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AA  kkééppvviisseellőő--tteessttüülleett  üülléésseeiirrőőll  rröövviiddeenn  
 

A Kiszombori Híradó előző számának megjelenése óta szeptemberben, októberben és novemberben ülésezett a 
képviselő-testület. 

Szeptember 25-én, a hónap utolsó keddjén 9 órától a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében tartotta 
munkaterv szerinti, soros ülését településünk testülete. 

Első napirenben a Gabonakutató Nonprofit Kft. tevékenységéről a Kft. ügyvezető igazgatója, Szilágyi László 
tartott szóbeli tájékoztatót. Ebből képviselőink megtudhatták, hogy a társaság két legfontosabb egysége 
Kiszomboron van.  

Az ügyvezető igazgató fotosnak tartotta elmondani, hogy 2011-ben 200 millió Ft-os beruházást hajtott végre a 
kiszombori üzemében a társaság (géppark modernizálása, felújítása, gépek beszerzése stb.). 

A Kft. jelenlegi működése kapcsán képviselőink megtudhatták azt is, hogy 65 főt foglalkoztanak, melyből 60 
kiszombori.  

A következő napirendben a közmunkaprogram tapasztalatairól számolt be Budai László, a Makói Munkaügyi 
Kirendeltség vezetője.  

Beszámolójából kiderült, hogy Kiszombor önkormányzata 2012-ben két nagyon komoly, ún. START 
munkaprogramot bonyolított le, melynek keretében belvízelvezető csatornákat újítottak fel, illetve 
járdaszakaszokat, mellyel hosszú távú értéket teremtettek. A munkaügyi kirendeltség és a Belügyminisztérium 
ellenőrzése nagyon pozitív visszacsengésű volt. 

A kirendeltségvezető elmondta, hogy nagyon kevés munkahelyteremtés van a térségben, bár az elmúlt két 
évben pozitív változás tapasztalható. A kormányzat 2011-ben 5 milliárd Ft-os munkahelyteremtő programot írt ki, 
2012-ben megemelték 10 milliárd Ft-ra. Térségünkből az elmúlt két évben voltak sikeres vállalkozások, akik 
pályáztak és nyertek a munkahelyteremtő pályázaton. Így most 29 új munkahely jött létre. 
 

Néhány Kiszomborra vonatkozó adat a Makói Munkaügyi Kirendeltség statisztikáiból: 
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Regisztrált álláskeresők száma: 
2011.  Jan. Febr. Marc. Ápr. Máj. Júni.  Júli. Aug . Szept. Okt. Nov.  Dec.  

340  339  336  327  308  294  278  279  268  277  266  290 
 

2012.  Jan. Febr. Marc. Ápr. Máj. Júni.  Júli. Aug . 
335  359  294  266  262  249  238  220 

 
Regisztrált álláskeresők nemenkénti megoszlása: 
 

2011.  Jan. Febr. Marc. Ápr. Máj. Júni.  Júli. Aug . Szept. Okt. Nov.  Dec.  
Férfi  172  168  174  159  148  140  132  127  116  123  111  129  
 

Nő  168  171  162  168  160  154  146  152  152  154  155  161 
 

2012.  Jan. Febr. Marc. Ápr. Máj. Júni.  Júli. Aug. 
Férfi  163  176  118  106  101  89  78  61 
Nő  172  183  176  160  161  160  160  159 
 
Új bejelentett álláshelyek száma összesen: 
 

2011.  Jan. Febr. Marc. Ápr. Máj. Júni.  Júli. Aug . Szept. Okt. Nov.  Dec.  
Támogatott  

1  3  25  32  1  2  20   25  1  6  12  
Nem támogatott  

2  1        5  
 

2012 évben közfoglalkoztatásban résztvevők zárónapi létszámadatai 
 

2012.  Jan. Febr. Marc. Ápr. Máj. Júni.  Júli. Aug. 
0  0  45  72  96  78  98  103 

 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete márciusi ülésén döntött arról, hogy pályázatot 
nyújt be az óvodaépület keleti szárnyának hőszigetelésére. A belügyminisztériumi pályázaton 10.453.000 Ft 
támogatást nyert a munka kivitelezésére.  

A kivitelezés pályáztatását követően négy kivitelezői árajánlat érkezett, melyek közül - a pénzügyi és műszaki 
tartalmat figyelembe véve - képviselőink a Amandinus 99’ Kft. ajánlatát fogadták el. 
A képviselő-testület 2012. évi munkatervének megfelelően a szeptemberi ülésre elkészült a Polgármesteri Hivatal 
tevékenységéről szóló tájékoztató, mely kiterjedt a hivatal összes csoportjának munkájára. A 41 oldalas 
tájékoztató (a testületi előterjesztések mindegyikéhez hasonlóan) teljes terjedelmében olvasható a 
www.kiszombor.hu weblap Önkormányzat/előterjesztések menüpont alatt. 

A szeptemberi ülésen szintén tájékoztató formájában mutatta be munkáját a Községi Könyvtár és az Ady Endre 
Művelődési Ház. 

A települési közbiztonság javítása érdekében a testület korábbi ülésén már foglalkozott kamerás megfigyelő-
rendszer telepítésének lehetőségével. Akkor úgy foglalt állást, hogy megvizsgálják, milyen helyszínekre, milyen 
műszaki megoldások mellett, milyen árakkal lehet ezt megvalósítani. Ehhez a szakmában jártas kivitelezők 
véleményét kérték ki, ill. árajánlatokat a kivitelezésre. 

Jelen ülésen az ajánlatot adók ismertették szakmai elképzeléseiket, a kamerás megfigyelésre javasolt helyek és 
technológiák megnevezésével. A képviselők a hallottak után dönöttek arról, hogy a szakmai javaslatok alapján 
legindokoltabb helyekre megrendelik a kivitelezést, és megrendelik a hozzá tartozó térfigyelőrendszer-
szolgáltatást. 
 

Októberi soros ülését 25-én tartotta a község képviselő-testülete. Elsőként a polgármester tájékoztatott az 
előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről, munkájáról. 

Második napirendben tájékoztatót kapott a testület a település környezetének állapotáról, a közterületek 
rendjéről. Ebből megtudhatták, hogy idén két komoly, ún.”Start” munkaprogram keretében befejezésre került a 
Kör és Kiss Menyhért utcában a burkolt árok felújítása, és mintegy 1800 fm járdafelújítás is elkészült. 

Elhangzott továbbá, hogy az idei évben nagyban befolyásolta a közterületek képét, az azon folyó munkát a nagy 
szárazság. Továbbra is napi feladat az „újratermelődő” szemét összeszedése. A bizakodással várt dohányzási 
tilalom buszvárókban és játszótereken való bevezetése nem hozta a várt eredményt, rengeteg az eldobált 
cigarettacsikk. 

Folyamatos jelenség a szelektív hulladékgyűjtésre kihelyezett konténerek nem rendeltetésszerű használata, 
állati tetem, veszélyes hulladék és egyéb oda nem illő szemét kerül a konténerekbe. 

A község külterületén egyre több helyen találkozni illegális szemétlerakásokkal, építési törmelékkel, 
kommunális hulladékkal. Felmerül a kérdés, hogy miért oda teszik ki, miközben van legális elhelyezési lehetőség a 
Hulladékudvarban. 
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Hamarosan ún. KEOP-os energetikai pályázati forrás nyílik meg az önkormányzatok előtt, ami megújuló 
energiák telepítését (napelemes rendszer, napkollektoros rendszer és biomassza tüzelés), ill. fűtéskorszerűsítést 
támogat. 

A képviselő-testület a HungaroSun Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. üzletvezetőjétől tájékoztatót hallgatott meg 
a pályázat lehetőségeiről. A Bt. korábban felmérte az önkormányzati intézményeket, és a megújuló energiák, ill. a 
fűtéskorszerűsítés kapcsán is javaslatokat tett pályázat útján történő korszerűsítésre, annak műszaki tartalmára, 
kiépítésének költségvetésére, továbbá üzemeltetését, megtérülését ismertette. 

