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Gyermekzsivajtól zengett a művelődési ház
Nagy örömünkre március 28-án, húsz
év után újra Berényi Nagy Péter, azaz Tücsök Peti volt a vendégünk az Ady Endre Művelődési Házban. Mókás mesék-mesés mókák című zenés gyermekelőadásával elvarázsolta a közönséget. A kiszombori
Karátson Emília Óvoda gyerkőcei és a Dózsa György Általános Iskola alsó tagozatos
kisdiákjai nagy szeretettel fogadták a fergeteges humorral fűszerezett, játékos, táncos, zenés előadást. A színházterem zsúfolásig megtelt ujjongó, nevetgélő, vidám
gyerekekkel.
A sikeres, teltházas programra való tekintettel a jövőben is lehetőségeinkhez mérten igyekszünk majd hasonló színvonalas
előadásokkal kedveskedni az érdeklődőknek.
Bódi Marianna
művelődésszervező

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK
Rónai Dániel, a Makói Általános Iskola és Művészeti Iskola gitártanára, a Kiszombori Gitárkurzus és zenei táborok szervezője, a Makói Bartók Gitárzenekar művészeti vezetője és jelenleg a SZTE-ZMK végzős művész
hallgatója.
A budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen szerzett BA diplomát követően kiváló minősítéssel végzett a detmoldi Hochschule für Musik Detmold művész master képzésén. Számos hazai, valamint nemzetközi
gitárfesztivál és gitárverseny rendszeres résztvevőjeként többször tartott egész estés szóló gitáresteket mind
itthon, mind Németországban.
A kamarazene is fontos szerepet kap előadói tevékenységében, ezért rendszeresen koncertezik különböző
felállásokban: gitár duó, trió; továbbá fúvós hangszerekkel: fuvola, klarinét, oboa, valamint énekes szólistával is. Szólamvezetőként több neves zenekarban játszott, ezek közül kiemelkedő a Török Géza (Magyar Állami
Operaház karmestere) által dirigált Bakfark Bálint Gitárzenekar, és a Szeged Guitar Orchestrát, melynek művészeti vezetője jelenlegi professzora Pavlovits Dávid világhírű zeneszerző-gitárművész.
Klasszikus gitárművészként és zenepedagógusként az alap-, és középfokú oktatás mellett, szívügyének tekinti azt a zeneközvetítési és kultúrmissziót, amelyet környezetében és az országban igyekszik minél magasabb színvonalon hivatásaként gyakorolni. Németországból való hazatérését követően mindennapjait szeretett községében, Kiszomboron éli. Büszke kiszomboriként azon tevékenykedik, hogy a település kulturális és szellemi élete virágozzon.
Szekeres Krisztián
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ÖnkOrmányzati hÍrek
A képviselő-testület a 2018. március 14-én
tartott rendkívüli ülésén döntött
- a „Települési szintű kulturális vonzerőre alapuló, ökoturisztikai, aktív turizmushoz
kapcsolódó közösségi fejlesztések” című,
VP6-19.2.1.-84-9-17 számú felhívásra pályázat benyújtásáról, „Aktív turizmus elősegítése a Vályogos-tó partján” elnevezéssel, a Vályogos-tó partjára fedett asztal-pad garnitúra
háttámlás paddal, valamint háttámlás pad beszerzésére.
„A településen élők hasznos szabadidő
eltöltését segítő fejlesztések megvalósítása” című, VP6-19.2.1.-84-5-17 számú felhívásra pályázat benyújtása tárgyú 45/2018. (II.27.)
KNÖT h. módosításáról.
A képviselő-testület a 2018. március 27-én
tartott soros ülése első napirendjeként elfogadta a polgármesteri jelentést.
A rendelettervezetek, döntési javaslatok napirendi pontban módosította:
- a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2017. (III. 29.) önkormányzati rendeletet,
- az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II. 14.) önkormányzati rendeletet;
jóváhagyta:
- a védőnő helyettesítésére vonatkozó pályázati kiírást,

- a Kiszomboron működő civil szervezetek
2018. évi támogatására vonatkozó pályázati
kiírást,
- a Kiszombor 1758. hrsz.-ú belterületi beépítetlen telekingatlan értékesítésére vonatkozó
pályázati kiírást,
elfogadta:
- az NKM Áramszolgáltató Zrt. 2017. évi tájékoztatóját,
döntött:
- a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör május 1-jei rendezvényéhez szükséges áram, és
2 db rendezvénysátor biztosításáról,
- a kerékpárutak kezelői jogának Magyar
Közút Nonprofit Kft. részére történő átadásáról,
- a polgármester cafetéria-juttatására vonatkozó szabályozásról,
- „A Kiszombor Nagyközség Önkormányzata
épületeinek átalakítása, korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménytelennek
nyilvánításáról,
- a „Kiszombor Nagyközség Csapadékvízcsatornázás fejlesztése I/2. Ütem” TOP-2.1.315-CS1-2016-000018 tárgyú projekthez kapcsolódó pótmunka megrendeléséről, hozzájárult ahhoz, hogy a Fodor-Team Kft. a 2018.
szeptember 14–16. között megrendezésre kerülő Közösségi Napok keretében 2018. szeptember 15. napján 1 db fedett stand felállításával bemutassa az általa forgalmazott kerti
gépeket.

