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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A KÉPVISELŐ TESTÜLET ÜLÉSRŐL
A képviselő-testület a 2016. október 25-én tartott soros
ülésének első napirendjeként elfogadta a polgármesteri
jelentést,
felkérte
- a polgármestert a József Attila Kiszombori versesfüzet
hasonmás kiadásának utánrendelésével kapcsolatos intézkedések megtételéhez szükséges információk beszerzésére, valamint
megköszönte
- mindazon személyek munkáját, akik az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepségsorozat megszervezésében tevékenyen részt vettek.
A rendelettervezet, döntési javaslatok napirendi pontban
módosította
- az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló
1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendeletét és
- az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
6/2016. (II. 24.) önkormányzati rendeletét,
döntött
- a falugyűlés november hónapban történő megtartásáról,
- jutalomkeret meghatározásáról a minimálbéren foglalkoztatott közalkalmazottak részére,
- Szegvári Ernőné polgármester jutalmazásáról,
- a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata engedélyezett létszámának 2 főre történő növeléséről,

- a makói József Attila Városi Könyvtár és Múzeum által megrendezésre kerülő „Ősi kulturák a hagymaföldek
alatt” kiállítás támogatásáról annak érdekében, hogy a kiszombori általános iskolába és óvodába járó gyermekek
részére a kiállítás megtekintését biztosítsák,
- a Kiszombor, Óbébai u. 1. szám alatt lévő üzlethelyiség
(volt CBA-üzlet) pályázati eljárás keretében a BULL-NET
Bt. részére bérbeadás útján történő hasznosításáról,
- a Rádió 7 együttműködési ajánlatáról,
- az Önkormányzat részére új, „0” km-es személygépjármű beszerzésével kapcsolatosan árajánlatok bekéréséről.
A harmadik napirendi pont keretében elfogadta a Kiszombor nagyközség környezetének állapotáról, a közterületek rendjéről, a település környezetének alakításában
aktuális önkormányzati és lakossági feladatokról szóló
tájékoztatót.
Végül negyedik napirendi pontként közmeghallgatást
tartott a Kiszombor nagyközség környezetének állapotáról, a közterületek rendjéről, a település környezetének
alakításában aktuális önkormányzati és lakossági feladatokról szóló tájékoztató ismertetése érdekében.

Kedves Kiszomboriak!

Az elmúlt napokban több alkalommal fordultak a Facebook
közösségi oldalon Kiszombor Nagyközség Önkormányzatához
egyéb problémákkal (világítás,kutyák stb.). Mivel nincs hivatalos közösségi oldalunk, ezért kérjük Önöket, bárminemű kérdésük, kérésük van, tegyék fel phkiszombor@vnet.hu email
címen.

KÖSZÖNTÉS
2016. november 8-án Szegvári Ernőné polgármester asszony és dr. Kárpáti Tibor jegyző
meglátogatták és köszöntötték otthonában
dr. Bacsa Pálné Magdika nénit, aki most ünnepelte 90. születésnapját.
Negyedszázadon keresztül volt Kiszomboron
a 3-4.-es korosztály tanító nénije. Sokan szeretettel emlékezhetnek még kedves, mosolygós lényére, tanító-oktató szavaira.
1985 óta nyugdíjasként él családja körében,
szerencsére egészségesen.
Továbbra is jó egészséget, nyugalmas, hosszú
életet kívánunk számára.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS KISZOMBORON
A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 18. a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásának jogcímében foglaltakra tekintettel – sikeres pályázata alapján - 157 erdei
m3 kemény lombos tűzifa vásárlásához 2.791.460 forint összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata. A támogatás mértéke 14.000 Ft/erdei m3 + áfa.
Az önkormányzatot 199.390 Ft önrész, valamint a tűzifa szállításából származó 498.475 Ft – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is – költségek terhelik.
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. november 14-i ülésén elfogadta a szociális célú tűzifa támogatásról szóló 25/2016.(XI.15.) önkormányzati rendeletét.
A szociális célú tűzifa támogatás szempontjából szociálisan rászorult, aki
(1)
A szociális célú tűzifa támogatás szempontjából szociálisan rászorult, aki
a)
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint
aa)
aktív korúak ellátására, vagy
ab)
időskorúak járadékára, vagy
b)
települési támogatás keretében nyújtott lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy
c)
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család tagja, vagy
d)
családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 220 %-át
(62.700 Ft/fő), 70. életévét betöltött kérelmező esetén 240 %-át (68.400 Ft/fő), egyedül élő esetén pedig a
260 %-át (74.100 Ft/fő) nem haladja meg.
A szociális célú tűzifa támogatás mértéke lakóingatlanonként legalább 0,5 erdei m3, de legfeljebb 2 erdei
m3.
A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul.
A kérelmeket 2017. január 15. napjáig lehet benyújtani a Kiszombori Polgármesteri Hivatalnál.

