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K I S Z O M B O R  K Ö Z S É G  Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K  I N F O R M Á C I Ó S  L A P J A  
 
 
 

AA  TTAARRTTAALLOOMMBBÓÓLL        
 

- Tájékoztatás a képviselı-testület üléseirıl           3-6. old. 
- Kutyatartók figyelmébe                7. old. 
- Eseménydús ovis napok                    12-14. old. 
- Babaruha börze               14. old. 
- Csatornázási hírek                     19-20. old. 
- közPONT                20. old. 
- Községi irodalmi est és Nemzeti ünnepünk            22. old. 
  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS LAKÁS BÉRLETI JOGÁRA 
 

Kiszombor Község Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonát képezı 
Kiszombor, Szent István tér 3/C szám alatt fekvı 

bérház 1 db lakásának bérleti jogára. 
 

A Képviselı-testület az önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérletérıl szóló rendeletének megfelelıen 
pályázatot az a nagykorú személy nyújthat be: 
          - aki vállalja, hogy a bérleti szerzıdés fennállása alatt életvitelszerően a bérleményben lakik, 
          - a megpályázott lakásra óvadékként 1 havi lakbérnek megfelelı összeget befizet az önkormányzat 
számlájára. 

A lakás havi bérleti díja bruttó 204,- Ft/m2/hó 
A bérleti szerzıdés határozatlan idıtartamra szól. 

 

Pályázni lehet egy 53 m2-es, 2 szobás komfortos lakás bérleti jogára. Az érdeklıdık a pályázati őrlapot a 
csatolandó mellékleteket átvehetik a Polgármesteri Hivatalban, ahol további részletes felvilágosítás kapható. 
 

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

Határideje: 2009. február 17-e du. 1500 óra. 
 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2009. február 24.  
A lakás bérbeadásának idıpontja: 2009. március 1. 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS GARÁZS BÉRLETI JOGÁRA 
 

Kiszombor Község Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonát képezı 
Kiszombor, Szent István tér 3. szám alatt lévı 

18 m2 alapterülető garázs bérleti jogára. 
 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. február 17-e du. 1500 óra. 
A pályázat beadási helye: Polgármesteri Hivatal (Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.). 
 

A garázs havi bérleti díja 204,- Ft/m2 (mely az áfát tartalmazza). 
A bérleti szerzıdés határozatlan idıtartamra szól. 
 

Az érdeklıdık a pályázati őrlapot és a csatolandó mellékleteket átvehetik a Polgármesteri Hivatalban, ahol 
további részletes felvilágosítás kapható. 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖLTSÉGALAPÚ LAKÁS BÉRLETI JOGÁRA 
 

Kiszombor Község Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonát képezı 
Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 3. szám alatt fekvı költségalapú bérház  

1 lakásának bérleti jogára. 
 

A Képviselı-testület az önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérletérıl szóló rendeletének megfelelıen a 
költségalapú lakás bérbeadására pályázatot az a nagykorú személy nyújthat be: 
     - akinek vagy vele együttköltözı házastársának, közeli hozzátartozójának (Ptk. 685. § b pontja) 1/1 arányú 
tulajdonában, haszonélvezetében, bérletében nincs másik beköltözhetı lakása, illetve vállalja, hogy megszünteti 
a bérleti jogviszonyt, 
     - a megpályázott lakásra 6 havi lakbérelıleg befizetését vállalja, 
     - elınyt élvez, aki a pályázat benyújtásának idıpontjában legalább egyéves kiszombori bejelentett 
lakóhellyel rendelkezik. 
 

Költségalapon lakást bérbe adni annak lehet, aki a fenti feltételeknek megfelel. Amennyiben a megüresedı 
lakásra a meghirdetett határidın belül több, a feltételeknek megfelelı pályázat érkezik, a képviselı-testület dönt 
a bérlı kiválasztásáról. 
 

Költségalapon bérbe adott lakás esetében a bérleti díj 358,- Ft/m2/hó. 
 

A bérleti díj mértékét a képviselı-testület minden év decemberében felülvizsgálja úgy, hogy a következı év 
január 1-tıl érvényes bérleti díj mértéke legalább a felülvizsgálat évét megelızı év hivatalos inflációs rátájával 
növekedjen, a bérleti díj értékállóságának biztosítása érdekében. 
 

A bérleti szerzıdés határozatlan idıtartamra szól. 
 

Pályázni lehet egy 62 m2-es, kétszintes, 2,5 szobás összkomfortos lakás bérleti jogára. Az érdeklıdık a 
pályázati őrlapot és a csatolandó mellékleteket átvehetik a Polgármesteri Hivatalban, ahol további részletes 
felvilágosítás kapható. 
A pályázatok beadási helye: Polgármesteri Hivatal (Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.). 

határideje: 2009. február 17. 
 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2009. február 24. 
 

ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTII  HHÍÍRREEKK        
 

Pár szót a gyorsforgalmi út építése témájához 
 

Tisztelt kiszombori Lakosok! 
 

Néhány héttel ezelıtt olvashattak a 43-as gyorsforgalmi út építésének részleteirıl. A cikk említést tett 
Kiszomborról, mint az útépítésnél a szükséges földkitermelés egyik potenciális területérıl. 

Ezt továbbgondolva egyes lelkes kiszombori állampolgárok úgy gondolták, milyen jó lehetıség, hasznot 
hozó tevékenység lenne, ha ezt kiaknázná az önkormányzat. Az ötlet jó, de a tevékenységet jogszabályok 
keretében lehet gyakorolni. Nézzük meg, hogyan is néz ki ez a gyakorlatban.  

A gyorsforgalmi út építését a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekeltségérıl 
és fejlesztésérıl szóló 2003. évi CXXVIII. törvény alapján valósítják meg. Ez a jogszabály, nevezzük röviden a 
gyorsforgalmi útról szóló törvénynek, külön fejezetet szentel annak, hogy részletesen leírja az útépítéshez 
használt célkitermelı helyek létesítésének, üzemeltetésének és hatósági felügyeletének különös szabályait, 
melyeket a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvénnyel együtt kell alkalmazni. Célkitermelıhely a 
gyorsforgalmi utak földmővei (töltései) megépítéséhez szükséges homok, kavics és agyag ásványi nyersanyag 
(ideértve ezek változatait és keverékeit is) felszín alatti vizet nem érintı kitermelésére létesített kitermelı hely. 
A célkitermelıhely létesítését a gyorsforgalmi utakról szóló törvény 17/A § és 17/B §-ai alapján jelölik ki, és 
komplex mőveleti terv jóváhagyásával engedélyezi a Bányafelügyelet, az építtetı (a Magyar Állam), illetve a 
vele szerzıdéses jogviszonyban álló, az út kivitelezésére vállalkozó (az önkormányzat nem eshet ebbe a 
kategóriába) kérelmére. 
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A jogszabályi feltételeknek megfelelı engedélyes vállalkozó a M-43 Konzorcium, a konzorcium vezetı 
cége a spanyol SEDESA, konzorciumi tag a Hídépítı Zrt. és a SZEVIÉP Zrt. 
A fentiek alapján az önkormányzat ilyen tevékenységnek nem lehet engedélyese, vállalkozója. A célkitermelési 
tevékenységet csak a Bányafelügyelet által kijelölt, szerzıdéses jogviszonyban álló, megfelelı engedélyekkel 
rendelkezı, jóváhagyott komplex mőveleti terv birtokában végezheti az útépítésre szerzıdéssel rendelkezı 
vállalkozó. 

Kiszombor Község Önkormányzata  
 

KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ  
 

Tájékoztató a képviselı-testület ülésérıl 
 

A tavalyi év utolsó ülését december 15-én, a szokásos keddi napon tartotta a képviselı-testület. A 2008. 
augusztus végi ülésen döntött arról a testület, hogy pályázatot nyújt be a Csongrád Megyei Közgyőlés Elnöke a 
Települési Pályázati Elıkészítı Alapra, melynek keretében lehetısége nyílt az önkormányzatnak, hogy 
pályázzon a faluközpont zöldterületi és parkosítási tervek elkészítésének költségét. A pályázat sikeres volt. A 
tervek elkészültek. A decemberi ülés elsı napirendjében Buella Mónika kertépítı mérnök mutatta be azokat a 
képviselıknek. A képviselık véleményezték, megtárgyalták a Helytörténeti Győjtemény terének, a Szegedi utca 
fıtéri részének, a Szent István térnek, a Nagyszentmiklósi utca fıtéri részének a falunapok terének és a 
Kisteleki térnek a terveit. Néhány módosítással meg is szavazták a fentieket, ill. további, az egész falu fásítási 
terveinek elkészítésével bízták meg a kertépítı mérnököt. 

Második napirend a polgármesteri jelentés volt, melyben a polgármester az alábbiakról tájékoztatta a 
képviselıket: 
 

„- November 27-én Buella Mónika kertépítı mérnökkel tárgyaltunk. Jelen voltak Börcsökné Balázs Márta, 
Szabóné Vígh Erzsébet képviselık és Bacsa György alpolgármester. 
- November 28-án a Makó-Térségi Víziközmő Kft. tulajdonosi taggyőlésén vettem részt. 
- 30-án az adventnyitó ünnepségen voltunk a Szent István téren több képviselıvel. 
- December 1-jén dr. Zakar Péter, a megyei önkormányzat alelnöke megnézte a Rónay-kastélyt megyei 
raktározási célra. Megfelelınek találná, a felújítás finanszírozását résztulajdon megszerzése nélkül a megye 
részérıl aggályosnak tartja. 
- December 2-án Budapesten voltam a térségi közmunkaprogramot aláírni. Délután a mőszaki ellenırrel, a 
tervezıkkel, az iskolaigazgatóval az iskola felújítási terveirıl egyeztettünk. Sötétedés után elmentünk 
Derekegyházára Szirbik Imrével, Nagy-György Attilával, Gazsi Gáborral, Süli Jánossal, hogy mőködés közben 
megtekintsünk egy napkollektoros közvilágítási lámpát. 
- December 3-án Nagy Jenı tervezıvel a mővelıdési ház felújításáról egyeztettünk, melynek következménye, 
hogy LEADER programba a mővelıdési ház felújítását nem tudjuk beadni. A LEADER pályázatot a 
Helytörténeti Győjteményre adjuk be. A pályázati forrásból az épület és az épület elıtti kertépítést tudnánk 
megvalósítani.  
- December 5-én a reggeli órákban rendkívüli többcélú ülés volt Makón.  
- December 8-án a kertépítımérnökkel, az iskolaigazgatóval, Gyuricsek Tibor tervezıvel jártuk be az iskolát az 
iskolai kertek miatt, mert ez is a felújítási pályázatnak része lesz. 
- December 9-én délután fél 4-tıl Szabóné Vígh Erzsébettel, Pásztor Péterrel egyeztettünk az iskola 
pályázatáról.  
- December 11-én Andó György vízügyi mérnök volt nálunk. Elkészültek az újabb tervszakaszok a Vályogos-
tóra a leadandó pályázathoz. 
- December 12-én többcélú ülés volt Makón, az ivóvízminıség-javító programról is tárgyaltunk. 
- Az óvoda pályázata nyert köszönhetıen Börcsökné Balázs Mártának. A támogatást a ferencszállási és 
klárafalvi óvodák udvarainak a rekonstrukciójára és udvari játékokra kapjuk.  
- Készítjük elı a kukacserét.” 

Minden év utolsó ülésén tárgyalják a képviselık a közszolgáltatási díjak következı évi alakulását. A 
decemberi ülésen az ivóvíz és a folyékony hulladék közszolgáltatási díjait tárgyalták és szavazták meg. A 
szilárdhulladék-szolgáltatásról már korábban döntés született. Olvasóink elızı újságszámunkban részletesen 
tájékozódhattak errıl. 
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Az ivóvíz-szolgáltatásra két kalkulációt nyújtott be a Térségi Víziközmő Kft. Az egyik 9, a másik 7%-os 
emelést javasolt. Képviselıink a 7%-os emelés mellett döntöttek, így a lakossági ár áfával 219.2 Ft/m3, az 
alapdíj pedig 311 Ft lesz 2009-ben (közületi díj: 219.8 Ft/m3).  