A hallottak alapján képviselőink úgy döntöttek, hogy az önkormányzat pályázatot kíván benyújtani „a helyi hő 
és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal (KEOP-2012-4.10.0/A) nevű pályázati felhívás 
napelem telepítése tárgykörben (Polgármesteri Hivatal, Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Naköziotthonos 
Óvoda és a Dózsa György Általános Iskola Óbébai utcai épülete), és meg kívánja vizsgálni egyes önkormányzati 
intézmények (Polgármesteri Hivatal, Közművelődési Könyvtár, Bölcsőde és az Ady Endre Művelődési Ház 
Szegedi utcai épülete) fűtéskorszerűsítésének lehetőségét. Amennyiben lehetséges, e tárgykörben is pályázat 
megírását kezdeményezi. 

Következő napirendben a tevékenységéről kapott tájékoztatót a képviselő-testület a társulás elnökétől, dr. 
Buzás Pétertől, Makó város polgármesterétől. A tájékoztatón jelen volt dr. Ortutay Miklós is, aki a 
szennyvízcsatornázás ügyeit képviselte.  

Az elhangzottak közül a legfontosabb információ, hogy 2013. január 1-jén hatályát veszti a többcélú 
társulásokról szóló törvény, így a Makói Kistérség Többcélú Társulása megszűnik. Ezt követően a korábbi tagok 
önkéntes alapon hozhatnak létre társulást különböző feladataik ellátására. Ez közös akaratot és egyeztetést 
igényel, melyek már megkezdődtek. Az új, önkéntes társulás feladatköre az egyeztetések után alakul ki.  

A képviselő-testület októberi ülésén is foglalkozott a térfigyelő kamerák elhelyezésével. Az előző ülésen 
megismert árajánlatokat és a hozzájuk tartozó műszaki tartalmat az ajánlatot adó vállalkozók személyesen 
ismertették, és egészítették ki gyakorlati információkkal. Ezek alapján a testület döntött arról, hogy 895.700 Ft + 
áfa-összeget biztosít a rendszer kiépítésére az önkormányzat 2012. évi költségvetése terhére, mely összeget 
csökkentheti az eseteleges lakossági hozzájárulás.  

A képviselő-testület úgy döntött, hogy lehetőséget biztosít a lakkosság számára a térfigyelő rendszer 
kiépítésének támogatására. Kérjük, amennyiben támogatná a programot, érdeklődjön a Polgármesteri Hívatalban. 

Az éves földbérleti szerződések megkötését megelőzően – általában az utolsó negyedévben - dönt a testület a 
földbérleti bérleti díjak összegéről. Az önkormányzati tulajdonában lévő földek bérleti díja évek óta nem 
emelkedett, 2 Ft/m2/év, mely a képviselők döntése szerint 2013-ban is változatlan marad. 

A vidéki örökség megőrzéséhez kapcsolódó pályázati kiírás jelent meg az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap LEADER programja keretében, mely lehetőséget biztosít az önkormányzat számára, hogy 
helyileg védett épülete homlokzatfelújítására pályázzon. Ilyen az Ady Endre Művelődési Ház Szegedi utcai épülete. 

A munka felmérése alapján elkészített költségkalkuláció szerint a kivitelezés 19 672 286 forintba kerül. Ebből 
az önkormányzatnak 27% önrészt, azaz 4 182 292 forintot kell biztosítania.  

A pályázatból a teljes tetőhéjazatot lehet cserélni alátét fóliával, lécezéssel, Lindab fedéssel. A felújítás 
tartalmazza még a teljes bádogozást, vízelvezető-rendszer cseréjét, hosszfalakon vakolatjavítást, végfalakon, 
tűzfalon 5 cm-es hőszigetelést, oszlopok hálózását, lábazat készítését, homlokzati ablakok cseréjét felületkezelve, 
akadálymentes rámpa kialakítását, teljes burkolatcserét az alsó folyóson, villámhárító cseréjét, komplett festést. 

Egy másik LEADER pályázat a falumegújításhoz és - fejlesztéshez kapcsolódik. Ebből köztéri padokat és 
hulladékgyűjtőket tud beszerezni az önkormányzat. A pályázati keret 27 db köztéri pad és 57 db hulladékgyűjtő 
vásárlását fedezi, melyek sikeres pályázat esetén a teljes község területére elosztva kerülnek kihelyezésre. Az 
igényelt támogatás 6 658 690 Ft, ehhez 1 276 375 forint önkormányzati önerő biztosítása szükséges. 

A képviselő-testület a pályázatokat megismerve azok beadásáról döntött. 
 

November 27-én, kedden tartotta soros ülését a képviselő-testület, mely a polgármester tájékoztatójával vette 
kezdetét.  

Második napirendben a település képviselő-testülete a helyi adórendeletet vizsgálta felül. 2013. évben az 
önkormányzat adóbevételei várhatóan csökkennek. A gépjárműadóból származó bevételek korábbi években teljes 
egészében az önkormányzatnál maradtak. 2013. január elsejétől ebben jelentős változás lép életbe. A gépjárműadó 
40%-a marad önkormányzati bevétel.  

Január elsejétől az iparűzési adóalap 0,5%-át az állami normatív támogatás részének beszámolják, azaz ezzel az 
összeggel csökken a normatív támogatás. Ezzel összefüggésben az önkormányzat megvizsgálta az iparűzési adó 
növelésének lehetőségét. Az adónem maximális mértéke az adózással érintett tevékenységből származó bevétel 
2%-a lehet. Kiszombor az adónem bevezetésétől kezdve 1,8%-ot határozott meg rendeletében, melyet jelen ülésen 
megvizsgálva úgy döntött, hogy a továbbiakban is tart, tehát a korábbi évekhez hasonlóan változatlan marad. Végül 
a képviselők döntöttek, hogy az önkormányzat nem kíván a fentiek fedezetéül új helyi adót kivetni. 
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Az ivóvíz minősége kiemelt közegészségügyi kérdés. Minőségére vonatkozó előírásokat a magyar és az uniós 
jogszabályok is tartalmaznak, azt a hatóságok ellenőrzik. Bár az ellenőrzések alapján hazánkban kevés az 
egészségügyi szempontból aggályos szennyező anyag az ivóvízben, és általában ezek természetes eredetűek, de 
nem tekinthetünk el attól, hogy az ország különböző területein más-más vegyület éri el vagy haladja meg az előírt 
határértéket (térségünkben ezek a bór és az arzén).  

A vízminőségre vonatkozó határértékek betartása az uniós csatlakozás egyik követelménye volt, melynek 
teljesítésére 2009. december 25-ig szólt a haladék. A jelentős anyagi forrást igénylő feladat megoldására jött létre 
az ún. Ivóvízminőség Javító Program, melynek keretében az érintett települések pályáztak a hazai és uniós 
támogatásokra. Az Európai Bizottság az ivóvízminőségre vonatkozó vállalások teljesítésére 2012. december 25-ét 
jelölte meg legvégső határidőként. 

Az ivóvízminőség-javító projektek fenti dátumig nem zajlottak le, így jelenleg egy átmeneti, áthidaló 
megoldással tud hazánk eleget tenni uniós kötelezettségének. Ez azt jelenti, hogy az érintett térségekben, 
településeken biztosítani kell annak lehetőségét, hogy a lakosság hozzájuthasson olyan ivóvízhez, mely a hazai és 
uniós határértékeknek megfelel. Erre a célra a Honvédelmi Minisztérium mobil víztisztító konténereket fejlesztett 
ki, melyek az adott településeken elhelyezésre kerülnek, akkora kapacitással, hogy az lakosonként napi 3 liter 
ivóvizet biztosítson.  

Kiszombor is az érintett települések között van, így egy darab víztisztító konténer kerül elhelyezésre a Mező 
utcai vízmű területén a glóbusznál, melyből hozzájuthat községünk lakossága is tisztított vízhez. A konténer 
üzemeltetési költségét – mint más településeken is – az önkormányzat fedezi. 
Az államháztartásról szóló törvény értelmében a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának 
háromnegyed éves teljesítéséről a következő évi költségvetés koncepciójának tárgyalása előtt tájékoztatja a 
képviselő-testületet. 

