgatók megismerkedhettek a Rónay család
múltjával, a kastély építéstörténetével, és számtalan érdekes történettel gazdagodhattak. Nagy örömünkre szolgált, hogy 2017-es év végét ilyen sikeres,
telt házas programmal zárhattuk. Reményeink szerint
2018-ban újra vendégül láthatjuk a tanár urat és hasonlóan érdekes, tartalmas előadással fogadhatjuk
az érdeklődőket.
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2017. december 13-án vendégünk volt Bubryák István újságíró, filmrendező, producer, szerkesztő, aki egy kellemes délutáni vetítésre invitálta vendégeinket. A
program a Somogyi Károly Városi és Megyei könyvtár támogatásával valósult meg Kulisszatitkok címmel. Az előadásra a nőklub asszonyait hívtuk meg, melyre nagyon
sokan eljöttek. Híres, régi filmrészleteket láthattak a Szindbád, Szerelem, Halálos tavasz, Ének a búzamezőkről című filmekből. A színészekről, a forgatásokról hallgathattunk meg érdekes és soha nem hallott történeteket. A vetítés nagyon kellemes volt, vendégeink jól érezték magukat, örültek, hogy számukra kedves, régi filmjeikről nem mindennapi érdekességeket hallhattak. Köszönjük a Somogyi Könyvtárnak, hogy ismét egy nem mindennapi programmal örvendeztette meg olvasóinkat!
Nógrádiné Vigh Krisztina

A Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény HÍREI
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Évek óta hagyománnyá vált a településen a karácsonyi adománygyűjtés és csomagosztás. 28 család
részesült tartós élelmiszercsomagban a felajánlott
adományokból. A csomagok összeállításánál fontos
szempont volt, hogy minden család gyermeke kapjon egy-egy apró ajándékot (ruha, játék, könyv). Ezúton szeretnénk megköszönni minden kedves adományozónak a támogatást.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2017.
december 29-én évzáró rendezvényt tartott. Az ünnepségen 40 gyermek vett részt. Kreatív foglalkozás
keretében a kisebbek szilveszteri dekorációkat készítettek, a nagyobbak társasoztak, zenét hallgattak.
Az újévkor szokásos virsli és pezsgő (természetesen

gyermekpezsgő) sem maradhatott el ezen a szép
délelőttön.
Napraforgó idősek klubja 2017. év végi rendezvényei
December 20-án intézményünkben karácsonyi
ünnepséget rendeztünk. Körünkben köszönthettük Szegvári Ernőné polgármester asszonyt, a képviselő-testület megjelent tagjait, valamint meghívott
vendégeinket. Jézus születését pásztorjátékkal idéztük fel, citerán kísérte a klubtagokat Nagy András és
Sztanyó Sándor. Balázs Izabella karácsonyi dallal,
Cseh Istvánné saját verssel köszöntötte a megjelenteket. Kerekes Sándorné, Ady Endre versét szavalta
el. Papp Mária az ünnephez méltóan énekével színe-

sítette a délutánt.
Zenés óévzáró ünnepséget rendeztünk december
28-án. A vidám hangulatot Varga Antal harmonikajátéka és a klubtagok éneklése tette emlékezetessé.
2018. január 16-án újévköszöntő klubdélutánt tartottunk.
A Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
Napraforgó idősek klubja továbbra is szeretettel várja mindazokat, akik szeretik a jó hangulatot és a társaságot.
Ezúton kívánunk minden kedves kiszombori
lakosnak BOLDOG ÚJ ÉVET!
Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
dolgozói
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AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK
A Baranyi család sikerei
Sikeresen zárta az évet a Baranyi család az országos gyorsasági roncsderbi bajnokságon. A II.
géposztályban versenyző Attila nem panaszkodhatott a záró futam befejeztével, hisz év közben
kitartó és ügyes versenyzéssel jó eredményeket ért el. Végül a bajnokságban a második helyen zárta az évet. Fia, a terep gokartban verseny-

