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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

 A KÉPVISELŐ TESTÜLET ÜLÉSEIRŐL 
A képviselő-testület a 2017. január 31-én tartott soros 
ülése első napirendjeként elfogadta a polgármesteri je-
lentést. 

A rendelettervezetek, döntési javaslatok napirendi pont-
ban 
felkérte 
 - Máriás Ferenc tervezőt, hogy a soron következő kép-
viselő-testületi ülésre készítsen egy kimutatást a 05406 
hrsz.-ú külterületi útszakasz fejlesztését illetően a kivite-
lezési módok ár-érték arányára vonatkozóan, érintve a 
kialakítani szándékozott útszakasz fenntartási-karbantar-
tási költségbecslését is. 
módosította
 - a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidege-
nítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 28/2005.
(XI. 29.) KKÖT rendeletét,
 - a költségelvű bérlet alapján biztosított önkormányzati 
bérlakások bérbeadási feltételeiről szóló 5/2002.(III. 26.) 
KKÖT rendeletét,
 - az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 
1/2015.(II. 25.) önkormányzati rendeletét,
döntött 
  - a nem lakás céljára szolgáló helyiségek 2017. évi bérleti 
díjáról, 
 - a polgármester illetményének és költségtérítésének 
megállapításáról,
 - az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének 
megállapításáról,
 - a III. Kiszombori „Villám” Focitorna sportrendezvény tá-
mogatásáról,

 - az Ifjúsági, Kulturális és Sportbizottság által a lakosság 
életminőségének javítása érdekében megfogalmazott 
javaslatoknak az Önkormányzat 2017. évi költségvetésé-
nek összeállítása során történő figyelembevételéről, 
 - a Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület részére 
nyújtandó működési előleg biztosításáról,
 - pályázat kiírásáról a művelődésszervező álláshely be-
töltésére,
 - személygépjármű beszerzéséről az Önkormányzat ré-
szére.
A harmadik napirendi pont keretében elfogadta a képvi-
selő-testület 2017. évi munkatervét.

Negyedik napirendi pontként meghatározta az óvodai 
beiratkozás időpontját és a nyári zárva tartásának időtar-
tamát. 

Ötödik napirendi pontként meghatározta a bölcsőde 
nyári nyitvatartási rendjét. 

Hatodik napirendi pontként elfogadta a Kiszombori 
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött Együtt-
működési megállapodás felülvizsgálatát.

Hetedik napirendi pont keretében, zárt ülésen döntött
 - a művelődésszervező közalkalmazotti jogviszonyának 
lemondással történő megszüntetéséről,
 - a lakáshoz jutás helyi támogatására benyújtott pályá-
zatról.
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 FELHÍVÁS 
Tisztelt kiszombori Lakosok!

2017. évben ünnepeljük a reformáció 500. évfordulóját. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2017 no-
vemberében az Ady Endre Művelődési Házban egy orgonakoncerttel egybekötött, a reformáció és a ki-
szombori egyházközség történetét bemutató kiállítással szeretne megemlékezni erről az ünnepről. 

A kiállítás helyi vonatkozású anyagának összegyűjtéséhez kérjük az Önök segítségét abban, hogy akinek a 
birtokában van a református egyházközséggel kapcsolatos írásos dokumentum vagy fénykép, és hozzájárul 
ahhoz, hogy azokat lemásoljuk, vagy ha ez nem lehetséges, akkor eredeti állapotban kiállítsuk, juttassa el 
ügyfélfogadási időben a Kiszombori Polgármesteri Hivatalba Tenczerné Bajusz Ilona vagy Kerekes Mónika 
részére. 

Az eredeti dokumentumokat és fotókat természetesen a kiállítást követően visszajuttatjuk a tulajdonosok-
nak. 
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ÓVODAI  ÉS ISKOLAI HÍREK