A tájékoztatóból a képviselők megtudhatták, hogy 2012. évi bevételeit az önkormányzat 78,86 %-ra, összes 
bevételt 91,19 %-ra teljesítette. Az intézményi működési bevételek 81,59 %-ka teljesült. 
A helyi adóbevételek időarányosan teljesítése 89,74 %. A magánszemélyek kommunális adójából szeptember 31-ig 
4 750 000 Ft adóbevétel keletkezett. 

A gépjárműadó bevétel az éves előirányzat 68,46%-a, mely 3.104 e Ft-tal kevesebb mint 2011. hasonló 
időszakában, melynek oka, hogy jelentős adóhátralékkal rendelkeznek az adózók (az újság megjelenésének 
időpontjában a hártalékok nagy hányada rendezésre került – szerk.). 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi 
költségvetéséről szóló törvény alapján támogatási igényt nyújtott be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben 
lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására, mely alapján 13 407 000 Ft támogatásban részesült. 2012 
szeptemberében az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának második 
ütemére is pályázott községünk, de a döntés még nem született meg. 

Az önkormányzat pénzforgalmi kiadásait 73,25%-ra, az összes kiadásait 71,46 %-ra teljesítette, személyi jellegű 
kiadásait 70,33 %-ra. Dologi kiadásainak előirányzata 74,02 %-ban teljesült. A szociálpolitikai juttatások 
felhasználása 69,84 %-os. 

A működési kiadások időarányos teljesítése a nehéz gazdasági és pénzügyi helyzet ellenére is megfelelőnek 
nevezhető a harmadik negyedév végéig. Az intézmények zavartalan működése biztosítható a következő 
negyedévben is. A biztonságos intézményműködtetést azonban nagyban befolyásolja, hogy az önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására második alkalommal benyújtott pályázat is 
kedvező elbírálásban részesül-e, melyben a döntés december közepén várható. 

Az aktuális év költségvetésének tárgyalását követően a 2013. évi költségvetési koncepció első változatával 
foglalkozott a képviselő-testület. Az önkormányzatok feladatellátásában és finanszírozásában 2013. január 
elsejétől életbe lépő jelentős változások miatt a jövő évi költségvetés tervezése még nagyon sok bizonytalan 
tényezőtől függ, konkrét keretszámok, finanszírozási mértékek és formák még nem láthatók. 

Az ülés záró fázisában a társulásban működtetett (óvoda, általános iskola, szociális intézmény) intézmények 
2012. évi költségvetése háromnegyed évi teljesítéséről szóló tájékoztatót tárgyalta meg a testület. 
          

 

AA  ttééllii  tteeeennddőőkkrrőőll  
KKeeddvveess  KKiisszzoommbboorriiaakk!!  

 

A tél beálltával ismét felhívjuk az ingatlanok tulajdonosának (bérlőjének, vagy használójának) a figyelmét az 
ingatlan előtti közterület és járda tisztántartására, a téli síkosság-mentesítésre és a hóeltakarításra. Ez a 
balesetveszély megelőzése érdekében nagyon fontos, hiszen, ha emiatt ér baleset valakit, az ingatlan tulajdonosát 
(bérlő/használó) vonják felelősségre. 

Kérjük, figyeljenek oda idős családtagjaikra, szomszédaikra, segítsenek nekik a hóeltakarításban, a ház körül 
felmerülő téli munkákban, a bevásárlásban vagy bármiben, ami a téli időjárás miatt idős lakóink számára 
megterhelőbb, veszélyesebb. 

Legyünk felelős lakói Kiszombornak!       Polgármesteri Hivatal 
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Halad a csatornaépítés - A lakástakarék-pénztári megtakarítások felhasználása 
  
  

Kiszomboron ütemesen halad a szennyvízcsatorna-beruházás, november végével közel 8000 folyóméter 
csatorna épült meg. A munkálatokhoz kapcsolódóan a Makó és Térsége Víziközmű Társulat megkezdte a lakossági 
önrész biztosítására felhalmozott lakástakarék-pénztári megtakarítások lehívását.  

A lakatástakarék-pénztári szerződés szerint teljesített befizetések eredményeképpen az egyes számlákon – 
amennyiben nincs hátralék – a kamatokkal és a megtakarított összegre járó állami támogatással együtt összesen 
mintegy 185.000 Ft található. Ebből 115.000 Ft a gerincvezeték költségeit fedezi, ez az úgynevezett érdekeltségi 
hozzájárulás – ezt hívja le a Társulat az építés előrehaladása szerint. A további 70.000 Ft-ot az egyes ingatlanok 
tulajdonosai jogosultak felhasználni a gerincvezeték és az ingatlan közötti kapcsolatot megteremtő házi bekötés 
megvalósításához.  

A Társulat az építés tervezett ütemezése szerint hívja le az érdekeltségi hozzájárulásokat. Erről minden LTP-
tulajdonos levélben kap értesítést, s ekkortól válnak jogosulttá az ingatlantulajdonosok a maradványösszeg – a 
teljes megtakarításból az érdekeltségi hozzájárulás lehívása után fennmaradó rész – lehívására.  

A maradványösszeg felhasználásának azonban kötött szabályai vannak. Ha ezeket valaki nem tartja be, 
elveszítheti az állami támogatást. Fontos tudni, hogy e pénz felhasználását a házi bekötés kiépítéséhez kapcsolódó, 
az ingatlantulajdonos nevére szóló áfás-számlákkal kell igazolni. Amennyiben ez nem történik meg, a 
maradványösszegre eső állami támogatást vissza kell fizetni. Más szavakkal: a 70.000 Ft-ból mintegy 20.000 Ft az 
állami támogatás, ez azonban csak akkor jár az ingatlantulajdonosnak, ha az említett módon igazolta a pénz 
felhasználását. A számlák hiányában az állami támogatást vissza kell fizetni, s ha ez nem történik meg, úgy az 
adóhatóság jogosult azt az ingatlantulajdonostól adó módjára behajtani.  

Esetenként azonban az is előfordulhat, hogy a maradványösszeg felhasználására előbb nyílik lehetősége az 
ingatlan tulajdonosának, mint ahogy a csatornaépítés elér az adott településrészre, vagyis a pénzt már felvehetik, 
de még nem tudnak rákötni a gerincvezetékre. Ebben az esetben érdemes félretenni a már felvett pénzt, és várni 
addig, ameddig a gerincvezeték elér az ingatlanhoz, mert a Szennyvízcsatornázási Társulás értesítésétől számítva 
három hónap áll rendelkezésre a házi csatorna kivitelezésére és bekötésére. Ennek elmulasztása azt jelenti, hogy 
az ingatlan tulajdonosának talajterhelési díjat kell fizetnie, ami köbméterenként 1200 Ft. 

A kivitelezés előrehaladása a szennyviz.mako.hu honlapon, a projektbemutató fül alatt a település 
menüpontjára kattintva érhető el. A dokumentum kéthetente frissül, és az aktuális és a közeljövőben kezdődő 
munkákat tartalmazza. 
 
 
 
 

 

 

Ezúton szeretnénk megköszönni a kiszombori Polgármesteri Hivatal összes 
dolgozójának az egész éves segítségüket programjaink megvalósításában.  

 
Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket és nagyon Boldog Új Évet kívánunk erőben, 

egészségben Kiszombor minden lakójának. 
Kiszombori Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselői  

és elnökük, Bakos Tamás. 
 
 
 
 
 
 

AAzz  óóvvooddáábbaann  ttöörrttéénntt  
Köszönet 
 

Befejeződtek az óvoda felújítási munkálatai a nyertes Önkormányzati pályázatnak köszönhetően. Korszerű 
hőszigetelést kapott az újabb óvodarész tetőszerkezete és külső fala, a beázások megelőzésére az ereszcsatornákat 
is kicserélték. Az Önkormányzatunknak köszönhetően megújult csoportszobáink parketta burkolata is. 

Ezúton szeretnénk megköszönni az esztétikus és egyben egészségesebb környezetet valamennyi 
közreműködőnek, (az önkormányzat dolgozóinak, pályázatírónak, kivitelezőknek), valamint a szülők támogató 
hozzáállását, megértését és mindenféle tevőleges segítségét (pl. bútorok, eszközök javítása és pakolása, 
csoportszoba takarítása), mellyel hozzájárultak a parkettacsiszolás miatt kialakult feladatok mielőbbi 
megoldásához.  

