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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSEIRŐL RÖVIDEN 
2014. november 12. napján a képviselő-testület rendkí-
vüli ülést tartott, melynek során döntést hozott arról, hogy 
 • a „43-as főút melletti külterületi kerékpárút fejlesztése 
Kiszombor külterületén” tárgyú projekthez kapcsolódóan 
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 121. § 
(1) bekezdés b) pontja szerinti közbeszerzési eljárást foly-
tatott le, mely alapján a legalacsonyabb összegű ellen-
szolgáltatás 178.345.253 Ft + áfa, azaz bruttó 226.498.471 
Ft, ezért a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás fe-
dezetének biztosításához 45.959.918 Ft összegű saját 
forrást, valamint a Magyar Közút Nonprofit Zrt., mint a 
projekt megvalósításában résztvevő részére a konzor-
ciumi együttműködési megállapodás alapján az állami 
úton történő beavatkozások kivitelezéséhez szükséges 
16.340.474 Ft + áfa, azaz bruttó 20.752.402 Ft összeget a 
támogatási összegből biztosít,
 • a „43-as főút melletti külterületi kerékpárút fejlesztése 
Kiszombor külterületén” pályázathoz kapcsolódó közbe-
szerzési eljárásban a Hornyák Szállítási és Szolgáltató Kft., 
a Strabag Általános Építő Kft., valamint a Szeged Beton 
Kft. ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján ér-
vénytelen, a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlatte-
vő az RMB-TRANSZ Kft., mivel az általa benyújtott ajánlat 
a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás: 178.345.253 
Ft + áfa, összesen 226.498.471 Ft,
 • a „Kötelező önkormányzati feladat ellátásához kapcso-
lódó ingatlanok felújítása” tárgyban kiírt közbeszerzési 
eljárást a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja alapján ered-
ménytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy egyik 
ajánlattevő sem tett az ajánlatkérő rendelkezésére álló 
anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot, 
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 
sem felel meg az ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet 
mértékének.
2014. november 25. napján tartott soros ülésen a képvi-
selő-testület a rendelettervezetek, döntési javaslatok első 
napirendi pont keretében:
- döntött arról, hogy 
 • közbeszerzési eljárást indít a „Kötelező önkormányzati 
feladat ellátásához kapcsolódó ingatlanok felújítása” tár-
gyú projekthez kapcsolódóan, melynek becsült értéke 
nettó 126 millió Ft, valamint az eljárásban Bírálóbizottsá-
got hoz létre, kijelöli tagjait,
 • módosítja az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 
szóló 6/2014.(II. 26.) önkormányzati rendeletét,
 • elfogadja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata és a Kiszombori 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti megállapodást,
 • a köztemetőre vonatkozó díjak mértékén 2015. évben 
nem változtat,
 • a Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsba a továbbiak-
ban is Szegvári Ernőné polgármestert delegálja a Képvise-
lő-testület képviselőjeként, a polgármestert akadályozta-
tása esetén Szirbik Imre alpolgármester helyettesíti,

 • a Makó és Térsége Egészséges Környezetéért Közalapít-
vány alapító okirat szerinti célja, azaz az alapítók kötelező 
feladatát képező csapadékelvezetés, csatornázás elősegí-
tése, megvalósítása Makó, Apátfalva, Földeák, Kiszombor, 
Magyarcsanád és Maroslele települések közigazgatási te-
rületén megvalósultak, és az alapítók új célt nem határoz-
tak meg, így az alapítvány megszűnik,
 • a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. 
kintlévőséggel kapcsolatos megkeresése tárgyában a 
megkeresésben felvázolt 3 alternatíva közül a 3. alternatí-
va szerint kíván segítséget nyújtani, oly módon, hogy egy 
helyi lakost ajánl a Kft. részére a kintlévőséggel kapcsola-
tos tevékenység elvégzésére,
 • 2014. évben sem csupán a rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezményben részesülő gyermekek részére biztosít 
karácsonyi csomagot, hanem minden olyan gyermek ré-
szére 1.000 Ft/fő értékben, aki a Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzata közigazgatási területén lévő iskolába, 
óvodába és bölcsődébe jár, melyhez 158.627 Ft összeget 
biztosít,
 • megvizsgálja a helyi termelői piac kialakításának esetle-
ges helyszíneit a településen, továbbá információkat kí-
ván beszerezni a környező településeken működő piacok 
tapasztalatairól, és felkéri a polgármestert, hogy ezekről 
tájékoztassa a Képviselő-testületet 2015. januári rendes 
ülésén,
 • támogatja a 2015. évi kártyanaptár kiadását, az 1250 db 
kártyanaptár nyomdai költségéhez bruttó 23.813 Ft-ot 
biztosít,
- tudomásul vette: 
 • a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom 
Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, KKETTKK-CP-02 jelű 
kiírásra benyújtott pályázata a 2014-es pályázati szakasz-
ban nem részesült támogatásban,
 • a közfoglalkoztatás 2015. felméréssel kapcsolatos tájé-
koztatást,
 • Endrész Erzsébet, a Kiss Mária Hortensia Honismereti 
Kör elnökének tájékoztatóját, és megköszönte a honis-
mereti kör tevékenységét, valamint döntött arról, hogy a 
honismereti körnek a Kiszombor, Móricz utca végén lévő 
kereszt felújítására vonatkozó kérésével kapcsolatban a 
döntést megelőzően helyszíni bejárás megtartását tartja 
indokoltnak.
Második napirendi pont keretében a képviselő-testület 
elfogadta a polgármesteri jelentést. 
Harmadik napirendben felülvizsgálta helyi adórendelete-
it, és akként határozott, hogy sem az iparűzési adó, sem 
a magánszemélyek kommunális adójának évi mértékén 
nem változtat; új, települési adót pedig nem vezet be 
2015. évre vonatkozóan.
Utolsó napirend keretében elfogadta a „Tájékoztató Ki-
szombor nagyközség környezetének állapotáról, a közte-
rületek rendjéről, a település környezetének alakításában 
aktuális önkormányzati és lakossági feladatokról” tárgyú 
tájékoztatót, ebben a témában közmeghallgatást is tar-
tott.
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 FELHÍVÁS
Kedves Kiszombori Lakosok!

