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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

 A KÉPVISELŐ TESTÜLET 2013. NOVEMBER 28-I ÜLÉSÉRŐL 
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A legutóbbi soros ülését november 28-án tartotta 
a település képviselő-testülete. A polgármesteri 
jelentést követően rendelettervezetek, döntési 
javaslatok napirend tárgyalásával folytatódott az 
ülés, melynek keretében a testület megalkotta a 
szociális célú tűzifa támogatásról és a talajterhe-
lési díjról szóló rendeletet.
A vonatkozó rendelet alapján szociális célú tűzifa 
támogatás állapítható meg a szociálisan rászo-
rultak részére. A szociális célú tűzifa támogatás 
szempontjából szociálisan rászorult, aki a szociális 
törvény szerint aktív korúak ellátására, vagy idő-
skorúak járadékára, vagy lakásfenntartási támo-
gatásra jogosult, vagy a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermeket nevelő család tagja.
A talajterhelési díjjal kapcsolatos rendelet alapján, 
aki az önkormányzat illetékességi területén a helyi 
vízgazdálkodási hatósági engedélyhez kötött kör-
nyezet használata során a környezet terhelésével 
járó anyagot (szennyvíz) bocsát a környezetbe 
köteles a külön jogszabályban meghatározott ta-
lajterhelési díjat fizetni. Mentesül a díjfizetési kö-
telezettség alól az a kibocsátó, aki a műszakilag 
rendelkezésre álló közcsatornára ráköt.
A képviselő-testület módosította a Dél-alföldi 
Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási 
Megállapodását.
Ezután jóváhagyta a Makói Kistérség Többcélú 
Társulása 2014. évi belső ellenőrzési tervét, mely 
magában foglalja Kiszombor Nagyközség Önkor-
mányzata 2014. évi belső ellenőrzési tervét, va-
lamint a Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
és a Makói Kommunális Nonprofit Kft. közötti, a 
Kiszomboron keletkező állati eredetű hulladék 
gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására 
vonatkozó megállapodást. 
Ezt követően az önkormányzat testülete tudomá-
sul vette a Kiszombor, Óbébai u. 6. fszt. 1. szám 
alatti épületben lévő lakás pályázati eljárás kere-
tében bérbeadás útján történő hasznosításáról 
tárgyú tájékoztatót, valamint a haleszi buszmeg-
állók megvilágításával kapcsolatos tájékoztatást 
és felkérte Szegvári Ernőné polgármestert, hogy 
a buszmegállók megvilágításának lehetőségeivel 
kapcsolatban lefolytassa az egyeztetéseket a köz-
útkezelővel és az áramszolgáltatóval.

Majd a döntéshozó az Ady Endre Művelődési Ház 
részére nyomtató beszerzésére legfeljebb bruttó 
150.000,- Ft-ot biztosított.
Ezután képviselő-testülete akként határozott, 
hogy 2013. évben sem csupán a rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben részesülő gyerme-
kek részére biztosít karácsonyi csomagot, hanem 
minden olyan gyermek részére 1.000,- Ft/fő érték-
ben, aki a Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
közigazgatási területén lévő iskolába, óvodába és 
bölcsődébe jár.
2013. évben a Kiszombor településen élő 70 év fe-
letti, egyedül élő, időskorú személyek részére ka-
rácsonyi ajándékcsomag vásárlására többletkölt-
séget nem biztosít, tekintettel arra, hogy az ebbe a 
körbe tartozó személyek száma igen magas, min-
denki számára az önkormányzatnak nincs lehető-
sége támogatást nyújtani az ajándékra vonatkozó 
adófizetési kötelezettség megfizetése mellett.
A képviselő-testület döntött arról, hogy Kiszom-
bor Nagyközség szépítését 2014. év tavaszától oly 
módon kívánja megvalósítani, hogy a helyi lakos-
ság részére virágpalántákat biztosít és facsemeté-
ket telepít.
A döntéshozó a KEVIÉP Kft. bérlő kérelmének helyt 
adott és az önkormányzati tulajdonú Kiszombor, 
Ökrös u. 1. szám alatti épületben az általa bérelt 
160 m2  nagyságú helyiségekre vonatkozó bérle-
ti jogviszonyát közös megegyezéssel, 2013. no-
vember 30. napjával megszüntette.
Ezt követően a grémium döntött arról, hogy a Pol-
gármesteri Hivatal részére pénzügyi-számviteli 
számítógépes programrendszer beszerzését tá-
mogatja.
A harmadik napirendi pontban tájékoztatót fo-
gadott el a helyi adóbevételek alakulásáról, 
majd felülvizsgálta helyi adórendeleteit és – fi-
gyelembe véve a Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyony-
nyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság 
véleményét - akként határozott, hogy sem a ma-
gánszemélyek kommunális adójának évi mérté-
kén, sem az iparűzési adó mértékén nem változ-
tat.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonát 

képező
Kiszombor Óbébai u. 6. fszt. 1. szám alatt lévő

bérház 1 db lakásának bérleti jogára

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

-aki vállalja, hogy a bérleti szerződés fennállása alatt életvitelszerűen a 
  bérleményben lakik,
-a megpályázott lakásra óvadékként 1 havi lakbérnek megfelelő összeget befizet 
  az önkormányzat számlájára

A lakás havi bérleti díja: 245 Ft/m2/hó

A bérleti szerződés határozatlan időtartamra szól.

