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Csukás István: Januári hó hull

Januári hó hull, fehér lesz minden,
tiszta lapot nyit az új év.
mit írunk rá? Itt a nagy lehetőség,
egy pillanatra költő lesz mindenki,
a hóra íródik a közös költemény!...



KISZOMBORI HÍRADÓ - XXIV.ÉVFOLYAM, 1.SZÁM

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

 A KÉPVISELŐ TESTÜLET 2014. DECEMBER 16-I ÜLÉSÉRŐL 
2014. december 16. napján tartott soros ülésen a képviselő-tes-
tület első napirendi pont keretében elfogadta a polgármesteri 
jelentést.
Ezt követően a rendelettervezetek, döntési javaslatok napiren-
det tárgyalta, melynek keretében a testület:
- módosította  
 • az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
17/2014. (X. 22.) önkormányzati rendeletét,
 • az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II. 
26.) önkormányzati rendeletét,
 • a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűj-
tésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 4/2014.(I. 29.) önkor-
mányzati rendeletét;
- döntött arról, hogy 
 • az önkormányzati tulajdonú Kiszombor, Szent István tér 3/A 
alatti bérlakások lehetséges fűtési módjával kapcsolatos szakvé-
leményt tudomásul veszi, miszerint a lakásingatlanokban a fával 
történő tüzelés (szilárd tüzelésű kandallóval történő fűtési mód) 
a vonatkozó szabályoknak nem megfelelő, ezen fűtési módot 
nem engedélyezi,
 • a Kiszombor, Mező utcában lévő pányvakötéllel rögzített 
glóbusz állapotfelvételét megrendeli a Hidroglóbusz Kft.-től az 
árajánlatában szereplő 52.000Ft + áfa összegért,
 • a Makói Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi belső ellenőr-
zési tervét jóváhagyja, mely magában foglalja Kiszombor Nagy-
község Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési tervét is,
 • a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 
megállapodásának módosítását egységes szerkezetben 2014. 
december 31-ei hatállyal jóváhagyja, és felhatalmazza Szegvári 
Ernőné polgármestert annak aláírására,

 • a Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesületbe történő felvéte-
lét kéri a 2014-20. európai uniós programozási időszakra,
 • a hóeltakarítás, síkosságmentesítés tárgyú 255/2014.(XI. 25.) 
KNÖT határozatát hatályon kívül helyezi az időközben kapott 
kedvezőbb árajánlatra tekintettel,
 • a Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulása kezdemé-
nyezésére a „Makó város és térsége szennyvízcsatornázásának 
és szennyvíztisztításának megvalósítása” elnevezésű, KEOP-
1.2.0/2F-2008-0001 azonosítójú projekt keretében megvaló-
sított, és az üzembe helyezés időpontjával tulajdonba átadott 
víziközmű-rendszer (kiszombori szennyvízcsatorna-hálózat) 
térítésmentes átruházási megállapodását – az időközben elké-
szült vagyonértékelésre tekintettel – kiegészíti,
 • a víziközműrendszer (kiszombori szennyvízcsatorna-hálózat) 
térítésmentes átruházási megállapodásának kiegészítése sze-
rint adja át üzemeltetésre a kiszombori szennyvíztisztítási rend-
szert az önkormányzat ellátási területén víziközmű-szolgáltatást 
végző Alföldvíz Zrt.-nek.
Harmadik napirendi pont keretében megalkotta a 2015. évi költ-
ségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló önkormány-
zati rendeletét.
Negyedik napirendben elfogadta a helyi adóbevételek alakulá-
sáról szóló tájékoztatót.
Ötödik napirendként elfogadta a Polgármesteri Hivatal tevé-
kenységéről szóló tájékoztatót.
Utolsó napirend keretében a jogi személyiségű társulásokban 
végzett tevékenységről szóló beszámolót fogadta el.

 TISZTELT KISZOMBORI LAKOSOK! 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2014. évben a „43-as 
főút melletti külterületi kerékpárút fejlesztése Kiszombor 
külterületén” című pályázatot nyújtott be. A Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
- KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0024 azonosító számú, a kerékpárút 
fejlesztésével kapcsolatos – pályázatát pozitív elbírálásban ré-
szesítette, a támogatási szerződés alapján a projekt megvalósí-
tásához bruttó 198.157.000 Ft összegű támogatást nyújtott.
Önkormányzatunk tavaly az adósságkonszolidációban részt nem 
vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról szóló 
10/2014.(II. 19.) BM-rendelet alapján is pályázatot nyújtott be. A 
Belügyminisztérium Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
pályázatát pozitív elbírálásban részesítette, a támogatási szerző-
dés alapján a projekt megvalósításához bruttó 112.000.000 Ft 
összegű támogatást biztosított.

Ezen projekt keretében lehetőség nyílik az Ady Endre Művelődé-
si Ház, a Szociális Gondozási Központ, a Közművelődési Könyv-
tár, valamint a Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítására, 
korszerűsítésére.

Fenti pályázataink eredményességéhez jelentős mértékben hoz-
zájárult, hogy azokat Lázár János országgyűlési képviselő, Mi-
niszterelnökséget vezető miniszter úr támogatásával segítette.

A kerékpárút fejlesztése projekthez kapcsolódóan – a közbe-
szerzési törvény által kötelezően előírt - közbeszerzési eljárást 
folytattunk le, mely alapján az ajánlattevők által megjelölt leg-
alacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (bruttó 226.498.471 Ft) 
is 45.959.918 Ft összeggel meghaladja a támogatás összegét.
Az önkormányzati intézmények felújítására vonatkozó pro-
jekthez kapcsolódóan is közbeszerzési eljárást folytatott le Ön-
kormányzatunk, mely alapján az ajánlattevők által megjelölt 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (bruttó 137.650.140 
Ft) szintén jelentős összeggel, 39.629.140 Ft-tal meghaladja a 
támogatási összeget.
römmel értesítem Önöket, hogy igénybejelentésünk alapján, 
országgyűlési képviselőnk, Lázár János Miniszterelnökséget 
vezető miniszter úr támogatásával, a Kormány - az egyes ön-
kormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő 
előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1826/2014. (XII.23.) 
Korm. határozata alapján - fenti fejlesztéseink finanszírozására 
további 80.000.000 Ft összegű támogatást ítélt meg Önkor-
mányzatunk számára.
A Kormány döntése által lehetővé vált, hogy Kiszombor Nagy-
község Önkormányzata a külterületi kerékpárút fejlesztését és a 
kötelező önkormányzati feladat ellátásához kapcsolódó ingatla-
nok felújítását kormányzati támogatással valósíthassa meg.