PÁLYÁZAT ÜZLETHELYISÉGRE

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata pályázati eljárás keretében bérbeadás útján hasznosítani kívánja
a Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti 1157/7. hrsz.-ú épületben lévő 40 m2 területű üzlethelyiséget és a hozzá tartozó 5 m2 területű raktárhelyiséget (volt ruházati üzlet) az alábbiak szerint:
A helyiségek havi bérleti díjának pályázati alapára:
Üzlet (40 m2): 592 Ft/m2
Raktár (5 m2): 237 Ft/m2
Mindösszesen: nettó 24.865 Ft/hó
A pályázó az általa benyújtott ajánlatban a pályázati alapáron, vagy az általa felkínált magasabb áron pályázhat. Pályázni a Polgármesteri Hivatalban (6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.) igényelhető „Pályázati ajánlat” adatlapon lehet.
Pályázati ajánlatot legkésőbb 2016. november 28. (hétfő) 14.00 óráig lehet benyújtani a Polgármesteri
Hivatalnál.
A részletes pályázati felhívás megtekinthető a www.kiszombor.hu honlapon.
Érdeklődni a 62/525-090 telefonszámon lehet.
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RENDEZVÉNYEK

kÖZELEBB HOZTUK '56-OT
A szabadság egy nehezen megfogható fogalom. Egy szép idea, ami
talán sosem lesz a maga teljességében elérhető, csak gondolataink
számára. Hiszen amíg egymásra vagyunk utalva egy társadalmon belül, amíg bármilyen kis mértékben is, de függünk egymástól, a szabadságunk nem lehet teljes. Mégis vágyjuk és idealizáljuk a totális
szabadságot.
Ugyanakkor az emberi természet egyik legősibb igénye a közösséghez való tartozás is - legyen szó bármilyen kis közösségről, végső soron a többi emberhez fűződő viszonyunk határoz meg minket. Kapcsolataink a valódi értékeink. Hiszen mit érnénk a teljes szabadsággal
emberi kapcsolatok nélkül?
Az egyén autonómiája azonban nem egyenlő a nemzeti autonómiával. Bár tény, hogy elválaszthatatlanok egymástól.
1956-ban mást jelentett a szabadság. Az ország függetlenség iránti
igénye és törekvése szükségszerűen következett be a szovjet befolyás növekedésével egy arányban. A hazafias eszméktől fűtött ifjúság
szomjazta a szabadságot, így sokan közülük életükkel fizettek ezért
az eszméért. S ugyan a szabadságharc november 4-én a szovjetek
bevonulásával végérvényesen elbukott, de korántsem volt hiábavaló.
Történelmünkben sajnos számos példa van vert szabadságharcra, de
mindegyik taníthat nekünk valamit. Az ’56-os forradalom többek közt
példát mutathat nekünk hazaszeretetből, bátorságból és az összefogás fontosságából is. Nietzsche szavaival élve „A szabadság hajlandóság arra, hogy másokért felelősséget vállaljunk.” Ma is fontos üzenet
ez egy szabad gondolkodótól.
Településünk idén októberben rendhagyó módon emlékezett meg
az ’56-os eseményekről. Az érdeklődők a Hozd közelebb ’56-ot! nevű
rendezvénysorozat keretein belül egy egész napos programsorozaton vehettek részt. S öröm volt látni, hogy mennyien szívügyüknek
tekintik ezt a kerek évfordulót, hiszen érdeklődőkből bizony nem volt
hiány. A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott emlékbizottság támogatta.
A művelődési házban két kiállítást is megtekinthettünk. Kiszombor
történetét Márfai József, míg az 56-os eseményeket Szanka József és
a Helytörténeti Gyűjtemény jóvoltából ismerhettük meg közelebbről.
Az ünnepi műsor nyitányaként Szegvári Ernőné, polgármester as�szony beszédét hallgathattuk meg. Szalma Márton verse után Kovács
Pál gitárjátéka oldotta kicsit a hangulatot. A későbbiekben a Kiszombori Ifjúsági Klub fiataljai - Hegedűs Sándor, a Hozd közelebb ’56-ot!
rendezvény főszervezőjének ötlete nyomán - egy némajátékkal idézték meg a 60 évvel ezelőtti eseményeket. A kiszombori 15 pontot Görbe Boldizsár olvasta fel. Az ünnepi műsort a színházteremben a Dózsa
György Általános Iskola énekkara zárta egy megható produkcióval.

