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Tisztelt Kiszombori Választópolgárok! 
 

Értesítem Önöket, hogy az országgyőlési képviselık 2010. évi általános választásán Csongrád megye 7. számú 
egyéni választókerületében – így Kiszomboron is – második választási forduló megtartására kerül sor. 
 

 A MÁSODIK FORDULÓ NAPJA: 
 

2010. ÁPRILIS 25. VASÁRNAP 
 

A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART. 
 

Kiszombor nagyközségben az alábbi szavazókörökben élhetnek szavazójogukkal a 
választópolgárok: 

1. számú szavazókör 
Nagyszentmiklósi u. 8. 

 

2. számú szavazókör 
Móricz Zsigmond utca 4. 

 

3. számú szavazókör: 
József Attila u.19. 

 

4. számú szavazókör: 
Szegedi utca 13. 

 

A településszintő lakcímmel, valamint igazolással rendelkezı személyek az 1. számú szavazókörben adhatják le 
szavazataikat. 
A második választási forduló megtartására az alábbi indokokra tekintettel kerül sor: 
Az országgyőlési képviselık választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény szerint a Csongrád Megye 7. sz. 
Országgyőlési Egyéni Választókerület Választási Bizottság az országgyőlési egyéni választókerületi 
szavazóköri jegyzıkönyvek alapján megállapította, hogy az elsı választási forduló érvényes, de 
eredménytelen volt, mivel a választókerületben lévı szavazókörökben a választás szavazóköri eredményérıl 
kiállított jegyzıkönyvek összesítése alapján megállapításra került, hogy a választókerületben a 
választópolgárok több mint fele szavazott ugyan, de egy jelölt sem kapta meg az érvényes szavazatoknak 
több mint felét.  
 
Részletes tájékoztatásért a polgármesteri hivatalban mőködı választási irodához lehet fordulni. 
 
Helyi Választási Iroda címe: 6775 Kiszombor,  

                                           Nagyszentmiklósi u. 8.  Tel.: 62/525-090. 
                                               Vezetı: Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
 

Helyi Választási Iroda 
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AA  TTAARRTTAALLOOMMBBÓÓLL        
 

Tájékoztató a képviselı-testület üléseirıl                      1-9. old. 
Hírek az óvodából                              10-12. old. 
Egészséghét                                  12. old. 
A kerületi fıállatorvos határozatának kivonata                      13. old. 
Szegedi Nagy Sportágválasztó                          14-15. old. 
15 éves a magán zeneiskola                           15-16. old. 
Programajánló   -A Kis-kereszt szentelése 
                             -Majális                           19-20. old. 
Rendırségi hírek                              20-24. old. 

 

ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTII  HHÍÍRREEKK        
 

Állami szintő elismerést vett át Szegvári Ernıné polgármester 
A március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából „A Köz Szolgálatáért” 
érdemjel  elismerést  vehetett  át nagyközségünk polgármestere. 

 

A március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából a Magyar Kormány és minisztériumai által kitüntetettek, 
elismertek között szerepelt Kiszombor nagyközség polgármestere is.  

A Köz Szolgálatáért érdemjel arany fokozatát az veheti át, aki a közigazgatás érdekében huzamos ideig, 
legalább tíz éven keresztül kiemelkedı munkát végzett. Évente legfeljebb 50 elismerés adható. 

Szegvári Ernıné polgármester az önkormányzatiság kezdete óta végez e területen eredményes munkát, 2002 
óta településünk polgármestereként.  

További munkájához jó egészséget és szakmai sikereket kívánva gratulálunk az állami szintő 
elismeréshez! 

Kiszombor Nagyközség lakosságának nevében a település Képviselı-testülete 
 

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

Tájékoztató a képviselı-testület üléseirıl 
 

Február 23-án, kedden tartotta soros képviselı-testületi ülését a település önkormányzata. Elsı napirendben a 
polgármester tájékoztatta a képviselıket az elızı ülés óta történtekrıl, az elvégzett munkáról. 
 

„Január 27-én a Vályogos-tó felújítása ügyében tárgyaltam a mőszaki ellenırrel. 
Január 28-án megkeresett egy Belgiumban élı magyar származású fiatalember a makói kistérséget szeretné 

bemutatni Belgiumban, ehhez kért kiszombori kiadványokat.  
Január 29-én a Makó és Térsége Víziközmő Kft. Felügyelı Bizottsági ülésén voltam. 
Február 2-án Vaits Zoltán tervezıvel és Gábor Vilmos mőszaki ügyintézıvel a Szegedi utca 

forgalomszervezésének ügyében tárgyaltam. Ezen a napon 17 órakor Makón a múzeumban a hagymáról és 
hungarikumról tartott rendezvényen voltam. 

Február 3-án a honismereti kör a településen mőködı civileket hívta össze. Én is meghívást kaptam. Elég 
hosszas beszélgetés volt, megismertük egymás tevékenységét. Szóltam arról, hogy a képviselı-testület kétévente 
felveszi a napirendjei közé a civil szervezetek munkájának megismerését, és mi is tartjuk a civilekkel a 
kapcsolatot.  

Február 4-én Makón Mikrotérség Központok fórumán vettem részt. Délután egyeztettünk a Vályogos-tó és a 
Helytörténeti Győjtemény nyertes pályázatainak megvalósításáról. Ezen a napon az orvosi rendelık 
felújításának kooperációs értekezletét tartottuk. Jelen voltak a háziorvosok, a kivitelezık, mőszaki ellenır és a 
polgármester.  

Február 5-én az óvoda régi szárnyának felújítására beadandó pályázat mőszaki tartalmát egyeztettük a 
költségvetés készítıjével.  

Február 8-án Makón a kórházban voltam, ahol ünnepélyes keretek között írták alá a sürgısségi osztály 
kialakításának pályázati támogatásáról szóló szerzıdést.  

Február 9-én Budapesten TÖOSZ elnökségi ülésén vettem részt.  
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Február 11-én ismét az orvosi rendelık felújításával kapcsolatos kooperációs megbeszélés és bejárás volt. 
Február 15-én a Településtisztasági Kft. hozta az adatokat a hulladékudvar mőködtetésével kapcsolatban a 

mai testületi ülés elıterjesztésének elıkészítéséhez.  
Február 16-án Szegeden voltam a Hulladékgazdálkodási Társulás ülésén. A régi szeméttelep 

rekultivációjára a társulás megnyerte a támogatást. Két ütemben valósul meg a rekultiváció, Kiszomboron 
2011-ben fog elkészülni. Önrészt nem kellett a pályázathoz biztosítani. Ha ez megvalósul, akkor a gaztalanítás, 
figyelı-kutak ellenırzése az önkormányzat feladata lesz.  

Február 18-án orvosi rendelı felújításával kapcsolatos egyeztetés volt. 
Február 21-én Badicsné Szikszai Zsuzsannával Romániában voltam. Koszorút helyeztünk el Csanád 

templomában, valamint Nagyszentmiklóson Révai Miklós a magyar nyelv és irodalom tudósa születésének 260. 
évfordulóján. 

A belvízrıl szeretnék pár gondolatot elmondani. A munkatársaim takarítják a Kerektói csatornát, ami 
egyébként Társulati kezelésben van. Ennek a szakasznak nagyon fontos a tisztasága, hiszen a „haleszi” vizeket 
ez vezeti el.  

Az Óbébai utcán szivattyúzzák át a Csipkési csatornába a vizet. A Vályogos szinte csurig van. Az a gond, 
hogy a Maros folyó bevezetı szakaszán a csatorna rendkívül el van nádasodva, sásosodva. Ha ott kotrást nem 
csinálnak, a víz fel fog torlódni, jelenleg is feltorlódik. Hiába szivattyúzzák, feltorlódik, és a Maros nem tudja 
befogadni. Elrendeljük a belvízvédekezést és kérjük, hogy a lakóingatlanok védelmében szíveskedjenek 
kotrásokat és tisztítást végezni a Csipkési csatornán, mert ellenkezı esetben az ingatlanaink veszélybe 
kerülhetnek.” 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2010. január 26. napján megtartott ülésén 
egy helyi lakos által benyújtott lakossági beadvány tárgyalása során döntött úgy, megkeresi a közszolgáltatót, a 
Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.-t a hulladékudvarra vonatkozó adatkéréssel. 

A képviselı-testület a következı információt kérte: 
- a kiszombori hulladékudvar 2009. évi teljes forgalma, az elszállított hulladék mennyisége havi bontásban,  
- a 2010. évre vonatkozó forgalomról idıarányosan adatok,  
- az új nyitvatartási rend szerinti kihasználtságról, az eddigi tapasztalatokról tájékoztatás 
 

A szolgáltató az alábbi adatokat ismertette: 
 

Hónap elszállítások száma Mért (kg) 
a hulladékot beszállító 

lakosok száma 
Január 0 0 12 

Február 0 0 6 

Március 3 15 000 32 

Április 6 9 660 85 

Május 8 23 180 72 

Június 8 34 870 96 

Július 6 16 420 98 

Augusztus 9 22 520 76 

Szeptember 6 14 060 87 

Október 5 17 520 71 

November 8 30 440 102 

December 2 14 340 39 

Összesen: 61 198 010 776 
 

A képviselık a fenti adatok ismeretében és a szolgáltató képviselıjével folytatott tárgyalás után amellett 
döntöttek, hogy a Hulladékudvar nyitva tartása ne változzon, tehát szerdán és pénteken 8-16 óráig, szombaton 
8-12 óráig tart nyitva a továbbiakban is. 

A nagyközség 2010. évi költségvetésének elfogadása után a társulási formában mőködtetett intézmények 
(óvoda, iskola, EESZI és Gyermekjóléti Szolgálat) költségvetéseit egyenként is elfogadták a társulási 
mőködtetésben részt vevı önkormányzatok, Ferencszállás és Klárafalva képviselıivel együtt.  
 

Márciusi ülését 30-án, kedden tartotta a település képviselı-testülete. Az ülés az EDF DÉMÁSZ Zrt. 
tájékoztatójával kezdıdött, melyben a község területén végzett szolgáltatásról és munkáról számolt be Ottomár 
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László, a szolgáltató önkormányzati kapcsolattartója. A beszámoló néhány fontosabb részérıl az alábbiakban 
olvashatnak. 

Bevezetésre került a védendı fogyasztói státusz intézménye. Védendı fogyasztói státuszt a szociálisan 
rászoruló vagy fogyatékkal élı ügyfelek kaphatnak. (errıl már olvashattak a 2009/5. számunkban) Ez azt 
jelenti, hogy azok az ügyfelek, akik állandó szociális ellátásban részesülnek, egy arra rendszeresített 
formanyomtatványon, az önkormányzat által kiadott igazolás alapján, védendı státuszt kérhetnek fogyasztási 
helyükre. Ennek regisztrálása arra jogosítja az ügyfelet, hogy tartozását 6 havi részletben fizetheti meg aktuális 
havi számlája rendezése mellett. Amennyiben a részletfizetési megállapodást megszegi, úgy kikapcsolható az 
ügyfél. A védendı státuszt évente kell újra kérni (meghosszabbítani). Ez minden év március 31-én válik 
esedékessé. 

A védendı ügyfél kérheti fogyasztási helyén az elırefizetıs (ún. kártyás) mérı felszerelését is. Ennek 
felszerelési költsége - a védendı ügyfelek esetében – az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft-t terheli. A 
legkisebb tétel 2.500 Ft, melyet elıre meg kell vásárolni, és a befizetési csekk felmutatásával kódszámot kap az 
ügyfél, melyet a mérıbe kell bevinni. Ez a mennyiség kb. 60 kWó energiának felel meg. 

2009. október-november hónapokban a szolgáltató 2008. évi többletbevételbıl a Máltai Szeretetszolgálaton 
keresztül pályázhattak rászoruló ügyfelek a hátralékaik és visszakapcsolási költségeik támogatására 20-150 eFt 
összegig egy alkalommal. A DÉMÁSZ rendszeresen küldött értesítést a két felszólítással rendelkezı hátralékos 
ügyfeleirıl a Polgármesteri Hivatal számára. Itt lehet elindítani a védendı státuszt a megfelelı ügyfeleknek 
kiadott igazolások alapján. Ezt az ügyfélnek kell kezdeményeznie a szolgáltatóhoz. 