 

Óvodánk referencia intézmény lesz! 
 

Sikeres TÁMOP pályázatunknak köszönhetően referencia intézményi feladatokra készülünk fel, melyhez 
alapvető feladat a nevelőtestület szakmai felkészítése, hogy más óvodáknak is megmutassuk nevelési 
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gyakorlatunkat, intézményi innovációinkat. A folyamat már ebben az évben elkezdődött. Ez indokolja azt, hogy az 
éves munkatervünkben előre betervezett nevelésmentes napok időpontján módosítani kellett. Így a jövő májusi és 
júniusi napokat áthelyeztük november végére és december elejére, ekkor a nevelőtestület többnapos 
továbbképzésen vesz részt. 

 

Két csoport - a Ficánka és a Napsugár - eseményeibe pillanthat be a kedves olvasó. 
 

Sok izgalmas őszi programot szerveztünk a kis „Ficánkáknak”, így közös élményeken keresztül észrevétlenül 
tanultak, ismereteket szereztek a kisgyermekek, szókincsüket is bővítettünk. A nagy kirándulásokkal, hosszú 
sétákkal testi erőnlétüket, állóképességüket és edzettségüket is nagyban segítettük.  

Az állatok világnapja alkalmából lovas kocsival látogattunk el a Szalay tanyára. Ott állatsimogatáson és 
lovagláson keresztül próbáltuk megszerettetni minden kisgyerekkel a háziállatokat. Egy gyönyörű októberi napon 
pedig szülős kiránduláson voltunk a szegedi Vadasparkban, ahol a vadon élő- és a vadállatokkal ismerkedtünk. 

 
 

  
 
 
 

A vasútoldalban tett gyalogos határszemlén az őszi természet változásait és a mezőgazdasági munkákat 
figyeltük meg. Szerencsénkre láttunk traktort szántani és a leszüretelt szőlőskerteket is bejártuk.  

 

  
 
 
 

Óperencia bérletet vettünk a csoportnak a makói Hagymaház 4 előadására. Az elsőt, „Robin, a hód meg a kutya 
fája” című előadást már nagy érdeklődéssel végignéztük, utána pedig ismerkedtünk a városi közlekedéssel és Makó 
új, nevezetes épületével, - a Hagymatikummal, - amit kívül-belül megnéztünk. Gyönyörködtünk a lenyűgöző 
kupolákban, a zenepavilon különleges akusztikájában. A következő előadás dec. 4-én lesz, azt követően az 
Aranykaput fogjuk felkeresni és a város ünnepi díszeiben, kirakataiban gyönyörködünk, így is fokozva az 
ünnepváró hangulatot. 

November 27-én édes pillanatokban volt része a Napsugár csoportnak. Juhászné Katika, Kis Marci mamája 
mutatta meg nekünk, hogy a tortacsodák tetejére hogyan kerülnek azok a gyönyörű virágok, díszek. A gyerekek 
első kérdése nem is lehetett más, mint hogy mit lehet megenni, megkóstolhatjuk-e. Az igen válasz még 
érdeklődőbbé tette a gyerekeket. Nem marcipánból, hanem színes karamellből készültek ezek a virágok, levelek. 
Igaz, ezt a kismesterséget a gyerekek nem próbálhatták ki, mivel melegen, szinte forrón lehet vele dolgozni, hogy 
képlékeny legyen, de nagyon különleges volt, hogy ebből a masszából Kati mama kezei között hogyan formálódott 
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rózsa, kála, stb. Könnyűnek tűnt, de elárulom, nem az,- mi felnőttek próbáltuk - igazi verejtékes munka, de a 
végeredmény édes volt. 

  

  
 

Az idén mézeskalács illatú karácsonyra készülünk az óvodában, hiszen a közös sütésben az ovisok 
fáradhatatlanok. Igyekszünk megteremteni a meghitt, meleg, várakozó hangulatot, mert ami a karácsonyban 
igazán megragadja a gyerekeket, amitől számukra is érthetővé válik ez az ünnep, - az a készülődés, a különleges 
napok közös tevékenységei, kis szertartásai. 

Ezek az oviban olyan kis dolgokkal kezdődnek, mint amikor a csoportszobákat elkezdjük feldíszíteni, ünnephez 
kapcsolódó képeket, díszeket festünk, rajzolunk, vágunk, ragasztunk, majd előkerülnek a csillogó glitterek, 
csillámporok. Minél csillogóbb valami, annál szebb egy kisgyermek számára. Közben előkerülnek a már ismert, 
illetve új karácsonyi dalok, énekek, mesék. December 19-én pedig az elkészített, pár nappal előtte megsütött 
mézeskalácsokból elkészítjük a mi kis falunk részletét, a főbb épületekkel, pl. templom, ovi, Rónay-kúriák, stb.) 

Körülállva elmondja minden csoport a karácsonyi versét, jókívánságát, amit a felnőttek közösen előadott éneke 
zár. 

Fontos, hogy mi marad meg a gyermekekben ezekben a pillanatokban, hogy felnőtt korukban is nosztalgiával 
gondoljanak rá, a hangokból, ízekből, illatokból, színekből, közös készülődésből és a bensőséges együttlét 
öröméből szövődött karácsonyra. 

Törley Gábor versével kívánunk az óvoda dolgozói, illetve a kis óvodások nevében is minden családnak, 
és olvasónak kellemes ünnepeket, békés, boldog új esztendőt. 
 
 
 

„Kívánunk boldog karácsonyt, 
A fára mézeskalácsot, 

Szeretetteljes ünnepet, 
s hidegben meleg kezeket!” 
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Születésnapos az óvodánk! 

Generációk jártak a kiszombori óvodába, amely 2013. februárjában ünnepli alapításának 130. évfordulóját. 
Számunkra különösen fontos az évforduló méltó megünneplése. Gyermek programokkal és szakmai 
megemlékezéssel várjuk a legkisebbeket, szüleiket, a régi kedves kollégáinkat, valamint a környékbeli óvodai 
dolgozókat és minden kedves érdeklődőt 2013. február 25 – 26-ára.  
Szeretnénk, ha „Mili néni Kisdedóvodájáról”- ahogyan az óvoda alapító Karátson Emíliát családja nevezte- 
ezúttal ne csak mi, hanem mindazok megemlékeznének, akik valaha ebbe az óvodába jártak, vagy 
valamilyen módon kötődtek hozzá. 
 

Ezért egy pályázatot hirdetünk. 
Kérjük, írják le nekünk az óvodához fűződő emlékeiket, kellemes élményeiket, - esetleg egy-egy fényképpel is 

kiegészítve - melyeket ez alkalommal bemutathatunk majd az érdeklődőknek. A legjobbnak ítélt munkákat díjazni 
is fogjuk! Visszaemlékezéseiket 2013. február 10-ig várjuk az oviba, akár e-mailben is elküldhetik a 
kzovoda@sasip.hu címre. 

 
 

 

AA  MMŰŰVVÉÉSSZZEETTII  IISSKKOOLLAA  HHAANNGGSSZZEERREESS  VVIIZZSSGGÁÁII  
 

A művészeti iskola hangszeres tanszakainak vizsgái 2013. január 29-én 14 órai kezdettel lesznek az 
általános iskola Óbébai utcai épületében. 
 
 

 
 

 

 

IIDDŐŐSSEEKK  VVIILLÁÁGGNNAAPPJJAA  22001122..  
  

Minden év október 1. az idősek világnapja. Ebben az évben települési szinten október 12-én köszöntöttük, 
ünnepeltük Kiszombor Nagyközség szépkorú lakosait. Az idősebbek iránti tiszteletünk és figyelmünk, nemcsak e 
rendezvényre terjed ki, hanem az év minden napjára. Nekünk, a fiatalabb generációnak fontos az idős ember, aki 
nem szabályokat mond, nem tanításokat osztogat, hanem élettapasztalatát adja át. 