A programok több helyszínen folytatódtak. Együtt átsétáltunk a Közművelődés Könyvtár elé, ahol ünnepélyes keretek között Barna Gyula, nyugalmazott pedagógus, Kiszombor Nagyközség díszpolgára, a
kiszombori 1956-os események egyik résztvevője, leplezte le az emlékkövet, melyet Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete állíttatott az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeinek 60. évfordulója alkalmából.
Az emlékmű koncepciótervét a Tér és Forma Szeged Kft. vezető tervezője Vesmás Péter Ybl díjas építész készítette, az emlékkő szobrászati
munkáit Székó Gábor szobrászművész végezte.
Az átadó után Varga Attila, a kiszombori Nagyboldogasszony Plébánia
esperes-plébánosa és
Szabó Ágnes, a református egyházközség lelkésznője osztották meg
velünk ünnepi gondolataikat.
Ernesto Pinto: Dal azokról, akiket a holnap megkoszorúz című versét
Baranyi Tamás előadásában hallgathattuk meg.
A felkészítésben, műsor-összeállításban közreműködtek: dr. Kertészné Mészáros Tünde, Rónainé Török Csilla, Endrész Erzsébet és Hegedűs Sándor. A nap folyamán a narrátor Adrián Renáta volt.
Ezúton is szeretnénk kifejezni köszönetünket a műsor résztvevőinek
és a kiállítóknak egyaránt.
A könyvtárban is kiváló programokkal vártuk az odalátogatókat. Dobor Dezső sportújságíró izgalmas előadást tartott az 56-os melbourni
olimpiáról. Azt hiszem, akik eljöttek, nem bánták meg.
Majd Marosvári Attila beszélt a könyvében feltárt 56-os zombori eseményekről. Neki köszönhetően kicsit tovább bővíthettük tudásunkat
a falu történetével kapcsolatban.
Az este folyamán pedig a művelődési házban a „Szabadság, szerelem”
című játékfilmet tekinthették meg az érdeklődők.
Méltó módon emlékeztünk meg a 60 évvel ezelőtti eseményekről.
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata és a műsorban közreműködők nevében köszönöm a jelenlévőknek, hogy eljöttek, s közösséget
vállaltak 1956 hőseivel, s így sikerülhetett valóban közelebb hoznunk
’56-ot.
Bódi Marianna, a Közművelődési Könyvtár munkatársa

KÖNYVTÁRI HÍREK
„A könyv az az embernek, ami szárny a madárnak.” /Bonus/
Ahogyan azt a legutóbbi Kiszombori Híradóban ígértük, könyvtárunk könyveket szállít házhoz idősebb, nehezen járó, a téli
időszakban az elcsúszás veszélyétől tartó Olvasóinknak.
Nagy örömünkre már van, aki igénybe is veszi rendszeresen szolgáltatásunkat.
Továbbra is biztatjuk Önöket, amennyiben lakókörnyezetükben van olyan szomszéd, családjukban idős rokon, aki szeretne olvasni, de nem tud eljönni hozzánk, a könyvtárba, hívjanak minket, írjanak nekünk, keressenek bennünket személyesen a bibliotékában!
Tegyünk értük együtt, hogy a hosszúra nyúló téli estéik hasznos, kellemes elfoglaltsággal legyenek teljesek.
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Elérhetőségeink:
e-mail: kzkonyvtar@gmail.com
tel.: 62/297-012
Nyitvatartási idő:
Hétfő: ZÁRVA
Kedd-péntek:800-1700
Szombat: 800-1200
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BÖLCSŐDEI HÍREK

Töknapi családi délután a bölcsődében
Az ősz kincsei között megtalálható a tök, amely azon felül,
hogy finom, egészséges, jó játékra is ad lehetőséget. Mi ezt a
lehetőséget használjuk ki immár sokadik éve, hogy egy kicsit
együtt alkothassanak „gyermekeink” a szüleikkel, testvérekkel.
A gyerekekkel nagyon készültünk erre a családi délutánra, már
napokkal előtte tökfejeket rajzoltunk, színeztünk, dekorációt
készítettünk, a szülők pedig elhalmoztak minket mindenféle
tökkel, amelyből ételeket és töklámpásokat készíthettünk. A
gyerekek izgatottan várták a szüleiket, majd együtt nekiláttak
a töklámpások készítésének. Apró pici kezeikkel szedegették ki
a tök belsejét, és kíváncsian figyelték, ahogyan anya és apa kifaragja a számukra hatalmas tököt.