A villamos energia áráról az alábbi információt kapták képviselıink.  
A 2009. évben 2008. évhez képest az egyetemes energiadíj 1 %-kal csökkent, és bejött a havonta felszámított 

150 Ft+áfa mérıhelyi munkák díja, majd novemberétıl 4,6 %-kal nıtt az energiadíj. 2010. január 1-tıl 
emelkedtek ugyan a rendszerhasználati díjak, de az EDF DÉMÁSZ annyival csökkentette az energiadíjat, hogy 
az ár végsı soron összességében változatlan maradt 2010-ben. 

A település fogyasztóinak száma: lakossági1.680, kisüzleti 40, szabadpiacról visszajött 29 ügyfél. 2010. 03. 
16-ai adatok alapján 16.242.528 Ft tartozása van a kiszombori fogyasztóknak a szolgáltatóhoz. A tartozások 
miatt kikapcsolt ügyfelek száma 9, a védett ügyfeleké 48.  

A beszámolóban helyet kaptak a szolgáltató ügyintézésre és hibabejelentésre rendszeresített elérhetıségei. 
A telefonos ügyfélszolgálatot a D-vonal „zöld számán” a 06-40-82-22-82 lehet elérni, mely helyi tarifán 

kerül elszámolásra. A telefonos ügyfélszolgálat havonta mintegy 60-80 ezer hívást fogad, és nyújt megoldást a 
fogyasztói bejelentésekre. 

A folyamatosan mőködı telefonos ügyfélszolgálati központban éjjel-nappal fogadják az ügyfelek hívásait és 
bármilyen áramszolgáltatással kapcsolatos ügy elintézése kezdeményezhetı. 
Amennyiben a DÉMÁSZ munkatársai nem tudják leolvasni az ügyfél fogyasztását, vagy az ügyfélnél az elızı 
év átlag fogyasztásától jelentıs az eltérés, lehetısége van a fogyasztásmérı állásának bediktálására. Erre a célra 
a 06-80-828-180 ingyenesen hívható telefonszám áll rendelkezésre, ill. SMS formájában is bejelenthetı erre a 
számra a mérıállás. 

Megvalósították a mérıállás-bejelentések automatikus fogadását, amelynek keretében az ügyfelek a telefon 
billentyőzetén keresztül, ügyintézı közremőködése nélkül adhatják be mérıállásaikat, és ezt követıen a 
számlázási rendszer tájékoztatást ad a számla várható összegérıl. 

Az áramszolgáltatás kimaradására vonatkozó fogyasztói bejelentések fogadására külön telefonszámot 
mőködtet a szolgáltató, ahol mőszakilag is felkészült munkatársak rögzítik a hibabejelentéseket, és továbbítják 
a területileg illetékes mőszaki szervezethez. A mőszaki hibabejelentés helyi hívásként igénybe vehetı „zöld 
száma” 06-40-822-000. A hibabejelentéseket nagyobb prioritással kezelik, mint az egyéb hívásokat. 

Internetes ügyintézésre is van lehetıség. A fogyasztók elektronikus levélben is megtehetik bejelentésüket. 
Az internetes ügyintézés e-mail címe: ugyfelszolgalat@edf.hu Az EDF DÉMÁSZ Zrt. web oldala a 
www.edfdemasz.hu címen érhetı el. 

A telefonos ügyfélszolgálat mellett mőködnek még a személyes ügyintézést biztosító Területi 
Ügyfélszolgálati Központok is. Kiszombor község területileg illetékes ügyfélszolgálati irodája. 
Makó Liget sor 3. sz. (nem levelezési cím!). Az iroda nyitvatartási ideje a fogyasztói igényekhez közelítve 
került kialakításra az alábbiak szerint: 
Szerda 12.00-20.00 óra között 
Csütörtök 08.00-12.00 óra között 
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A képviselı-testület részérıl felmerült a személyes ügyintézésnek a hosszú várakozási idıproblémája, 
melyre a szolgáltató képviselıje elmondta, hogy 2010. márciustól három fıre növelték az ügyintézık számát 
annak érdekében, hogy az érkezéstıl számítva átlagosan 20 percen belül fogadni tudják az ügyfeleket.  

Az ún. rendelettervezetek és döntési javaslatok napirendi ponttal folytatódott a munka. A közbeszerzésekrıl 
szóló törvény alapján az ajánlatkérésre feljogosított szervezet a költségvetési év elején, legkésıbb április 15. 
napjáig éves összesített közbeszerzési tervet készít. A közbeszerzési terv nyilvános.  

A közbeszerzésekrıl szóló törvény alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2010. január 1-jétıl 
2010. december 31-éig: 

a) árubeszerzés esetében: 8 millió forint; 
b) építési beruházás esetében: 15 millió forint; 
c) építési koncesszió esetében: 100 millió forint; 
d) szolgáltatás megrendelése esetében. 8 millió forint; 
e) szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint. 

Az alábbi táblázat szerinti tervet fogadták el képviselıink. 
 

KISZOMBOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
2010. évi közbeszerzési terve 

 

Építési beruházás Becsült nettó érték 
(Ft-ban) 

Kiválasztott 
eljárástípus 

Az eljárás 
megindításának idıpontja  

Kiszombor, Kör utcai 
járdafelújítás 

21.160.408 nyílt 2010.01.27. 

Mőemléképület felújítása 
Kiszombor fıterén 

20.331.336 nyílt 2010.03.03. 

Horgásztó és környezetének 
megújítása 

18.273.642 nyílt 2010.03.03. 

Kiszombori Polgármesteri 
Hivatal épületének komplex 
akadálymentesítése 

11.090.000 nyílt 2010.03.03. 

 

A közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény 2008. április 1-jével lépett hatályba. A 
törvény hatálya kiterjed minden olyan az államháztartáson kívülre folyósított pénzügyi támogatásról szóló 
döntésre, amely az államháztartás alrendszereibıl, európai uniós forrásból vagy nemzetközi megállapodás 
alapján finanszírozott egyéb programokból származó kifizetésrıl szól. A törvény hatálya alá tartoznak a helyi 
önkormányzati támogatások is.  

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata mindig is támogatta a helyi civil szervezeteket és alapítványokat. A 
törvény életbe lépését követıen ezt pályázati rendszerben teszi. A település önkormányzata továbbra is 
támogatja a civil szférát, így a pályázatot a törvény elıírásai alapján újból kiírja. A pályázat részleteirıl a 7-8. 
oldalon olvashatnak. 

A polgármesteri jelentésre 13 órakor került sor, melyben az alábbiakról tájékoztatott a polgármester: 
 

„Kiszombor Önkormányzata az óvoda felújítására 9,2 millió Ft-ot nyert. „Kiszombor Nagyközség belterület 
vízrendezése” címő pályázat, ami a belterületi csapadék- és belvízcsatornákat érinti sajnos nem nyert.„ 

Szegvári Ernıné felkérte Bacsa György alpolgármester urat, hogy a szegedi ÁNTSZ értekezletén ülésén 
elhangzottakról tájékoztassa a képviselıket. 

„A szegedi vízmő adott helyet a megyeszintő értekezletnek, melyre meghívást kaptak a vízszolgáltatók és az 
önkormányzatok. Az ÁNTSZ képviseletében dr. Mucsi Gyula tisztifıorvos tartott egy tájékoztatást az ivóvíz 
arzén tartalmára vonatkozóan. 2003-ban az EU elfogadta, hogy a tagállamokban 10 mikrogramm/liter lehet. 
Ennek elérésére 6 év felmentést kapott Magyarország, ami már lejárt. Újabb három évre kért a Magyar Állam 
halasztást.  

Lényegében az volt a tájékoztatásnak a lényege, hogy elindult az ivóvízminıség-javító program, amiben a 
megye településeinek jelentıs része benne van.”  

Szegvári Ernıné polgármester megköszönte a tájékoztatást és az alábbi javaslattal élt: 
„Az a javaslatom, hogy egy független akkreditált laboratóriumot kérjünk fel a vizünkben lévı arzén 

mennyiségének mérésére.”  
A polgármesteri jelentés folytatásában: 
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„A román határ irányába vezetı kerékpárúttöltés-csúszásnak javíttatásán továbbra is dolgozunk. A 
kivitelezı rekonstrukciós terv alapján elvégzi a javítást. A tervet a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 
az útpénztár elıirányzata terhére elkészítteti. Ennek elkészülte után a kivitelezı hozzákezd a munkához. 

Február 25-én Apátfalván voltam belterületi kerékpárút és csatorna ünnepélyes átadásán. Este az iskola 
sportcsarnokában a Mikroszkóp Színpad elıadásán vettem részt. 

Március 4-én az orvosi rendelık kooperációs értekezletén vettünk részt többen. Utána pedig a 
Határrendészeti Kirendeltség éves beszámolóján voltam.  

Március 5-én a szennyvíztárulás makói ülésén vettem részt.  
Március 10-én az orvosi rendelı elektromos mőszaki ellenırével egyeztettem a hiányosságokról, még nincs 

teljesen átadva, ideiglenes átadás történt. Utána Zsolczai István pszichológussal tárgyaltam a helyi 
sajátosságokról, eredményekrıl, idıkeretrıl. Igen nagy irányában a megkeresés, és ezt nem igazán tudja 
biztosítani az idı hiánya miatt. Ajánlotta azt is, hogy tart elıadásokat az óvodában, iskolában.  

Délután Lukács János rendırfıkapitány meghívásának eleget téve Romániában voltam. Csanádon közös, 
román-magyar feladatellátási helyet adtak át. Csanád határátkelıhelyet alakították át, és közös járırözési, 
bőnmegelızési, rendészeti feladatokat fognak ellátni. Ez nagyon jó mind a magyaroknak, mind pedig a román 
oldalnak, mert tudjuk, hogy a bőnözés átnyúlhat a határon is. Este falugyőlést tartottunk.  

Március 11-én Budapesten voltam, ahol az önkormányzati miniszter a „Közszolgálatáért” végzett 
munkámért adott át állami szintő elismerést. 

Március 12-én a makói fürdı alapkıletételén voltam, majd a miniszterelnök úrral volt beszélgetés.  
Március 13-án versmondó verseny volt a mővelıdési házban. Nagyon jól sikerült a rendezvény. Este 

óvodabálon voltam, az is rendkívül jó volt. 
Március 15-én ünnepi megemlékezésen voltunk a mővelıdési házban, nagyon sokan voltak.  
Március 17-én a magán zeneiskola 15 éves jubielumi rendezvényeinek keretében a makói Hagymaházban 

köszöntöttem a növendékkoncerten megjelent szülıket és diákokat. Kiszomborról nyolcan választottak zenei 
pályát. Ez rendkívül magas szám a többi faluhoz képest.  

Március 18-án az orvosi rendelık szokásos mőszaki bejárásán voltunk. 
Március 19-én a Magán Zeneiskola jubileumi rendezvénysorozatának gálakoncertjén voltunk a makói 

sportcsarnokban.  
Március 22-én Makón Ferencszállás és Klárafalva polgármestereivel és Makó alpolgármesterével 

Marosvári Attilával a kerékpárút ügyben egyeztettünk.  
Március 23-án Buella Mónika kerttervezı mérnökkel találkoztam az iskola kertrendezése ügyében. 17 órakor 

a Sport Bizottság ülésén vettem részt. 
Március 24-én gyermekvédelmi tanácskozáson vettem részt.  
Március 25-én a Vályogos-tóval kapcsolatos tervekrıl egyeztettünk munkatársaimmal és a tervezı Andó 

Györggyel. 
Március 26-án a makói Víziközmő Kft.-nél voltam Ferencszállás és Klárafalva polgármestereivel az 

ivóvízminıség-javító programról tárgyaltunk.  
Dr. Kocsubé Sándor keresett meg a macskák oltásának elrendelése ügyében. Kiküldtük a lakosságnak is a 

hirdetményt.”  
A polgármesteri jelentést Bacsa György alpolgármester még kiegészítette: 

„Annyi lenne a kiegészítésem az ebzárlathoz, hogy a tegnapi nappal a Vadásztársaság kapott egy 
határozatot dr. Kocsubé Sándor fıállatorvos úrtól, melynek tárgya leölési rendelkezés. Ez azt jelenti, hogy a 
vadásztársaságok vadászainak, illetve a hivatásos vadászoknak kötelezı leölni a település határain kívül 
kóborló ebeket. A másik, hogy az ebzárlat miatt kutyát csak szájkosárral és pórázzal lehet kivinni.” 
 

