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SZÍVBİL GRATULÁLUNK BOKOR JÁNOSNAK! 
 

Kiszombor Község Önkormányzati Képviselı-testülete és a teljes falu nevében gratulálunk 
Bokor János elıadómővésznek abból az alkalomból, hogy március 15-én a Magyar Köztársasági 
Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült. 

A Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt a Köztársasági Érdemkereszt legfelsı fokozata. 
Ezzel a kitőntetéssel fejezi ki a Magyar Köztársaság állami szintő elismerését a magyar nóta 
hagyományainak ápolásában, elıadómővészi munkájában kiválót alkotó, Bokor Jánosnak falunk 
szülöttének. 

Hosszú és kimagasló elıadómővészi pályafutás nyert e magas állami kitüntetéssel méltó 
elismerést. Folytatásához kíván az egész falu közössége jó egészséget és még sok mővészi 
elismerést! 
 

Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
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EBEK VESZETTSÉG ELLENI VÉDİOLTÁSA 
 

Értesítjük Kiszombor lakosságát, hogy ebek veszettség elleni védıoltása a kiszombori Polgármesteri 
Hivatal elıtt az alábbi idıpontokban lesz: 
 

   2009. május 5-én     14-17 óráig 
   2009. május 12-én   15-17 óráig 

 

Az oltás díja 2.500 Ft/db 
Minden három hónaposnál idısebb eb oltása kötelezı. 
A már oltott ebek oltási igazolványait mindenki hozza magával. 
Az oltatlan ebek tulajdonosai ellen az illetékes hatóság a jogszabályban elıírt eljárást megindítja. 
 

Polgármesteri Hivatal 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
A KISZOMBORON MŐKÖDİ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA 

 

Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete támogatni kívánja a település területén mőködı 
társadalmi szervezeteket, hogy ezzel is hozzájáruljon a település lakossága érdekében végzett tevékenységüket. 
  

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A 6-7. OLDALON! 
 

 
 

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S  
 

Kiszombor Község Önkormányzata 
pályázati eljárás keretében történı értékesítésre meghirdeti 

a Kiszombor, Móricz Zs. u. 1. számú, 1446/2. hrsz.-ú ingatlanon lévı (kastély) udvari 
épületek (nem mőemléki melléképületek: porta, mérlegház, csarnok épületek) 

tulajdonjogát bontásra. 
 

A RÉSZLETES FELHÍVÁST A 7-8. OLDALON OLVASHATJÁK! 
  

  

ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTII  HHÍÍRREEKK        
 

Tájékoztatás a képviselı-testület üléseirıl 
 

Február havi soros ülését 24-én, kedden tartotta a település képviselı-testülete. Elsı napirend a „régi” 
mővelıdési ház megtekintése volt. Aktualitását az adta, hogy több helybéli vállalkozó felajánlotta segítségét az 
épület báli és egyéb rendezvényekre használt részének (vizesblokk, elıterek, nagyterem) felújítására, 
csinosítására. A vállalkozók felajánlásukkal már korábban felkeresték az önkormányzatot, és a munkák 
egyeztetése után, februárban azok be is indultak. Az önkormányzat a festési munkákhoz biztosított 
szakembereket.  

A 24-ei ülésen az addigi munkát nézték meg a képviselık, és újabb egyeztetés folyt a további 
felújításokról. Az önkormányzat vállalta a külsı homlokzati festést, az ereszcsatorna javítását, cseréjét és a 
fıbejárati ajtó cseréjét. A megtekintés alapjául szolgált egy késıbbi napirendi pontnak is, melyrıl lenti 
hasábjainkon olvashatnak. 

Az ülés a házasságkötı teremben a polgármesteri jelentéssel folytatódott, melyben Szegvári Ernıné 
polgármester beszámolt az elızı ülés óta eltelt idıszak eseményeirıl, munkájáról. Ezek közül a legfontosabbak 
az alábbiak voltak: 
 

„Dr. Kocsube Sándor állatorvosnál jártunk jegyzı úrral a kóbor ebek befogása ügyében. Eredményes volt, 7 
kutya befogása sikerült. Február 24-én is befogási akció zajlik. 
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Február 20-án Makón a közbeszerzési bizottság ülésén voltam, ahol a buszmegállók kivitelezésérıl döntöttünk. 
Az idei évben meg is kezdik a munkálatokat. 10 településen újítanak fel buszmegállókat. Kiszomborral fogják 
kezdeni.  
Február 23-án a tervezıvel és mőszaki ellenırrel az iskola pályázatának elıkészítésén dolgoztunk. 
Március 1-tıl új közmunkás csapattal fogunk dolgozni az „út a munkához” program keretébıl. 23 fıt 
alkalmazunk, ebbıl 12 férfi, a többi nı. Ebben a programban csak azok vehetnek részt, akik havi jövedelme nem 
éri el a 26 500 forintot. Március 1-tıl alkalmazzuk ıket. Nık közül 3 fıt 8 órában, a többit 6 órában, a férfiakat 
6 órában fogjuk alkalmazni. Ezenkívül van még 5 férfi munkatársunk március 31-ig a makói térségi közmunka- 
program keretében. Célunk, hogy minél több feladatot tudjunk megoldani ezzel a nagyobb létszámú csapattal.” 
 

A polgármesteri jelentést követıen az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-Alföldi Operatív 
Programjának pályázati lehetıségeirıl tárgyaltak képviselıink. Az egyik kiírás témája a „Bölcsıdei ellátást 
nyújtó intézmények infrasrtukturális fejlesztése és kapacitásának bıvítése”. A pályázat lehetıséget nyújt a 
feladatot ellátó épület felújítására, bıvítésére, de mindenképpen kapacitásnövelı fejlesztést kér a pályázótól. A 
téma körüljárásához a népességi adatokat hívták mindenekelıtt segítségül, hisz támogatás akkor nyerhetı el, ha 
az önkormányzat garantálja a gyereklétszám növelését. A népességi adatok alapján és az idei várható születések 
számát figyelembe véve nem biztosítható a növekvı gyereklétszám, így a pályázati feltételeket nem tudja 
önkormányzatunk maradéktalanul teljesíteni. Így sajnos bármennyire is szerette volna, nem tud pályázatot 
benyújtani az önkormányzat, de továbbra is keresi, figyeli a lehetıségeket az épület pályázati összegbıl történı 
teljes felújítására.  

Egy másik pályázati téma a „Közösségi terek fejlesztése”. Ennek kapcsán - ahogy a tájékoztató elején 
olvashatták – a képviselık megtekintették a „régi” mővelıdési házat. A pályázat lehetıséget kínál 
épületbıvítésre, fejlesztésre, felújításra maximálisan 50 millió forint erejéig.  

A község önkormányzata már régóta keresi a lehetıségét annak, hogy a község báli, táncos, nagyobb 
mérető zárt teret igénylı rendezvényeit kellemes, kulturált körülmények között szervezhesse. Az új mővelıdési 
ház nagyterme lejtıs, rögzített székes így ilyen célra nem alkalmas. A régi épület állaga pedig már nem méltó az 
ilyen rendezvényekhez. Ezért több lehetıséget is megvizsgáltak képviselıink.  

Felmerült a tornacsarnok küzdıterének alkalmi, rendezvényekre történı szınyegezése. Ennek 
költségeirıl árajánlatok formájában tájékozódtak, de a jelentıs költségek miatt elvetették. Pályázni kívánt a 
testület a Rónay-kúria emeleti szintjének rendezvényteremmé alakítására. Ott a kötelezı, lifttel megoldható 
akadálymentesítés költsége gördített akadályt a pályázat elé.  

A jelen kiírásra mindenképpen szeretne pályázatot beadni önkormányzatunk. A testület döntése alapján 
az új mővelıdési ház bıvítéseként az udvar felıli részre, egy 200 m2-es táncterem építésére pályázik. A 
költségek kidolgozására pályázat-elıkészítı munkára van szükség. A kiírás megjelenése várhatóan 2009 
harmadik negyedéve.  

A képviselık döntöttek arról is, hogy a megoldás megtalálásáig szükséges átmeneti idıszakra továbbra 
is a régi mővelıdési ház fog rendezvényteremként funkcionálni. A vállalkozók felajánlását megköszönték, és 
további forrásokkal egészítik ki, így a mővelıdési ház régi épülete közös erıvel kívül és belül is megújul, 
csinosodik.  

Az ÚMVP program másik pályázati témája az „Egyenlı esélyő hozzáférés a közszolgáltatásokhoz, azaz 
az akadálymentesítés. Ezen a pályázaton két épületét, a Polgármesteri Hivatal és a mővelıdési ház 
akadálymentesítését kívánja megpályázni.  

A munka szintén pályázat elıkészítéssel folytatódott. Képviselıink döntöttek arról, hogy egyetértenek 
azzal, hogy Makó Város Önkormányzata, mint vezetı partner pályázatot nyújtson be a Magyarország-Románia 
Határon Átnyúló Együttmőködési Program felhívására „Szeged –Temesvár – Szeged – Arad kerékpárút” 
címmel, melyben Kiszombor is együttmőködı partner.  

A több település együttmőködésével (Klárafalva, Ferencszállás, Kiszombor, Makó, Deszk, 
Cenad/Csanád/, Sannicolau Mare/Nagyszentmiklós/) megvalósuló pályázat egy olyan kerékpárút építését teszi 
lehetıvé, mely a már elkezdett, Klárafalva határáig érı kerékpárutat meghosszabbítva összekötné a 
magyarországi és romániai határmenti településeket. Zombor esetében ez a már meglévı Kiszombor – Makó 
kerékpárút felújítását is tartalmazná.  