A kész tökfejeket és töklámpásokat a bölcsőde bejáratánál
helyeztük el, és mécseseket gyújtottunk meg bennük. Mindennap mikor reggel jönnek a gyermekek a bölcsődébe, megkereshetik az anyuval és apuval közösen készített kis töklámpásukat, és felidézhetik a közös kis élményeket.
Mi nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek közös élményeket szerezhessenek a szüleikkel itt, a bölcsődében is, mert
minden együtt töltött idő kincs a számukra. Ezért igyekszünk
minden alkalmat megragadni, így a következő programunkra a
nagyszülőket várjuk szeretettel 2016.11.14-én, 10 órára a nagymama napunkra!
Halász Ildikó
kisgyermeknevelő

ÓVODAI HÍREK
„Lehullott egy falevél, szelek hátán útra kél…” csendül fel óvodánkban
a dal. Valóban benne járunk az őszben. Az ablakainkat, faliújságjainkat
falevelek, őszi termések, az udvart, és a folyosókat faragott tökfigurák
díszítik. Ezen az őszön kukoricás kedvünkben jártunk, hiszen a várva
várt nagyszülős projektnapunk vezérfonala a „Kukoricázzunk!” lett.
Egyik óvodásunk – Dömösi Kamilla – kedves szavai köszöntötték a
vendégeinket az OVI-RÁDIÓ-ban, és bájos hangon ismertette a délelőtt programjait. A nagyik ügyes kezének és az óvodai dolgozók találékonyságának köszönhetően érdekes, izgalmas figurák, eszközök,
játékok - még hangszerek is készültek a csoportokban. Elkészültek a
csutkababák, csuhéj virágok, főztek puliszkát, sütöttek málét. Mindenhol mást. Egy valami azonban egyformán jelen volt. A kisunokákkal
közösen és kellemesen eltöltött idő, mely teli volt szeretettel, örömmel, mosolygással. Verses, dalos bemutatók, finomságok illata, beszélgetések, közösen megélt pillanatok töltötték meg a termeket. A zenei
szignált meghallgatva mindannyian a tornaszobába vonultunk, ahol
előbb egy jókora kukoricát raktunk össze a csoportokban készített
mozaikokból, majd valamennyien táncra perdültünk. A programokat
a csoportok kiállításainak megtekintése zárta. Idén is sokan eljöttek
hozzánk a kincset érő nagyik és dédik, és nagy szeretettel várjuk újra
őket a következő találkozásra.
A településünk szépkorúit a Napsugár csoportos gyermekek,
egykori nyugdíjas munkatársainkat a Katica csoportos gyermekek köszöntötték kedves műsorukkal.
Ebben az évben rendhagyó módon – személyesen, gitározással egybekötve invitálták meg óvodás csoportjainkat a tanító nénik. Mindig nagy örömmel teszünk eleget a meghívásnak, ezért november 9-én a nagycsoportosokkal részt vettünk egy közös játékos
délelőttön, ahol a leendő elsőseink átérezhették, milyen padban ülni,
figyelni a tanító nénire, és meghallgatni az iskolacsengő hangját. Ezek
a látogatások azt segítik elő, hogy már ismerősként lépjenek majd be
szeptemberben az iskola kapuján.
Azzal is elősegíti az iskola ezt a kölcsönös együttműködést, hogy
ebben a nevelési évben is lehetőséget biztosít a tanköteles nagycsoportosoknak, hogy Haklikné Balázs Ildikó vezetésével kéthetente
csütörtökönként a Sportcsarnokban tornázzanak. Köszönjük azt a lehetőséget is az iskola vezetőségének, hogy ugyanitt, szerdánként helyet biztosítanak a Bozsik-programban részt vevő ovisainknak.
Az 56-os nemzeti ünnepet úgy próbáltuk közel hozni az óvodás
korosztályhoz, hogy csoportosan megtekintettük a településünk új
emlékhelyét. Napraforgó nagycsoportosaink pedig megcsodálták a
művelődési házban lévő időszakos kiállítást. Nekik különösen a régi
pénzérmék, kitüntetések, ruházatok tetszettek.