Pályázni lehet egy 90 m2-es, 2 szobás komfortos lakás lakásbérleti jogára.
Az érdeklődők a pályázati űrlapot, a csatolandó mellékleteket átvehetik a Polgármesteri Hivatal-

ban, ahol további részletes felvilágosítás kapható.

A pályázatok beadási helye: 
    Kiszombori Polgármesteri Hivatal
     Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

   Határideje: 2013. december 10. du. 15.00 óra

A pályázatok elbírálásának határideje: 2013. december 17.

A lakás bérbeadásának időpontja: 2014. január 01.
     

ÁLLATIHuLLADÉK TÁROLó

TISZTELT KISZOMBORI LAKOSOK!

Hatósági állatorvosi ellenőrzés keretében meg-
állapításra került, hogy az önkormányzati tulaj-
donú kiszombori állati hulladékgyűjtő telep je-
lenlegi állapotában nem felel meg a 45/2012.(V. 
8.) VM rendeletnek.
Az állati eredetű hulladék átvétele, gyűjtése a 
Makói Gyepmesteri Telepen történik ezek után. 

A Makói Gyepmesteri Telepen az állati hulladék, 
valamint az elhullott állatok elhelyezési díja 10 
kg felett 68 Ft/kg; 10 kg alatt egységesen 500 
Ft.
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Ez a költség a hulladékkezelést végző ATEV 
Zrt.–nek fizetendő ártalmatlanítás díját is tar-
talmazza.
A makói és kiszombori lakosok részére évi 1 al-
kalommal 1 db /fő állati tetem, valamint 15 kg 
vágási hulladék térítésmentesen átvehető.
Megkérjük a kedves lakosokat, hogy ezentúl az 
állati hulladákot a megjelölt telepre szállítsák.

Elérhetőségek:
Címe: 6900 Makó, Járandó u. 9.
Email-címe: info@gazditakarok.hu
Weblapja: http://mkkkht.mako.hu/gyepter



KISZOMBORI HÍRADÓ - XXII.ÉVFOLYAM, 8.SZÁM

BŐLCSŐDEI HÍREK

 RÁHANGOLóDÁS AZ ÜNNEPEKRE 
Advent, várakozást jelent valami hatal-
mas csodára, valami meglepőre, valami 
szeretetteljesre vár a világ. Itt, a bölcsiben 
is hasonló érzésekkel, örömteli várakozás-
sal nézünk az ünnepek elé. A gyermekek 
látva készülődésünket, a terem díszítését, 
az ünnepre hangolódó mondókák, dalok, 
történetek felidézésével ünneplőbe öl-
tözik a bensőnk is. Az ajándékok gondos 
elkészítése, az adás öröme és az ajándék 
elfogadása mind-mind a szeretet kifeje-
zése. A szereteté, amely bearanyozza a 
hétköznapokat is.
 Nagy izgalommal várják a gyerekek 
a Télapót, aki 6-án, pénteken fogja meg-
lepni a gyerekeket a bölcsiben  egy kis 
vitaminnal és persze csomaggal kedves-
kedik a gyerekeknek. 

Nem régen visszalátogattak hozzánk az 
óvodából a régi kis bölcsődéseink, és egy 
kis mondókával énekkel kedveskedtek 
nekünk. Jó volt látni és hallani, ahogyan 
felidézték a bölcsődei emlékeket és rá-
csodálkoztak azokra a játékokra és tár-
gyakra, amelyeket Ők is használtak itt a 
bölcsődében.

 Ezúton is szeretnénk megköszönni 
Hudák Anikónak kedvességét, hogy ez 
évben is hozzájárult felajánlásával az ad-
venti ajándéktárgyaink elkészítéséhez. 
 
Köszönjük az adventi vásáron kapott fel-
ajánlásokat, amelyekkel szebbé teszik a 
bölcsődei gyermekek karácsonyát.

Jer szép Karácsony,
óh de régen várunk.

Ragyogtasd be hit, reménnyel
a családi házunk.

Enyhítsed és vigasztaljad
a csüggedt lelkeket,

hozzál nekünk békességet,
s igaz szeretetet.

KELLEMES KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN
A KISZOMBORI BÖLCSŐDE ÖSSZES DOLGOZóJA!
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ÓVODAI HÍREK