A képviselıknek meg kellett vitatniuk, hogy az új, Ferencszállás felıl érkezı kerékpárút a falun kívül 
vagy belül haladjon. A hosszas vita és mérlegelés után a szavazatok aránya a falun belül futó javára döntött. Ez 
azt jelenti, hogy a nagyállomásnál jönne be, végighaladna a Szegedi utcán egészen a központi körforgalomig, 
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onnan a Makói utcát követıen a Nagyatádi utcán és a Szántó Kovács utcán haladva hagyná el a falut, és 
csatlakozna a már meglévıhöz, mely mint fentebb olvashatták, felújításra kerülne.  

A pályázati költségek Kiszombort érintı része a pályázati önrész, mely 16 764 717 Ft. Képviselıink ezt 
kedvezınek tartják azt figyelembe véve, hogy a meglévı Kiszombor – Makó kerékpárút saját erıbıl történı 
újjáépítése kb. 35 millió forintba kerülne. A pályázathoz csatlakozva ez a fenti önrész összegébıl, azaz 
kevesebb pénzbıl valósulna meg. 

A Rónay-kastély nem mőemléki melléképületei bontásával korábban már többször foglalkozott a 
képviselı-testület. A raktárépületek nem képezik részét a mőemlék épületnek; elhanyagoltak, leromlott 
állagúak, felújításuk gazdaságtalan, ezért célszerő azokat elbontani. Már 1997-ben, a tulajdonjog 
megszerzésekor a Kulturális Mőemlékvédelmi Hivatal bontási kötelezettséget rendelt el, és ehhez engedélyt is 
adott. A bontással és tereprendezéssel jóval szebb, barátságosabb, esztétikusabb településközpont alakítható ki.  
A község önkormányzata a bontás meghirdetése elıtt értékbecslést kell kérjen ingatlanforgalmi-igazságügyi 
szakértıtıl. Ennek megrendelésérıl döntöttek, mely a soron következı testületi ülésre készül el.  

Délután három órától képviselıink Klárafalva és Ferencszállás képviselıivel közösen folytatták az ülést. 
A téma a közösen, társulásban mőködtetett intézmények költségvetésének elfogadása volt. Ezek az intézmények 
a szociális intézmény, az iskola és az óvoda.  
 

Március utolsó keddjén, 31-én tartotta soros ülését a képviselı-testület. Elsı napirendben Szegvári 
Ernıné polgármester tájékoztatta a képviselıket a februári ülés óta eltelt idıszakról, melybıl a legfontosabbak 
az alábbiak voltak: 
 

„Folyamatban van a közbeszerzési eljárás a közétkeztetési ellátásra. Eltelt 3 év és a közbeszerzési törvény 
értelmében nekünk a közétkeztetésre, gyermekétkeztetésre ki kell írnunk a közbeszerzési pályázatot a vendéglı 
üzemeltetésével együtt. A Szegedi Kék Csillag Bt.-vel voltunk szerzıdésben, ami lejárt három év után. Így újból 
pályáztatnunk kell, nyílt közbeszerzési eljárás formájában.  
Dolgozunk a külterületi csatornák felújításával kapcsolatos pályázat elıkészítésén. 
Folyik az egyeztetés a DÉMÁSZ-szal az Óbébai utca végén lévı tanyák villamosításáról. Jelenleg egy 
vállalkozás hálózatáról kapják az áramot. Most folyik a független hálózat kiépítésérıl az egyeztetés.  
Újabb pályázati ellenırzési forma jelent meg, melyben az elıkészítést is ellenırzik. A LEADER pályázataink 
közül kettınek, a Vályogos-tó és a templom elıtti tér felújításának elıkészítési szakaszát ellenırizték. 
Kezdeményezem, hogy a március 15-ei, rendhagyó, mozgalmas, színvonalas megemlékezés megvalósításában 
részt vevı pedagógusoknak, diákoknak, technikai segítıknek képviselı-testületi határozati formában mondjon 
köszönetet.” 
 

A képviselı-testület egyetértett a polgármesterrel abban, hogy határozati formában köszönetet mondjon 
a Dózsa György Általános Iskola megemlékezésben szereplı, részt vevı diákjainak, a felkészítı és segédkezı 
pedagógusoknak, a hangtechnikát biztosítóknak, a dekorációt és szervezési munkát végzı mővelıdési házi 
alkalmazottaknak. (a szerk.) 
 

Március 28-án Balázs Zoltán képviselıvel Nagyszentmiklóson a Bartók-emlékünnepségen vettünk részt.” 
 

Második napirendben a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatási rendeletet 
módosította a testület. A 2009. január 1. napján életbe lépett rendelet szerint 50%-os díjkedvezménybe 
részesültek azok a 120 literes edényzettel rendelkezık, akik megfelelnek az alábbiaknak: 
 

a. egyedül élı 65. életévét betöltött nyugdíjas, amennyiben havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét – 57 000 Ft/fı 

b.  önálló háztartásban élı 70. életévüket betöltött házaspár, ill. élettársak, amennyiben az egy fıre jutó 
jövedelmük nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének másfélszeresét – 
42 750 Ft/fı 

A képviselı-testület Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottsága az év elején hatályba 
lépett rendeletet alkalmazásából származó tapasztalatok alapján célszerőnek tartotta enyhíteni az alábbiak 
szerint: 
 a 120 literes szabványedényzet hulladékkezelési közszolgáltatási díja 50%-ának megfelelı 
díjkedvezményre jogosult írásbeli kérelemre: 
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a. az egyedül élı 65. életévét betöltött nyugdíjas személy (ingatlantulajdonos), amennyiben havi jövedelme 
nem haladja meg a 70 000 forintot. 

Az 50 %-os díjkedvezmény fennmaradó részét az önkormányzat téríti meg a szolgáltatónak. 
Március elején megjelent a bölcsıdék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére kiírt 

pályázat, melynek keretében lehetıség nyílik a bölcsıde és az óvoda kisebb mértékő felújítására. A költségek 
80%-át fedezı pályázatból a bölcsıde nyílászáróit, a padozatok cseréjét, a főtés korszerősítését, belsı festést és 
vizesblokk felújítását lehet elvégezni. Az óvoda szárnyépületében is hasonló munkák végezhetıek el: 
nyílászárócsere, belsı festések, vizesblokk-felújítás, parkettafelújítás.  
 

A pályázat költségvetése: 
 

Bölcsıde 
önkormányzati önrész 6 004 382 Ft 
igényelt támogatás 20 000 000 Ft 
összesen 26 004 382 Ft 
 

Óvoda 
önkormányzati önrész 6 445 336 Ft 
igényelt támogatás 20 000 000 Ft 
összesen 26 445 336 Ft 

2009-ben is meghirdette a Csongrád Megyei Közgyőlés Elnöke a Települési Pályázat Elıkészítı Alap 
pályázatot, melynek célja, hogy ösztönözze a megye településeinek pályázati munkáját azzal, hogy a pályázatok 
elıkészítéséhez szükséges anyagi forrást biztosítsa.  

Kiszombor Község Önkormányzata pályázik a támogatásra, hisz a képviselı-testület februári ülésén 
döntött a mővelıdési ház, a Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény és a Polgármesteri Hivatal 
akadálymentesítési-pályázat beadásáról. Az elnyerhetı támogatásból elkészíthetık a fenti pályázatok engedélyes 
tervdokumentációi.  

Az ülés folytatásában az elızı ülésen hozott döntés alapján megtárgyalták a Rónay-kastély nem 
mőemléki melléképületeinek bontására vonatkozó ingatlanforgalmi igazságügyi szakértıi véleményt, mely a 
bontás meghirdetésének feltétele és alapja. A testület határozott a bontás meghirdetésérıl. (a 7. oldalon 
olvasható) 

Kiszombor képviselı-testülete január 27-én megtartott ülésén döntött arról, hogy szándékában áll 
együttmőködıként részt venni Makó Város Önkormányzata által a Magyarország–Románia Határon Átnyúló 
Együttmőködési program „Szeged-Temesvár határon átnyúló kerékpárút fejlesztés” címmel benyújtandó 
pályázatban. 

A testület fenti szándékán túl határozott arról is, hogy a kerékpárút nyomvonala a község belterületén 
haladjon, a „nagyállomás”, Szegedi utca, fıtéri körforgalom, Makói utca, Nagyatádi utca és a Szántó Kovács 
utcán, itt csatlakozva a már meglévı kerékpárúthoz. 

A február 9-én megtartott rendkívüli ülésen döntöttek a pályázat benyújtásáról, az önerı vállalásáról, 
valamint arról, hogy a benyújtandó pályázatban együttmőködıként részt kíván venni településünk. Döntöttek 
arról is, hogy a pályázat benyújtásával összefüggésben összesen: 16.764.717,- Ft önerıt biztosítanak. 

A március 17-én megtartott falugyőlésen több lakos hangot adott azon véleményének, hogy a tervezett 
kerékpárút Szegedi utcai nyomvonalával nem ért egyet, illetve jelezte azt, hogy véleményük a jelzett utcában 
lakók álláspontját tükrözi. 

A lakossági vélemények megismerése, a kerékpárút megvalósításával kapcsolatos köz- és magánérdek 
egyeztetése, a lehetséges mőszaki megoldások lakossággal történı ismertetése érdekében lakossági fórum 
megrendezését és ennek keretében párbeszéd lefolytatását szavazták meg képviselıink. (a lakossági fórum 
pontos idıpontjáról tájékoztatás késıbb várható – a szerk.) 

A közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény (2007. évi CLXXXI.) 2008. április 
1-jével lépett hatályba. Hatálya kiterjed minden államháztartáson kívülre folyósított pénzügyi támogatásról 
szóló döntésre. A törvény hatálya alá tartoznak a helyi önkormányzatok által a társadalmi szervezeteknek 
nyújtott támogatása is. A törvénynek eleget téve a támogatások pályázati úton ítélhetık oda. A pályázati 
feltételeket a képviselık megtárgyalták és elfogadták (a 6-7. oldalon olvashatják). 

Ötödik alkalommal szervez a Magyar Közút Kft. országos szemétgyőjtési akciót. Idén is megkereste az 
önkormányzatot az akcióhoz való csatlakozással a kft. Képviselıink az elızı évekhez hasonlóan döntöttek 
arról, hogy április 22-én, a Föld napján településünk csatlakozik az országos szemétgyőjtési akcióhoz (a 18. 
oldalon olvashatják) 

Az ülés utolsó napirendjében a Rendırség tartott tájékoztatót éves munkájáról. Tájékoztatójában 
elhangzott, hogy a Rendırség és a korábbi Határırség szervezeti egyesülése folyamatos, hamarosan egy 
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telephelyre kerülnek, a Régi Makói utcán lévı laktanya épületébe. Pozitív hozadéka a létszámbeli fejlıdés lesz, 
hisz jóval több rendıri és határrendészeti jogkörrel egyaránt ellátott egyenruhás lesz állományban. 
 

PPÁÁLLYYÁÁZZAATTII  HHÍÍRREEKK        
 

A Kiszombori Híradó korábbi számaiban olvashattak már arról, hogy a Dél-Alföldi Operatív Program 
felhívására Önkormányzatunk benyújtotta pályázatát az általános iskola mindkét épületének felújítására.  
Ezen felhívás kétfordulós. Az I. fordulóban pályázatunk közel 195 millió forint támogatást nyert, és tovább 
léphetett a második fordulós pályázati anyag elkészítéséhez. A II. fordulós pályázati dokumentációt 2009. 
február 27-ig benyújtottuk, pályázatunkat befogadta a Közremőködı Szervezet.  
Döntés az elkövetkezendı hetekben várható. Amennyiben a második fordulóban is sikeres lesz pályázatunk, 
akkor júniusban, a tanév végén megkezdıdhetnek a felújítási munkálatok az általános iskolában. 
 

A Makói Kistérség Többcélú Társulása pályázatot nyújtott be a tavalyi évben a Közösségi Közlekedés 
fejlesztésére a Makói Kistérségben. A pályázat támogatást nyert, így ennek köszönhetıen Kiszomboron is 
megújul a hat buszmegálló. Buszvárók, kerékpártároló és a buszmegállóhoz vezetı járdák újulnak meg idén 
ıszig. 
 

Kiszombor Község Önkormányzata 2009. április 3-án két pályázatot nyújtott be a 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelet 
alapján; egyik pályázatot a bölcsıde, másik pályázatot az óvoda épületének kisebb mértékő infrastrukturális 
fejlesztésére. Nyertes pályázataink esetén a bölcsıdében és az óvodában sor kerülhet a nyílászárók cseréjére, a 
padozatok cseréjére és a vizes blokkok felújítására, valamint a bölcsıdében főtéskorszerősítésre. Döntés ez év 
májusában várható. 
 

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

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 

A KISZOMBORON MŐKÖDİ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA 
 

Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete támogatni kívánja a település területén mőködı 
társadalmi szervezeteket, hogy ezzel is hozzájáruljon a település lakossága érdekében végzett tevékenységüket. 
 

I. A pályázaton való indulás feltétele 
• települési mővelıdési, sport, érdekvédelmi közéletben való aktív részvétel, rendezvények szervezése, 

maradandó értékek létrehozása, illetve a közösség érdekében végzett egyéb tevékenység, mely alkalmas 
arra, hogy hozzájáruljon a településen élık életminıségének javulásához, öregbíti a település jó hírét, 
továbbá hitelesen képviseli és támogatja a Képviselı-testület általános célkitőzéseit, 

• társadalmi szervezetenként legalább egy éve mőködik a településen, 
• a pályázó társadalmi szervezet pályázatát, a kötelezı adatokat, illetve mellékleteket a pályázatra nyitva 

álló határidın belül nyújtja be 
 

II. A pályázat keretében nem támogathatók: 
1. azon szervezetek, amelyek a támogatást nem a megállapodásban foglaltak szerint használták fel, 

és a szerzıdés ilyen irányú módosítását nem kezdeményezték 
2. politikai tevékenységet folytató szervezetek, pártok 
3. azon szervezetek, melyek a pályázatra nyitva álló határidın túl nyújtották be pályázatukat, illetve 

azon szervezetek, melyek hiánypótlásukat a rendelkezésre álló határidın belül nem pótolták 
4. azon szervezetek, amelyek pályázati dokumentációja nem tartalmazza a pályázat által kötelezıen 

elıírt adatokat, mellékleteket és ezen adatokat a hiánypótlásra nyitva álló határidın belül nem 
pótolják 

5. azon társadalmi szervezetek, melyek tevékenységét pályázaton kívül, együttmőködési 
megállapodás keretében támogatja a Képviselı-testület 

 

III. A pályázaton felosztásra kerülı keretösszeg: az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 
7/2009.(II. 25.) KKÖT rendelet határozza meg 
 

IV. A pályázó adatairól a pályázati adatlapon nyilatkozik. 
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V. A pályázat kötelezı mellékletei: 
o a pályázó szervezet tevékenységének rövid ismertetése, 
o a tárgyévi tervezett költségvetése, az összeg tervezett felhasználása (Tételes bevételek és kiadások), 
o beszámoló a tárgyévet megelızı év teljes költségvetésérıl, 
o rövid beszámoló és értékelés az elızı évi tevékenységrıl, a pályázó szervezet elızı évben megvalósult 

költségvetésének ismertetése, és abban az önkormányzati támogatás felhasználásának részletes 
kimutatása, 

o a társadalmi szervezet nyilvántartásba vételérıl szóló bírósági végzésnek az egy évnél – vagy ha közben 
változás volt, attól az idıponttól – nem régebbi egyszerő másolata, 

o nyilatkozat a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. 
§-a alapján, 

o a társadalmi szervezet hatályos alapító okirata, illetve alapszabálya 
 

VI. A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja: A pályázatot Kiszombor Község Önkormányzata 
Képviselı-testületének címezve, a Polgármesteri Hivatalba (6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.) kell 
benyújtani zárt borítékban úgy, hogy az 2009. május 4-én 15:00 óráig megérkezzen. 
 

VII. Kapcsolat, megállapodás, a pályázat értékelésének idıpontja 
� A pályázók a döntésrıl 8 napon belül írásban értesítést kapnak. 
� A pályázaton elnyert pénzösszeg átutalása a Képviselı-testület támogató döntését követı támogatási 

szerzıdés megkötését követı 15 napon belül történik. 
� A kifizetés feltétele, hogy Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a támogatás 

felhasználásáról minden egyes szervezettel külön szerzıdést köt, amelyben meghatározásra kerülnek a 
támogatott pályázati célok. A szerzıdés aláírásának végsı határideje a Képviselı-testület döntésének 
kézhezvételétıl számított 15. nap. A támogatás felhasználásával kapcsolatban Kiszombor Község 
Önkormányzatának Képviselı-testülete utólagos elszámolási kötelezettséget ír elı, melynek határideje 
2010. január 31. 

� A pályázó, a pályázat benyújtásával egyidejőleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy az elnyert támogatási 
összeg felhasználásának ellenırzése céljából az önkormányzat által felkért személy részére betekintési 
jogot biztosít. 

� A pályázatok bontását a Képviselı-testület Pénzügyi Bizottsága végzi 2009. május 5-én. 
� A pályázat benyújtására nyitva álló határidın belül benyújtott pályázatok tekintetében a formailag 

hiányos pályázat benyújtóját a Képviselı-testület Pénzügyi Bizottsága 8 naptári napos határidıvel 
hiánypótlásra szólítja fel. 

� A támogatás odaítélésérıl a Képviselı-testület dönt a Pénzügyi Bizottság véleményének ismeretében, 
2009. május 26-ai rendes ülésén. 

 

Az adatlap és a részletes pályázati felhívás átvehetı: a Polgármesteri Hivatalban (6775 Kiszombor, 
Nagyszentmiklósi u. 8.) 
Tájékoztatás kérhetı a 62/525-090 telefonszámon 
 

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

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S  
 

Kiszombor Község Önkormányzata pályázati eljárás keretében történı értékesítésre meghirdeti 
a Kiszombor, Móricz Zs. u. 1. számú, 1446/2 hrsz.-ú ingatlanon lévı (Kastély) udvari épületek (nem 

mőemléki melléképületek: porta, mérlegház, csarnok épületek) tulajdonjogát bontásra 
 

Az elbírálás szempontjainál elsıdleges szerepet a vételi ajánlat összege kapja, a magasabb összegő vételi ajánlatot tevı 
pályázó ajánlata lesz a nyertes. 
A pályázat elbírálásánál szerepet kapnak a fizetési feltételek, azaz amennyiben két, vagy több pályázó azonos 
vételárat ajánl, úgy az önkormányzat számára kedvezıbb fizetési feltételeket vállaló pályázó ajánlata lesz a nyertes. 
A pályázónak a pályázatban vállalnia kell nyertessége esetén: a keletkezı összes hulladék kibontását, elszállítását 
és elhelyezését, így a veszélyes hulladékét (hullámpala) is a szerzıdés megkötését követı 120. napon belül. Az 
elvégzendı munka tartalmazza a betonaljzat és az alapok bontását és elszállítását is, illetve a közmővek 
megszüntetését/kiváltását és a bontás utáni tereprendezést. 
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A bontást végzı nyertes pályázó által vállalt, fent meghatározott kötelezettségek – szakszerő és határidıben történı – 
teljesítésének biztosítására a nyertes pályázó a vételár megfizetésével egyidejőleg – a vételáron felül – bruttó 3.000.000,- 
Ft összegő óvadékot köteles megfizetni. Amennyiben a nyertes pályázó fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, a 
szükséges munkálatok elvégzését az önkormányzat az óvadékösszeg terhére biztosítja, szerzıdésszerő teljesítés esetén az 
óvadék összege visszajár. 
A pályázónak a pályázatban vállalnia kell nyertessége esetén, hogy a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal bontást 
engedélyezı határozatában foglaltaknak maradéktalanul eleget tesz. 
 