Ebben a hónapban - éves munkatervünknek és a nevelési- oktatási 
terveknek megfelelően - kiemelten foglalkozunk a testünk, érzékszer-
veink, és az egészséges táplálkozás, az egészségmegőrzés témakörrel. 
A gyerekek ekkor sok olyan tevékenységet végeznek, melyekkel job-
ban megismerik testük működését. Orvosos szerepjátékokat, illetve 
tükörjátékot játszanak, gyümölcssalátát készítünk, teanapot tartunk. 
Lerajzolják önmagukat vagy legjobb barátjukat. A gyógyszertárba is 
ellátogatunk. Elhívjuk a védőnőt, aki a helyes fogápolásról, fogkefe-
használatról tart bemutatót a gyerekeknek.
A Napsugár csoport pedig a szegedi Agorába látogatott el, ahol egy 
olyan interaktív kiállításon vehettek részt, mely a testünk témakörrel 
foglalkozott. Játékosan bemutatták nekik a szív működését vagy az 
étel útját a szervezetünkben. A gyerekek igen érdeklődőek voltak, és 
az interaktív játékos foglalkoztató után sok új ismerettel és élménnyel 
gazdagon térhettek haza.
„Maskarások, bolondok, rázzátok a kolompot! Takarodjon el a tél, ör-
vendezzen, aki él!” 
A Farsangi időszak beköszöntével óvodánk is készül a tél elbúcsúz-
tatására. Kidíszítjük a termeket, folyosókat. A dadusok fánkot, pala-
csintát sütnek a gyerekeknek. Sokan a hétvégén ellátogattak a ha-
gyományőrző kör által szervezett téltemető busójárásra. Élményeiket 
lerajzolhatták, illetve elmesélhették a többieknek. A hónap végén 
azonban már igazi maskarákba, jelmezekbe bújhatnak majd a gyere-
kek, mert hagyományainkhoz hűen idén is megrendezzük a farsangi 
mulatságot február 27-én.

Balázs Tímea, óvodapedagógus

 FEBRUÁR AZ OVIBAN 
Február 3-án rendezték meg a Százszorszép Mesemondóversenyt 
Szegeden. Óvodánkat a Napsugár csoportos Dömösi Kamilla képvi-
selte. Elismerő, szép okleveléhez, bátorságához gratulálunk. Nagyon 
büszkék vagyunk rá, hiszen az óvodás korosztályban a megosztott 
első helyezést érte el, és így szerepelni fog a gálaműsorban is.
Három végzős főiskolai hallgató végzi 8 hetes zárógyakorlatát intéz-
ményünkben. Munkájukat tapasztalt óvodapedagógusaink segítik. 
Sok sikert és kellemes, hasznos tapasztalatokat kívánunk nekik. Re-
méljük, sikerül még jobban megszerettetni velük ezt a szép hivatást.
Február 13-án a Szülői Munkaközösség tagjait várjuk az óvodába, 
hogy véleményüket kérjük nevelőmunkánkról, egyeztessük a még 
előttünk álló közös programokat, és lehetőséget teremtünk arra is, 
hogy elmondhassák tapasztalataikat, észrevételeiket.
Február 22-én ellátogat hozzánk Szabóné Vigh Erzsébet iskola-igazga-
tónő, és tájékoztatót tart az iskolába készülő gyermekek szüleinek. Az 
előadást a csoportok szülői értekezletei követik. Minden kedves szülőt 
várunk, hiszen közös feladatunk a gyermekek nevelése, fejlesztése.
Február 24-én az ovi születésnapjára készülünk! Hagyomány nálunk, 
hogy a gyerekekkel közösen kis ünnepség keretében emlékezünk 
meg az évfordulóról, ami bizony már a 134.! Ilyenkor lehetőséget biz-
tosítunk minden kisgyermeknek arra, hogy az óvodaközösség előtt 
bemutatkozhasson, és együtt ünnepeljünk!

A „Mosolygó Gyermekarcok” Alapítvány Kuratóriuma megkezdte a 20. 
Óvodabál szervezését. Nagy szeretettel várunk az - óvodás gyermeke-
kért szervezett jótékonysági bálra - minden kedves szülőt, támogatót, 
szórakozni vágyót 2017. március 11-én, du. 19 órára a Rónay-kúriába.

Börcsökné Balázs Márta, óvodavezető
Adójuk 1 %-ának felajánlásakor gondoljanak saját gyermekeikre!

Kedves Szülők, Családtagok, Támogatók!

Támogassák a „Mosolygó Gyermekarcok” Alapítványt, hogy a jövőben még több színes program és fejlesztés valósulhasson meg a kiszom-
bori oviban!