Harmadik napirendi pontként elfogadta
- a Makó Rendőrkapitányság Kiszombor
nagyközség közbiztonsági helyzetéről szóló
beszámolóját,
- a Kiszombor Határrendészeti Kirendeltség
2017. évben végzett tevékenységéről szóló
tájékoztatót,
- a Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Makói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017.
évi tevékenységéről szóló beszámolót,
- a Kiszombori Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló beszámolót.
Negyedik napirendi pontban elfogadta
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának
2018. évre vonatkozó közbeszerzési tervét.
Ötödik napirendi pontként jóváhagyta a
Kiszombori Karátson Emília Óvoda intézményvezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázati kiírást.
Végül a hatodik napirendi pont keretében
tudomásul vette:
- a Makói Járási Hivatal vezetője 5 éves öszszefoglaló beszámolóját a járási hivatal felépítéséről, működéséről, eredményeiről, valamint a foglalkoztatás változásairól,
- a Makói Foglalkoztatási Paktum Iroda tájékoztatóját,
- a közmunkaprogram tapasztalatairól szóló
beszámolót.

lakáshOz jUtás helyi támOGatása kiszOmBOrOn
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a
lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályozásáról szóló 10/2016. (III. 30.) önkormányzati rendelete alapján kamatmentes kölcsön
formájában lakáscélú támogatást nyújt.
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata
célja, hogy elősegítse a fiatal házaspárok, a
gyermeket nevelő családok és a gyermeküket egyedül nevelő szülők lakáshoz jutását,
lakhatási problémájuk megoldását.
A kamatmentes kölcsön formájában nyújtott lakáscélú támogatás összege a támogatással érintett lakás vételárának 15 %-a, de
legfeljebb 1 millió forint lehet.
Lakáscélú támogatásban azok a fiatal há-

zaspárok, a gyermeket nevelő családok és a
gyermeküket egyedül nevelő szülők részesíthetők, akik Kiszombor nagyközség közigazgatási területén kívánnak lakást vásárolni, és
a megvásárolt ingatlanban bejelentett lakóhelyet létesítenek.
A lakáscélú támogatás annak nyújtható, aki
a) büntetlen előéletű,
b) köztartozása és az önkormányzatnál
fennálló tartozása nincsen,
c) lakástulajdona, állandó lakáshasználati
joga nincs, vagy együttesen legfeljebb 50%os tulajdoni hányada van olyan lakásban,
amely tulajdonközösség megszüntetése vagy
öröklés útján került a tulajdonukba, vagy a la-

kás több mint két éve öröklés vagy ajándékozás jogcímén haszonélvezettel terhelten került a tulajdonába, és a haszonélvező bent lakik, és
d) az igénylőnek, házastársak és élettársak
esetén legalább az egyik félnek legalább
egy éve fennálló társadalombiztosítási jogviszonnyal kell rendelkeznie
A lakáscélú támogatás iránti igényt
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületéhez (a továbbiakban: Képviselő-testület) címezve a Kiszombori Polgármesteri Hivatalnál lehet benyújtani.

hirdetmény

értesítjük tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Csmkh makói járási hivatala ügyfélfogadási rendje 2018. április 9-től az alábbiak szerint módosul kiszomboron:
CsOnGrád meGyei
kOrmányhivatal
makói járási hivatala

ÜGyFélFOGadás: szerda 08:0011:30 óra
megértésüket köszönjük!
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P Á LY Á Z A T I K I Í R Á S
A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2018. évi TÁMOGATÁSÁRA
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatni kívánja a település területén működő civil szervezeteket (alapítványokat, egyesületeket), egyházakat (a továbbiakban: civil szervezetek), hogy ezzel is hozzájáruljon a település lakossága 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 tevékenység, mely alkalmas arra, hogy hozzájáruljon a településen élők életminőségének javulásához, öregbíti a település jó hírét, továbbá hitelesen képviseli és támogatja a Képviselő-testület általános célkitűzéseit,
• legalább egy éve működik a településen (legalább egy éve jogerősen 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 megállapodásban 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 határidőn 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, mellékleteket,
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 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II. 14.) önkormányzati rendelet határozza meg.
IV. A Pályázó adatairól a mellékelt pályázati adatlapon nyilatkozik.
V. A pályázat kötelező mellékletei:
• a pályázó civil szervezet tevékenységének rövid ismertetése
• a tárgyévi tervezett költségvetése, az összeg tervezett felhasználása (Tételes bevételek és kiadások)
• beszámoló a tárgyévet megelőző év teljes költségvetéséről
• rövid beszámoló és értékelés az előző évi tevékenységről, a pályázó civil szervezet előző évben megvalósult költségvetésének ismertetése és abban az önkormányzati támogatás felhasználásának részletes kimutatása
• a civil szervezet nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésnek az egy évnél – vagy ha közben változás volt, attól az időponttól – nem
régebbi egyszerű másolata
• nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 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 kötelezettségteljesítéséhez
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 2018. május 7-én (hétfő) 15.00 óráig megérkezzen.
VII. Kapcsolat, megállapodás, a pályázat értékelésének időpontja
• A pályázók a döntésről 8 napon belül írásban értesítést kapnak.
• A pályázaton elnyert pénzösszeg átutalása a Képviselő-testület támogató döntését követő támogatási szerződés megkötését követő 15
napon belül történik.
• A kifizetés feltétele, hogy Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a támogatás felhasználásáról minden egyes civil szervezettel külön szerződést köt, amelyben meghatározásra 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 Képviselő-testülete utólagos elszámolási kötelezettséget ír elő, melynek határideje 2019. április 30.
• A pályázó, a pályázat benyújtásával egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy az elnyert támogatási összeg felhasználásának ellenőrzése céljából az önkormányzat által felkért személy részére betekintési jogot biztosít.
• A pályázatok bontását a Képviselő-testület Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottsága (a továbbiakban:
Bizottság) végzi 2018. május 8-án (kedd).A pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül benyújtott pályázatok tekintetében a formailag hiányos pályázat benyújtóját a Bizottság 8 naptári napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
• A támogatás odaítéléséről a Képviselő-testület dönt a Bizottság véleményének ismeretében, 2018. május 29-ei rendes ülésén.
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P Á LY Á Z A T I F E L H Í V Á S
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
57/2018. (III. 27.) KNÖT határozata alapján, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakba: Nvtv.), valamint
Kiszombor Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2006. (II.28.) KKÖT rendeletének (a továbbiakban: Vagyonrendelet) megfelelően
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata
pályázati eljárás keretében történő értékesítésre – beépítés
céljából - meghirdeti a tulajdonát képező 1758. hrsz.-ú
belterületi telekingatlant.
Az ingatlan nettó pályázati alapára (vételára): 700. 000 Ft,
azaz hétszázezer forint, melyet áfa fizetési kötelezettség terhel.
Pályázni ezen összeg, vagy e feletti összeg megajánlásával lehet a
részletes pályázati felhíváshoz mellékelt adatlapon.
I. Adatok:
1. Az ingatlan a település ÉK-i részén helyezkedik el, a Táncsics
Mihály utcáról közelíthető meg. Az út aszfaltburkolat nélküli szilárd
burkolatú. Környezetében családi házak és beépítetlen ingatlanok
találhatóak, a település központjában találhatóak egészségügyi,
közigazgatási, oktatási intézmények és kereskedelmi, szolgáltató
egységek.
A Táncsics Mihály utcából a közüzemi szennyvízelvezető csatorna
bekötésre került, az utcában víz, gáz, elektromos energia kiépítve.
2. A tulajdoni lap alapján
Fekvése: Kiszombor belterület
Helyrajzi szám: 1758.
Megnevezés: kivett beépítetlen terület
Terület 1217 m2
Tulajdonviszonyok: Kiszombor Nagyközségi Önkormányzat
(6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.) 1/1 - ed tulajdoni
hányad
Jogcím: 1990. évi LXV.tv.107.§.
Jogállás: tulajdonos
3. Helyi Építési Szabályzat szerinti beépítési előírása szerint
fLk
Falusias beépítési mód
30% max. beépítés
3,0 m – 6,0 m építménymagasság
II. Az ingatlan megtekinthető: munkanapokon előzetes egyeztetés
alapján
A pályázat tárgya a I. pontban rögzített ingatlan értékesítése.
A pályázó az általa benyújtott ajánlatban a meghatározott pályázati alapár összegével vagy e feletti összeg megajánlásával pályázhat.
A nyilvános pályáztatást követően – a Pénzügyi Bizottság véleményének ismeretében - a Képviselő-testület ülésén történik a legjobb
ajánlattevő kiválasztása.
III. Az elbírálás szempontjai:
1. pályázati ár - vételár ajánlat
Az elbírálás szempontjainál elsődleges szerepet a vételi ajánlat
összege kapja, a magasabb összegű vételi ajánlatot tevő pályázó
ajánlata lesz a nyertes.
2. fizetési feltételek:
A pályázat elbírálásánál szerepet kapnak a fizetési feltételek, azaz
amennyiben két vagy több pályázó azonos vételárat ajánl, úgy az
Önkormányzat számára kedvezőbb fizetési feltételeket vállaló pályázó ajánlata lesz a nyertes.