         Tisztelettel:
     Szegvári Ernőné
        polgármester
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BŐLCSŐDEI HÍREK - ÓVODAI HÍREK

  ADVENTTŐL VíZKERESZTIG A BÖLCSŐDÉBEN
Már hagyománnyá vált bölcsődénkben az adventi készülődés. 
Az október végén megvásárolt alapanyagokból szebbnél szebb 
kis ajándéktárgyak készültek. Ki mihez értett, ragasztott, vágott, 
kötött, horgolt, varrt. Az adventi vásáron nagy árukészlettel tud-
tunk megjelenni. A rossz idő miatt a művelődési házban került 
megrendezésre a vásár, ahol sajnos kevés érdeklődő vásárló volt 
jelen, így mi is szorgalmaztuk a bronz, ezüst-és aranyvasárnapi 
vásárt. Ezúton szeretnénk megköszönni az adományozóknak, 
hogy támogatásaikkal hozzájárultak a  bölcsődés gyermekek ka-
rácsonyához. December 5-én hozzánk is megérkezett a Télapó. 
Délután 3 órakor közös énekléssel - mondókázással vártuk a 
nagyszakállút. Voltak, akik meglepődtek, de akadtak bátrak is, és 
énekeltek neki, sőt beszélgettek is vele. Mindenki kapott szalon-
cukrot, télapócsokit. Vidám délutánban volt része mindenkinek. 
Az advent a készülődés, ünnepre várakozás időszaka. A gyere-
kekkel karácsonyi énekeket, verseket, mondókákat gyakorol-
tunk, karácsonyi zenét hallgattunk.

  A SZERETET ÜNNEPÉN
„ Amikor kigyúlnak a karácsonyi fények, együtt kell dobbanni 
az emberek szívének. Szóljon idén arról minden mese, ének, va-
rázslata van a szív szeretetének.”
Ismét karácsony van, 2014 karácsonya. Egy ünnep, mely a szere-
tetről szól. A szeretetről, mely erős öleléssel kapcsolódik szülő-
höz és gyermekéhez.
A szeretetnek rengeteg arca van, de olyan mélységes, mint ami 
köztünk él, talán semmihez sem fogható. Ez a szeretet töltötte 
meg bölcsődénk szobáit a karácsonyi ünnepség alkalmával. Dé-
nesné Erzsike bölcsődevezető kedves szavakkal köszöntötte a 
vendégeket, majd a kis bölcsődés angyalkáink vonultak be gyö-
nyörű ének kíséretében: 
„szálljatok le, szálljatok le karácsonyi angyalok”
Szép karácsonyi verset adott elő Naszradi Réka, volt bölcsődé-
sünk,
majd együtténeklésre kértünk mindenkit a Kardos család élő ze-
nei kíséretével. 
„ Mennyből az angyal… Pásztorok, pásztorok…”
A szívek, melyek karácsonykor könnyebben nyílnak, most tele 
voltak szeretettel. A kisgyermeknevelők kórusa gyönyörű éne-
ket nyújtott át zenei aláfestéssel a szeretetenergia áramlásához.
Aztán a meghatottság vidám játékba csapott át, hiszen a sok 
szép ajándék, az önkormányzat és a szülők adománya jóvoltából 
ott volt a gyönyörűen feldíszített karácsonyfa alatt. Egy kis ven-
déglátás sem maradhatott ki az ünnepi hangulatból.
Kellemes boldog percek voltak ezek, olyan érzésekkel átitatva, 
melyeket mindenkinek sokszor át kellene élnie, hogy igazán bol-
dog, békés világban élhessünk.
„ Teremts egy szeretőbb élhetőbb világot, melyet az ember ed-
dig még nem látott! Megfagyott szíveket tölts meg szeretettel, 
legyen a világon boldog minden ember!” 

 ÜNNEPNAPOK A KISZOMBORI OVIBAN 
Az advent, az ünnepre való ráhangolódás, a karácsonyvárás ér-
zelmekkel teli programokat és tevékenységeket tartogat vala-
mennyi kisgyermeknek és felnőttnek is az óvodában. A hagyo-
mánnyá vált adventi vásárral kezdődik a ráhangolódás, majd 
december 6-án ellátogat hozzánk is a Mikulás. A gyermekek 
most is verssel, énekekkel várták. Minden csoport más-más meg-
lepetéssel, énekkel készült a híres vendégnek, és senki sem tér-
hetett haza csomag nélkül, hála a Mikulást „segítőknek. 
A hónap közepén a Ficánka csoport Szegedre kirándult. A Szé-
chenyi téren megtekintették a karácsonyi vásárt, s a gyermekek 
a szalmalabirintusban is játszhattak. December 13-án megün-
nepeltük Luca napját. A gyermekekkel valamennyi csoportban 
búzát ültettünk a hagyományoknak megfelelően, s illatozott a 
finom Luca-pogácsa. Délután a Kiss Mária Hortensia Honismereti 
Kör szervezésében, tovább lehetett folytatni a Luca-napi hagyo-
mányok ápolását az Ady Endre Művelődési Házban. Óvodánkat 
közreműködőként Szűcsné Ponyecz Mária képviselte, aki kéz-
műves tevékenységekbe vonta be az érdeklődőket. 
A karácsony ebben az évben a Csengő-bongó nevet kapta ná-
lunk. A gyermekekkel a mézeskalácssütés mellett az év utolsó 
napjaiban csengettyűket, kisharangokat is készítettünk, melyek-
kel óvodánk fenyőfáját díszítettük. Minden csoport versekkel is 
készült, melyekben a főszerepet a karácsonyi csengettyűk kap-
ták. Kis műsorral kedveskedtek az óvoda „Dalos Pacsirtái” erre 
az alkalomra, akik csengő hangon köszöntötték az ünnepet. Az 
önkormányzattól kapott csomagok boldog mosolyt varázsoltak 
minden gyermekarcra, hiszen ajándékot kapni nagyon jó! Köszö-
nettel tartozunk a Nagyközségi Önkormányzat mellett az óvodai 
Mosolygó Gyermekarcok Alapítványnak is, akik tornaszerekkel és 
egy újabb rollerrel kedveskedtek óvodásainknak.

A téli szünetet kipihenve, január első napjaiban minden csoport 
köszöntötte az új évet. Jókívánságokkal kedveskedtek egymás-
nak a gyerekek, hogy szerencsés legyen a 2015-ös esztendő.
Ezúton kívánunk mi is minden kedves kiszombori lakosnak bé-
kés és boldog új esztendőt!