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata ezúton felhívja a 
település lakóinak figyelmét, egyben kéri a tél közeledté-
vel hamarosan jelentkező teendők elvégzésére; úgymint: 
az ingatlanok előtti árkok rendbetétele, falevelek össze-
gyűjtése, havazás esetén a járdák tisztán tartása.

Amennyiben tehetjük, a szomszédságunkban élő idős 
embereknek is legyünk segítségükre mindezekben, hi-
szen ha így segítünk egymáson, az az összefogás érzését 
is erősíti. Ne várjunk az önkormányzatnál dolgozó köz-
munkásokra, hiszen számukra ilyenkor közintézményeink 
és azok környékének rendben tartása elsődleges feladat. 
Indokolt esetben természetesen jelezzük az önkormány-
zatnak - akár saját, akár idős szomszédunk érdekében.

Közterületeink megfelelő módon való karbantartása 
minden ingatlan előtt nem csak azért fontos, mert azt 
az önkormányzat kéri, hanem mert egy szép, rendezett 
utcaképpel rendelkező település nem csupán a helyben 
élőknek nyújthat esztétikai élményt, de az ide látogatók, 
illetve a letelepedni szándékozók számára is világossá 
teheti, hogy az itt lakók szeretik, és rendben tartják tele-
pülésüket. És ami szintén nem elhanyagolható szempont: 
mindezek által segíthetjük ingatlanjaink értékének meg-
őrzését.

Ezért ne hagyjuk elhanyagolva utcáink, ingatlanjaink kör-
nyékét!
                                       Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

 ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNYOK
2014. január 1-től a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara – 
NAK – végzi a mezőgazdasági őstermelői igazolványok 
kiadását, érvényesítését, cseréjét.
A NAK felhívja a figyelmét azoknak az őstermelőknek, akik 
2009. január 1-jét követően váltották ki az őstermelői iga-
zolványukat (ez volt a zöld színű, régi típusú igazolvány), 
és azt még 2013-ban, vagy 2014-ben nem cserélték le az 
új típusú barna színű igazolványra, hogy 2014. december 
31-ig kérelmezzék az új igazolvány kiállítását. Az igazol-
vánnyal kapcsolatos eljárás a kamara tagjai számára in-
gyenes.
A cserére azért van szükség, mert a mezőgazdasági őster-
melői igazolványról szóló 228/1996. (XII.26.) Korm. rende-
let 13. § (1) bekezdése értelmében a 2009. január 1. és 
2012. december 31. között kiváltott igazolványok 2014. 
december 31-ig hatályosak. Vagyis ezek az igazolványok 
2015. január 1-től nem használhatók, végleg kikerülnek a 
rendszerből.
Azért fontos, hogy az új igazolványok kiváltására még 
2015. január elsejét megelőzően sor kerüljön, hogy az ős-
termelői tevékenység folyamatossága, jogszerű folytatá-
sa ne sérüljön. Ha az új igazolvány kiállítására 2015. január 
1-et követően kerül sor, a jogfolytonosság nem biztosít-
ható, mert a személyi jövedelemadóról szóló törvény sze-
rint az őstermelői igazolvány a kiállítás napjától hatályos.

Kérjük mindazokat az őstermelőket, akik még nem éltek 
az igazolványcserével, hogy a tevékenységük szabálysze-
rű végzése érdekében 2014. december 31-ig váltsák ki 
az új őstermelői igazolványukat. Az igazolvány kiadására 
az őstermelő állandó lakóhelye szerint illetékes kamarai 
falugazdász jogosult. A falugazdász irodák címe, és a falu-
gazdászok elérhetősége a kamara honlapján 
http://www.nak.hu/hu/ a főoldalon megtalálható.

 BIZTONSÁGBAN AZ ADVENTI IDŐSZAKBAN IS
Advent a karácsonyi felkészülés és a várakozás időszaka. 
Ilyenkor ráhangolódunk az ünnepekre, és minden hé-
ten eggyel több gyertyát gyújtunk. A díszes gyertyák és 
a könnyen meggyulladó ünnepi dekorációk miatt ebben 
az időszakban minden évben megemelkedik a lakástüzek 
száma.

Az adventi várakozás időszakában majdnem minden ház-
tartásban gyertyát gyújtanak a szimbolikus jelentőségű 
adventi koszorún. Ugyan a görög katolikus liturgia szerint 
már két hete elkezdődött az advent, de a legtöbben no-
vember utolsó napján gyújtják meg az első gyertyát a ko-
szorún. A fenyőágból készült adventi koszorú a fűtött la-
kásban hamar kiszárad, és könnyen meggyulladhat, ezért 
csak olyan koszorút válasszunk, amelyeken a gyertyákat 
nem éghető alátétre helyezték. Ha mi magunk készítjük el 
a koszorút, mindenképpen tartsuk szem előtt, hogy a leg-
több alapanyag, így az alapként szolgáló szalmakoszorú, a 
díszítő textíliák és papírok, a fenyőágak gyertya közelében 
könnyen lángra lobbanhatnak.

Ugyancsak hagyomány ilyenkor adventi házikót készíteni, 
amely lehet fából vagy papírból, és gyakran gyertya van a 
közepén, ami különösen tűzveszélyessé teszi. Ezen díszek 
elkészítésénél a látvány mellett a biztonságra is törekedni 
kell, a gyertyákat akár LED-mécsesekkel is helyettesíthet-
jük, biztonságosabbá téve az ünnepkört.
 
A gyertyákkal díszített adventi koszorúkat és házikókat ne 
tegyük közvetlenül az asztalterítőre, helyezzünk alá nem 
éghető alátétet, ami megakadályozza a tűz továbbterje-
dését. Ugyancsak fontos, hogy úgy válasszuk meg ezen 
ünnepi kellékek helyét, hogy ne legyen semmi éghető 
anyag a közelükben. Egy függönyhöz közel lévő adven-
ti koszorú könnyen komoly lakástüzet okozhat. Az égő 
gyertyákat pedig soha ne hagyjuk magukra.
 