Azonos vételár megajánlása esetén:
a) előnyösebb az az ajánlat, amelyben a pályázó vállalja azt, hogy
az Önkormányzattal a döntést követő 8 napon belül adásvételi
szerződést köt, és a szerződés megkötésével egyidejűleg a teljes
vételárat megfizeti
b) az a) pontban meghatározott ajánlat hiányában, aki az Önkormányzattal a döntést követő 8 napon belül adásvételi szerződést
köt, és a szerződés megkötését követő 8 napon belül a teljes vételárat megfizeti
c) a b) pontban meghatározott ajánlat hiányában, aki az Önkormányzattal a döntést követő 15 napon belül adásvételi szerződést
köt, és a szerződés megkötését követő 15 napon belül a teljes vételárat megfizeti
d) a c) pontban meghatározott ajánlat hiányában, aki az Önkormányzattal a döntést követő 15 napon belül adásvételi szerződést
köt, és a szerződés megkötését követő 30 napon belül a teljes vételárat megfizeti
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a második helyezett pályázó is
meghatározásra kerül a pályázati eljárásban, tekintettel arra, hogy
a Vagyonrendelet 6. § (11) bekezdésében foglaltak lehetővé teszik a
soron következő pályázóval történő szerződéskötést abban az esetben, ha a nyertes pályázóval a szerződéskötés meghiúsul (elállás,
visszalépés).
Teljesen azonos ajánlatok esetén a pályáztató sorsolással választja ki a nyertest.
IV. Pályázati biztosíték, bánatpénz:
A pályázaton az vehet részt, aki legkésőbb a pályázat benyújtásnak határidejéig pályázati biztosítékként 70.000 Ft-ot, azaz hetvenezer forintot az Önkormányzat pénztárába vagy az OTP Bank Nyrt.
Makói fiókjánál vezetett 11735074-15354707 számú bankszámlájára befizetett.
A pályázati biztosíték letétbe helyezéséről szóló igazolás az érvényes pályázati ajánlat melléklete, ennek hiánya a pályázatból való
kizárást vonja maga után.
A pályázati biztosíték összege nyertes pályázó esetén beszámít a
vételárba, míg a többi pályázónak az eredményhirdetést követő 8
napon belül kerül visszafizetésre, kivéve a második helyezett pályázót, akinek a pályáztató a pályázati tárgyalás nyertesével kötött
szerződés megkötését követő 25 napon belül fizeti vissza a befizetett összeget.
Amennyiben a pályázó ajánlatát visszavonja, vagy a szerződés megkötése neki felróhatóan hiúsul meg, úgy a pályázati biztosítékot elveszíti.
A szerződés megkötése esetén a pályázati biztosíték foglalóként
biztosítja a szerződést. A szerződés megkötésével kapcsolatos költségek nyertes ajánlattevőt (vevőt) terhelik.
V. Pályázati ajánlat:
Pályázó a pályázati ajánlatát legkésőbb 2018. május 3. napján
15.00 óráig köteles benyújtani a Kiszombori Polgármesteri Hivatalánál (6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.)
Pályázni a jelen felhívás 1. mellékletét képező „Pályázati ajánlat”
adatlapon lehet, melyet zárt borítékba kell helyezni, és jeligeként
ráírni: „Kiszombor, 1758. hrsz.-ú ingatlan”
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a. A pályázó adatait.
b. A pályázati feltételek elfogadásáról szóló nyilatkozatot.
Folytatás a 6. oldalon!
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c. A pályázati árajánlatát (pályázó által kínált legmagasabb ár).
d. A vállat fizetési feltételekről/határidőről szóló nyilatkozatot.
e. A pályázati biztosíték letételéről szóló igazolást.
f. A beépítésre vonatkozó kötelezettségvállalást (VIII.3.)
A pályázati eljárás akkor érvényes és eredményes, ha arra legalább
három ajánlattevő benyújtotta a pályázati kiírásban szereplő módon és határidőben ajánlatát. Második, illetve további forduló esetén nem szükséges három ajánlattevő.
- Amennyiben fenti időpontig három pályázat beérkezik, fenti időpontban az ajánlatok a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségben
felbontásra kerülnek. A bontásnál az ajánlattevő vagy képviselője
jelen lehet.
- Amennyiben fenti időpontig nem érkezik be legalább három pályázat, a benyújtott pályázatok nem kerülnek felbontásra.
Ebben az esetben második pályázati fordulóra van szükség, a következő pályázati határidő 2018. május 7. 15.00 óra.
Az első pályázati határidőig benyújtott pályázatok automatikusan
– külön fenntartó nyilatkozat nélkül - részt vesznek a második fordulóban. Az első fordulóban tett pályázati ajánlatot módosítani nem
lehet, azonban új pályázók is jelentkezhetnek a második pályázati
határidő lejártának időpontjáig.
A második pályázati határidő lejártának időpontjában az ajánlatok – függetlenül a benyújtott ajánlatok számától - a Polgármesteri
Hivatal hivatalos helyiségben felbontásra kerülnek. A bontásnál az
ajánlattevő vagy képviselője jelen lehet.
A pályázót az ajánlati kötöttség – a nyertes és a második helyezett kivételével – a pályázati eredmény kihirdetéséig köti. A második helyezett ajánlati kötöttsége a nyertes ajánlattevővel való szerződéskötést követő 25 napig áll fenn.
A pályázati tárgyalást megelőzően a pályáztató megvizsgálja a
benyújtott pályázatokat, s a pályázókat hiánypótlásra hívhatja fel. A
pályázati tárgyalásig nem pótolt hiányosságok a pályázó kizárását
vonják maguk után.
A pályáztató jogosult a pályázatból kizárni azt a pályázót, aki a tárgyaláson nem jelent meg személyesen, vagy meghatalmazott útján
sem képviseltette magát. A kizárás jogkövetkezménye a IV. pontban
rögzített pályázati biztosíték elvesztése.
A meghatalmazást ügyvéd által készített és ellenjegyzett okiratba
vagy közokiratba kell foglalni.

