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A képviselő-testület a 2017. február 7-én tartott soros ülése első 
napirendjeként elfogadta a polgármesteri jelentést. 

A rendelettervezetek, döntési javaslatok napirendi pontban döntött 
arról, 
– hogy a külterületi helyi földutak fejlesztésére vonatkozó pályázatot 
a 05406 hrsz-ú útszakasz fejlesztésére, illetve az érinett útszakaszon 
5,5 m széles és 50 m hosszú sárrázó kiépítésére vonatkozóan, a vár-
ható költségeket figyelembe véve, nem kívánja benyújtani,
– a Reformáció 500. évfordulójához kapcsolódó, „Zene képekben” 
című orgonakoncert és kiállítás megrendezéséről, 
– a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Program 
keretében beadott műfüves labdarúgó pálya megépítésére vonatko-
zó pályázat kiegészítéseként 150 fm hosszban, a pálya köré kerítés 
építéséről,
– a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének módosításáról. 

Harmadik napirendi pontként megvitatta az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésének előterjesztett I. változatát és alkalmasnak találta 
arra, hogy Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költség-
vetés-tervezete előterjesztésként a 2017. február 28-i ülésén meg-
tárgyalja.

A képviselő-testület a 2017. február 28-án tartott soros ülése első 
napirendjeként elfogadta a polgármesteri jelentést. 

A rendelettervezetek, döntési javaslatok napirendi pontban 
döntött 
– az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(II. 24.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, 
– a hulladékgazdálkodásról szóló 10/2015.(V. 27.) önkormányzati ren-
delet módosításáról, 
– a talajterhelési díjról szóló 25/2013.(XI. 29.) önkormányzati rende-
let módosításáról, 
– a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül 
történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól, 
valamint az anyakönyvvezető díjazásáról szóló 7/2017.(III. 1.) önkor-
mányzat rendelet megalkotásáról, 
– a Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. sz. alatti épületben lévő 36 
m2 alapterületű üzlethelyiség pályázati eljárás keretében, a Braga-
vellum Szolgáltató Kft. részére temetkezési szolgáltató iroda céljára 
történő bérbeadásáról, 
– a 8 lakásos társasház tetőfelújításáról,
– a Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet kidol-
gozására vonatkozó ajánlatról főépítészi és településmérnöki közre-
műkődés igénybe vételével, 
– a Magyar Labdarúgó Szövetséggel, a műfüves pálya kialakítására 
vonatkozó Együttműködési megállapodás aláírásáról, 
elfogadta 
– az EDF DÉMÁSZ Zrt. 2016. évi tájékoztatóját az üzemeltetési tevé-
kenységéről Kiszombor településen,
megtárgyalta 
– a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör programjairól és támogatá-
sáról szóló tájékoztatót, 
Harmadik napirendi pontként döntött az önkormányzat saját bevéte-

lei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezett-
ségeinek a 2017. évet követő három évre várható összegéről, mely 
szerint az Önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügylete.

Negyedik napirendi pontként megalkotta az önkormányzat 2017. évi 
költségvetési rendeletét. 
Az ötödik napirendi pont során jóváhagyta a polgármester 2017. évre 
vonatkozó szabadság-ütemezését. 

Hatodik napirendi pontként megalkotta 
– a helyi önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök és a bizott-
sági tagok tiszteletdíjáról szóló 9/2017.(III. 1.) önkormányzati rende-
letét, 
– a köztisztviselők illetményalapjáról szóló 10/2017.(III. 1.) önkor-
mányzati rendeletét, 
– a köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 11/2017.(III. 1.) ön-
kormányzati rendeletét. 

Hetedik napirendi pontként zárt ülésen döntött a művelődésszerve-
ző álláshely betöltéséről. 

A képviselő-testület a 2017. március 28-án tartott soros ülése első 
napirendjeként elfogadta a polgármesteri jelentést. 
A rendelettervezetek, döntési javaslatok napirendi pontban 
megköszönte 
– a Kiszombori Karátson Emília Óvoda és a Kiszombori Dózsa György 
Általános Iskola munkáját, amellyel az 1848-49-es forradalom és sza-
badságharc évfordulója alkalmából megrendezett ünnepség meg-
rendezésében színvonalas előadásukkal tevékenyen részt vettek.
megalkotta
– az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosí-
tásáról szóló 12/2017. (III. 29.) önkormányzati rendeletét, 
– a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevéte-
léről és a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2017.(III. 29.) önkormány-
zati rendeletet, 
döntött 
– arról, hogy a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötést térítésmen-
tesen kívánja biztosítani abban az esetben, ha a házasulók közül 
legalább az egyik fél rendelkezik kiszombori lakóhellyel, a rendelet-
tervezet elkészítésére felkérte a jegyzőt,
– pályázat kiírásáról a Kiszomboron működő civil szervezetek 2017. 
évi támogatására,
– a Kiszombor, Szent István tér 3. szám alatti 12 lakásos lakóépület 
elektromos felújításának Erzol 2000 Kft-től történő megrendeléséről, 
– a polgármester cafetéria-juttatására vonatkozó szabályozásról,
– az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. 2017. április 1. 
napjától alkalmazandó áthárított nettó vízterhelési egységdíjainak 
tudomásulvételéről, 
– a Rónay család síremlékeinek helyreállításáról szóló tájékoztatás 
tudomásulvételéről, 
–a Kiszombori Gyermeknap rendezvény 2017. május 27-ei program-
járól,
-a 2017. szeptember 15-17. napján megrendezésre kerülő Kiszombori 
Közösségi Napokon fellépő előadók kiválasztásáról.

A KÉPVISELŐ TESTÜLET ÜLÉSEIRŐL
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Az építészet a köztudatban általában azonosul a látvánnyal, az 
épületek megjelenésével, a települések arculatával.Bár az építészet 
lényegének megragadása, vagy meghatározása ennél bonyolultabb 
és összetettebb, a közönség értékítélete is jórészt ezen alapul. Ki-ki 
a maga ízlése szerint rangsorolja az építményeket és utcaképeket. 
S noha az ízlés szubjektív és tág határok között változik, az embe-
rek többsége a szép, rendezett, harmonikus környezetet kedveli.

Az építészetet sokan „megfagyott zene”-ként emlegetik. Két-
ségtelen, sok hasonlóságot találunk a zeneművek és az építészeti 
produkciók, azaz az architektúra között. Az építészet sokszínűségét 
a változatos utcák és terek, az épületek sokasága és különböző-
sége határozza meg. Hasonlóan a zenekarban megszólaló sokféle 
hangszerhez, pl. a vonósok, fúvósok és ütősök egyidejű, egymás 
melletti megszólalásához. Ugyanakkor, ha ezek egymásra tekin-
tet nélkül, összehangolatlanul zenélnek, akár a külön-külön kel-
lemes dallamot is tönkre teszik, élvezhetetlenné téve a teljes 
zeneművet. Ugyanígy az épületek is lehetnek sokfélék, eltérő stí-
lusúak, ám ha nincsenek figyelemmel egymásra – szomszédsá-
gukra – szellemi és formai értelemben nincsenek „rokonságban”, 
bizony zavaros, irritáló, diszharmonikus összhatáshoz vezetnek. 

A legtöbb ember rendezett, megnyugtató és szép települési kör-
nyezetre vágyik. Erre azonban csak akkor lehet reális esélye, ha az 
egyén igényei és ízlése, valamint a helyi közösségek erre vonatkozó 
környezetalakítási szabályai közel állnak egymáshoz. Vagyis sem az 
önkormányzatok nem támasztanak irreálisan szigorú feltételeket, 
sem az építtetők nem esnek túlzásokban, és nem gondolják azt, hogy 
pl. „az én házam, az én váram, azt teszek amit akarok!” A tapasztala-
tok szerint ilyen téren azok a települések az eredményesebbek, ahol 
a lakosság ténylegesen részt vett a helyi építészeti elképzelések 
megfogalmazásában éppúgy, mint azok követő végrehajtásában.  

2016-ban az Országgyűlés törvényt alkotott a „tele-
püléskép” védelméről. (Idézet a törvényből: a település-
kép védelme a település vagy településrész jellegzetes, 
értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szer-
kezetének – az építészeti, táji érték és az örökségvédelem figye-
lembevételével történő – megőrzését vagy kialakítását jelenti.)

A törvény végrehajtását és érvényesülését minden település 
esetében az un. Településképi Arculati Kéziköny segíti, melynek 
elkészítése a következő hónapokban zajlik az országban, így Kis-
zomboron is. Bár a feladat nagyobb részét – értelemszerűen – az 
Önkormányzat végzi, nélkülözhetetlen a helyi lakosság közreműkö-
dése. A településrendezési tervek véleményezéséhez hasonlóan, 
de annál talán gyakorlatiasabb módon és eszközökkel célszerű az 
aktív közreműködést megszervezni.  Ennek keretében fel kell tárni 
és össze kell gyűjteni Kiszombor nagyközség egyedi, csak rá jel-
lemző környezeti értékeit, jellegzetes települési karakterjegyeit. 
(Fontos, hogy csak jó példákat örökítsünk meg!) Ezeket értő szem-
mel és kézzel rendszerezni, értékelni kell, majd a javát, a jövőben 
hasznosítható részét – megfelelően tematizálva, szöveges és grafi-
kai magyarázatokkal ellátva – a Kézikönyvben közreadni. Az így lét-
rejövő könyvecske nem kötelező jogszabály vagy normagyűjtemény. 
Tájékoztató és szemléletformáló kiadványról van szó, amelyet a leg-
szélesebb körben terjeszteni szükséges. Megismerése, forgatása 
mindenki – építeni szándékozó, házát felújító vagy csak pl. kerítést 
átépítő helyi tulajdonos – számára hasznos, ezért megszívlelésre 
ajánlott. (Az anyag felhasználásával helyi Településképi rendeletet 
készít az Önkormányzat, amelynek betartása viszont kötelező lesz.) 