Alapítványunk hírei:
Papírgyűjtés volt óvodánkban. Köszönjük
mindazoknak a segítségét, akik a gyűjtésben részt vettek. A leadott
papírhulladékból befolyt összeg az alapítványunk számláját gyarapítja majd.
A „Mosolygó Gyermekarcok Alapítványunk” támogatásának köszönhetően nagycsoportosaink ismét Szegedre mehetnek Bábszínházba.
A bérletek megvásárlásával így olyan gyermekek is színházi élményhez juthatnak, akiknek szüleik anyagi lehetőségei ezt nem tennék
lehetővé.
Lassan eljön az advent ideje. Mi is elkészítjük portékáinkat,
melyet a falu főterén, a hagyományosan megrendezésre kerülő adventi vásáron lehet majd megvásárolni. Kérjük, keressék standunkat,
hiszen a gyerekek karácsonyi ajándékára fordítjuk az önök adományait.

Balázs Tímea és Börcsökné Balázs Márta
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ISKOLAI HÍREK

hívogat az iskola

„Hívogat az iskola
Kapuját kitárja
Kispajtásom gyere hát,
Menjünk iskolába.”
(Iványi Mária)

E mottó jegyében rendeztük meg őszi iskolalátogató rendezvényünket. Örömmel fogadták el meghívásunkat a kiszombori és a
ferencszállási óvoda kis növendékei, pedagógusai, daduskái.
Az alsó tagozatos gyerekek izgatottan várták a vendégeket. 5 osztályba érkeztek az érdeklődő óvodások és nevelőik. Jó volt
látni, hogy iskolásaink mosolygó arccal, öleléssel üdvözölték egykori pedagógusaikat, gondozóikat. A dózsás kisdiákok lelkesen
osztották meg élményeiket a vendégekkel. Az óvodapedagógusok láthatták, hogy egykori növendékeik milyen sokat fejlődtek.
Megnyugvással töltötte el őket, hogy a gyermekek személyiségfejlődése továbbra is optimális. A látogatás során az óvodások
kicsit belekóstolhattak az alma mater ízébe. Elvarázsolódtak egy kis időre, hiszen az új környezet megannyi kincset rejtegetett.
Volt, ahol interaktív táblán jelentek meg az érdekes feladatok, volt, ahol diafilmet csodáltak meg, volt, ahol barkácsolhattak, énekelhettek, szavalhattak.
A kis óvodások érkezése intézményünkbe még az időjárásra is hatással volt. Esőben érkeztek iskolanyitogató programunkra,
azonban az óvodába történő visszaútjuk napsugarassá vált.
Bizonyára felejthetetlen élmény költözött a lelkes óvodások és kisiskolások szívébe, és
színes ajándékok kerültek batyuikba. Az ősz november elején is bőkezű volt.
Vízhányó Mária Ágnes

Felhívás!
A Közművelődési Könyvtár és a Kiszombori Szociális és
Gyermekjóléti Intézmény együttműködve szeretné szebbé tenni a
nélkülöző gyermekek karácsonyát.
Ha Ön is szeretne örömet szerezni, de eddig még nem volt rá alkalma,
akkor itt a remek lehetőség.
Várunk minden új és újszerű ifjúsági és mesekönyvet.
A felajánlott könyv bármilyen értékű lehet, hisz a rászoruló
családoknak a kis segítség is nagyon sokat jelent.
Az adománykönyveket a Közművelődési Könyvtárban adhatják le
december 15-éig nyitvatartási időben!
Számítunk Önökre, tegyük szebbé együtt a gyermekek ünnepét.
Hisz egy szép könyvnél nem kell értékesebb ajándék.
A Közművelődési Könyvtár nyitvatartási rendje:
Hétfő: zárva
Kedd: 8.00-17.00
Szerda: 8.00-17.00
Csütörtök: 8.00-17.00
Péntek: 8.00-17.00
Szombat: 8.00-12.00
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Telefonos elérhetőség: 62/297-012
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KIRÁNDULÁS

Kiss Mária Hortensia Kiszombor története

Október 15-én az Ismerjük meg a térséget! program keretében kirándulást szerveztünk Mezőhegyes-Lökösházára, és igazán tartalmas,
szép napot töltöttünk el.

Kiss Mária Hortensia tanulmánya igazi kincsesbánya annak, aki kis falunk emberének régi életét szeretné megismerni.
Hegedűsné Bellik Klárika válogat nekünk érdekes részleteket.
Íme, a közeledő ünnepekhez néhány gondolat a könyvből, amit
egyébként mindenki megvásárolhat a helyi könyvtárban is.