A folyékony hulladék szolgáltatási díjára a Térségi Víziközmő Kft. 6.5%-os emelést kalkulált. Így 2009-
ben az alábbiak szerint alakul a közszolgáltatás díja: 
 

- a szállítás és szippantás nettó díja        929.- Ft/m3 
- a tisztítótelepen történı ártalmatlanítás 1 m3-re esı nettó díja  1126.- Ft/m3 
- összes nettó díj        2055.- Ft/m3 

+20% áfa           411.- Ft/m3 
bruttó díj:         2466.- Ft/m3 

 
A fenti összegre a képviselık megszavaztak 356 forintos (100 Ft/m3 normatív támogatás, 256 Ft/m3 

képviselı-testület által megszavazott önkormányzati támogatás) köbméterenkénti kedvezményt.  
A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmények (bölcsıde, óvoda, iskola) étkeztetési díjait 

évente kétszer állapíthatja meg, vizsgálhatja felül a képviselı-testület. A decemberi ülésen 10%-os emelést 
szavazott meg a testület. A díjak az alábbiak szerint alakulnak 2009-ben: 
 

Bölcsıde:  
reggeli    46,81 Ft 
ebéd   175,55 Ft 
uzsonna    46,81 Ft 
összesen  269,17 Ft +áfa  
 

Óvoda: 
reggeli    51,77 Ft 
ebéd   201,92 Ft 
uzsonna    51,77 Ft 
összesen  305,46 Ft +áfa 
 

Iskola: 
reggeli    69,90 Ft 
ebéd   245,92 Ft 
uzsonna    69,90 Ft 
összesen  385,72 + áfa 

diabetikus ebéd 265 Ft + áfa 
 

Végül tájékoztató hangzott el a 2008. évi adóbevételek alakulásáról. Azon belül a gépjármőadóról, a 
termıföldek bérbeadásából származó jövedelemadóról, ill. az iparőzési adóról. Kiemelendı, hogy a képviselı-
testület ez alkalommal sem emelte az iparőzési adó mértékét, mely továbbra is 1.8%-os (2001-óta változatlan). 
 

Az újév elsı testületi ülését január 27-én kedden tartották a Polgármesteri Hivatal házasságkötı 
termében. Elsıként az állandó napirend, a polgármesteri jelentés hangzott el. Polgármesterünk az alábbiakról 
tájékoztatta a képviselıket: 
 

„- Azzal kezdeném a jelentést, hogy a LEADER pályázatainkat határidıben be tudtuk adni a Vályogos-tóra, a 
Helytörténeti Győjtemény épületének és a parkjának felújítására és a „8 lakás” melletti tér kialakítására. 
- Január 12-én mikrotérség központ vezetıinek megbeszélésén vettem részt Makón. Késı délután az iskola 
pályázatáról egyeztettünk az iskola igazgatójával, a pályázatíróval, a tervezıvel, a mőszaki ellenırrel és a 
pályázattal foglalkozó munkatársunkkal. Az iskola pályázatát idıben beadtuk, tehát az utolsó mérföldkınek is 
eleget tettünk. 
- Január 13-án a 43-as fıközlekedési út menti települések társulásának ülésén voltam Apátfalván. Döntött arról 
a társulás, hogy a fejlesztési feladatok közé kerüljön be Kiszombor mindkét bekötıjénél a Szeged felıl jövı 
sávból lehajtó megépítése. 
- Január 19-én Deszk – Makó közötti kerékpárút helyszíni bejárásán voltam az érintett önkormányzatok, 
kistérségi iroda és a tervezık társaságában.  
- Január 20-án az önkormányzat új honlapjának elkészítésérıl egyeztettünk az intézményvezetıkkel és az 
érintett dolgozókkal. 18 órakor dr. Buzás Péter országgyőlési képviselı tartott fórumot itt, Kiszomboron.  
- Január 21-én a Máltai Szeretetszolgálat 20. születésnapját ünnepelte. Makón, a Deák Ferenc utcán egy 20 
éves buszban berendezett kiállításon mutatta be történetét. Ezen részt vettem én is. 
- Január 21-én több képviselıtársammal együtt a Nıklub foglalkozásán voltam. 
- Január 26-án Pénzügyi Bizottsági ülés és költségvetési egyeztetı tárgyalás volt.” 
 

Második napirendben képviselıink a 2009. évi munkatervüket fogadták el (a beszámoló végén közöljük – 
szerk.). 

Minden év a költségvetési koncepció kialakításával kezdıdik. Ennek elsı változatát vitatta meg a 
testület. Szegvári Ernıné polgármester elmondta, hogy az elmúlt, eddig sem könnyő évek megfontolt, 
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kiegyensúlyozott gazdálkodásának köszönhetıen az önkormányzat 2009. évi költségvetése stabil. Összes 
feladatát, intézményei mőködtetését biztosítani tudja. Ennek ellenére a jelenlegi gazdasági válsághelyzetben 
minden eddiginél nagyobb odafigyelést, további takarékoskodást igényel a pénzügyi egyensúly megtartása. 
Továbbá hangsúlyozta ennek a stabilitásnak a megbecsülését, hisz a válság nagyon sok önkormányzatot 
fizetésképtelenné tett, komoly feladatellátási problémákat okoz.  

Ugyancsak év elején vizsgálják felül a lakás és helyiségek bérleti díját. A költségelvő bérlet alapján 
bérbe adott új építéső, fıtéri lakások esetén az önkormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy a lakások bérleti 
díja a minden év januárjában a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított infláció mértékével emelkedjék. 
Az többi bérlakás és helyiség bérleti díjánál is célszerőnek tartja az önkormányzat az infláció követését az 
értékállóság megırzése érdekében. Így az elıbb említett díjak az inflációs rátával megegyezı mértékben, 6,1%-
kal nınek. Az alábbi táblázatban a bérleti díjakról tájékozódhatnak.  
 

Kedves Olvasó! A képviselı-testület soros ülései 2009-ben is a hónap utolsó keddjére esnek, reggel 9 órai 
kezdettel. Ezek továbbra is nyilvánosak, bárki által látogathatók.  
 

KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ  
 

KISZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
2009. ÉVI MUNKATERVE 

 
A képviselı-testület munkaterv szerinti üléseinek tervezett idıpontja: minden hónap utolsó keddi napja.  
A testületi ülések kezdeti idıpontja délelıtt 900 óra, állandó napirendi pontjai: 
 

1. Polgármesteri jelentés. 
 

2. Rendelettervezetek. Döntési javaslatok.  
 

JANUÁR  27. 
1. A képviselı- testület 2009. évi munkatervének elfogadása. 
 

2. A 2009. évi költségvetési rendelet I. változatának megvitatása. 
 

3. Kiemelt önkormányzati célok meghatározása a 2009. évre. 
 

FEBRUÁR 24. 
1. Kiszombor – Ferencszállás - Klárafalva önkormányzatainak a Kiszombori Egyesített  

 Egészségügyi és Szociális Intézmény Szociális Alapszolgáltatás és Gyermekjóléti   
 Szolgálatot Ellátó Szervezeti Egységének fenntartó társulása költségvetésének elfogadása. 

 

2. Kiszombor – Ferencszállás - Klárafalva önkormányzatai által fenntartott Kiszombori  
    Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvodai Társulás költségvetésének elfogadása. 
 

3. Kiszombor – Ferencszállás Önkormányzatai által fenntartott Iskolafenntartó Társulás költségvetésének elfogadása. 
 

4. A 2009. évi költségvetési rendelet elfogadása. 
 

5. Nıklub tevékenysége a községben.(kötetlen beszélgetés) 
 

FALUGYŐLÉS III. 17. 
Tájékoztató az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl. 
 

MÁRCIUS 31. 
1. A Rendırség tájékoztatója a településen végzett tevékenységükrıl. 
 

2. Állattartási rendelet. 
 

ÁPRILIS 28. 
1. A 2008. évi költségvetés teljesítésérıl szóló pénzügyi beszámoló. 
 

2. A településünkön a falusi turizmussal foglalkozók tapasztalatainak, terveinek megismerése. 
 

3. Falugazdász tájékoztatója Kiszombor községben végzett tevékenységérıl. 
 

MÁJUS 26. 
1. Beszámoló az EESZI tevékenységérıl. 

 

2. Beszámoló Kiszombor község egészségügyi alapellátásának mőködésérıl. 
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3. A gyermekvédelmi munkáról szóló beszámoló Kiszombor község területén. 
 

JÚNIUS 30. 
1. Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvodai Társulás 2008/2009-es nevelési évre vonatkozó 

tevékenységérıl szóló beszámoló. 
 

2. Dózsa György Általános Iskola beszámolója a tanulók továbbtanulási lehetıségeirıl, az elért eredményekrıl. 
 

JÚLIUS HÓ (Szünet) 
 

AUGUSZTUS 25. 
1. A 2009. évi költségvetés I. félévi teljesítésének értékelése. 
 

SZEPTEMBER 29. 
1. Tájékoztató a Kiszombori Cigány Kisebbségi Önkormányzat éves tevékenységérıl. 
 

2. Tájékoztató Kiszombor Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának tevékenységérıl.  
 

OKTÓBER 27. 
1. Tájékoztató a Makói Kistérség Többcélú Társulása tevékenységérıl. 
 

NOVEMBER 24. 
1. A költségvetés háromnegyedévi teljesítésének értékelése. 
 

2. A 2010. évi költségvetési koncepció megvitatása. 
 

3. „Út a munkához” program tapasztalatai. 
 

NOVEMBER HÓ KÖZMEGHALLGATÁS 
Napirend: A következı évi költségvetési koncepció ismertetése. 
 

DECEMBER 15. 
1. Tájékoztató a helyi adóbevételek alakulásáról, a helyi adórendeletek módosítása.  

 

2. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadása. 
 

3. Közszolgáltatási díjak felülvizsgálata. 
 

KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ  
 

Köszönet  
 

A ZOMBOR CIPÓ Kft. december végén 67 db mákos és 55 db diós bejglit ajánlott fel, hogy az 
önkormányzat juttassa el a rászoruló családokhoz.  
Az önkormányzat az érintettek nevében ezúton fejezi ki köszönetét a felajánlásért a ZOMBOR CIPÓ Kft-nek.  

Kiszombor Község Önkormányzata 
 

KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ  
 

Tisztelt kiszombori Lakosok! 
 

A főtési idényben gyakran van szükség különbözı kéményseprési munka elvégzésére. Tájékoztatjuk 
Önöket, hogy a kéményseprıi szolgáltatások díjai 2009. évben nem változtak, nem emelkedtek!  

Annak érdekében, hogy e szolgáltatásra vonatkozó számlában az egyes munkák díjait leellenırizhessék, 
mellékeljük az erre vonatkozó önkormányzati rendeletbe foglalt ezévi díjakat, melyek bruttó árak, az áfát 
tartalmazzák. 

A KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJTÉTELEI, FIZETÉSI MÓDJA* 
 

   Kémény típusa   lakossági  közületi   

1. Egyedi kémény tisztítása, ellenırzése 
     4 éves mőszaki felülvizsgálata    590 Ft/db  890 Ft/db 
 

2. Egycsatornás győjtıkémény tisztítása, 
    ellenırzése      485/szint  640/szint 
3. Központi hı ellátó és üzemi tüzelıberendezés 
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    kémény tisztítása, ellenırzése  X         370Ft/fm 
 

4. Tartalékkémény tisztítása, ellenırzése  díjtalan         díjtalan 
 

5. A kémények, füstcsatornák építésével, 
    használatával összefüggı szakvélemény 
    adása      díjtalan         díjtalan 
 

6. A lakó- és közösségi épületek kéményeinek 
    füstnyomás-próbája, kiégetése   díjtalan         díjtalan 
 

7. A bontási munkát nem igénylı kürtıdugulások 
    megszüntetése     díjtalan        810 Ft/óra 
 

8. A nem folyamatos tartózkodás céljára használt 
   épületek kéményeinek és tartozékainak  
   tisztítása,        díjtalan        890 Ft/db 
   valamint mőszaki felülvizsgálata   4000 Ft/db        4000 Ft/db 
 

9. Az újonnan épített vagy javított, ill. újból  
    használatba vett és felülvizsgálati kötelezettség 
    alá esı kémények és tartozékaik mőszaki  
    felülvizsgálata     4000 Ft/db        4000 Ft/db 
 

10. A gázfogyasztás berendezések bekötésével 
      összefüggésben a kémények terhelhetıségének 
      megállapítása és az errıl szóló nyilatkozat 
      készítése      4000 Ft/db  4000 Ft/db 
 

11. A kémény kivitelezés elıtti (tervezett) 
      szakvéleményezése            1400 Ft/db      1400 Ft/db 
* az árak az áfát tartalmazzák 

Kiszombor Község Önkormányzata 
 

KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ  
 

Kutyatartók figyelmébe! 
 

A kerületi fıállatorvos határozatával 2009. január 16. napjától 90 nap tartamra veszettség miatt 
ebzárlatot rendelt el Kiszombor közigazgatási területére.  

Az ebzárlat ideje alatt minden kutyát és macskát tartási helyén elzárva, illetıleg kutyát megkötve 
kell tartani úgy, hogy az más állattal ne érintkezhessen.  

A települési önkormányzat köteles az ebzárlat idején szabadon talált kutya és macska befogása és állami 
kártalanítás mellızésével történı leölése iránt intézkedni. A további, részletes tudnivalókat az ebzárlatról szóló 
plakátok tartalmazzák. 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az önkormányzat haladéktalanul intézkedett a gyepmesteri szolgáltatás 
megrendelésérıl, valamint az érintettek bevonásával, a kerületi fıállatorvossal egyeztetett, és engedélyezett 
módon február 9-15-e között kerül sor a kóbor állatok befogására és ártalmatlanítására.  