Részletesebb információkat a 2017. április 25-én, 16 órakor tar-
tandó lakossági fórumon ismerhetünk meg. (Helyszín: Polgármesteri 
Hivatal ülésterme.) 

Az önkormányzat megbízásából Kiszomboron jártas két épí-
tész-urbanista végzi a munka szakmai részét. Nélkülözhetet-
len azonban a tisztelt olvasók, a települést belülről ismerők, a 
helyben élők segítsége is. Kérjük, támogassa ezt a közös mun-
kát és ossza meg velünk véleményét, tegyen konkrét javaslatot.

Az íráshoz csatolt friss fényképek (lásd a következő oldalon)
a készülő munkaanyagból származnak. Jó példaként azt kíván-
ják illusztrálni, hogy mind a régebbi építésű – mostanra többnyi-
re leromlott állapotú – lakóépületek, mind a fiatal, 15-20 éves, 
„modern” – igényesen megtervezett, és gondosan fenntartott 
– házak díszei Kiszombornak, és közmegegyezés esetén a Min-
takönyvben megörökíthetők jó néhány más ingatlannal együtt!

Kiss Lajos
az Önkormányzat megbízott főépítésze

BEHARANGOZÓ A „TELEPÜLÉSKÉPI ARcULATI KÉZIKÖNYV” KÉSZÍTÉSÉRŐL

Harmadik napirendi pontként 
elfogadta
– a Kiszombor Rendőrőrs tevékenységéről szóló beszámolót, egyút-
tal megköszönte a településen végzett rendőrségi munkát,
– a Kiszombor Határrendészeti Kirendeltség 2016. évi tevékenysé-
géről szóló tájékoztatót, egyúttal megköszönte a településen végzett 
határrendészeti tevékenységet,
– a csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltség tevékenységéről szóló beszámolót, 
egyúttal megköszönte a Katasztrófavédelmi Kirendeltség együttmű-
ködő munkáját,

– a Kiszombori Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló tájékozta-
tót, egyúttal köszönetét fejezte ki a településen végzett munkájukért.
A negyedik napirendi pontban elfogadta Kiszombor Nagyközség Ön-
kormányzatának a közbeszerzésekről szóló 2015. évi cXLIII. törvény 
42. § (1) bekezdése alapján elkészített 2017. évi éves összesített köz-
beszerzési tervét.

Végül ötödik napirendi pontként tudomásul vette a közmunkaprog-
ram tapasztalatairól szóló tájékoztatót.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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KISZOMBOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet
43/A. § (2) bekezdés a) pontja értelmében

L A K O S S Á G I  F Ó R U M O T 
hirdet azzal a céllal, hogy tájékoztassa a helyi lakosságot a készülő „Településképi Arculati Kézikönyv” jelentőségéről, 

céljáról és tartalmáról, továbbá, hogy aktív közreműködésre hívja fel az érdeklődőket.

A lakossági fórum ideje: 2017. április 25. (kedd) 16 óra

Helyszín: Polgármesteri Hivatal (Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.) tanácskozó terme
A lakossági fórumon szóban, vagy a fórumot követően legkésőbb 2017. május 8-ig írásban javaslatokat, észrevételeket 

tehetnek, véleményt nyilváníthatnak. Hagyományos levelet a Polgármesteri Hivatalba, elektronikus üzenetet 
a ph@kiszombor.hu, vagy a kisslajos@szemart.hu e-mail-címekre lehet megküldeni.

A Képviselő-testület javaslatokat, észrevételeket vár a készülő Kézikönyvhöz. Kérjük, jelöljék meg a jellegzetesnek ítélt, 
hagyományos kiszombori „szép” épületeket és/vagy építészeti részleteket (ajtókat, ablakokat, tornácokat, érdekes 

homlokzati részleteket, stb.), kerítéseket, kerteket. Azokat, amelyek megörökítésre érdemesnek tart, és amelyek mintául 
szolgálhatnak a jövő építői előtt. Konkrét javaslatát lehetőleg digitális fotók formájában kérjük, a megjelölt e-mail-címekre, 

jpeg formátumban, az érintett objektum megjelölésével, megnevezésével.
Minden javaslat fontos és számít!

M E G H Í V Ó

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatni kívánja a település területén működő civil szervezete-
ket (alapítványokat, egyesületeket), egyházakat (a továbbiakban: 
civil szervezetek), hogy ezzel is hozzájáruljon a település lakossá-
ga érdekében végzett tevékenységükhöz.

I. A Pályázaton való indulás feltétele
• települési művelődési, sport, érdekvédelmi közéletben való 
aktív részvétel, rendezvények szervezése, maradandó értékek 
létrehozása, illetve a közösség érdekében végzett egyéb tevé-
kenység, mely alkalmas arra, hogy hozzájáruljon a településen 
élők életminőségének javulásához, öregbíti a település jó hírét, 
továbbá hitelesen képviseli és támogatja a Képviselő-testület ál-
talános célkitűzéseit,
• legalább egy éve működik a településen (legalább egy éve jog-
erősen bejegyezték),
• a pályázó civil szervezet pályázatát, a kötelező adatokat, illetve 
mellékleteket a pályázatra nyitva álló határidőn belül nyújtja be.

II. A Pályázat keretében nem támogathatók:
1. azon civil szervezetek, amelyek a támogatást nem a megállapo-
dásban foglaltak szerint használták fel és a szerződés ilyen irányú 
módosítását nem kezdeményezték
2. politikai tevékenységet folytató szervezetek, pártok
3. azon civil szervezetek, melyek a pályázatra nyitva álló határ-
időn túl nyújtották be pályázatukat, illetve azon civil szervezetek, 
melyek hiánypótlásukat a rendelkezésre álló határidőn belül nem 
pótolják
4. azon civil szervezetek, amelyek pályázati dokumentációja nem 
tartalmazza a pályázat által kötelezően előírt adatokat, mellékle-
teket és ezen adatokat a hiánypótlásra nyitva álló határidőn belül 
nem pótolják
5. azon civil szervezetek, melyek tevékenységét pályázaton kívül, 
együttműködési megállapodás keretében támogatja a Képviselő-
testület
6. azon civil szervezetek, amelyeknek lejárt köztartozása van
7. a nem átlátható szervezetek

III. A Pályázaton felosztásra kerülő keretösszeg:
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017.(III. 1.) 
önkormányzati rendelet határozza meg.

IV. A Pályázó adatairól a pályázati adatlapon nyilatkozik.

V. A pályázat kötelező mellékletei: 
• a pályázó civil szervezet tevékenységének rövid ismertetése
• a tárgyévi tervezett költségvetése, az összeg tervezett felhasz-
nálása (Tételes bevételek és kiadások)
• beszámoló a tárgyévet megelőző év teljes költségvetéséről
• rövid beszámoló és értékelés az előző évi tevékenységről, a pá-

lyázó civil szervezet előző évben megvalósult költségvetésének 
ismertetése és abban az önkormányzati támogatás felhasználá-
sának részletes kimutatása
• a civil szervezet nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzés-
nek az egy évnél – vagy ha közben változás volt, attól az időpont-
tól – nem régebbi egyszerű másolata
• nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságá-
ról szóló 2007. évi cLXXXI. törvény 14. §-a alapján
• hatályos alapító okirat, illetve alapszabály
• 30 napnál nem régebbi igazolás az állami adóhatóságtól arról, 
hogy köztartozása nem áll fenn
• átláthatósági nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi 
cXcV. tv. (Áht.) 41. § (6) bekezdésében előírt kötelezettségtelje-
sítéséhez

VI. A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja: 
A pályázatot Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testületének címezve, a Polgármesteri Hivatalba (6775 Kiszombor, 
Nagyszentmiklósi u. 8.) kell benyújtani zárt borítékban úgy, hogy 
az 2017. május 8-án 15.00 óráig megérkezzen.

VII. Kapcsolat, megállapodás,a pályázat értékelésének idő-
pontja
• A pályázók a döntésről 8 napon belül írásban értesítést kapnak.
• A pályázaton elnyert pénzösszeg átutalása a Képviselő-testület 
támogató döntését követő támogatási szerződés megkötését kö-
vető 15 napon belül történik.
• A kifizetés feltétele, hogy Kiszombor Nagyközség Önkormány-
zatának Képviselő-testülete a támogatás felhasználásáról minden 
egyes civil szervezettel külön szerződést köt, amelyben meg-
határozásra kerülnek a támogatott pályázati célok. A szerződés 
aláírásának végső határideje a képviselő-testület döntésének 
kézhezvételétől számított 15. nap. A támogatás felhasználásával 
kapcsolatban Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete utólagos elszámolási kötelezettséget ír elő, mely-
nek határideje 2018. április 30.
• A pályázó, a pályázat benyújtásával egyidejűleg hozzájárulását 
adja ahhoz, hogy az elnyert támogatási összeg felhasználásának 
ellenőrzése céljából az önkormányzat által felkért személy részé-
re betekintési jogot biztosít.
• A pályázatok bontását a Képviselő-testület Pénzügyi, Ügyrendi, 
Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottsága (a további-
akban: Bizottság) végzi 2017. május 11-én. A pályázat benyújtásá-
ra nyitva álló határidőn belül benyújtott pályázatok tekintetében a 
formailag hiányos pályázat benyújtóját a Bizottság 8 naptári na-
pos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
• A támogatás odaítéléséről a Képviselő-testület dönt a Bizottság 
véleményének ismeretében, 2017. május 30-ai rendes ülésén.

P Á LY Á Z A T I  K I Í R Á S

A KISZOMBORON MŰKÖDŐ cIVIL SZERVEZETEK 2017. évi TÁMOGATÁSÁRA
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Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM–EüM együttes rendelet 6. § 
(1) bekezdésében foglaltak szerint a tulajdonos köteles gondoskodni
- az ingatlan előtti járdaszakasz, 
- járda hiányában egy méter széles területsáv,
- ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület,
- a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról, 
- a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

A szórakoztató-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitvatartás ideje alatt - ettől eltérő megállapodás kivéte-
lével – a használó köteles tisztán tartani és a hulladékot eltávolítani.