Az adatlap és a részletes pályázati felhívás átvehetı: a Polgármesteri Hivatalban (6775 Kiszombor, 
Nagyszentmiklósi u. 8.) 
A pályázat határideje, benyújtásának helye: 2009. április 20., a fenti címen. Amennyiben szükséges, a második forduló 
határideje: 2009. április 24. 
Tájékoztatás kérhetı a 62/525-090 telefonszámon 
A melléképületek megtekinthetık: munkanapokon elızetes egyeztetés alapján. 
 

ÓÓVVOODDAAII  HHÍÍRREEKK        
 

T a v a s z i  z s o n g á s  a z  o v i b a n  
  

Az iskola-óvoda átmenet megkönnyítését elısegítı programjaink 

      
Február 10-12.: nyílt napra, iskolalátogató bemutató tanórákra voltunk hivatalosak az iskolába, ahol a tanító nénik 
kedvesen, játékosan próbáltak kedvet csinálni az elsı osztályhoz. A nagycsoportos ovisaink megismerkedhettek az iskola 
épületével, az osztálytermekkel, a leendı tanító nénikkel. Elkísértek bennünket a szülık is, hiszen már mindenki lélekben 
készül az iskolakezdésre.  

    
Nekünk, óvodapedagógusoknak nagyon fontos, hogy a gyermekek fejlıdését továbbkísérjük. A gyerekek és a 

tanító nénik meghívására februárban bemutatóórákon vehettünk részt. A jelenleg másodikos volt Bajnok csoportosok 
pedig farsangi együttünneplésre hívták a volt óvó nénijeiket és daduskájukat. 

Új lehetıségként, február 13-án itt helyben, az óvodánkban került sor az iskolaérettségi-felmérésekre. Felkészült 
szakemberek vizsgálták a gyerekeket annak érdekében, hogy minél pontosabb szakvéleményt tudjunk adni a szülık 
kezébe. 
 

Február 18-án és 24-én a tanító nénik is visszalátogattak a nagycsoportokba, ahol a nyílt napon a gyermekek játékos 
tevékenységeit látva meggyızıdhettek a „kirepülı” gyerekek iskolakészültségérıl. 

 

Február 18: 
 Szülıi kezdeményezésre létrejött angol-ovi bemutatóján az érdeklıdık meggyızıdhettek a korai, játékos 
nyelvtanulás eredményességérıl, lehetıségeirıl. 
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Nevelési értekezletünkön szakmai egyeztetésre, tapasztalatcserére hívtuk a bölcsıde dolgozóit a szorosabb, 
gördülékenyebb együttmőködés érdekében. Megbeszéltük a minıségfejlesztési kérdıívek eredményeit és további 
feladatokat, fejlesztési területeket jelöltünk ki a következı évre. A délután folyamán továbbképzésen vettünk részt, 
melyet Hepp Attiláné szakértı tartott az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése érdekében. 
Február: 
Farsang. A telet, a hideget vidám maszkabállal búcsúztattuk óvodánkban. Az apróságok izgatottan várták a farsangi 
mulatozást, melyben helyet kapott egymás csoportjainak meglátogatása, jelmezes felvonulás, eszem-iszom, dínom-dánom 
kifulladásig.  
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Március 7: 
OVIBÁL. Egyre többen vagyunk az Ovibálon, évrıl évre nagyobb az érdeklıdés. Az idén éppen 200-an voltunk, 

ezzel rekordot döntöttünk. Mindehhez hozzájárult, hogy igyekeztünk mindenki zenei igényeit kielégíteni. A gyerekek 
nagyszerő jelmezes táncos produkciója emelte az est színvonalát. Természetesen a finom és változatos koktélok és ételek 
is hozzájárultak a sikerhez. A bál hangulatát igazolja, hogy sokszor majdnem kicsinek bizonyult a táncparkett, s voltak, 
akik hajnal 5-ig mulattak.  

 
Köszönjük mindazok segítségét, akik adományaikkal, felajánlásaikkal és részvételükkel segítették a 12. ovibál 

megrendezését és lebonyolítását, és ezáltal támogatták a „Mosolygó Gyermekarcok” Alapítványt.  
Aranykereszt Gyógyszertár, Bábel Zita, Bábelné Miskolczi Zsuzsanna, Bacsa György, Bajusz Jánosné, Balázs 

Ferencné, Balázs Zoltán, Balázsné Komlódi Éva, Baranyi István és neje, Baranyi Krisztina, Barbie Szalon, Barci Trans 
Kft, Beinschtróth Gábor, Békési Ferenc, Bodré András, Bodré Andrásné, Börcsök László, Börcsökné Balázs Márta, 
Budai Jánosné, Budai Mónika, Budainé és Társai Bt. Csepkó Gáborné, Dávid László, Dénes Andrásné, Dobai Tamás, 
Dorogi Tiborné, Durmicsné Kovács Katinka, Edit virágüzlet, Fix diszkont Kiszombor, Fodorné Varga Tímea, Gazsi 
Gábor, Haklik János, Halász Jánosné, Hatvani Józsefné, Horog László, Horogné Kispál Éva, Horváthné Ács Krisztina, 
id. Baranyi Sándor, id. Németh Jánosné, ifj. Baranyi Sándor, Janiné Gazdag Ildikó, Juhász Kálmán, Kakuja írószer 
Makó, Kasza Ilona, Katona Józsefné, Kelemen Andrea, Kerekes Róbertné, Kis Jakabné Mezı Zsuzsanna, Kiss Gézáné, 
Kiszombori Takarékszövetkezet, Klonkáné Szemrédi Szilvia, Kocsis Jánosné, Kohajdáné Ember Zita, Kószóné Sztraka 
Anasztázia, Kovács Gáborné, Kovács Jenı, Kovács Jenıné, Kovácsné Vincze Zsuzsanna, Kozma István, Liget fürdı, Lin 
Hua Kiszombori Kínai üzlet, Lırincz Mária Magdolna, Makói Rendırség, Mandákné Vas Szilvia, Maros Malom, Méreg 
József, Minimanó játékbolt, Nagy Attila, Nagy Gyula, Nagy Lajos, Naumann Ernıné, Németh Angéla, Németh János, 
Oláh Mihály, Panyor Mária, Puszta Tel, Putnoki István, Putnokiné Kovács Mariann, Roccó Étterem Makó, Rónay Ottó, 
Selectív hajstúdió, Simor Gáborné, Snow Fox, Süli Zsolt, Süveg Péter, Szabó Lajosné, Szabó Zoltánné, Szabóné Uracs 
Ildikó, Szegvári Ernıné, Szekeres András, Szekeres Krisztián, Szeles József, Szemrédi Istvánné, Szilvási Sándorné, Szőcs 
Gábor, Tábori Zoltán, Tenczer Csaba, Terhes Józsefné, Terhes Sándorné, Tóth Edit, Tóth Ferencné, Tóth Józsefné, Tóth 
Könyvkiadó, Tóthné Kádár Gabriella, Török Dezsı, Üvegtigris, Varga Péter, Vízhányó Mária, 

Külön szeretnénk megköszönni a Rónay-kúriának és dolgozóinak az ízletes és bıséges vacsorát, az igényes 
terítéket, Haklik Jánosnak és ifj. Szeles Józsefnek a finom koktélok elkészítését, Hajdú Istvánnak és ifj. Baranyi 
Sándornak a hangulatos zenéket.  

Az óvodabált megelızıen szép összefogásnak lehettünk tanúi. Néhány kiszombori kezdeményezte a régi 
mővelıdési ház szebbé tételét, s e kezdeményezés mögé azután többen is odaálltak. Ennek az összefogásnak 
köszönhetıen mi már kellemes környezetben tudtuk megtartani az ovibálat. Ezúton szeretnénk minden kedves segítıkész 
kiszomborinak megköszönni mind a kezdeményezésüket, mind pedig az anyagi, illetve munkájukkal történı 
hozzájárulásukat. Fontosnak tartjuk, hogy a falu minden lakosa értesüljön errıl, hiszen napjainkban sajnos ritka az ilyen 
karitatív összefogás. Mindenki nevében köszönjük! 

 

A Térségi Óvodai Munkaközösség meghívására a földeáki „Gyermekmosoly” óvodába kaptunk meghívást 
szakmai bemutatóra március 26-án.  Négyen megismerkedhettek meg a Montessori-módszer gyakorlati alkalmazásával, 
az egyéni fejlesztés eszközeivel, módszereivel.  

 

„Neveljünk együtt” szakmai projekt programunk 
 

Április 1-jén a „Neveljünk együtt” elıadássorozatunk 2. alkalmaként dr. Szabó Éva pszichológus 
tolmácsolásában hallhattunk elıadást „Kis gyerek, kis gond ..” címmel, mely a gyermeknevelés szépségeibe és buktatóiba 
vezetett be minket és minden érdeklıdıt. 
 