Balázs Tímea és Börcsökné Balázs Márta
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ISKOLAI HÍREK

Adventtől karácsonyig pezsgett az élet iskolánkban. Nemcsak 
lelkünket kezdtük az ünnepekre hangolni, de mindkét épületünk 
is fokozatosan karácsonyi köntösbe öltözött. Rendezvényeink is 
az adventi készülődés jegyében zajlottak. A Mikulást az alsó és 
a felső tagozatban is osztálykeretben várták tanulóink. A kicsik 
versekkel, dalokkal, rajzokkal köszöntötték. A felsősök a csoma-
gok átadása után közös diszkóval zárták  ezt a napot. Ebben a 
tanévben az alsó tagozat színvonalas karácsonyi műsorában 
gyönyörködhettek szülők, gyermekek és vendégeink.
A naptári év végén az iskolában még csak félidőnél tartunk, de 
már be tudunk számolni szép eredményekről. Az alsó tagozato-
sok közül Gera Bazsó a Térségi Mesemondó versenyen második 
helyezést ért el, így nemcsak iskolánkat, hanem a kistérséget is 
képviselte a megyei versenyen. Két helyi matematikaverseny 
zajlik az alsó tagozaton, az egyik a Sudoku, a másik az Észpörge-
tő, négy-négy fordulóban. Két országos levelező versenyen 23 
gyermek vesz részt, az egyik a Suli Guru, a másik a Teki-Totó. An-
gol házi versenyen 4. osztálytól mérték össze tudásukat a gyere-
kek. Az első forduló a téli ünnepeket ölelte fel. A második forduló 
a tavaszi ünnepkör jegyében zajlik. Ez a verseny jó felkészülést 
jelent a Térségi Angol Szépkiejtési és a Bábel, angol nyelvű ver-
senyre. Tavasszal kerül sor a Zrínyi és a Kalmár matematikaver-
senyre, melyre neveztünk az alsó és felső tagozatból is.
A Gábor Dénes Informatika Emlékversenyen alkalmazói kategó-
riában, 6 tanulónk jutott tovább a második fordulóba az 5. 6. 7. 
osztályból. Erre a fordulóra a későbbiekben kerül sor. Iskolánk 
honlapján lehetett szavazni a karácsonyi rajzverseny műveire. 
Köszönjük a szavazatokat. Focistáink sikeresen zárták az őszi 
fordulót, szép reményekkel várják a tavaszi megmérettetést. Az 
intézményi Bozsik-programban, valamint a Diákolimpián is jól 
szerepeltek. A KERI-Kupán a lányok harmadik, a fiúk első helyen 
végeztek. Matuszka Eszter képviselte megyénket az Országos 
Diákparlamenten, ami nem kis megtiszteltetetés. Rendkívül in-
telligenciájával, jó retorikai képességével, bátor kiállásával vívta 
ki ezt a lehetőséget középiskolás korú társai közül.
        

   Sinka Józsefné 
igazgatóhelyettes

Mire az újság megjelenik, minden tanuló megkapja a félévi bi-
zonyítványát. A pedagógusok beszámolóiból kiderül, hogy tar-
talmas félévet zártunk. Az alsó tagozaton a kisdiákok heti két 
órában informatikát és angol nyelvet tanultak játékosan. Taní-
tási órán kívül kiscsoportban gyakorolták a házi feladat példáit. 
1-2-3. évfolyamon heti 5 órában frissültek fel a testnevelés órá-
kon. Már az első és másodikosok tanulhatják az erkölcstant vagy 
a hittant, a szülők választása szerint.
A felső tagozaton az óraszámok tovább emelkedtek, és szapo-
rodtak a tantárgyak is, új pedagógusok váltották fel a tanítókat. 
Ötödik és hatodik évfolyamon osztálybontásban tanulják a ma-
tematikát, magyar nyelvet és az angolt. Nagyobb lehetősége 
nyílik így minden gyereknek a magyarázatra, a szóbeli megnyil-
vánulásra, hiszen egy csoportban csak kb. 10-12-en vannak. A 
hetedik és nyolcadikosok szinte felnőttként veszik ki részüket 
a munkából. Bizony 30-32 tanítási órájuk van hetente, és még 
ezután kell elkészíteniük a házi feladatot. A végzősök közül né-
hányan emellett járnak el felvételi előkészítőre. A délutáni szak-
tárgyi felkészítőn a pedagógusok az írásbeli feladatok elkészíté-
sében segítenek, de a kívülről megtanulandót csak maximum 
elkezdeni tudják, befejezni csak otthon jut idő.
Mi vár ránk az előttünk álló 5 és fél hónapban? 
Az alsó tagozaton tanítóink szoros kapcsolatot tartanak a nagy-
csoportos óvodásokkal, az első félévben már megismerkedtek 
egymással nyílt órán. Tavasszal az ovisokat szüleikkel látjuk ven-
dégül nyílt órán, szeretnénk megmutatni magunkat, iskolánkat, 
tanítókat, a mindennapokat. Erre az alkalomra a meghívót az 
érintett családokhoz az óvodán keresztül juttatjuk el. A felsősök 
közül a legnagyobb teher a nyolcadikosokra hárul: pályaválasz-
tás. Pályaorientációs órákkal, munkahely-látogatásokkal, szülői 
konzultációkkal segítjük diákjainkat eljuttatni a legoptimálisabb 
választáshoz. A sikeres felvételi érdekében több pályázatot is 
benyújtottunk, melynek az a célja, hogy ösztöndíjjal motiváljuk 
a tanulókat a minél magasabb osztályzat elérésére. Munkájukat 
mentortanárok kísérik figyelemmel. A program neve: Út a sikeres 
szakmaválasztáshoz. A másik pályázat Arany János nevét viseli, 
mely az előzőnél is több lehetőséget biztosít a tanulók számára: 
ingyenes kollégiumi ellátást, étkezést, tankönyveket, és színes 
programokat szervez a tanév során. Nulladik évfolyamon inten-
zív felkészítést várja a gyerekeket angol nyelvből és informatiká-
ból. Nagy öröm számunkra, hogy ezekkel a pályázatokkal sikerül 
segíteni sok kiszombori családon. Ezek mellett azok a tanulók, 
akik egyik évről a másikra javítanak jegyeiken, ösztöndíjban ré-
szesülnek a Kiszombori Diákokért Alapítvány finanszírozásával. 
Alsó tagozatosaink tehetséges tanulóit az Oláh Veronika Alapít-
vány támogatja.
Mindenkire természetesen sok tanulás vár, de szokásos prog-
ramjaink színesítik majd hétköznapjainkat: farsang, nyílt órák, 
Dózsa-vágta avagy flúgos futóverseny, gyermekeknek szóló vi-
dám fúvós koncert, téma napok, Dózsa-hét minden napja más 
- más meglepetéssel.
Településünk minden lakójának sikeres, boldog új évet kíván a 
Kiszombori Dózsa György Általános Iskola valamennyi dolgozó-
ja és tanulója.
        