A közterület rendeltetésétől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési munka stb. céljára) történő használata esetén a használattal érintett 
terület közvetlen környezetét a használó köteles tisztán tartani.

A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet 3.2.2. b) pontjában foglaltak is rendelkeznek ar-
ról, hogy az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) kell gondoskodnia az ingatlan előtti járdaszakasz ( járda hiányában 
1 m széles területsáv, illetve, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok 
és ennek műtárgyai tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról.

Településünk szépítése, tisztántartása mindannyiunk közös érdeke, továbbá az árkok tisztántartása az ár- és belvízi védekezés szem-
pontjából is kiemelkedően fontos, ezért kérjük a tisztelt ingatlan tulajdonosokat, tegyenek eleget a jogszabályban előírt kötelezettségeiknek.

Szíves együttműködésüket ezúton is köszönjük!

FELHÍVÁS AZ INGATLANOK ELŐTTI KÖZTERÜLETEK TISZTÁN TARTÁSÁRA

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata évek óta segíti a szociálisan rászoruló idős személyeket a kötelező hulladékgazdálkodási közszol-
gálati díj megfizetésében, 50 %-os díjkedvezmény biztosításával.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. rend. lehetőséget biztosít a lakóingatlant 
egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó részére a 60 literes gyűjtőedényzet választására. Ennek 
negyedéves költsége Kiszomboron jelenleg 1.517 Ft/háztartás, ami a 120 literes gyűjtőedényzet 4.614 Ft/háztartás díját figyelembe véve 
arányaiban is kevesebb kiadást jelent.
A 60 literes gyűjtőedényzet használatának feltétele, hogy az ingatlanba kizárólag egy személy legyen bejelentkezve (ezt az önkormány-
zattal igazoltatni kell), valamint a megvásárolt 60 literes szabványedényzet megvásárlását igazoló számlát csatolni kell a hulladékszállítá-
sért felelős szolgáltatóhoz benyújtott kérelemhez.

Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 28-ai ülésén módosította a hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatásról szóló 10/2015. (V. 27.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet). A módosítása alapján az egyedül élő 65. életévét 
betöltött nyugdíjas személy, amennyiben havi jövedelme nem haladja meg a 105.000 Ft-ot, írásbeli kérelemre a 60 literes szabványedény-
zet megvásárlásához legfeljebb 8.000 Ft összegig támogatásban részesíthető.

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a Rendelete alapján a továbbiakban is támogatja 50 %-os díjkedvezménnyel a 120 literes edényzet 
használatát 
– az egyedül élő 65 év feletti szociálisan rászoruló lakosok részére (105.000 Ft/hó)
valamint
– az egy háztartásban élő házaspárok, élettársak részére, ha mindketten betöltötték a 70. életévüket és az egy főre jutó havi nettó jövedel-
mük nem haladja meg a 87.000 Ft-ot.

A jogosultsággal és a kérelem benyújtásával kapcsolatban bővebb tájékoztatást a Kiszombori Polgármesteri Hivatalban Furujás Józsefné 
szociális igazgatási ügyintézőtől kaphatnak.

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJKEDVEZMÉNYEK VÁLTOZÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017. évben a szelektív hulladék külön gyűjtőjáratban kerül elszállításra. 
Kérjük, hogy a szelektív hulladékot tartalmazó gyűjtőzsákokat leghamarabb csak a szállítást megelőző napon délután tegyék ki az ingatlan-
jaik elé.
A szelektív hulladékot elhelyezése előtt kérjük, úgy kezelje, hogy az minél kevesebb helyet foglaljon el, emiatt kérjük, TAPOSSA LAPOSRA! 
A kilapított – levegőmentes formájú – italos kartondobozra, PET palackra hajtsa vissza a kupakot mielőtt visszanyerné eredeti térfogatát!

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A 2017. évi szelektív hulladékgyűjtés még 
aktuális időpontjai reggel 6 órától történő 
szállítással:

2017. április 12. (szerda)

2017. május 10. (szerda)

2017. június 14. (szerda)

2017. július 12. (szerda)

2017. augusztus 09. (szerda)

2017. szeptember 13. (szerda)

2017. október 11.  (szerda)

2017. november 08.  (szerda)

2017. december 13.  (szerda)

SZELEKTÍVEN GYŰJTHETŐ 
CSOMAGOLÁSI HULLADÉKOK

- Újságpapír, hullámpapír, kartondoboz lap-
jára hajtogatva (hungarocell nélkül), szóróla-
pok, csomagolópapír, tönkrement könyvek, 
prospektusok, elhasznált füzetek.

- Üdítős- és ásványvizes flakonok (PET-pa-
lack), PP+HDPE flakonok (kozmetikai, mosó-
szeres stb. flakonok), nejlon szatyor és zacs-
kó, többrétegű italos karton (üdítős és tejes 
dobozok).

- Üdítős, energiaitalos és alkoholos dobo-
zok, konzervdobozok.

HASZNOSÍTHATATLAN, SZELEKTÍVEN 
NEM GYŰJTHETŐ HULLADÉKOK

- Használt papírzsebkendő, használt szalvé-
ta, egyéb szennyezett papír (pl.: zsíros, ola-
jos papírok, csokis papírok, jégkrémes papí-
rok) műanyag borító, matrica stb. 

- Hungarocell, vajas, tejfölös, joghurtos mű-
anyag dobozok (kimosva sem), műanyag po-
harak, egyéb szennyezett műanyag stb. 

- Olajos, festékes vegyszeres fém dobozok 
és egyéb fémhulladékok stb.

További információt a szelektív hulladékgyűjtésről az alábbi weboldalon találhat: 
www.szkht.hu/hulladekgyujtes/szelektiv-hulladekgyujtesi-rendszer.
Amennyiben szolgáltatással kapcsolatban kérdése, észrevétele van, az alábbi elérhetőségeket veheti igénybe:
ttkft@telepulestisztasag.hu   •   www.telepulestisztasag.hu
Telefonos és személyes ügyfélszolgálat (6728 Szeged, Városgazda sor 1.)
- Ügyfélfogadás ideje: hétfő, kedd, szerda: 8.00–15.00, csütörtök: 7.00–19.00, péntek: 8.00–13.00 óra
- Telefon: 62/777-111; Fax: 62/777-112
- Hulladékszállítással kapcsolatos bejelentések, észrevételek: 62/777-234

Értesítem a lakosságot, hogy az ebek veszettség elleni összevezetéses védőoltását az alábbi helyeken és időpontokban végzem.
Az ebek veszettség elleni védőoltásának beadatása a 164/2008. (XII. 20.) FVM-rendelet szerint a kutya tartójának kötelessége.
Az állattartó köteles minden három hónapos életkort elért ebet 30 napon belül veszettség ellen saját költségén magán állatorvossal beol-
tatni, az oltást az első oltást követően 6 hónapon belül megismételtetni, majd ezt követően a kutyát évenként veszettség ellen beoltatni. 
Az oltással egy időben el kell végezni az ebek közegészségügyi veszélyt okozó belső élősködői ellen való védekezést is, melyhez a szüksé-
ges gyógyszereket a helyszínen kell megvásárolni.  Az oltás díja ebenként 3500 Ft + féreghajtó, amelyet a helyszínen kell leróni.
Kérjük, hogy az egységes európai állatútlevelet, Kisállat Egészségügyi Könyvet mindenki hozza magával. Abban az esetben, ha oltási könyv 
nincs, az új könyv ára 130 Ft / db.
A tartási helyen, illetve állatorvosi rendelőkben történő eboltásokkal kapcsolatban az oltást végző állatorvosok adnak felvilágosítást.
A kiszállási díj az állattartási helyére egységesen 500 Ft.

Csak chippel ellátott eb vezethető fel!
OLTÁSI IDŐPONTOK:

Kiszombor, Polgármesteri Hivatal Időpont: május 9. (kedd)  15.00–17.00

Kiszombor, Polgármesteri Hivatal Időpont: május 16. (kedd)  15.00–17.00

Kiszombor, Polgármesteri Hivatal Időpont: május 20. (szombat)    7.00–9.00

Makó, 2017. április 5. Dr. Dán János állatorvos

EBOLTÁS 2017. 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületé-
nek6/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hul-

ladék nyílttéri égetéséről

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48. § (4) bekezdés b) 
pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a kö-

vetkezőket rendeli el:
I. Fejezet  •  Általános rendelkezések

1. A rendelet célja és hatálya
1. §

A rendelet célja, hogy az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére 
vonatkozó helyi szabályok megállapításával elősegítse a levegő tisz-
taságának és a lakosság egészségének védelmét.

2. §
(1) A rendelet területi hatálya Kiszombornagyközség belterületére 
terjed ki.
(2) A rendelet területi hatálya nem terjed ki a mező-, valamint erdő-
gazdasági művelés alatt álló ingatlanokra.

2. Értelmező rendelkezések
3. §

A rendelet alkalmazásában avar és kerti hulladék a kert használata 
során, a növénytermesztéssel összefüggésben keletkező és hasz-
nosításra alkalmatlan növényi hulladék, különösen fanyesedék, ág, 
gally, fű, lomb, szár, levél, kaszálék, gyökérmaradvány.

 II. Fejezet • Részletes rendelkezések
3. Az avar és kerti hulladék kezelése

4.§
(1) Az avar és kerti hulladék ártalmatlanításáról elsősorban komposz-
tálással kell gondoskodni.

(2) A nem komposztált avart és kerti hulladékot elsősorban a hul-
ladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó közszolgáltatóval kell el-
szállíttatni.

4. Az avar és kerti hulladék égetésének szabályai
5.§

(1) Nyílt téren csak az e rendeletben meghatározott időszakokban és 
feltételekkel lehetavart és kerti hulladékot égetni.