Nagyszentmiklósi u. 8.)
A Képviselő-testület megvizsgálja az ajánlatokat, és a legelőnyösebb ajánlatot tevő javára dönt. Amennyiben a III. 1. pontban meghatározott vételár alapján nem lehet dönteni, a III. 2. pontban meghatározott kedvezőbb fizetési feltételeket ajánló pályázó részére
kerül az ingatlan értékesítésre.
Eredményhirdetés a pályázati tárgyaláson (A Képviselő-testület ülésén), amelyre a pályázók meghívást kapnak.
VII. Szerződéskötés:
A pályázat nyertese vállalja, hogy az eredményhirdetést követő 8
illetve 15 napon belül az Önkormányzattal adásvételi szerződést
köt. A nyilvános pályázaton kialakult vételár megfizetése a vállalt
(a szerződés megkötésével egyidejűleg, 8 nap, 15 nap, 30 nap) határidővel történik. A fizetési határidőt rögzíteni kell a szerződésben.
Az adásvétellel kapcsolatban felmerült költségek a vevőt terhelik.
A pályázattal kapcsolatban felmerült kérdésekre a Kiszombori Polgármesteri Hivatal (62/525-090) munkatársai adnak részletes tájékoztatást.
VIII. Egyéb pályázati feltételek:
1. A Képviselő-testületnek az ingatlan értékesítésével az a célja,
hogy az ingatlan a rendeltetésének megfelelően beépüljön a vonatkozó jogszabályoknak és a Helyi Építési Szabályzat szerinti beépítési előírásoknak megfelelően, ezáltal növekedjen a település lakóingatlanainak, ezzel egyidejűleg lakóinak száma.
2. Az Nvtv. 13. § (2) bekezdése alapján a nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. A Képviselő-testület azonban az 1. pontban meghatározott célok elérése érdekében a pályázók körét szűkíti azzal, hogy a
tulajdonjog átruházása kizárólag természetes személy részére történhet.
3. Mivel az Önkormányzat az ingatlant a jogszabályoknak megfelelő beépítés céljából értékesíti, pályázónak a pályázatban vállalnia kell nyertessége esetén, hogy az adásvételi szerződés aláírásától számított 1 éven belül a jogerős építési engedélyt megszerzi az
ingatlanon felépítendő épületre, 1,5 éven belül pedig megkezdi az
építési beruházást, 3,5 éven belül pedig megszerzi a használatbavételi engedélyt.
Kiszombor, 2018. április 11.