Aki elektromos ünnepi dekorációval díszíti fel otthonát, 
húzza ki azokat, mielőtt elmenne otthonról, ezzel is meg-
előzve egy esetleges elektromos tűz kialakulását.

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
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 „VIGYÁZZUNK RÁjUK!” – EGÉSZSÉGNAP AZ ÓVODÁBAN 
Napjainkban egyre többet hallunk arról, hogy sok az elhízott, 
túlsúlyos, cukorbeteg, rossz fogakkal rendelkező kisgyermek. Ezt 
sajnos óvodai tapasztalataink is alátámasztják. Az egészségtelen 
táplálkozás, a sok cukor, édesség, chipszek fogyasztása mellett a 
gyermekek –is!- keveset mozognak. Sajnos, ez országosan elfo-
gadott tény, melyre folyamatosan felhívják a családok, nevelők, 
pedagógusok figyelmét. 
Nálunk már évtizedek óta van mindennapos testnevelés, most 
az iskolákban is általánossá válik a mindennapos testmozgás. 
2015 januárjától bevezetésre kerül a közétkeztetés reformja. 
Ez a változás markánsan átalakítja az eddigi gyakorlatot, hiszen 
nagyobb hangsúlyt kapnak majd az egészséges ételek és a só-
és cukorszegény életmód. Ezeket szem előtt tartva úgy döntöt-
tünk, hogy a 2014/15-ös nevelési évben az egészséges életmód-
ra nevelés lesz a kiemelt feladat.
 Az egészséges életmód több tényezőből áll, melyek 
elengedhetetlenek az óvodás korú gyermekek harmonikus sze-
mélyiségfejlődéséhez. A helyes táplálkozás, a kellő mennyiségű 
folyadékfogyasztás, a testmozgás mellett, lehetőséget biztosí-
tunk a pihenésre és a gyermekek lelki egészségének megóvá-
sára, annak ápolására. Az óvodai mindennapokban a játék, a 
mozgás mellett a gyermekek gyümölcsöt, zöldséget kapnak a 
szülőknek köszönhetően, és lehetőséget teremtünk arra, hogy 
sok folyadékot, lehetőleg vizet igyanak.
 November 21-én nyílt, a szülők részére betekintést és 
aktív részvételt kínáló egészségnapot szerveztünk „Vigyázzunk 
Rájuk!” címmel. Így szerettük volna felhívni a figyelmet egészsé-
günk megóvásának fontosságára. 
 A délelőtt folyamán a gyermekek a szüleikkel közösen 
játékos tevékenykedésben vehettek részt. (A programon készült 
fotókat az óvoda Facebook oldalán is megtekinthetik.) Sorra ké-
szültek a zöldség- és gyümölcsszobrok, a kóstolni való saláták, a 
turmixok. Sült a tök, illatozott a magvaskenyér-pirítós. Volt több 
anyuka is, aki erre a napra olyan süteményt, kekszet sütött, mely 
már a szervezetünk számára egészséges hozzávalókat tartalma-
zott. Rozslisztből, zabpehelyből készültek ezek a finomságok - 
cukor hozzáadása nélkül, és a gyermekek szívesen fogyasztot-
ták. A közös zenés torna mindenkit átmozgatott a folyosón, s 
utána a szülőket a tornaszobába invitáltuk lehetőséget teremtve 
arra, hogy már előre informálódjanak a januárban életbe lépő új 
étkezési reformról. 
 A vezető óvónő beköszöntője után Szász Annamária, 
dietetikus tartott előadást. Ismertette a változó ételféleségeket, 
kiemelte a mennyiségi előírásokat, és kihangsúlyozta, hogy szo-
kás és szoktatás kérdése a kevesebb só és cukor fogyasztása. Pár 
hónap után a szervezet megszokja ezt, és megfelelő mennyi-
ségű mozgással kiegészítve mindennapjainkat, valóban elkerül-
hetők a betegségek, a túlsúly és a fogak romlása. 
 A Rónay-kúriából Szőllősi István és felesége kóstolniva-
lókat is hozott, így a szülők ismerkedhettek azokkal az ízekkel, 
melyek majd januárban a közétkeztetésben bevezetésre kerül-
nek. Sok szülőt meglepett a változás, de a vállalkozó igyekezett 
megnyugtatni mindenkit, hogy törekedni fognak a változatos és 
egészséges ételek készítésére. Kiemelte ő is, hogy a kevesebb 
só- és cukorfogyasztás jót tesz a szervezetünknek, különösen 
a fiatal korosztálynak. Valóban megváltozik egy kicsit az ételek 
íze, de jobban érzik majd a gyermekek a természetes ízeket, za-
matokat. Véleménye szerint, ha a szülők a kapott tanácsokat 
megfogadják, és megpróbálnak hasonlóan kevesebb sót 
és cukrot használni otthon is, akkor a gyermekeik otthoni 
étkezési szokása az óvodaihoz, a törvényben előírtakhoz 
fog közelíteni. Köszönjük, hogy korrekt tájékoztatást nyúj-
tott a szülőknek.