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy állataikat, kutyáikat, macskáikat elzárva szíveskedjenek tartani, mert a 
közterületen lévı állatok begyőjtése esetén a szabadon lévı állatokra is a fenti eljárást alkalmazzuk.  

Együttmőködésükre számítunk. 
Tájékoztatjuk a lakosokat arról is, hogy 2009. évtıl változtak a veszettség elleni védekezésre vonatkozó 

és az ezzel összefüggı nyilvántartási szabályok. Az eb tartója, tulajdonosa köteles bejelenteni az 
állategészségügyi feladatokat ellátó, az eb tartója által szabadon választott magánállatorvosnak, ha az eb a 3 
hónapos kort elérte és köteles gondoskodni a veszettség elleni védıoltás saját költségen történı beadatásáról, 
annak ismétlésérıl, majd évente történı beadatásáról. A bejelentési kötelezettség magában foglalja az eb 
elhullásának, elkóborlásának, tulajdonosváltozásának bejelentését is. 
 

Kérjük a Tisztelt kiszombori Lakosokat a fentiek betartására és tudomásulvételére. 
 

Kiszombor Község Önkormányzata 
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PPÁÁLLYYÁÁZZAATTII    HHÍÍRREEKK        
 

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 
 

A Földmővelésügyi- és Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett és a Mezıgazdasági- és 
Vidékfejlesztési Hivatal által közzétett Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyéhez tartozó, „a 
vidéki örökség megırzése” jogcímő felhívásra január elején benyújtottuk pályázatunkat „Mőemléképület 
felújítása Kiszombor fıterén” címmel. A projekt tartalmazza a Helytörténeti Győjtemény külsı és belsı 
felújítását és a Győjtemény parkjának megújítását. 
 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyéhez tartozó, „falumegújításra és fejlesztésre” 
jogcímő lehetıségre is megküldtük pályázatunkat „Fıtéri közpark rehabilitációja” címmel, mely során a 
Templom mellett található park zöldfelülete és sétálóutainak megújítását végezzük el. 
 

A „turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások” jogcímő felhívásra „Horgásztó és 
környezetének megújítása” címmel küldte be az Önkormányzat pályázatát. Nyertes projekt esetén a Vályogos-
tó és zöldkörnyezete újul meg, pihenıhelyek, sétálóutak kerülnek kijelölésre. 
 

Az Önkormányzat folyamatosan keresi az új lehetıségeket a további pályázatok benyújtásához, hogy minél 
szebb legyen községünk, mivel közös célunk lakóhelyünk megújítása, fejlesztése. 

AADDÓÓHHÍÍRREEKK        
 

Gépjármőadó: 
 

A gépjármőadóról szóló többször módosított 1991. évi LXXXII. törvény 2009. évben hatályba lépı legfontosabb 
változásai:  
 

 „1. § (1) A belföldi érvényes rendszámtáblával ellátott gépjármő, pótkocsi, valamint a Magyar 
Köztársaság területén közlekedı, külföldön nyilvántartott tehergépjármő (a továbbiakban együtt: gépjármő) 
után gépjármőadót, a nem kizárólag magánhasználatú személygépkocsi után - a gépjármőadó fizetési 
kötelezettségtıl függetlenül - a IV. fejezet szerinti adót (cégautóadó) kell fizetni.” 
 

„IV. 
CÉGAUTÓ 

 

Az adó tárgya 
17/A. § (1) Adóköteles az a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja 

tv.) szerinti személygépkocsi - ide nem értve a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsit - 
(a továbbiakban, e fejezet alkalmazásában személygépkocsi), amely nem magánszemély tulajdonában áll, 
továbbá az a személygépkocsi, amely után a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény szerint költséget, 
ráfordítást, illetve az Szja tv. szerint tételes költségelszámolással költséget, értékcsökkenési leírást (a 
továbbiakban költség, ráfordítás, értékcsökkenési leírás együtt: költség) számoltak el. 

 (2) Nem adóköteles az a magánszemély tulajdonában álló személygépkocsi, amelynek használatával 
összefüggésben a használó - költségei ellentételezésére - kizárólag az Szja tv. 7. §-a (1) bekezdésének r) pontja 
és 25. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerinti költségtérítést kap, továbbá az olyan, magánszemélynek pénzügyi 
lízingbe adott személygépkocsi, amely után költséget nem számoltak el. 

 

Az adó alanya 
17/B. § (1) Az adó alanya a személygépkocsi hatósági nyilvántartás szerinti tulajdonosa. Több tulajdonos 

esetén a tulajdonostársak tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Pénzügyi lízingbe adott, hatósági 
nyilvántartásba bejegyzett személygépkocsi esetén az adó alanya a lízingbe vevı. 

 (2) A hatósági nyilvántartásban nem szereplı személygépkocsi esetén az adó alanya az a személy vagy 
szervezet, aki vagy amely a személygépkocsi után költséget számol el. 

 

Az adókötelezettség keletkezése, megszőnése 
17/C. § (1) A nem magánszemély tulajdonában álló vagy általa pénzügyi lízingbe vett, hatósági 

nyilvántartásban szereplı személygépkocsi esetében az adókötelezettség a tulajdonszerzést, lízingbe vételt 
követı hónap 1. napján keletkezik. 

 (2) A magánszemély tulajdonában álló vagy általa pénzügyi lízingbe vett, hatósági nyilvántartásban 
szereplı személygépkocsi esetében az adókötelezettség annak a hónapnak az 1. napján keletkezik, amelyet 
megelızı hónapban a személygépkocsi után a tulajdonos, a lízingbe vevı költséget számolt el. Amennyiben a 
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költséget a személygépkocsi után nem a személygépkocsi magánszemély tulajdonosa, lízingbe vevıje számolja 
el, és 

a) a tulajdonos, lízingbe vevı a személygépkocsit ellenérték fejében nem magánszemélynek engedi át, akkor 
az adókötelezettség a személygépkocsi használatra való átengedését követı hónap elsı napján keletkezik, 

b) a személygépkocsi használatának átengedése ingyenesen vagy magánszemély részére ellenérték fejében 
történik, akkor az adókötelezettség annak a hónapnak az elsı napján keletkezik, amelyet megelızı hónapban a 
költség elszámolása megtörtént. 

 (3) Amennyiben személygépkocsi után a költséget nem a magánszemély tulajdonos, pénzügyi lízingbe vevı 
számolja el, akkor a költség elsı ízben való elszámolásának tényérıl és idıpontjáról a használó ezen idıpontot 
követı 8 napon belül a tulajdonost, lízingbe vevıt írásban értesíti. Ha a használó a nyilatkozattételt 
elmulasztja, akkor a tulajdonost, lízingbe vevıt egyébként terhelı adót a használó köteles megfizetni. 

 (4) A hatósági nyilvántartásban nem szereplı személygépkocsi után az adókötelezettség annak a hónapnak 
az 1. napján keletkezik, amelyet megelızı hónapban a személygépkocsi után költséget számoltak el. 

 (5) Az adókötelezettség megszőnik annak a hónapnak az utolsó napján, amelyben a hatósági 
nyilvántartásban szereplı személygépkocsit a nem magánszemély tulajdonos elidegeníti, illetve amelyben a 
nem magánszemély pénzügyi lízingbe vevı a személygépkocsit a lízingbe adónak visszaadja. A magánszemély 
tulajdonos, pénzügyi lízingbe vevı, illetve a hatósági nyilvántartásban nem szereplı személygépkocsi után 
költséget elszámoló adóalany adókötelezettsége annak a hónapnak az utolsó napján szőnik meg, amelyben a 
személygépkocsi után költséget a jövıben elszámolni már nem kívánó magánszemély tulajdonos, lízingbe vevı 
utoljára számolt el költséget, illetve a személygépkocsi használója arról nyilatkozik, hogy a személygépkocsi 
után költséget már nem kíván elszámolni. Megszőnik az adókötelezettség annak a hónapnak az utolsó napján, 
amelyben a személygépkocsit jogellenesen elidegenítették, vagy amelyben a személygépkocsi megsemmisült. 

 (6) Ha a személygépkocsi után magánszemély számol el költséget a költség elszámolásának napja az a nap, 
amely napon a költségrıl szóló bizonylatot kiállították, vagy amely napot az útnyilvántartásba a gépjármő 
használatával összefüggésben bejegyeztek, értékcsökkenési leírás elszámolása esetén - ha az átalányban 
történik - a személygépkocsi használatba-vételének napja, egyébként az értékcsökkenési leírás megkezdésétıl a 
teljes leírásig terjedı idıszak minden hónapjának elsı napja. Az Szja tv. 11. számú melléklete III. pontjának 
11. pontja szerinti átalányköltség elszámolása esetén a költség elszámolásának napja a hónap elsı napja. 

 (7) Az adót a naptári évben azokra a hónapokra kell megfizetni, amelyekben az adókötelezettség fennállt. 
 

Adómentesség 
 

17/D. § Mentes az adó alól az a személygépkocsi, 
a) amelyet a megkülönböztetı és figyelmeztetı jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának 

szabályairól szóló jogszabály elıírásainak megfelelıen megkülönböztetı jelzést adó készülékkel szereltek fel, 
b) amelyet egyház, egyházi karitatív szervezet kizárólag alapfeladata(i) ellátásához üzemeltet, 
c) amelyet a személygépkocsi-kereskedelemmel üzletszerően foglalkozó személy vagy szervezet kizárólag 

továbbértékesítési céllal szerzett be, 
d) amely kizárólag halottszállításra szolgál, 
e) amelyet a betegségmegelızı vagy gyógyító céllal, szociális céllal, az egészségkárosodott, hátrányos 

helyzetőek segítésére létrehozott alapítvány, közalapítvány, egyesület, köztestület, valamint a megváltozott 
munkaképességő dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról szóló jogszabályban meghatározott 
célszervezet kizárólag súlyosan fogyatékos magánszemély(ek) rendszeres szállítására üzemeltet, ha mőködési 
szabályzatából, gazdálkodásából - az összes körülmény figyelembevételével - egyértelmően megállapítható, 
hogy az üzemeltetés ténylegesen az említett cél érdekében történik, 

f) amelyet kizárólag az egészségbiztosítási szerv által - az egészségügy társadalombiztosítási 
finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló jogszabály alapján - finanszírozott háziorvosi, házi gyermekorvosi 
tevékenység ellátása érdekében, valamint az egészségügyi államigazgatási szerv törvény alapján kizárólag 
betegségmegelızı, gyógyító, egészségkárosodást csökkentı közegészségügyi, járványügyi és egészségvédelmi 
alapfeladatának ellátása érdekében üzemeltetnek. 

 

Az adó mértéke 
 

17/E. § Az adó mértéke havonta: 
     a) 1600 cm3 hengerőrtartalmat vagy 1200 cm3 kamratérfogatot meg nem haladó hajtómotorral ellátott 
személygépkocsi esetén 7000 Ft, 

b) az a) pont alá nem tartozó személygépkocsi esetén 15 000 Ft. 
 

A kétszeres adóztatás kizárása 
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17/F. § A negyedévre fizetendı adóból levonható a személygépkocsi után az adóalany terhére megállapított, 
a negyedév azon hónapjaira jutó gépjármőadó, amelyben a személygépkocsi utáni cégautóadó- és 
gépjármőadó-kötelezettség egyaránt fennállt, feltéve, hogy az adóalany a gépjármőadó-fizetési 
kötelezettségének határidıben eleget tett. 

 

Az adó megállapítása, bevallása, megfizetése, az eljáró hatóság 
 

17/G. § (1) Az adót az adó alanya önadózással állapítja meg. 
 (2) Az adózó adómegállapítási, adóbevallási és adófizetési kötelezettségét negyedévenként, a negyedévet 

követı hónap 20. napjáig teljesíti. A bevallást az állami adóhatósághoz kell benyújtani. 
 (3) Az adóból származó bevétel a központi költségvetés bevétele.” 

 

 „2. § (4) Amennyiben a gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást az átruházó korábbi tulajdonos (a 
továbbiakban: átruházó) a külön jogszabály alapján - de legkésıbb a változás évének végéig - bejelentette, akkor a 
bejelentési kötelezettség megnyíltát (szerzıdés megkötésének idıpontját) követı év elsı napjától nem minısül 
adóalanynak. Ha a tulajdonátruházás tárgya forgalomból kivont gépjármő és az átruházó a változást a külön jogszabály 
szerint bejelentette, akkor a gépjármő forgalomba való visszahelyezését követı hónap elsı napjától nem minısül 
adóalanynak. Hivatkozott idıpontoktól kezdve az átruházótól tulajdonjogot szerzı felet kell az adó alanyának tekintetni, 
kivéve, ha a változást követı évtıl, illetıleg hónaptól a hatósági nyilvántartásban harmadik személy szerepel 
tulajdonosként." 
 

„5. § c) az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelızı évben elért számviteli törvény szerinti nettó 
árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából 
származott. A feltétel teljesülésérıl az adóalanynak nyilatkoznia kell.” 
 