segítségkérés

„A régi zombori lakosság családias érzületet ápolt: szerette az ös�szejöveteleket, a közösséget. Ez alakította népi lelkületének eredeti
vonását. A vallásos és babonás hit egyenlőképpen nyilatkozik meg a
zombori néphitben.”
„Mielőtt munkába kezd, megemeli a kalapját. De talán legszebben a
karácsonyi
ünnepkörben nyilatkozik meg vallásos hite. Karácsony böjtjén szigorúan böjtölnek. A tiszta szobába,az asztal alá készítik el a maguk betlehemét. Egy szakajtóban ott van a búza, kukorica, a lovak szerszáma,
és ha van ló a háznál, egy csomó széna és szalma. Ezekre kér áldást
az újszülött Kisdedtől. De ugyancsak idesöpri az asztal alá karácsony
böjtjétől aprószentekig a szemetet: bűneinek jelképét.
A karácsonyi szokásokba azután belevegyül a babona is. A karácsonyi
időszak fordulópont a természetben. Ekkor meg lehet tudni az élet
fordulását is. A nagy lányok a vigilia szigorú böjtjét a jó élettársért tartják. A vacsorai mákostésztából visznek a templomba, és a szenteltvíztartóba teszik. Éjféli miséről kijövet belemarkolnak, és ha páros a tészta,akkor férjhez mennek a másik karácsonyig; ha páratlan, akkor nem.
Azt is meg lehet tudni, hogy valaki kihez megy. Aprószentek napján ő
viszi ki az asztal alól a szemetet. Ha kiöntötte: fölfordítja a kosarat, rááll
és vár. Amilyen férfinevet hall, hogy kiált valaki először, olyan nevűhöz
megy férjhez.
A jelentősebb napokat is körülfonja a babona. Részben jóslás,részben
pedig a rontás babonái. Aprószentek napján végigverik a gyerekeket,
mondván:
Órodics-Dávidics! Hányan vannak az aprószentek!
Felelet: Száznegyvennégyezren.
Ha nem tudja megmondani, továbbverik. Különben, ha aprószentek
napján esik az eső, sok himlős gyerek lesz. A Luca-nap előestéjén piszkafával meg kell szurkálni a tyúkólat, és ezt mondani: A mi tyúkunk toj,
toj, toj! A másé meg koty,koty koty. Luca napján a szomszédba menni,
s főként valamit kérni onnan, egyenlő a tyúkok hasznának elvevésével. Nem is vették jó néven ekkor a látogatót, kiváltképpen, ha még a
kemencét is megtapogatta. Ez már a tyúkok hasznát elvitte. Ugyancsak Luca napján a kemence száján és az előtén tapasztani kell,hogy
sok csirke legyen.”

köszönet

A Helytörténeti Gyűjtemény tárgyait gyarapította az elmúlt időszakban Balázs Lászlóné. Köszönjük.

OKTÓBER 23.

A községi rendezvényhez kapcsolódva a Helytörténeti Gyűjtemény
eddigi anyagát, valamint a község vezetését, a honismereti kört megkereső Márfai József, Márfai Ferenc, állatorvos fia gyűjteményét is felhasználták a Hozd közelebb 56-ot! kiállításhoz.
Nagy köszönet Márfai Józsefnek az önzetlen munkáért, gyűjteményének bemutatásáért kis falunkban. Idejéből még arra is futotta, hogy
az általános iskola diákjainak érdekes tárlatvezetéseket tartson egy
pénteki napon.

ZOMBORRÓL MINDENKINEK

A múzeumpedagógus, Szilágyi Kata már többször járt nálunk a meghívásunkra, illetve kalauzolta a honismereti kör tagjait a Móra Ferenc
Múzeum kiállításán is.
A barátság tovább folytatódva most az ismeretterjesztő előadáson
beavatott bennünket a régészeti ásatások háttérmunkájába és folyamatába is.
Községünk területe az újkőkorszaktól az újkorig gazdag régészeti lelőhelyekben. Az avar kor, a honfoglaló magyarok ideje és az Árpád-korból valók a legjellemzőbb darabok, amelyeket itt találtak a régészek
az idők folyamán. Az úttörő feladat Móra Ferencé volt, ő járt először
ilyen céllal községünk területén 1928-as ásatása alkalmával, majd még
később jó néhányszor.
Köszönjük az érdekes előadást.

A koszorú állításához fenyőágakat keresünk. Kérjük, aki segíteni tud,
jelezze a 30 499 8686-os számon.