Szegvári Ernőné Polgármester Asszony köszöntötte a nagy számban megjelent kedves ünnepelteket. A Dózsa 
György Általános Iskola tanulói egy szál virággal kedveskedtek – Polgármesteri Hivatal jóvoltából - az 
évfordulósainknak, majd ezt követően színvonalas műsort adtak elő. A nappali ellátás klubtagjai a ,,Nótafa,, és a 
,,Fürgelábak,, csoport  sok, jó hangulatú próbán készültek e napra, hogy így szerezhessenek örömteli perceket a 
megjelent vendégeknek. Továbbiakban Török Dezső Boldizsár, valamint Süli Tamás hangszeres játékukkal 
színesítették az ünnepséget. 

Befejezésként Kunné Horváth Izabella az Egyesített Egészségügyi Szociális Intézmény nevében köszöntötte az 
ünnepelteket, valamennyi kiszombori időskorú lakosnak kívánt jó egészséget, sok boldogságot, családjukban sok 
örömet, szeretetet, minden szépet és jót. 

A rendezvényt támogatta: az „Edit” virágbolt felajánlásával, az Ady Endre Művelődési Ház dolgozói segítő 
közreműködésükkel, valamint a Polgármesteri Hivatal anyagi hozzájárulásával. 
A jövő évi rendezvényig ne feledjék Mark Twain szavait: ,, A ráncok csupán azt jelzik, hogy hol a mosoly helye,,. 
  

NAPPALI ELLÁTÁS - NAPRAFORGÓ IDŐSEK KLUBJA - KISZOMBOR ÓBÉBAI U.11 
2013. JANUÁR-PROGRAMOK 

  

2. (SZERDA)  10 ÓRA   KÉSZÜLŐDÉS: ÚJÉVKÖSZÖNTŐ BATYUS MULATSÁGRA 
3. (CSÜT.)  15 ÓRA   ÚJÉVKÖSZÖNTŐ MULATSÁG (ÓBÉBAI U. 11) 
4. (PÉNTEK) 10 ÓRA   BESZÉLGETÉS: ÚJÉVI GONDOLATOK 
7. (HÉTFŐ)  10 ÓRA   TORNA, VÉRNYOMÁS,-VÉRCUKOR,- TESTSÚLYMÉRÉS 
8. (KEDD)  1430 ÓRA  KATOLIKUS IMAÓRA 
9. (SZERDA)  15 ÓRA   VENDÉGSÉGBEN A KISZOMBORI NŐKLUBBAN 
10. (CSÜT.)  10 ÓRA   TORNA,    

14 ÓRA   ,,NÓTAFA”, NÉPDALKÖR 
11. (PÉNTEK)    TÁRSASJÁTÉK: A „JÁTÉK LENDÜLETBE HOZ” 
14 (HÉTFŐ)  10 ÓRA   TORNA, VÉRNYOMÁS,-VÉRCUKOR,- TESTSÚLYMÉRÉS 
15. (KEDD)  14 ÓRA   ,,NÓTAFA,, NÉPDALKÖR 
16. (SZERDA)  14 ÓRA   TÁJÉKOZTATÓ: A SZOCIÁLIS JUTTATÁSOKRÓL, ELŐADÓ FURUJÁS JÓZSEFNÉ 
17. (CSÜT.)  10 ÓRA   TORNA,    
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14 ÓRA   KLUB PROGRAMOK, TERVEK ÁTBESZÉLÉSE 
18. (PÉNTEK)  10 ÓRA   ZENEHALLGATÁS: RÉGI IDŐK ZENÉJE 
21. (HÉTFŐ)  10 ÓRA  TORNA, VÉRNYOMÁS,-VÉRCUKOR,- TESTSÚLYMÉRÉS,  

11 ÓRA   ,,ASZTALI BESZÉLGETÉSEK,, ULICSÁK SZABÓ ÁGNES VEZETÉSÉVEL 
22. (KEDD)  14 ÓRA   , ,NÓTAFA,, NÉPDALKÖR 
23. (SZERDA)  10 ÓRA   VENDÉGSÉGBEN, A BÖLCSŐDÉBEN 
24. (CSÜT.)  10 ÓRA   TORNA,    

14 ÓRA   ,,FÜRGELÁBAK,, 
25. (PÉNTEK)  10 ÓRA   RECEPT KLUB: APRÓ SÓS SÜTEMÉNY 
28. (HÉTFŐ)  10 ÓRA   TORNA, VÉRNYOMÁS,-VÉRCUKOR,- TESTSÚLYMÉRÉS 
29. (KEDD) 14 ÓRA    ,,NÓTAFA,, NÉPDALKÖR 
30. (SZERDA)  14 ÓRA   FOLTVARRÁS: KISS JÓZSEFNÉ VEZETÉSÉVEL 
31. (CSÜT.)  10 ÓRA   TORNA    

 14 ÓRA    ,,FÜRGELÁBAK,, 
1. (PÉNTEK)  10 ÓRA   REJTVÉNYFEJTŐ DÉLELŐTT 
          

 

Házi segítségnyújtás 
 

A szolgáltatást igénybe vevő személyt a saját lakókörnyezetében segítjük ahhoz, hogy az önálló életvitelét 
megtarthassa. 
Ennek keretében alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzésében nyújtunk segítséget, valamint 
közreműködünk a lakókörnyezet higiéniás körülményeinek ellátásában. 
Szolgáltatások: 
- segítségnyújtás a napi személyes higiénia elvégzésében, 
- kisebb háztartási feladatok ellátása (bevásárlás, takarítás, mosás, vasalás), 
- közreműködés gyógyszer felíratásában, kiváltásában, kapcsolattartás a házi orvossal, 
- segítség hivatalos ügyintézésben. 
Az ellátás igénybevétele kérelem alapján történik, térítésköteles szolgáltatás. A térítési díj mértékét a Képviselő-
testület évente határozza meg. Az ellátottnak csak a  gondozónő lakáson töltött segítő tevékenysége  után kell 
térítési díjat fizetnie. A havonta fizetendő összeg nagysága egyénenként eltérő, jogszabály által előírtak alapján az 
ellátott jövedelmi viszonyától függ. A havonta fizetendő  térítési díjon túlmenően az intézmény részére az 
ellátottnak egyéb kötelezettsége  a  későbbiekben sincs. 
         

 

KKlluubb  sszzoommsszzééddoollááss  
  

Földeákra az Egyesített Egészségügyi Szociális Intézmény Idősek klubjába látogatottunk 2012. november 21-én. 
Örömmel fogadtuk a meghívást, izgatottan készültünk, 18-an indultunk útra. Nagyon meghitt, jó hangulatú és 
felejthetetlen délelőttöt tölthettünk el közösen a földeáki klubtagokkal. Vendéglátóink már a kapuban vártak, a 
klubszobában terített asztal fogadott bennünket. Jó volt látni a régi ismerősök találkozását. Az intézményvezetők 
kölcsönös köszöntése és a szolgáltatások, tevékenységek bemutatása után Földeák nevezetességeiről hallottunk, 
megtudtuk, hogyan kaphatta a település a nevét. Ezután következett a személyes bemutatkozás, mely nem 
szokványos módon történt, hanem vidáman, játékosan. Elmondhatjuk, nagyon jól sikerült az ismerkedés, 
felejthetetlen élményt jelentett mindannyiunk számára. Az intézmény bejárása során többek között a földeáki 
klubtagok által készített karácsonyi díszek széles választékát is megismerhettük, mely technikákat megtanulva, a 
kiszombori aranykapu vásáron igyekszünk a mi klubtagjaink munkájával jelen lenni. Közösen megbeszéltük, hogy 
baráti kapcsolatokat ápolunk, társklubként, tartjuk a kapcsolatot, közös programokat szervezünk a jó és hasznos 
tapasztalatok átvételére. 
Vendéglátóinkat meghívtuk Kiszomborra, melyet örömmel fogadtak el. Megköszönve a finom zsíros kenyeret, a 
sok finom süteményt, a szívélyes vendéglátást. Tele élményekkel tértünk haza, és az itthon maradt klubtagoknak 
lelkesen meséltünk élményeinkről. 

a nappali ellátás dolgozói 
 

 
 

Változik a Posta nyitva tartása 
 

Kedves kiszomboriak! Tájékoztatjuk önöket, hogy a posta nyitva tartása 
2012. december 1-jétől változik az alábbiak szerint: 

 

NYITVA TARTÁS 
Hétfő:   8.00 – 16:00   Péntek:  8:00 – 15:00 
Kedd:   8:00 – 16:00   Szombat:  8:00-12:00 
Szerda:  8:00 – 17:00   Vasárnap:  zárva 
Csütörtök:  8:00 – 16:00 
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TTiisszztteelltt  KKiisszzoommbboorrii  ssppoorrttsszzeerreettőő  kköözzöönnsséégg!!  
 