Ezen a napon ismét sor került mézkóstolásra. Az ér-
deklődők beszélgethettek a méz betegségmegelőző 
szerepéről a ferencszállási Honti házaspárral. Továbbá 
köszönettel tartozunk Dékányné Ildikónak is, aki kóstoló-
val egybekötött bio termékbemutatót tartott. A délután 
folyamán a nevelőtestület mentálhigiénés képzésben 
vett részt.
 Köszönjük a sok szülőnek, hogy eljöttek hozzánk, 
a szervezőknek, akik egy remek napot rendeztek nekünk. 
Reméljük, hogy mindannyian olyan új információkkal let-
tünk gazdagabbak, amelyeket ha a mindennapi életünk-
be beépítjük, akkor gyermekeink, családunk nemcsak 
testileg, hanem lelkileg is egészségesebb lesz. Mert: 
„A táplálékod legyen az orvosságod, és az orvosságod a 
táplálékod legyen!” /Hippokratész/

Balázs Tímea
ISKOLÁBA HÍVOGATÓ
 Örömmel fogadtuk el az általános iskola alsó 
tagozatának meghívását az immár hagyományos 
„Iskolanyitogató„  programra. Valamennyi gyermekcso-
portunk részt vett ezen a játékos, ismerkedős délelőttön. 
Az iskolába készülőknek nagyon fontos, hogy előre 
barátkozzanak ezzel a szép épülettel és az ott tanító 
pedagógusokkal, kellemes benyomásokat szerezzenek. 
Nekünk, óvodapedagógusoknak pedig azért nagyon jó 
ez a látogatás, mert visszacsatolást kaphatunk nevelő-
munkánk eredményességéről, láthatjuk, hogy korábbi 
növendékeink hogyan állják meg helyüket az iskolában.  
Köszönjük szépen a tanító néniknek és az osztályaikba 
járó tanulóknak (egykori óvodásainknak), hogy ilyen ked-
vesen fogadták az ovisokat. Ezek a programok megköny-
nyítik az óvoda –iskola közötti átmenetet.

Börcsökné Balázs Márta
ADVENT
A „Mosolygó Gyermekarcok Alapítvány” kuratóriuma 
ezúton fejezi ki köszönetét az óvoda nevelőinek, hogy 
az adventi vásárra ismét remek portékákat készítettek. A 
Ficánka csoport felnőttjeinek pedig, hogy az adomány-
gyűjtésben segédkeztek. A vásárból befolyt támogatá-
sokból a gyermekek óvodai életét, programjait kívánjuk 
színesebbé, változatosabbá tenni.

Harkai józsefné
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KISZOMBORI SZOCIÁLIS és GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY HÍREK - KÖNYVTÁRI HÍREK

 HÍREK AZ IDŐSEK KLUBjÁBÓL 
Az Idősek Klubjában egész évben sok, színes programmal vártuk 
klubtagjainkat. Nem volt ez másként az ősz folyamán sem.
Az idősek önmaguk örömére és mások szórakoztatására - több 
környékbeli klub részéről – meghívást, felkérést kaptak fellépés-
re, melyeknek szívesen tettek eleget.
Népdalköri találkozón vettünk részt, Szőregen, Makón és Maros-
lelén is. Az idősek világnapja alkalmából a makói Maros Menti 
Idősek Otthonában, és az ópusztaszeri idősek klubjában is fel-
léptünk. Vendégeskedtünk Ferencszálláson és Földeákon is, a 
testvérklubjainknál.
Kiszomboron 2014. október 1. napján került megrendezésre az 
IDŐSEK VILÁGNAPjA. Műsorunkban vendégművészek operett-
slágerekkel ragadtatták el a közönséget, Pap Mária énekét Sző-
ke István és jankó Istvánné tánccal kísérte. A Fürgelábak tagjai 
westerntáncot adtak elő, melyet Kozma Anikó tanított be. Cseh 
Istvánné, Kohajda Rezsőné és Kerekes Sándorné verssel köszön-
tötte a megjelent kedves vendégeket. A közös éneklés újszerű-
sége sikert aratott.
A fellépések mellett a klubban folyamatosan szorgos munka zaj-
lik, mindenki tehetségét kihasználva készültünk karácsonyhoz 
kapcsolódó díszekkel, ajándékokkal az adventi vásárra.
A klubtagok szívesen vállalják az önkéntes segítő munkát, mely-
lyel hozzájárulnak a gyermekrendezvények nagyobb sikeréhez, 
népszerűsítéséhez. Az intézményben hagyományosan megren-
dezett gyermekünnepekre, a Mikulás-napra és a karácsonyra is 
hetek óta készülünk.
Mindannyian nagy izgalommal várjuk az első alkalommal te-
lepülésszinten megrendezésre kerülő IDŐSEK KARÁCSONYÁT, 
melyre ezúton is szeretettel invitáljuk Kiszombor időskorú lako-
sait 2014. december 16. napján 14 órai kezdettel a művelődési 
házba.
Ezúton is köszönetet mondunk a klubtagoknak az egész éves 
aktív, lelkes munkájukért a programok szervezésében, lebonyo-
lításában. 
Köszönjük minden támogatónknak a segítségét, mellyel prog-
ramjaink színvonalát emelték.

Végezetül Cseh Istvánné klubtagunk versbe foglalt gondolatai-
val zárjuk ezt az évet:
 Karácsonyra 
Hó alatt alszanak a házak,
Az egész világ csupa varázslat.
És mint valami tündér álom,
jön el hozzánk Szentkarácsony.

Álmodik a fenyőfa odakinn az erdőn,
Ragyogó lesz a ruhája, ha az ünnep eljön.
Csillag röppen gyertya lángja lobban,
Várják örömmel boldog otthonokban.

Nem tudom, ki adja e mesés perceket,
Az érzés mi átjár, nem más, mint a szeretet.
Legszebb álma mégis az, hogy karácsony ünnepén
Mindenki szívébe költözzön boldogság és remény.

Hozzon az új év sok boldog percet,
Szeretetből önzetlen életet.
Örömöd sok legyen, bánatod semmi,
Segítsen a jó Isten boldognak lenni.

Volt életedben jó is, rossz is,
Próbálj csak a szépre emlékezni.
Kívánom otthonodba szeretet szálljon,
Minden egyes álmod valósággá váljon.

Megcélozni a legszebb álmot,
Határozottnak, komolynak venni a világot.
Ennél szebbet már nem is mondhatok,
Mint NAGYON BOLDOG Új ÉVET KÍVÁNOK!
 Újévre
Kívánunk mindenkinek BÉKÉS, BOLDOG ÜNNEPEKET!

A Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény dolgozói

 KÖNYVTÁRI HÍREK 
November 6-án 60 éves jubileumát ünnepelte a Diafil-
mgyártó Kft., ebből az alkalomból országos diavetítést 
hirdettek. A könyvtár és az általános iskola 4. évfolyama 
is részt vett a Nagy Dia Nap elnevezésű rendezvényen. 
Mindkét osztály külön is készült erre az alkalomra, egy-egy 
mesét „filmesítettek” meg és olvastak fel, majd a diafilm 
történetét is felelevenítették. A felhívásnak eleget téve a 
község egyik közismert személyiségét, Kozma Anikó vé-
dőnőt kértük meg, hogy olvasson fel egy diafilmet a gye-
rekeknek. Nagy öröm és megtiszteltetés volt számunkra, 
hogy csatlakozhattunk ehhez az eseményhez, melyen 
több mint 100 intézmény vett részt. 
November 27-én Finy Petra író, költő volt a vendégünk. 
Az iskola 3. évfolyamának tartott rendhagyó irodalomó-
rát. Verseket és meséket hallgattak kicsit másképp. Fura 
iskolával és furcsa ételekkel, valamint „kicsi Kovács Áron” 
csodálatos szemüvegével ismerkedhettek meg. A találko-
zó remekül sikerült, a gyerekek külön ajándékkal köszön-
ték meg az előadást.
(További képek a könyvtár Facebook profilján megtekint-
hetők.)
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RENDŐRSÉGI HÍREK

    AZ ŐSZI IDŐSZAKRA jELLEMZŐ KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK MEGELŐZÉSE 
A megváltozott közlekedési környezet váratlan 
helyzet elé állíthatja a járművezetőket, éppen ezért 
időben fel kell készülni arra, hogy egyik pillanatról a 
másikra olyan időjárási és útviszonyokkal találkozha-
tunk, amelyek a nyári vezetéstechnikától lényegesen 
eltérő vezetéstechnikát igényelnek. 

Esőben, ködben a járművezető által belátott távolság 
csökken. A levegő kevésbé átlátható a páratartalom 
miatt. A járművek körvonalai elmosódnak, a valósá-
gosnál távolibbnak látszanak. A közlekedő járművek 
távolságát sokan
 túl-, sebességét viszont alulbecsülik. Egyes utakon 
számítani kell arra, hogy megjelenhet állati erővel 
vont járművek, mezőgazdasági gépek által felhor-
dott sár, amely csúszóssá teheti az utakat! Semmit 
ne csináljunk hirtelen! Haladásunk során az autó 
stabilitása csúszós útszakaszra való ráfutáskor várat-
lanul megváltozik. Ebben az esetben minden hirte-
len mozdulat a kormányon, féken, gázon balesethez 
vezethet. Gázlevétellel és motorfékkel csökkentsük a 
sebességet!

Alaposan vizsgáltassa át járművének műszaki álla-
potát. A nyári gumiköpenyek tapadási tulajdonságai 
hideg időjárási viszonyok között jelentős mértékben 
csökkennek, cserélje le téli gumikra! Már +7° C külső 
környezeti hőmérséklet alatt a téli gumiabroncsok 
előnyösebb tulajdonságokkal rendelkeznek, mint 
a nyáriak. Ne használjon 4 mm-nél kisebb mintázat 
mélységű téli gumiabroncsot! Fordítson különös 
figyelmet a gumiabroncsok levegőnyomására, 
amelynek általában 0,2 barral többnek kell lennie, 
mint az azonos méretű nyári abroncsénak. A már 
futott téli abroncsainak pozícióját cserélje meg, így 
viszonylag egyenletes lesz az abroncsok természe-
tes elhasználódása.

Fontos tudni, hogy a légzsák nem helyettesíti a 
biztonsági övet! A légzsákot az üléshez biztonsági 
övvel rögzített emberekre tervezték. Ütközés esetén 
a tehetetlenségi erő miatt előre csapódó testet az 
ellenkező irányból nagy erővel berobbanó légzsák 
nem védi meg, sőt további sérüléseket okozhat. 
Használja a biztonsági övet! 

Kis odafigyeléssel nagy kellemetlenséget előzhe-
tünk meg!

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság
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Kiszombor Nagyközség Önkormányzata pályázati eljárás keretében bérbeadás útján hasznosítani kívánja a 
Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti épületben lévő 67,7 m2 nagyságú üzlethelyiséget és a hozzá 
tartozó 33,3 m2 nagyságú raktárhelyiséget az alábbiak szerint:

A helyiségek havi bérleti díjának pályázati alapára:
Üzlet (67,7 m2): 592 Ft/ m2
Raktár: (33,3 m2): 237  Ft/m2
Mindösszesen: 47.970 Ft

A pályázó az általa benyújtott ajánlatban a pályázati alapáron, vagy az általa felkínált magasabb áron pályáz-
hat. Pályázni a Polgármesteri Hivatalban (6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.) igényelhető „Pályázati 
ajánlat” adatlapon lehet.

Pályázati ajánlatot legkésőbb 2015. január 15. (csütörtök) 15 óráig lehet benyújtani a Polgármesteri Hiva-
talnál. 

A részletes pályázati felhívás megtekinthető a www.kiszombor.hu honlapon.

Érdeklődni a 62/525-090 telefonszámon lehet.

    KIADÓ ÜZLETHELYISÉG 
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CIVIL HÍREK

 VÁLYOGOSI HÍREK
A balesetek, tragédiák elkerülése céljából felhívjuk a hor-
gászok és a természetjárók figyelmét a jégen való tartóz-
kodás és közlekedés alapvetőbb szabályaira.
A szabad vizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha 
a jég kellő szilárdságú, nem olvad, illetve nem mozog. A 
gyakorlati tapasztalatok alapján az állóvizek jege akkor 
tekinthető kellő szilárdságúnak, ha vastagsága eléri vagy 
meghaladja a 10-12 cm-t. 