ző tízéves Attila, minden versenyen nagyon megküzdött azért, hogy év végén a dobogó harmadik
helyére álljon fel. A széria géposztályban Sándornak ismét sikerült megszereznie a bajnoki címet.
Nem volt könnyű dolga, de többszörös bajnokként
már tapasztaltan állt rajthoz. Ennek köszönhetően a szuperfutamban is megnyerte a bajnokságot
2017-ben. Istvánnak ebben az évben nem jött ös�-

sze az év végi dobogó, de mivel az utolsó futamot
megnyerte, az évet az előkelő negyedik helyen
zárta. A Baranyi fiúk amellett, hogy megszervezik
a kiszombori versenyt, a 2018-as szezonban ismét
rajthoz állnak.
Gárdián Andrea

REFORMÁTUS PERCEK
2017 adventje értékes emlékekkel maradt mögöttünk. Sokak nagy örömére szerveztük és tartottuk meg az ALKOTÓ MŰHELY alkalmait, melyeken
a gyermekekkel vagy akár felnőttekkel is szép és
új technikák elsajátításával gazdagodhattunk. Hímeztünk levendulás tasakot keresztszemes öltéssel, valamint festettünk gipszfigurákat, de megtanultuk a fonalgrafika készítését is. Az örömünk egy
kis uzsonna és meleg tea segítségével vált igazán
teljessé a gyermekek közösségében. Kérésre az
alkalomsorozat folytatódik 2018. szeptemberétől.
Advent második hétvégéjén, 9-én, szombaton
jó hangulatú CSALÁDI TEADÉLUTÁNT tartottunk,
melyen lehetőség nyílt az áhítat és az énektanulás után a finom, szeretetvendégségre sült sütemények megbeszélésére, valamint adventi koszorú, asztali díszek készítésére.
2017. december 14-én a Kárpát-medencei imanapon fohászkodhattunk a megalakult Kiszombori
Református Nőszövetség tagjainak közreműködésével, amikor az erre a célra megírt liturgiát követve mondtuk el az imádságokat távolabb élő keresztyén református testvéreinkért. Ezen az alkalmon vendéget köszönthettünk: Gilicze Andrásné,
Szentes-Felsőpárti Református Egyházközség lelkipásztora, valamint a Református Nőszövetség tiszántúli titkára hozta az igemagyarázatot. Néhány

kedves vendéget is hozott magával Szentesről,
akik nosztalgiázva tekintettek végig a szépséges
imaházunkon. Az imanapot jó hangulatú szeretetvendégség zárta.
A Kiszombori Dózsa György Általános Iskola hittanosai versekkel, énekekkel készültek a karácsonyi szolgálatra, melyre december 24-én került sor.
A verselők a gyülekezet tagjainak adományaiból
a Nőszövetség által összeállított színvonalas csomaggal gazdagodva térhettek haza, a felnőtteknek
pedig megpihent a lelke az oly kedves Ady Endre, Juhász Gyula tollából származó karácsonyi versek hallgatása közben. A 25-én, valamint óévi (december 31.) és újévi (január 1.) tartott ünnepi hálaadó és könyörgő istentiszteleteken pedig örömmel
nyugtáztuk, hogy a közösség erősödik. Jólesett lelki értelemben megpihenni, látni a közösség külső
és belső épülését, hiszen régi-új gyülekezeti tagokat köszönthetünk hétről hétre az istentiszteleti alkalmakon. Épül a református közösség, és átéljük,
ahogy az Úr megerősít, valamint közelebb visz magához és egymáshoz bennünket az együtt mondott
imádságok, lelki énekek, építő és megerősítő bibliai igemagyarázatok, hittanórák, látogatások és a
lelkigondozó beszélgetések segítségével. Minden
alkalommal fohászkodunk betegekért, magányosokért, nélkülözőkért, kicsinyekért, családokért.