14 órától a Rendırség a Határrendészeti Kirendeltség, ill. a Vám- és Pénzügyırség közös tájékoztatóját 
hallhatta a képviselı-testület. Elıadók Plaicz András r.alezredes, rendırségi fıtanácsos, kapitányságvezetı 
Makó, Debreczeni Gábor r.százados, ırsparancsnok Kiszombori Rendırırs, Botos Tibor r. alezredes, 
kirendeltségvezetı, Kiszombor határrendészeti Kirendeltség, Luczó József alezredes, hivatalparancsnok 
Szegedi Vám- és Pénzügyıri Hivatal voltak. Tájékoztatóik fontosabb részleteit a Rendırségi Hírekben 
olvashatják (20-24. old.). 

 
 

KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ  
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Kedvezıbb szociális segélyhez jutási feltételeket alakított ki a képviselı-testület 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete a 2010. február 24-i ülésén módosította az 
egyes szociális rászorultságtól függı ellátásokról szóló helyi rendeleteit.  

A módosítás következtében reményeink szerint a lakosság szélesebb körének tud segítséget nyújtani 
önkormányzatunk. 

A döntés eredményeképpen az egyes támogatásoknál a jogosultsági jövedelemhatárok a következı 
összegekre emelkedtek: 

- átmeneti segély: 
családos:       31.500,- Ft/fı/hó 
egyedülálló:      47.000,- Ft/fı/hó 

- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: 
családos:       41.325,- Ft/fı/hó 

- közgyógyellátásra való jogosultság méltányossági alapon: 
családos:       54.150,- Ft/fı/hó 
egyedülálló:      68.400,- Ft/fı/hó 
70 év feletti:      57.000,- Ft/fı/hó 

- temetési segély:   
családos:       51.300,- Ft/fı/hó 
egyedülálló:      68.400,- Ft/fı/hó 

- szemétszállítási díjkedvezmény: 
egyedül élı 65 év feletti személy:   80.000,- Ft/fı/hó 
két fı 70 év feletti házaspár/élettárs:   51.300,- Ft/fı/hó 
 

A támogatásokkal kapcsolatos további feltételekrıl és az igénylések benyújtásának módjáról tájékozódhat-
nak a Polgármesteri Hivatalban. 
 

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

FIGYELEM ! 
 

 Tájékoztatjuk  az  ebtulajdonosokat,  hogy  a  
nagyközség Polgármesteri Hivatala elıtt a következı  

idıpontokban eboltás lesz: 
 

2010. május 11. (kedd)   1400-1700-ig 
          május 18. (kedd)   1400-1700-ig 
          május 22. (szombat) 700-900-ig 

 

Az oltás díja ebenként:   2.800,- Ft (az Állatorvosi Kamara által meghatározott díj.) 
       háznál oltás + kiszállási díjjal jár 
 

Az eboltási igazolványt kérjük, hozzák magukkal! 
 

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

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KISZOMBORON MŐKÖDİ  
TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÉS ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA 

 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete támogatni kívánja a település területén 
mőködı társadalmi szervezeteket, egyházakat, alapítványokat, hogy ezzel is hozzájáruljon a település lakossága 
érdekében végzett tevékenységükhöz. 
 

I. A Pályázaton való indulás feltétele 

• települési mővelıdési, sport, érdekvédelmi közéletben való aktív részvétel, 
rendezvények szervezése, maradandó értékek létrehozása, illetve a közösség érdekében 
végzett egyéb tevékenység, mely alkalmas arra, hogy hozzájáruljon a településen élık 
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életminıségének javulásához, öregbíti a település jó hírét, továbbá hitelesen képviseli és 
támogatja a Képviselı-testület általános célkitőzéseit, 

• legalább egy éve mőködik a településen (legalább egy éve jogerısen bejegyezték) 
• a pályázó társadalmi szervezet/alapítvány pályázatát, a kötelezı adatokat, illetve 

mellékleteket a pályázatra nyitva álló határidın belül nyújtja be 
 

II. A Pályázat keretében nem támogathatók: 
1. azon szervezetek/alapítványok, amelyek a támogatást nem a megállapodásban foglaltak szerint 

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

illetve azon szervezetek/alapítványok, melyek hiánypótlásukat a rendelkezésre álló határidın belül nem 
pótolják 

4. azon szervezetek/alapítványok, amelyek pályázati dokumentációja nem tartalmazza a pályázat által 
kötelezıen elıírt adatokat, mellékleteket és ezen adatokat a hiánypótlásra nyitva álló határidın belül nem 
pótolják 

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

6. azon szervezetek/alapítványok, amelyeknek lejárt köztartozása van 
 

III. A Pályázaton felosztásra kerülı keretösszeg: az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010.(II. 
24.) KNÖT rendelet határozza meg. 
 

IV. A Pályázó adatairól a pályázati adatlapon nyilatkozik. 
 

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

megvalósult költségvetésének ismertetése és abban az önkormányzati támogatás felhasználásának részletes 
kimutatása 

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

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

o  hatályos alapító okirat, illetve alapszabály 
o 30 napnál nem régebbi igazolás az állami adóhatóságtól arról, hogy köztartozása nem áll fenn 

 

VI. A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja: A pályázatot Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı-testületének címezve, a Polgármesteri Hivatalba (6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.) kell benyújtani 
zárt borítékban úgy, hogy az 2010. május 3-án 15.00 óráig megérkezzen. 
 

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

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

felhasználásáról minden egyes szervezettel/alapítvánnyal külön szerzıdést köt, amelyben meghatározásra 
kerülnek a támogatott pályázati célok. A szerzıdés aláírásának végsı határideje a képviselı-testület döntésének 
kézhezvételétıl számított 15 nap. A támogatás felhasználásával kapcsolatban Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselı-testülete utólagos elszámolási kötelezettséget ír elı, melynek határideje 2011. 
január 31. 

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

� A pályázatok bontását a Képviselı-testület Pénzügyi Bizottsága végzi 2010. május 4-én. 
� A pályázat benyújtására nyitva álló határidın belül benyújtott pályázatok tekintetében a formailag 

hiányos pályázat benyújtóját a Képviselı-testület Pénzügyi Bizottsága 8 naptári napos határidıvel 
hiánypótlásra szólítja fel. 
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� A támogatás odaítélésérıl a Képviselı-testület dönt a Pénzügyi Bizottság véleményének ismeretében, 
2010. május 25-ei rendes ülésén. 

 

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

 

PPÁÁLLYYÁÁZZAATTII  HHÍÍRREEKK        
 

Az óvoda felújításának második szakasza 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújtott be az 1/2010. (I. 19.) Önkormányzati 
Minisztérium „A bölcsıdék és a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére kihirdetett pályázati 
felhívásra az óvoda infrastrukturális fejlesztésére, mellyel folytatható a felújítás az ún. régi épületszárny felé.  
 A pályázatban benyújtott 20 millió forintos felújítási költségbıl a kiíró 9,2 millió forintot ítélt meg. A 
pályázatban vállalt 20%-os önrésszel kiegészített összegbıl a tervezettnél kisebb felújítás végezhetı el az óvoda 
régi épületszárnyán. 
 

IISSKKOOLLAAII  HHÍÍRREEKK        
 

X. Irodalmi Est 2010. március 13. 
 

10. alkalommal rendeztük meg a községi Irodalmi Estet ezen a napon. A rendezvény kezdeteként Naszradi 
András fotókiállítását tekinthették meg az érdeklıdık, majd a mősor kezdeteként Csapó Tibor és Csapó Bence 
hangszeres játékában gyönyörködhetett a közönség. 

A 10. évforduló alkalmából a községi önkormányzat nevében Szegvári Ernıné polgármester asszony 
elismeréseket adott át az est szervezésében, lebonyolításábani részvételükért a következıknek: Harmatosné 
Barna Mária, Vajda Ágnes, Kelemen Ágnes, a mővelıdési ház dolgozói, az alsó tagozatos nevelık, felsı 
tagozatos nevelıtestület, Szabóné Vígh Erzsébet, Horváth Edit, Prónai Éva, Baloghné Papós Borbála, dr. 
Kertészné Mészáros Tünde, Endrész Erzsébet. 

A zsőrizést Badicsné Szikszai Zsuzsannának, Bakai Beátának, Kerekesné Mészáros Editnek, Pappné Bánhidi 
Ildikónak és Vígh Krisztinának köszönjük. 

Vendégeink érkeztek külföldrıl: Adáról, Magyarvalkóról, Nagyszentmiklósról és Topolyáról. Nagyon szép 
versmondásokat hallhattunk a szomszédos országokból érkezı gyermekek elıadásában. 



10 
 

Az est végén a következı eredmények születtek: 
 Helyezések vers-és prózamondás kategóriában: 
Alsó tagozat: 1-2. oszt.: I. Kenyeres Balázs, II. Molnár Ágnes, III. Lele Bernadett 

3-4. oszt.: I. Andróczki Csenge és Raffai Balázd, II. Matuszka Melitta és Balázs László,  
III. Tóbiás Fanni 

Felsı tagozat: 5-6. oszt.: I. Lakatos Fanni,  II. Barna Júlia és Ágoston Emília, III. Csejtei Zsófia 
7-8. oszt.: I. Tóbiás Vivien,II. Dudás Gergely és Bencsik Richárd , III. Görbe Boldizsár 
 

Középiskolás kategóriában: II. Tenczer Zsófia 
Vers- és  prózaírás eredményei: 

1. Czirók Gábor, 2. Rigó János, 3. Kovács Ildikó. Könyvjutalmat vehetett át: Bódi Marianna, Márton Gábor, 
Szőcs István 

Képzımővészeti alkotás kategóriában könyvjutalmat vehetett át: Balázs Lászlóné, Kajti Imréné, Lırincz 
Mária Magdolna, Tenczerné Kasza Mária 
 

Köszönjük az est sikerét a szervezıknek, a gyerekeknek, a felkészítı nevelıknek, a szülıknek, adai, 
magyarvalkói, nagyszentmiklósi, topolyai  barátainknak, valamint támogatóinknak: 
községünk önkormányzatának, a „Kiszombori Diákokért” Alapítványnak, a Dózsa György Általános Iskolának, a 
mővelıdési háznak, a „Kiszomborért” Alapítványnak, a Kiss Mária Hortensia Honismereti Körnek, Községi 
Könyvtárnak, az Edit virágüzletnek, Baranyi Csabának, Csikota Józsefnek, a Marosszögi Egyetértés Vadásztársaságnak, 
Szegvári Ernınének, Szabóné Vígh Erzsébetnek, Süliné Rácz Emıkének, Gazsi Gábornak, Balázs Zoltánnak, Badicsné 
Szikszai Zsuzsannának, Duruczné Ocskó Editnek, Hegedősné Bellik Klárának, Kajti Imrénének, Szemrédi Mihálynak,  
Borsiné Engi Katalinnak, Papdi Mihálynénak, Gajdán Lászlónénak, Bajusz Józsefnének, Süliné Faragó Erzsébetnek, 
Barnáné Bacsa Magdolnának, Balázs Lászlónak, Balázs Lászlónénak, Engler Magdolnának, Bacsa Györgynek, Kocsis 
Jánosnénak, Kiss Gézánénak, Pachinger Lajosnénak, Kerekesné Mészáros Editnek, Bakai Beátának, Pappné Bánhidi 
Ildikónak, Vígh Krisztinának, Balázs Tibornak, Márton Miklósnak. 