TILOS a szabad vizek jegén tartózkodni: 
- éjszaka és korlátozott látási viszonyok között,
- járművel, a biztonságos munkavégzés kivételével,
- kikötők és veszteglőhelyek területén,
- folyóvizeken.

Teherbírást csökkentő tényezők: 
- fenékről előtörő kisebb, nagyobb források,
- csatornabekötések,
- áradás, apadás által kialakított jégmozgás,
- a felmelegedés a jégréteget elvékonyítja, ami a jégen 
tartózkodók számára veszélyes lehet.

Folyóvizeken jellemző a befagyás folyamatában, hogy a 
már beállt jégmezőre újabb és újabb táblák torlódnak, ra-
kódnak, ezek nem biztonságosak, a rajtuk való közlekedés 
életveszélyes és tilos!

A folyóvizek jég alatti vízszintváltozásai jégmozgást idéz-
nek elő, apadás következtében a látszólag még szilárd jég 
állapota megváltozik, beroppanása várható. 
Több napos melegebb idő hatására a felület mosódik, a 
jég vastagsága csökken, szilárdsága romlik, ezért a rajta 
való közlekedés, sportolás, tartózkodás veszélyes. Na-
gyobb jégfelületen különös veszélyeket rejthet a friss 
havazás, mert a jég tényleges állapotát nem lehet időben 
felismerni. Ezeken a területeken az éjszakai tartózkodás 
különösen veszélyes.

Aki a jégen 1 négyzetméternél kisebb léket vág, köteles 
a jégmentessé vált területet legalább 50 méterről jól fel-
ismerhető módon megjelölni, amelyhez a vízparton ta-
lálható természetes anyagokat (pl. nád, sáskéve, száraz 
ágak) is fel lehet használni.

Fontos, hogy a jeges vízből, a jégből mentett embert 
azonnal ne vigyük túlfűtött meleg helyre, dörzsöléssel 
próbáljuk a vérkeringését beindítani, természetesen elő-
zőleg a jeges ruházatától meg kell szabadítani. Az ilyen 
személyt minden esetben, orvosi elsősegélyben, orvosi 
ellátásban kell részesíteni.

Mindenki számára belátható, hogy az alacsony hőmér-
sékletű víz milyen veszéllyel jár, milyen veszélyt jelent az 
emberi szervezetre, az egészségre.

Egyesületünk cikkünk minden olvasójának boldog kará-
csonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új eszten-
dőt kíván!  
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HONISMERETI HÍREK

 HONISMERETI TÉLI ESTÉK
Október 30-án elindítottuk ezt a rendezvénysorozatot, 
decemberben még csütörtökönként este várjuk az érdek-
lődőket horgolásra, szalaghímzésre, dekupázstechnika 
tanulására. Közben rétest, kürtőskalácsot, bélest is sütöt-
tünk, ill. sütünk.

   ROTUNDA ÉS HELYTÖRTÉNETI GYűjTEMÉNY 
A honismereti kör tagjai vállalták a két intézmény bemu-
tatását a községünkbe érkező vendégeknek, most a hé-
ten 50 fős román delegációt kalauzolt Süliné Rácz Emőke 
és Endrész Erzsébet.

 ADVENTNYITÁS 2014
Hagyományos adventnyitásunk több helyszínesre sike-
rült, az idő, sajnos, nem kedvezett az idén. 
A hittanos és énekkaros gyermekek Rónainé Török Csil-
la és Dancsiné Hudák Ágnes vezetésével a templomban 
adták elő színvonalas kis műsorukat. Az első gyertyát a 
községi adventi koszorún Varga Attila esperes-plébános 
és Szegvári Ernőné polgármester gyújtotta meg. A kará-
csonyi apróságok vására beszorult a kultúra házába ezen a 
napon.  Tánczos Sándor gyümölcsfaragás-bemutatóját is 
itt csodálhattuk meg.  Kora este adventi koncerttel örven-
deztették meg szívünket: Csapó Bence, Csapó Boglárka, 
Csapó Dániel, valamint Rónai Dániel és Török Boldizsár. 
Köszönjük minden szereplő, támogató, segítő munkáját. 
(Nagyközségi Önkormányzat, Ady Endre Művelődési Ház 
dolgozói, Rónay-kúria, Edit virágbolt)
Képösszeállításunk megtekinthető a http://kzhonismere-
tikor.hu Galériájában.
         BRONZ-EZÜST-ÉS ARANY VASÁRNAPI VÁSÁR 

ZOMBORON
Vasárnaponként 10-12 óráig az Ady Endre Művelődési 
Házban adományaikkal segíthetnek a civil szervezeteken: 
Idősek Otthona, a honismereti kör; bölcsőde, valamint a 
támogató civilek jelennek meg csodás termékeikkel eze-
ken a vasárnapokon.

HTTPS://www.FACEBOOK.COM/KZHONISMERETIHIREK

Elindult a Kiszombori Honismereti Hírek oldal a Faceboo-
kon, köszönjük az oldalkedveléseket, megosztásokat. 
Szeretnénk, ha minél többen értesülhetnének a zombori 
eseményekről.
Itt minden héten hangban, élőszóban tudhatjuk meg, 
mi történt az elmúlt egy hétben községünkben, illetve 
milyen programokkal várunk mindenkit a következő hét 
napban. 
Foglalkozunk az önkormányzati hírekkel, egészségper-
cek lesznek hallhatóak Kiszombor háziorvosaival, és be-
kapcsolódunk a sportba is, hírt adunk a honismereti kör 
munkájáról és mindennapjairól. 