Szabóné Vígh Erzsébet
igazgató

  ISKOLAI HíREK   MI VÁR RÁNK A MÁSODIK FÉLÉVBEN?
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KISZOMBORI SZOCIÁLIS és GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY-HÍREK

  KARÁCSONYI SZERETETCSOMAG
Településünkön már évek óta hagyománynak számít – a Kis Má-
ria Hortensia Honismereti Kör kezdeményezése nyomán – a ka-
rácsony előtti adománygyűjtés és osztás.
2014 decemberében az ötletgazda, a Kiszombori Nagyboldo-
gasszony Plébánia Karitász csoportja, Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzata, a Napraforgó idősek klubja, Kiszombor Nagy-
község jószívű lakosai adományaiból, a szegedi Tisza-parti 
Általános Iskola támogatásából és a Csongrád Megyei Család 
Esélyteremtési és Önkéntes Ház felajánlásából 65 család - 200 fő 
érintett - kapott csomagot az ünnepek előtt.
Az idős, egyedülálló emberek töltött káposztát és bejglit, míg 
a családok tartósélelmiszer- csomagot kaptak (liszt, cukor, rizs, 
olaj, tészta, konzerv, édesség, gyümölcs) a felajánlott játékokkal, 
könyvekkel, ruhákkal kiegészítve.
Reméljük, hogy karácsonyi csomagokkal örömet tudtunk sze-
rezni, és meghittebbé tudtuk tenni az ünnepet a megajándéko-
zott családoknak.
Ezúton szeretnénk megköszönni minden támogatónknak az 
egész éves sikeres együttműködést és a szeretett ünnepére tett 
felajánlásaikat.

  SZENT MIKLÓS-NAPI RENDEZVÉNY
2014. december 13-án immáron második alkalommal rendez-
tünk összejövetelt a Szociális Intézményben Szent Miklós-nap 
alkalmából. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat csa-
ládgondozóiként ezen alkalomból 38 meghívott gyermeket 
láttunk vendégül. Varga Attila esperes-plébános a karácsonyi 
énekeit gitárral kísérte, amelynek sikere a gyerekek hangulatá-
ban az együtténeklés örömében megmutatkozott. Mint már oly 
sokszor, most is a „Napraforgó” idősek klubjának tagjai kedves-
kedtek finom süteménnyel és teával a résztvevőknek.
A gyerekek a zene, tánc és sok finomság mellett készíthettek ka-
rácsonyi ajándékkísérő kártyákat, rénszarvassal díszített képesla-
pokat, melyeket saját ötleteikkel, elképzeléseikkel színesítettek. 
Reméljük, hogy kis vendégeink jól érezték magukat, és szívesen 
látogatják majd a későbbi programjainkat is.

                                                                         Lelléné Szalai Bernadett, 
családgondozó

  KARITÁSZ KÖSZÖNETE
Az emberi jó szándék szerencsére nem időhöz kötött, mindig 
velünk él. Karácsony előtt különösen jól esik, ha nemcsak együtt 
érzünk valakivel, hanem segítünk is. A különböző segélyszerve-
zetek világszerte példát mutatnak az adakozás megszervezésé-
ben. Településünkön a Karitász munkatársaival mi vállaltuk fel az 
idei évben is ezt a nemes feladatot. Tartós élelmiszert gyűjtöt-
tünk nagycsaládosoknak, időseknek, rászorulóknak. Ezt már az 
ünnepi várakozás előtt elkezdtük, és december második felében 
osztottuk ki. Advent első vasárnapján, az Aranykapu vásáron az 
„Egymillió csillag a szegényekért” mozgalom jegyében kis gyer-
tyákat árultunk, a befolyt összeggel mi is hozzájárultunk az or-
szágos akcióhoz. A sok névtelen vásárlónknak szívből köszönjük 
segítségét!
Ezúton szeretnénk külön köszönetet mondani, mert nagy ösz-
szegű tartós élelmiszerrel támogatta ügyünket:
Gazsi Gábornak és feleségének
Viola Istvánnak
Gera Ibolya és munkatársainak (CBA),
Gera Krisztina és munkatársainak (Coop),
Szabóné Uracs Ildikó és munkatársainak (Óbébai u.),
Beinschróth Tímea és munkatársainak (Zöldfa és Rákóczi u.),
Bárdos Csaba és munkatársainak (Pékség),
Budainé dr. Kormányos Éva és munkatársainak (Gyógyszertár),
Vincze László és munkatársainak (Pékség),
a Polgármesteri Hivatalnak, Kiszombori Szociális és Gyermekjó-
léti Intézmény és az Idősek Napraforgó Klub tagjainak, Gabona-
kutató Ipari Növények részlegének, Rónay-kúria vendéglőnek, a 
nevüket megnevezni nem akaró helybeli lakosoknak.

Minden kedves kiszombori lakosnak jó egészséget, sok boldog-
ságot kíván a Karitász csoport nevében Moldován Irén. 

Ha az univerzum közepébe tekintünk, hidegséget látunk ott. 
Ürességet. Végtére is, az univerzum nem törődik velünk. Az idő 
sem törődik velünk. Ezért kell nekünk, embereknek törődnünk 
egymással. (David Levithan)

Moldován Irén

  KISZOMBORI IDŐSEK KARÁCSONYA
A korábbi években  a szociális intézmény keretein belül ünne-
peltük a karácsonyt. A múlt év végén azonban a „Napraforgó” 
idősek klubja település- szinten, korosztályunkkal együtt vará-
zsoltunk karácsonyi hangulatot a művelődési házban.  Öröm 
töltötte el a lelkünket az érdeklődők számát látva. Különösen 
azért, mert első alkalom volt arra, hogy szélesebb körben, meg-
hívásunkra - ilyen létszámban - megtisztelték rendezvényünket. 
Jóleső érzés volt - mint egy nagy család - még a fiatalabb  gene-
ráció számos tagja is velünk töltötte 2014. dec. 16-a délutánját. 
Az év többi napján is, mi klubtagok sok időt töltünk együtt jó 
kedvben, vidámságban. Szívesen tanulunk verseket, dalokat, 
táncokat, jeleneteket. A legtöbbünknek még új kihívást jelent a 
színpadon megjelenni, ezért most is nagy izgalommal készül-
tünk a nagyobb közönség előtti fellépésre. 
Színvonalas versmondást hallhattunk Kerekes Sándornétól, 
Kohajda Rezsőnétől. Viasz-Kádi Dénesné előadásában érdekes 
volt elképzelni azt is, milyen lett volna, ha a kis Jézus Magyaror-
szágon születik.
Köszönet a Dózsa György Általános Iskola diákjainak, a Zeneis-
kola növendékeinek, valamint felkészítő tanáraiknak: Rónayné 
Török Csillának és Pataki Andreának.