A napokban ért véget két nagyon jó hangulatú sportesemény a faluban, amely több mint száz hölgyet és urat 
késztetett önfeledt szórakozásra, sportolásra jó pár hétvégén keresztül. 
Az első esemény a nagy múltra visszatekintő teremlabdarúgó-torna, amely most Kiszombori Téli Kupa 2012 
elnevezés alatt zajlott le. 
A szervezést és a lebonyolítást a teljes egészében magára vállaló Nagy Gyulának köszönhetjük. 
Az ő tapasztalata, embersége, rutinja és elszántsága kellett, hogy ez a program végigmenjen és sikeresen 
befejeződjön! 
Nagy-nagy köszönet minden résztvevőnek, segítőnek! 
A végeredmény: 
 
1.Gazdabolt 
2. Autós csárda panzió 
3. Barca FC 
4. Szetápmix 

5. Pékség 
6. Botláb FC 
7. I.CS. II 
8. Leningrád Cowboys 

 

Nagyon köszönjük Avramut Pál játékvezetői munkáját. 
 

 

AA  mmáássiikk  eesseemméénnyy  aa  NNőőii  tteekkeebbaajjnnookkssáágg,,  aammeellyynneekk  mmáárr  sszziinnttéénn  mmúúllttjjaa  vvaann  
 

Ez volt a harmadik a sorban. Itt is nyolc csapat versenyzett az elsőségért, amelyben már komoly presztízscsaták is 
zajlottak. 
De a fő cél az volt, hogy az asszonyok, lányok megmozgassák izmaikat és közben jókat beszélgessenek, nevessenek. 
Gratulálok a résztvevőknek, hogy időt, fáradtságot nem kímélve végigjátszották a bajnokságot. Külön köszönet 
Szabóné Uracs Ildikónak az áldozatkész szervezésért, mert ha kellett, "gurult" a tekegolyó helyett, és ha kellett, 
megszerelte a technikát is. 
 

A végeredmény: 
1.Mézes málna 
2. Minden lében 5 kanál 
3. Méhecskék 
4. Tápos csibék 

5. Esőnap Álomszínház 
6. Harcias amazonok 
7. Emília família 
8. A polgármesteri hivatal dívái 

 

Külön köszönjük az iskola dolgozóinak türelmét, segítőkészségét a két sportesemény támogatásában.  
Balázs Zoltán 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke 
 

 

A Szegeden 2004-ben alakult "Az Elesettekért" Alapítvány 
„Értékteremtő önkéntesség” címmel pályázatot nyert az Új Széchenyi 
terv keretén belül az Európai Unió finanszírozásában. 

 
A pályázat célja a felnőtt lakosság önkéntességre való hajlandóságának 

növelése, az önkéntes tevékenység általános társadalmi megbecsültségének növelése, az önkéntesség helyi szintű 
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népszerűsítése, a hasznosságának bemutatása, és önkéntesek bevonása a társadalom és az egyén közös érdekeinek 
kielégítésére irányuló konkrét közösségformáló és értékteremtő önkéntes programok megvalósításán keresztül. 
A pályázat forrásai lehetőséget adnak, hogy minél több jó példa megvalósulásával a felnőtt lakosság ismerje meg 
önkéntesként, vagy az önkéntes program által nyújtott szolgáltatás kedvezményezettjeként az önkéntesség 
hasznosságát. 
A program a helyi igényekre támaszkodva a szegedi kistérséghez tartozó Kübekházán és a makói kistérséghez 
tartozó Klárafalván, Ferencszálláson és Kiszomboron 2012-10-01-től 2013-07-31-ig valósul meg. 
A településeken az alapítvány információs pontokat hozott létre a védőnői szakszolgálat telephelyén, ahol az 
önkéntesség iránt érdeklődő felnőtt lakosok a védőnőktől, mint a helyi viszonyokat és igényeket ismerő 
szakemberektől szakszerű felvilágosítást kaphatnak arról, hogy mi az önkéntesség, miért és hogyan érdemes ilyen 
tevékenységet vállalni és végezni. 
Az Alapítvány a projekt ideje alatt elsősorban a jeles ünnepekhez kapcsolódó programokat -azokba önkéntesek 
bevonásán át, számos közösségformáló és értékteremtő megmozdulást- szervez és támogat. 
A településeken a továbbiakban játszóházat hoz létre, baba.mama klubot működtet. 

 
 
 

 

 

 

 

 

A HONISMERETI KÖR HÍREI 
 

AAzz  eellmmúúlltt  iiddőősszzaakk  kkrróónniikkáájjaa  --  aa  hhoonniissmmeerreettii  kköörr  éélleettéérrőőll  rröövviiddeenn  
 

Szeptember 23-án honismereti nap keretében lehetősége volt az érdeklődőknek a helyi műemlék jellegű épületek 
megtekintésére. A Rónay-kúriában pedig Gilicze János és Marosvári Attila mutatta be a Rónay családról közösen 

írt-szerkesztett könyvüket. 
Október 6-án fáklyás felvonulással emlékeztünk 1848 mártírjaira. A 
műsorban szerepeltek a helyi Nótafák csoport, az Ördögbocskor 
néptánccsoport és a honismereti kör tagjai. 
18-án indítottuk a kosárkötő tanfolyamot Olasz István, kosárkötő 
oktatásával. A jelentkezők mára már csodálatos kosarakat készítenek. 
A újra indított csigacsináló estéken készítettük a karácsonyi húsleveshez 
a tésztát. 
 
 
 
 

  
19-21-éig az Őrségben kirándultunk, rendkívül jó időben ismertük meg a táj szépségeit, történelmi, művészeti 
helyeit. 
Közben megújult a kzhonismeretikor.hu honlapunk Moldován Attila jóvoltából, amit nagyon köszönünk. És 
elkészült a Helytörténeti Gyűjtemény Ismertetője DVD-formátumban is. 
Újabb tárgyi adományozók is voltak: Frank Jánosné, Bagaméri Imre, Barnáné Bacsa Magdolna, Csizmadia Imréné. 
Köszönjük. 
Novemberben készültünk adventre: szaloncukrot, Majorosné László Editke irányításával díszeket készítettünk. 
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December 2-án, az adventnyitást szerveztük, elkészült a közösség adventi koszorúja, Badicsné Szikszai Zsuzsi 
gyermekei betlehemes műsorral kedveskedtek a megjelenteknek. 

     
13-án a Luca-napon igen sokan vettek részt a hagyományos és új programjainkon. 
Az újságban megjelenő kártyanaptárral (a kör és az önkormányzat közös kiadásában) kívánunk mindenkinek 
boldog új esztendőt. 
Köszönjük minden támogatónknak a segítséget, közreműködést.  A községi önkormányzatnak a támogatást és a 
lehetőségek, körülmények biztosítását. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AAjjáánnlláássookk  aazz  éévv  vvééggii  üünnnneeppeekkrree  
 

Az elmúlt évekhez hasonlóan az ünnepek időszakában jelentős személy- és gépjárműforgalom növekedésre kell 
számítani a főközlekedési útvonalakon, autópályákon, autóutakon, valamint a különböző bevásárló- és 
üzletközpontok, alkalmi kirakodóvásárok helyszínén és azok környékén, hiszen mindenki készül a karácsonyra, 
szilveszterre. A bevásárlások idején – talán az év vége miatt – már fáradtabbak, figyelmetlenebbek lehetünk, 
kedvezve ezzel a tolvajoknak.  
Az ünnepeket megelőző bevásárlás időszakában a rendőrség kiemelt figyelmet fordít a különböző bevásárló- és 
üzletközpontok, alkalmi kirakodóvásárok helyszínére, piacokra, üzemanyagtöltő állomásokra, pályaudvarokra, 
pénzintézetekre, valamint olyan nagy tömegeket vonzó helyszínekre, ahol valószínűbb lehet a vagyon elleni 
jogsértések bekövetkezése. A közrend, közbiztonság, valamint a közlekedés rendjének fenntartása érdekében 
kollégáink forgalomirányítással, forgalomsegítéssel, szükség szerint tájékoztatással segítik az állampolgárok 
biztonságos közlekedését.   
Az ünnepeket megelőző, illetve az azt követő időszakban is a rendőrség együttműködik a különböző társadalmi és 
civil szervezetekkel, különösen a stratégiai partnernek számító polgárőr szervezetekkel, továbbá a közterület-
felügyelet, illetve a társ-rendvédelmi szervek dolgozóival.  
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Ezen túlmenően fontosnak tartjuk a vásárlások időszakában a közlekedési balesetek megelőzése érdekében az 
ittas járművezetők kiszűrését, valamint a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök, pirotechnikai termékeket 
forgalmazók ellenőrzését is. 
Az alábbiakban csokorba szedtük az időszakra jellemző, leggyakrabban előforduló veszélyforrásokat, ezekre 
hívjuk fel a lakosság figyelmét. 
  