(2) Az avar éskerti hulladék nyílttéri égetésétminden év február 1. 
napjától május 31. napjáig, valamint október 1. napjától november 
30. napjáig lehet elvégezni szerdai napokon 14.00 óra és 18.00 óra 
között és szombati napokon 10.00 óra és 14.00 óra között. 

6.§
(1) Tilos az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése
a) a tűzvédelmi hatóság által országosan elrendelt általános tűzgyúj-
tási tilalom idején,
b)a füstköd-riadó alkalmával elrendelt korlátozás időtartama alatt, 
c) szeles időben,
d) ködös, párás és esős időben,
e) közterületen,
f) egészségügyi, oktatási, nevelési, kulturális intézmények 100 méte-
res körzetében azok működési ideje alatt,
g) ünnepnapokon,
h) szabadban tartott önkormányzati rendezvények, ünnepségek ide-
je alatt.

(2) Tilos továbbá az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése az 5. § (2) 
bekezdésben meghatározott időszakokon kívül.

7.§
(1) Az avar és kerti hulladék égetése kizárólag nagykorú, cselekvőké-
pes személy általés felügyelete mellett a tűzvédelmi előírások betar-
tásával végezhető úgy, hogy az égetéssel, az égetés hősugárzásával 
környezeti, vagyoni kár ne keletkezzen, az égetés az emberi életet, 
testi épséget, egészséget nem veszélyeztetheti, a tüzelőanyag az 
emberi egészségre ártalmas égésterméket kibocsátó anyagot nem 
tartalmazhat, a környezetre tűz- és robbanásveszélyt nem jelenthet. 

(2) Az égetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen 
más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes hulladékot.

(3) Az égetésre – a füstképződés csökkentése és a környező lakosok 
kímélete érdekében – száraz anyaggal, a meteorológiai viszonyokra 
figyelemmel, szélcsendes időben kerülhet sor. Az avar és kerti hulla-
dék égetése kizárólag száraz állapotában történhet.

(4) Az égetés folyamatának gyorsítása érdekében éghető folyadék 
vagy légszennyező segédanyag alkalmazása tilos.

(5) A tűzrakó helyet épületektől és egyéb éghető anyagoktól olyan 
távolságra kell elhelyezni, hogy azokra a tűz ne jelentsen veszélyt. 
A tűz őrzéséről és annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondos-
kodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell ké-
szenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, 
illetőleg a tűz eloltható.

(6) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást, iz-
zást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni, 
továbbá meg kell győződni arról, hogy a tűz elaludt.

2015. március 5. napján lépett hatályba az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014.(XII.5.) BM-rendelet, amelynek 225. § (1) be-
kezdése alapján, ha a jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a 

belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 6/2015.(IV.1.) önkormány-
zati rendelete korlátok között, de lehetővé teszi bizonyos időtartam alatt és feltételek fennállása esetén a kerti hulladék elégetését. A tűzvé-

delmi szabályok megsértése esetén a tűzvédelmi hatóság (Katasztrófavédelem) járhat el.
A rendelet szövegét az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük.

TISZTELT LAKOSSÁG!

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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III. Fejezet • Záró rendelkezések
8.§

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 
Szegvári Ernőné sk. Dr. Kárpáti Tibor sk.
     polgármester            jegyző
A rendelet kihirdetésének időpontja: 2015. április 1.

Dr. Kárpáti Tibor
     jegyző

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatósága 2017. március 3. napjával Ma-
gyarország teljes területére vonatkozó tűzgyújtási tilalmat ren-
delt el, amely visszavonásig érvényben marad.

A fent idézett önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés a pontja ki-
mondja, hogy tilos az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetése a 
tűzvédelmi hatóság által országosan elrendelt általános tűzgyúj-
tási tilalom idején.
A BM OKF tájékoztatása az alábbiakat foglalja magában: 

Fontos tudnivalók a tűzgyújtási tilalomról, 
a tűzgyújtás szabályairól

A tűzgyújtási tilalommal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók, továb-
bá az erdőterületen és a szabadban történő tűzgyújtás szabályai az 

alábbiakban olvashatók.

Fokozott tűzveszély esetén az erdészeti hatóság, illetve az erdőgaz-
dálkodásért felelős miniszter rendelheti el a tűzgyújtási tilalmat, pél-
dául a katasztrófavédelem kezdeményezésére. Tűzgyújtási tilalom 
idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásítások-
ban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatla-
nokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, 
a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.

A tűzgyújtási tilalom elrendelése és annak visszavonása függ a 
meteorológiai körülményektől, az erdőben található élő és holt 
biomassza szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától. 
A tűzgyújtási tilalomról az érintett hatóságok a hivatalos honlapjukon 
teszik közzé a tűzgyújtási tilalomról szóló határozatot és térképet, de 
erről az országos közszolgálati média is tájékoztatást ad. Az aktuá-
lis tűzgyújtási tilalomról – mint a jelenleg kihirdetett esetben is – a 
www.erdotuz.hu weboldal, valamint az onnan is elérhető szakmai 
honlapok is tájékoztatnak, amelyek ezen túl számos egyéb hasznos 
információval is szolgálnak. Honlapja kiemelt helyén teszi közzé a
hírt a katasztrófavédelem is: www.katasztrofavedelem.hu/.
A tűzgyújtási tilalom a közzétételtől a visszavonásig él! Az említett 
honlapokon napi frissítéssel megtekinthető az aktuális állapot. A la-
kosság a lakóhelye környékén található erdőterületekről az erdésze-
ti hatóság által készített interaktív erdőtérképen is tájékozódhat.

Az erdőgazdálkodók a parkerdők területén turisztikai célból állandó 
és biztonságos tűzrakó helyet kötelesek kialakítani. A kijelölt tűzra-
kó helyet az erdőgazdálkodó kötelessége karbantartani, és arról is 
gondoskodnia kell, hogy az erdőtűz elleni védelemmel kapcsolatos 

feltételek biztosítottak legyenek.

A kialakított tűzrakó helyen az alábbi szabályok betartásával bárki 
rakhat tüzet, de számos fontos szempontot figyelembe kell venni. 

– A tűz meggyújtása előtt a tűzrakó hely környékét meg kell tisztítani 
a tűz terjedését lehetővé tevő anyagoktól, levelektől, faágaktól. 
– Soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni az égő tüzet, a még ki 
nem hűlt parazsat, hamut. 
– Fel kell készülni a tűz eloltására, ha feltámadna a szél, gondos-
kodni kell arról, hogy készenlétben legyen a tűz oltására alkalmas 
anyag, eszköz (pl. víz, homok, lapát). 
– Ahogy a tűzre nincs szükség, azt gondosan el kell oltani, és meg 
kell győződni arról, hogy valóban elaludt, a hamura távozás előtt le-
hetőleg földet kell szórni.

Az erdőgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó égetésre csak az 
erdőgazdálkodó vagy az erdő tulajdonosa írásbeli engedélye birto-
kában lévő személy jogosult. Nagyon fontos tudni, hogy az erdő-
gazdálkodási tevékenység keretében végzett égetés alkalomszerű 
tűzveszélyes tevékenységnek minősül, amelyet 24 órával a tevé-
kenység megkezdése előtt az illetékes tűzoltósághoz be kell jelente-
ni. Védett természeti területen lévő erdőben, a kijelölt és a kiépített 
tűzrakó hely kivételével, tűz gyújtásához a természetvédelmi ható-
ság engedélye is szükséges.

TŰZGYúJTÁSI TILALOM IDŐSZAKÁbAN 
IRÁNYÍTOTT ÉGETÉS SEM ENGEDÉLYEZHETŐ!

ERDŐK TŰZVÉDELME

Magyarországon két fokozottan erdőtűzveszélyes időszakot külö-
níthetünk el. Az egyik kora tavasszal, hóolvadás után közvetlenül, 
amikor a kizöldülés előtt elsősorban rét és tarlóégetések következ-
tében gyullad meg az erdő, elsősorban lombos erdőtelepítésekben 
és felújításokban okozva igen jelentős károkat.

A második veszélyeztetett időszak a nyári hónapokra esik, amikor a 
hosszabb csapadékmentes, forró időjárási viszonyok következtében 
az erdei avar és tűlevélréteg teljesen kiszárad. Ezek az erdőtüzek 
elsősorban eldobott cigarettacsikkek és a tűzgyújtási tilalom ellené-
re meggyújtott tábortüzek, nyári gazégetés következtében keletkez-
nek, elsősorban erdei és fekete fenyves állományokban, valamint 
idősebb lombos állományokban.

A Magyarországi erdőtüzek 99 százaléka(!) emberi gondatlanság 
vagy szándékosság miatt keletkezik.
A klímaváltozás következtében, a korábbinál forróbb nyarakon nem 
a tüzek száma nőhet meg jelentősen, hanem a terjedési sebessé-
ge és intenzitása. Így esetenként jóval nehezebb őket eloltani, és 
jóval nagyobb területet érinthetnek, mint korábban.

KÉRJüK ÖNÖKET, HOGY A TŰZGYúJTÁSI TILALOM VISSZAVONÁ-

SÁIG SZÍVESKEDJENEK TARTóZKODNI bÁRMILYEN SZAbADTÉRI 

TŰZ MEGGYúJTÁSÁTóL, ELLENKEZŐ ESETbEN A SZAbÁLYTALAN-

SÁGOT ELKÖVETŐVEL SZEMbEN A TŰZVÉDELMI HATóSÁG ÁLTA-

LI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRA, ILLETVE HELYSZÍNI bÍRSÁG KISZA-

bÁSÁRA KERüLHET SOR.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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A lakossági tüdőszűrésre a településen 2017. április 25-e és május 02-a között kerül sor, az orvosi rendelő melletti parkolóban.
 (Szegedi u. 2.) 