A karácsonyi hangulatot tovább fokozta a „Hajnalfény” színját-
szó kör tagjai által előadott, Jókai Mór: ”Melyiket a kilenc közül” 
című történet.  Szereplők: Cseh Istvánné, Farkas Imréné, Jankó 
Georgina, Jankó Istvánné, Kádár Jánosné, Karika Lajosné, Makra 
Jánosné, Maszarovits Péterné, Sirokmán Ferencné, Szakál Antal-
né, Szőke István, Szőke Istvánné, Tóth Józsefné, Veréb János. 
Számomra mindig sokat jelent, amikor az éneklés örömét meg-
oszthatom a nézőkkel. Megtisztelő volt az, hogy én is részese 
lehettem két karácsonyi dallal az ünnepnek.
A műsor után jólesett a meleg tea, a forralt bor és a fonott ka-
lács, amely meghitt hangulatot teremtett a művelődési házban.

                                                                    Papp Mária, klubtag
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KÖNYVTÁRI HÍREK - CIVIL HÍREK

  KÖNYVTÁRI HíREK
Ezúton tájékoztatunk minden kedves kiszombori lakost, hogy 
könyvtárunk felújítási munkálatai elkezdődtek. Amíg az átalakí-
tás tart, addig a volt Rendőrség épületében az 
Ökrös J. u. 1. szám alatt várjuk látogatóinkat sok szeretettel!
Telefonszámunk megváltozott: 06-70/621-67-26
Újabb ajánlóval szeretnénk kedveskedni régi és leendő olvasó-
inknak. Ezúttal a könyvtárban megtalálható folyóiratokból állí-
tottuk össze kínálatunkat, melyek olvashatóak helyben, vagy ki 
is kölcsönözhetőek: 
Délmagyarország
Nők Lapja
Hölgyvilág
Családi Lap
Gyöngy
Ötletmozaik
Praktika
Lakáskultúra
Szép Házak
Otthon

valamint a Story Magazin minden héten, Kelemenné Goldis Julianna fel-
ajánlásából.    Kelemen Gabriella

168 óra
HVG
Rubicon
National Geographic
Szabad Föld
Élő víz
Popcorn
Természetbúvár
Állatvilág
Dörmögő Dömötör,

  VÁLYOGOSI HíREK
A Kiszombori Sporthorgász Egyesület vezetősége köszönetét 
fejezi ki mindazoknak, akik 2014. évben támogatták munkánkat.

Akik szeretnének havi rendszerességgel hírlevelet kapni a Vályo-
gosról  és a Kiszombori SHE munkájáról, azokat kérjük,  küldje-
nek egy levelet a kiszombori.she@gmail.com címre.

A hatályos jogszabályok értelmében 2015. január 1-től már 10 
éves kortól lehet állami horgászvizsgát tenni. A tervezett vizsga-
időpontok a következő számban jelennek meg. Jelentkezni ez 
egyesület e-mail címén lehet. 

Egyesületünk közgyűlést tart 2015. február 15-én 8:00 órától.
Részletek a www.valyogos.hu oldalon és a napi sajtóban.

ALKOTÁSOKAT VÁRUNK !
Tisztelt Kiszomboriak!

Ebben az évben is, március 14-én KÉPZŐMŰVÉSZETI  KIÁLLíTÁST rendezünk hagyományos 
ÖSSZMŰVÉSZETI GÁLÁNK alkalmából az Ady Endre Művelődési Házban.

Erre az alkalomra várjuk községünk lakóinak alkotásait, munkáit
 (téma-, méret- és technikai megkötés nélkül)!

Az elkészült műveket  kiállítható formában, az alkotó nevének, a mű címének feltüntetésével az 
Ady Endre Művelődési Házban  kérjük leadni március 7- ig.

A kiállítás megtekinthető március 31-ig.
Információ Rónainé Török Csillától kérhető a 0620/380-11-59-es telefonszámon.
Szeretettel várjuk a kiállítás megnyitójára és a dalos - zenés - táncos találkozóra!

Sikeres felkészülést!
Dózsa György Általános Iskola

Magán Zeneiskola
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Kiszombor Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonát képező
Kiszombor Óbébai u. 6. emelet 2. szám alatt lévő

bérház 1 db lakásának bérleti jogára

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről szóló rendeletének megfelelően pályázatot az a nagy-
korú 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: 249,- Ft/m2/hó

A bérleti szerződés határozatlan időtartamra szól.

Pályázni lehet egy 87 m2-es, 2 szobás komfortos lakás lakásbérleti jogára.
Az érdeklődők a pályázati űrlapot, a csatolandó mellékleteket átvehetik a Polgármesteri Hivatalban, ahol további részletes felvilá-

gosítás kapható.

A pályázatok beadási helye: Kiszombori Polgármesteri Hivatal, Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.
Határideje: 2015. február 16. du. 15.00 óra

A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. február 24.

A lakás bérbeadásának időpontja: 2015. március 01.

  PÁLYÁZATI FELHíVÁS
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HONISMERETI HÍREK

  2014 - ÉVZÁRÓ KÖSZÖNET
Együtt tudunk elérni csuda dolgokat.