Áldásként értékeljük az imádság erejét.
A közös imádság erejében bízva hirdetjük a római katolikus gyülekezettel közösen az Ökumenikus Imaalkalmakat, melyek 2018. január 24-én,
szerdán 17 órától, a Nagyboldogasszony templomban, majd január 25-én, csütörtökön 17 órától a református imaházban kerülnek megtartásra. Mindkét alkalmon a vendég gyülekezet pásztora szolgál
Igei mondanivalóval. A gyülekezetek tagjait hívjuk
és várjuk ezekre az alkalmakra is, melyeket szeretetvendégség zár majd le.
Sok lépést tettünk meg mi, Krisztus követői, és a
lelki értelemben vett zarándokút nem ér véget, és
nem szünetel akkor sem, amikor hamarosan újra
édesanyai örömök elé nézek. A 2018 márciusára
várható gyermekáldást követő időszakban helyettesíteni fognak a szolgálatban, mind a hittanoktatást, mind pedig a gyülekezet egyéb alkalmait tekintve.
A Kiszombori Híradó minden kedves olvasója
számára kívánok a közösségünk tagjai nevében áldást, egészséget és békességet Istentől a 2018-as
esztendőre a következő áldással: „Legyen velünk
Istenünknek, az Úrnak jóindulata, kezeink munkáját Ő tegye maradandóvá!” (90. zsoltár)
Áldás, békesség:
Matosné Bokor Anikó, helyettes lelkész

VÁLYOGOSI HÍREK
■■ Felhívjuk napijegyes horgásztársaink figyelmét,
hogy tavunkon januárban 6-18 óra között horgászhatnak, valamint a Vályogosra érvényes éves és
II. féléves területi jeggyel rendelkező horgásztársaink figyelmét, hogy tavunkon 6-22 óra között
2018. január 31-ig horgászhatnak.
■■ Fogási napló leadási határideje 2018. február
28. Annál az egyesületnél kell leadni, amely kiállította. Azon tagjaink, akik jövőre is egyesületünknél kívánnak állami jegyet váltani, a szokott helyeken adhatják le fogási naplójukat (Oláh S., Tóth J.
- művelődési ház), azon tagjaink, akik más egye-

sületnél tervezik a 2018. évi állami jegy váltását,
azoknak Oláh Sándornál kell leadni fogási naplójukat.
■■ A pergető horgászat 2017. november 9-től TILTOTT a tó alacsony vízállása miatt. Amennyiben a
vízállásban változás következik be, a korlátozás
feloldásra kerül.
■■ Egyesületünk 2018. évben állami horgászvizsgáztatást várhatóan március hónapban kezdi meg.
Kérjük, tájékozódjon egyesületünk honlapján.
■■ Napijegy-árusító helyek: Halőrház Kiszombor,
Tó utca /a reggeli órákban!/, illetve Tóth János

Kiszombor, Móricz Zsigmond utca 14. T: 30/ 8550856. Oláh Sándor Makó, Kisfaludy utca 16. T: 70/
327-8862. Aranyhal Horgászbolt Makó, Aradi utca
28. Nyitva: H.-P: 07-12, 13-17, Szo.: 07-11. GabiProfidog Kft. Makó, Hajnal utca 8. Nyitva: H.-P:
08-17, Szo. – V.: 08-12
■■ Egyesületünk 2017. évben összesen 5900 kg
halat telepített, amely megoszlásában csupán
1000 kg fehér halat tartalmazott. A fennmaradó
4900 kg, azaz 49 mázsa méretes vagy méreten
felüli ponty volt.

FOLTVARRÓ TANFOLYAM
Varrjon velünk foltot!

Aki rászánja magát, csodát alkothat. A patchwork, másnéven foltvarrás,
népszerű, hasznos és csodálatos foglalatosság. A foltvarrás rejtelmeibe Rozsán Ferencné foltmozaik-készítő vezeti be az érdeklődőket a kiszombori
művelődési házban szervezett tanfolyamon.
Jelentkezését várjuk a 06-62/297-465 vagy a 06-70/621- 6728-as telefonszámon, illetve személyesen az Ady Endre Művelődési Házban.