SZŰRÉSI IDŐPONTOK:

A tüdőszűrés igénybevételére vonatkozó szabályok a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését 
és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet, továbbá 
a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) korm. rendelet alapján:

• 40 éves kor felett a tüdőszűrő vizsgálat évente egy alkalommal, beutaló nélkül, térítésmentesen vehető igénybe
• 40 éves kor alatt:

• a megelőző célú tüdőszűrésért térítési díjat kell fizetni, melynek összege: 1.700 Ft
• járványügyi szempontból indokolt esetben (tbc-gyanú), háziorvosi beutalóval térítésmentesen igénybe vehető.

• A foglalkozás egészségügyi („Alkalmassági”) vizsgálat kortól függetlenül térítésköteles vizsgálat. Térítési díj: 1.700 Ft.
• Nem kell térítési díjat fizetni a tüdőszűrő vizsgálatért, ha annak igénybevételére a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2.§. (1) 

bekezdés a)-c) pontja szerinti szakképzési intézményekben oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatai keretében kerül 
sor. A törvény hatálya alá tartozó szakképzési intézmények:

• szakközépiskola
• szakiskola, ideértve a speciális szakiskolát és a készségfejlesztő speciális szakiskolát
• felsőoktatási intézmény

A szűrővizsgálat térítésmentes igénybevételéhez minden esetben a vizsgálatkérő oktatási intézmény iskolaorvosának beutalója 
szükséges.

A 40 év feletti biztosítottak részére az évente egy alkalommal igénybe vehető térítésmentes lakossági tüdőszűrést csak abban az 
esetben tudjuk elvégezni, amennyiben rendelkeznek a mobil szűrés helyszínén állandó vagy ideiglenes lakcímmel. Ennek hiányá-
ban szíveskedjenek felkeresni a lakóhelyük szerint illetékes tüdőgondozó intézetet.
A térítésköteles foglalkozás egészségügyi tüdőszűrést valamennyi szűrésre jelentkező biztosított részére elvégezzük. Térítési díj: 1.700 Ft.

Tüdőszűrés térítési díjának befizetése:
A tüdőszűrés térítési díját a szűrőbuszon készpénzzel kell kifizetni, a szűrővizsgálat elvégzése előtt. A szűrőbusz dolgozói számlát 
állítanak ki a befizetésről, melynek első példányát megkapja a szűrésre jelentkező páciens.

A szűrésre jelentkezők a tajkártyájukat (betegbiztosítási kártya) és a lakcímkártyájukat szíveskedjenek magukkal hozni.
Várandós és szoptatós nők a tüdőszűrést nem vehetik igénybe!

Tüdőszűrési eredmények kiadása:  A térítésköteles tüdőszűrések negatív eredményeit a tüdőszűrés elvégzése után 4 héten belül pos-
tázzuk dr. Hegyes Ferenc háziorvos részére.

A térítésmentes szűrési eredmények az eddigi gyakorlatnak megfelelően átvehetők a szűrés elvégzése után 4 héttel a területileg illeté-
kes Tüdőgondozó Intézetben (Makó).A tüdőszűrésen kiemelt lakosok továbbvizsgálása akár térítésköteles akár térítésmentes tüdőszűrésről 
van szó, az illetékes Tüdőgondozó Intézet (Makó) végzi el. A szűrővizsgálatokat a lakosság egészségének megőrzése és a betegségek korai 
felkutatásának érdekében végezzük!

csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza Tüdőgondozó Intézet

LAKOSSÁGI TÜDŐSZŰRÉS

• 2017. 04. 25. Kedd       09:00 - 15:00
• 2017. 04. 26. Szerda       09:00 - 15:00
• 2017. 04. 27. Csütörtök  09:00 - 15:00

• 2017. 04. 28. Péntek 09:00 - 15:00
• 2017. 05. 02. Kedd 09:00 - 15:00

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy könyvtárunk 2017. május 
1-jétől a cORVINA rendszer kölcsönzési modulját a JavacIRc modult 
fogja használni, amely alkalmas valamennyi kölcsönzési tranzakció 
– beiratkozás, kiadás, hosszabbítás, visszavétel, előjegyzés – ellátá-
sára, a kölcsönzéssel kapcsolatos munkafolyamatok támogatására.
A corvina Kft. által üzemeltetett integrált könyvtári rendszer szoftve-
re ma Magyarországon az egyik legnépszerűbb könyvtári munkafo-
lyamatokat gépesítő eszköz. 
A modul minden egyes kölcsönzéssel kapcsolatos adat nyilvántartá-
sára alkalmas:

• olvasók nyilvántartása (olvasói adatok, elérhetőségek)
• olvasójegyek nyilvántartása (aktuális kölcsönzések előjegyzé-

sek, olvasójegy lejárati dátuma)

• felszólítások nyilvántartása
• példányok, előjegyzett példányok nyilvántartása

A gépi kölcsönzésre való áttérés Önöket annyiban érinti, hogy a leg-
közelebbi könyvtárlátogatásuk alkalmával frissítjük adataikat egy új 
beiratkozási lap kitöltésével.
Az alsó tagozatos gyermekek esetében, kérjük a szülőket, hogy 
gyermekeik beiratkozási lapjait, melyet a pedagógusok segítségével 
juttatunk el Önökhöz, szíveskedjenek kitölteni, s aláírva visszakülde-
ni az iskolába.
A beiratkozással kapcsolatos feladatot igyekszünk az Önök segít-
ségével folyamatosan és mielőbb teljesíteni, amihez ezúton kérjük 
szíves türelmüket, együttműködésüket.

Adrián Renáta - könyvtáros

KÖNYVTÁRI HÍREK – KEDVES OLVASÓINK, KISZOMBORIAK!

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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Tisztelt támogatóink! A „Mosolygó Gyermekarcok” Alapítvány és a Kiszombori Karátson Emília Óvoda gyermekei nevében – ezúton is tisz-
telettel megköszönjük, hogy részvételükkel és felajánlásaikkal hozzájárultak a 20. óvodabál sikeréhez, és ezzel az óvodás gyermekeinket 
támogatták!

OVIS ESEMÉNYEINK

Tombolafelajánlással támogattak: 
Agromag Maros Malom, Bajusz Zoltán, Balázs Tímea és Szekeres Krisztián, 
Barby Szalon, Bíró Sándorné, Börcsökné Balázs Márta, Durmicsné Kovács 
Katinka, Durmics Hédi, Edit virágüzlet, Fehér Tulipán Gyógyszertár, Fortuna 
Kft., Gabi Kutyakozmetika, Hagymatikum, Haklik János és Varga Márta, Hak-
likné Balázs Ildikó, Harkai Józsefné, Hegyes István, Horváthné Ács Krisztina, 
Juhász Kálmán, Kakuja Zsolt SZV-TEcH, Kiss Gézáné Rózsika, Kocsis virág-
üzlet, Kohajda Inez, Kökény Lászlóné, Makói Mozaik, Martonosi Szabolcs, 
Mészáros Gergő, Nacsa Erika, Nacsa István, Nacsa Márta, Nagy Gyula, Né-
meth Jánosné, Osziczki Anett, Pappné Tünde, Proko Travel Makó, Méregné 
Putnoki Nóra, Schererné Gábor Zsuzsa, Süli Panna, Szabó József, Szabóné 
Gáspár Barbara, Szeles József, SZETÁP MIX, Tóthné Veronka, Uracs Ildikó, 
Vas János

Pénzadománnyal támogatták az alapítványt:
Anonim, Balázs Zoltán és Balázsné Makra Hajnalka, Bíró Gabriella, Kádár 
Gabriella, Budainé és Társa Bt., Demkóné Vígh Sarolta és Demkó Dániel, 
Demkó család, Durmics Hédi, Furák Ildikó, Gábor Istvánné, Gruberné Sza-
bó csilla, Harnóczi-Lisztes Judit, Hegedűs csaba, Horváth Zoltán, Juhász 
Robi és Vígh Ibolya, Kajti Józsefné, Kasza Ilona, Kincses János, Kiss Imre, 
Kiss Imréné, Lakatos Adorján, Lakatos Ramóna, Miron Ilona és családja, 
Naszradi-Balogh Edina, Négyökrű Gábor, Nógrádi család, Schererné Gábor 
Zsuzsa, Szabó Szilvia, Szabóné Tamás Julianna, Szirbik Imre, Takácsné Kis 
Emerencia, Tóth Heléna, Tóth Tamás és családja, Urbánné Vígh Melinda, 
Vígh család.

Március 15-én minden csoportunk ellátogatott a Petőfi és Kossuth-
szobrokhoz, hogy megemlékezzenek jeles nemzeti ünnepünkről, és 
elhelyezték saját készítésű zászlóikat, nemzeti színű dekorációikat. A 
Napsugár csoportosaink pedig színvonalas műsorral vettek részt az 
ünnepi megemlékezésen.

A szegedi Szent-Györgyi Albert Agóra színvonalas szabadidős prog-
ramokat, rendezvényeket, foglalkozások szervezését vállalja fel a 
gyerekektől az idősekig mindenkit megszólítva, - tudományos, kul-
turális központként. Értékes és élményszerű programokat nyújt az 
odalátogatóknak, ezért is visszük oda szívesen a gyermekeinket. 
Most az Agóra könyvtár „Pöttyes mese” programján és a Játékszige-
ten vett részt két óvodai csoportunk március 16-án.
Horváthné Oláh Mária gyógypedagógus és kis tanítványai kiállítását 
nyitottuk meg március 21-én az óvodában, ahol az önbizalom erősí-
tő, kreatív műhelyben tevékenykedő gyermekek „mesés világába” 
csöppentek az idelátogató szakemberek, szülők és gyerekek. 

KEDVES SZÜLŐK, NAGYSZÜLŐK, KISZOMBORIAK!
Gyűjtsünk mesekönyvet kórházaknak és gyermekosztályoknak a 
Mesedoktorokkal!
A 2017. évi jótékonysági mesekönyv gyűjtés akció 2017. február 
15-től 2017. május 10-ig tart. Mi összegyűjtjük az oviban a mese-
könyveket, illetve gondoskodunk az elszállításról. A legtöbb mese-
könyvet összegyűjtő óvoda 60.000 Ft értékű díjazásban részesül. A 
jótékonysági program ismertetője teljes egészében elérhető a www.
mesedoktor.hu internet oldalon.