Védekezés a zseblopások ellen:  
A zseblopásokat jellemzően az utcán, tömegközlekedési eszközökön, piacokon vagy bevásárlóközpontokban 
követik el. Éppen ezért pénzünket, bankkártyánkat, egyéb más értékeinket már akkor tegyük biztonságos, nem 
észrevehető, vagy könnyen hozzáférhető helyre, amikor elindulunk otthonról. Lehetőség szerint a kabátunk belső 
zsebében tároljuk a pénztárcánkat, az iratainkat, s ha lehet a telefonunkat is. A PIN-kódokat ne tartsuk a 
bankkártyánk mellett, lehetőség szerint jegyezzük meg a számsort.  
Fontos, hogy mindig ügyeljünk az értékeinkre, télen ugyanis a vastagabb felsőruházat miatt kevésbé lehet érezni, 
ha valaki belenyúl a zsebünkbe. A pénz- és irattárcákat ne a táskák, kosarak tetején vagy a nadrágunk hátsó 
zsebében tartsuk! Megfelelő védelmet csak a belső zsebek kínálnak. Iratainkat a lakás és a kocsi kulcsaitól 
elkülönítve tároljuk!  
  

Ha mégis megtörtént a lopás, és ezt észleljük, ne szálljunk szembe a tolvajjal! Hívjunk segítséget, értesítsük a 
rendőrséget! Ha a lopás során az iratok mellett a lakáskulcsot is elvitték, sürgősen cseréltessük le a zárat, ha pedig 
a bankkártyánk tűnt el, azt azonnal tiltassuk le!  
  

Tömegközlekedési eszközök:  
Zsúfolt helyeken táskánkat tartsuk bezárva, kezünkkel, karunkkal öleljük át! Semmiképpen ne tegyük könnyedén a 
hátunkra, oldalunkra! Utazás, vagy várakozás során kerüljük a tülekedést! Értékeinkre ne hívjuk fel a figyelmet!  
Ha a buszon, villamoson, bevásárlásnál szokatlan, oda nem illő esemény történik – pl. néhány ember heves 
szóváltásba bocsátkozik, vagy valaki elájul – az esetlegesen szükséges segítség nyújtása mellett tanácsos az 
értékeinkre még inkább odafigyelni! Nagyon sok tolvaj használja ki az emberek figyelmetlenségét, jó szándékát, 
segítőkészségét, illetve az ilyen jellegű eseményekből adódó zűrzavart. 
Ha felmerül a gyanú, hogy a villamoson, buszon, vagy vásárlóhelyen zsebtolvajok tevékenykednek, jelezzünk a 
jármű vezetőjének, illetőleg az ott lévő biztonsági szolgálat tagjainak, és kérdezzük meg, hogy nem utazik-e rendőr 
a járművön. Amennyiben szükséges, hívjuk a rendőrséget!   
Utazásaink alkalmával fokozottan vigyázzunk, ugyanis a pályaudvarokon és a vonatokon előfordulhatnak 
csomaglopások. Bőröndjeinket ne bízzuk ismeretlenekre, használjuk inkább a csomagmegőrzőket! Lopás esetén 
értesítsük a vonatvezetőt (jegykezelőt) és a rendőrséget! 
  

Bevásárlóközpontok:  
Vásárlás közben a pénztárcánkat és a kézi táskánkat ne helyezzük a bevásárlókosárba, figyeljünk oda 
mobiltelefonunkra is, azt soha ne külső, látható helyen hordjuk!  
Az ékszerek, értékes telefonok, apró műszaki cikkek nemcsak az ajándékok listáján, gyakran az ajándékot 
vásárlónál is előfordulnak. Kevesen figyelnek rá, pedig a nyakban viselt értékek (Mp3, Mp4 lejátszók, telefonok) 
szinte felkínálják magukat a tolvajoknak!  Ezeket diszkréten, a ruha alatt célszerű viselni.  
Az ajándék kiválasztásakor, felpróbálásakor is ügyeljünk értékeinkre, a már megvásárolt ajándékokat soha ne 
hagyjuk felügyelet nélkül! 
A parkolás után és két vásárlás között is ellenőrizzük, hogy nem maradt-e a gépkocsi utasterében látható helyen 
értékes vagyontárgy, műszaki cikk, korábban megvásárolt ajándék! A parkolóban mielőtt magára hagynánk a 
gépkocsit, ne pakoljunk a csomagtartóba, ezt a tolvajok kifigyelhetik. A gépkocsiban látható helyen hagyott ruházat 
akkor is felhívja az elkövető figyelmét, ha abban nincs érték, az ablakbetöréssel elkövetett lopáshoz pedig elegendő 
lehet pár másodperc. 
     

Gépjárműfeltörések megelőzése: 
A jármű ajtaját, az ablakokat, és a napfénytetőt zárjuk le, amikor kiszállunk a kocsiból, vagy ha bármilyen rövid 
időre is távozunk. Az indító kulcsot mindig tartsuk magunknál olyan biztonságos helyen, hogy azt ne tudják tőlünk 
megszerezni. Amennyiben lehetőségünk van rá, parkoljunk kijelölt parkolóban, vagy olyan helyen, amely közel 
esik a célba vett üzlet bejáratához, van világítás, a parkolóhely pedig belátható és forgalmas. 
A vásárlást követően, ha már bepakoltunk a kocsiba, ne menjünk vissza az üzletbe, mert ezt a potenciális tettes 
kifigyelheti, és feltörheti járművet. Elindulás előtt vizsgáljuk meg a jármű zárszerkezetét, az ablakokat és azok 
tömítését, mert a sérülések feltörésre vagy annak kísérletére utalhatnak.  
 

Alkalmazzunk minősített mechanikai és elektronikus vagyonvédelmi biztonsági rendszereket, eszközöket, melyek 
beszerelését érdemes szakműhelyben elvégeztetni. Amennyiben észleltük, hogy feltörték kocsinkat, ne nyúljunk 
semmihez annak érdekében, hogy a lehetséges nyomokat megőrizzük. Ezeket a rendőrség vizsgálni fogja.  
  