Vezetőség
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HONISMERETI HÍREK
Színház és zenés est Kiszomboron
Az önkormányzati alapítású „Kiszomborért” Alapítvány Kuratóriuma rendezésében, szervezésében az adventnyitás helyett december 29-én tudta megtartani a szegedi művészek szereplésével
a „Szeressük egymást, gyerekek!” c. előadást. A
műsorban neves művészek léptek fel, aki jelen
volt, csodás műsort láthatott. Sajnálatosan nem
telt meg a nézőtér, de majd legközelebb. 
Az adománybelépők kiadásával az Ady Endre Művelődési Ház dolgozói munkálkodtak, a helyet az
önkormányzat biztosította. Köszönjük a festőknek,
dolgozóknak, mindenkinek, hogy 29-ére sikerült a
helyszínt biztosítaniuk az előadás számára.
A KMHHK által szervezett zenés est a Rónaykúriában nagyszerűen sikerült. A jó muzsikáról
Sztojkó Mihály és Dombóvári László gondoskodott, a svédasztalos vacsora pedig bőséges és
igen finom volt. Hála és köszönet érte állandó támogatónk, a Szöllősi István vezette étteremnek. A
nagy létszám mutatta, hogy időnként községünkben is igény mutatkozik közösségi szórakozásra,
jó érzés együtt lenni, táncolni és mulatni kicsit. A
körsüti megsütője Nagy Máté volt, aki még a receptet is rendelkezésünkre bocsátotta. Hála és
köszönet neki. Köszönet közreműködő társaimnak munkájukért: Bajnóczi János, Papdi Mihályné,
Ponyecz Mária, Süliné Rácz Emőke, valamint a sok

tomboláért mindenkinek.
Helytörténeti Gyűjteményünk az elmúlt időszakban is gyarapodott Bíró Antalné és Varga
Lászlóné képei, illetve a KMHHK vásárolt képei által, amelyeket a Szeretünk, Kiszombor Facebook
oldalán meg lehet találni, és Matuszka Istvánné
tárgyakat adományozott. Mindenkinek köszönet.
A honismereti kör 2018-as munkatervét közrebocsátjuk. Programjainkon a részvétel ingyenes.
A honismereti-közösségi munkához bármikor lehet csatlakozni. Ha tartalmas-értékes munkára vágyik, köztünk a helye fiatalnak és idősebbnek is.
Alapszabályunk szerint egyik feladatunk a műemlékvédelem. Ami úgy gondoljuk, minden zombori lakosnak szívügye lehet és kell(!) legyen.
Mindannyiunkat sok-sok éve foglalkoztat közös
kincsünk, a Rónay-kastély sorsa. Kis közösségünk
régóta gondolkodik, hogyan lehetne egyáltalán a
figyelmet felhívni erre, mit lehetne tenni érte nekünk, a falu közösségének. Persze, tudjuk, ebben
nem vagyunk egyedül, az önkormányzat is teszi a
dolgát ez ügyben is, mások is. Mi szeretnénk, ha
a falu közössége, MINDENKI, aki ehhez késztetést
érez, összefogva legalább a kastély udvarát tudná rendbe tenni. Annyi értékes ember van kicsiny
falunkban, ezeket az embereket össze lehet-kell
fogni a közös cél érdekében. Ki eszével, ki kezé-

vel, ki lelkületével, ki mással, de segíteni tud. A
tegnapi gyűlésünkön határoztuk el, hogy ez irányban is fogunk lépéseket tenni, keressük az ös�szefogás lehetőségeit. Mindenkire, akinek hasonló céljai vannak, partnerként tekintünk, s partnerként ajánljuk magunkat. Községünk önkormányzatával keressük az együttműködés lehetőségeit, megállapodás keretében is, hiszen sokszor egy
közhasznú civil szervezet jó lehetőségeket tud
biztosítani egy önkormányzat számára is. Ahogy
ezt például térségünkben, Apátfalván teszik.
Javaslatot nyújtunk be közhasznú szervezetek
közterülethasználati-díj fizetési mentességére vonatkozóan. A helyi rendeletben minden önkormányzati intézmény mentes. A közösségi – kulturális feladatokat, munkát végző közhasznú civil
szervezetek nem.
A Szeretünk, Kiszombor oldalra változatlanul
várjuk a lakosság régi képeit. Borsi Sándor eddigi tanulmányai is ott megtalálhatók digitálisan,
és örömmel tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a
Makói Mozaikban egy másolatban a honismereti
kör elkészíttette valamennyit, és fél évre a könyvtárba adtuk helyben olvasandó kézikönyv gyanánt
őket. Érdekes, izgalmas, hasznos olvasmányok
mindazoknak, akiket foglalkoztat a helyi műemlékek sorsa, múltja.