VI. Pályázati tárgyalás helye és ideje:
Időpontja: 2018. május 29.
Helye: Kiszombori Polgármesteri Hivatal (6775 Kiszombor,

Szegvári Ernőné
polgármester

PÁLYÁZAT
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján pályázatot hirdet Védőnői Szolgálat, 6775 Kiszombor, Szegedi u. 2.

védőnő

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2018. augusztus 1. napjától 2020. június 30. napjáig tartó
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt, Baranyi Istvánné nyújt a 06-62/525-090-es telefonszámon.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kiszombor.hu • kozigallas.gov.hu
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EBOLTÁS - 2018
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 beoltatni, 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 szükséges 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 chip-pel ellátott eb vezethető fel!
Makó, 2018. április 10.
Dr. Dán János
állatorvos

Kiszombor, Polgármesteri Hivatal
Időpont: május 8. (kedd)
15.00–17.00
Kiszombor, Polgármesteri Hivatal
Időpont: május 15. (kedd)
15.00–17.00

Kiszombor, Polgármesteri Hivatal
Időpont: május 19. (szombat)
7.00–9.00

BÖLCSŐDEI HÍREK
Húsvétoló TESTVÉRNAP a bölcsődében
Hagyománnyá vált már nálunk a bölcsődében, hogy a húsvétolót összekötjük a testvérnappal, hiszen a tavaszi szünet miatt már
nincs sem óvoda, sem iskola, így a nagyobb
gyerekek meg tudják látogatni kisebb testvéreiket. Idén, sajnos, az időjárás nem kedvezett nekünk, a tojások keresését a tornaszobában tudtuk megvalósítani. A vendégeink
(szülők, nagyszülők, testvérek) 10 órára érkeztek. Kis bölcsiseink már türelmetlenül várták őket. Csoportonként indultunk a krepp-papír fészkekben megbújó tojások keresésére. A kicsik a szüleikkel és testvéreikkel közös, tartalmas
játékkal, a nagyobbak húsvéti tojás ragasztásával töltötték el ezt a kellemes délelőttöt, és hangolódtunk együtt az ünnepre.
Halász Ildikó, Horváthné Ács Krisztina kisgyermeknevelők

ÓVODAI HÍREK
Eseményekben gazdag ovis mindennapok
A nevelő-oktató munkánk akkor eredményes az óvodában, ha minél több élménnyel
és ismerettel látjuk el a ránk bízott óvodás
gyermekeket. Az elmúlt időszakban is számos „jeles napra”, ünnepnapra készülődhettünk a gyermekekkel együtt. A nőnapról, a víz
világnapjáról, március 15-ről és a húsvétról
természetesen nemcsak beszélgettünk a napokhoz köthető szokásokról, hagyományokról, hanem különböző játékokkal, tevékenységekkel és akár kísérletekkel is bővítettük
tovább ismereteiket. A gyakorlatban is kipróbáltatunk, amit csak lehet a kicsikkel, mert jól
tudjuk, hogy a gyermekeket érzelmeiken keresztül lehet elérni, és a megtapasztaláson,
a cselekedtetésen keresztül fejleszthetők a
legkönnyebben. A nőnaphoz és a húsvéthoz
kötődő szokásokra, népszokásokra és például a locsolkodásra is fontos felhívni a figyelmüket, mert egyre ritkábban tapasztalhatják
meg ezt a gyerekek, és nekünk fontos az ér-

tékek megalapozása.
Március 15-én minden csoportban beszélgettünk arról, hogy melyik szín mit jelképez
a nemzeti lobogónkon. Zászlókat és kokárdákat készítettünk, és megpróbáltuk életkoruknak megfelelő szinten ismertetni az ünnep lényegét. A közeli szobrokhoz is közösen kivonultak csoportonként a gyerekek, és kedves
dekorációikat is elhelyezték.

A településünk központi ünnepségére a Napsugár csoportosok készültek ünnepi műsorral. Szép tiszta éneklésükkel, a nekik való

versekkel és a látványos zenés –táncos koreográfiájukkal megérdemelten, méltán kaptak
nagy tapsot az ünneplő közönségtől.
A munkatervünkben szereplő programjainkra is folyamatosan készülünk, különösen a májusban megrendezésre kerülő XV.
jubileumi rendvédelmi programsorozatunkra. Ennek kapcsán szakmai „team”-ünk meghívta a Rend- és Életvédelmi parancsnokokat intézményünkbe, és ők voltak olyan kedvesek, megtiszteltek bennünket, és eljöttek
hozzánk. Meghívták a gyermekeket Makóra, a rendőrkapitányságra és a tűzoltóságra,
ahová a biztos kerékpártudással rendelkező
nagycsoportosok fognak rendőri felvezetés
mellett elkerekezni.
Megbeszéltük a
jubileumi projektnapok látványos programelemeit, és nagyon sok új, nagyszerű eszközzel, bemutatóval jönnek el hozzánk az intézményi „Jó gyakorlatunk” fő eseményére
- idén május 4-én - a focipályára.
Kérjük, figyeljék a plakátjainkat!
Folytatás a 8. oldalon!

8

KISZOMBORI HÍRADÓ

Március 20-án egy újabb EFOP-pályázat megvalósításába kezdtünk. Ez már a harmadik
ebben a nevelési évben. Az EFOP-3.9.2-1600028 „Gyermekeink a jövő - humán szolgáltatások minőségének fejlesztése Csongrád
megyében” projekten belül olyan programelemeket valósítunk meg, mint a „Szülők információs klubja”, a „Sportolj velem”- ami a
szülők és gyermekek közös mozgását segíti
elő, és emellett a reform ételekre is felhívja
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a figyelmet. A pályázat keretén belül „Egészséghét az oviban” címmel egy hetes mozgásos, az egészséges életvitelt megalapozó tevékenységeket, ételkóstolókat szervezünk
majd május elején szintén a szülők bevonásával. A pályázat 2020 nyaráig tart majd, és sok
szép és hasznos eszközzel gazdagodhatunk
ennek köszönhetően.
Börcsökné Balázs Márta, óvodavezető

KÖNYVTÁRI HÍREK
Internet Fiesta –
Könyvtár, Internet, Egészség
Immár harmadik alkalommal kapcsolódott
könyvtárunk az Internet Fiesta programsorozatához, melyet minden évben az Informatikai és Könyvtári Szövetség rendez meg a
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.
Az egészséges életmód, a sport, az egészség témakörét járta körbe a programsorozat.
A téma mindenkinek fontos, úgy gondoljuk,
hogy nem lehet elég korán kezdeni, és nem
lehet eleget beszélni róla. E gondolatmenettel hívtuk meg a Dózsa György Általános Iskola harmadik évfolyamát.
Scur Katalin Egészségedre c. könyvét s az
internetet hívtuk segítségül, hogy bemutathassunk néhány érdekes, hasznos, egészséggel kapcsolatos ismeretet a gyerekeknek.
Legnagyobb meglepetésünkre azonban,
Marcsika néni és Ágika néni osztálya mes�sze felülmúlta a képzeletünket. Az egészség
témakörében nagyon is jártasak a gyerekek,
nem tudtunk olyan kérdést föltenni nekik,
amelyre ne tudtak volna ügyesen válaszolni.