„9. § (1) Az adóztatási feladatokat - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a magánszemély adóalanynak a 
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerinti nyilvántartásba (a 
továbbiakban: lakcímnyilvántartás), míg a nem magánszemély adóalanynak (ideértve az egyéni vállalkozót is) a hatósági 
nyilvántartásba bejegyzett lakcíme, székhelye, illetıleg telephelye szerint illetékes települési, a fıvárosban a kerületi 
önkormányzati adóhatóság látja el. Ha a lakcímnyilvántartásban a lakcím, a hatósági nyilvántartásban a székhely, 
illetıleg a telephely megváltozik, az adóztatási feladatok ellátására a változást követı év elsı napjától az új lakcím, 
székhely, illetıleg telephely szerint illetékes adóhatóság jogosult. Gépjármő tulajdonátruházása esetén, ha a 
tulajdonátszállással érintett felek egyike sem tesz eleget a külön jogszabály által meghatározott bejelentési 
kötelezettségének, akkor a tulajdonátszállás bejelentése évének utolsó napjáig a 2. § (1) bekezdés szerinti tulajdonos 
lakcímnyilvántartásba bejegyzett lakcíme, illetve hatósági nyilvántartásba bejegyzett székhelye, illetıleg telephelye 
szerinti önkormányzati adóhatóság az illetékes a tulajdonváltozással érintett gépjármő adóztatására. Amennyiben a 
hatósági nyilvántartás a székhelyet és a telephelyet egyaránt tartalmazza, akkor a telephely szerint illetékes adóhatóság 
jogosult a gépjármő adóztatására. Amennyiben az adóalany a lakcímnyilvántartás szerint a naptári év elsı napján 
érvényes lakcímmel nem rendelkezik, akkor az adóalany utolsó érvényes lakcíme szerint illetékes önkormányzati 
adóhatóság látja el az adóztatási feladatokat.” 
 

Az adóhatóság felhívja a Tisztelt Gépjármő-tulajdonosok figyelmét a gépjármőadóról szóló 1991. évi LXXXII törvény 2. 
§ (1), (2), illetve (5) bekezdésében foglaltakra: 
 

 „2. § (1) Az adó alanya - a (2)-(4), illetve a (6) bekezdésben foglalt kivétellel - az a személy, aki/amely a 
közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény alapján vezetett jármőnyilvántartásban (a 
továbbiakban: hatósági nyilvántartás) az év elsı napján üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként (a 
továbbiakban együtt e § alkalmazásában: tulajdonos) szerepel. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint egy 
gépjármőnek több tulajdonosa vagy több üzemben tartója van, akkor közülük az adó alanya az, akinek/amelynek 
a nevére a forgalmi engedélyt kiállították. 

(2) Év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármő utáni adó alanya az, aki/amely a 
forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel.” 
 

„(5) Gépjármő tulajdon átruházása esetén, ha a tulajdonátszállással érintett felek egyike sem tesz eleget a külön 
jogszabály által meghatározott bejelentési kötelezettségének, akkor a tulajdonátszállás bejelentése évének utolsó napjáig 
az adó alanya a gépjármő azon tulajdonosa, üzembentartója, akinek a nevére az év elsı napján fennálló állapota szerint a 
forgalmi engedélyt kiállították.” 
 

Az eladó a bejelentését a makói Polgármesteri Hivatal Okmányirodájában teheti meg az adásvételi szerzıdés 
bemutatásával. Bejelentési kötelezettségének akkor is eleget kell tennie, ha gépjármővét nem magánszemélynek, hanem 
jogi személynek pl.: autókereskedésnek adta el. 
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2004. évtıl a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Központi Okmányiroda Elektronikus 
Okmányügyek Osztálya az önkormányzatok illetékességi területe szerint leválogatott adatokat az illetékes 
Okmányirodáknak küldi meg, amely mindezt továbbítja az adott adatok kezelésére és felhasználására az illetékes 
önkormányzati adóhatóságnak. Ennek értelmében az adózónak az önkormányzat adóhatóságánál bejelentési 
kötelezettsége nincs.  
Kivéve: súlyos mozgáskorlátozott személy szállítása esetén. 
 

Amennyiben az adózó tulajdonában már nincs az a gépjármő, amelyrıl az adókivetés megtörtént, úgy szíveskedjen az 
adóhatóságot megkeresni az egyszerősített ellenırzés lefolytatása végett (adásvételi szerzıdés bemutatásával). 
 

A jármő közúti forgalomból történı ideiglenes kivonása meghatározott idıtartamra, de legfeljebb hat hónapra 
engedélyezhetı. 
 

Ha a tulajdonos a 6 hónap lejártáig nem kéri a forgalomból történı ideiglenes kivonás meghosszabbítását, úgy 
automatikusan a gépjármővet a hatóság forgalomba helyezi. Ettıl az idıponttól fennáll az adózó adófizetési 
kötelezettsége. 
Felhívom az adózók figyelmét arra, hogy a forgalomból történı végleges kivonás csak bontási jegyzıkönyv alapján 
történhet. Az adókötelezettség mindaddig fennáll, míg a közlekedési hatóság a kivonásról az Okmányirodán keresztül az 
önkormányzat adóhatóságát nem értesíti. 
 

Iparőzési adó: 
 

Minden vállalkozó esetében az adó mértéke az adóalap    1,8%-a 
 

( ide tartozik 2003. január l-tıl a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezıgazdasági ıstermelı, 
feltéve, hogy ıstermelıi tevékenységébıl származó bevétele az adóévben a 600.000 Ft-ot meghaladja ) 
 
Adóbevallások határideje: 
 

Iparőzési adó: 
 minden vállalkozás és ıstermelı esetében   2009. június 2. 
  (2008. évrıl) 
 új vállalkozás esetében: a vállalkozás kezdését követı   15 napon belül 
 megszőnt vállalkozás esetén: a megszőnést követı   30 napon belül. 
 

Fizetési határidık: 
 
1. Iparőzési adó: 
  I. félévi adóelıleg:     2009. március 16. 
            II. félévi adóelıleg:     2009. szeptember 15. 
  2008. évi adókülönbözet:    2009. június 2. 
  2008. évi ıstermelık iparőzési adója:   2009. június 2. 
 

2. Gépjármőadó: 
  I. félévi adó      2009. március 16. 
            II. félévi adó      2009. szeptember 15. 
 

A bevallásokhoz, bejelentkezésekhez nyomtatványokat, a befizetésekhez csekkeket a Polgármesteri Hivatal 
adóhatóságnál lehet kérni. 
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény értelmében a hulladékkezelési közszolgáltatás 
igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelı díjhátralék valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 
41.§ (2) bekezdése értelmében a társulási hozzájárulás adók módjára behajtható köztartozás. 
 

A Csongrád Megyei Településtisztasági Kft., valamint a Makó és Térsége Vízgazdálkodási Társulat minden negyedévet 
követı hónap 15. napjáig átadja behajtásra a szemétszállítási díjhátralékosok, illetve a társulási hozzájárulás hátralékosok 
listáját. 
 

A fentiekre tekintettel kérjük, szíveskedjenek a szolgáltatók által megküldött felszólító levelekre tartozásukat rendezni. 
 

Az adók módjára történı behajtás átadását követıen a hátralékosokat felszólító levélben értesítjük a hátralék összegérıl, 
és felhívjuk figyelmüket a hátralék mielıbbi rendezésére. Amennyiben a tartozást adózó nem rendezi, úgy munkabér-, 
illetve nyugdíjletiltást kell eszközölnünk. 

Önkormányzati adóhatóság 
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ÓÓVVOODDAAII  HHÍÍRREEKK        
 

EE ss ee mm éé nn yy dd úú ss   oo vv ii ss   nn aa pp oo kk   
  

       
 

Mint már elızıleg is hírt adtunk róla: a makói József Attila Múzeum felkérésének eleget téve – a 
kiszombori óvodát érte az a megtiszteltetés, hogy a maroslelei ovival karöltve - egy múzeumi kiállítást 
rendezhettünk. 

Az óvodatársulásunkba járó tehetséges gyerekek és felnıttek munkáiból állítottuk össze a kiállítás 
anyagát. A képeken és különbözı alkotásokon a tél motívumai és a karácsonyi ünnepkörhöz tartozó témák 
köszöntek vissza. A kiállítás megnyitójára december 17-én került sor, melyen mindkét település polgármestere 
is megjelent, és köszöntötték az egybegyőlteket. Az ünnepi köszöntık után a gyerekek életkorának megfelelı, 
Badicsné Szikszai Zsuzsikának köszönhetıen színvonalas, a régi idık karácsonyát idézı elıadást láthattunk 
gyermekeinktıl, mely osztatlan sikert aratott a jelenlévık körében.  
 

          
 

Valamennyi szereplı gyermek meglepetésajándékokban, a jelenlévık pedig finom vendéglátásban részesültek. 
 Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Tóth Ferencné Veronkának az óvodai adventi vásár és a 
múzeumi dekorációk elkészítésében nyújtott segítségéért, valamint Jani Istvánnak, aki évek óta biztosítja 
számunkra a fenyıágakat, továbbá mindazoknak, akik önzetlen segítségükkel elısegítették munkánk sikerét, így 
azoknak a szülıknek és kollegáknak, akik finom sütemények sütésével gazdagították e programunkat.  
Igazi élményt, ünnepi ráhangolódást jelentett mindannyiónk számára ez a múzeumi karácsony, melyet másnap 
az ovis zenélı karácsonyunk követett hangjegyekkel díszített fenyıfával. 
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Az óvodai zenélı karácsonyon, hangulatos gitárzenével szórakoztatta a gyerekeket Szekeres Péter a 
Magán Zeneiskola volt diákja. Majd a gyerekek is megtekinthették a nagycsoportosok elıadásában a „Szabad-e 
a kis Jézust köszönteni?” címő betlehemes játékot, melyet a múzeumi karácsonyon adtak elı. Közös 
ünnepségünkön részt vettek a tavalyi nagycsoportosaink is. Örömmel üdvözölték volt óvó nénieiket és az 
ismerıs pajtásokat. A közös éneklés után az udvaron folytattuk az ünneplést. Minden csoport egy-egy 
postagalambot engedhetett szabadon a lábára kötött kis jókívánságok üzenetével.  

 

    
 

2009. január 
� Január 5-én megnyitotta kapuit az óvoda. Újévi jókívánságokkal köszöntöttük egymást, jobb, boldogabb 

évet kívánva. 
 

� 12-én és 22-én a nagycsoportosok néptáncbemutatóján a szülık és érdeklıdık megismerhették az elmúlt 
félév során elsajátított tudásanyagot, mely nélkülözhetetlen alapot biztosít a késıbbi néptáncoktatáshoz.  

 

     
 

� Színházba látogattunk. Január 28-án újra élvezhették a gyerekek a Grimm Busz színház elıadását a 
megújult mővelıdési házban. 

 

 
 

� Január 30-án a munkatervünknek megfelelıen csoportonkénti szülıi értekezleteket tartottunk, melynek 
során „Iskolahívogató” tájékoztató elıadásra hívtuk Szabóné Vígh Erzsébetet, a helyi általános iskola 
igazgatónıjét, aki teljes körően tájékoztatta  az iskolába készülı gyermekek szüleit, majd a község egyik 
fogorvos-asszisztens elıadását hallgathatták meg az érdeklıdı szülık, illetve kérdezhettek is tıle. Az 
ezt követı kötetlen csoportonkénti beszélgetéseken minden aktuális közös feladatot igyekeztünk 
egyeztetni, közösen megszervezni. 
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� A közeljövıben a „Neveljünk együtt!” óvodai szakmai projekt keretében további elıadásokat 
szervezünk, az óvoda orvosával dr. Kiss Katalin, valamint dr. Szabó Éva neves pszichológus 
részvételével. A szülıket leginkább foglalkoztató kérdésekbıl, témakörökbıl áll majd össze egy-egy 
elıadás. 

 

Február: 
E hónap is rengeteg tevékenységet tartogat számunkra. 
� Deszken, február 6-án a Móra Ferenc versmondó találkozón, egy öt- és egy hatéves kispajtásunk 

képviselheti óvodánkat.  
� Az óvodai fényképezés ebben az évben február 16-án (hétfın) lesz reggel 8 órától. 
� A két nagycsoportunk bemutató foglalkozása nyílt nap keretében, a szülık és tanítónık számára is 

februárban lesz. A találkozó alkalmával az iskola pedagógusai megismerkedhetnek a leendı elsısökkel, 
s megbizonyosodhatnak iskolakészültségükrıl. 

� A nevelési értekezleten szakmai munkánkat értékeljük, elemezzük a minıségfejlesztési munkákhoz 
kiosztott kérdıíveket, elıadást hallgatunk pályakezdı kolléganınktıl, majd délután Hepp Attiláné 
óvodai szakértı/óvodavezetı tart továbbképzést a nevelıtestület számára. Ezért lesz nevelésmentes nap 
20-án. 