Az alapítvány adószáma:18465954-1-06       
Harkai Józsefné, kuratóriumi elnök
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Régi hagyomány iskolánkban, hogy októberben vendégül látjuk nyugdíjas dolgozóinkat egy jó kis beszélgetésre. Jó érzés az iskola falai kö-
zött felidézni a múltat, s megbeszélni mi történt,  az előző találkozó óta. A kollektíva egy része olyan fiatalokból áll, akik már nem ismerhettek 
minden nyugdíjast, s ezért nekik „felkészülésként” történeteken keresztül mutatjuk be régi munkatársainkat. Rendszeres résztvevője volt ezen 
rendezvényeknek Barna Gyula bácsi is, akit a legutóbbi alkalmon nélkülöznünk kellett, egészségi állapota miatt nem tudott megjelenni. Pár 
hete érkezett a szomorú hír: elveszítettük őt. Néhány sorban idézzük fel emlékét.
Nem megbántva a többi azonos nevű kedves lakost, de Kiszomboron ő volt a Gyula bácsi. S hogyan jutott el idáig? 
Sajnos egyre kevesebben vannak azok, akik a XX. század első felében születtek, ő az egyik közülük. Fiatalon élte át, de reálisan látta és értékelte 
a háború történéseit, az ötvenes évek zűrzavaros időszakát. Talán ezek az események is hozzájárultak ahhoz, hogy fiatalemberként figyelmét 
a gyerekek tanítása felé fordította. 1954-ben tanítóként dolgozott Kiszomboron. A sok gyerek, a nagy létszámú osztályok igazi kihívást jelen-
tettek neki. Kollégáival jó kapcsolatot alakított ki, s hamar kiderült, hogy nemcsak pedagógusként, de vezetőként is megállja a helyét. Így egy 
ideig az igazgatóhelyettesi teendőket is ellátta. 
Figyelmét nem csak az iskola kötötte le, élete a faluéval és a lakosokéval is összeforrt. Szabadidejében a helyi kultúra terjesztésén dolgozott, 
amikor színjátszó kört szervezett és igazgatott. Jártasságát a zenében is megcsillantotta. A település életének egyik színfoltjává vált, kezde-
ményezéseire és véleményére egyre többen felfigyeltek. Akár a szabadidő eltöltésekor, de nehezebb helyzetekben is lehetett rá számítani. Az 
1970-es nagy árvíz idején részt vállalt a védekezési munkálatokban sok más férfilakossal együtt. 
A 60-70-es évek családjai és fiataljai számára kiemelkedő jelentőségű volt az, ha eljutottak a Balatonra. Gyula bácsi és néhány segítője közre-
működésének köszönhetően ez valóra is vállhatott. Megszerezték a térség számára a több évtizedig sikeresen működő Balatonszárszói Úttörő-
tábort. A járás több ezer diákja ennek köszönhetően élte gondtalan nyári napjait először sátrakban, aztán faházakban. 
Maradandó munkája ezzel nem ért véget. Szívesen segített annak, aki a falu szépítését, modernizálását tekintette szívügyének, így például 
szerepet vállalt a szilárd utak építésében. A rendszerváltás után felismerte a lehetőséget és az önkormányzat anyagi segítségével létrehozták 
a „Kiszomborért” Alapítványt. Az alapító okirat és a név is arra utalt, hogy településünk fejlődését kulcsfontosságúnak tartotta. Először a múlt 
emlékeinek rendbe hozatalát tűzték ki célul, és mint kuratóriumi elnök szervezte az iskolai emlékhely felállítását a Szent István téren. Ebben 
az időben újították meg a II. világháborús emlékművet, a Szent János kutat. Az alapítványnak köszönhető a II. világháborús névtelen hősök 
emlékműve a temetőben, valamint megjelentettek egy kiadványt: Erdélyi Béla: Hatvan éve történt című írását. A község polgárainak szolgá-
latában végzett áldozatos munkájának elismeréseként Kiszombor díszpolgára címet adományozta neki Kiszombor Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete 1997-ben. 
Az aktív évek nyüzsgése után már inkább csak családjának élt, és gyermekének vállalkozását segítette, s élte példamutató, szép életét párjával, 
Gyöngyike nénivel. 