Az adventi koszorú alapját, 20 db szénabálát, FEKETE ZSUZSANNA
ajánlotta fel, amit hálával fogadtunk, és köszönünk mindannyiunk nevében.
KMHHK – E. E.

eredményhirdetés
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata „Kiszomborért” Alapítványának Kuratóriuma pályázatot hirdetett az ifjúság számára az 1956-os
forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából.
A bíráló bizottság Görbe Boldizsár munkáját megismerte, értékelte, és
az első helyezettnek járó pályadíjat, 10 000 Ft-ot, ítélte meg számára.
Gratulálunk tanulmányához.
Kutatómunkájához további kitartást kívánunk.

helytörténeti gyűjtemény
adventi operett

Le ne maradjon, igényeljen jegyet a Kiszomborért Alapítvány által biztosított adventi ajándékhoz!
A SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ MŰVÉSZEINEK OPERETTESTJE 2016.NOVEMBER 27-ÉN 15 ÓRAKOR LESZ AZ ARANYKAPU VÁSÁR UTÁN.
Vidám kalandozás az operett világába! címmel Andrejcsik István, Vajda Júlia, Gömöri Krisztián és Szilágyi Annamária vendégszerepel nálunk. Zongorán kíséri őket: Rákai András.
Legyünk részesei a vidám estnek!
A kultúra házában lehet igényelni jegyeket nyitvatartási időben.

a „Kiszomborért” Alapítvány Kuratóriuma

KISZOMBORI HÍRADÓ - XXV. ÉVFOLYAM, 7.SZÁM

A KURATÓRIUM TAGJAI

7

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A 2017. évi szelektív hulladékgyűjtés időpontjai reggel 6
órától történő szállítással:

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,ogy 2017. év		
ben a szelektív hulladék külön gyűjtőjáratban kerül 		
elszállításra.
		
		
		
		
		
		
		
Kérjük, hogy a szelektív hulladékot tartalmazó gyűj- 		
tőzsákokat leghamarabb csak a szállítást megelőző 		
		

napon délután tegyék ki az ingatlanjaik elé.
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2017. január 11.
2017. február 08.
2017. március 08.
2017. április 12.
2017. május 10.
2017. június 14.
2017. július 12. 		
2017. augusztus 09.
2017. szeptember 13.
2017. október 11.
2017. november 08.
2017. december 13.
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(szerda)
(szerda)
(szerda)
(szerda)
(szerda)
(szerda)
(szerda)
(szerda)
(szerda)
(szerda)
(szerda)
(szerda)

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Intézmény

Cím

Nyitva tartás/ ügyfélfogadás

Telefonszám/

Polgármesteri Hivatal

Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

H 8-16, K 8-17 (építési ügyekben 16-17)
Sz 8-16 , P 8-12
(Ebédidő: 12-12.30)

Makói Járási Hivatal kiszombori ügyfélfogadása

Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Hétfőn 8-11.30

Kormányablak a Makói Járási Hivatalban (Okmányirodai, Földhivatali, családtámogatási, fogyasztóvédelmi, stb. ügyek)

Makó, Széchenyi tér 22.

H 7-17 ,K 8-16, Sz e 8-16, Cs 8-18, P 8-12

Társadalombiztosítási ügyintézés

Makó, Széchenyi tér 22.

Csütörtök 9-14

Nyugdíjjal kapcsolatos ügyintézés

Makó, Széchenyi tér 22.

Csütörtök 8-14

Építésügyi hatóság Makó

Makó, Széchenyi tér 22.

H 7.30-12, Sz 7.30-17.30, P 7.30-12

62/511-876

Járási Földhivatal Makó

Makó, Széchenyi tér 6.

H 8-11.30 és 13-15, K 8-11.30,
Sz 8-11.30 és 13-15.30, Cs 8-11.30

62/681-454

Járási Gyámhivatal Makó

Makó, Széchenyi tér 22.

H 8-12, Sz 8-12 és 13-16, P 8-12

62/561-681

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Makó

Makó, Hunyadi u. 4. fsz. 2.

H 8-12 és 12.30-18, Sz 8-12 és 12.30-15
Cs 8-12, P 8-12

40-42-42-42

Járási Munkaügyi Kirendeltség

Makó, Deák F. u. 6.

H 8-15 , K 8-15, Sz 8-18, Cs 8-15

62/681-470

GDF Suez

Makó, Liget u. 3.

Sz 8-12, Cs 14-18

40/824-825

Sz 8-12, Cs 14-18

Hibabejelentés:
40/822-000

62/525-090

62/561-688

EDF Démász

Makó, Liget u. 3.

Folyékony hulladékszállítás Alföldvíz Zrt.

Makó, Tinódi u. 8/a

Rendőrőrs Kiszombor

Kiszombor, Régi M. u. 2

H-P 8-16

62/525-020

Rendőrkapitányság Makó

Makó, Csanád vezér tér 13.

H-Cs 8-15, P 8-12
Kapitányi fogadó óra minden hónap első
hétfőjén 14-16

62/511-260
107, 112

Magyar Posta Kiszombor

Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 5.