Endrész Erzsébet 

ÓÓVVOODDAAII  HHÍÍRREEKK        
 

Hírek az oviból 
 

 Tavaszi élményeikrıl a Ficánka csoportosok híradását adjuk most közre.  
A makói bérletes gyermekelıadások megtekintése után - február 12-én ezúttal a szegedi Nemzeti Színházba 

tettünk látogatást. Juronics Tamás gyerekeknek átírt koreográfiájával, Csajkovszkij: Hattyúk tavából láttunk 
elıadást a Kortárs Balett bemutatásában. A klasszikus szimfonikus zene, a vizuális látvány és a gyönyörő 
színházépületnek a „kakasülırıl” való belátása különös élménnyel töltött el mindnyájunkat. Az elıadás 
annyira magával ragadta a gyerekeket is, hogy észre sem vettük az idı múlását, szinte elröpült ez a hatvan 
perc. Az élmények hatására még napokig balettszínpaddá változott az óvodai csoportszoba is. 

    
Március 2-án – az ovis farsang után – elégettük a kiszebábunkat, melynek során népi télőzı rigmusokat 

kántáltunk, kiabáltunk a Delfin nagycsoportosokkal közösen.  
 

Mint minden csoportban, így nálunk is - nınapon a fiúk megköszöntötték a lányokat egy-egy szál hóvirággal, 
melyet a lányok süteménnyel honoráltak. 
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Miután sikeresen előztük a hosszú telet, március 26-án egy hatalmas tavaszi gyalogtúrára indulhattunk a 

töltésoldalon. A forgalmas fıúton való átkelésünket a rendırök segítették, melyet ezúton is megköszönünk. Ez 
alkalmat adott nekünk a szabályos közlekedés megbeszélésére is. A séta során felfedeztük a tavasz szépségeit, 
színeit és illatait. A Szalai tanyán állatsimogatásra is volt lehetıségünk. Mindez maradandó közösségi élményt 
jelentett számunkra, mely során az eddigi ismereteink elmélyítésére és újabb ismeretek szerzésére, valamint a 
testünk edzettségére is jó hatást tett.  

Mártonné Miron Ágnes óvodapedagógus 
  

XIII. ovibálunkon, március 13-án a szerencse jegyében tölthettünk együtt egy kellemes és szórakoztató 
estét, mindezzel támogatva óvodánk apróságait. 

Az óvodavezetı bálnyitó köszöntıje után a 
nagycsoportos gyerekek kéményseprı táncukkal adták meg 
az alaphangulatot.  Ezen a bálon határon túlról érkezett 
vendégeink is voltak, a községi versmondó versenynek 
köszönhetıen. 

A 10 éve mőködı Mosolygó Gyermekarcok Alapítvány, 
alapítása óta fı támogatója a kiszombori óvodás 
gyerekeknek. Az alapítvány mőködtetését tíz éve ugyanaz a 
hét ember végzi töretlenül és önzetlenül. A bálon egy szál 
virággal és egy gravírozott tollal fejeztük ki köszönetünket 
nekik az óvodás gyermekek nevében is. Az alapítvány 
kuratóriumának, e lap hasábjain keresztül is szeretnénk 

megköszönni munkájukat és további sikereket és örömet kívánni tevékenységükhöz: Harkai Józsefné 
Mártikának, Kerekesné Mészáros Editkének, Nacsa Erikának, Simor Gáborné Andinak, Süliné Horváth 
Gabikának, Szeles Józsefnek és Török Dezsınek. 
A Rónay-kúria ízletes vacsorát készített vendégeinknek. Köszönjük minden résztvevı munkatársuknak a 
közremőködését! A vacsorát lezáró szerencsemalac formájú sütemények Juhász Kálmán cukrászmőhelyében 
készültek, melyek közül egy meglepetést is rejtett. Köszönet a kreatív édességért! 
A vacsorát borkülönlegességekkel öblíthették le a bor kedvelıi Hegyes István kínálatából, melyet Nagy Attila 
által elkészített és feltálalt apró finom falatkáival lehetett megízlelni az este folyamán. Köszönjük nekik ezeket 
az ízélményeket!  
 A Travel Trió zenéjéhez a hangulatos fényekrıl Baranyi Sándor gondoskodott, ezzel is emelve az este 
hangulatát. 

A 13. ovibál minden támogatójának köszönjük a felajánlásaikat,  
melyekkel hozzájárultak a 13. óvodabál sikeréhez! 

Adai-Simon Zsuzsanna, Bábel Zita, Bábelné Miskolczi Zsuzsanna, Bajusz Jánosné, Balász Gábor és Balázsné Komlódi 
Éva, Balázs Janó (ÜvegTigris), Balázs László, Balázs Róbert és Balázsné Pápai Katalin, Balázs Zoltán, Balázsné 
Erzsike, Balogh Imre (Kurta kocsma), Baranyi József, Bárdosné Kiss Erzsébet (Árvarázs), Beinschróth Gábor, Berki 
Mariann Katalin, Bodor Bernadett, Börcsökné Balázs Márta, Barbi szépégszalon, Budai Mónika, Csanádi Norbert 
(MARÉNO Kft.), Csanádi Zoltán (DARKWOOD Kft.), Csonkáné Gyöngyösi Andrea, Dénes Andrásné, Doba Melinda, 
Dorogi Tiborné (Gombház), Durmicsné Kovács Katinka, Edit virágüzlet, Erdeiné Terzin Andrea, Fodor Bálint, Fodorné 
Varga Tímea (kozmetikus), Gábor Zsuzsa , Gazsi Gábor (Írószerbolt), Gera Ádám, Haklik János, Harkai Józsefné, 
Horogné Kispál Éva, Horváthné Ács Krisztina, Hosszúné Piroska (fodrász), id. Baranyi Sándor, id. Kovács Jenıné, ifj. 
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Baranyi Sándor, Jani István és neje, Jani Istvánné, Janiné Gazdag Ildikó, Janiné Gere Éva, Jasztrab Antal, Judit 
Szolárium, Juhász Kálmán, Karika Lajos, Kelemen Andrea, Kenyeresné Szabó Aranka, Kerekesné Mészáros Edit, Kis 
Jakab Péter, kiszombori postai dolgozók,  Kiszombori Takarék Szövetkezet, Koczka Istvánné, Kocsis János (Kertészet 
Makó), Kocsisné Marika, Kószóné Sztraka Anasztázia,  Kovács Jenı, Lin Hua (kiszombori Kínai üzlet), Mandákné Vass 
Szilvia, Maros Malom, Maroshús 99 Kft., Matuszka Teréz, Megéri üzlet, Méregné Putnoki Nóra, Mészáros Gergı 
(TAPPANCS), MINIMANÓ játékbolt, Mityókné Bíró Erika, Nacsa Erika, Nacsa Márta, Nagy Attila, Nagy Gyula, Nagy 
Tiborné, Naszradi-Balogh Edina, Németh Jánosné, Neparáczki Jánosné, Neparáczki Jánosné, Papp Lászlóné, Petrikné 
Simon Erzsébet, Pintér Renáta, Proko Travel Utazási Iroda, Putnokiné Kovács Mariann, ROCCO Pizzéria, Romhányi 
Ferenc (fényképész), Rónay Ottó, Simon Csabáné, Simor Gáborné, Solymosi Józsefné, Sütı Gábor (Fortuna Bull Net 
Bt.), Süvegné Nagy Ivett, Szabóné Tamás Julianna, Szabóné Uracs Ildikó, Szalai Istvánné, Szegvári Ernıné, Szép István 
és családja, Szivárvány Gyógyszertár, Tábori Zoltán, Terhes Józsefné, Terhes Sándorné, Tóth András, Tóth Könyvkiadó, 
Török Dezsı, Vízhányó Mária Ágnes, 
 A Delfin nagycsoportos gyermekeinkkel résztvettünk a március 15-ei forradalom és szabadságharc 
évfordulója tiszteletére megrendezett községi megemlékezésen. Óvodásaink versekkel és dallal emlékeztek a 
régmúlt idık hıseire. A Kossuth és Petıfi-szobornál az általuk készített zászlókat és - a megtekintett 
koszorúzás mintájára - virágokat helyeztünk el. 

Süliné Horváth Gabriella óvodapedagógus 
 

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

További terveink között az alábbi programok szerepelnek: 
� Április 8-án a Napsugár nagycsoportosok Tavasz - köszöntı mősorral látogatnak át a bölcsıdébe. 
� Április 16-án községünk könyvtárában nyílik kiállítás „Én és az anyukám” címmel. A rajzkiállítás 

április 16-29 között lesz megtekinthetı. Mindenkit szeretettel várunk a könyvtárban, hiszen az 
óvodások által elkészített rajzokra szavazni is lehet április 29-ig. A nyertes képek készítıi 
meglepetésajándékot fognak kapni. 

� Április 14-én házi versmondó versenyt rendezünk - szintén a könyvtárban, ahol óvodásaink 
megcsillogtathatják tehetségüket. Elmondhatják az óvodában tanult verseket. A legügyesebbek 
természetesen jutalomban is részesülnek, valamint a kistérségi versmondó versenyen képviselhetik 
óvodánkat május 14-én Maroslelén.  

� Április 22-én csatlakozunk a községi takarítási, és szemétgyőjtı akcióhoz szülık bevonásával. A 
megmozdulás keretein belül összetakarítjuk majd óvodánk környékét, valamint a játszóteret. Ezzel a 
környezettudatos nevelésre törekszünk, és reméljük jó példát mutatunk mások számára is.  

� Április 26-28 között szülıi értekezleteket tartunk minden csoportban. 
� Május 3-5 között szeretnénk felköszönteni az édesanyákat csoportonként. 
� Május 7-én hagyományainkhoz hően rendvédelmi napot rendezünk. 
� Május 6-tıl 14-éig „Közlekedési Hetet” szervezünk. A közlekedés ebben a nevelési évben kiemelt 

terület volt óvodánkban. 
� Május 14-én kistérségi versmondó versenyen veszünk részt Maroslelén. 

Törökné Jani Edit óvodapedagógus 

EEEESSZZII  HHÍÍRREEKK        
 

Védınıi levél          Tisztelt Érdeklıdık! 
 

Ezúton tájékoztatunk minden kedves érdeklıdıt, hogy az idén is megrendezésre kerül az immár 
hagyománnyá vált Egészséghét. 

Idıpontja: 2010. május 3-7. 
 

Gyakran a krónikus betegségek kialakulása nem jár panaszokkal, csak akkor, amikor az állapot már 
visszafordíthatatlan. Ezért idırıl idıre javasolt részt venni szőrıvizsgálatokon, hogy felmérjük aktuális 
egészségi állapotunk.  
A várható vizsgálatokról röviden: 
� Szemészeti szőrıvizsgálat, zöldhályog szőrés  
� Nıgyógyászati rákszőrés  
� Fül-orr-gégészeti szőrés  
� Bırgyógyászati- és érsebészeti szőrés 
� Audiológiai szőrés (hallásvizsgálat) 
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� Ortopédiai szőrés 
� Csontsőrőség-vizsgálat (a vizsgálat önköltséges 1300Ft/fı) 
� Egészségi állapot felmérés. 
A részletes program a késıbbiekben megtekinthetı a www.kiszombor.hu honlapon, tájékoztatást, illetve 
idıpontot kérhetnek személyesen tılünk, védınıktıl, telefonon a 62/297-017-es számon, valamint a 
vedono.kiszombor@gmail.com e-mail címen. 
Szeretettel várunk minden érdeklıdıt!                Üdvözlettel: a védınık 

KKÖÖZZHHÍÍRRRRÉÉ  TTÉÉTTEETTIIKK        
 

Ez év elején több esetben találtak veszett rókát, ill. kutyát Kiszombor (és Makó) területén. A veszettség 
gyógyíthatatlan betegség, a megfertızıdés súlyos következményekkel jár. Ennek elkerülésére a védekezés 
szigorú szabályai léptek életbe.  