 PARTNERI KAPCSOLATOK ÁPOLÁSA AZ óVODÁBAN 
Intézményünk nevelőtestülete nagy gondot fordít a nyi-
tott pedagógiai környezet kialakítására, a már meglévő 
partneri kapcsolatok ápolására, továbbfejlesztésére.
Rendszeresen ellátogatunk a bölcsődébe, ahol leendő 
ovisainkkal ismerkedhetünk, és nyomon követhetjük fej-
lődésüket. Az egykori bölcsődések pedig a látogatások 
alkalmával felidézhetik a nyugodt, örömteli, szeretetteljes 
pillanatokat. 
Nevelői munkánkat sokban segíti a gondozónők szakmai 
felkészültsége, tapasztalataik, megfigyeléseik, segítőkész 
hozzáállásuk. Mindig örömmel látogatunk el a bölcsődé-
be, hiszen nagy szeretettel látnak bennünket.
 Igyekszünk szorosabbra fűzni kapcsolatunkat a 
ferencszállási kollégáinkkal és a tagintézménybe járó gye-
rekekkel is.
Egy őszi kirándulás alkalmával ellátogattunk a barátsá-
gos, jól felszerelt óvodájukba, ahol nagy örömmel fogad-
tak bennünket. Nagyszerű vendéglátóként elhalmoztak 
mindennel, mi szem-szájnak ingere, és tiszteletünkre egy 
zenés-táncos, versekkel tűzdelt műsort mutattak be. A 
kiszombori és ferencszállási gyerekek együtt játszottak 
a délelőtt folyamán, így jobban megismerték egymást. 
Nagyszerű élményekkel és az összetartozás melengető 
érzésével tértünk haza. Köszönjük!
 Törekszünk arra is, hogy a már meglévő kapcso-
latok ápolásán túl, kiszélesítsük, kibővítsük kapcsolat-
rendszerünket. Szeretnénk tágabb környezetünkkel is 
megismertetni óvodánkat, kiváló szakmai munkánkat, 
szakembereinket. 
Több hónapos kapcsolattartás eredményeként lehető-
ség nyílt arra, hogy a Szegedi Tudományegyetem Juhász 
Gyula Pedagógiai Karán a hallgatósággal megismertes-
sem intézményünket. A sikeres órák eredményeként több 
főiskolai hallgató jelezte, hogy szeretné nálunk, Kiszom-
boron eltölteni szakmai gyakorlatát. Úgy hiszem, az ifjú 
óvodapedagógus fiúk és lányok fiatalos lendületet és friss 
szellemiséget hoznak majd, ugyanakkor jó hírét is viszik 
óvodánknak. Nagy szeretettel várjuk őket.
   
   Jani Edit mentorpedagógus

Lázas izgalommal és varázslatos készülődéssel telnek az 
év utolsó napjai az oviban. December 6-án minden gyer-
mekcsoportba ellátogat a Mikulás, nagy örömet szerezve 
az apróságoknak. Az adventi készülődés hatja át a min-
dennapokat, ünnepi dekorációk készülnek, kinyílnak az 
adventi zsákocskák, kinyitjuk az óvodát, és együtt készü-
lünk a szülőkkel az év talán legszebb ünnepére. Ebben az 
évben december 19-én délelőtt „Angyalváró” napot szer-
vezünk az oviban, melyben aktívan részt vesznek a gyer-
mekek szülei is.
Mára már köztudott, hogy egy gyermek életében a leg-
fontosabb személyek az édesanya, édesapa. A szülő-gyer-
mek kapcsolat a legerősebb emberi kapcsolat, ezért első-
sorban a szülő feladata, hogy támogassa gyermekét, és 
ezáltal új dolgok kipróbálására ösztönözze. Ebből a szem-
léletből kiindulva gondoltuk azt, hogy a szülőkkel közösen 
eltöltünk egy ünnepi, családias hangulatú délelőttöt. 

Ízelítő a programokból:

 -mézeskalács sütése
 -barkácsolás a csoportokban
 -közös verselés, ének
 -szülők karácsonyi koncertje
 -fenyődíszítés az elkészített angyalkákból 
  és a többi legyen meglepetés….

Minden érdeklődő szülőt szeretettel várunk!

Az óvoda valamennyi kisgyermeke és munkatársa nevé-
ben azt kívánom, hogy valamennyi kiszombori lakásban 
az ünnepnapokat töltse együtt a család apraja - nagyja, 
mindenki számára az egymásra figyelés, az együtt töltött 
idő és szeretet jelentse a legszebb ajándékot! Legyen et-
től szép az ünnep!
    Börcsökné Balázs Márta

A „Mosolygó Gyermekarcok” Alapítvány kuratóriuma ez-
úton köszöni minden kedves szülőnek, kiszombori lakos-
nak, hogy bekapcsolódtak az óvoda papír és PET-palack 
gyűjtési akciójába. ugyancsak szeretnénk megköszönni 
az aranykapu vásáron kapott adományaikat, hiszen ezek a 
bevételek is az alapítvány számláját gazdagítják, és jutnak 
el az óvodás gyermekhez. Minden évben számíthatunk 
Tóth Ferencné Veronka segítő közreműködésére, hogy itt 
az óvodában igényes, szép portékákat tudjunk elkészíteni 
az adventi vásárra. Hálásak vagyunk a segítségéért. 
Minden kedves segítőnknek és támogatónknak örömök-
ben gazdag, szeretetteljes karácsonyt és boldog új évet 
kívánunk. 