� Az óvodai farsangon 26-án télkergetı vigadozással múlatjuk az idıt. Maszkabállal, fánkillatú vidám 
délelıttel búcsúzunk a hidegtıl. 

 

Március: 
� Ismét OVIBÁL-ra hívogatunk mindenkit március 7-re. A nagy sikerre való tekintettel ismét a RETRO 

jegyében fényezzük a parkettet. A zene a szülık és a vendégek elıre elkészített kívánságlistája alapján 
áll majd össze, lehetıséget adva mindenkinek a nosztalgiázásra. Finom vacsoráról és italokról is 
gondoskodunk. Fellépnek majd nagycsoportosaink, táncos koreográfiával és extra meglepetéssel is 
szolgálunk. Hajaj! Csak kicsi ne legyen a mővelıdési ház! Mi nagyon szeretnénk! 
 

Április: 
� Kistérségi versmondó versenyre is sor kerül, április 9-én, melyet Királyhegyesen rendeznek. 

Gyermekeink folyamatosan készülnek a megmérettetésre, a helyi elıdöntıre, hogy majd a 
legrátermettebbek képviselhessék óvodánkat. 

Törökné Jani Edit és Börcsökné Balázs Márta 
 

Kedves Kiszomboriak! 
 

 A tavalyi év 1 -2 forintos győjtıakciónk sikerén felbátorodva, szülıi kezdeményezésre azzal a kéréssel 
fordulunk Önökhöz, hogy  

Velünk együtt vegyenek részt a Delikát 8 „Fızzünk együtt játszóteret!” akcióban!  
Győjtsünk együtt minél több Delikát 8 vonalkódot, hogy nyerhessünk a falu apróságainak egy igazán szép 
gyermeknapi ajándékot, egy ÚJ JÁTSZÓTERET. 

A kérésünk annyi, hogy fogadják el néhány hónapra a Delikát 8 ételízesítı ízvilágát, és a csomagolást se 
dobják ki, hanem hozzák el az óvodába vagy keressék a győjtıdobozainkat - hátha elég ennyi apróság 
kicsinyeink nagy öröméhez!  

Bıvebb tájékoztatást az akcióval kapcsolatban; a www.delikat.hu, illetve a www.fozzonjatszoteret.hu 
internetes oldalakon, valamint kihelyezett plakátjainkon talál.  

a kiszombori óvodások 

EEEESSZZII  HHÍÍRREEKK        
 

BABARUHA BÖRZE!! 
 

Ismét  Babaruha Börze 2009. február 17-én 17oo órai kezdettel az Ady Endre Mővelıdési 

Házban (Szegedi u. 13). 
 

Várunk szeretettel, ha szeretnéd eladni a már nem használt és feleslegessé vált, jó állapotú 
gyermekruhákat (0 – 10 éves korig), illetve ha szeretnél olcsón jó állapotú ruhákat vásárolni 

gyermeked részére. 
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Allergiaszőrés az Egészségházban 
 

Várjuk szeretettel szőrıvizsgálatunkra, amennyiben úgy érzi, hogy valamilyen allergiás megbetegedése 
van, vagy a lejárt javaslatát szeretné megújítani. 

 

Idıpont: 2009. március 2. 14:30 
Helyszín: Egészségház 
Idıpontkérés, tájékoztatás: személyesen a Védınıi Szolgálatnál vagy telefonon a 297-017-es telefonszámon. 
 

a védınık 
 

KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ  
 

Bölcsıdei és a családi nevelés összehangolása 
 

Bölcsıdénkben törekszünk a családokkal aktívan együttmőködni, ıket támogatva részt venni a 
gyermekek személyiségének formálásában. Tiszteljük az embert minden gyermekben, és megbízunk benne. 
Ezért olyan légkör kialakítása a célunk, melyben még több figyelmet tudunk szentelni a gyermekek 
egyéniségének, ugyanakkor szem elıtt kívánjuk tartani a családias hangulatú bölcsıde megteremtését, ahol 
nemcsak a gyerekek, hanem az ıket gondozó felnıttek is jól érzik magukat, és sajátjuknak tarják és érzik 
munkahelyüket. Fontosnak tartjuk az olyan hangulatok, ingergazdag tárgyi lehetıségek megteremtését, melynek 
hatására a gyermek spontán játéka, tevékenysége önmagától megindul. Ettıl függetlenül szükség van a 
gondozónı által kezdeményezett vagy irányított játéktevékenységre is. Olyan környezetet igyekszünk biztosítani 
a gyerekek számára, amelyben önálló tevékenységekkel lehetıségük adódik az ıket körülvevı világ 
megismerésére és egyben képességeik fejlesztésére. Ha a gyermekek folyamatosan érzik a gondozónı szeretetét, 
megbecsülését, tapasztalják segítıkészségét, akkor ık is figyelmesek és segítıkészek lesznek. Azt valljuk, hogy 
a gyermek a családé, és legjobb helye a családban van. Olyan családbarát bölcsıdeként kívánunk mőködni, ahol 
az ellátás összhangban van a gyermek szükségleteivel, és megfelel a szülık igényeinek. Fontos számunkra, 
hogy a családok minél átfogóbb képet kaphassanak munkánkról, hogy az együttgondozás, a beszélgetések, az 
ünnepi rendezvényeken való részvétel kapcsolatunk elmélyítését szolgálja. A kellemes bölcsıdei légkör, a 
gyermekcentrikus bánásmód, a változatos családi programok vonzerıt jelentenek, és fokozzák a szolgáltatásunk 
iránti bizalmat. Bölcsıdénk családokat támogató intézmény, melyben a gyermekek második otthonra lelnek, 
ahol hasonló korú társak között végezhetik felfedezéseiket. Társak között pedig a játék hangulatának hıfoka is 
emelkedettebb. A gyermekeknek szükségük van más gyermekek társaságára és arra a lehetıségre, hogy 
tanuljanak egymástól. Munkánkról a kedves szülıktıl visszajelzést is kapunk, ennek egyikét szeretném 
megosztani önökkel.  

Dénes Andrásné, szakmai vezetı 
Kedves Gondozónı! 
Nagy szívdobogások közepette olvastam soraidat, hisz kislányunk elsı „lépéseit” tártad elénk a közösségi 
életben. Nem gyıztem mutogatni a családomnak, milyen „büszkeséggel” beszélsz a mi Kincsünkrıl! Köszönjük, 
hogy ennyi szeretettel, bölcsességgel és megannyi év tapasztalatával tanítod, óvod és vigyázod Vivikét, és mi 
továbbra is hálás szívvel adjuk át kislányunkat nap mint nap neked. 

Szeretettel: egy kiszombori család 
 

KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ  
 

Tisztelt Szülık! Tisztelt Lakosság! 
 

A fejtetvesség a gyermekközösségekben állandóan visszatérı, igen kellemetlen probléma. Mi védınık 
idırıl idıre ellenırizzük a gyermekek érintettségét, és jelezzük azt a szülıknek, amennyiben találunk serkét, 
illetve élı fejtetőt. 

Úgy gondoljuk, érdemes egy kicsit többet szentelni a problémának. 
Sokszor tapasztaljuk az Önök részérıl, hogy nem tudják, mit keressenek, 
amikor értesítést kapnak, illetve nem tudják, mi a teendı ebben az esetben. 
Segítünk néhány információval, hogy a jövıben könnyebben menjen a 
probléma megoldása. 

A fejtető: Pediculus humanus capitis, 3-4 mm nagyságú rovar, amely 
színét a haj színének megfelelıen változtatja, ovális alakú petéit - amelyet 
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serkének nevezünk - erıs cementanyaggal szorosan a hajszálak tövéhez ragasztja. A legtöbb serke rendszerint a 
halánték - és tarkótájon található. A serke a hajszál növekedésével a hajas fejbırtıl eltávolodik, 
elhelyezkedésébıl tehát a tetvesség idıpontjára következtethetünk. A serkébıl a tetvek 7-8 nap alatt kelnek ki.  

Terjedése: A fejtető érintkezéssel terjed közvetlenül egyik fejrıl a másikra (például közös játék, sportolás 
során), illetve közvetett érintkezéssel (karosszék, sál, sapka, törülközı közvetítésével, uszodában, más 
fésőjének, hajkeféjének használatával). 
Nem szabad azt sem figyelmen kívül hagyni, hogy mindenkit megfertızhet, nem csak gyermekeket! 

Felismerés: A gyermek sokat vakarja a fejét, fıként a hajas fejbır melegebb területein, a fültınél, és 
tarkótájon. Ellenırzés alkalmával fıként ezeket a területeket érdemes megnézni, mivel a serkék kikeléséhez 
szükséges a magasabb hımérséklet. A serkét úgy lehet megkülönböztetni az elhalt hámsejtektıl, hogy nem lehet 
egyszerően „lerázni” a hajszálról, hanem erısen odatapadnak, csak körömmel lehet lehúzni. 

Megelızés: Tőzzék fel a hosszú hajat, lehetıleg a lányok az intézményekben befonva viseljék, ha tehetik, a 
fiúkét vágják rövidre. Uszodában hordjunk úszósapkát. Ne adjunk kölcsön ruhadarabot (sálat, sapkát, kalapot), 
hajkefét, fésőt. Rendszeresen ellenırizzék gyermekeik haját, és amennyiben élı fejtetőt találnak a hajában, 
értesítsék azokat, akikkel közvetlen kapcsolatban állt, hogy vizsgálják át a hajukat, és amennyiben ık is 
találnának fejtetőt, értesítsék azokat, akiket megfertızhettek.  

Kezelése: Elıször a megszokott samponnal hajat kell mosni, majd ecetes vízzel célszerő leöblíteni (1,5l 
vízhez 0,5dl ecet). Az ecet oldja a mészréteget, amivel a serke a hajszálhoz kötıdik. Ezt követıen a hajat 
teljesen meg kell szárítani. A tetőirtó hajszesszel (Pedex, Nittyfor, Nix, Paranit, …) a száraz hajas fejbırt és a 
hajat teljes hosszában gondosan át kell itatni, majd azt a fejbırbe be kell dörzsölni. Ezután ki kell várni a 10 
perc hatóidıt, majd hajszárítóval rászárítani a szert a hajra. Lemosni nem szabad. Fontos, hogy az elhalt 
serkéket maradéktalanul távolítsuk el a hajszálakról (körömmel egyenként lehúzogatva a hajszálakról, fésülés 
nem elegendı). 

Ellenırizni kell a családtagok, illetve azon személyek érintettségét is, akikkel a gyermek közvetlenül 
érintkezett. A kezelést rajtuk is el kell végezni, mivel a visszafertızıdés családtagtól is megtörténhet. 

A gyermek környezetében lévı textíliákat (ágynemő, ruházat), illetve használati tárgyakat (féső, hajkefe) 
is le kell fertıtleníteni. A felsıruházatot célszerő mosással, vasalással, az ágynemőket, fehérnemőket kifızéssel 
fertıtleníteni. A fejtető és a serke nem tőri a magas hımérsékletet, 60°C-on másodpercek alatt elpusztul. 
Nagyobb gyermekeknél a még ki nem kelt serkék elpusztítása hajvasalással, hajsütıvas alkalmazásával is 
elvégezhetı, azonban ebben az esetben is el kell távolítani az elhalt serkéket. A kárpitokat is ki kell takarítani, 
mivel a serkék és a kikelt fejtetvek képesek hosszú ideig életképesek maradni. Papírporzsákos porszívó 
használata javasolt, amennyiben a rendelkezésre áll, és a porzsákot célszerő elégetni, vagy a házon kívül 
kidobni. A hajból kihúzott serkéket is össze kell győjteni és megsemmisíteni. 

A használati tárgyak fertıtlenítésére ajánlott a már említett készítményekbe való bemártás (minimum 10 
percig). 

Visszatérı esetben javasolt tetőirtó szert váltani a hozzászokás megelızése érdekében, illetve célszerő a 
hajat rövidre vágni.  
 

Amennyiben további kérdéseik vannak, elérhetık vagyunk a Védınıi Szolgálatnál személyesen, telefonon: 
62/297-017, valamint a vedono.kiszombor@gmail.com  e-mail címen. 
 

A sikeres együttmőködés reményében                 a védınık 
 

KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ  
 

Tájékoztató a közüzemi számlák rendezésével kapcsolatban 
 

Különösen a téli idıszakra, illetve a szolgáltatók éves óraleolvasási idejére jellemzı lehet, hogy 
magasabb összegő, nem várt számla érkezik, aminek kifizetése megterheli a háztartásokat. 

A számlák be nem fizetése esetén a szolgáltatók (pl.: Démász, Dégáz, Vízmő) rövid határidın belül 
kikapcsolja a közüzemi szolgáltatást. A visszakapcsolás ezekben az esetekben akkor történik meg, ha a teljes 
tartozás, illetve a visszakapcsolási díj is befizetésre került. 
Mindezek elkerülése érdekében a következıkre érdemes odafigyelni: 

- A részszámlák fizetési határidejének betartására. 
- Érdemes takarékoskodni a víz vagy az energia fogyasztásával (pl. energiatakarékos izzók 

használata). 
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- Ellenırizni, hogy a számlák a tényleges fogyasztást tükrözik-e. Ebben az esetben lehetıség van a 
szolgáltatónál a számla módosítására: 

o Kevesebb fogyasztás esetén a számla összegének csökkentését, 
o Magasabb fogyasztás esetén növelést kérni a tényleges fogyasztásnak megfelelıen. 