Várjuk a lakosok ötleteit írásban itt, a honismereti hírek 
Facebook oldalán, vagy szóban a Honismereti Hírek üze-
netrögzítős telefonszámán a 62/611-711 számon, akár a 
kzhonismeretikor@gmail.com levélcímen.
Az oldalt a honismereti kör működteti, két pártoló tagja: 
Sas Zsolt és Kovács Kitti végzi az érdemi munkát.
Az oldalon találtunk két bejegyzést, hozzászólást, ami di-
cséretére válik az oldalnak, Kiszombor lakosságának. 
 „Orosháza példát vehetne! Csak irigykedek!” És a másik 
egy elszármazott zomboritól, Mack Zoltántól való: „Itt 
születtem ebben a községben, és összesen mintegy 20-
22 évet éltem ott. Akkoriban egy szinte eseménytelen 
helység volt, de nem így manapság! Néha csak ámulok, 
hogy milyen aktív közösség és milyen lokálpatriotizmus 
tette országosan elfogadottá ezt a Bánátból ittmaradt 
vidéket! Ma már minden ismert információt elolvasok, 
hogy tudjam követni az eseményeket. Mélységes tiszte-
letem minden embernek, akik lehetővé tették ezt az óri-
ási változást!”
 HELYTÖRTÉNETI GYűjTEMÉNY
Újabb tárgyakkal bővült néprajzi gyűjteményünk Rep-
csák józsefné  jóvoltából. Köszönjük.

KIRÁNDULÁS SCHÖNBRUNNBA
Honismereti körünk 2015. május 31-június 1-jére kirándu-
lást szervez Sissi, Erzsébet királyné kastélyába, valamint a 
Hofburgba, és az első napon Sopron és Nagycenk látniva-
lóit is felkeressük.
A kirándulásról részletes tájékoztatást lehet kérni a kzhon-
ismeretikor@gmail.com levélcímen.
Az érdeklődőket megbeszélésre december 15-én, hétfőn 
18 órakor várjuk az Ady Endre Művelődési Házban.

   KÁRTYANAPTÁR-SOROZAT
A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör a képviselő-tes-
tületnek a Rónay-kastély képeit ajánlotta, amelyeket el is 
fogadtak. 
A sorozat egy képével kívánunk mi is, a kör tagjai és pár-
tolói mindenkinek békés, boldog karácsonyi ünnepet és 
egészségben teljes új esztendőt.
                                                                                       Endrész Erzsébet

   LUCA-NAPI BOLONDSÁGOK 

December 13-án, szombaton 16 órás kezdéssel szeretettel 
várjuk újra a falu apraját-nagyját erre a hagyományos ren-
dezvényünkre az Ady Endre Művelődési Házba.

Segítőink, kézműveseink ezen a napon: Baranyi István, 
Bokor Mihály, Galgóczi Mária,Szűcsné Ponyecz Mária, 
Szalmáné Horváth Mártika, Tenczerné Kasza Mária, Kiss-
né Baráth Ildikó, Vajda Ágnes, Szalma László, Tóth-Rozsán 
Tünde, Majorosné László Edit, Dömösi Emese, Rozsánné 
Évike és a kör tagjai.
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EGYHÁZI HÍREK

Amikor olvasunk, a számítógép monitora vagy a tévé előtt vagyunk, 
gyengül a látásunk közelre vagy távolra, gyorsan vagy lassan. Vannak, 
akik leginkább az autóvezetésben érzékelik, hogy homályosan látnak. 
Amikor már kezd elviselhetetlenné válni, akkor elszenvedjük a szem-
üveg szükségességét. Vissza akarjuk kapni éleslátásunkat. Éveink múlása 
vagy betegségek következménye is lehet látásunk gyengülése, elveszté-
se, amit nem vagyunk képesek megállítani, legfeljebb lassítani. jó, ha fel-
készülünk arra, hogy megtanuljuk elfogadni, segítségre lesz szükségünk. 
Az adventi idő lehetőséget ad látásunk javítására, arra, hogy életünket 
máshonnan nézzük!
„A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret 
minket.”
Ezt a mondatot jános apostol levelében olvashatjuk, aki megosztja ve-
lünk ezt az élettapasztalatot. Abban a reményben teszi, hogy ez az új 
látásmód, ami megváltoztatott benne mindent, bennünket is formáljon.
Megtapasztalom a közösségben, hogy amikor a szeretetmegélésben el-
jutunk oda, hogy megengedjük, hogy szeretve legyünk, megváltozunk 
és kapcsolataink is átalakulhatnak. Bátorságra és bizalomra van szüksé-
günk, hogy megtegyük ezt a reményteli utat.
Reményt és bizakodást ad ott lenni a gyerekek között, óvodában, az is-
kolában hittanórán vagy azon kívül. Látni, ahogy tanulják az elutasítás-
ból az elfogadást, a kiközösítésből a befogadást, a másik meghallgatá-
sát. Apró magvetései annak az örömhírnek, hogy feltételek nélkül szeret 
bennünket az Isten. 
Öröm látni és tapasztalni a segítők és segítettek kapcsolatában, ami-
kor megengedjük, hogy szeretve is legyünk. A beteglátogatásokban, 
a kinyitott ajtók mögött megtörténő őszinte beszélgetésekben. Köny-
nyebb adni, megosztani, de nehéz elfogadni ezt a másiktól, mert kimon-
datlanul is megvallom, hogy valami hiányzik. Az érdekek, kapcsolatok 
adok-kapok hálójában vergődünk. Erőnk fogytával, a magányban meg-
kísértenek a gondolatok: értéktelen vagyok, nem szeret senki. Ha been-
gedjük, ezt a kételkedő, berögzött látásmódot formálja át jelenlétével a 
feltételek nélküli szeretet.
A családi, házastársi kapcsolatokban egy idő után észrevesszük, elszen-
vedjük, hogy valami nem működik. Mert észrevétlenül, kimondatlanul 
jelen vannak elvárásaink önmagunkkal, szeretteinkkel. Szeretetünk elé 
időnként odahelyezünk két pici szót: HA és/vagy DE. A valóság néha 
elhomályosítja, megváltoztatja bennünk azt az ideális képet, ami a sze-
retetről bennünk él, ami után vágyakozunk. A kérdés, hogy tudjuk-e sze-
retni a valóságot? Azt az embert, aki velünk él, úgy, ahogy ő van? Ha és 
de nélkül…
Magával ragadott és megérintett karácsony ünnepének imája: Láthatón 
megjelent köztünk a láthatatlan élő Isten. 
Lássuk meg és ismerjük fel önmagunkban, egymásban, kapcsolataink-
ban Isten jelenlétét! 
A felismerés öröme segítse adventi várakozásunkat, és tegye maradan-
dóvá karácsonyunkat!    
 