Tudják és értik, hogy miért táplálkozzunk
egészségesen, miért szükséges a testmozgás, a vízfogyasztás, a vitamin, hogyan óvjuk bőrünket az erős napsugaraktól, vagy azt,
hogy miért fontos a friss levegő, a pihenés.
Ismételten csak gratulálni tudunk a pedagógusoknak, valóban büszkék lehetnek a diákjaikra, akik felnőtté válva sokkal tudatosabban élhetik majd életüket.

A 2018-as évi Fiesta alkalmával felhívást is
írtunk ki az iskola 1-3. évfolyamának. Megkértük a gyerekeket, rajzoljanak a mottónak választott „Könyvtár, internet, egészség” témá-

val kapcsolatban. Kíváncsian vártuk a rajzokat, szép számban érkeztek is, főként az elsős és a harmadikos gyerekektől. Összesen
45 rajz érkezett, ezeket kifüggesztettük a
könyvtár folyosóján, mely az IF ideje alatt volt
megtekinthető. Betérő olvasóinkat kértük
meg, szavazzanak, melyik rajz tetszik nekik a
legjobban. Így született meg az eredmény négy ügyes kéz munkáját jutalmazhattuk.
1.
Varga Petra 3. a
2.
Szabó Szintia 3. b
3.
Tóth Dániel 3. b
Különdíj: Palotás Kármen 1. a
A beérkezett rajzok számunkra mind kedvesek voltak, így mindenki, aki rajzolt, kapott
egy-egy apróságot. (A támogatást köszönjük
az önkormányzatnak!)
A rajzok, valamint az ajándékok átadásáról a képek megtekinthetők a könyvtár FB
oldalán, www.facebook.com/KözművelődésiKönyvtár-Kiszombor.
Adrián Renáta - könyvtár

Március 22- én vendégünk volt Lackfi János
író, költő, aki egy felejthetetlen délutánnal
ajándékozta meg a kiszombori általános iskola 4-ik osztályos tanulóit. Erre az eseményre
gyermekelőadással készült, verseket és meséket olvasott fel könyveiből. A gyerekek kacagásától zengett a könyvtár, annyira tetszett
nekik a költő előadásmódja és versei. A rendezvény végén néhány tanuló meglepetéssel
készült, és elmondott pár verset a költő írásaiból. A diákok hatalmas élménnyel gazdagodva tértek vissza az iskolába.
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A rendezvény a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár támogatásával valósult meg,
köszönjük!
Családi társasjáték napot tartottunk március 24- én szombaton, melyre vártuk azokat
a családokat, akik szeretnek játszani, nem
félnek szerepelni, és új dolgokat kipróbálni. Természetesen a jókedv, a nevetés most
sem hiányzott. A könyvtár összes társasjátékát kipróbálhatták, kinek az activity és kinek
a scrable tetszett, de egy biztos, hogy a jelenlévők szívesen játszottak együtt, és örültek egymás győzelmének. A könyvtár újabb
társasjátékokkal bővül, melyeket hamarosan

ki is próbálhatnak a társasozni vágyók!
Március 29-én húsvéti kézműves-foglalkozásra vártuk a gyerekeket, melyre sokan eljöttek, testvérükkel, anyukájukkal, nagymamájukkal. Kipróbálhatták, hogyan lehet ünnepi ajtó- és ablakdíszeket készíteni. A kicsik és nagyok egyaránt lelkesen fogtak neki
rajzolni, vágni és ragasztani. Miközben várták, hogy műveik megszáradjanak, néhányan

könyvet ragadtak, és olvasgatni kezdtek.
A lelkesedés délután sem hagyott alább, míg
szebbnél szebb alkotások készültek addig a
gyerekek lelkesen mesélték, hogyan ünneplik a húsvétot, és hogy mennyire várják a locsolkodókat. Örömmel vitték haza az itt készített díszeket, hogy ünnepi hangulatot teremtsenek otthonukban.
Nógrádiné Vigh Krisztina - könyvtáros

Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény HÍREI
A Család és Gyermekjóléti Szolgálat március 29-én húsvéti kreatív foglalkozást tartott.
A gyerekek többféle program (színezés, társasjáték, üvegfesték, mese) közül választhattak. Gazsi Gáborné Marika segítségével
a quilling technika fortélyait ismerhették és
próbálhatták ki a résztvevők. Szép tavaszi képeslapok kerültek ki a kis kezek alól.
Az ünnepre hangolódva a Napraforgó idősek
klub tagjai a gyerekekkel közösen húsvéti tojásfát díszítettek, ezzel köszöntve a tavaszt.
A rendezvényre több szülő, nagyszülő elfogadta a meghívást. A nagyobb gyerekeket
a felnőttek a főzés rejtelmeibe is igyekeztek
bevezetni. Ebédre, paprikás krumpli készült,
melyet együtt fogyasztottak el a jelenlévők.
Március 30-án, nagypénteken a klub tagjai a
római katolikus templomban a Passiót elevenítették fel.
Az ige liturgiában a jelenlévők Jézus szenvedéstörténetét hallgathatták meg, drámai módon idézve fel Krisztus szenvedését, az Isten
irántunk való szeretetének titkát.