Az alábbiakban a területi fıállatorvos határozatának kivonatát olvashatják. (a szerk.) 
 

A KERÜLETI FİÁLLATORVOS HATÁROZATA 
 

A Csongrád Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 
Igazgatóság Makói Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszerellenırzı Hivatal kerületi állatorvosa, mint 
elsıfokú hatóság elrendelem Makó és Kiszombor közigazgatási területen mőködı vadásztársaságok részére a 
vadászterületükön kóborló, nem befogható ebek leölését. 
 

Indoklás 
A Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság 2010. január 5-én 

kelt értesítése alapján Kiszombor területén kutyákkal összeverekedett rókában a veszettség vírusát mutatta ki. 
Továbbá 2010. február 17-én Kiszombor területén befogott kóbor kutyában a veszettség vírusát mutatta ki. 
Makón pedig kutyával összeverekedett rókában mutattak ki veszettséget. 

Tekintettel a veszettségesetek halmozott elıfordulására, a veszettség elleni védekezés szabályairól szóló 
FVM rendelet értelmében „A veszettség rókák közötti terjedése, továbbá más állatfajra való átjutásának a 
korlátozása érdekében a kerületi fıállatorvos elrendelheti a vadászterületen kóborló, nem befogható ebek 
leölését.” 

Kiszombor közigazgatási területén január 5-tıl, Makón február 17-tıl ebzárlatot rendeltem el. Az ebzárlat 
jelenleg is hatályban van.  

Az FVM ebzárlatra vonatkozó rendeletének részlete: 
„Az ebzárlat tartama alatt a tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetıleg a kutyákat megkötve 

úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek. Zárt udvarban a kutyák elzárását 
vagy megkötését mellızni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek. 

Kutyát tartási helyérıl csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni. 
A település területérıl kizárólag érvényes veszettség elleni védıoltással rendelkezı kutyát vagy macskát és 

csak a hatósági állatorvos kedvezı eredményő vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni. 
Az érvényes veszettség elleni védıoltással rendelkezı vadászebek, a fegyveres erık és fegyveres testületek 

ebei, a katasztrófa-mentı ebek, a segítı és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezetı ebek 
rendeltetési céljuknak megfelelı használatuk idejére mentesek a korlátozás alól.” 

 

dr. Kocsubé Sándor kerületi fıállatorvos 
 

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

KÉMÉNYEK  ELLENİRZÉSE 
 

Értesítjük Kiszombor lakósságát, hogy 2010. április 6-tól a kémények ellenırzését, szükség szerinti 
tisztítását folyamatosan végezzük. 
  

Szegedi Kéményseprıipari Kft. 
Makói Kirendeltség, 6900 Makó, Nagycsillag u. 29/a 
Tel.: 06-30/279-49-20                         Németh János 
 

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

Február 25-én színházzá alakult az iskola sportcsarnoka. Este hét órakor a közismert és közkedvelt 
Mikroszkóp Színpad társulata lépett fel, Színtiszta Kabaré címő darabjával. Mint a cím is mutatja az egész este 
a nevetésrıl, a klasszikus kabarétréfákról és jelenetekrıl szólt. 

Az elıadást egy országosan mőködı civil szervezet a Tisztelet Társasága jóvoltából élvezhette a kiszombori 
szépkorú közönség. A Tisztelet Társasága öt éve indította programját, mely lehetıséget biztosít a települések 
számára, hogy megpályázzanak az idıs-, szépkorúak számára tartandó kulturális mősort. Idén sikeresen 
szerepelt Kiszombor, így vendégül láthattuk a közismert társulat 7 tagját.  

A nyugdíjas korosztály számára küldött személyes meghívást több mint háromszázan fogadták el, és 
töltötték meg majdnem a sportcsarnok lelátóját és ideiglenesen kialakított nézıterét. 

19 órakor kihunytak a fények és színpadra léptek a társulat neves színészei, humoristái.  Heller Tamás, 
Beregi Péter, Karsai István, Holub Péter, Böröczky József, Varga Ferenc József és Aradi Tibor. A 
kabaréjelenetekbıl összeállított, Verebes István által rendezett darab nagy sikert aratott. Nevetéstıl zengett az 
egész sportcsarnok.  

A másfélórás rekeszizom-torna után álló tapssal köszönte meg a közönség a színvonalas, szórakoztató estét. 
Hogy a jó közönségen kívül másra is emlékezzen a társulat kiszombori fellépésébıl, egy tartalmas 
ajándékkosarat kaptak a mővészek.  

A kosár tartalma kiszombori kiadványokból és kizárólag házi készítéső helyi termékekbıl állt. Itt ragadjuk 
meg az alkalmat, hogy megköszönjük a kosár tartalmát (amit az elıadás után azonnal megkóstolt a társulat). 
Köszönjük Bacsa Györgynek a nagyon gusztusos házi kolbászt és erıs pálinkát, Szép Istvánnak a pincedombi 
borokat és ízletes pálinkát, Sztraka Árpádnénak a fokhagyma fonatokat, ifj. Jani Istvánnak a házi sajtot, Juhász 
Kálmánnak a tortát és Hornyácsek Zoltánnak a mézet. A kihangosítást Langó Ferencnek, azaz az LF Sound-nak 
köszönjük.  

Természetesen köszönet illeti az általános iskolát, mivel helyet adott a rendezvénynek és így a mővelıdési 
ház férıhelyénél jóval több vendéget tudtunk meghívni. És köszönjük, hogy mint mindig, most is segítségünkre 
sietett a település önkormányzata. 

Nagy Lırinc, mővelıdésiház-vezetı 
  

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

 
 
 
 

A Nagy Sportágválasztó rendezvény - mely egy helyszínen több mint 80 sportág díjmentes kipróbálási 
lehetıségét biztosítja - Budapesten kelt életre 2007 szeptemberében a Merkapt Maraton Team SE szervezésében 
azzal a céllal, hogy évente két alkalommal májusban és szeptemberben lehetıséget adjon a gyerekeknek és 
felnıtteknek, hogy a sport közelébe kerülhessenek. A rendezvény két év alatt, eljutott a 18 000-es 
közönséglétszámhoz, mely már önmagában is mutatja a rendezvény létjogosultságát, perspektíváját. 

A Nagy Sportágválasztó országos mozgalommá vált. A budapesti sikerén felbuzdulva a Merkapt Maraton 
Team SE országos mozgalmat is elindított, hogy a rendezvény egységes arculattal és megjelenéssel 2010-ben 15 
vidéki nagyvárosban is létrejöjjön. 2010-ben így Budapest mellett 15 vidéki városban is megjelenik a Nagy 
Sportágválasztó rendezvény, hogy az egész ország választhasson sportágat! 
 

Kiszomborhoz legközelebbi helyszínek és idıpontok: 
Szeged - 2010. május 7-8.  
Hódmezıvásárhely - 2010. május 28-29. 
 

A szegedi szervezést a Starline Tehetséggondozó és Sportrendezvény-szervezı Iroda végzi. Az iroda 
küldetésének tekinti az egészséges életmód, a sport és a testmozgás mind szélesebb körben való népszerősítését. 
Fókuszban a fiatalok állnak, hiszen ık rendkívül fogékonyak mindenre. Alakítható az életfelfogásuk, keresik a 
célokat, példaképeket. Ezt kihasználva igyekszünk minél több találkozást létrehozni a gyermekek és 
olimpikonjaink, élsportolóink között, hiszen ezek az események nagy hatással lehetnek életükre.  

A Szegedi Nagy Sportágválasztó - A SPORT NAPJAI rendezvény elsıdleges célja, hogy minél többeknek 
kedvet csináljon a sporthoz, valamint, hogy segítse a gyermekek számára leginkább megfelelı sportág 
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kiválasztását, olyan mozgásforma megtalálását, mely a leginkább illik az adott gyermek, felnıtt korához, 
testfelépítéséhez, erınlétéhez. Ezzel elısegítjük, hogy minél többen élvezettel, sikerélménnyel és ezáltal hosszú 
távon gyakorolják a kiválasztott sportágat, növelve az egyesületek utánpótlás és tömegbázisát. A lényeg, hogy a 
látogatók ne csak nézzék az egyes sportbemutatókat, hanem maguk is aktív részesei legyenek a rendezvénynek, 
vegyék kezükbe a sporteszközöket, próbálják ki a sportágakat, tapasztalják meg az egyes mozgásformák 
lényegét, hangulatát. Egyszóval „ízleljék meg” a sportot.  
 

Idıpont: 2010. május 7-8. 
Helyszín: újszegedi Kisstadion és Sportuszoda 
 

A rendezvényre a belépés ingyenes! Nyitva tartás 9-17 óra között várjuk a látogatókat. 
A pénteki (szakmai) napon továbbra is az elıre bejelentkezett óvodás, általános- és középiskolás gyerekeket 
várjuk pedagógus kísérettel. Pénteken 14 órától már mindenki számára nyitottak a kapuk, a szombati nap pedig 
teljes egészében a nagyközönségé, családoké. 
A Szegedi Nagy Sportágválasztón több mint 40 sportágat (!) tehetnek próbára a jelenlévık. A sportágak ilyen 
egyedülállóan nagyszámú felhozatala, kipróbálási lehetısége reméljük azoknak is „étvágyat” csinál, akik eddig 
nem érdeklıdtek a sport iránt, nem véletlenül hangoztatjuk, hogy rendezvényünk „sportvágygerjesztı” kíván 
lenni. 
A rendezvényen élsportolókkal, olimpikonokkal is találkozhatnak a látogatók, sıt együttsportolásra is lehetıség 
nyílik a neves sportszemélyiségekkel. 
 

További információ:  www.sportagvalaszto.hu/szeged 
 

Kozmann György Olimpikon, a Szegedi Nagy Sportágválasztó fıszervezıje 
 

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

15 ÉVES JUBILEUM 
15 éves a Magán Alapfokú Mővészetoktatási  

Intézmény és Zenemővészeti Szakképzı Iskola 
 

Köszönetnyilvánítás 
 

Iskolánk és közösségünk 15 esztendı után meghatározó mérföldkıhöz érkezve tekintheti át az elmúlt idıszakot. Az 
elmúlt évek lendületes, tántoríthatatlan, tevékeny, építı, gazdagító, küzdelmes ugyanakkor szép mindennapjai, és az új 
székhelyünk, új bázisunk és megújult környezetünk feltételei között lehetıvé váló magas színvonalú szakmaiságunk, 
értékeink, munkánk kiteljesedésének megalapozott reménye, várakozása él egymás mellett bennünk. Az elmúlt 
esztendıkre visszatekintve és az elkövetkezendı idıkbe vetett bizalommal szeretnék azokhoz fordulni, akikkel nap mint 
nap együtt tehetünk, dolgozhatunk közösségünkért, városunkért, térségünkért, és a következı generációkért. 

Tiszteletteljes köszönetet szeretnék mondani az elmúlt másfél évtized minden résztvevıjének, az egykori és jelenlegi 
növendékeink szüleinek az állandó, biztos hátteret jelentı támogatásukért, segítı- és áldozatkészségükért, egykori és 
jelenlegi diákjainknak nyitott érdeklıdésükért, kitartásukért, szorgalmukért, és az elmúlt 15 év során nálunk tanító 
kollégáknak a pontos, megbízható, áldozatos munkáért. Köszönöm, hogy mindennap építıi és tagjai voltak nem 
mindennapi közösségünknek, hogy a mővészet erejével és küldetésével létrehozhattunk valami különlegeset. Kérem, 
folytassuk együtt a jövıben is, még sokszor 15 esztendın át. 
 