Minden szolgáltatónál lehetıség van havonta rendszeresen bediktálni (pl. telefonon, sms-ben, vagy 
interneten keresztül) a tényleges óraállást, fogyasztást. Nem érdemes az éves leolvasást megvárni, ha 
valószínősítik, hogy nem a fogyasztásnak megfelelı összegrıl kapnak számlát, mivel elıfordulhat, hogy a 
különbözet több tízezer forint. 
 

Mit tegyünk, ha nem várt magasabb összegő számlát kapunk? 
 

- Amennyiben nem tudjuk kifizetni a teljes összeget a szolgáltatónak, részletfizetési kérelmet lehet 
benyújtani írásban, még mielıtt a fizetési határidı lejár.  

- Szociálisan rászorult és fogyatékkal élı fogyasztók kérhetik a gáz-, illetve a villanyszolgáltatónál a 
védendı fogyasztói nyilvántartásba való felvételüket. A védendı fogyasztókat különbözı kedvezmények illetik 
meg a szolgáltatóknál (pl. fizetési haladék vagy részletfizetés). Jogszabály határozza meg azt, hogy ki tekinthetı 
szociálisan rászorultnak vagy fogyatékkal élınek. Errıl pontosabb információ kapható a szolgáltatók 
ügyfélszolgálatán vagy az EESZI Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat irodájában. 
 

Az EESZI Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat közüzemi számlák, tartozások ügyében az alábbiakban tud 
segítséget nyújtani a lakosságnak: 

 

- Tájékoztatás a védendı fogyasztói nyilvántartásba való felvétel módjáról, feltételeirıl. 
 - Kapcsolatfelvétel segítése, közvetítés a közüzemi szolgáltató és az ügyfél között. 
 - Részletfizetési-kérelem megírásában segítségnyújtás. 
 - Tájékoztatás a tartozások esetén igénybe vehetı egyéb lehetıségekrıl, ellátásokról. 
Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a kikapcsolási értesítın szereplı kikapcsolási dátum napján vagy azt 
követıen már általában hatékony segítséget nyújtani már nem áll módunkban. A kikapcsolási értesítın 
megjelölt határidı lejártát követıen a szolgáltatók ugyanis már nem engedélyezik a részletfizetést. 
 

Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadási rendje: 
 

Hétfı.  9.00.-12.00. 14.30.-15.30. 
Kedd:  8.00.-12.00. 13.30.-17.00. 
Szerda:  8.00.-12.00.  - 
Csütörtök:  -  13.00.-15.30. 
Péntek:  10.30.-12.00.  - 
 

Ügyfélfogadás helye: Kiszombor, Szegedi u. 2. (a könyvtár  épületében) Tel: 62/297-156 
 

Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai 
 

KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ  
 

Prevenció (megelızés) fontossága gyermekfogászatban  
 

Saját és gyermekeink fogainak épsége kizárólag rajtunk múlik, egyéni felelısségünk, hogy megteszünk-e mindent 
a fogszuvasodás, ínygyulladás, fogágybetegség kialakulásának megelızésére. 

Megelızés célja, egy életen át megtartani saját fogainkat, mely esztétikai és rágóképesség szempontjából a 
legelınyösebb megoldás. A család testápolása, egyéb higiéniás szokásai példaként szolgálnak a gyermekek 
számára. Korai gyermekkorban elsajátított szájápolási szokások meghatározóak lehetnek egy életen át. Megfelelı 
táplálkozás, szájápolás, rendszeres fogorvosi ellenırzés kivezetı út lehet a ma civilizációs népbetegségnek tartott 
állapotból.  
Megelızı fogászat alappillérei  
 A terhesek fogászati gondozása és egészségnevelése szempontjából fontos, a vitaminokban, ásványi anyagokban 
gazdag táplálkozás mellett a szájhigiénia, a rendszeres fogorvosi ellenırzés. Mai álláspont szerint az lenne a 
legideálisabb, ha a terhességet megelızné a szájüreg teljes körő rendbetétele. 
 Száj ápolását már a baba születése után el kell kezdeni, egy puha nedves ruhával etetés után át kell törölni 
gyengéden a baba ínyét, az elıtörıben lévı fogacskákat. A szuvasodás megelızésére mellıznünk kell 
a cukros cumit, teát, gyümölcslevet. 

Nem helyes arra az álláspontra helyezkedni: nekünk rossz a fogunk, a gyermekeinké is csak rossz lehet. Minden 
gyermek fogai épen bújnak elı, csak az élet folyamán válnak szuvassá a külsı tényezık hatására. Gyakran elhangzik, ne 
kínozzuk a gyermeket a tejfogak kezelésével, mert úgy is kiesik. A tejfog jó vagy rossz volta meghatározó tényezı, nem 
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fejlıdik rendesen az állcsont ha nem tud rendesen rágni, illetve emésztési zavarok léphetnek fel. A csecsemı 
legegészségesebb táplálása a szoptatás, jól fejlett arckoponya alakul így ki, 
ellenkezı esetben gótikus szájpad, rövidebb fogív, torlódott fogak, harapási eltolódás lehetséges. Négy-öt hónapos 
korban arra kell törekedni, hogy a  természetes ízeket fogadja el (sárgarépa, burgonyapüré, 
zöldfızelékek, pépes formában). 

Hat hónapos korban megjelennek a tejfogacskák, és ettıl a kortól célszerő kanállal etetni, pohárból itatni. Fontos 
a cumisüveg elhagyása, mert ha nem: a mechanikai hatás következményeként a két fogsor eltolódik egymástól, a felsıt 
kifelé az alsót befelé nyomja. A cumizás másik hátránya kémiai hatás. Töményebb cukros  oldatok: tea, limonádé, kakaó, 
metszıfogaknál huzamosabb ideig koncentrált cukoroldatként hatva szuvasodást okoz. Tilos cukros, mézes cumi adása, 
mert a fogak teljes pusztulását eredményezi. Két–három éves korban már csak a gyökérmaradvány látható. Ízesítésre a 
lehetı legkisebb mennyiségő cukor, cukorpótló, méz használható, természetes gyümölcslevet, gyümölcsturmixot kapjon. 

Ahogy nı a baba, egyre változatosabbá váljon az étrendje. Kétéves korra elérí a teljes rágóképességet. Ekkor már 
rágásra alkalmas ételt kapjon, az elısegíti a fogak öntisztulását, erısíti a rágóizmokat, megóvja  a gyermeket az 
ínygyulladástól. 

A fogak mechanikus tisztítását akkor kell elkezdeni, amikor a fogak teljes koronája kinıtt. Elıször vizes 
fogkefével, majd fogkrémet akkor használjunk, ha a gyermek ki tudja azt köpni. Hatéves korban jelennek meg az elsı 
maradó fogak az utolsó tejfog mögött (plusz- mínusz egy-két év eltolódás lehet). Hat- tizenkét éves korban már felnıtt 
fogkrémet használjon a gyermek kisebb mennyiségben. A nyelvet is meg kell mosni a baktériumoktól. Frissen elıtört 
fogaknál fontos a barázdazárás. Cukormentes rágógumi jól elısegíti a fogak öntisztulását, masszírozza az ínyt, de csak 
addig rágja, amíg az kemény. 

Tizenkettı-tizennyolc év között már megjelenhetnek a fogak oldalsó felszínén a szuvasodások. Hajlamosító 
tényezık: visszamaradt tejfoggyökér, csökkent szájhigiénia, édesség szerepe, hormonális változás. 
Ezért nagyon fontos az évenkénti kettı alkalommal a szőrésen megjelenni. 
 Néhány szó a saverózióról. Saverózió a fogak kopásának legelterjedtebb okozójává vált. Savtartalmú ételek, 
italok fogyasztása (üdítı italok, beleértve a cukormentes változatokat is, gyümölcsök, gyümölcslevek, bor) 
demineralizálják és felpuhítják a fogfelszínt, így annak kopással szembeni állóképessége csökken. Ilyen állapotban a 
fogmosás, függetlenül attól, hogy azt fogkrémmel vagy anélkül végezzük, a fogak kopását eredményezheti. Teendı: 
magas fluorid beépülést biztosító fogkrém, savtartalmú étel, ital fogyasztását követın legalább egy óráig ne mossunk 
fogat. 

Néhány szó a fogkefékrıl. A gyermekeknek speciális fogkefére van szükségük, különlegesen kicsi fején puha, 
lekerekített sörték legyenek, három-négy havonként cserélni, fertızıbetegség esetén azonnal cserélni szükséges. 
 Hatéves kor felett naponta kétszer, normál fluoridtartalmú fogkrémmel fél fogkefényi mennyiség 
felhasználásával mosson fogat a gyermek. 
 Helyes fogmosásra instruálás minden iskolafogászati kezelésen rendelınkben megtörténik. 
A kedves Szülı bármilyen problémával fordulhat hozzánk, a szakmai irányítást minden esetben igyekszünk megtenni.  

 Dr. Szınyi Magdolna 
 

KKÖÖZZÉÉRRDDEEKKŐŐ  IINNFFOORRMMÁÁCCIIÓÓ        
 

TÁJÉKOZTATÁS 
 

A Szeredi Kft. ezúton értesíti a Kiszombor 5434/12 helyrajzi számú területe környékén lévı termıföldek 
használóit, hogy 2009 tavaszán a fent említett területen hibridnapraforgó-elıállítást fog folytatni. 

Kérjük a Tisztelt Termelıket, hogy a szaporító területek körül ne vessenek napraforgót (takarmány, olaj, magas 
olajsavas, étkezési stb.) 

Az izolációs távolság 1000 m. 
A fenti tájékoztatást a 48/2004 FVM-rendelet értelmében tettük. 
További információ a 30/373-0368 és 62/525-008 telefonokon kérhetı. 

Szeredi Attila, ügyvezetı igazgató 
 

KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ  
 

Rendırségi Információs Hírlevél  
 

A 2009-es esztendı a zordabb idıjárás beköszöntével kezdıdött, s bár most enyhébb a hımérséklet, valószínő, hogy még 
nincs vége a télnek. A nagy hideg mellett, a kellı figyelem és az idejében érkezı segítség hiánya eddig az országban, de 
sajnálatos módon megyénkben is többek kihőléses halálát okozta. A fedél nélküli személyeken túl, saját főtetlen 
otthonaikban is haltak meg emberek. A téli idıszak számadatait figyelembe véve Csongrád megyében eddig a rendırség 
tudomására négy ilyen okból bekövetkezett eset jutott, amely közül három fedett, de főtetlen helyen következett be, egy 
alkalommal pedig közterületen élı személy volt az áldozat.  
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A rendır járırök közterületi szolgálatuk ellátása során megfelelı körültekintéssel, gondossággal járnak el a hajléktalanok 
érdekében. Tájékoztatják az érintetteket azokról a karitatív szervezetekrıl, amelyek szolgáltatásait a városban igénybe 
vehetik. Informálják továbbá a közelben található hajléktalan szállókról, melegedı helyekrıl is. Amennyiben segítségre 
szorulnak, intézkednek állapotuknak megfelelı intézménybe történı juttatásában. Szükség esetén mentıt, vagy 
kríziskocsit hívnak. A közterületen szolgálatot ellátó rendırök természetesen hasonló gondossággal járnak el az egyéb 
okból – pl. ittasság vagy más bódító szer következtében – magatehetetlenül az utcán lévı személyekkel szemben is, 
hiszen a hideg éjszakák rájuk is ugyanolyan veszélyt jelentenek. A körzeti megbízottak illetékességi területeiket bejárva 
rendszeresen ellenırzik azokat az ingatlanokat, amelyek egymástól távolabb fekszenek. 
 

A bekövetkezett helyzet csak összehangolt társadalmi fellépéssel, az érintett szervezetek közötti jelzırendszer megfelelı 
mőködtetésével kezelhetı. A hatóságok, civil szervezetek mellett az egymásért érzett felelısség, az egymásra figyelés is 
kiemelkedıen fontos. A rendırség a 107-es, 112-es telefonszámokon várja a lakosság bejelentését, ha olyan személyrıl 
van tudomásuk, akit kihőlés veszélyeztet, de jelzéssel élhetnek a települések polgármesteri hivatalai felé is. A veszélyben 
lévı hajléktalanok esetében bejelentéseiket a Déli Régióban feladatot ellátó Magyar Máltai Szeretetszolgálat kecskeméti 
diszpécserszolgálata fogadja a 06/76/485-582-es telefonszámon. 
 