 Április 8-át nyitott családi programként a húsvét jegyében töltjük, ünnepi készülıdéssel, tojásfestéssel, „nyuszi-
táncházzal”. Az udvaron, üstben fızzük a sonkát, tojást, sıt fonott kalács és csoki tojás is kerül a gyerekek tányérjára. 
Szeretettel várjuk a szülıket, nagyszülıket, rokonokat, hogy a gyerekekkel s az óvoda dolgozóival együtt készülhessünk 
erre a hagyományápoló, oly sok szépséget rejtı ünnepre. 
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 Ezen a napon 17 órától a „Neveljünk együtt” elıadás-sorozat zárásaként „Szülı és az óvodapedagógus 
együttmőködése” címmel hallgathatunk elıadást. 
 

Április 17.: 
 Néptáncbemutató lesz a Tornacsarnokban, a nagycsoportosok elıadásában, melyre minden érdeklıdıt szeretettel 
várunk! 

Törökné Jani Edit óvodapedagógus 
 

Pályázatok, versenyek eredmények 
 Február 6-án a deszki Móra Ferenc versmondó versenyen Horog Ádám középsı csoportos óvodásunk 
mesekönyv jutalomban részesült, İ is és Panyor Zsombor nagycsoportos óvodásunk is oklevelet kapott.  
 Március 3-án megrendezésre kerülı Népdaléneklési versenyen, Makón Petrik Réka és Tóth Ágota a 
Napraforgó csoportból különdíjat kaptak. 
 Március 12. „Utazás az Óperenciás tengeren túlra” címő térségi rajzpályázat I. helyezését érte el Tenczer 
Franciska a Micimackó csoportból, dicsérı oklevelet kaptak Benkı Bernadett, Dancsi Péter a Napraforgó csoportból 
és Varga Eszter a Micimackó csoportból. 

 
Március 19:  

Házi versmondó versenyen vehettek részt a jelentkezık a Községi Könyvtárban, ahol a Királyhegyesen 
megrendezésre kerülı kistérségi ovis versenyre továbbjutókat választották ki a zsőri tagjai; Nagy-György Jánosné Marika 
néni, a könyvtár vezetıje, Endrész Erzsébet, a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör elnöke, valamint az Ady Endre 
Mővelıdési Ház igazgatója, Nagy Lırinc.  

Az április 9-i versenyre továbbjutottak Horog Ádám a Delfin csoportból, Váradi Vivien és Kis Bence a 
Micimackó csoportból és Dinka Boglárka a Klárafalvai tagintézménybıl.  

Ügyes, talpraesett kiállásukért emléklapot és ajándékot kapott még: Csuhaj Dorottya, Karika Márk, Süveg Merse 
Péter, Baranyi Sándor, Békési Ádám, Balázs Zsófia, Furulyás Kristóf, Naszradi Réka - a kiscsoportos korosztályban, 
Kohányi Attila a középsıs korcsoportból, Panyor Zsombor, Benkı Bernadett, Baranyi Fanni, Petrik Réka és Molnár 
Brigitta a nagycsoportos korosztályból.  

Különdíjat kapott Udvarhelyi Péter a Delfin csoportból.  
Köszönet a gyermekeket felkészítı pedagógusoknak!! 

 
Sikeres Közoktatási Közalapítványi pályázatunknak köszönhetıen óvodánk 2 új tornaszınyeggel, egy kispaddal 

gazdagodott, valamint egy zárható kültéri hirdetıtáblával. 
Az IPR pályázat eredményeként barátságosabbá válhatott óvodánk, hiszen új függönyök kerültek fel az 

ablakokra. Köszönjük Gera Ferencné Rózsika kolleganınek, hogy vállalta a függönyök varrását. 
 
 

Börcsökné Balázs Márta óvodavezetı 

IISSKKOOLLAAII  HHÍÍRREEKK        
 

IX. Irodalmi Est 
 

„ A mővészet a kimondhatatlan tolmácsa” 
Goethe 

Községünkben szép hagyomány, hogy Irodalmi Esttel emlékezünk az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc eseményeire. 

Az idén március 13-án tettük ezt, amelyre határon túlról, Adáról is jöttek vendégek. 
Az Ady Endre Mővelıdési Ház zsúfolásig megtelt a kultúra iránt érdeklıdı barátokkal. 
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Az est nyitányaként néptáncot, népdalt csodálhattunk meg adai barátaink elıadásában. 
Panyor Zsombor és Horog Ádám óvodások szavalatai után kezdetét vette a vers- és prózamondó verseny.  

A nemes küzdelem elıtt Szabóné Vígh Erzsébet iskolaigazgató lelkesítı gondolatokkal, apró 
fortélyokkal látta el a versenyzıket. 
Igazán színes elıadásokkal készültek az indulók. A könnyed, vidám hangvételő mővek mellett, komolyabb, 
lélekhez szóló lírai alkotások is felcsendültek. 
A zsőri tagjai (Mátó Erzsébet, Kincses Tímea, Bakai Beáta) az idén is igazán nehéz helyzetben voltak a 
díjazottak elbírálásában. 

Lássuk a helyezettek, valamint a felkészítı pedagógusok névsorát. 
 

Kategória Helyezettek Felkészítı 
pedagógus 

1-2. évfolyam I. helyezett: 
Kenyeres Balázs 1. b 
II. helyezett/közönségdíj 
Süli Panna Dorka 1. b 
III. helyezett:  
Matuszka Eszter  2. a 

Vízhányó Mária 
 
 
Vízhányó Mária 
Kádárné Varga 
Szabina 

3-4. évfolyam I. helyezett: 
Raffai Balázs 
II. helyezett: 
Nyistor Viktória 3. b  
III. helyezett 
Papós Nikoletta 4. b 

 
Ada 
 
 
 
Párizsné Kiss Virág 

5-6. évfolyam I. helyezett: 
Tóbiás Vivien 
II. helyezett: 
Horonitz Fanni 
III. helyezett: 
Baranyi Beáta 

Dr. Kertészné 
Mészáros Tünde 
Dr. Kertészné 
Mészáros Tünde 
Baloghné Papós 
Borbála 

7-8. évfolyam I. helyezett: 
Rónai Csilla 8. a 
II. helyezett: 
Harkai Noémi 7. a 
III. helyezett: 
Szeles Brigitta 7. a 

Baloghné Papós 
Borbála 
 
Prónai Éva 
 
Prónai Éva 

Középiskolás és felnıtt 
kategóriában 
       
 

I. helyezett: Balla Nikolett 
II. helyezett: Hegedős Gabriella 
      Emléklapot kaptak: Badicsné 
Szikszai Zsuzsanna, Kasza 
Magdolna, Kasza Lajosné, 
Mátóné Pécsi Mária, Tenczer 
Zsófia 

 

Közönségdíj:  
A„Kiszomborért”Alapítvány’ 
különdíja: 

Süli Panna Dorka 1. b 
Badicsné Szikszai Zsuzsanna 

Vízhányó Mária 

 
Rendezvényünk teret ad a képzımővészet, prózaírás iránt érdeklıdık számára is. 
A mővelıdési ház elıterében egy kis tárlatot láthattunk a képzımővészeti alkotásokból. 
A képzımővész-pályázat különdíjasa: Fejes Roland, aki különleges makettekkel örvendeztetett meg bennünket. 
A beérkezett pályamunkákat a zsőri a következıképpen értékelte.  
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Képzımővészet Helyezett 
Alsó tagozaton 1. Debreceni Anna 

2. Kovács Judit 
3. Forrai Bettina 
4. Bertók Gergı 

Felsı tagozaton 
Felkészítık:  
Oláh Nóra és 
Rónainé Török Csilla 

1. Kajti Krisztina 
2. Harkai Noémi 
3. Tenczer Zita 
4. Hıgyes Edina 

 Felnıtt kategóriában  
Balázs Lászlóné és Tenczerné Kasza 
Mária munkáit csodálhattuk meg. 

 

Nagy öröm, hogy vannak olyan alkotók, akik gondolataikat papírra vetik, és egy-egy történettel örvendeztetnek 
meg bennünket. 
Most pedig megosztjuk a névtelenségbe burkolódzó, írói vénával megáldott tehetségeket: 
 

Prózaírás Helyezett 
Felkészítı: 
Endrész Erzsébet 

általános iskolás kategória: 
1. Balogh Anna 
2. Lakatos Adrián 
3. Kovács Georgina 

felnıtt kategória: 
1. Kasza Magdolna 
2. Czirók Gábor 
3. Szőcs István 
4. Hegedős Gabriella 

 Középiskolás és felnıtt kategóriában 
1. Balla Nikolett 
2. Hegedős Gabriella 

      Emléklapot kaptak: Badicsné 
Szikszai Zsuzsanna, Kasza Magdolna, 
Kasza Lajosné, Mátóné Pécsi Mária, 
Tenczer Szilvia 

 

Rendezvényünk létrejöttéért köszönet illeti Endrész Erzsébet tanárnıt, aki 9 évvel ezelıtt álmodta meg 
az Irodalmi Estet, s azóta szívvel - lélekkel életben tartja. 
Ebben segítségére vannak lelkes kollegái, az iskola magyar munkaközösségének tagjai: 
dr. Kertészné Mészáros Tünde, Baloghné Papós Borbála, Prónai Éva, Kelemen Ágnes,Vízhányó Mária Ágnes, 
Kádárné Varga Szabina, Galó Orsolya, Varga Edit, Engedi Zsuzsanna, Párizsné Kiss Virág. 

A szellemi, szakmai segítségen túl anyagi támogatóinknak is megköszönjük közremőködésüket: 
községünk önkormányzatának, a mővelıdési háznak, a „Kiszombori Diákokért” Alapítványnak, a Dózsa 
György Általános Iskolának, a „Kiszomborért” Alapítványnak, Szabóné Vígh Erzsébetnek, a kiszombori 
takarékszövetkezetnek, a Kiss Mária Hortensia Honismereti Körnek, az Edit virágüzletnek, Baloghné Papós 
Borbálának.  
 