Attila atya
Eseménynaptár:

December   7. vasárnap 9 óra Szent Miklós ünnepe, várjuk a gyereket és 
a szülőket. 
December 15-23. Szállást keres a Szent Család, várjuk a családok jelent-
kezését.
December 20. szombat Betlehemjárás a gyerekekkel családoknál

Szentmisék rendje:

December 24.  szerda          24 órakor Éjféli szentmise
December 25.  csütörtök     9 óra jézus Krisztus születése
December 26.  péntek          9 óra Szent István vértanú ünnepe
December 28.  vasárnap      9 óra Szent Család ünnepe
December 31.  szerda        17 óra Hálaadó szentmise
január 1.         csütörtök     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 ESZ-
TENDŐT KÍVÁNOK!

 LÁTHATÓAN MEGjELENT  REFORMÁTUS SAROK
Áldás, békesség!

Tisztelettel jelzem e falu minden érdeklődő, kicsi és nagy tagjának, hogy 
sok-sok év munkája után az idei évünk végét Isten gazdagon megáldot-
ta együtt tölthető időkkel, a közös öröm lehetőségeivel, melynek sorát 
ez úton közre adjuk. 
Szeretettel várjuk ezekre az alkalmakra azokat, akiket már jól ismerünk, s 
azokat is, akiket még nem!
S egyúttal megragadjuk a lehetőséget, hogy megköszönjük mindazok 
áldozatos munkáját és akár erkölcsi, akár más természetű támogatását, 
akik nélkül az idei évünk se lehetne olyan, amilyenné lett.
Megköszönjük Kiszombor Önkormányzatának a most már egy évtizedre 
visszamenő, mindig azonnali segítségét, s Kiszombor intézményeinek, 
amelyekben dolgozunk, vagy amelyekkel egyéb kapcsolatban állunk, a 
kedves együttmunkálkodás lehetőségét.
Isten áldja és szentelje meg a Hozzá odafordulást, a Rá odafigyelést eb-
ben a községben, s adjon lehetőleg minden családnak békés, boldog ka-
rácsonyt, s egy nem emberi léptékkel mérten jó, hanem isteni léptékkel 
mérten jó új évet!
„jézus Krisztus születése pedig így történt: Mikor anyja, Mária már jegye-
se volt józsefnek, de még nem keltek egybe, kitűnt, hogy áldott állapot-
ban van a Szentlélektől.
Férje, józsef, aki igaz ember volt, és nem akarta őt szégyenbe hozni, el-
határozta, hogy titokban elbocsátja.
Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr angyala megje-
lent neki álmában, és ezt mondta: józsef, Dávid fia, ne félj feleségül venni 
Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van.
Fiút fog szülni, te pedig majd jézusnak nevezed, mert ő fogja megszaba-
dítani népét bűneiből.
Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a 
próféta által:
„Íme, a szűz fogan méhében, és fiút szül, és Immánuélnak nevezik majd” 
- ami azt jelenti: Velünk az Isten.”
(Máté evangéliuma 1. fejezet 18-23. vers)

ÜNNEPI ÉS ÜNNEPRE KÉSZÜLŐ ALKALMAINK:

2014. 12. 06. (szombat) 
10 – 12 óráig A Mikulás igazi története, karácsonyra készülünk (hittano-
sok)

2014. 12. 07. (Advent 2. vasárnapja)
 9 órától istentisztelet

2014. 12. 14. (Advent 3. vasárnapja)
 9 órától istentisztelet

2014. 12. 20. (szombat) 
10 – 16 óráig CSALÁDI NAP (házigazda: Kiszombor, vendégek: marosle-
leiek, kübekházi baptisták, szegedi bábcsoport)

Program:

Vidám bábjáték a Szegedi Bábcsoport előadásában
 Címe: AjÁNDÉKOZNI ÖRÖM!
Énektanulás a kübekházi baptista vasárnapi iskola gyermekeivel
Kézműves-foglalkozás a gyerekeknek
Beszélgetés – ismerkedés a felnőtteknek
Közös ebéd

2014.12.21. (Advent 4. vasárnapja)
9 órától istentisztelet
2014.12.25. (Karácsony 1. napja)
 9 órától ünnepi úrvacsorás istentisztelet
2014. 12. 26. (Karácsony 2. napja) 
 9 órától hittanos gyermekek karácsonyi szereplése

2015.01.04. (vasárnap) 9 órától újévi istentisztelet

Alkalmainkat a Kossuth u. 2. szám alatti Imaházunkban és Parókiánkon 
tartjuk.
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HIRDETÉSEK
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RENDEZVÉNYEK - HIRDETÉSEK

Felelős kiadó: Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
Levelezési cím: 6775 Kiszombor, Szegedi u. 13.     
Lapzárta: 2014. december 2.     
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, dr. Kárpáti Tibor, Kunné Horváth Izabella, 
Nógrádiné Vígh Krisztina , Szabóné Vígh Erzsébet, Ulicsák-Szabó Ágnes, Varga Attila

 IMPRESSZUM 

- alágyújtós, koromtalanító
- csőkefe, kéménykefe
- szeneslapát, kályhacsövek
- egér- és pocokirtó szerek
- kerékpár világítás, zár
- ajtó-ablak szigetelők
- PB gázcsere

- fagyálló, szélvédőmosó
- 2T olaj, lánckenő olaj
- fejsze, balta, hasító ék
- kerékpár külső és belső gumik
- telefon online töltés 
(Telenor, T-mobile, Vodafone)

Zombori Gazdabolt
Kiszombor, József Attila u. 13.

Nyitva tartás: 
Hétfőtől – Péntekig: 7 – 17 óráig
Szombaton:  7 - 12 óráig

Kellenes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!
Mobil: 06-20/364-8975
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