(folytatás a 4. oldalon)

 BARNA GYULA BÁCSI EMLÉKÉRE/ BÚCSÚ GYULA BÁCSITÓL 
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ISKOLAI HÍREK

 OLÁH VERONKA NÉNI EMLÉKÉRE 
  Október 6-án emlékeztünk meg iskolánkban Oláh Veronika tanító néniről. 
   A tornaszobában gyülekeztünk. Süliné Rácz Emőke néni elmesélte Veronka néni életét. Nagyon érdekes dolgokat tudtunk meg róla. Szaba-
didejében nagyon szeretett utazni. Sok emléket őrzött meg utazásairól. Hímezni is szépen tudott. Kézimunkái, terítői nagyon szépek. A meg-
emlékezésen verset mondtak társaink, és volt gitárjáték is. Felavattunk egy szekrényt, melyben Veronka néni féltve őrzött tárgyai: porcelánok, 
hímzések, leányiskolai bizonyítvány, régi fényképezőgép, különböző országokból hozott babák, írószerek, jegyzetek vannak. 
  Egyik nagy faliújságot a tanító nénik azokkal a fényképekkel rakták tele, melyen az Oláh Veronika Alapítvány által vásárolt jutalmakat kapjuk 
meg a különböző tanulmányi versenyeken elért eredményeinkért. Jó érzés böngészni a képeket, melyek szép emlékeket idéznek.
  Minden tanuló nevében köszönjük az alapítványnak és Emőke néninek, hogy támogatja az alsó tagozatos diákokat.

                                             
Herskovics Eszter és Tóth András 3. a osztályos tanulók 

 OLÁH VERONKA ALAPÍTVÁNY 
Tisztelettel köszönjük az egy százalékok felajánlását, mely kizárólag a gyermekek életét teszi színesebbé. 

Az Oláh Veronika Alapítvány a jövőben is számít az adó egy százalékának felajánlására.

Adószámunk: 18290763-1-06 bankszámlaszám: 56800016- 10014949

CIVIL HÍREK

A KISZOMBORI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET 2017. február 18-án (szombat) 8.30-kor  KÖZGYŰLÉST tartott az Ady Endre Művelődési Házban( 
Kiszombor, Szegedi u 13.).

Napirend:
1. Elnöki megnyitó
2. Vezetőségi tagok beszámolója 
3. Az Ellenőrzési és Fegyelmi, valamint a Jelölő Bizottságok beszámolói, ezekből adódó további feladatok.
4. Hozzászólások
5. 2017-es engedélyárak meghatározása
6. Alapszabállyal és horgászrenddel kapcsolatos kérdések.
7. 2017-es költségvetési terv elfogadása
8. Zárszó

- A 2016. évi fogási napló leadási határideje 2017. február 28., annál az egyesületnél kell leadni, amelyik kiállította. Határidőn túl leadott vagy 
nem összesített fogási napló esetén 2.000 HUF a pótdíj.
A Kiszombori SHE az alábbi helyeken várja a fogási naplókat:
- Tóth János,  Kiszombor, 6775 Móricz Zsigmond utca 14., tel: 06/30-855-0856
- Oláh Sándor, Makó, 6900  Kisfaludy utca 16.,   tel: 06/70-327-8862
- Ady Endre Művelődési Ház, Kiszombor, 6775 Szegedi u. 13.,  tel: 62/297-465
A halőrháznál levő postaládába, kérjük, N E HELYEZZÉK EL fogási naplójukat!

 - 2017. január 7, 8, 15, 17, 18, 21, 22, 28-án és 29-én egyesületünk környezetrendezési munkát szervezett. Ács István, Vas János, Kelemen Mi-
hály és Tóth János sporttársak munkáját külön köszönet illeti. A munkák során a nagy tó teljes partvonala és a kertek alatti kistó részlegesen 
megtisztult.

- Kérjük, személyi jövedelemadója 1%-ával támogassa egyesületünk tevékenységét: Kiszombori Sporthorgász Egyesület, adószám: 18452275-
1-06

Vezetőség

 VÁLYOGOSI HÍREK 
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Tisztelt Kiszombori lakosok!

A Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületének Kiszombori csoportja évnyitó összejövetelre hívja a településen élő mozgáskorláto-
zott és/vagy fogyatékossággal, illetve megváltozott munkaképességű polgárokat.
Szeretettel várjuk a régi tagságot, és azokat is, akik érdeklődnek a csoport mozgalma iránt!
 Az összejövetel helyszíne: Kiszombor, Művelődési Ház
Az összejövetel ideje: 2017. március 2. 14 óra 

 MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK KISZOMBORI CSOPORT 

Boltban, utcán, rendezvényen korabeli pedagógustársaival, ismerőseivel ott vette fel a beszélgetés fonalát, ahol néhány éve abbahagyták. 
Minden érdekelte, szívesen érdeklődött régi tanítványok sorsa felől, új kollégák beilleszkedéséről. Örömmel látta, ha valami újdonság történt 
az iskola, a falu életében, nem fukarkodott a dicsérettel. Intelligens humorával jó hangulatot varázsolt maga köré. Jellegzetes beszédtempója 
egyedülállóvá tette őt.
Bár az októberi nyugdíjas találkozóról hiányozni fog, reméljük, hogy az égi tantestületből figyelemmel kísér minket pályatársaival együtt. 
Drága Gyula bácsi, nyugodjon békében!         

Szabóné Vígh Erzsébet
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HONISMERETI HÍREK

„A földeáki szervezők nevében köszönjük a sok fáradozást és a szervezést!  
Nagyon jó volt, és nagyon köszönjük a munkát, jövőre is számítunk a busókra, 
a jó szervezésre!”
„A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár dolgozói nevében köszönetet mondok a 
Kiss Mária Hortensia Honismereti Körnek a BUSÓ FELVONULÁS rendezvényso-
rozat koordinálásához. Rendezvényünk nagyon jól sikerült, jövőre is tervezzük 
a megszervezését.”
„KÖSZÖNJÜK  A SZERVEZÉST!!!
Nálunk minden rendben volt, elegendő volt.”

„ A busók délelőtt jól állták a sarat! Köszönjük a lehetőséget és a közös mun-
kát!!”
Baráth Gábor, a busók vezetője:
„Kicsit fáradtak voltunk, a hétvégén 8 helyen mutatkoztunk be. Lassan kevés 
lesz a három nap. 

Télűzés Kiszomboron
3-án, pénteken délután a Dózsa György Általános Iskola diákjait lepték meg a 
busók azok nagy-nagy örömére.
Szombaton pedig a község érdeklődő lakóival együtt űztük el a telet a segít-
ségükkel.
Mindenkinek nagy köszönet, aki a kör tagjain, pártoló tagjain kívül is segítette 
a programokat: Kiszombor Nagyközség Önkormányzata, művelődési ház 
dolgozói, Edit virágüzlet, Rónay-kúria.

 A Zördög című darab 
191 nézőt vonzott, örültünk a nagy sikernek. Egyórás kacagásnak voltunk 
részesei. Kellenek az ilyen kedélyjavító érzelmi töltetek a mai világunkban is.
Az adománybelépőkből a következő előadásokat finanszírozzuk Kiszombo-
ron. Az első a gyermekelőadás március 6-án. 

BUSÓS TÉLŰZÉS A TÉRSÉGBEN 

FELNŐTT NÉPTÁNC KISZOMBORON 
Vajon van-e erre igény? Néhányan a régiek közül szeretnék feleleveníteni a régi 
néptáncot.
A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör felnőttek részére (14-15-16 – 100 év) 
néptáncos foglalkozásokat szeretne elősegíteni, néptáncos csoport támogatá-
sát tervezi kellő létszámú jelentkező esetén.
Várjuk a régi táncosok és új érdeklődők jelentkezését megbeszélésre február 
28-án 17 órakor az Ady Endre Művelődési Házba.

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 
HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÜNK tárgyait gyarapították az elmúlt időszak-
ban: Szemrédi Antal, Uracs Istvánné, Pappné Margó, Matuszka Istvánné. Kö-
szönjük.

KIÁLLÍTÁS
A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör és a Szirbik Miklós Egyesület szerve-
zésében Makó és térségének rejtett értékei címmel fotókiállítás nyílik február 
20-án 17 órakor az Ady Endre Művelődési Házban.
Balogh Gábor előadásában fotókkal illusztrálva bemutatja Makó környékének 
tájtörténetét, fennmaradt különleges élővilágát és az itt élő ember tevékeny-
ségének hatását a környezetre.