9

10

KISZOMBORI HÍRADÓ

2018. ÁPRILIS

HONISMERETI HÍREK
Ami elmúlt képekben...

Köszönjük a nagyszombati jótékonysági
sütivásár támogatóinak:
Akik sütöttek:
Ruck Ferencné, Husztikné Szegvári Tünde,
Simor Gábor, Borsiné Engi Katalin, Hévizi
Gézáné, Rutainé Matuszka Katalin, Bíró
Sándorné, Csuhaj Andrásné, Hegedűsné Bellik Klára, Hegedűs Gabriella, Jankó Istvánné,
Endrész Erzsébet,Gulácsiné Simondán Ilona, Naszradi Barbara, Duruczné Ocskó Edit,
Katona Józsefné, Baranyi Sándorné, Süliné
Rácz Emőke, Kelemenné Goldis Julianna,
Nyári Mihály, Református Egyház, Baranyiné
Bíró Noémi, Nagy Máté, Bajnóczi Jánosné,
Bajnóczi Petra, Kiszombor és Maroslele Egyházközségért Alapítvány, Farkas Lászlóné,
Kiszomborért Alapítvány, Terzin Józsefné,
Csizmadia Imréné, Balázs Lászlóné, Frank
Éva, Nagy-György Jánosné, Juhász Kálmán.
Adománnyal támogattak: Sinka Lajosné,
Szegvári Ernőné, Kovács István, Szekeres
Ferencné, Katona András, Balázsné Makra Hajnalka, Papdi Mihályné, Gabnai Gábor
Gabnai Andrea.
A húsvétoló segítőinek: Dömösi Emese,
Tenczerné Kasza Mária, Tenczer Zita, Szalay
Zoltán lovasai, Zatykó Gábor, Frank Éva,
Szalmáné Horváth Mártika, Rutainé Matuszka
Katalin, Jankó Istvánné, Süliné Rácz Emőke,
Baranyi Sándorné, Bajnóczi János, Nyári Mihály, Hegedűsné Bellik Klára, Ady Endre Művelődési Ház dolgozói.
A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör ebben az évben is megjelentet(ett) Kiszomborról
szóló kiadványokat: képeslapokat hasonmás
kiadásban és színezett formában, légifotót,
leporellókat, hűtőmágnest. Az érdeklődők
hozzájuthatnak a 30 4998686-os számot
híva, avagy a kör facebook oldalán üzenetben.

A Helytörténeti Gyűjtemény anyaga gyarapodott Karácsonyi Attila és Gazsi Gábor jóvoltából. Köszönjük.
Következő programjaink
Lássunk tisztán 6. április 20. 18 óra –
"Amikor az élet a lényeg. Alapszintű újraélesztés és sürgősségi alapismeretek -előadás és gyakorlási lehetőség. Előadó: Szappanos Norbert, elsősegély előadó, egészségnevelő. Mindenkit szeretettel hívunk.
Május 1. Retrómajálisra várjuk a családokat
a falunapi színtérre. Támogatásokat szívesen
és hálásan fogadunk a rendezvény segítésére.
Május 19. – kirándulás Szarvas és környékére a honismereti körrel. Jelentkezéseket
várunk a 30/499-8686-os számon, akár a
facebookon.
Honismereti táborunkba (július 2-6.) folyamatosan várjuk a jelentkezéseket.
Fotópályázat
A KISS MÁRIA HORTENSIA HONISMERETI KÖR
fotópályázatot hirdet amatőr fotósoknak.
Téma: közösségi programok községünkben.
3 fotóval lehet pályázni bármely korosztálynak. Beadási határidő 2018. augusztus 15.
A pályaműveket digitálisan, CD-n lehet eljuttatni a honismereti kör részére borítékban,
jeligével. A fotós személyi adatait külön borítékban kérjük mellékelni. (Kiszombor, Szegedi u. 13.)
Esszéírás-visszaemlékezés
A KISS MÁRIA HORTENSIA HONISMERETI KÖR
esszépályázatot hirdet elsősorban fiataloknak 30 éves korig Nagyszüleim játékai és
Anekdoták a régi időkből címmel. Beadási ha-

táridő 2018. augusztus 15.
A pályamunkákat CD-n kérjük eljuttatni a honismereti kör részére borítékban, jeligével. A
fotós személyi adatait külön borítékban mellékelje a pályázó. (Kiszombor, Szegedi u. 13.)
A két pályázat értékelését szakemberek végzik, fotósok, ill. tanárok.
Mindkét pályázat legjobbjait megjelentetjük
a honismereti napon digitálisan vagy lehetőség szerint könyv alakban.
Személyi jövedelemadó 1 %-a
A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör tisztelettel köszöni eddigi felajánlásaikat.
Kérjük, ha tehetik, tegyék ezt továbbra is, támogassanak e módon bennünket, a honismereti kör közösségi programjainak megvalósulását segítsék ezzel.
Céljaink az alábbiak: Hagyományápolás.
Helytörténet-kutatás. Rendezvényszervezés
a közösségnek. Községünk környezetének
óvása. Műemlékeink védelme.
Aki egyetért célkitűzéseinkkel, és van lehetősége, kérjük, támogasson bennünket.
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 • Bankszámlaszámunk: 56800016-100000898
Köszönjük.
A kuratórium tagsága

M E G H Í VÓ KISZOMBORI MA JÁLISRA
2018. május elsején a falunapi helyszínen majálist szervez, rendez a Kiss Mária
Hortensia Honismereti Kör tagsága. A helyszín a falunapi főtér.
Ekkor várjuk Kiszombor lakosságát, bará-

ti társaságait kis tavaszköszöntésre, főzésre,
baráti beszélgetésre, családi szórakozásra.
Szeretettel hívunk téged is! ld. Baranyi Sándor főz a helyszínen a dolgozók, támogatók
számára; valamint aki szeretné, marhapörkölt