  Az alapítvány kuratóriumának tagjai
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KISZOMBORI SZOCIÁLIS és GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY-HÍREK

  VENDÉGSÉGBEN  FERENSZÁLLÁSON 
A ferencszállási nyugdíjas klub meghívta a Nap-
raforgó Idősek Klubjának tagjait a Nyugdíjas 
Találkozó alkalmából szervezett rendezvény-
re és fellépésre. 2013. november 9-én -ezen a 
szép őszi napon- 25 fő klubtagunk menetrend 
szerinti buszjárattal indult útnak. Meglepeté-
sünkre a közösségi ház színháztere odaérkezé-
sünkkor már  megtelt tiszaszigeti, deszki és helyi 
vendégekkel. A ferencszállási polgármester úr 
megnyitó beszédében is elmondta, hogy nagy 
örömére szolgál, hogy ilyen sokan fogadták el 
a meghívásukat, ebben az évben már kis mére-
tűnek bizonyult a terem befogadó képessége. 
Hallhattuk az országosan is elismert Nagymágo-
csi Citera és Népdalkör színvonalas előadását. A 
vacsora elfogyasztása után a kiszombori „Für-
gelábak” tánccsoport műsort adott a megjelent 
meghívottaknak. Az est vidám hangulatú, tán-
cos mulatsággá alakult. Köszönet a zenészek-
nek, akik a talpalávalót húzták és a szervezőknek 
a vendéglátásért és a jó hangulatért!

Az előkészületek elkezdődtek már az ősz folya-
mán; ötleteket hoztak, alapanyagot gyűjtöttek 
klubtagjaink. Megbeszéltük, ki-mit készít, és már 
öntevékenyen is  elindult a lázas tevékenység.
Köszönet minden kedves klubtagnak, akik a 
szebbnél szebb karácsonyi díszeket, meglepetés 
ajándékokat készítették az aranykapu vásárra.
    A KSZGYI dolgozói

  ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS

 2013. DECEMBERI PROGRAMOK - NAPRAFORGó IDŐSEK KLuBJA 
2. (HÉTFŐ) 14 óra - ”NóTAFA” NÉPDALKÖR, PÁSZTORJÁTÉK PRóBA
3. (KEDD) 14.30  óra - KATOLIKuS IMAóRA
4. (SZERDA) 10 óra - FILMNAP
5. (CSÜTÖRTÖK) 10 óra - TORNA, VÉRNYOMÁS,- VÉRCuKORMÉRÉS
                  - AZ INTÉZMÉNY DÍSZÍTÉSE A KÖZELGŐ ÜNNEPEKRE
6. (PÉNTEK) 9 óra  - KÖZÖS SÜTEMÉNYSÜTÉS   MIKuLÁS-NAPI VENDÉGLÁTÁSRA 
        16 óra - „FÜRGELÁBAK” PRóBA
 
7. (SZOMBAT) 15 óra  - MIKuLÁS-NAPI ÜNNEPSÉG A MEGHÍVOTT GYEREKEKKEL
9. (HÉTFŐ) 10 óra - KARÁCSONYI DALOK HALLGATÁSA, KERESZTREJTVÉNYFEJTŐ DÉLELŐTT
10. (KEDD) 14 óra - „NóTAFA” NÉPDALKÖR, PÁSZTORJÁTÉK PRóBA
11. (SZERDA) 10 óra - KARÁCSONYI MÉZESKALÁCSSÜTÉS
12. (CSÜTÖRTÖK) 10 óra - TORNA, VÉRNYOMÁS, VÉRCuKORMÉRÉS
13. (PÉNTEK) 9 óra - NÉPSZOKÁSOK FELELEVENÍTÉSE: LuCA-POGÁCSA KÉSZÍTÉSE, LuCA-BÚZA CSÍRÁZTATÁSA
           16 óra „FÜRGELÁBAK” PRóBA

16. (HÉTFŐ) 10 óra - TORNA, VÉRNYOMÁS,- VÉRCuKORMÉRÉS,
         - DÍSZÍTSÜNK KÖZÖSEN
17. (KEDD) 14 óra - „NóTAFA” NÉPDALKÖR, PÁSZTORJÁTÉK PRóBA
18. (SZERDA) 10 óra - PÁSZTORJÁTÉK PRóBA
19. (CSÜTÖRTÖK) 8 óra - KARÁCSONYI SÜTEMÉNY
20. (PÉNTEK) 10 óra - TALLóZÁS ÚJSÁGCIKKEKBŐL
21. (SZOMBAT) 14 óra - KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG, (MEGHÍVOTTAK: A CSALÁDTAGOK ÉS A FERENCSZÁLLÁSI NYuGDÍJAS KLuB TAGJAI.)  
     HELYSZÍN: ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ
23. (HÉTFŐ) 10 óra - KÖTETLEN BESZÉLGETÉS, ZENEHALLGATÁS
27. (PÉNEK) 14 óra - ZENÉS óÉVBÚCSÚZTATó ÜNNEPSÉG HELYSZÍN: óBÉBAI u.11. szám
30. (HÉTFŐ) 10 óra - GONDOLATOK A JÖVŐ ÉVRŐL, KÖTETLEN BESZÉLGETÉS
31. (KEDD) 10 óra  - JÁTSSZuNK KÖZÖSEN, VIDÁM DERŰS DÉLELŐTT
   A programváltozás joga fenntartva!
     SZERETETTEL VÁRJuK A FERENCSZÁLLÁSI, A KLÁRAFALVI ÉS A KISZOMBORI TÁRSASÁGRA VÁGYó IDŐS LAKOSOKAT!
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CIVIL HÍREK

 HATÁROKON ÁTÍVELŐ BARÁTSÁGOK 
Bizonyára a kiszombori lakosok közül sokan 
emlékeznek, arra a nyári a kezdeményezésre, 
amelyben kiszombori családok szívüket és ajta-
jukat kitárva a honismereti tábor idejére és se-
gítségével, egyhetes „nyári vakációra”fogadtak 
volna otthonaikban árva gyerekeket Simonyifal-
váról és környékéről.