Minden természetet kedvelőt szeretettel várunk.
A kiállítás február 25-éig megtekinthető.

RETTENETES RÖFI
RETTENETES RÖFI, a Grimm-Busz Színház gyermekelőadása 
2017. március 6-án, hétfőn 15 órás kezdéssel az Ady Endre Művelődési Házban 
gyermekelőadást láthat az érdeklődő gyermekek sokasága.
A Dózsa György Általános Iskola alsó tagozatát látjuk vendégül erre a jeles al-
kalomra, amit a Zördög c. darab adománybelépőiből valósítunk meg ígéret 
szerint. És várjuk az érdeklődő gyermekeket.
Az eredeti előadást támogatta a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör, Kiszom-
bor Nagyközség Önkormányzata, a Kiszomborért Alapítvány.

ZOMBORRÓL MINDENKINEK 2017 
Históriás előadás-sorozat 1. rész

2017. március 3-án, szombaton 17 órakor Népbetegségek régen és ma, illetve 
gyógyítási praktikák címmel dr. Papp Zoltán előadására várjuk az érdeklődőket.

Kőszegi Zoltán kiállítása a művelődési házban

Egyedülálló, hogy Kiszomboron egy falunkban élő kovácsmester, díszítő ko-
vács műveiből nyílhatott kiállítás, amelyet február 4-én Süliné Rácz Emőke 
ajánlott a nagyszámú érdeklődő figyelmébe. Kőszegi Zoltán hét évvel ezelőtt 
hatalmas ösztönzést érzett e mesterség megtanulására. 
A ma élő legnevesebb magyar mester műhelyében, Molnár Józsefnél,  Debre-
cenben és az osztrák Walfrid Hubernél tökéletesítette tudását.
A zombori alkotó méltatásából megtudhattuk, hogy azóta is hazai és nemzet-
közi kovácskurzusokon tökéletesíti tudását. Így aztán a mesterfogások elsajátí-
tása nála életre szóló hivatássá vált. Új érdeklődéséhez nagyban hozzájárultak 
azok a mítoszok, legendák, ősi kultúrák, amelyek a kovácsolás múltjáról szól-
nak. Nem csoda, hiszen a természet elemei: az anyag, az erő, a tűz, a levegő és 
az ember csodálatos egységet alkot, s ez kíséri végig minden egyes kiállított 
darabon. A kovács szellemi elgondolása, hogy a szürke, merev anyagból mi-
lyen tárgy születik, amelynek feladata további munkálkodás vagy szépítés lesz. 
Zoltán alkotásai az ősi elemek újraértelmezését, de a polgári ízlés igényeit is 
szolgálják. Alkotói örömét láthatjuk, amikor a kész művekről mesél. Kedvenc 
területe a középkor és a szecesszió. Alázat, pontosság, kreativitás izzik át min-
den keze alól kikerültről. Reméljük, hogy alkotásai belopják a látogatók szívébe 
magukat, és hamarosan üdvözölhetünk valamely köztéri formában is egy szép 
mementót. A kiállítás február tizenhetedikéig tekinthető meg az Ady Endre 
Művelődési Házban nyitvatartási időben.
A rendezvény életre hívója a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör. Nagy se-
gítséget nyújtott a makói József Attila Múzeum, a Hagymaház, a helyi önkor-
mányzat és a rendezvénynek helyet adó művelődési ház. A gyönyörű fotók és 
a rendezés Fodor Kata munkáját dicsérik.

VASBA ÖLTÖTT FORMA ÉS GONDOLAT

TÚRA ÉS KULTÚRA ERDÉLYBEN
Kirándulás Kolozsvár és környéke 2017. 08.24-27.