1000 Ft adományért kapható is lesz, amíg a
készlet tart. (Előjegyeztethető az alább írt
telefonszámon vagy a kzhonismeretikor@
amail.com levélcímen, ill. ebédjegyét megválthatja az Ady Endre Művelődési Házban
Folytatás a 11. oldalon!
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nyitvatartási időben.)
A nap programja:
• 8 óra főzőverseny indítása
• 9 óra — Megnyitó
• 10–12 játékos családi-baráti versenyek
• 11–14-ig Jó ebédhez szól a nóta Sztojkó Misi muzsikál
• 15 — 17-ig a Zenevan együttes koncertje
A főzőversenyre a min. 5 fős csapatoknak

5000 Ft a nevezési díj, amiért 5 kg vaddisznóhúst fognak kapni. Egyéb kellékekről, eszközökről a csapat gondoskodik. Max. 12 csapat jelentkezésére van lehetőség, amíg a keret be nem telik. A zsűrizésre Szöllősi Istvánt
és fiait kértük.
Nevezési határidő április 15., illetve amíg a
keret be nem telik, és jelentkezni a
kzhonismeretikor@email.com levélcímen,
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facebookon vagy a 30/499-8686-os számon
lehetséges.
A nap folyamán a honismereti kör népi játékai, arcfestés, lufihajtogatás, lovaglás a gyermekek és ifjúság szórakozását biztosítja. Italfagylalt-édesség helyi vállalkozó jóvoltából
lesz a helyszínen.
A KISS MÁRIA HORTENSIA HONISMERETI
KÖR TAGSÁGA

VÁLYOGOSI HÍREK
- 2018. április 29-én, vasárnap egyesületünk
megrendezi a "Vályogos Bajnoka 2018" I. fordulóját. Részletes kiírás a hirdető táblákon és
az egyesület honlapján.
- 2018. március 23-án 15:00 órakor 5 mázsa
háromnyaras pikkelyes érkezett a tóba.

- Éves, féléves területi jeggyel rendelkező
horgásztársaink április 1-től 00-24 óra között
horgászhatnak.
- Ellenőrzési tapasztalat: - Kérjük, napijegyes

horgásztársainkat, hogy a fogási összesítőt
a legfelső sorban megkezdeni szíveskedjenek, valamint Horgászrendünk értelmében:
-tavunkon horgászóknak kötelező a szájfertőtlenítő spray és a pontymatrac megléte
és annak használata! Továbbá: - a tavon folyó mederszabályozás miatt hozzávetőlegesen ¼-del szűkült az igénybe vehető partvonal hossza. Az esetleges súrlódások elkerülése miatt kérjük horgásztársaink türelmét,
foglalt hely NINCS, helyfoglalás érkezési sorrendben!
- Állami horgászvizsgát tenni lehetősége van
a 10. életévét betöltött személynek, aki a 15.
életévet elérte, annak kötelező, aki horgászni szeretne. A soron következő vizsgaidőpont
május 25. péntek 17 óra. Azok számára, akik
a Kiszombori Sporthorgász Egyesületnél kívánnak vizsgát tenni, ingyenes felkészítési
lehetőséget biztosítunk május 18-án pénte-

ken 17 órakor. A vizsgával kapcsolatosan tájékozódni a valyogos.hu oldalon vagy a 70/7714953 számon lehet. Március 23-án 2 fő sikeres vizsgát tett vizsgabizottságunk előtt.
- Területi jegyek kiadása: szerdánként 15:00
- 16:00 között az Ady Endre Művelődési Házban, Kiszombor, Szegedi u. 13. vagy telefonos egyeztetés alapján: O l á h Sándor, 70
/ 327-8862.
- Kérjük, személyi jövedelemadója 1%-ával
támogassa egyesületünk tevékenységét.
Kiszombori Sporthorgász Egyesület, adószám: 18452275-1-06
- Egyesületünk versenyzőinek eredményei,
éves versenynaptárunk honlapunkon olvasható.
- A tó partvonalának és medrének szabályozása az időjárás jobbrafordultával folytatódik,
kérjük a horgásztársak megértését.
Vezetőség

A méhek napja - 2018. április 30.
Az Országos Magyar Méhészeti
Egyesület (OMME)
kezdeményezésére 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 szerepére. A méhek
virágokat beporzó munkája nélkül nem lenne élet.
Sajnos a környezetszennyezéssel, kórokozók, élősködők elterjedésével összefüggő
okok miatt a méhek már csak emberi segít-

séggel tudnak életben maradni. Pedig a
méz és a méhészeti termékek fogyasztásának 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 permetezésből adódhat.
Ezeket a veszélyeket a méhkímélő technológia alkalmazásával csökkenthetjük.
Oda kell figyelni arra, hogy virágzásban (a virágbimbó feslésétől a virágszirmok lehullásáig terjedő időszakban) a 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 növényt a virágzása
alatt nem jelölésköteles vagy méhekre mérsékelten veszélyes vagy mérsékelten kockázatos minősítésű növényvédő szerrel lehet
kezelni.
Méhekre mérsékelten veszélyes vagy
mérsékelten kockázatos minősítésű növényvédő szer kijuttatása kizárólag a házi
méhek napi aktív repülésének befejezését
követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg, és
legkésőbb 23 óráig tarthat.
Bujdosó Géza méhész

ALSÓ TAGOZATOS DIÁKOK TÁMOGATÁSA
A Dózsa György Általános Iskola alsó tagozatát támogató Oláh Veronika Alapítvány tisztelettel kéri eddigi és új támogatóit,
hogy adományaikkal is egy százalékos felajánlásukkal támogassák a Móricz utcai iskola foglalkoztató pavilonjának fejlesztését:
padok, asztal, burkolat.

Adószámunk: 18290763-1-06

•

Bankszámla számunk: 56800016-10014949

Köszönettel az Oláh Veronika Alapítvány kuratóriumának nevében: Süliné Rácz Emőke
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