Az alapítástól… 
A makói Magán Zeneiskola alapfokú mővészetoktatási intézményként 1994-ben alakult azzal a céllal, hogy 

lehetıséget biztosítson a különbözı mővészeti ágak alapjainak elsajátítására, mővelésére minél több, a többségében 
periférikus iskolákban tanuló, valamint a környezı falvakban élı gyermeknek is egyaránt. Az iskola megalapításától 
kezdve egy magas szakmai színvonalú mővészetoktatási és kulturális intézmény létrehozása lebegett az alapító szeme 
elıtt, ahol a hosszú évek korrekt és eredményes munkája és a „név garancia” elve valósulhat meg. Iskolánkban a 
mővészetek szeretetére, tiszteletére, értésére és mővelésére neveljük a növendékeket, városunk következı generációjának 
képviselıit. Az intézmény pedagógusgárdája ezzel együtt fontosnak tartja a mővészeti neveléssel együtt megvalósuló 
napjainkban mindinkább hiánypótló, személyiségfejlesztı hatást, amellyel gazdagítjuk, segítjük a gyermekek szellemi és 
érzelmi fejlıdését, általános mőveltségének kiszélesítését. 

Az iskola 1994 ıszén kezdte elsı tanévét 120 diákkal. A tanuló ifjúság nyitottsága, érdeklıdése, valamint a szülıi 
igény hatására folyamatosan bıvült az oktatott mővészeti ágak és oktatási helyszínek köre. 

2005-ben intézményünk újabb mérföldkıhöz érkezett. Megvalósulhatott egy régi álom, amely már egységben látta az 
alap- és a középfokú mővészetoktatás egymásra épülı, egymásba karöltı egységét és beindíthatta intézményünk 
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középfokú mővészeti szakképzı évfolyamait. Nagy öröm, ha egy mővészeti alapokkal nálunk ismerkedı kisgyermeket 
mővészpályát választó fiatalként is kísérhetünk magasabb tanulmányai felé, vagy új szakmája megszerzéséhez, de 
büszkeség számunkra az is, ha az ország távoli városaiból is minket választanak a pályára készülı fiatalok. 

Az elmúlt másfél évtized a folyamatos fejlesztés, fejlıdés, építkezés ideje volt intézményünk számára, melyet 
kiteljesíthetünk, méltóképpen megünnepelve fennállásunk 15 éves jubileumát, egy új épület létrehozásával, egy új 
székhely felépítésével. Az épület: a „Mővészetek Háza” kialakítása, ahogyan az intézmény kiépítése épül a tradíciókra, és 
figyeli az idı szavát. Követi a hagyományokat, és él az új lehetıségekkel, lehetıséget teremtve, hogy európai szintő 
tevékenységünket európai színvonalú környezetben, korszerő feltételekkel gazdagítva továbbépítsük közösségünket, 
színesítsük a mindennapokat, és szolgáljuk a jövı nemzedék szellemi és érzelmi gyarapodását. 

Ezúton, iskolánk fennállásának 15 éves évfordulója alkalmából szeretnénk köszönetet mondani minden makói és a 
kistérséghez tartozó polgárnak, intézménynek, szervezetnek, vállalatnak, hogy segítı, támogató közremőködésével, 
együttmőködésével hozzájárult sikeres munkánkhoz, mőködésünk, széles körő eredményeink eléréséhez. 

Külön köszönetet mondunk Szegvári Ernınének, Kiszombor polgármesterének, valamint Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzati Képviselı-testületének. 

Mindennapi közös munkánk, közös céljaink, a gyermekek érdekében tett közös lépéseink, és számtalan 
rendezvényünk alakította szorossá kapcsolatunkat, ezzel együtt hosszú távú eredményes együttmőködésünkért, a 
megingathatatlan, biztos háttérért, támogatásért szeretnénk köszönetet mondani 
Szabóné Vígh Erzsébet igazgatóasszonynak, Papós András nyugalmazott igazgatónak és a kiszombori Dózsa György 
Általános Iskola dolgozóinak, Börcsökné Balázs Márta óvodavezetınek, és a kiszombori Karátson Emília Óvoda 
dolgozóinak. 

Városunk és kistérségünk meghatározó szervezetei, intézményei, vállalatai, közéleti szereplıi szakmai munkával és 
adományokkal egyaránt támogatták mindennapi munkánkat nélkülözhetetlen segítséget nyújtva programjaink, 
rendezvényeink megvalósításában. Köszönjük az együttmőködést Nagy Lırinc igazgatónak és a kiszombori Mővelıdési 
Ház dolgozóinak. 

Napjainkra iskolánk Makón, Kiszomboron, Földeákon és Maroslelén mintegy 850 növendék számára biztosít 
lehetıséget zene-, képzı-, és táncmővészeti oktatásban való részvételre elı-, alap- és továbbképzés szintjén és 
szakképzési évfolyamain. Az iskola megalakulása óta évrıl évre bıvíti az oktatott tárgyak, szakok számát. 
 

Büszkeségeink 
Iskolánk megalakulása óta meghatározó jelentıségő munkánkban a magas szakmai színvonalú, tehetséget 

kibontakoztató, készséget fejlesztı mővészetoktatás megvalósítása. Növendékeink mővészeti fejlesztése, kiemelkedı 
képességeik kiteljesítése szempontjából fontosnak tartjuk, hogy rendszeresen részt vegyenek megyei, regionális és 
országos mővészeti találkozókon, fesztiválokon, versenyeken. 
Diákjaink az elmúlt évek során megyei versenyeken Szegeden, Csengelén, Szentesen 5 Kiemelt I. helyezést, 31 I. 
helyezést, 3 Kiváló minısítést, 15 II. helyezést, 13 III. helyezést értek el. Növendékeink rendszeres résztvevıi regionális 
és területi versenyeknek is. Kiváló felkészültségüket 2 kiemelt nívódíj, 2 I. helyezés, 4 II. helyezés, 3 III. helyezés és 1 
különdíj bizonyítja. 

Több növendékünk kiemelkedı eredményt ért el országos és nemzetközi versenyeken. Kiszomboriak közül 2006-ban 
Süli Tamás a VIII. Országos Mélyrézfúvós Versenyen I. helyezést ért el. Török Zsófia a X. Országos Zeneiskolai 
Gitárversenyen, Csapó Bence a X. Országos Klarinétversenyen jutott az országos döntıbe. 
 

Mővészpályán tanuló növendékeink 
Iskolánk megalakulása óta számos tehetséges növendékünk folytatta tanulmányait mővészeti szakközépiskolában, 

egyetemeken, mővészeti pályán. Tehetséges egykori diákjaink közül jónéhányan ma már zenepedagógusként, 
mővésztanárként, elıadómővészként tevékenykednek. Kiszomboriak közül nyolcan, mely a legnagyobb szám a falvak 
közül. Bujdosó Géza – gitár, Moldován Ádám – harsona, Nagy Sándor – klarinét, Rónai Csilla – zongora, Rónai Dániel – 
gitár, Süli Tamás – tuba, Szőcs Nóra – fuvola, Török Zsófia – gitár 
 

Mővészeti csoportjaink 
A Magán Zeneiskolában lehetıséget biztosítunk a kiemelkedı szorgalmú, képességő növendékek számára mővészeti 

csoportok munkájában való részvételre, ezáltal nemcsak kitekintést nyerhetnek az országos mővészeti életre, és 
lehetıséget kapnak a külföldi versenyeken és találkozókon való részvételre, hanem megismerkedhetnek más népek 
kultúrájával, szélesítve látókörüket, gazdagítva mőveltségüket, toleranciájukat, toleranciakészségüket. 

Mővészeti csoportjaink kiemelkedı szakmai munkáját számos sikeres nemzetközi szereplés, remek fesztiválrészvétel, 
kiváló versenyeredmény bizonyítja. (Koncert Fúvószenekar, Ifjúsági Fúvószenekar, Csanád és Kis Csanád 
néptánccsoport Csanádpalota, maroslelei Rozmaring és Rózsabimbó néptánccsoport, földeáki Szárazéri néptánccsoport, 
kiszombori Ördögbocskor néptánccsoport) 
 

Jubileumunk alkalmából egyhetes rendezvénysorozatot szerveztünk a makói Hagymaházban. Minden nap 
bemutatkozott valamelyik tanszakunk, mővészeti csoportunk. Március 19-én ünnepélyes keretek között a makói Erdei 
János Városi Sportcsarnokban közel 1600 nézı elıtt tartottunk egy gálamősort, mely összefoglalta eddigi munkánk, és 
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lezárta ünnepi rendezvénysorozatunkat. Bemutatkozott összes jelenlegi csoportunk, és visszatértek egykori diákjaink is. 
A többórás rendezvény felemelı hangulatú volt közönségnek és résztvevınek egyaránt.  

Köszönöm megtisztelı figyelmüket. Találkozzunk rendezvényeinken és a mővészeti iskolában. 
 

Csikota József karnagy, igazgató 

CCIIVVIILL  HHÍÍRREEKK        
 

A honismereti kör hírei 
 

Újabb útmenti keresztet újítanak fel 
 

Az utóbbi évek tavaszai nem teltek el kereszt újraszentelés nélkül. A honismereti kör kezdeményezésére 
évrıl évre nı a pusztulástól megmenekülı útmenti keresztek száma.  

A környezı települések közül Kiszomboron van a legtöbb és legszebb ilyen szenthely. Ezek megırzése, 
történetük lejegyzése fontos, hisz a település vagy a településen élık számára fontos eseményekhez köthetı, és 
nem utolsósorban a szép, rendezett településkép részei. 

Idén az ún. kis állomás melletti kereszt újul meg. Újraszentelése április 25-én, vasárnap, a szentmisét 
követıen 10 órakor kezdıdik a helyszínen. 9:45 perckor zászlós menet indul a katolikus templomtól a keresztig. 
Ott Tót Roland képlán szenteli fel a keresztet. 

A helyreállítási munkákat a település önkormányzata és Borsi Sándor végezte. Hálás köszönet érte.  
 
Mindenkit várunk április 25-én az újraszentelésre!           a honismereti kör tagjai 

 

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

A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör húsvét elıtt kis beszélgetésre, húsvéti figurák készítésére hívta támogatóit. 
A makói foltvarrók irányításával kedves tárgyakat lehetett készíteni. Akik elfogadták meghívásunkat, kellemes, jó 
hangulatú estét töltöttek el a kör tagjaival. 

 

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

Húsvétoló 
 

A kora tavasz családi ünnepe a húsvét. A téli didergés után jól esik a kibontakozó tavasz illata és az egyre 
melegebb napsütés. Eme ünnep vasárnapján évek óta hívja a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör és a 
mővelıdési ház az érdeklıdıket az ünnephez illı családias rendezvényre a mővelıdési ház udvarába. Szülık, 
nagyszülık és csemetéik együtt próbálhatják ki a tojásdíszítés különféle módjait, és talán még idı is marad arra, 
hogy a locsolkodóknak készítsenek egy-két különleges darabot. 

Egyre több jelentkezıje van a locsolóvers mondó versenynek. Érdekes, hogy a lányok több és változatosabb 
versikéket tudnak, mint a fiúk.  

Nagy sikere van az állatsimogatónak is. Idén kecskegidák (Baranyi Csaba), kis és hatalmas nyulak (Tenczer 
Szilvia és Gera Ádám), csibék (Rónai Ottó), törpekakas (Baranyi Enikı), kutyakölkök (Dobó Evelin) és póniló 
(Baranyi Attila) tőrték a gyerekek áradatát és szeretetét. 

A rendezvény egyik leglátványosabb része a tojásdobó verseny. A tojáspárbaj lényege, hogy minél 
távolabbról elkapják a párban lévı versenyzık a feléjük szálló tojást. Ebbıl már lehet sejteni, hogy idınként 
milyen derültségre okot adó „balesetek” történnek. 

Zárásként az udvar füves részén tojáskeresést tartunk. A több száz elrejtett csoki tojás és nyúl mindegyikét 
megtalálják a szemfüles gyerekek.  

Idén is kellemesen töltöttük a délelıttöt. Az idıjárás igen kegyes volt hozzánk. Igazi tavaszi napsugarak 
köszöntötték húsvét vasárnapját. 

Köszönjük a résztvevıknek, azoknak, akik kisállatot hoztak és segítıinknek. Külön köszönet illeti Kajti 
nénit és Tenczerné Kasza Máriát. 