4 nap 3 éjszaka utóbusszal

Túra és kultúra Erdélyben
Szervező: Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör

Útvonal: Kiszombor – Nagyszalonta -Nagyvárad – Kolozsvár – Torda – To-
rockó – Nagyenyed – Válaszút – Szék - Kolozsvár -Nagyvárad – Nagyszalonta 

– Kiszombor 
Utazás: kényelmes, jól felszerelt autóbusszal, kb. 1200 km Erdély területén

Utasbiztosítás: személyesen megkötendő
Ellátás: félpanzió (reggeli és estebéd)
Szállás: Hotel Tiver Aranyosgyéres 

http://travelminit.ro/hu/szallas/hotel-tiver-aranyosgyeres 
A program a csoport igényeinek megfelelően és a helyi időjárási viszonyok 

figyelembevételével módosítható! 
A csoportot képzett erdélyi idegenvezető kíséri Nagyszalontára érkezésünktől 

a kirándulásunk programjainak végéig.
Jelentkezni március 1-jén 17 órakor az Ady Endre Művelődési Házban, előze-
tesen a 
30 499 8686-os számon, akár a kzhonismeretikor@gmail.com levélcímen és 
facebook üzenetben lehet.

SZJA 1% 
A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör tisztelettel köszöni eddigi felajánlásai-
kat, és kéri, ha teheti, tegye ezt továbbra is. 
Céljaink az alábbiak:  Hagyományápolás. A község hagyományainak felele-
venítése, megőrzése, széles körű megismertetése. Minél szélesebb körben 
megismertetni a lakossággal Kiszombor történetét.
Helytörténeti Gyűjteményünket, amely a községi önkormányzat tulajdonában 
áll, rengeteg tárgyat, iratanyagot tartalmaz, folyamatosan bővítjük, az ifjú-
sággal megismertetjük a régmúlt embereinek életét. Kutatómunkát végzünk, 
visszaemlékezéseket gyűjtünk községünk múltjával kapcsolatban, megőrizve 
azokat az utókor számára.
Községünk környezetének óvása. Műemlékeink védelme.
Aki egyetért célkitűzéseinkkel, és van lehetősége, kérjük, támogasson ben-
nünket.
Adószámunk: 18479342-1-06 Számlaszámunk: 56800016-10007833
                                                       A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör  tagsága

A „Kiszomborért” Alapítvány számára is felajánlható a SZJA 1 %-a. 
Kiszombor község kultúrája, sportélete, környezetének védelme, megújulása 
a fő célja az önkormányzati alapítású alapítványnak. Ha segíteni szeretné ezt a 
tevékenységet, támogathatja az alapítványt.
Adószámunk: 19082930-1-06
Köszönjük.     A kuratórium tagsága

KISZOMBORÉRT ALAPÍTVÁNY 
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Intézmény Cím Nyitva tartás/ ügyfélfogadás Telefonszám/

Polgármesteri Hivatal Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. H 8-16, K 8-17 (építési ügyekben 16-17)
Sz 8-16 ,    P 8-12            (Ebédidő: 12-12.30) 62/525-090 

Makói Járási Hivatal kiszombori ügyfélfogadása Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Hétfőn 8-11.30

Kormányablak a Makói Járási Hivatalban (Okmányirodai, Földhiva-
tali, családtámogatási, fogyasztóvédelmi, stb. ügyek) Makó, Széchenyi tér 22. H 7-17 ,K 8-16, Sz e 8-16, Cs 8-18, P 8-12 62/561-688

Társadalombiztosítási ügyintézés Makó, Széchenyi tér 22. Csütörtök 9-14

Nyugdíjjal kapcsolatos ügyintézés Makó, Széchenyi tér 22. Csütörtök 8-14

Építésügyi hatóság Makó Makó, Széchenyi tér 22. H 7.30-12, Sz 7.30-17.30, P 7.30-12 62/511-876

Járási Földhivatal Makó Makó, Széchenyi tér 6. H 8-11.30 és 13-15, K 8-11.30, 
Sz 8-11.30 és 13-15.30, Cs 8-11.30 62/681-454

Járási Gyámhivatal Makó Makó, Széchenyi tér 22. H 8-12, Sz 8-12 és 13-16, P 8-12 62/561-681

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Makó Makó,  Hunyadi u. 4. fsz. 2. H 8-12 és 12.30-18,  Sz 8-12 és 12.30-15
Cs 8-12, P 8-12 40-42-42-42

Járási Munkaügyi Kirendeltség Makó, Deák F. u. 6. H 8-15 , K 8-15, Sz 8-18, Cs 8-15       62/681-470