2017. április 13-án (csütörtökön), egy nyitott, pedagógiai célú dél-
előttre várjuk szeretettel a kedves szülőket és a leendő tanítónőket 
10 órától az óvodai csoportokba a „Nevelés, fejlesztés játékosan” 
című bemutató foglalkozásainkra. A szülők ízelítőt kaphatnak, illetve 
ötleteket meríthetnek a játékos nevelés és fejlesztés lehetőségeiből, 
a leendő tanítónők pedig ismerkednek a gyerekekkel, szülőkkel.

Nem minden nap van lehetőség arra, hogy helybe jöjjön egy el-
ismert szakember!
Sikerült felkérni dr. Szabó Éva, pszichológus, tanszékvezető egye-
temi docenst, hogy egy előadással nyújtson segítséget a szülőknek 
gyermekeik iskolára hangolására, az iskolai tanulás támogatására. 

ÓVODAI HÍREK
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Beszéljen arról, hogy mit és hogyan várjunk el a gyermekektől, 
mennyit segítsünk nekik a tanulásban. A pszichológusnő 11 órától 
a tornaszobában tartja az előadást, ugyancsak ezen az április 13-i 
nyitott délelőttön. 

Április 20-án szülői értekezletre várjuk a kedves szülőket a csopor-
tokban. Pontosítani szeretnénk az anyák napi megemlékezések idő-
pontjait, és az előttünk álló időszak közös nevelési feladatait.

Április 22-én - a Föld napja alkalmából - közösen meglátogatjuk az 
öreg tölgyet a kerékpárút mellett, és kis virágok ültetésével folytat-
juk a tavaly megkezdett környezetszépítő tevékenységünket.

Április 24-25 (hétfő, kedd) lesz az óvodai beiratkozás. 

Ismét megrendezzük a „bizalommal fordulok hozzád” című rend-
és életvédelmi projektzáró napot. E „jó gyakorlatunk” több éves 
múlttal rendelkezik, az idei lesz a 14. a sorban. Projektnapunk idő-
pontja: 2017. május 5-én, 10 órától 12 óráig. Programunkon közre-
működő partnereink a Rendőrség, a Tűzoltóság, a Mentőszolgálat, a 
Polgárőrség a kiszombori Határrendészeti Kirendeltség és a Rendőr-
őrs. Vendégeink lesznek még Kádár Gabriella segítő kutyával, Bakó 
András MediBall oktató. Az idei alkalom attól lesz egy kicsit más, 
mert a kedves szülőket is meghívjuk erre a nyílt napra.

Németh Jánosné és Börcsökné Balázs Márta

TEHETSÉGÍGÉRETEK GONDOZÁSA MÁR AZ ÓVODÁBAN!
Már az óvodában? Merülhet fel többekben a kérdés. Igen! Hang-

zik a válasz a szakemberektől egyértelműen, de csak nagycsoportos 
korban.

Az óvodai nevelőmunka során az óvodapedagógusoknak észre 
kell venniük a gyermekekben rejlő értékeket, erős oldalakat, korán 
megmutatkozó adottságokat, képességeket az úgynevezett „szuny-
nyadó tehetségcsírákat”.  Az Óvodai Országos Alapprogram hangsú-
lyozza, a gyerekek sokoldalú és egyéni fejlesztését, mely a tehetség-
gondozásnak is két lényeges feladata.
Gardner (1983) sokoldalú intelligencia elmélete szerint, - óvodai adap-
tálásnál is ezt alkalmazzák- a 8 tehetségterülethez rendeltek hozzá 
olyan óvodai tevékenységeket, melyek jól fejlesztik a gyerekek 1-1 
speciális tehetségterületét. Ezek figyelembevételével működtetünk 
óvodánkban, nyelvi tehetségterületet, melyen meseműhelyt kell ér-
teni és „Tündérretikül” fantázianévvel ruházták fel vezetőik: Benák 
Gabriella és Baranyiné Gulácsi Zsuzsanna. A másik ilyen műhelyünk 
a képalkotásokkal és kézimunkákkal foglalkozó „Barkácsmanók” 
nevet viseli, és vezetői: Imre Mátyásné és a fejlesztő pedagógusunk 
Horváthné Oláh Marika. Míg a harmadik, a testi-kinesztetikus tehet-
ségterület a sportos és labdás tornát középpontba állítva, a „Minta-
mókusok” névre keresztelve az én vezetésem alatt folyik. Minden 
tehetségterületnek közös feladata a társas, szociális kapcsolatok és 
az önfejlesztő, önerősítő képességek fejlesztése is. 

Most az én műhelymunkámról és lelkes csapatomról írok bő-
vebben. Szeptember hónapban válogattam be a nagycsoportos 
gyerekek közül,- az óvó nénik 2 éves megfigyeléseire alapozva, a 
gyerekeket jól megismerve, egy kérdőíves felmérés után - azt a 12 
gyereket, akik az általam meghúzott ponthatárt elérték. Ezt a me-
todikát, diagnosztikát most tanulom egy szakvizsgás továbbképzés 
keretében a szarvasi Gál Ferenc Főiskola Pedagógia Karán. Megala-
kulásunk után, szeptember 16-án a Nagy sportágválasztó programra 
látogattunk el a Maros Kalandpartra, szülői, nagyszülői kísérettel. 
Itt kellő motivációt kaptunk, és lelkesen fogtunk a csapatépítéshez. 
Közös névválasztásunk a Lombkorona sétánynál látott mókus élmé-
nyünknek köszönhető. Ősszel a szabadban, a hátsó udvaron és a ját-
szótéren mozogtunk, játszottunk jókat, főként a természet adta lehe-
tőséget kihasználva gesztenyékkel. Volt kerékpározás, szlalomozás, 
tartós futás, távolugrás és sok dobógyakorlat. Télen a tornaszobában 
tornázunk, sok labdajátékkal és zenés gimnasztikával, ami szintén 
labdával történik. A változatosság és a célorientált fejlesztés érdek-
ében, hogy a szivacskézilabdát mint új sportot és annak eszközét 
megismerjük, előzetes egyeztetések után január 11-én ellátogattunk 
az iskola tornacsarnokába. 

Szigeti Tímea testnevelés tanárnő nagyon kedvesen és felkészül-
ten várt minket az 5. osztályos lány „kézisekkel”. Nagyon érdekes 
és mozgalmas 45 percet töltöttünk együtt az újszerű környezetben 
és nagy térben. Bemelegítő fogójáték, közös labdagyakorlatok és 
a labdaátadás technikák gyakorlása után 11 db szivacskézilabdát 
kaptunk kölcsön 2 hónapra gyakorlási célra, kérésemre. A gyerekek 
minden hétfő délután nagy örömmel és motiváltan vesznek részt a 
műhelyfoglalkozásokon, egyre ügyesebbek és pontosabbak az át-
adások. Mert ezt ígértük Timi néninek is, aki márciusban visszavár 
minket a csarnokba, hogy bemutassuk fejlődésünket. Köszönet az 
intézmények közti segítőkész partneri kapcsolatokért és a szívélyes 
fogadtatásért.
Gondolataimat azzal a reménnyel zárom, hogy az én műhelyemnek, 
a mi óvodánknak is lesz hamarosan saját szivacs kézilabdája, mely 
egy szuper könnyű, jó fogású, esztétikus fejlesztőeszköz, a gyerekek 
ügyesítésére, sportolási kedvének felkeltésére és szinten tartására, 
mert a szlogenünk szerint is: „A sport a legjobb játék!”

Mártonné Miron Ágnes - a labdás torna műhelyvezetője

ÓVODAI HÍREK
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Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy Kiszombor-Maroslelei Református Missziói Társegyházközség lelkészi feladatait 2017. március 1. napjától 
Matosné Bokor Anikó látja el, bemutatkozó levele az alábbiakban olvasható: 

„Kedves Olvasó! 
Matosné Bokor Anikó vagyok, református lelkipásztor. 2017. március 1-jétől engem ren-
delt ki nt. Juhász András, a csongrádi Református Egyházmegye esperese a Kiszom-
bor-Maroslelei Református Missziói Társegyházközségbe helyettes lelkészi feladatok 
ellátására, Szabó Ágnes nagytiszteletű asszony helyére. Berettyóújfaluban születtem, 
Hajdú-Bihar megyében, 1986 áprilisában. Már csak édesanyám él, aki Szegedre költö-
zött a múlt esztendőben. Egy nővérem van, aki két tizenéves gyermekét neveli férjével 
otthon, Berettyóújfaluban.  
Tanulmányaimat a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen végeztem 2010-ben 
református teológus-lelkész szakon. Segédlelkészi évemet Törökszentmiklóson töltöt-
tem. Szegedre a kórházlelkészi szolgálat miatt költöztem 2010 augusztusában. A kór-
házlelkészi szolgálatot együtt kezdtem el a Szegedi Tudományegyetemen való Egész-
ségfejlesztő és Mentálhigiénés Szakirányú Továbbképzésen való részvétellel, valamint a 
Szeged-Kálvin téri Református Egyházközségben felvett szolgálatok végzésével. A sze-
gedi gyülekezetnek a hittanórák végzésében is besegítek.
2012. július 7-én kötöttem házasságot, s kértük arra Isten áldását Matos Zoltánnal. Ked-
ves férjem matematika-francia szakos középiskolai tanár, valamint református vallásta-
nár. Isten megáldotta házasságunkat egy gyönyörű fiúgyermekkel, Zoltánnal. 
Bízom az Úr jóságában, gondviselő kegyelmében, békességet és bölcsességet adó szeretetében. Most, 2017 nagyböjti időszakában az is-
tentiszteleteken a böjt jelentőségével, református hagyományával kapcsolatosan kívánom hirdetni Isten Igéjét, kérve a Szentlélek vezetését. 
A vasárnapi istentiszteletekre, melyeknek időpontja nem változik, (Kiszomboron 9 órától, Maroslelén 11 órától) szeretettel hívom és várom. 
A közelmúlt hagyományától eltérve nagypénteken (2017. április 14.) is tartunk istentiszteletet a vasárnapi rend szerint. Szegeden lakom, így 
legkönnyebben telefonon vagyok elérhető. Telefonszámom: 06(30)5709854.