* A téli idıjárással kapcsolatban jelentkezı másik veszélyforrás, hogy a befagyott szabadvizek korcsolyázásra, 
csúszkálásra csábítanak. A jégbeszakadások gyakran halálos kimenetelőek az emberek felelıtlen viselkedése és a jég 
tulajdonságának nem megfelelı ismerete miatt. A hirtelen hımérsékletváltozás, illetve a tartósan enyhe idıjárás 
nagymértékben megváltoztathatja a jégtakaró tulajdonságait, ezáltal az veszélyessé, kiismerhetetlenné válhat. 
 

A Tiszai Vízirendészeti Rendırkapitányság Szegedi Vízirendészeti Rendırırse (6720 Szeged, Tisza L. krt. 2-4., telefon: 
62/420-528, 06/30/6639-573) tájékoztatása szerint, a tiltott területeken kívül mindenki saját felelısségére tartózkodhat és 
sportolhat a szabad vizek jegén. A sportolni szándékozó érdeklıdjön a vízterület tulajdonosától vagy használatától a jég 
vastagságára vonatkozóan.  
 

Tilos a jégen tartózkodás éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, kikötık, veszteglıhelyek területén, folyóvizeken, 
(így pl. a Tiszán is), és rianás esetén pl. a Balatonon is.  
 

A fagyásban lévı jég a következıképpen terhelhetı:  
kb. 8 cm vastagságú = egy felnıtt 
kb. 12 cm vastagságú = egy csoport 
kb. 18 cm vastagságú = szánkó, fakutya 
 

A Vízirendészeti Rendırırs felhívása szerint, ha gyanús ropogást, recsegést hallunk azonnal feküdjünk minél nagyobb 
testfelülettel a jégre, s a legközelebbi biztos pontot próbáljuk meg hason csúszva elérni. Beszakadás esetén kerülni kell a 
felesleges mozdulatokat, ezáltal megırizhetjük a ruházatunkban lévı szigetelı légréteget. Igyekezzünk a lábunkkal az 
ellenkezı irányban lévı jég szélét elérni, és a part felé elıre lökni magunkat, hívjunk segítséget, amely megérkezéséig 
próbáljunk meleg helyre menni, megszárítkozni, forró, alkoholmentes italt fogyasztani. Mások mentése is nagy 
felelısség, hívjunk segítséget, a mentést kötelekkel, társakkal együtt végezzük.  
Ha más eszköz nincs, egy hosszú, de erıs ágat, ruhadarabot nyújtsunk a jégbeszakadtnak, ha többen vagyunk, egymás 
lábát fogva – mintegy hason fekvı lánc - segíthetünk.  
 

EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN 
 

 

Csongrád Megyei Rendır-fıkapitányság  
Bőnügyi Igazgatóság 

BŐNMEGELİZÉSI OSZTÁLY 
6722 S z e g e d Kossuth L. sgt. 22-24 sz. 
Telefon: 62/562-400/11-65, 62/562-410 

e-mail: mozesnetm@csongrad.police.hu 
  

KKÖÖZZHHÍÍRRRRÉÉ  TTÉÉTTEETTIIKK        
 

Csatornázási hírek 
 

A Magyarországot is érintı gazdasági nehézségek ellenére, szemben minden hamis pletykával, a makói kistérség 
csatornafejlesztési programjának elıkészítése a terveknek megfelelıen halad. 
 

A csatorna-beruházásra „félretett” önrész az érvényes gazdálkodási szabályoknak megfelelıen a vízközmő–
társulat OTP bankszámláján kamatozik.  

Mint ismeretes, a makói térség csatornafejlesztési programjának támogatásáról döntött a kormány. Az összesen 
mintegy 14 milliárd forintos fejlesztés keretében Makón kívül további öt — Kiszombor, Maroslele, Földeák, Apátfalva 
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és Magyarcsanád — település lakosai csatlakozhatnak majd rá a korszerő szennyvízelvezetési hálózatra, így a jelenlegi 
2.723-rıl 17.029-ra nıhet a csatornahálózatba bekötött háztartások száma. A beruházás a térség lakosainak nyolcvan 
százalékát érinti. A fejlesztés keretében összesen 297 km gravitációs szennyvízcsatorna, 92 km nyomás alatti 
szennyvízcsatorna, 34 db új szennyvízátemelı és 14 220 új házi bekötés épül, továbbá megvalósul összesen 7,2 km 
meglévı csatorna rekonstrukciója. 

A csatornahálózatban összegyőjtött szennyvizet a tervek szerint a 2002-ben üzembe helyezett makói 
szennyvíztisztító-telepen kezelik majd, ami napjainkban kizárólag a Makón mőködı csatornarendszert szolgálja ki, mivel 
a kistérség települései közül jelenleg csak a Makó belvárosában lévı háztartások, intézmények és az ipari üzemek 
csatornázottsága megoldott. A makói szennyvíztisztító-telepen végrehajtott fejlesztések eredményeképpen rendezıdik a 
makói telepen leválasztott szennyvíziszapok kezelése és hasznosítása, emellett pedig a telep biológiai kapacitása is bıvül, 
így a jelenlegi 30 ezer helyett 61.300 lakos-egyenértéknyi szennyvíz kezelésére válik alkalmassá. 

A 14 milliárd forintos fejlesztés számára 82 százalékos, több mint 11,5 milliárd forintos hazai és uniós fejlesztést 
ítéltek meg, ezen felül pedig a kormány további 772 millió forintos támogatást nyújtott az úgynevezett Önerı Alapból. 
Ilyenformán a makói térségnek a maradék 12 százaléknyi önrészt kell fedeznie a csatornafejlesztéshez, összesen 1,75 
milliárd forint értékben. 

A 12 százalékos önerıbıl a felénél többet, 900 millió forintot a közel 15 ezer érintett ingatlantulajdonos adja 
össze, akiknek 92 százaléka önként csatlakozott projekthez, vállalta az elıtakarékoskodás terhét, így a térségiek és a 
makóiak döntı többsége havi rendszerességgel, idıben fizeti be a hozzájárulást. A hiányzó kevesebb mint 772 millió 
forintnyi önerıt bankhitelbıl fedezi a Víziközmő Kft., ezt 25 év alatt a csatornadíjakból gazdálkodja majd ki a cég. 
Mindemellett azonban a lakosságra nem róhat túl nagy terhet a csatorna használata, mivel uniós elıírás, hogy a víz– és 
csatornadíj összege nem haladhatja meg az átlagjövedelem 3,5-4 százalékát.  

A beruházás lényegesen befolyásolhatja a térség vízellátását is: mivel a hat településbıl négy a Maros folyó 
mentén helyezkedik el, így azok — a kötött altalajszerkezet és az árvízveszély miatt — fokozottan ki vannak téve a 
belvízveszélynek, ami — szennyvízcsatorna hiányában — a talajvízbe beszivárgó szennyvizekkel keveredve jelentıs 
mértékben elszennyezheti a felsı talajvízrétegeket. 

 
 

KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ  
 

 
 
 
 
 
 
      ÚJ SZOLGÁLTATÁSOK A MŐVELİDÉSI HÁZBAN!! 
 

2009. február 12-én (csütörtök) új szolgáltatásokkal bıvül a mővelıdési 
ház! A már évek óta mőködı internetezı sarok, az eMagyarország Pont további 
két, azaz összesen már 4 számítógéppel várja a netezıket. Továbbra is 
ingyenesen használhatók! 

Február 12-étıl pedig minden csütörtökön ingyenes tanácsadások vehetık igénybe. Minden hónap elsı 
csütörtökén 17 órától jogi, második csütörtökén 17 órától mentálhigiénés, a harmadikon 17 órától pályaorientációs a 
negyediken 16 órától pedig diákmunka-tanácsadást lehet igénybe venni, melyeket szakemberek végeznek. 

Az új szolgáltatások a számítógépekkel együtt egy már korábban ismertetett pályázat részeként valósultak meg, 
és egy komplex fejlesztés elemei, melyek a közösségi tér fejlesztésével kívánják elısegíteni a helyi közösség erısödését. 
A mővelıdési ház esetében ez a színházterem parkettájának felújításával és a nézıtéri székek cseréjével járt, ill. a fent 
említett 2 új számítógép is része volt.  

A fentieket kívánja összefoglalóan kifejezni a hely fantázianeve: közPONT 
 

Tehát a közPont szolgáltatásai: 
 

minden hónap idıpont tanácsadás tanácsadást végzı 
elsı csütörtök 17:00 jogi dr. Sipos Márta ügyvéd 
második csütörtök 17:00 mentálhigiénés Harmatosné Barna Mária 
harmadik csütörtök 17:00 pályaorientációs Harmatosné Barna Mária 
negyedik csütörtök 16:00 diákmunka Meló-Diák Iroda Szeged 

 

Vegyék igénybe, vegyétek igénybe minél többen!!  
A témával kapcsolatban érdeklıdni a mővelıdési házban, ill. a 297-465-ös telefonszámon lehet. 
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Március 15.  -  Emlékezés másképpen 
 
 
 
 
 
 

Kedves Zomboriak! 
 

Az idén szeretnénk, ha az ünnepségen résztvevık is aktív részesei lennének az ünnepi mősornak. 
Március 15-ének pesti eseményeit a Rónay-kúriától (PILVAX KÁVÉHÁZ) indulva elevenítenénk fel a falu 
központjában. 

 

Éljük át együtt a nagyszerő történéseket! 
Részletekrıl majd plakátokon és röpiratokon olvashatnak. 

az iskola felsı tagozatos humán munkaközössége 
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         KÖZSÉGI IRODALMI EST – PÁLYÁZAT 2009 
 

2009. március 13-ára a hagyományt követve szervezi az általános iskola ezt a 
rendezvényt most kilencedik alkalommal. 

 

Ez egyrészt jelenti a vers- és prózamondó versenyen való részvételt, amelyre mindenki 
jelentkezhet, aki ehhez kedvet érez. 

 

Az általános iskolások megrendezik az osztály, illetve iskolai versmondó versenyüket, és a legjobbakat 
hallhatjuk ezen az estén. 

 

Másrészt pályázni is lehet vers- és prózaírás, valamint képzımővészet alkotások kategóriákban. 
 

A szokásos módon, három korosztályban (általános iskolások,  középiskolások és felnıttek) nevezhet 
Kiszombor apraja-nagyja a pályázatra, ill. a versenyre. 
 

Vers- és prózaírás- és mondás kategóriában témai megkötés nincs, de  
a verssel és rajzzal, képekkel pályázóknak ajánljuk az életünkbıl vett humoros, komikus jeleneteket, 
eseményeket. 
 

Pályamőveket leadni, ill. a versenyre jelentkezni az Ady Endre Mővelıdési Házban és Endrész 
Erzsébetnél lehet március 1-jéig.  

 

CCIIVVIILL  HHÍÍRREEKK        
 

A honismereti kör hírei  
 

Támogatóink köszöntése 
 

Az elmúlt hétvégén, február 6-án este a mővelıdési házba hívtuk támogatóinkat kis baráti beszélgetésre. 
Sokan önzetlenül egész éven át segítették a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör ténykedését, programjainak 
sikerét. 

Rövid filmrészletekkel, képekkel elevenítettük fel az elmúlt év történéseit, jeleztük a jövı programjait, 
amelyekben szintén számítunk pártfogóink támogatására. 
Tagjaink és pártoló tagjaink: Csapó Tibor, Csapó Bence, Csapó Boglárka, Badicsné Szikszai Zsuzsanna, Bali 
Annamária és Pécsi Marika kis mősorral kedveskedtek. Majd bélespartira invitáltuk vendégeinket. A 
finomságokat Balázs Lászlóné, Engler Magdolna, Kovács Iluska és Pécsi Marika készítette, Juhász Kálmán 
pedig a sütésrıl gondoskodott mindenki örömére.  

A jelenlévıknek köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat, s kérjük támogassák továbbra is 
programjaink megvalósulását. 

Endrész Erzsébet 
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Luca-nap 
 

Magyar néphagyományunk jeles napján kedves falunk apraja-nagyja örömmel jött a mővelıdési házba és 
megtöltötte azt. Sokadszorra sem megunhatatlan, hogy együtt legyünk hiedelemvilágunk újraéledésében. 
A kezdés felemelı volt, hiszen Magyarvalkóról (Erdély) kalotaszegi asszonyok mutatták be élı kultúrkincsüket. Nehezen 
engedtük el ıket, mivel mindenki érezte az oldhatatlan köteléket. 

Az ókeresztény ünnep neve a lux-fényesség származéka az újraéledı Nap fényére is utal. A Gergelynaptár elıtt 
(1582) az év legrövidebb napja volt. Magában hordozza a reményt, próbatételt, változatos tilalmakat, melyek egész évben 
érvényesülnek. 

A leghosszabb éjszakában a gonosznak van ideje a rontásra. Ám a föld fiaiban megvan az elhárítás készsége. Így 
a Luca-nap a végletességet is hordozza, a rontó-bontó nıalak is felbukkan. 
Mint nıi szent, szőz alakja, vértanú legendája ismert. Jegyességét felbontja, megszégyenítenék, végül a szemét kiszúrják. 
A szemfájósok védıszentje, ezért ezen a napon nem szabad varrni.  
 