2014. évben is rengeteg programot szervezett a honismereti 
kör, amelyekkel úgy véljük, hozzájárultunk Kiszombor község 
kulturális, közösségi életének fellendítéséhez.
Az e téren végzett bárminemű támogató-segítő munkát köszö-
nöm meg a honismereti kör elnökeként
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának, a közmunka dolgo-
zóinak, az Ady Endre Művelődési Ház dolgozóinak, minden helyi 
és térségi civil szervezetnek, aki kapcsolódott programjainkhoz, 
segítette munkánkat, a rendészeti szerveknek, a média képvise-
lőinek, helyi intézményeknek, gazdálkodó szerveknek, cégek-
nek, adományaikat magánszemélyeknek.
Tagjainknak, akik időt, fáradtságot, fáradságot nem sajnálva 
dolgoztak egész évben: Badicsné Szikszai Zsuzsanna, Balázs 
Lászlóné, Balázs Zoltán, Cseh Istvánné, Engler Magdolna, Farkas 
Éva Erzsébet, Fejes Roland, Gera Magdolna, Gulácsiné Simon-
dán Ilona, Hegedűsné Bellik Klára, Jankó Istvánné, Kelemenné 
Goldis Julianna, Kerekes Mónika, Kerekes Sándorné, Kovács Já-
nosné, Kőrösi Julianna, Majorosné László Edit, Makra Jánosné,                                                   
Maszarovits Péterné, Nagy Katalin, Papdi Mihályné, Simon Ilona, 
Sinka Lajos, Sinka Lajosné, Sóki Andrásné, Süliné Rácz Emőke, 
Szőke Istvánné, Tenczer Szilvia, Terzin Józsefné, Tóth Annamária, 
Varga Attila,  Zubán Zoltánné.
Pártoló tagjainknak és önkénteseinknek: Bajnóczi János, Balázs 
Ferenc, Balázs Tibor,   Balázsné Makra Hajnalka, Baranyi Csaba, 
Bokor Mihály, Borka Krisztián, Borsi Sándor, Csizmadia Imréné, 
Csuhaj András, Duruczné Ocskó Edit, Galamb Ágnes, Gazsi Gá-
bor, Gera Pál, Horváth Ákos, Jankó Dániel, Kajti Imréné, Kenyeres 
Sándor, Kisné Baráth Ildikó, Kovács Györgyné, Kovács Kitti, Né-
meth Arnold, Németh János, Némethné Koczka Gabriella, Rácz 
Ferenc, Sarnyai Anikó, Sas Zsolt, Sóki András, Süli Katalin, Szalma 
László, Szalmáné Horváth Márta, Száz Mihályné, Száz Tibor, Sző-
ke Dénes, Szőke István, Szűcs Zoltánné, Tenczerné Kasza Mária, 
Tóth András, Vízhányó Mária Ágnes.
Közösségi szolgálatukkal támogatóknak: Bujdosó Ágnes, Csejtei 
Zsófia, Miskolczi Máté, Pópity István, Szűcs Balázs.

  KUPAK-ÉS DUGÓGYŰJTÉS
Köszönjük, hogy sokan hoztak már be a kultúra házába kupa-
kokat, melyeket még ezután is folyamatosan várunk. Tenczerné 
Kasza Mária, ötletgazda segítségével majd megvalósulhat nyá-
ron a játszótér kerítésén sok érdekes kép.
Továbbá fadugókat is szívesen fogadunk, amelyeket kreatív 
tárgyak készítéséhez tudnánk majd a honismereti táborban és 
egyéb alkalmakkor hasznosítani.

  KIRÁNDULÁS SCHÖNBRUNNBA
Honismereti körünk 2015. június 6-7-ére kirándulást szervez Sis-
si, Erzsébet királyné kastélyába, valamint a Hofburgba, és az első 
napon Sopron és Nagycenk látnivalóit is felkeressük.
A kirándulásról részletes tájékoztatást lehet kérni a kzhonisme-
retikor@gmail.com levélcímen, vagy lehet érdeklődni a 
30 499 8686-os telefonszámon.

Jelentkezni még lehetséges február 4-én 17 órakor az első rész-
let befizetésével az Ady Endre Művelődési Házban, más időpont-
ban Endrész Erzsébetnél.

  HONISMERETI TÁBOR 
A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör 2015. július 6-10-éig tart-
ja idei honismereti táborát. 
A táborba bekerülni lehet a februárban induló, alsó tagozatos 
gyermekeknek hamarosan meghirdetésre kerülő honismereti 
verseny I-2. helyezettjének is. Számukra a részvétel ingyenes 
lesz.
A honismereti verseny februárban indul.
Kapcsolattartók Vízhányó Mária Ágnes és Galamb Ágnes tanító 
nénik, akik körünk pártoló tagjai. A havi feladatokat tőlük kapják 
majd a diákok.
A verseny 3-5. helyezettje pedig állandó belépőt nyer a 2015-ös 
útvesztőbe.
A verseny döntője május végén, június elején várható. 

  TÉLŰZÉS A BUSÓKKAL 
2015. február 21-én újra jönnek hozzánk a busók Mohácsról.
Maszkakészítő versenyre hívjuk a zomboriakat: gyermekeket és 
felnőtteteket. Az elkészült maszkákat a mohácsi, igazi busós fa-
ragásokkal együtt kiállítjuk a Rónay-kúriában ezen a napon.
Február 20-án 16 órai kezdettel az Ady Endre Művelődési Ház-
ban farsangi-busós maszkákat készíthetnek majd a gyerekek és 
felnőttek. Szeretettel várjuk az érdeklődőket.

  KEDVES ZOMBORIAK! 
A Szeretünk, Kiszombor Facebook oldalra várjuk a még fellelhe-
tő, régi képeket.
Most még a hideg elől beszorultunk (habár már kacsingat a ta-
vasz), talán jut idejük, időnk, szétnézni, régi képeket, emlékeket 
előkeresni.
Várjuk - fogadjuk ezeket, hogy mindannyian kedvünket leljük 
bennük, régi emlékeinket felidézzék, vagy mutathassuk gyer-
mekeinknek, unokáinknak, milyen emberek éltek, mivel mulat-
ták az időt itt, Kiszomboron régebben. 

Jelezzék a 30 499 8686-os számon, akár a kzhonismeretikor@
gmail.com levélcímen, ha szívesen közzétennék képeiket.
A Kiszombori Honismereti Hírek Facebook oldalon pedig friss 
információkat kaphat-hallhat az érdeklődő a jelen kiszombori 
történéseiről, legyen az iskola, óvoda, bölcsőde, önkormányzat 
vagy honismereti téma. Látogassanak el erre az oldalra is, érde-
mes.
A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör Facebook oldalán fi-
atalok-felnőttek találhatnak hetente egy-egy honismerettel, 
Kiszomborral, a község történetével, épületeivel kapcsolatos 
kérdést. A Ki tud többet Kiszomborról? c. játék-vetélkedő leg-
több pontszámait, jó válaszait beküldők érdekes nyeremények 
részesei lehetnek. A jó válaszokat a kzhonismeretikor@gmail.
com levélcímre várjuk.
Helytörténeti Gyűjteményünk újabb adományozói Kovács Ilona, 
Daróczi András és neje, valamint Bódi Julianna.   
                                                                                                    Endrész Erzsébet
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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

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

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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KISZOMBORI HÍRADÓ - XXIV.ÉVFOLYAM, 1.SZÁM

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 8-12 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

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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KISZOMBORI HÍRADÓ - XXIV.ÉVFOLYAM, 1.SZÁM

HIRDETÉSEK

RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSE, LEBONYOLÍTÁSA 
KISZOMBORON:

- AQUA  P’ART szállás, kemping, szabadidőközpont,  
apartmanház: Óbébai  u. 05401/2.  és a  

- TÓ-PARTY PANORÁMA PANZIÓ Kiszombor, Tó u. 2. 
helyszíneken.