Matosné BokorAnikó reformátuslelkész”

TISZTELT LAKOSSÁG!

Végre, itt a tavasz! Nagyon vártuk, hogy a zord tél után megteljen 
madárcsicsergéssel az ébredő természet! Jó újra hallani az utcára 
egyre sűrűbben kimerészkedő óvodások hangját, látni a zomboria-
kat nagykabátjukból kibújva, amint maguk mögött tudják az elmúlt 
hónapok hideg napjait.

Hogy vidámabban ébredjen a tavasz, arra kérjük Kiszombor min-
den lakóját (idősebb, fiatal, gyermek), ragadjanak tollat, legyenek a
„TAVASZ KÖLTŐI”, vessék papírra gondolataikat néhány soros vers-
ben!

A vers mindenképpen a tavaszról szóljon!
A kész művek beérkezését 2017. május 18-áig várjuk!

A verseket hozzák be személyesen, vagy postai úton küldjék el a 
könyvtár címére (6775 Kiszombor, Szegedi u. 2/b), esetleg e-mail-cí-
münkre (kzkonyvtar@gmail.com).

A kiírásnak megfelelően beérkező verseket kifüggesztjük a könyvtár 
épületében, melyekből három alkotást díjazunk!

KÖNYVTÁRI, ALAPÍTVÁNYI, EGYHÁZI HÍREK 
FELHÍVÁS!

„Kiszombori Diákokért” Alapítvány
Tisztelt Kiszomboriak!

Örömmel tudatom, hogy akik az adójuk 
1%-át A „Kiszombori Diákokért” Alapívány-
nak szeretnék felajánlani, azok az idei évi 
adóbevallással ismét megtehetik.
Amennyiben az idei adóbevallásukban Ala-
pítványunkon keresztül a gyermekeiknek 
szeretnék felajánlani adójuk 1%-át, akkor a 
nyomtatványon a következő adatokat kell 
szerepeltetni:

A kedvezményezett adószáma: 

18457043 – 1 – 06

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 fel-

ajánlására.

Adószámunk: 

18290763 –1 – 06 

Bankszámlaszám: 

56800016 –10014949

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁcIÓK
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■ 2017. 04. 30-án  egyesületünk megrendezi „KISZOMbORI VÁ-
LYOGOS bAJNOKA  I. forduló” horgászversenyt. Felnőtt és gyer-
mek-ifjúsági kategóriákban a napijegy váltó- helyeken lehet nevezni, 
illetve a helyszínen 06:30-ig.
Díjazás: Felnőtt: 1. Érem 15000 Ft (vásárlási utalvány), 2. Érem 10000 
Ft (vásárlási utalvány), 3. Érem 7000 Ft (vásárlási utalvány)
Gyermek-ifjúsági: 1. Érem 8000 Ft (vásárlási utalvány), 2. Érem 5000 
Ft (vásárlási utalvány), 3. Érem 3000 Ft (vásárlási utalvány)
A legnagyobb hal kifogója különdíjat kap. Minden nevezőt egy tál 
meleg étellel vendégelünk meg. A horgászversennyel egy időben a 
tó parkolójában főzőverseny kerül megrendezésre, melyre szintén 
szeretettel várunk minden érdeklődőt. A főzőversenyre a nevezés 
ingyenes. További információ: www.valyogos.hu
■ Április 13-án  1000 kg harmadik nyaras /méretes/ pontyot telepít 
egyesületünk. /Ez évben eddig összesen: 3700 kg./ 
■ Március 23-án a déli órákban 500 kg harmadik nyaras / méretes / 
pontyot telepített egyesületünk.
■ Március 19-én az esti órákban 200 kg második nyaras (30-40 de-
kagramm egyedsúlyú) ponty érkezett a Megyei Szövetség ecsegfalvi 
halgazdaságából.
■ Március 11-én egyesületünk környezetrendezési munkát szerve-
zett 10 fő részvételével összesen 40 óra időtartamban, a tó partvo-
nala került megtisztításra.
■ Március 2-án 2000 kg dévérkeszeg érkezett a tóba.
■ 2017. február 24-én 4 fő sikeres állami horgász vizsgát tett Egyesü-
letünk vizsgabizottsága előtt.
■ Egyesületünk 2017. február 18-án 09:00-kor közgyűlést tartott, ára-
ink csak a kötelezően előírt mértékben változtak. Továbbá az elmúlt 

időszak tapasztalatai szükségessé tették a Kiszombori Sporthorgász 
Egyesületbe belépni kívánók jelentkezési szabályainak pontosítását.
■ A Kiszombori Sporthorgász Egyesületnél állami horgászvizsgát le-
het tenni. Vizsgát tenni lehetősége van a 10. életévét betöltött sze-
mélynek, akik a 15. életévet betöltötték, azoknak kötelező, amennyi-
ben horgászni szeretne. 
2017. évben az alábbi napokon tervezünk vizsgáztatást: 
április 28.,  június 30., augusztus 25., október 27.
A vizsgáztatás helye: Kiszombor, Ady Endre Művelődési Ház, Szegedi 
út 13. Azok számára, akik a Kiszombori Sporthorgász Egyesületnél kí-
vánnak vizsgát tenni, az ingyenes felkészítési lehetőséget biztosítjuk, 
melynek időpontjai: április 21., június 23., augusztus 18., október 20. 
A felkészítés helye Kiszombor, Ady Endre Művelődési Ház, Szegedi út 
13. A felkészítés megfelelő létszám esetén kerül megtartásra, ezért 
ez regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a kiszombori.she@gmail.com 
címen lehet név, telefonszám és e-mail-cím megadásával. A vizsgá-
val kapcsolatosan érdeklődni a fenti e-mail címen, illetve telefonon a 
06 70 771 49 53 számon lehet illetve a www.valyogos.hu oldalon.
■ Újból indul a törpeharcsa halászata, várjuk a szakigazgatási szerv 
engedélyét.
■ Kérjük, személyi jövedelemadója 1%-ával támogassa egyesüle-
tünk tevékenységét. Kiszombori Sporthorgász Egyesület,  adószám: 
18452275 – 1 – 06
■ Területi jegyek  kiadása : Szerdánként 15:00 órától az Ady End-
re Művelődési Házban (Kiszombor, Szegedi u. 13.) vagy telefonos 
egyeztetés alapján, telefonszám: 06/70-327-8862, Oláh  Sándor

VÁLYOGOSI  HÍREK

Vezetőség

Kirándulást tervez,szervez a KMHHK tagsága Röszke-Mórahalom-Ásotthalom térségébe 2017. május 20-ára. Jelentkezés és érdeklődés a 
facebookon, kzhonismeretikor@gmail.com levélcímen, ill. a 30 499 8686-os számon lehetséges május 1-jéig, ill., amíg a busz meg nem telik.

PROGRAM:
Röszke - Paprika Park, Paprikamúzeum megtekintése - fűszerpaprika szárító- és őrlőüzem bejárása,  Bivalyrezervátum

Mini Hungary Park, Bűbájbirtok megtekintése,  Ásotthalmi vadászház - Rózsa Sándor Múzeum. Ebéd a Fenyő panzióban 
Indulás a templomtól 8.00 órakor, érkezés estefelé.

Mozgáskorlátozottak kiszombori csoport – Tisztelt Kiszombori lakosok!
A Mozgáskorlátozottak csongrád Megyei Egyesületének Kiszombori csoportja minden második héten, csütörtökön összejövetelt tart.

Szeretettel várjuk a régi tagságot, és azokat is, akik érdeklődnek a csoport mozgalma iránt!
Az összejövetel helyszíne: Kiszombor, Ady Endre Művelődési Ház

A következő  összejövetel ideje: 2017. április 20. 14 óra

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAKNAK

KIRÁNDULÁS

cIVIL HÍREK
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Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) kezdeményezésé-
re a méhek napját 1994-től április 30-án ünnepeljük.
Ennek a napnak az a célja, hogy a tavaszi virágzás idején fordítsa az 
emberek figyelmét a méhek természetben betöltött fontos szerepé-
re. A méhek virágokat beporzó munkája nélkül nem lenne élet.
Sajnos a környezetszennyezéssel, kórokozók, élősködők elterjedé-
sével összefüggő okok miatt a méhek már csak emberi segítséggel 
tudnak életbe maradni.  Pedig a  méz és a méhészeti termékek fo-
gyasztásának jótékony hatásait mindenki ismeri. Tudjuk azt is, hogy 
a méhek néha tudnak kellemetlenséget, akár fájdalmat is okozni, de 
ezeket kis odafigyeléssel, kellő óvatossággal el lehet kerülni. 

Sajnos az emberek és méhek élőhelye egyre szűkösebb, így ez a 
probléma megmarad. 

Az egyik ember által okozott kár a nem szabályosan végzett perme-
tezésből adódhat. Ezeket a veszélyeket a méhkímélő technológia 
alkalmával csökkenthetjük. Oda kell figyelni arra, hogy gazdasági 
növények kezelése a virágbimbó feslésétől a virágszirmok lehullásá-
ig terjedő időszakban (virágzásban) méhekre kifejezetten veszélyes 
vagy kifejezetten kockázatos növényvédő szerrel tilos permetezni. 
A tilalom a virágzás idején kívül is érvényes, ha a táblát vagy annak 
környékét tömegesen virágzó mézelő növények borítják, vagy ha a 
gazdasági növényt a méhek egyéb okból látogatják.  A gazdasági nö-
vényt a virágzása alatt nem jelölésköteles vagy méhekre mérsékel-
ten veszélyes vagy mérsékelten kockázatos minősítésű növényvédő 
szerrel lehet kezelni. Méhekre mérsékelten veszélyes vagy mérsé-
kelten kockázatos minősítésű növényvédő szer kijuttatása kizárólag 
a házi méhek napi aktív repülésének befejezését követően, legko-
rábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg, és 
legkésőbb 23 óráig tarthat.