H 8-12 és 12.30-16, K 8-12 és 12.30-16
Sz 8-12 és 12.30-17, Cs 8-12 és 12.30-16
P 8-12 és 12.30-15 Szo 8-12

Közjegyző Makó Dr. Bartha Attila Viktor

Makó, Megyeház u. 3-5.

Határátkelő Kiszombor

Kiszombor, Külterület

Tűzoltóság Makó

Makó, Vorhand Rabbi tér 1.

Állatorvos: Dr Dán János

Makó, Kossuth u. 58.

Falugazdász: Fehér Attila

Kiszombor, Szegedi u. 13. Műv.
Ház

Kedd 8-16

62/297-465

Gyógyszertár

Kiszombor, Szegedi u. 2/c

H-P 8-16

62/297-024

Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.

Szeged, Városgazda sor 1.

H-Sz 8-15, Cs 7-19, P 8-13

62/777-111
62/777-113

Szegedi Kéményseprőipari Kft.

Szeged, Moszkvai krt. 27.

H 8-16 , K 8-16, Sze 8-20, Cs 13-16, P 8-14

62/548-810
62/485-077

Polgárőrség Kiszombor

Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 9

Hulladékudvar

Kiszombor, Óbébai út

Sz 8-16

Dr. Kiss Katalin

Kiszombor, Szegedi u. 2.

Rendelés: H 9-12, K 13-16, Sze 9-12, Cs 9-12
P (páros hét) 9-12, (páratlan hét) 13-16
Gyógyszerírás: H14-15.30, K 8-11,Sze 8-9,
Cs 8-9 és 14-15.30, P (páros hét) 8-9 és 14-15
(páratlan hét )8-11

62/296-706

Dr. Fekete Gyöngyi

Kiszombor, Szegedi u. 2.

H-K 14-16, Sz 14-16 (üzemorvosi rendelés)
Cs-p 14-16

62/297-523

Dr. Hegyes Ferenc

Kiszombor, Szegedi u. 2.

Minden nap délelőtt: 8-9 gyógyszerírás,
9-11 rendelés
Minden nap délután (kivéve szerda),
14-15 gyógyszerírás, 15-16 rendelés

62/297-001

Dr. Gyergyóújfalvi-Lázár István

Kiszombor, Szegedi u. 2.

H 10-18.30, K 9-17, Sze 14-18.30, Cs 9-16
P 9.30-11.30 (iskolafogászat)

62/297-464

62/213-925

62/297-790
62/211-175
62/525-002,
62/525-003

0-24

62/510-740
105, 112
62/212-838
20/926-14-38

06-30/464-35-89
P 8-16

Szo 8-12

Szennyvízzel kapcsolatos hibabejelentés

0-24 óráig

Ivóvízzel kapcsolatos hibabejelentés

1. munkanapokon 7.00-15.30-ig
2. munkanapokon 15.30-7.00-ig és hétvégén
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06-30-507-7095
1. Bende Sándor
06-30-226-3665
2. 06-80-922-333
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HIRDETÉSEK

Zombori Gazda Áruház
Kiszombor, József A. u. 13.
Tel.:20/364-8975








hólapát, útszóró só
gumicsizma, esőkabát
fagyálló, téli szélvédőmosó
2T olaj, hideg indító spray
zárolajzó, jégoldó spray
őszi lemosó szerek, lombgereblye

lánckenő olaj 795 Ft/l








papírzsebkendő, WC-papír
kerékpár világítások
kémény és füstcső kefék
alágyújtós, koromtalanító
balta, fejsze, hasítóék
rágcsálóirtók, egérfogó

PB-gázpalackcsere

Paysafecard értékesítés!
Online telefon-és villanyóra-feltöltés!
Nyitva tartás:
H.-P: 7-17
Szo.: 7-12

FENYŐFAVÁSÁR DECEMBERBEN

Kiváló minőségű, friss, házi savanyúság!
Tartósítószer-mentesen készített APRÓ SAVANYÚ
KÁPOSZTA és HASÁBLEVÉL, egyéb házi jellegű SAVANYÚSÁGOK, minden héten friss
káposztasaláta, valamint házilag feldolgozott sertés HÚSKÉSZÍTMÉNYEK kaphatók. Kolbász,
csemege-, és csípős szalámi, füstölt májas, tepertő, sütnivaló hurka és kolbász, házi
disznósajt, füstölt és sózott szalonna, zsír, Kiszomboron a Szegedi utca 17. szám alatt, az
udvarban, a SAVANYÚSÁG KUCKÓBAN.

Telefonos előrendelés: 06-30/54-99-212

Szeretettel várok minden kedves vásárlót!
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