Nagy Lırinc, mővelıdésiház -vezetı 
 

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

A „Kiszomborért” Alapítvány pályázati kiírása 
 

Az alapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdet, a község fiatalságának elemzı pályamunka írására, amelyben kifejthetik 
gondolataikat Kiszombor jövıje a fiatalság szemével címmel. 
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Várjuk minden érdeklıdı véleményét, aki szeretne tenni Kiszombor jövıje érdekében, és vannak jó ötletei, 
megvalósítható tervei. 

A pályázat induljon ki a mai helyzet elemzésébıl, és tárja fel a pályázó jövıképét, terveit. Terjedelmi megkötés nincs. 
Leadási határidı: 2010. július 31.             A „Kiszomborért” Alapítvány Kuratóriuma 

OOLLVVAASSÓÓIINNKK  ÍÍRRTTÁÁKK        
 

 

Az idei év március 15-ei nemzeti ünnepén az általános iskola 3. évfolyama adta az ünnepi mősort. A 
kisdiákok szülei kerestek meg, hogy egy köszönılevelet tegyünk közzé, melyet minden diák megkapott. (a szerk.) 
 

Kedves Kisdiákok, Tanító nénik! 
 

Köszönetemet szeretném Nektek kifejezni ahhoz a csodálatos élményhez, amit március 15-én nyújtottatok az 
1948-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett megemlékezésen. 

Felemelı volt látni arcotokon a komolyságot, de mindezek mellett a játékos, gyermeki csillogást is. A 
megemlékezés csillagfényét számomra Ti adtátok. Mősorotokban meganyi jelenetet felvonultatva, modern 
keretbe ágyazva megelevenítettétek az akkori történéseket, történelmi hangulatot. 

Külön megtisztelı volt számomra, hogy produkciótokban a benneteket felkészítı tanító nénik is szervesen 
bekapcsolódtak, és így együtt, közös erıvel valósítottátok meg e nagyszerő élményt. 

A siker fokmérıje mindig a közönség, és ahogy tapasztaltam, együtt élt a mősorotokkal, a végén pedig 
vastapssal jutalmazta. 

Bízom benne, hogy a közeli és a távoli jövıben láthatlak benneteket más egyéb színpadi produkcióban is így 
együtt vagy külön-külön. 

 

Köszönöm a felemelı érzést, gratulálok!        Nagy-György Attila önkormányzati képviselı 
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A tanítómester 
 

Úgy nyolc éves lehettem, az öcsém négy, amikor az egyik szomszédunknál a kis Józsika, kapott egy ostort ajándékba. 
Ez egy gyerekjáték volt, és éppen csak jelképezte a mivoltát, bár mesteresen volt elkészítve. Józsika örömmel mutatta az 
új szerzeményt a tesómnak, és jót játszottak együtt vele. Eltelt pár nap. Délutánra járt az idı. A szomszédasszony meg a 
kisfia, Józsika jöttek át hozzánk kéz a kézben. Az apróság nagyon-nagyon sírt, zokogott, de jöttek-jöttek. 
 - Ne haragudjon, Juliska, de a kisfiam nagyon sír és bánatos, nem találja az ostorát. Szerinte a maga fia vette, vitte el. 
 - Hol az öcséd? - kérdezte édesanyám tılem. 
 - Most ment ki a kotárkába, mielıtt jöttek Piroska néniék. 
 - No, akkor keresd meg és szólj neki, hogy jöjjön ide. 
Megkerestem az öcsémet, és együtt mentünk édesanyámhoz. 
 - Tudod-e, fiam, hogy miért vannak itt a Piroska néniék? 
 - Tudom - szólt lesütött szemekkel, remegı ajakkal az öcsém. 
 - Na menj, keresd meg az ostort és hozd ide! - kérte szelíden, nyugodtan szülém. 
Pár perc múlva jött is öcsém kezében az ostorral. Egyenesen a kis barátjához ment, és nyújtotta felé az eltulajdonított 
játékot. 
 - Nekem add ide! - utasította édesanyám, majd a szomszédok felé fordulva csak annyit mondott nekik, hogy késıbb 
átvisszük az ostort. 
Piroska néni és gyermeke elköszöntek, elmentek. 
Nyár volt, kellemes jó idı. A gyerekek nyári ruhában. A lányok kis szoknyácskát, blúzt, a fiúk rövidnadrágot viseltek. 
 - Szabad-e más holmiját elvenni? - vonta felelısségre édesanyám az öcsémet, de már püfölte is a lábszárát az ostorral. 
 - Most pedig indulunk a szomszédba, és az utcán hangosan fogod mondogatni, hogy többet ilyet nem csinálok! - 
parancsolta édesanyám folyamatos ütlegelés közepette. 
Így indultak el és mentek át a szomszédba. Sokszor csattant az ostor a testvérem lábaszárán, mert a házuk, a nagy kert 
miatt, jóval arrébb volt. Bizony, mire odaértek, 'hurkák' garmada sorakozott a lábakon. 
 - Ha én ezt tudom, drága Juliskám, dehogy megyünk át azért az ostorért, hírül sem ér az annyit - sajnálkozott nagyon 
Piroska néni, látva a rengeteg sebet. 
 - Most már add vissza az ostort Józsikának, és kérj tıle bocsánatot. - mondta édesanyám. 
A testvérem és én is így tanultuk meg egy életre, hogy mi az enyém és mi a másé. Köszönöm annak, aki az életének eme 
korai, de nagyon tanulságos pillanatát megosztotta velem. 

Szıke László 
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Keresztény gondolatok… 
 

A Biblia olyan könyv, amely évszázadokon keresztül íródott, több mint 40 szerzıje volt, akik más és más korban éltek 
és nagyon különböztek egymástól. Egy valami azonban közös a bibliai írásokban: Isten maga İrködött afelett, hogy az 
emberek a megfelelı módon továbbítsák az İ üzenetét. Isten Igéje bátorítja a mindenkori embert, hogy ragaszkodjon a 
hithez és ma is aktuális, hasznos tanácsot ad: „…tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden 

emberért, királyokért és minden méltóságban levıkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes 

istenfélelemben és tisztességgel. Mert ez a jó és kedves dolog a mi megtartó Istenünk elıtt.” (I. Timótheus 2: 1-3) 
Ezekben a válságos idıkben különösen fontos imádságos szívvel áldást kérni Istentıl népünkre és vezetıinkre 

egyaránt. 
Evangéliumi Pünkösdi Közösség Kiszombori Gyülekezete 

PPRROOGGRRAAMMAAJJÁÁNNLLÓÓ        
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RREENNDDİİRRSSÉÉGGII  HHÍÍRREEKK  
 

Többször felmerül, hogy hogyan érhetı el a helyi rendır? Mi a teendı, ha az ırsön nem találunk rendırt? 
Hogyan érheti el a rendırséget a kiszombori lakos? 
 

A Kiszombori Rendırırs hívószáma: 62/525-020 és 
Amennyiben nincs az ırsön rendır, hívja a 107-es vagy 112-es ingyenes számot. A diszpécser azonnal 

értesíti a bejelentıhöz legközelebbi rendırt.  
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Tájékoztató a Kiszombori Rendırırs 2009. évi munkájáról 
 

A Kiszombori Rendırırs személyi állományában 2009. évben sok változás történt. Szilágyi László r. százados 
nyugdíjas állományba vonulása után az ırs parancsnoki feladatait Debreczeni Gábor r. százados látja el, aki korábban a 
Makói Rendırkapitányság Bőnügyi Osztályán felderítı csoportvezetı beosztásban teljesített szolgálatot. 2009 januárjától 
Körzeti Megbízott feladatokat lát el Sipos András r. zászlós, aki ezt megelızıen a CSMRFK Bevetési Osztályán látott el 
szolgálatot. Járır tevékenységet végeznek Török Tamás r. ırmester, Decsiné Oláh Zsuzsanna r. törzsırmester valamint 
Szőcs László r. fıtörzsırmester.  

Jelentıs változás, hogy a Kiszombori Rendırırs a település önkormányzatának Ökrös József utcai épületébıl a 
Határrendészeti Kirendeltség épületébe költözött. Az önkormányzat a lakosságot errıl a változásról széleskörően 
értesítette, tájékoztatta, mely kapcsán az állampolgárok zökkenımentesen intézhették ügyeiket. Az önkormányzat 
segítségét ezúton is szeretném megköszönni.  

A község önkormányzata a Rendırırs munkáját a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan lehetıségeihez mérten 
támogatja, melynek eredményeképpen az önkormányzat alkalmazásában titkárnı segíti az ırs munkáját. A titkárnı 
jelentısen megkönnyíti az ırsön az adminisztrációs feladatok feldolgozását. További segítségként szeretném említeni, és 
egyben megköszönni az önkormányzat anyagi támogatását, mely keretében az ırs mőködéséhez 642.000-Ft üzemanyag 
támogatást kapott.  

Kiemelném a családsegítı szolgálattal kialakított jó együttmőködést, amelyet a jövıben a jelzırendszer részeként még 
szorosabbra kívánunk főzni, hiszen a családon belüli erıszak elkövetései kapcsán a rendırségnek 2009. évtıl plusz 
feladatai vannak / ideiglenes megelızı távoltartás intézménye /. 

A Kiszombor Rendırırs illetékességi területén a legnagyobb gondot a korábbi évek során is elıfordult alkalmi 
lopások jelentik, mert a falvakban élı lakosság jobban megbízik másokban, így a vagyontárgyaik könnyebben 
veszélyeztetetté válnak. A világmérető gazdasági válság hatásai elırevetítették, hogy a bőnözés nagyobb tendenciában 
fog jelentkezni, mint eddig. Ennek megelızése csak fokozottabb rendıri jelenléttel, hatékonyabb bőnüldözéssel 
lehetséges.  

A fentiek miatt növeltük a közterületi jelenlétet, érezhetı közbiztonságot kívántunk a jelenléttel teremteni. A 
folyamatos közterületi jelenlétet a Kiszombori HRK személyi állományával közösen szervezett szolgálatokkal oldottuk, 
és oldjuk is meg. Ezzel a megelızı tevékenység hatékonyabb, illetve a megkezdett intézkedések eredményesebben 
fejezhetık be.  

Együttmőködésünk keretében a Kiszombori Határrendészeti Kirendeltség beosztottaival történı közös szolgálatok 
mellett a mezııri szolgálattal is igyekszünk minél több közös szolgálatot ellátni. Így hatékonyabban lehet megelızni a 
termény-, illetve falopásokat.  

A kapitányság három ırse közül a legkevésbé fertızött bőnügyileg ez a terület, ami a lakosság összetételének, a 
folyamatos, megelızı rendıri jelenlétnek, illetve a jó együttmőködési rendszer kialakításának köszönhetı. 

A személyi javak elleni bőncselekmények ennek eredményeképpen a 2008. évhez hasonlóan alakultak, a betöréses 
lopások száma a 2008-as évhez viszonyítva 5 %-os csökkenést mutat, ami figyelembe véve a jelen gazdasági helyzetet, a 
község 43-as úthoz való közelségét, ahol az átutazó bőnelkövetık közlekednek, illetve a határmentiséget, jó eredménynek 
tekinthetı. 

Az ırsön indult büntetı eljárások legnagyobb hányadát eredményesen tudtuk befejezni, az elkövetı, elkövetık kiléte 
megállapítást nyert, és ügyészi szakaszba tudtuk juttatni az eljárásokat. Ebben segítségünkre voltak a lakosság 
adatközlései, információi is, melyek a körzeti megbízottakkal való jó kapcsolatnak köszönhetıen kerültek birtokunkba. A 
jövıben is várjuk a lakosság jelzéseit, amelyekkel hatékonyabbá tehetjük a bőncselekmények felderítését. 

Az országban egyre gyakoribb a kábítószerrel való visszaélések miatti nyomozás. Sajnos a kábítószereket a 
társadalom egyre szélesedı rétege használja, ami miatt fokozottan figyelemmel kell kísérni az intı jeleket, hogy idejében 
reagálni tudjuk. Továbbra is együttmőködünk a társszervekkel és hangsúlyoznám a prevenció szükségességét. E 
tárgykörben az iskola rendır sőrőbben fog elıadást tartani, melyekben aktualizált problémákkal, illetve a községben 
élıket érintı bőnügyi kérdésekkel fog foglalkozni. 