Gyöngyharmatban megfürödtem,
Kelő napban sütkéreztem,
Szellő kapott szárnyára,
Letett virág szirmára.
A virágport gyűjtögettem,
Nektárral édesítettem,
Hogyha elkészül a mézem,
Jut majd neked is a télen!

M Simon Katalin: MÉHECSKE

MÉHEK VILÁGNAPJA 2017

ÓVODAI, BÖLcSÖDEI BEIRATKOZÁS

cIVIL HÍREK
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A Kiszombori Karátson Emília óvodába
(6775 Kiszombor, József A. u. 19.)
– a 2017 / 2018. nevelési évre –

2017. április 24-én és 25-én
 (8.00–16.00 óráig)

lehet a gyermek felvételét kérni.
A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személy-
azonosítására alkalmas, a gyermek valódi nevére ki-
állított személyi okmányait:

•  érvényes születési anyakönyvi kivonatot
•  érvényes lakcímkártyát
•  érvényes tajkártyát

A KISZOMbORI bÖLCSŐDÉbE 
bEIRATKOZÁST TARTUNK!

Kérjük azoknak a családoknak a jelentkezését, akik 
2017 szeptemberétől igénybe szeretnék venni szolgál-
tatásunkat, keressenek fel minket 
2017 április 25-28. között 13 órától 14:30 óráig 
(Kiszombor, Kossuth u. 13. )
Amit kínálni tudunk:

•  Egyéni bánásmód  
•  Családias hangulat
•  Szeretetteljes légkör
•  Gyermekközpontú szemlélet
•  Nevelési tanácsadás
•  Bőséges játékkészlet
•  Életkornak megfelelő csoportok és napirend
•  A gyermekek szükségleteinek megfelelő egészsé  
   ges étrend
•  Változatos családi programok

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Anyák napi köszöntőre várjuk a kedves 
Szülőket és Nagyszülőket,

2017. május 08-án 15:30-tól.
A bölcsőde dolgozói
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Ennek lehetősége megvan. Középiskolásokat tudunk fogadni programjainkon, útvesztőben, Helytörténeti Gyűjtemény munkálataiban.
Vegyék fel velünk a kapcsolatot.

Helytörténeti Gyűjteményünk újabb adományozói: Nyári Mihály, Horváth Istvánné, Elek Ilona. Köszönjük!

Adója 1% 
Köszönjük az elmúlt évek 1 %-os felajánlásait, amiből közösségi, kulturális, hagyományápoló programjainkhoz kaptunk segítséget. Ilyenek 
voltak az elmúlt évben: téltemetés busókkal, húsvétoló, tűzugrás, honismereti tábor, útvesztő, honismereti nap, adventi programok, Luca-
nap. Ha van lehetősége, kérjük, az idén is támogasson bennünket. 
Adószámunk: 18479342 – 1 – 06                                                                                            a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör  tagsága 

„Kiszomborért Alapítvány”
Köszönjük eddigi támogatásaikat, és a „Kiszomborért Alapítvány” az idén is fogadja felajánlásaikat, ha szívesen támogatnák adójuk 1 %-ával 
a község környezetéért, műemlékeiért, közösségi életéért ténykedő alapítványt.
Adószámunk: 19082930 – 1 – 06                                                                                                    a Kuratórium tagjai nevében Endrész Erzsébet

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT A HONISMERETI KÖRBEN

Ezúton is köszönjük támogatóinknak adójuk 1 %-ának felajánlását. 
Kérjük, továbbra is támogassanak bennünket!

Adója 1%-át ajánlja fel egyesületünknek!
Kiszombori Szabadidős és Természetbarát Sportegyesület

Adószám: 18472730 – 1 – 06

KISZOMBORI SZABADIDŐS ÉS TERMÉSZETBARÁT SPORTEGYESÜLET

HONISMERETI HÍREK
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MAJÁLIS
KEDVES bARÁTUNK, TÁMOGATóNK!
2017. május elsején a falunapi helyszínen majálist szervez, rendez a 
Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör tagsága. Támogat, és a hely-
színt a Nagyközségi Önkormányzat biztosítja erre.
Ekkor várjuk Kiszombor lakosságát, baráti társaságait kis tavaszkö-
szöntésre, főzésre, baráti beszélgetésre, családi szórakozásra.
Szeretettel hívunk téged is.
Id. Baranyi Sándor főz a helyszínen a dolgozók, támogatók számára; 
valamint aki szeretné, a vaddisznó-vagy marhapörkölt 500 Ft adomá-
nyért kapható is lesz, amíg a készlet tart. (Előjegyeztethető az alább 
írt telefonszámon vagy a kzhonismeretikor@gmail.com levélcímen, 
ill. a kultúra házában nyitvatartási időben.)
A nap programja:
  • 8 óra főzőverseny indítása
  • 9 óra - Kis megnyitó, májusfa állítása – játékos családi versenyek 
  • 11.30 – 13.30 jó ebédhez szól a nóta – Sztojkó Misi muzsikál
  • 14 – 16-ig a Zenevan együttes koncertje

A főzőversenyre a 8 fős csapatoknak 2000 Ft a nevezési díj, amiért 
3,5 kg marhahúst fognak kapni. Egyéb kellékekről, eszközökről a 
csapat gondoskodik.  Max. 10 csapat jelentkezésére van lehetőség.
Nevezési határidő április 22., ill., amíg meg nem telik a létszám, és 
jelentkezni a kzhonismeretikor@gmail.com levélcímen vagy a 30 
499 8686-os számon lehetséges.
A nap folyamán a honismereti kör népi játékai, arcfestés, lufihajtoga-
tás a gyermekek, ifjúság szórakozását biztosítja.  Ital-fagylalt-édes-
ség helyi vállalkozó jóvoltából lesz a helyszínen.
KÉRJüK, HA LEHETŐSÉGE VAN, TÁMOGASSA RENDEZVÉNYüN-
KET bÁRMILYEN MóDON. AZT SZERETNÉNK, HA MINÉL TÖbbEK 
TÁMOGATÁSÁVAL VALóSULNA MEG EZ A RETRóMAJÁLIS.
Támogatásod esetén keress bennünket a 30 499 8686-os számon 
vagy személyesen.
KÖSZÖNJüK, HOGY SEGÍT, HOGY SEGÍTESZ.
                    

A KISS MÁRIA HORTENSIA HONISMERETI KÖR TAGSÁGA

Kiss Mária Hortensia: Kiszombor története című könyvből részlet

„Zombor régi lakossága igen vallásos volt.Istenhez útalta a sok csapás. A vallás törvényeit azonban nemcsak betű szerint tartotta, hanem 
szeretett ráadni is. Ő,aki minduntalan éhezett, a böjtöt mégis szent tisztelettel tartotta. A „régi öregök” húshagyó kedden minden edényt 
kisúroltak hamuval, és csak húsvét után vették elő. Egész böjtben zsírosat nem ettek. A pénteki napon különben is csak  „sóba-vízbe” főztek, 
ha nem kenyéren-vízen bőjtöltek. A szombati napon félmunkaszünetet tartottak, nehezebb munkát nem végeztek Szűz Mária tiszteletére; 
főként pedig délután. Így is énekeltek ájtatosan: Mert a szombat Szűz Mária napja, Boldog ember, aki ezt megtartja.”

                                                                Válogatta Hegedűsné Bellik Klára

Szeretett Margit nénink, Kajti Imréné, a csuhébabák készítője, eltávozott közülünk. 

Ezer szállal kapcsolódott a honismereti körhöz, pártoló tagként velünk volt programjainkon, kézműveskedett, tanította gyermekeinket és a 
felnőtteket a csuhézás tudományára. Örömmel adta át tudását annak, aki kérte. Mindig kedves mosollyal mutatta mestersége fortélyait.Ott 
volt a Luca-napokon, tűzugrás alkalmával, és színesítette a honismereti táborok kézműves tevékenységeit is.

A zomboriak jól ismerték, többször kiállítottuk tárgyait, beneveztük más kiállításokra is. 2005-ben pályamunkája elnyerte a jogot az olasz-
országi Giffoniban rendezett nemzetközi kiállítási részvételre. 2006-ban a XIII. Országos Betlehemkészítő pályázaton szintén beválasztották 
alkotását az országos kiállításra és a kiadott képzőművészeti albumba is. 

Messze földre jutott Margit néni sok-sok alkotása, készített: Ludas Matyit, a nagy Horgászt, pipázó ember, rőzsehordó asszonyt, magyar párt, 
de úri hölgyeket és urakat is, és hosszan sorolhatnánk megvalósított munkáit.

Sok helyre hívták kiállításokra, így a makói Hagymaházba, Deszkre, Ferencszállásra, Szegedre, Topolyára.
Novellaírással is foglalkozott, a régi élet volt a fő témája. A helyi Irodalmi Estek prózaíró pályázatain mindig részt vett egy-egy kis prózával 
nagy sikert aratva.

Drága Margit néni, köszönjük, hogy voltál nekünk, emléked őrizzük, nem feledünk.

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

Tel.:20/364-8975

► Diszperzit, mészfesték
► Zománc és lazúrok
► Hígítók, rozsdaoldó
► Ecset, takarófólia
► Faszén és gyújtós
► Bogrács és bográcsállvány

► Virágföld, marhatrágya
► Műtrágyák, lombtrágyák
► Locsolótömlők, szórófejek
► Nortonkút, szivattyúk
► Csibeetetők, itatók

Paysafecard értékesítés!
Online telefon-és villanyóra-feltöltés!

PB-gázpalack
csere

Nyitvatartás:H–P.: 7.00–17.00, Szo.: 7.00–12.00
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