Ezek a gyerekek a Dévai Szent Ferenc Alapítvány 
által működtetett napközi otthonból szerettek 
volna hozzánk érkezni a mi meghívásunkra.
Ezt a tervet  fél éves előkészület és több látoga-
tás előzte meg, de sajnos a mi akaratunk kevés 
volt és ez a befogadás rajtunk kívül álló okok mi-
att nem valósulhatott meg.
Lassan egy évvel ezelőtt fogalmazódott meg 
önkormányzati képviselőnk, barátunk Balázs 
Zoltán szívében az a gondolat, hogy a szív gaz-
dagságából él a tett, és adjunk abból, amink van: 
emberséget, barátságot, jó szót, adjunk példát 
az itt élő gyerekeknek, hogy ők is meglássák az 
elesettet, a szegényt. Lenne mit tanulnunk tő-
lük: egyszerűséget, alázatot, egymás iránti tisz-
teletet és a hosszú távú barátságok örök emlé-
kével gazdagodhatnánk...
Ezeknek, a gyerekeknek nagy többsége az élet 
nagyon mély rétegeiből kerül ki, így nem csoda, 
ha az odafordulás és a szeretet hálát és ragasz-
kodást vált ki.

Sokunk szívét megérintette ez a kezdeménye-
zés, és hittük, hogy ez az elképzelés valóra vá-
lik. Sajnos a táboroztatás nem valósult meg, mi 
azonban nem adjuk fel tervünket, hogy 2014 
nyarán 10 gyereket sikerüljön egy hétre itt, Ki-
szomboron  a mi gyerekeinkkel együtt nyári él-
ményekben részesíteni.

utolsó látogatásunk október elején volt, amely 
abban erősített meg bennünket, hogy szándé-
kaink, rájuk figyelésünk és szeretetünk hidat 
épít a lelkeken keresztül. Számukra fontosak va-
gyunk, számítanak ránk - gyerekek és nevelők 
egyaránt.

Simonyifalva a román határtól kb. 35 km-re, Ki-
szombortól 140 km-re van. Ebben a kis faluban 
és annak környékén a gyerekek - néhány kivétel-
től eltekintve - mély szegénységben élnek. Ezért 
kerülnek Böjte Csaba ferences szerzetes segí-
tőinek látókörébe, akiktől a napközi otthonban 
meleg ételt, ruhát, jó szót és figyelmet kapnak.
Egyszerűen, de vidáman és derűvel, a hit és ima 
erejével teszi dolgát itt gyermek és nevelő. A ve-
lük való találkozás erőt és bátorságot nyújt, és 
azt üzeni, hogy van kiút minden nehézségből, 
csak hinni és tenni kell.

Legutóbbi találkozásunkhoz több segítő is csat-
lakozott. Volt, aki személyesen jött, volt, aki jó 
szándékú adományát küldte el nagy szeretettel. 
Segítőnk és támogatónk Szilasi Horváth Jenő 
őrnagy úr, aki a hivatalos szervek között fárad-
hatatlanul próbál utat törni célunk elérésében; 
Balázs Zoltán, Szász Tibi bácsi, Endrész Erzsébet, 
Süliné Katika, Petrikné Erzsike, Csapóné Mátó 
Mónika, Mátó Jánosné, Szilágyi Dezsőné Ancika, 
Vargáné Horváth Andrea – mindannyian segí-
tettek, hogy ne csak a szívünk, hanem a kezünk 
is tele legyen a látogatás napján.

Végül köszönetemet szeretném kifejezni mind-
azoknak, akik segítettek és a jövőben segíteni 
kívánnak a Dévai Szent Ferenc Alapítvány ne-
héz sorsú gyermekeinek. Ha bárki jó szívvel tá-
mogatni szeretné tervünket, és felajánlást kíván 
adni a gyermekeknek, megteheti a kiszombori 
plébánián irodai időben: hétfő-szerda-péntek  
9-11 óra között.

   Kenyeresné  Szabó Aranka
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 CSATLAKOZZ TE IS! 
Tisztelt Kiszomboriak!

Szeretettel várunk, kortól és nemtől függetlenűl mindenkit a Magyar Tartalékosok Szövetsége 
Csongrád Megyei Vezetősége (MATASZ) kiszombori alapszervezetének létrehozására!

A Szövetség céljainak és munkájának megismeréséhez kérem az érdeklődőket, hogy nézzék meg 
a Szövetség honlapját!

http://mataszcsongrad.w6.hu

Jelentkezés:
Balázs Zoltán 

önkormányzati képviselő

mobil: 06-20-470 2743
email: bzoli@sasip.hu

 KISZOMBORI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Kellemes karácsonyi ünnepeket és nagyon boldog új évet, jó egészséget, és sok szerencsét kíván 
minden kiszombori lakosnak, a Kiszombori Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Bakos Tamás 
és képviselőtársai.