Az önkormányzattal közösen az idén is kiadtuk a kártyanaptár-sorozat 5 darabját.
Ebből a jelen újságban kap mindenki egyet.
Ezzel kívánunk boldog új évet ismételten minden zomborinak.

HONISMERETI HÍREK
Programjaink a közeljövőben:
prevenciós előadásunk újabb darabjai:
■■Sánta Anett január 26-án 17.00 órakor tartja előadását a gyász-és
veszteségfeldolgozás témájában,
■■február 23-án 17.00 órakor pedig Görbe Boldizsár, egyetemi hallgató „Jogos
védelem, avagy lehet-e áram a kerítésben?„ címmel tart előadást.
■■Mindenkit szeretettel várunk erre.
■■Február 22-én, csütörtökön vidám színházi esttel indul a télűzés
Kiszomboron. Járai Máté és Szilágyi Annamária monokomédiáit láthatjuk
majd.
■■24-én pedig zajos-vidám télűzésnek lesz részese a busókkal, velünk, aki kijön a térre.
Endrész Erzsébet

HIRDETÉS

RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSE, LEBONYOLÍTÁSA KISZOMBORON!
Fűthető-, klimatizált-, zárt- és nyitott közösségi terek, szabadidős parkkal.

AZ ÉPÜLETEK ÉS ANNAK TELJES FELSZERELÉSE BÉRELHETŐ!

RENDEZVÉNYHÁZ • Kiszombor, Tó u. 1/b.

TÓ-PARTY PANORÁMA
PANZIÓ • Tó u.2.

BALLAGÁS, BARÁTI-, CSALÁDI RENDEZVÉNYEK, ELJEGYZÉS, KISLAKODALOM, SZÜLETÉS-ÉS NÉVNAPOK, BULIK, OSZTÁLYTALÁLKOZÓK, CSOPORTRENDEZVÉNYEK, CSAPATÉPÍTŐ TRÉNINGEK,
OSZTÁLYKIRÁNDULÁSOK, TÁBOROK, OKTATÁS... stb.
Étkezés: Kerti sütés-főzéshez minden eszköz rendelkezésre áll: tűztér, tűzifa, bográcsok minden méretben, kemence, mobil grill-kocsi, nyársak szalonna- v. saslik sütéshez. A korszerűen felszerelt konyha is használható (főzőfelület, sütők, mikro, mosogatógép). Étkezéshez komplett terítéket, poharakat biztosítunk, hűtővel, fagyasztóval, svédasztalos szervírozó-, melegen tartó edénykészlettel, italokhoz bárpulttal rendelkezünk. Ha nem szeretnének az ételkészítéssel foglalkozni, partner étteremmel kedvező árakon bármilyen ételt a helyszínre szállíttatunk (ünnepi ételek, levesek, sültek, 1-2-3 fogásos ebédek, menük, meleg vacsorák, pizzák, lepények,... teljes
szervírozással, igény szerint). A komplexum magas kerítéssel körbe kerített a rendezvény zavartalansága érdekében. Sport- és játékeszközök, karaoke-felszerelés is igénybe vehető. Zenés rendezvény igénye esetén a hangosítás, zeneszolgáltatás megoldható.
SZÁLLÁS: a TÓ-PARTY PANORÁMA PANZIÓBAN (Tó u. 2.) kényelmes, komfortos szálláshelyeket kínálunk új,
modern épületben. A kilátótorony, a kamerával őrzött zárt parkoló és a WI-FI ingyenes.

OTP-, K&H-, MKB-SZÉP kártyát, ERZSÉBET-utalványt elfogadó hely vagyunk!

Tel:06-20/3801-159 vagy 06-30/5499-212 • E-mail: kiszomborpanzio@gmail.com
www.falusihorgaszturizmus.hu
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