Bízunk benne, hogy jövıre is megrendezhetjük Irodalmi Estünket, s méltóan ünnepelhetjük 10. 
születésnapunkat. 

Kelemen Ágnes 
 

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

MÁRCIUS 15.     -    EMLÉKEZÉS MÁSKÉPPEN 
 

Rendhagyó megemlékezésre hívtuk a község lakosságát a Rónay-kúria körüli térre március 15-én 10 
órára. Úgy gondoltuk, legyen részese mindenki a korhően felidézett pesti eseményeknek. 
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A Pilvax kávéháztól indult a forradalmi tömeg az iskolások vezetésével az egyetemhez (Helytörténeti 
Győjtemény), ahol csatlakoztak az egyetemista fiatalok Petıfi, Jókai és Irinyi kis csoportjához. 

A Landerer nyomdához vezetı úton a tömeg a forradalom „nemzeti indulóját, énekét” mondta lelkesen. 
A nyomdánál (könyvtár) örömmel kapkodtuk el a rikkancsok kezébıl a szabadsajtó elsı termékeit: a Nemzeti 
dalt és a 12 pontot. 

A kerítésre felpattanó „hölgyek” szavalata lelkesített. Táncsics kiszabadítása és kocsira ültetése is nagy 
tett volt. A hívogató zene dallamára a Nemzeti Színházhoz hömpölygött a tömeg, ahol az akkori másik 
meghatározó dal: a Hazám, hazám hangzott el Cseh Antal nagyszerő elıadásában. 

„Laborfalvi Róza”, Hıgyes Edina szavalata után az iskola énekkara Kossuth-nótákat adott elı. 
Az iskola mősora felidézése volt a március 15-ei eseményeknek, ami bensıséges, kellemes hangulatú 

megemlékezés volt. 
Az óvodások mősora után a koszorúzás zárta a rendezvényt.         Endrész Erzsébet 

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

 

A Makói Magán Zene és Mővészetoktatási Intézmény kiszombori kihelyezett tagozata 
tisztelettel meghívja Kiszombor lakosságát 

 

TAVASZI MŐVÉSZETI BEMUTATÓJÁRA 
A TORNACSARNOKBA 

2009. ÁPRILIS 17-ÉN (PÉNTEK) 17 ÓRÁRA. 
 

Köszöntıt mondanak: 
 

dr. Buzás Péter, Makó város polgármestere, 
Szegvári Ernıné, Kiszombor község polgármestere 
 

Bemutatkozó tanszakaink:  -    néptánc tanszak, 
- zenés tanszakok: gitár, zongora, fafúvós, rézfúvós, ütıs, 

és megtekinthetı a képzımővészeti tanszak kiállítása. 
 

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

EEEESSZZII  HHÍÍRREEKK        
 

Tisztelt Lakosság! 
 

Az idei évben is megrendezésre kerül szokásos szőrıvizsgálati programunk, amelyet Egészséghét keretében 
bonyolítunk le. 
 

Nekünk, védınıknek a prevenció, azaz a megelızés elsıdleges feladatunk, amelyet a várandósok, és a 
kisgyermekes családok gondozásán túl a teljes lakosság körében is végzünk programjaink által. Szeretnénk 
röviden szólni a szőrıvizsgálatok fontosságáról. 
A szőrıvizsgálatoknak akkor van értelme, ha a kialakult elváltozásokat idıben felismerik. Pontosan ezért kell 
mindenkinek rendszeresen részt venni vizsgálatokon. 
Hazánkban a halálozási és megbetegedési statisztikákat a szív- és érrendszeri, valamint a daganatos betegségek 
vezetik. Megfelelı, idıben végzett vizsgálatokkal akár a teljes gyógyulásra is van lehetıség. 
 

A várható vizsgálatokról röviden: 

� Szemészeti szőrıvizsgálat, zöldhályog szőrés: szemünk világa az egyik 
legfontosabb kincsünk, a látás és a szem állapotának felmérése segít ennek 
megırzésében; 

� Nıgyógyászati szőrés: rendszeres szőrıvizsgálattal a méhnyakon felismerhetıek 
már az olyan elváltozások is, amelyekbıl az évek során méhnyakrák fejlıdhetne ki; 

� Fül-orr-gégészeti szőrés: manapság egyre gyakoribbak a szájüreg és gége 
rosszindulatú elváltozásai, amelyek egy egyszerő vizsgálattal felismerhetıek; 

� Érsebészeti szőrés: a visszérbetegségek és egyéb érbetegségek idıben való kiszőrésére; 
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� Urológiai szőrés: a férfiak rák okozta elhalálozásának negyedik fı oka a prosztatarák, amely idejében 
felismerve gyógyítható vagy legalábbis visszaszorítható; 

� Bırgyógyászati szőrés: a káros sugárzás okozta bırelváltozások, rosszindulatú anyajegyek felismerése; 

� Audiológiai szőrés: hallásvizsgálat; 

� Pulmonológiai vizsgálat: a krónikus tüdıbetegségek egyre nagyobb számban fordulnak elı, gyakran a 
betegek nem is sejtik, milyen problémával állnak szemben. 

A részletes program a késıbbiekben megtekinthetı a www.kiszombor.hu honlapon, illetve tájékoztatást 
kérhetnek személyesen tılünk, védınıktıl telefonon a 62/297-017-es számon, valamint a 
vedono.kiszombor@gmail.com e-mail címen. 

Üdvözlettel: a védınık 

KKÖÖNNYYVVTTÁÁRRII  HHÍÍRREEKK        
 

„Valóban csodálatos egy igazi könyv ereje! Nem olyan, mint a kıváros, amely évrıl évre töredezik, 
hanem olyan, mint egy megmővelt föld, a szellem földje, amely évrıl évre, századról századra ott áll, és 
minden esztendıben levelet hajt…” 
 

A mai rohanó világunkban nagy öröm számomra, hogy a kiszomboriak érdeklıdése nem csappant az 
olvasás, az írott szó iránt. A könyvtárhasználók megszokták, hogy a könyvtár nemcsak megıriz bizonyos 
dokumentumokat, hanem információs központként is mőködik. 

Az olvasás megszerettetése érdekében folyamatosan törekszünk arra, hogy a gyerekek felfedezhessék 
maguknak azt a világot, amit csak egy könyv, egy irodalmi alkotás megismerése, elolvasása adhat. Az olvasóvá 
nevelést már kicsi korban érdemes elkezdeni. Könyvtári foglalkozásainkat úgy állítjuk össze, hogy minden 
korosztály találjon az érdeklıdésének megfelelı programot. Ebben az évben kiemelt feladatunknak tekintjük a 
legkisebbek, az óvodások és az általános iskolás korúak  bevonását a könyvtári  tevékenységbe.  

Igazán eseménydús volt az elmúlt néhány hét a könyvtár életében. A mindennapi könyvtári 
tevékenységek mellett számos program színesítette tevékenységünket. Szinte minden hétre jutott egy-egy 
kiemelt foglalkozás.  
Idırendi sorrendben szeretném bemutatni ezeket. 
Február 27-én rendhagyó irodalomóra a 2. a osztályosoknak. Témája az irodalmi mővekhez készített 
illusztrációk. A gyerekek feladatul kapták, hogy egy felolvasott, számukra ismeretlen vershez rajzokat, képeket 
készítsenek. Nagyon szép, érdekes „mővek” születtek,  melyeket a könyvtárban kiállítottunk. Az érdeklıdık 
nyitvatartási idıben megtekinthetik, és szavazhatnak a legjobbakra.  
 

 
 

Március 3-án a 7. a osztályos tanulóknak nyújtottunk segítséget egy Mikszáth Kálmán-mő feldolgozásához. 
Március 10-én a Könyvklub foglalkozására került sor. Errıl a kezdeményezésrıl bıvebben olvashatnak Prónai 
Éva tanárnı írásában. 
Március 19-én szavalóversenyt szerveztünk az óvodával közösen. 18 bátor gyerek állt ki a képzeletbeli 
pódiumra, és mondta el versét. Igazán megható volt az a lelkesedés, amit az óvodáskorú apróságok 
közvetítettek a szülık, az óvónık és a többi gyerek számára. Remélem, hogy ezek a gyerekek, akik már kicsi 
korukban megismerkedtek a mesék, mondókák, versek színes világával, késıbb aktív olvasók lesznek.  
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Március 20-án a 3. a osztály látogatott el a könyvtárba. Megismerkedtek a könyvtár szolgáltatásaival, a 
beíratkozás módjával. Örömmel tapasztaljuk, hogy azóta néhány diák beíratkozott, és rendszeres látogatónk lett. 
Március 23-tól tekinthetik meg az érdeklıdık Nagy Dániel grafikáit.  
Nagy Dániel a neves „TÓNUS” Galéria egykori növendéke, jelenleg a Budapesti Gazdasági Fıiskola hallgatója, 
aki évek óta tevékenykedik mások örömére. A Pedellus Tankönyvkiadó több alkalommal felkérte a „Mesék 
neked” c. tankönyvcsalád epizódjeleneteinek illusztrálására.  
A kiállítás április végéig tekinthetı meg a könyvtárban. 
Március 25-én kézmőves foglalkozást tartottunk.  
 

 
Hiszem, hogy kitartó munkával sikerül az embereket meggyızni, hogy a könyvtár nem unalmas hely, hanem a 
mai világban a nélkülözhetetlen információhoz jutás elsıdleges helyszíne. 
 