Ezúton szeretnénk megköszönni Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának és a polgármester 
asszonynak, hogy segítették munkánkat, közreműködtek programunk megvalósításában.  
     
          Tisztelettel:
            Bakos Tamás

KÖNYVTÁRI HÍREK
November 25- én vendégünk volt Schäffer Erzsébet, író, újságíró a Nők Lapja főmunkatársa. 
A Prima Primissima díjas írónő történetei rendkívül szórakoztatóak, tanulságosak és némelyik na-
gyon megható volt, az írónő egyszerűsége és közvetlensége mindenkit elvarázsolt. A rossz idő 
ellenére a találkozó nagyon jól sikerült, Szegedről, Makóról és még Pitvarosról is volt érdeklődő. 
Köszönjük ezt a kellemes estét! Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag Boldog Új 
Évet Kívánunk minden kedves olvasónknak!
          Nógrádiné Vígh Krisztina
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HONISMERETI HÍREK

  HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 
Újabb adományozó: Nagy Zoltán. Egy régi 
szánt kapott a gyűjteményünk.  
     Köszönjük.

     
SZERETÜNK, KISZOMBOR – FACEBOOK OLDAL 

Kérjük, a következő hosszú téli estéken vegyék 
elő a régi fotóalbumokat, nézzenek szét a régi 
fényképek között, és ha érdekes, régmúltat idé-
ző képet találnak falunk utcáiról, határról, embe-
rekről, juttassák el a honismereti kör tagjaihoz. 
Legyenek ezek a köz kincsei.  A dokumentumo-
kat természetesen szkennelés után visszaadjuk. 
De bárki felteheti az oldalra a képeit, ha van rá 
lehetősége.  
Nagyon köszönjük, ha mindenki számára lehe-
tővé teszik, hogy rácsodálkozhassunk a képe-
ken keresztül a régi zombori életre.

     
ADVENTHIRDETÉS A TEMPLOMKERTBEN 2013

Advent első vasárnapja a boldog várakozás idősza-
kának kezdete, készítjük szívünket a nagy örömre 
ettől kezdve.
Jó néhány éve készülünk már a november végi vagy 
december eleji adventhirdetésre.  
A betlehemi szobrokat 1999-ben közadakozásból, 
adományokból állíttatta a község az önkormányzat 
támogatásával. Azóta minden évben az ünnepi vá-
rakozás hangulatát emeli a szent család.
Már 8 éve, hogy önkormányzati kezdeményezésre a 
betlehemezéshez társult az aranykapu vásár, ahol ci-
vil szervezetek, intézmények kínálják az ügyes kezek 
által készített szépségeket.
Harmadik éve pedig a honismereti kör megépíti a 
közösség adventi koszorúját, amelyhez most a fe-
nyőágakat Fodor Béláné és Kovács Andrásné Panni-
ka biztosította. Köszönjük. 
Az idén az ünnepi szentmise után Szegvári Ernőné 
polgármester asszony és Varga Attila atya közremű-
ködésével meggyulladt az első gyertya a koszorún.
Majd az ünnepi, adventet hirdető szavak után a Dó-
zsa György Általános Iskola néptáncosainak betlehe-
mi előadása örvendeztette, nevettette meg az igen 
nagy létszámú közönséget.  Köszönjük a felkészítést, 
közreműködést a zeneiskola tanárainak: Tőtős Hor-
tenzia, Pataki Andrea és Papp Miklós.
A műsor után pedig lehetőség volt a szebbnél szebb 
karácsonyi hangulatú ajándékok vásárlására, kis jó-
tékony támogatásra.
Kínálta kedves tárgyait az óvoda, a bölcsőde, öregek 
otthona, honismereti kör, a makói foltvarrók és so-
kan magánszemélyek is: Baranyi István, Kövesdi Sán-
dorné Zsuzsa, Tóth Kitti és Renáta, Furulyás Enikő, 
Fodor Daniella, Szalmáné Horváth Mártika, Majoros-
né László Editke, Kajti Imréné, Apátfalváról Rigó An-
géla, Tenczerné Kasza Mária, Bokor Mihály. 
A Karitasz csoport kaláccsal kedveskedett. A honis-
mereti kör pogácsát, sütit, mézeskalácsot, szalon-
cukrot, forró teát, forralt bort kínált a vendégeknek.
Köszönjük az önkormányzat, az Edit virágbolt, a Ró-
nay-kúria , Kajti Imréné és az Ady Endre Művelődési 
Ház dolgozóinak támogatását, együttműködését.
    
    Endrész Erzsébet

Mindenkinek áldott, boldog karácsonyt kíván a Kiss 
Mária Hortensia Honismereti Kör tagsága!

     
KOSÁRKÖTŐ TANFOLYAM

A 11fővel működő kis csoport rendkívül ügye-
sen dolgozik Olasz István iránymutatásával. Na-
gyon örülünk, hogy három gyermek is társult a 
tanfolyamhoz, és ők is nagyon ügyesek. 