Et lux perpetua luceta eis – az örök világosság fényeskedjék.  
 

„Gyere Luca menjünk el, 
Mennyországot nyerjük el!” 
 

A régi hagyományokból alig bírtunk válogatni, az asztalok körül tolongtunk, körforgásban mindent kipróbáltunk. 
Így a tökfaragást, csuhébaba-készítést, Lucabúza-ültetést, kukoricamorzsolást, ólomöntést-jóslást, foltvarrást, karácsonyi 
gyertyadíszítést, mézeskalács-díszítést. Pogácsát gyúrtunk 15 kg lisztbıl, majd megsütöttük. Végül 7 féle fából széket 
állítottunk össze, ami össze is tört a sok próbálgatástól.  

 

A rendezvény sikerérıl gondoskodtak: 
Badicsné Szikszai Zsuzsanna, Balázs Lászlóné, Balázs Tibor, Balázs Zoltán, Berényi Mihályné, Csapóné Mátó Mónika, 
Duruczné Ocskó Edit, Csepkó Gábor, Fodor Lászlóné, Endrész Erzsébet, Engler Magdolna, Galgóczi Mária 
mézeskalácsos, Juhász Kálmán, Kajti Imréné, Kajti József, Karika Lajosné, Kelemenné Goldis Julianna, Kovács Iluska, 
Lırincz Mária Magdolna, a makói Foltvarró Kör tagjai, Mátó Jánosné, Matuszka Teréz, Nagy Lırinc, Papdi Mihályné, 
Süli Katalin, Süliné Faragó Erzsébet, Süliné Rácz Emıke, Szabó Ágnes, Tenczerné Kasza Mária, Vízhányó Mária Ágnes, 
Zubán Zoltánné. 
 

A hangulat remek volt, mindenki élményekkel, emlékekkel gazdagodva nézhetett a karácsony elébe. A KMHHK 
tagjai és segítıi is nagyon boldogok voltak.  

Süliné Rácz Emıke 
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MIKULÁSGYÁR 
 

2008-ban is sikeres volt az önkormányzat, a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat és a honismereti 
kör közös jótékonysági kezdeményezése. Az önzetlen felajánlásokból 30 kiszombori családnak juttatott a 
családsegítı szolgálat ajándékot ruhanemőkbıl, játékokból, alapvetı élelmiszerekbıl. 

Ezúton köszönjük mindazoknak, akik gondoltak a nehezebb körülmények között élık ünnepére is. 
 

EEGGYY  SSZZÁÁZZAALLÉÉKK        
 

Valamennyi alapítványi támogatás esetén a támogatási összeg 30%-a visszaigényelhetı az adóból. (szerk.) 
 

KKKKKKKK IIIIIIII SSSSSSSS ZZZZZZZZ OOOOOOOO MMMMMMMM BBBBBBBB OOOOOOOO RRRRRRRR IIIIIIII         HHHHHHHH ÍÍÍÍÍÍÍÍ RRRRRRRR AAAAAAAA DDDDDDDD ÓÓÓÓÓÓÓÓ  
 

„Egészségért és Elviselhetıbb Életért Kiszombor és Vidéke” Közalapítvány 
 

Tisztelt kiszomboriak! 
 

Az Egészségért és Elviselhetıbb Életért Kiszombor és Vidéke Közalapítvány nevében kérem a segítségüket.  
Alapítványunk neve hően tükrözi tevékenységünket, születése óta a rászorultakon igyekszik segíteni.  

Kedvezményezett intézményeink: a bölcsıde, az idısek otthona és a családsegítı szolgálat. Ezeken az 
intézményeken keresztül juttatjuk el segítségünket oda, ahol a legnagyobb szükség van arra. 

Célunk továbbra sem változik: SEGÍTENI A RÁSZORULTAKON! Ehhez kérjük a segítségüket, ill. anyagi 
támogatásukat. 

Kérjük, ajánlják fel a befizetett adójuk 1%-át.   Adószámunk: 184676619-1-06   Dr. Kiss Katalin 
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„Kiszomborért” Alapítvány 
 

Tisztelt kiszomboriak! 
 

A „Kiszomborért” Alapítvány Kuratóriumának tagjai tisztelettel felhívják figyelmüket, hogy jövedelemadójuk 1 
%-ának felhasználásáról hamarosan dönthetnek. 

Ha bennünket támogatnak, lehetıségeinket növelik arra, hogy hasonló kiadványokkal jelentkezzünk, mint a Kis 
zombori füzetek 1-3. száma vagy a 8 darabból álló képeslapsorozat, és a község érdekében tevékenykedhessünk. 

Egyben köszönjük elızı évi támogatásukat. 
  Adószám: 19082930-1-06     a Kuratórium nevében Endrész Erzsébet 
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A "Kiszombori Diákokért" Alapítvány 
 

Tisztelt kiszomboriak! 
 

Tisztelettel megköszönjük azoknak a segítségét, akik a tavalyi esztendıben nekünk adták adójuk 1 %-át! Ebbıl tudtuk 
megvalósítani házi, térségi versenyeink megrendezését, jutalmazását, s rendezvényeinket színesebbé varázsoltuk. 
Ügyeltünk arra, hogy minden tanulónk részesüljön belıle.  
Az idén is kérjük segítségüket. 
 

Támogatási lehetıségek: 
1. Számlaszámra történı befizetéssel.  
2. Csekken történı befizetéssel. A csekk Nagy Róbertnél szerezhetı be a fenti címen, munkaidıben.  
3. Az adóbevallás elkészítésekor, az adó 1 %-ának felhasználásáról történı nyilatkozattal. Az ehhez szükséges 

nyomtatvány az adócsomagban található, de a gyerekektıl kitöltöttet is hazaküldünk, amit csak borítékba kell 
tenni.  

 

Teljes név A "Kiszombori Diákokért" Alapítvány  

Székhely 6775 Kiszombor, Óbébai u. 6.  

Számlaszám 56800016 - 10041149  

Adószám 18457043 - 1 - 06  
 

Ha valaki támogatja az alapítványt, akkor annak 30%-a visszaigényelhetı az adóból. Az ehhez szükséges 
igazolás Nagy Róbertnél szerezhetı be a fenti címen, munkaidıben.  
Kérjük, ha teheti, az idén is támogassa iskolánk alapítványát!    Nagy Róbert Kuratóriumi elnök 
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 „Mosolygó gyermekarcok” Alapítvány ISMÉT DÖNTSÖN A MI JAVUNKRA ! 
 

Kérjük így töltse ki az APEH nyomtatványcsomagjában található rendelkezı nyilatkozatot! 
A kedvezményezett adószáma: 18465954-1-06 

A kedvezményezett neve: „Mosolygó gyermekarcok” Alapítvány 
  

Köszönettel: Harkai Józsefné  az alapítvány kuratóriumának elnöke  

HHIIRRDDEETTÉÉSS 
 

Z O M B O R I  G A Z D A  Á R U H Á ZZ O M B O R I  G A Z D A  Á R U H Á ZZ O M B O R I  G A Z D A  Á R U H Á ZZ O M B O R I  G A Z D A  Á R U H Á Z     
Kiszombor, Szegedi u. 1.

 - vetımag, virághagyma 
- mőtrágya nıvényvédı szer 

 - gyomirtók, egér- és pocokirtók 
- virágföld, virágcserép 
- nyelek, kerti szerszámok 
- metszıolló, cirokseprő 
- munkavédelmi- és kertészkesztyő 
- kerékpár külsı és belsı gumi 
- szög, csavar, hegesztıpálca 
- ajtózár, kilincs, silt 

 
 
Hétfın déltıl Déli Apró 
Mobiltelefon egyenlegfeltöltés. 

 
   Nyitva: H.-P. 7:00-17:00 
    Szo. 7:00-12:00 
 
Telefon: 06 20 364 89 75 

 
 

MEGÉRKEZTEK A TAVASZI VETİMAGOK!! 
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Folyamatosan bıvülı étlappal várjuk Önöket.Folyamatosan bıvülı étlappal várjuk Önöket.Folyamatosan bıvülı étlappal várjuk Önöket.Folyamatosan bıvülı étlappal várjuk Önöket.    
KínálatunkKínálatunkKínálatunkKínálatunk: 

- hamburgerek - francia pirítós 
- hot dog – melegszendvics 
- sütemények – jégkrémek 
- édességek – chipsek 
- sült burgonya 

- csevap 
- rostos és szénsavas üdítık 
- kávé, tea 
- röviditalok 
- minıségi borok, sörök 

Nyitva tartásunk: H.-V.: 7-21 óráig          EVÉS KÖZBEN JÖN MEG A SZERENCSE!!EVÉS KÖZBEN JÖN MEG A SZERENCSE!!EVÉS KÖZBEN JÖN MEG A SZERENCSE!!EVÉS KÖZBEN JÖN MEG A SZERENCSE!! 
 

Továbbra is játszhaTovábbra is játszhaTovábbra is játszhaTovábbra is játszhat Puttón, 5t Puttón, 5t Puttón, 5t Puttón, 5----ös és 6ös és 6ös és 6ös és 6----os Lottón, Skandináv Lottón, Luxoron, Kenón, Tippmixen, Totón, Góltotón, os Lottón, Skandináv Lottón, Luxoron, Kenón, Tippmixen, Totón, Góltotón, os Lottón, Skandináv Lottón, Luxoron, Kenón, Tippmixen, Totón, Góltotón, os Lottón, Skandináv Lottón, Luxoron, Kenón, Tippmixen, Totón, Góltotón, 
Jokeren, Tangón. Kaparós sorsjegyeink is vannak!Jokeren, Tangón. Kaparós sorsjegyeink is vannak!Jokeren, Tangón. Kaparós sorsjegyeink is vannak!Jokeren, Tangón. Kaparós sorsjegyeink is vannak!    

 
ÚJ SZOLGÁLTATÁS! UTÁNFUTÓ BÉRELHETİÚJ SZOLGÁLTATÁS! UTÁNFUTÓ BÉRELHETİÚJ SZOLGÁLTATÁS! UTÁNFUTÓ BÉRELHETİÚJ SZOLGÁLTATÁS! UTÁNFUTÓ BÉRELHETİ A NAP 24 ÓRÁJÁBAN A NAP 24 ÓRÁJÁBAN A NAP 24 ÓRÁJÁBAN A NAP 24 ÓRÁJÁBAN....    
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FOLYAMATOSAN INDÍT TANFOYAMOKAT MAKÓN, TELEPHELYÉN. 
 
 

 
 

A  V E Z E T İ  I S K O L A !  
 

A FOLYAMATOSAN INDULÓ TANFOLYAMAINKRÓL ÉRDEKLİDJÖN  A FENTI CÍMEN VAGY TELEFONSZÁMON. 
Ajánlatunk:    részletfizetés   -   számítógépes gyakorlás   -   korrepetálási lehetıség 
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M I N D E N K I  I R O D Á J A  
 

 ADÓBEVALLÁSÁT KÉSZÍTTESSE NÁLUNK! 
 IDÖPONT EGYEZTETÉS A 06 20/9 969 171-ES TELEFONSZÁMON. 
 KÉREM HÍVJON MIHAMARABB! 
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E D I T  V I R Á G  É S  A J Á N D É K Ü Z L E TE D I T  V I R Á G  É S  A J Á N D É K Ü Z L E TE D I T  V I R Á G  É S  A J Á N D É K Ü Z L E TE D I T  V I R Á G  É S  A J Á N D É K Ü Z L E T     
 
KÖZELEG A NKÖZELEG A NKÖZELEG A NKÖZELEG A NİNAP!!NAP!!NAP!!NAP!!    
    
Ezúton szeretnénk Önöknek ajánlani nagy választékban vágott virágokat, cserepes növényeket! 
Ajándék részlegünkrAjándék részlegünkrAjándék részlegünkrAjándék részlegünkrıl:l:l:l:    
Azonnal elvihetı közkedvelt AVON parfümöket, testápolókat, hab- illetve tusfürdıket, arckrémeket, hajápolási termékeket 
KATALÓGUS ÁRON!! 
 
    Ezenkívül MÁRKÁS csokoládékat és MINİSÉGI italokat! 
     Ha bejön hozzánk kedves és baráti kiszolgálásban lesz része!! 
 
      Mindenkit szeretettel várunk: Edit és kolléganMindenkit szeretettel várunk: Edit és kolléganMindenkit szeretettel várunk: Edit és kolléganMindenkit szeretettel várunk: Edit és kolléganıiiii    
 
 
 
 

KISZOMBORI HÍRADÓKISZOMBORI HÍRADÓKISZOMBORI HÍRADÓKISZOMBORI HÍRADÓ Szerkeszti a Szerkesztı Bizottság. Kiadja: Ady Endre Mővelıdési Ház. Felelıs szerkesztı: Nagy Lırinc. Tel.: 
297-465, 06 30/351 82 48, aemh@vipmail.hu. Nyomdai elıkészítés: Kiszombor, Szegedi út 13. 