Nagy-Gy. Jánosné és Vígh Krisztina könyvtárosok 
 

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

Osztályommal rendszeresen látogatjuk a kiszombori könyvtárat. Részt veszünk foglalkozásokon, a 
gyerekek havonta kölcsönöznek, illetve alkalmanként a magyarórákat is itt tartom. A könyvtár dolgozói március 
25-re szerveztek a közelgı húsvét alkalmából kézmőves foglalkozást, melyen az osztályom vehetett részt. 

A gyerekek izgatottan várták a foglalkozást. Az óra elején felelevenítettük ismereteinket a húsvéti 
népszokásokról Nagy-György Jánosné segítségével. Ezt követıen került sor a tojásfestésre. Vígh Krisztina 
elıkészítette nekünk a tojásokat (kifújt tojások, gipsztojások). A foglalkozás során a gyerekek többféle 
technikát próbálhattak ki, és végig örömmel, nagy lelkesedéssel dolgoztak.  

Ezúton szeretnénk megköszönni a könyvtár dolgozóinak az elıkészületeket és a foglalkozást. 
 

Galó Orsolya és a 2. a osztály 
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„Az emberek háromnegyedében él egy költı, aki fiatalon meghal, míg az ember túléli.” 
/Charles Augustin Sainte-Beuve/ 

 

2008 szeptemberében útjára indítottuk hajónkat a szépirodalom tengerén. Megalapítottuk 5 fıvel az elsı 
Kiszombori Könyvklubot. Témánk az irodalom, a nem lexikális tudás és a kultúra bölcsıje. Célunk, hogy 
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összehozzuk azokat az embereket, akik az élet különbözı terein „teljesítenek szolgálatot”, mégis egy dolog 
közös bennük: szeretnek olvasni (vagy csak ezután fognak megszeretni) és beszélgetni.  

Lelkes kis csapatunk vállalta, hogy havonta elolvassa a kijelölt regényt, és egy szép naplementés, estébe 
nyúló délutánon összeül egy kis csemege mellett a helyi könyvtárban zárás után, és „kivesézi” az adott mővet. 
Mára már büszkén mondhatom, hogy túl vagyunk néhány izgalmas és kevésbé izgalmas, jó és kevésbé jó 
választásnak ítéltetett „alapmővön”. Örömünkre igen nagy érdeklıdés fogadta újításunk. Ha valaki úgy érzi e 
rövid kis cikk elolvasása után, hogy kedvet kapott, és van annyira elszánt és fanatikus, hogy tagnak is 
jelentkezzen, az megteheti a könyvtárban.  
 

„A különbség regény és valóság között? A regénynek kell, hogy legyen valami értelme.” 
/Tom Clancy/ 

     Prónai Éva 
 

KKÖÖZZÉÉRRDDEEKKŐŐ  IINNFFOORRMMÁÁCCIIÓÓ  
 

HIRDETMÉNY 
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE 

 

2009. JÚNIUS 7-RE 
KITŐZTE AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSÁT. 

 

Kiszombor községben az alábbi szavazókörökben élhetnek szavazójogukkal a választópolgárok: 
 

1.  számú szavazókör:  Nagyszentmiklósi u. 8. 
2.  számú szavazókör:  Móricz Zsigmond u. 4. 
3.  számú szavazókör:  József Attila u. 19. 
4.  számú szavazókör:  Szegedi u. 13. 

 

A településszintő lakcímmel rendelkezı személyek az 1. számú szavazókörben adhatják le szavazataikat. 
 

A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükrıl 2009 április 10-ig értesítést kapnak. 
 

A névjegyzék 2009. április 8-tól április 15-ig megtekinthetı a polgármesteri hivatalban. 
 

A szavazás 6:00 órától 19:00 óráig tart. 
 

A VÁLASZTÓPOLGÁR SZEMÉLYESEN, LAKHELYÉN SZAVAZHAT. 
 

A szavazás napján lakóhelyétıl távol lévı választópolgár – kérelemre – belföldön 
igazolással, külföldön a Magyar Köztársaság nagykövetségein és fıkonzulátusain adhatja le szavazatát. 

 

Igazolás kiadását ajánlott levélben 2009. június 2-ig, 
személyesen vagy meghatalmazott útján 2009. június 5-én 16:00 óráig, 

a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2009. május 22-én 16:00 óráig 
lehet kérni a lakóhely szerint illetékes jegyzıtıl. 

 

A választáson listát ajánlani 2009. május 8-ig 
ajánlószelvénnyel lehet, melyet a választópolgárok az értesítıvel együtt 

kapnak meg. Egy választópolgár egy listát ajánlhat. 
A listaállításhoz legalább 20 000 választópolgár ajánlása szükséges. 

 

Részletes tájékoztatásért a Polgármesteri Hivatalban mőködı választási irodához fordulhat.  
 

Helyi Választási Iroda címe: 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 
Vezetı: dr. Kárpáti Tibor jegyzı        Helyi Választási Iroda 
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HELYESBÍTÉS! 
 

Az elızı számunk „Egy Százalék” rovatában hibásan jelent meg az „Egészségért és Elviselhetıbb Életért Kiszombor és Vidéke” 
Közalapítvány adószáma, melynek segítségével adójuk 1 %-át ajánlhatják fel. 
Az érintettıl elnézést kérünk, és helyesbítésként újból közöljük a felhívásukat:             (a szerkesztı) 
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„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: 18467619-1-06   Dr. Kiss Katalin 
 
 

KKÖÖZZHHÍÍRRRRÉÉ  TTÉÉTTEETTIIKK        
 

ÉRTHETETLEN! 
 

2009. március 15-ének éjszakáján ismeretlen vagy ismeretlenek ellopták a Petıfi és Kossuth-szobrokhoz az 
ünnepségen elhelyezett koszorúkat, szétdobálták az ugyanott elhelyezett kis zászlókat.  

Érthetetlen, hogy ezzel mi volt a céljuk, mi volt az indítékuk!? Miért tölt el valakit vagy valakiket elégedettséggel 
az, hogy névtelenül, arctalanul bosszúságot próbáljanak okozni valakinek?  

Fel is merül a kérdés, hogy kinek?  
A település önkormányzata, társadalmi szervezetek, pártok képviselıi - mindannyian helyi lakosok - helyeztek el 
koszorúkat, virágokat. Saját településének bosszúságot okozni olyan, mintha az ember saját udvarában, a családjának 
ártana. Teljesen értelmetlen, gyermeteg! 

A sort sajnos bıvíti az április 4-5-ei hétvége, amikor is a fıtéri CBA oldalán lévı virágládából valaki vagy 
valakik szakszerő eszközökkel kilopták az évelı növényeket. 

Gondoljunk bele, milyen abszurd ez! Hová teszi? Kiássa és pár utcával odébb a saját kertjében elülteti? Mi visz 
rá embereket ilyenre? Anyagi haszon pár tı virágon? Netán eladja? Jó érzéssel tölti el, ha otthonából kinéz a 
virágágyásába? Érthetetlen! 

Vigyázzunk a falunkra! Vigyázzunk akár egy szál virágára is, hisz a MIÉNK!! 
a szerk. 
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A 2009-ES FARSANG KUPA VÉGERERDMÉNYE 
 

Újfent sikeres farsangi foci kupán vagyunk túl. 8 csapat mérte össze tudását és játszott izgalmas, színvonalas 
meccseket.  

A Farsang kupa végeredménye az alábbi lett: 
 

1. helyezett: Phoenix Csatalovak 
2. helyezett: Scania FC. 
3. helyezett: Favor 
4. helyezett: I.Cs. 

5. helyezett: Ferencszállás 
6. helyezett: Botláb FC. 
7. helyezett: Suli 
8. helyezett: HİR 

 

Játékvezetı: Avramut Pál 
A szervezésben és lebonyolításban segítettek: Haklik János, Kasza László, Matuszka György, Tenczer Mihály 
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      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. 
 

EEGGYYHHÁÁZZII  SSOORROOKK        
 

Keresztény gondolatok.... 
 

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ı egyszülött Fiát (Jézust) adta, hogy aki hisz ıbenne, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen " 

Ezzel a Bibliai örömüzenettel kívánunk nagyon áldott húsvéti ünnepeket minden kedves kiszombori lakosnak Isten 
kegyelmébıl.  

Evangéliumi Pünkösdi Közösség kiszombori gyülekezete  
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A Kiszombori Katolikus Egyházközség húsvéti eseményei: 
 

Nagypéntek: 
 

15:00 Keresztút a templomban 
16:00 Nagypénteki liturgia 

Jézus szenvedéstörténete és kereszthódolat 
 

Nagyszombat: 
 

17:00 Feltámadási liturgia 
Tőzszentelés, vízszentelés 

 

Húsvét vasárnap: 
 

8:30 Szentmise 
Krisztus feltámadásának ünnepe  
és körmenet a templom körül 

 

Húsvét hétfı: 
 

8:30 Szentmise 
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A Kiszombori Református Egyházközség húsvéti eseményei: 
 

Húsvét vasárnap 9 órától 
 

Úrvacsorás Istentisztelet az imaházban (Kossuth u. 2.) 
 

Húsvét hétfı: 
 

9:00 Istentisztelet az imaházban 

MÉG EGY REFORMÁTUS PROGRAM  

 
 

CCIIVVIILL  HHÍÍRREEKK        
 

A honismereti kör hírei 
 
 

A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör 2009. június 6-án 
Krasznahorkára hívja támogatóit. A kirándulás egynapos. 
Érdeklıdni és jelentkezni a mővelıdési házban lehet. 
 