Egy a készült munkák közül:

     
LuCA-NAP 

Szeretettel várunk mindenkit a 16 órakor kezdő-
dő rendezvényre, bolondozásra.
A tombolával és az árverésen a honismereti kör 
jótékonysági tevékenységét támogatják.

     
JóTÉKONYSÁGI EST A CITERÁSOK TÁMOGATÁSÁRA

Erre a rendezvényre is várjuk a népzenét is ked-
velő, jótékony zomboriakat.
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EGYHÁZI HÍREK

 FELEMELJEN MINDENT… 
A mindennapokban vágyakozunk arra, hogy va-
laki felemeljen. Mert megfogyatkozott az egész-
ségem, elhagytak azok, akikre számíthattam, 
magányos vagyok, megtört a családi közösség, 
nincs munkahelyem, és lehetne sorolni. Hiány-
zik, hogy szeretve legyek, ami értékessé teszi az 
életemet, létemet.

Az advent az Úr eljövetelének várása. Meghívást, 
lehetőséget hordoz magában, hogy megmoz-
dítson a megszokottból, hogy merjek bizalom-
mal tekinteni önmagamra és környezetemre. 

Hálával tekintek vissza, amikor a közösségben, 
Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepén köszöntöt-
tük az orvosokat, asszisztenseket, gondozókat, 
családsegítőket, a Karitász csoport tagjait, és 
egyéb szociális területen segítőket. Ők, akik oda-
hajolnak, hogy szolgálatukkal lelki testi gyógyu-
lások tudjanak történni. 

A házaspárok szentmiséjében kértük a szövet-
ség megújulását, a családi egység és béke meg-
erősödését, a megbocsátás ajándékát, a látást, 
hogy a mindennapi csodákat meglássuk.

Felemelő élmény rácsodálkozni, szemlélni 
templomunk belső szépségét. Köszönetet mon-
dunk a lelkes és szorgos kezeknek, akik hétről 
hétre takarítottak, hogy az ünnepre elkészüljön. 
Köszönet az adakozóknak és minden jó szándé-
kú segítőnek. Egyben kérjük az imádságot, hogy 
több időnk legyen rácsodálkozni a bennünk élő 
Szentlélek jelenlétére. 

Reménységgel tekintek az eseményekre, talál-
kozásokra, melyek az adventi időben előttünk 
vannak, hogy beteljesedjék várakozásunk. 

Ezért választottam a karácsonyi szentmise imád-
ságából ezt a mondatot: 

Önmagában felemeljen mindent, ami veszni in-
dult. Egyszerűen és világosan megfogalmazza, 
hogy Jézus Krisztus mit vállalt azzal, hogy em-
berré lett. Ez a remény és öröm forrása, amelyre 
meghívást kaptunk és kapunk.

A várakozás időszakában ezt kérem és kívánom 
a kedves olvasónak, hogy megérkezve az ün-
nephez, együtt megtapasztaljuk ennek ígéretét!

     Attila atya
    

ESEMÉNYNAPTÁR 

December 8., vasárnap 9 óra: 
Szent Miklós ünnepe, utána ajándékkészítés

December 14., szombat 15 óra: 
óvodások és kisiskolások szentmiséje a plébá-
nián

December 15- 23.: 
Szállást keres a Szent Család
 
December 23., hétfő: 
Betlehemjárás a gyerekekkel családoknál
    

SZENTMISÉK RENDJE 

December 24., kedd 24 órakor: 
  Éjféli szentmise

December 25., szerda 9 óra: 
  Jézus Krisztus születése

December 26., csütörtök 9 óra: 
  Szent István vértanú ünnepe

December 31., kedd 17 óra: 
  Hálaadó szentmise

Január 1., szerda 9 óra: 
 Szűz Mária Istenanyaságának ünnepe

„ Világra jöttének most ünnepelt szent titka révén,
   láthatóan megjelent köztünk a láthatatlan, 

élő Isten”

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Kegyelmekben 
Gazdag Új Esztendőt Kívánok!
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Makói Járási Hivatal
6900 Makó, Hollósy Kornélia u. 2/A

Tel: 62/561-696 Fax: 62/561-695

Makói Járási Hivatal
6900 Makó, Hollósy Kornélia u. 2/A

Tel: 62/561-696 Fax: 62/561-695

Weszely Tamás
Járási Hivatal Vezető 
Tel: 62/681-424 
email: weszely.tamas@makojaras.csmkh.hu

Okmányiroda ügyfélfogadási ideje:

Hétfő:   8.00-12.00, 13.00-16.00 
Kedd   8.00-12.00 
Szerda   8.00-12.00, 13.00-17.30 
Csütörtök   8.00-12.00 
Péntek   8.00-12.00 

Hatósági osztály Szociális iroda 
ügyfélfogadási ideje:

Hétfő    8.00-12.00 
Kedd    Szünetel 
Szerda   8.00-12.00 és 13.00-17.30 
Csütörtök   Szünetel 
Péntek   8.00-12.00 

Gyámhivatal ügyfélfogadási ideje: 

Hétfő   8.00-12.00 
Kedd   Szünetel 
Szerda   8.00-12.00, 13.00-17.30 
Csütörtök   Szünetel 
Péntek   8.00-12.00 

Járási Gyámhivatal
6900Makó, Hollósy Kornélia u. 2/A

Tel: 62/561-696

Dr. Panyor Anett 
Járási Gyámhivatal Vezető 
Tel: 62/561-680 
e-mail: panyor.anett@makojaras.csmkh.hu

Járási Földhivatal 
6900 Makó, Széchenyi tér 6.