Zárt térben 27 fő,    időjárási viszontagságoktól védett 
árnyas, fedett kültérben kb. 50  fő számára tudunk   

komplett terítékkel, svédasztalos felszereléssel helyet 
biztosítani.  

AZ ÉPÜLETEK ÉS ANNAK TELJES FELSZERELÉSE
 BÉRELHETŐ!         

  

         
Kulturált helyszínt biztosítunk családi-, baráti társaságok ren-
dezvényei: osztálytalálkozók, születés-és névnapok, balla-
gások, munkahelyi rendezvények, eljegyzés, kis lakodalom, 
oktatás, árubemutatók,  bulik…stb.) számára. Távolról érkező 
rokonai, ismerősei részére kényelmes szálláshelyeket kíná-
lunk. Új, modern bútorzatú szobák, apartman, sátorhelyek, 
fürdőszobák, konyhák korszerű felszereléssel, étkezők. Udvari 
árnyas és zárt közösségi terek rendezvények számára. Kerti 
sütés-főzési lehetőségek, kemencézés, bográcsozás. Ingyenes 
WI-FI és zárt autóparkoló.
20%-os HAGYMATIKUM fürdőbelépőjegy kedvezményt bizto-
sítunk szállóvendégeinknek! Osztálykirándulások, táborozási  
lehetőség kőépületben vagy 2 m magas, modern, komforto-
san felszerelt, vízálló kempingsátrakban felnőtt-, gyermek- és 
ifjúsági csoportoknak. Sportolási lehetőség  az udvaron: ko-
sárlabda, ping-pong,  csocsó, tengó/lábtenisz, tollaslabda, 
kerékpár bérlés.
Horgásztó partján  csodálatos természeti környezetben várjuk  
Kedves Vendégeinket!

ELÉRHETŐSÉGEK, SZÁLLÁSFOGLALÁS: 
    Tel.: 06-20/ 380-11-59 vagy  06-30/ 54-99-212                      

Email:  kiszomborpanzio@gmail.com 
Web:    www.falusihorgaszturizmus.hu

A Kiszombor, SZEGEDI u. 17.sz. alatti 
KUTYA-  és  MACSKAELEDEL BOLTBAN : 

 - kutya- és macskatápok  már 190,. Ft/kg-tól
 - konzervek, szalámi
 - sült kacsacsont, csirkeláb
 - kiegészítők, kellékek: vitaminok, póráz, nyaköv
 - madáreleségek, hobbiállat-kellékek, haltápok kaphatók.

Várjuk kedves vásárlóinkat!
Krisztus Szeretete Egyház  
Kiszombori Gyülekezete                                                                            

     Istentiszteleti alkalom helye és időpontja:  Kiszombor, Petőfi u. 29.
Minden pénteken 17 órától

Lelkipásztor Gombosné Dohány Ilona   Telefon:36/30-4239109
Galata 3:13  Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén értünk; mert meg van írva: Átkozott minden, aki fán függ:
14  Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Szellem ígéretét elnyerjük hit által.
A törvény átka mi? A szellemi halál, a szegénység és a betegség az átok. A törvény szerint, ami Jézus megváltása előtt volt. /Ószövetség/
1. szellemi halál- tudatlanság 2. fizikai halál- testi halál 3.második halál - akik visszautasítják Jézus Krisztust  mint megváltót.
 Újjászületés nem a fizikai síkon, hanem a szellemedben, Szent Szellem által. /Újszövetség/Ha szellemben újjászületsz, és megvallod Jézust az Urad-
nak és megváltódnak, eltávozik a „halál” az életedből Jézus által. /szellemi halál, betegség, szegénység/ Két világ létezik a Földön : az Élet és a Halál. 
A Fény és a Sötétség. Melyiket választod? Általmész a halálból az életbe? A Szellemi életbe? Mit jelent? Szeretjük felebarátainka, mint ahogyan Jézus 
szeretett bennünket. A szeretet az első gyümölcse az újrateremtett szellemünknek. A Római levél 5:5   A reménység pedig nem szégyenít meg; mert 
az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, ki adatott nékünk. Áldottak vagyunk! Ámen!
Ha szeretnéd elnyerni az Örök Életet az Üdvösséggel, akkor nyilvánítsd ki a Hited, a Róma 10:9-10 igék alapján. Mert ha te a szívedben hiszed, és a 
száddal vallást teszel arról, hogy Jézus az életed ura, megváltója, akkor megtartatol az örök életre. Itt a földön az engedelmesség áldásait élheted. 
Ezt tanuljuk minden napon az igékből. Az Üdvösség Imája /hangosan mondva/
Drága Mennyei Atyám, Jézus nevében jövök eléd. Azt mondod az Igében: „Ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az 
Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz.” (Róm. 10,9)
Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért.
Kérlek Jézus, legyél az életem Ura, Megváltója és Gyógyítója. Jézus, Te vagy az én Uram, Megváltóm és Gyógyítóm.
Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet és a szent véredet!
Ámen.
János 3,16: „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”

A Kiss Mária Hortensia 
Honismereti Kör programja - 
2015 

Január  

-éves program elfogadása 

-újévi köszöntő 

- Térségi téltemető rendezvény 
szervezése   

- honismereti verseny 
meghirdetése alsó tagozat 
részére  

-február  

– kihelyezett gyűlés: a 
Nagyboldogasszony Plébánia 
Historia domusának 
megtekintése  

- honismereti verseny indítása 
alsó tagozat részére  

-Busós maszkakészítés - február 
20. péntek     

-Busós, téltemető rendezvény – 
táncház - kiállítás – febr. 21-én a 
kúriában 

Március  

- Takarítás a Helytörténeti 
Gyűjteményben, tárgyak 
restaurálása 

-út menti keresztek meszelése   

-Ismerjük meg a térség 
műemlékeit 1. Óföldeák -
Szabadkígyós, Wenckheim 
kastély. Buszos kirándulás  

Április  

-Jótékonysági süteményvásár 
nagyszombaton - az adventi ház 
javára  

- Húsvétoló – április 5. vasárnap 

- Keresztek meszelése  

-Ismerjük meg a térség 
műemlékeit 2. Kübekháza - 
kerékpártúra 

Május 

-Községi gyermeknap 
támogatása   

-útvesztő munkálatok - 
szervezés 

-Ismerjük meg a térség 
műemlékeit. Ferencszállás - 
kerékpártúra 

Június  

Schönbrunn – kirándulás június 
6-7-én 

-Zenés Nyári Esték - népzene 

-Szent Iván-éji tűzugrás és 
nemzetközi néptánctalálkozó   

- kézművesek kiállítása 

Július  

–Zenés Nyári Esték 2. július 5. 
vasárnap Erdélyi Béla bácsi 
citeráinak kiállítása és a 
Nefelejcs népdalkör műsora – 
Rotunda  

-Kiszombori Kukorica-útvesztő 
Fesztivál: július 18-augusztus 15.  