Továbbá sajnálattal közöljük, hogy honismereti körünk számára 
személyi jövedelemadójuk 1 %-át az idén még nem, csak jövıre 
ajánlhatják fel. Viszont adományt tudunk fogadni, s ezen összeg 30 
%-a szintén visszaigényelhetı. 
Köszönjük, ha programjaink megvalósítását e módon is támogatják. 
 

a kör tagjai 
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A K M H H K továbbra is győjti a község életéhez kapcsolódó régi irat- és fényképanyagot. Kérjük, akinek 
vannak régi képei, adja kölcsön digitalizálásra. Most különösen fontos lenne, ha a volt zombori focicsapattal 
kapcsolatos képanyagunk bıvülhetne az Önök segítségével. 
 

Köszönjük. Endrész Erzsébet 
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A „Kiszomborért” Alapítvány hírei 
 

Kedves Zomboriak! 
 

A Kiszomborért Alapítvány Kuratóriuma emlékszobát szeretne berendezni a Rónay-kúria egyik kis 
helyiségében.  

A helyi önkormányzati rendelet értelmében és köszönhetıen a cégek, vállalkozások, üzletek iparőzési 
adójuk 20%-áról rendelkezhetnek. Ezt az összeget az elmúlt évben a „Kiszomborért” Alapítvány kapta a 
Kiszombori Takarékszövetkezettıl, amelyet ezúton is köszönünk.  

A Községi Önkormányzat felkarolta kezdeményezésünket, és segíti az emlékszoba létrejöttét. Anyagi 
lehetıségeinkhez mérten győjtünk a kastélyból származó tárgyakat.  
Ha valaki szívesen bocsátaná a község rendelkezésére, kiállítás céljára a tulajdonában lévı emléktárgyat, 
kérjük, jelezze e sorok írójának.  
Felajánlását köszönjük.               Endrész Erzsébet 
 

PPRROOGGRRAAMMAAJJÁÁNNLLÓÓ        
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Kiszombor Község Önkormányzata 
a Kiszombori Katolikus Egyházközség és 
A GKI Kft. szeretettel meghívja Kiszombor lakosságát 
 

2009 április 26-án (vasárnap) A RÉTALJAI KERESZT SZENTELÉSÉRE. 
 

de. 8:30 Ünnepi szentmise 
du. 16-16:30-ig gyülekezı a katolikus templom elıtt 
 

16:30 Közösen kimegyünk a „Rétaljai kereszthez” (kübekházi bekötıút) 
 

Korlátozott számban busz férıhelyet biztosítunk, de aki csak teheti, kijutásáról gondoskodjon. 
 

17:00 a helyszínen beszédet mond dr. Halmágyi Pál a makói József Attila Múzeum igazgatója. 
A keresztet felszenteli: Varga Attila plébános. 
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KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ  
 
 



 23 BÜ F É

A Makói Magán Zene és Mővészetoktatási Intézmény kiszombori kihelyezett tagozata 
tisztelettel meghívja Kiszombor lakosságát 

 
 

TAVASZI MŐVÉSZETI BEMUTATÓJÁRA 
A TORNACSARNOKBA 

2009. ÁPRILIS 17-ÉN (PÉNTEK) 17 ÓRÁRA. 
 
 

Köszöntıt mondanak: 
 

dr. Buzás Péter, Makó város polgármestere, 
Szegvári Ernıné, Kiszombor község polgármestere 
 

Bemutatkozó tanszakaink:  -    néptánc tanszak, 
- zenés tanszakok: gitár, zongora, fafúvós, rézfúvós, ütıs, 

és megtekinthetı a képzımővészeti tanszak kiállítása. 
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     TÉGED IS VÁR A BÁZIS!! (a régi mővelıdési házban) 
 

     - PING-PONG 
     - CSOCSÓ 
     - REX-BILIÁRD 
     - TÁRSASJÁTÉKOK 
 

     NYITVA TARTÁS:  HÉTFİ, KEDD ZÁRVA 
        SZERDA-VASÁRNAP 17-20 ÓRÁIG 
 
 
 
 
 
 
 

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, lombtrágya 

 - gyomirtók, növényvédı szerek 
- virágföld, tápoldat, táprúd 
- locsolótömlık, csatlakozók 
- szórófejek, locsolópisztolyok 
- szivattyúk (kerti, búvár) 
- kerítésdrót, huzalok, feszítık 
- zárak, zárbetét, huzalszeg 
- kerékpár köpenyek, tömlık 

- KPE és PVC csövek, idomok 
 
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 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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SUPRATHERMICA 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

6775 Kiszombor, Kör utca 63. 
Tel: 06-20/236 – 6561 

 
 

 

Folyamatosan bıvülı éFolyamatosan bıvülı éFolyamatosan bıvülı éFolyamatosan bıvülı étlappal várjuk Önöket.tlappal várjuk Önöket.tlappal várjuk Önöket.tlappal 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 játszhat Puttón, 5Továbbra is játszhat Puttón, 5Továbbra is játszhat Puttón, 5Továbbra is játszhat Puttón, 5----ös és 6ös és 6ös és 6ös és 6----os Lottón, Skandináv Lottón, Luxoron, Kenón, Tippmixen, Totón, os Lottón, Skandináv Lottón, Luxoron, Kenón, Tippmixen, Totón, os Lottón, Skandináv Lottón, Luxoron, Kenón, Tippmixen, Totón, os Lottón, Skandináv Lottón, Luxoron, Kenón, Tippmixen, Totón, 
Góltotón, Jokeren, Tangón. Kaparós sorsjegyeink is vannak!Góltotón, Jokeren, Tangón. Kaparós sorsjegyeink is vannak!Góltotón, Jokeren, Tangón. Kaparós sorsjegyeink is vannak!Góltotón, Jokeren, Tangón. Kaparós sorsjegyeink is vannak!    

 
ÚJ SZOLGÁLTATÁS! UTÁNFUTÓ BÉRELHETİÚJ SZOLGÁLTATÁS! UTÁNFUTÓ BÉRELHETİÚJ SZOLGÁLTATÁS! UTÁNFUTÓ BÉRELHETİÚJ SZOLGÁLTATÁS! UTÁNFUTÓ BÉRELHETİ A NAP 24 ÓRÁJÁBA A NAP 24 ÓRÁJÁBA A NAP 24 ÓRÁJÁBA A NAP 24 ÓRÁJÁBANNNN....    
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Tanácstalan? 
Nincs "Mestere"? 

 „Ki vállal el ilyen kis munkát?” 
„Majd csak hetek múlva ér rá?” 

És még számtalan hasonló kérdés marad 
megválaszolatlanul, ha szétnézünk házunk táján. 

 

Vállalkozásom az ilyen megoldhatatlannak tőnı - sokszor 
apró – problémákra igyekszik megoldást kínálni! Ezért 
számomra nincs az apró vagy a nagyobb munka között 

különbség, minden feladatot meg kell tisztelni, ami csak 
egy ház körül elıfordulhat: 

 
 

- ajtó, ablakcsere, (vagy új beépítés), 
teraszok, üvegezett verandák, télikertek 
- kımőves munkák (javítás, bontás, toldás, betonozás, vakolás, új 
építés, stb…) 
- ács, tetıfedı munkák (tetıszerkezet-javítás, cserép átrakás, 
zsindelyezés stb…) 
- egyéb munkák (gipszkartonozás, hideg- és meleg burkolás, 
konyhabútorok, polcrend-szerek, beépített szekrények készítése, 
padozatjavítás, laminált parkettázás stb...) 
- szobafestés, mázolás, vízvezeték-szerelés, hı-, hang-, 
vízszigetelés, nemes vakolatkészítés stb...) 

 
És minden egyéb, ami egy ház körül gondot okozhat, megoldásra vár! 

 

Nálam szolid, tisztességes ár társul a minıségi, becsületes munkához. 
Kérem, bármely elképzelésével forduljon hozzám bizalommal, rá fogok szolgálni! 

 

Érdeklıdni telefonon: Balogh Zoltán (06-20/236-6561) 
Esti órákban személyesen: Kiszombor, Kör utca 63. (Kerekesék) 
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BÁL INT  BOLTJA    HÚSVÉT I  AJÁNLAT  
(A FİTÉRI BUSZMEGÁLLÓNÁL)

Nyúl tejcsokoládé 60g                                                      160.- Ft 
Nyúl nugát 100g                                                               170.- Ft 
Kobra energiaital 1,5 liter                                                210.- Ft 
Rica parfüm 100 ml +  
deo 150 ml fém díszdobozban 4 illatban                        1640,- Ft 
Quanto i L text. öblítı koncentrátum 4 illat                     299.- Ft 
Bonux mosópor 6 kg                                                      2730,- Ft 
Kerámia tál (a készlet erejéig                                            690,- Ft 
Happy Lady eü. betét 7 db-os 2 doboz+1doboz ajándék  380,- Ft 
Gumikesztyő                                                                 90,- Ft/pár 

Cérnakesztyő                                                          70,- Ft/pár 
Minıségi zsebkések (15 féle)                              1100 Ft-tól 
Fürdıszoba szınyegek méterre                            850,- Ft/m 
Homokozó szettek                                                240,- Ft-tól 
Mőanyag locsolók: 2L-es                                     260,- Ft 
                                8L-es                                    520,- Ft 
                               10L-es                                   620,- Ft 
Floroholm extra virágföld      40L-es                   800,- Ft 
                                                20L-es                   450,- Ft 

 

Virágcserepek, balkonládák, kaspók, virágdézsák széles választékban. Bambuszfáklyák, szalonnasütı nyársak. 
Eredeti Umbro pólók 1900,- Ft     Itt kapható a „Zombor” póló és a „Zombor” baseballsapka!! 
Használt kombinált hőtık, fagyasztószekrények ingyen házhozszállítással (Kiszombor területén) 
 
Mindenkinek kellemes húsvéti ünnepeket, jó egészséget kíván a Fodor team Kft. 
 

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. 