Tel: 62/211-422 
Fax:62/211-422 

Járási Földhivatal ügyfélfogadási ideje:
 

Hétfő   8.00-11.30 és 13.00-15.00 
Kedd   8.00-11.30 
Szerda   8.00-11.30 és 13.00-15.30 
Csütörtök   8.00-11.30 
Péntek   Szünetel 

Járási Munkaügyi Kirendeltség
6900 Makó, Deák F. u. 6.

Tel: 62/213-553 
Fax: 62/213-660

Járási Munkaügyi Kirendeltség 
ügyfélfogadási ideje:

Hétfő   8.00-15.00 
Kedd   8.00-15.00 
Szerda   8.00-18.00 
Csütörtök   8.00-15.00 
Péntek   Szünetel 

Járási Állategészségügyi és 
Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

6900 Makó, Széchenyi tér 22.
Tel: 62/213-622 Fax: 62/213-622
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Intézmény Cím Nyitva tartás/ 
ügyfélfogadás

Telefonszám/
email cím

Gyógyszertár Kiszombor, Szegedi u. 2/c H-P 8-16 62/297-024

Állatorvos: Dr Dán János Makó, Kossuth u. 58. 30/205-66-86
20/926-14-38

Falugazdász: Nagy Csaba Kiszombor, Szegedi u. 13. 
Ady Endre Művelődési Ház Kedd 8-16 62/297-465

Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. Szeged, Városgazda sor 1.
Hétfőtől-Csüt-ig 

7-15
Péntek 7-13

62/777-111
62/777-113

ttkft@telepulestisztasag.hu

Szegedi Kéményseprőipari Kft.

Szeged, Moszkvai krt. 27.

H 8-16
K 8-16
Sz 8-20

Cs 13-16
P 8-14

62/548-810
nokorom@vnet.hu

Makó, Nagycsillag u. 29/a
H 8-12
Sz 8-20

62/638-375
Németh János kir. vez.         

30-278-49-20

GDF Suez Makó, Liget u. 3.
Szerda 8-12

Csütörtök 14-18 40/824-825

EDF Démász Makó, Liget u. 3.
Szerda 8-12
Csüt 14-18 Hibabejelentés: 40/822-000

Makó és Térsége Víziközmű Társulat Makó, Lonovics sgt. 24.

H 8-16
K 8-16

Sz 8-17.30
Cs 8-16
P 8-12

62/211-177/114
makoviztarsulat@teleline.hu

Önkormányzati Társulás Makó Város és Térsége 
Szennyvízcsatornázásának megvalósítására

Dr. Ortutay Miklós 
Bakai Anita H-P 8-16 62/511-800

Folyékony hulladék száll Makó-Térségi 
Víziközmű Kft Makó, Tinódi u. 8/a 62/213-925

Rendőrőrs Kiszombor Kiszombor, Régi Makói u. 2. H-P 8-16 62/525-020

Polgárőrség Kiszombor Kiszombor, Nagyszentmiklósi 
u. 9 06-30/464-35-89

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

Segélyhívó: 107, 112

Magyar Posta Kiszombor Kiszombor, Nagyszentmiklósi 
u. 5.

H 8-16
K 8-16
Sz 8-17
Cs 8-16
P 8-15

Szo 8-12

62/297-790

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Makó Makó Széchenyi tér 22.

H 8-12 és 12.30-18
K -

Sz 8-12 és 12.30-15
Cs 8-12
P 8-12

40-42-42-42

Közjegyző Makó -  Dr. Bartha Béláné 
Dr. Farkas Margit Makó, Megyeház u. 3-5. 62/211-175

farkasmargit@mokk.hu

Építésügyi hatóság Makó Makó, Széchenyi tér 22.
H 7.30-12

Sz 7.30-17.30
P 7.30-12

62/511-876

Határátkelő Kiszombor Kiszombor, Külterület 0-24 62/525-002
62/525-003

Tűzoltóság Makó Makó, Vorhand Rabbi tér 1. 0-24
62/510-740

segélyhívó: 105, 112 
tuzoltok@teleline.hu

makotuzoltok@gmail.com
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RENDEZVÉNYEK

Felelős kiadó: Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
Levelezési cím: 6775 Kiszombor, Szegedi u. 13.     
Lapzárta: 2013. szeptember 19.     
Megjelenik: 1700 példányszámban     
Nyomda: S-Paw Bt. Üllés, Mező Imre utca 7.
Felelős vezető: Szabó Erik
Szerkesztőség: Börcsökné Balázs Márta, Dénes Andrásné, Endrész Erzsébet (korrektúra), 
Hegedűs Sándor (főszerkesztő), Károlyi Zoltán, Kárpáti Tibor, Kunné Horváth Izabella, Nógrádiné 
Vígh Krisztina , Szabóné Vígh Erzsébet, ulicsák-Szabó Ágnes, Varga Attila

 IMPRESSZuM 
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