-11. Honismereti tábor –  

július 6-11.  

Augusztus  

- útvesztő 

-Aug. 19. Szent István-napi 
ünnepség- koncert a 
templomban- Zenés Nyári Esték 
3. 

Jótékonysági könyvvásár – 
gyűjtés az adventi házra 

Szeptember   

-Szilvalekvár főzése 
hagyományos módon 

-Kirándulás Sárospatakra 

-Honismereti Nap a Falunapon  

      -a község műemlékeinek 
megnyitása a lakosság számára    

-szakértők beszélgetése a 
műemlékekről                                                   

     -Naszradi András 
fotókiállításának támogatása, 
rendezése -(szept. 10. péntek 
este)                                                   
Október  

-Okt. 6-ai emlékműsor, fáklyás 
felvonulás 

Honismereti téli esték okt. – 
febr. Tésztakészítés: csiga és 
száraztészta; sütések: 
kürtőskalács, mézeskalács, 
bejgli, béles és rétes. Adventi-
kreatív díszek készítése  

November 

-kártyanaptár-munkálatok, 
nyomdai előkészítés 

-Adventnyitás-november 29. - 
betlehemállítás- aranykapu 
vásár 

Adventi – karácsonyi koncert – 
Zenés Téli Este Kiszomboron 

December  

-Honismereti Mikulás  

-Luca-napi bolondságok 

-Gyűjtés a szeretet jegyében  

- Betlehemezés dec. 20-22 körül 
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Kapros-sajttal töltött jércemell filé rántva 
                                          Kemencében sült libacomb párolt káposztával 

Gombafejek rántva 
Pecsenye sertéskaraj filé ropogósra sült hagymakarikákkal 

                                                                                                                                                                       Steak burgonya, párolt rizs 
                                                                                                            Káposzta saláta TOMBOLA!!! 

Reszkessen az ellenfél, egy kiszombori sosem fél ! 
Csapatban az erő, Kiszombor a nyerő! 
 Kék – sárga a vérünk, senkitől sem félünk! 
 Meghalunk ha kell, de sosem adjuk fel ! 

HAJRÁ KISZOMBOR !!!  
 

Svédasztalon : 

a ”Bálint Boltja”-ban 
( a főtéri buszmegállónál ) 

Belépő : 3300.- Ft/ fő  
Jegyek  elővételben  vásárolhatók  január 14.-től : 

 

2015 FEBRUÁR  14. 18.00 órától 
Helye: Rónay Kúria étterem Kiszombor 

 

A kiszombori  focicsapat  működésének  segítésére 
… Kék - Sárga a vérünk, … 

Hangulatfelelős: 
      Kobolák Mihály  
          ~ a mulatós  
                 zene királya ~  

VI. FOCIBÁL 
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Felelős kiadó: Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
Levelezési cím: 6775 Kiszombor, Szegedi u. 13.     
Lapzárta: 2015. január 16.     
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, Szabó Ágnes, 
Varga Attila

 IMPRESSZUM 

• Alufólia 20 m-es…………………………………….…299.- 
• Rágcsáló irtó pép 300 g…......…………………….759.- 
• Pamut felmosófej nagy……………………………..215.- 
• Duck toalett kacsa 750 ml………………………...449.- 
• Fine mosogatógép tabletta 40 db-os…………1385.- 
• Tomi mosógél kapszula………………………….49.-/db 
• Palmolive tusfürdő 200 ml…………………………325.- 
• Palmolive szappan (6 illat)…………………………143.- 
•       Silan Soft & Oil öblítő konc. 750 ml……….599.- 
• Valentin napra: 

• Bonbonok nagy választékban……….569.-től 
• Női, férfi parfümök 100ml (30 féle illat)…...699.- 

FEBRUÁRI AJÁNDÉKUNK: 
Minden kedves vásárlónkat, 

aki 2000.-Ft felett vásárolt 

megvendégeljük egy csésze forró kávéval !!! 

• Kávé(bevezető ár)…50.- 
• Cappuccino……100.- 
• Forró csoki…….100.- 
• Krém csoki…….100.- 
• Citromos tea……70.- 

Figyelem!!!  
Örömmel értesítem a kedves kiszombori lakosokat, hogy szeretett és jól bevált helyi 
receptúra alapján, tartósítószer-mentesen készített APRÓ SAVANYÚ KÁPOSZTA és 
HASÁBLEVÉL, egyéb házi jellegű SAVANYÚSÁGOK, valamint házilag feldolgozott 

sertés HÚSKÉSZÍTMÉNYEK kaphatók.  
Kiszomboron a Szegedi utca 17. szám alatt, az 

udvarban, a SAVANYÚSÁG KUCKÓBAN.  
Telefonos előrendelés: 06-30/54-99-212 

Szeretettel várok minden kedves vásárlót! 
 

 

Figyelem!!!  
Örömmel értesítem a kedves kiszombori lakosokat, hogy szeretett és jól bevált helyi 
receptúra alapján, tartósítószer-mentesen készített APRÓ SAVANYÚ KÁPOSZTA és 
HASÁBLEVÉL, egyéb házi jellegű SAVANYÚSÁGOK, valamint házilag feldolgozott 

sertés HÚSKÉSZÍTMÉNYEK kaphatók.  
Kiszomboron a Szegedi utca 17. szám alatt, az 

udvarban, a SAVANYÚSÁG KUCKÓBAN.  
Telefonos előrendelés: 06-30/54-99-212 

Szeretettel várok minden kedves vásárlót! 

 

 

Figyelem!!!  
Örömmel értesítem a kedves kiszombori lakosokat, hogy szeretett és jól bevált helyi 
receptúra alapján, tartósítószer-mentesen készített APRÓ SAVANYÚ KÁPOSZTA és 
HASÁBLEVÉL, egyéb házi jellegű SAVANYÚSÁGOK, valamint házilag feldolgozott 

sertés HÚSKÉSZÍTMÉNYEK kaphatók.  
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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