 
 
 
 



14 

Online Internetes vásárlás:  
 
Az Internet fejlődésével egyre több szolgáltatást vehetünk igénybe a világhálón, ilyen például az online vásárlás is. 
 A szabályosan működő webáruházak rendelkeznek adatvédelmi szabályzattal, vagy az üzletszabályzat kitér a 
személyes adatok védelmére, és meghatározza a vásárlás legfontosabb feltételeit (például fizetési és szállítási 
kondíciók). A webáruházban vásárolt termékekre ugyanazok a garanciák vonatkoznak, mint az egyéb üzletekben 
vásárolt árucikkre.  Érdemes olyan webáruházat választani, ahol feltüntetik a visszavásárlási garanciát, így 
elkerülhetőek a későbbi kellemetlenségek. Magyarországon a webshopon keresztül vásárlók körében 
legelterjedtebb az utánvétes fizetési mód, ami azt jelenti, hogy az áru ellenértékét utólag, a terméket kiszállító 
személy részére kell átadni. Bankkártya használata estén lehetőség szerint olyan webáruházban vásároljunk, 
amelynél a fizetés valamely banki oldalon keresztül történik, így a bankkártyánk adatai biztonságos kapcsolaton 
keresztül jutnak el a pénzintézet központjába, azokat a webáruház üzemeltetője nem ismeri meg.  
Óvakodjunk az olyan weboldalaktól, melyeknek nevében elírás vagy hiba található, valamint ahol nem vagy 
hiányosan adják meg az üzemeltető cég adatait! Ezeket az oldalakat tekintsük megbízhatatlannak! Legyünk 
óvatosak személyes adataink megadásánál is, a bankkártyánkkal kapcsolatos kérdésekre csak a fizetést bonyolító 
bank oldalán válaszoljunk! 
Az internetes csalások elkerülése érdekében óvakodjunk az olyan internetes eladóktól, akik szolgáltatásával 
kapcsolatban kevés értékelést jegyeztek be az ügyfelek, vagy amelyek meglepően alacsony áron kínálják a 
portékájukat, esetleg nem valódi lakcímmel, telephellyel vagy telefonszámmal regisztráltak. Vételárat soha ne 
küldjünk előre! 
 
A rendőrség idén is a lakosság segítségét kéri annak érdekében, hogy együttes összefogással biztosítsuk az 
év végi időszak nyugalmát! Kívánjuk, hogy legyen Mindenkinek békés, boldog ünnepe!  
 

ORFK Kommunikációs Szolgálat  
 
 

 

 
 

 

 

 

AA  kkaattoolliikkuuss  eeggyyhháázz  hhíírreeii  
 

December 24-én hétfőn éjfélkor (24.00 órakor) JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSE  
December 25-én kedden 9.00 órakor ünnepi szentmise. A gyerekek Betlehemes játéka 
December 26-án szerdán 9.00 órakor ünnepi szentmise, SZENT ISTVÁN ELSŐ VÉRTANÚ 
December 30-án vasárnap 9.00 órakor ünnepi szentmise, SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA  
December 31-én hétfőn 17.00 órakor HÁLAADÓ szentmise 
  

2013. január 1-jén kedden 9.00 órakor ünnepi szentmise, SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA 
             január 6-án vasárnap 9.00 órakor ünnepi szentmise VÍZKERESZT, URUNK MEGJELENÉSE 
 

    Minden kedves olvasónak Kegyelmekben Gazdag Ünnepeket és Áldott Új Esztendőt kíván: 
Varga Attila atya 

 

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

AA  rreeffoorrmmááttuuss  ggyyüülleekkeezzeett  hhíírreeii  
 

 Az ünnepi istentiszteletek rendje a Református Imaházban (Kossuth u. 2.) 
  

December 23.  (vasárnap!) 16:00  - Hittanos Karácsonyi Istentisztelet 
December 25. (kedd) 9:00 – Úrvacsorás Istentisztelet 
December 26. (szerda) 9:00 Ünnep másodnapi Istentisztelet 
December 30. (vasárnap!) 9:00  - Óévzáró Istentisztelet 
2012. január 1. (kedd) 9.00 - Újévnyitó Istentisztelet 
 

December 15-e, szombat, szükség esetén 22-e, szombat 15:00-17:00 próba és játszóház, szintén Kossuth u. 2.  
  

Minden kedves érdeklődőt (is) szeretettel várunk gyülekezetünk alkalmaira! 
 

Ulicsák-Szabó Ágnes református lelkész 
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   KEDVES KISZOMBORIAK! 
 

A SAVANYÚSÁG KUCKÓBAN a korábban már megismert régi receptúra alapján tartósítószer nélkül készült 

SAVANYÚ KÁPOSZTA és HASÁBLEVÉL kapható. 
NE FELEDJÉK! CUKORBETEGSÉG esetén, influenza és meghűléses betegségek idején a savanyú káposzta és 
annak leve rendkívül egészséges. 

Ugyanitt HÁZI JELLEGŰ SAVANYÚSÁGOK is kaphatók! 

Várjuk kedves vásárlóinkat, megrendeléseiket!  Tel: 06 30 54 99 212  Rónai Ottó KISZOMBOR , SZEGEDI .17. 
 
 
 

 

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, JÓZSEF ATTILA U. 13. sz.

 

- téli szélvédımosó, jégoldó, fagyálló 
- lánckenı olaj, 2T adalék, Stihl-reszelı 
- kályhacsövek, csıkotró, kéménykefe 
- alágyújtós, koromtalanító, kályhafény 
- téli púrhab, szilikon, acryl tömítı 
- ajtó- ablak szigetelések 
- zár, zárbetét, kilincs, takarólemez (silt) 
 

- hólapát, cirokseprő, szeneskanna, lapát 
- kerékpár tömlık, köpenyek 
- rágcsáló irtók, egérfogó ragasztó 
- telefonfeltöltés (Telenos, T-mobile, Vodafone) 

           

               Nyitva: H.-P: 7:00-17:00 
                           Szo.: 7:00-12:00 
 

Telefon: 06 20 364 89 75 
 

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDKELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDKELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDKELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDİT KÍVÁNUNK!!T KÍVÁNUNK!!T KÍVÁNUNK!!T KÍVÁNUNK!!    
 

 

Békés, boldog Karácsonyt és eredményekben gazdag, boldog új évet kívánunk! 

Az Edit virág és ajándék üzlet dolgozói! 
 

Köszönjük vásárlóinknak egész éves bizalmukat! 
 

Ígérjük, hogy jövıre is mindent megteszünk az Önök igényeinek kielégítésére.  
Továbbra is azon dolgozunk, hogy minél színesebb választékból válogathassanak, ajándékozásait 
 megkönnyítsük ötleteinkkel. 
 

Üdvözlettel az Edit virág és ajándék üzlet dolgozói 
 

 

KEDVES KISZOMBORIAK! 

A Szegedi u. 17. sz alatt lévő kutya-, macska és hobbyállat- eledel 

boltban olcsó áron vásárolhat: 
 

- kutyáknak,  macskáknak: száraztápokat, konzerveket, szalámikat, 
fagyasztott húsokat, tepertőt , pórázokat.  

- madaraknak magvakat, étrendkiegészítőket, vitaminokat, 

madáreleséget, kalitkát. 

- díszhalaknak haltápokat, szárított eleséget, akváriumot, vízlágyítót.  

-  kis hobbyállatoknak (degu, csincsilla, hörcsög): tápokat, vitaminokat, 

csonterősítőt. 
 

 

A Marosparti Veterán Autós- Motoros Közhasznú Sportegyesület 
kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet és sikeres gazdasági évet kíván támogatóinak: 
 

- Juhász Kálmán cukrászüzeme – Kiszombor 
- BÉL-LANA Kft.  – Csemetekert Kiszombor 
- Gabonakutató Kft.  – Szeged 
- Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet 
- SZETÁP-MIX Kft. – Kiszombor     Klubtagjaink nevében: Szilágyi László elnök 

 

Az idei év utolsó számában minden olvasónknak békés, áldott karácsonyt és egészségben teljes, örömökben, 
szerencsében gazdag új esztendıt kívánunk! 
Szerkesztı bizottság: Szegvári Ernıné, dr. Kárpáti Tibor, Endrész Erzsébet, Nagy Lırinc 
 

A Kiszombori Híradót jövıre is megtalálják postaládáikban. Törekszünk rá, hogy minél több hasznos információhoz 
juttassuk kedves olvasóinkat. 
 

Az újsággal kapcsolatos bármilyen véleményüket, ötletüket várjuk az aemhaz@gmail.com e-mail címre.   
 

KISZOMBORI HÍRADÓKISZOMBORI HÍRADÓKISZOMBORI HÍRADÓKISZOMBORI HÍRADÓ Szerkeszti a Szerkesztı Bizottság. Kiadja: Kiszombor Nagyközség Polgármesteri Hivatala Ady Endre 

Mővelıdési Ház. Szerkesztı: Nagy Lırinc. e-mail: aemh@vipmail.hu. Nyomdai elıkészítés: Kiszombor, Szegedi út 13. 