GDF Suez Makó, Liget u. 3. Sz 8-12, Cs 14-18 40/824-825

EDF Démász Makó, Liget u. 3. Sz 8-12,  Cs 14-18 Hibabejelentés: 
40/822-000

Folyékony hulladékszállítás Alföldvíz Zrt. Makó, Tinódi u. 8/a 62/213-925

Rendőrőrs Kiszombor Kiszombor, Régi M. u. 2 H-P 8-16 62/525-020

Rendőrkapitányság Makó Makó, Csanád vezér tér 13.
H-Cs 8-15,  P 8-12
Kapitányi fogadó óra minden hónap első 
hétfőjén 14-16

62/511-260
107, 112

Magyar Posta Kiszombor Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 5.
H 8-12 és 12.30-16, K 8-12 és 12.30-16
Sz 8-12 és 12.30-17, Cs 8-12 és 12.30-16
P 8-12 és 12.30-15      Szo 8-12

62/297-790

Közjegyző Makó Dr. Bartha Béláné Dr. Farkas Margit Makó, Megyeház u. 3-5. 62/211-175

Határátkelő Kiszombor Kiszombor, Külterület 0-24 62/525-002, 
62/525-003

Tűzoltóság Makó Makó, Vorhand Rabbi tér 1. 62/510-740
105, 112

Állatorvos: Dr Dán János Makó, Kossuth u. 58. 62/212-838
20/926-14-38

Falugazdász: Nagy Csaba Kiszombor, Szegedi u. 13. Műv. 
Ház Kedd 8-16 62/297-465

Gyógyszertár Kiszombor, Szegedi u. 2/c H-P 8-16 62/297-024

Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. Szeged, Városgazda sor 1. H-Sz 8-15, Cs 7-19, P 8-13 62/777-111
62/777-113

Szegedi Kéményseprőipari Kft. Szeged, Moszkvai krt. 27. H 8-16 , K 8-16, Sze 8-20, Cs 13-16, P 8-14 62/548-810
62/485-077

Polgárőrség Kiszombor Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 9 06-30/464-35-89

Hulladékudvar Kiszombor, Óbébai út Sz 8-16     P 8-16       Szo 8-12

Dr. Kiss Katalin Kiszombor, Szegedi u. 2.

Rendelés: H 9-12, K 13-16, Sze 9-12, Cs 9-12
P (páros hét) 9-12, (páratlan hét) 13-16
Gyógyszerírás: H14-15.30, K 8-11,Sze 8-9,
Cs 8-9 és 14-15.30, P (páros hét) 8-9 és 14-15
(páratlan hét )8-11

62/296-706

Dr. Fekete Gyöngyi Kiszombor, Szegedi u. 2. H-K 14-16, Sz 14-16 (üzemorvosi rendelés)
Cs-p 14-16 62/297-523

Dr. Hegyes Ferenc Kiszombor, Szegedi u. 2.

Minden nap délelőtt: 8-9 gyógyszerírás,
9-11 rendelés
Minden nap délután (kivéve szerda), 
14-15 gyógyszerírás, 15-16 rendelés

62/297-001

Dr. Gyergyóújfalvi-Lázár István Kiszombor, Szegedi u. 2. H 10-18.30, K 9-17, Sze 14-18.30, Cs 9-16
P 9.30-11.30 (iskolafogászat) 62/297-464

Szennyvízzel kapcsolatos hibabejelentés 0-24 óráig 06-30-507-7095

Vízzel kapcsolatos hibabejelentés 1. munkanapokon 7.00-15.30-ig
2. munkanapokon 15.30-7.00-ig és hétvégén

1. Bende Sándor 
06-30-226-3665
2. 06-80-922-333
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 IMPRESSZUM 
 

Zombori Gazda Áruház 
Kiszombor, József A. u. 13.  

Tel.:20/364-8975 

 Lemosó permetszerek 
 Műtrágyák, virágföld  
 Metszőollók és ágvágó ollók 
 Cirokseprű, lombseprű 

Tavaszi vetőmagok 

 Kerékpár külső-belső 
 Halogén-és Led-izzók 
 Fa-és alumínium létrák 
 Virágcserép, balkonláda 

PB-gázpalackcsere 
 

Paysafecard értékesítés! 
Online telefon-és villanyóra-feltöltés! 

Nyitvatartás: H.-P.: 7-17 Szo.: 7-12 
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