A bőnügyi helyzet mellett fontos a közrendvédelmi- és a közlekedési helyzet értékelése. Az adatokból megállapítható, 
hogy ezen tevékenységek eredményességi mutatói nıttek,  emelkedtek a helyszíni bírságolások, szabálysértési 
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feljelentések számai. Ez a forgalomban résztvevık fokozottabb ellenırzésébıl is adódik, amely a balesetek 
megelızésében remélhetıleg hatékonyabban segít. 

Megállapítható, hogy a lakosság többsége jogkövetı állampolgárokból áll, azonban fıleg a fiatalabb korosztályból 
kerülnek ki olyan személyek, akik rendszerint nem fizetik be a kiszabott bírságokat, így elıvezetésüket kell 
foganatosítani. A közbiztonsági helyzet általános értékeléseként elmondható, hogy a közterületek és nyilvános helyek 
közbiztonsági helyzete jó, ezen helyek biztonsággal látogathatók. Összességében megállapítható, hogy a Kiszombori 
Rendırırs a lakossági és szakmai elvárásoknak megfelelı szinten teljesíti feladatát. A folyamatos és eredményes 
munkavégzés érdekében kérjük, hogy továbbra is bizalommal forduljanak hozzánk minden felmerülı probléma esetén.  
 

Debreczeni Gábor r. százados ırsparancsnok 
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A rendırségi tájékoztatót kiegészítette a Biztonságos Makó Program keretében készült Bőnmegelızési 

Tanácsok kiadvány, mely illeszkedik az elızı újságszámban elindított idıskorúk sérelmére elkövetett 
bőncselekmények jellemzıinek ismertetésébe. (a szerk.) 
 

Tanácsok, javaslatok idıseknek 
 

- A lakókörnyezetükben feltőnı idegeneket kísérjék figyelemmel, az ismeretlen autók rendszámait írják fel, a 
„gyanús” személyek jellegzetes vonásait, öltözéküket figyeljék meg. 

- Házalókat, táskából áruló személyeket ne engedjenek be otthonaikba, ne vásároljanak tılük. 
- Amennyiben pénzváltás ürügyével keresik fel Önöket, utasítsák vissza az ajánlatot, mert elıfordulhat, hogy hamis 

bankjegyet akarnak felváltatni, vagy trükkös tolvajokkal állnak szemben. 
- Ha a látogató hivatalos szervre hivatkozik, kérjék, hogy mutassa meg fényképes igazolványát, jelvényét. Rendıri 

intézkedés esetén is kérjék a rendırt igazolványának felmutatására. 
- Megtakarított pénzüket, ékszereiket, értékeiket ajánlatos minden esetben elzárva tartani. Otthonaik ajtaját zárják 

mindig kulccsal! 
- Pénzintézetekbıl, ATM automatákból egyedül ne vegyenek föl pénzt. Ne bankkártyájuk mellett tartsák annak PIN-

kódját. 
- Tömegközlekedési eszközökön, boltokban, bevásárlóközpontokban a táskát, pénztárcát, iratokat és egyéb 

értékeiket ne egy helyen tárolják. Azokat minden esetben zárt, védett helyen tartsák. 
- Amennyiben magánházban élnek, a porta védelmét nagymértékben segítik a házırzı kutyák, akik elriaszthatják a 

nemkívánatos látogatókat. 
- Közterületen, különféle vendéglátóipari egységekben idegenekkel ne ismerkedjenek. Különösen legyenek 

bizalmatlanok, abban az esetben, ha valaki feltőnıen barátságosan közeledik Önökhöz. 
- Alakítsanak ki jó kapcsolatot szomszédaikkal, s mérjék fel, hogy kik azok, akikhez probléma esetén fordulhatnak. 
- Bizalommal kérhetnek segítséget a környezetükben dolgozó hivatalos személyektıl is. (KMB-s, postás, 

tanyagondnok, védıdı, polgárır, városır, egyházi személy stb.) 
- Amennyiben mégis bőncselekmény áldozatává váltak, illetıleg bőneset jutott tudomásukra, azonnal hívják a 

rendırség ingyenesen hívható (107, 112) segélyhívó számait. 
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Kiszombor Határrendészeti Kirendeltség 2009. évi tevékenysége 
 

Fı feladataink a 2009. évre: 
 

� Kiszombor Határrendészeti Kirendeltség 2008. január 1-tıl a Csongrád Megyei Rendır-fıkapitányság 
alárendeltségében teljesíti a jogszabályok által meghatározott feladatait. Alapfeladataink továbbra is 
változatlanok: az államhatár ırzése, a határforgalom ellenırzése, valamint az államhatár rendjének 
fenntartása az illetékességi területen, illetve hazánk és a Schengeni Közösség külsı, 27.762 m-es 
szárazföldi és 583 m-es vízi határszakaszán. 

� Kiemeltként jelentkeztek a hazánk schengeni tagságából adódó feladatok mind a határforgalom 
ellenırzése, az államhatár ırizete és a mélységi ellenırzések relációjában. 

� Közremőködés a Kirendeltség illetékességi területén elhelyezkedı községek, települések közrendjének, 
közbiztonságának fenntartásában és megóvásában. 

� Illegális migráció elleni küzdelem. 
� Határrendészeti eredményesség fenntartása a takarékossági és gazdasági megszorító intézkedések 

betartása mellett.  
� A külsı és belsı együttmőködés színvonalának növelése. 
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� Az államhatárhoz kapcsolódó, illetve azon átnyúló nemzetközi bőnözéssel szembeni eredményes 
fellépés. 

 

Járırszolgálat, közterületi jelenlét: 
 

Kiszombor Nagyközség közigazgatási határán belül 24 órás, rendszeres járırszolgálatot végezünk a 
határrendészeti feladatainak végrehajtása során.  

Önálló, valamint a Kiszombor Rendırırssel közös járırszolgálatot szervezünk a község bel- és 
külterületének ellenırzése, a hatáskörbe utalt jogellenes cselekmények felderítése és a közbiztonság fenntartása 
céljából. 

A határrendészeti feladatok elsıdlegessége mellett kiemelt figyelmet fordítottunk Kiszombor településen: 
• ATM automata, Gyógyszertár, Posta, Takarékszövetkezet visszatérı ellenırzésére 
• Közterületi szobrok rendszeres ellenırzésére 
• 43-as számú fıúton fokozott rendıri jelenlét biztosítására 
• Illegális vadászat megakadályozására 
• Önkormányzati rendezvények helyszínének biztosítására 
• Külterületi értékekre (belvízvédelmi szivattyúk, transzformátor állomások)  

Járırszolgálat ellátása során összesen 610 esetben intézkedtünk valamilyen jogsértéssel kapcsolatban, 
melynek során 40 fı illegális migráns és 12 embercsempész került elfogásra. További 510 esetben intézkedtünk 
közlekedési szabálysértés miatt, 1124 fıvel szemben alkalmaztunk alkoholszondás ellenırzést. Ezen túl 
kiemelkedı eredmények még a mélységi ellenırzések során: 2 fı körözött személy, 9 SIS találat, 3 közokirat 
hamisítás, 2 ittas vezetés, 5 engedély nélküli vezetés és 1 esetben kábítószerrel visszaélés felfedése. 
Határrendsértés Kiszombor Nagyközség tekintetében 1 esetben történt. 2009. szeptember 10-én Románia 
területérıl (Porgány térségében) tőzátterjedés történt. 
 

A határforgalom ellenırzése a Kiszombor – Cenad közúti határátkelıhelyen: 
 

A határátkelıhely személyforgalma 2009. évben 1.406.299 fı volt, ami 9,5 %-kal maradt el az azt megelızı 
év adataitól. Az állampolgársági összetétel jelentısen nem változott, továbbra is a román (72 %), német (7 %), 
bolgár (5 %), magyar (4 %) osztrák (3 %) és olasz (3 %) állampolgárok száma a meghatározó, míg az Európai 
Unión kívüli országok állampolgárai az összforgalomnak csak 1,9 %-át teszik ki. 

A jármőforgalom adatainak változása párhuzamos a személyforgalom tendenciáival: 472.555 
személygépkocsit (-13 %), 32.919 tehergépjármővet (-15 %) és 927 (-28 %) autóbuszt léptettünk át. 
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Személy és jármőforgalom alakulása 2008-2009 
 

A forgalom éven belüli hullámzása a megszokottak szerint alakult, a vallási ünnepek és a nyári 
szabadságolások idején volt az átlagosnál – elıre prognosztizált mértékben – nagyobb, dinamikus növekedés. 
Ezen idıszakokat kiemelten kezeltük a román féllel történı együttmőködés keretében, így sem a nyári, sem a 
vallási ünnepekhez kapcsolódó idıszakokban nem alakult ki torlódás, várakozás a határforgalomban. 

Személyforgalom havi alakulása 2008-2009
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Az átlépı forgalom döntı többségét továbbra is a Nyugat-Európa és Románia közötti tranzitforgalom 
alkotja, de szintén erıs a Magyarországra (Romániából) induló bevásárló- és fürdı turizmus. Egyre gyakoribb a 
Romániában dolgozó magyar munkavállalók utazása, míg az „üzemanyag és cigaretta turizmus” 2009. évben 
gyakorlatilag megszőnt.  

Az átkelıhelyen feldolgozott események, felfedések száma a 2008-as 1891-rıl 2009. évben 2017-re nıtt, ami 
6 %-os növekedést jelent.  

A növekedés az embercsempészés (2008: 3 fı, 2009: 9 fı), külföldiek rendészetével kapcsolatos 
szabálysértés (2008: 58 fı, 2009: 200 fı) és SIS felfedések körében jelentıs (2008: 417 fı, 2009: 615 fı), míg a 
közokirat hamisítások (2008: 139 fı, 2009: 86 fı) és a közlekedési szabálysértések (2008: 1112 fı, 2009: 1068 
fı) tekintetében visszaesés tapasztalható. Kiemelkedı eredményként értékeljük, hogy a tárgyévben 44 SIS 
körözött jármővet (személygépkocsik, motorkerékpárok és quadok) fedtünk fel a határforgalom ellenırzése 
során, amelyek túlnyomó többségét más uniós tagállamok által elrendelt körözések alkották.  

Jövedéki terméket (jellemzıen csempészett cigarettát) 5 esetben, 3.840.150 Ft értékben fedtek fel 
határrendészeink közösen a pénzügyır állománnyal (6.640 doboz cigaretta). 

Az értékelt idıszakban valamely beutazási feltétel hiánya, illetve elrendelt beutazási tilalom hatálya miatt 31 
fı külföldi került visszairányításra az államhatárról Romániába. 

A magyar - román közös, egyvonalas ellenırzési technológia a közúti határátkelıhelyen megfelelıen 
mőködött, biztosította a gyors, kulturált de ugyanakkor biztonságos határellenırzéshez főzıdı elvárások 
érvényesülését. Közös (magyar – román) felfedésként került realizálásra összesen 52 fı elfogása, zömében 
közokirat hamisítás elkövetése miatt.  
 

Összegzés: 
 

A Kiszombor Határrendészeti Kirendeltség a rendeltetésébıl adódó szakmai- és a kitőzött feladatait a külsı 
és belsı normatívák betartása mellett, az idıarányosság elvét szem elıtt tartva jó szinten teljesítette. 

Alapfeladataink (államhatár ırizete, határforgalom ellenırzése, államhatár rendjének fenntartása) végzése 
mellett Kirendeltségünk lehetıségeihez mérten az együttmőködık és a lakosság aktív támogatásával 
eredményesen mőködött közre az illetékességi területén elhelyezkedı községek közrendjének fenntartásában, 
ezáltal elısegítette Kiszombor Nagyközség közbiztonságának erısítését, megóvását. 
 

Tervezett feladataink a következı idıszakban:  
 

- A Kirendeltség az eddigi járırözési színvonalat biztosítva továbbra is igyekszik elısegíteni a község 
közbiztonságának stabilitását. 
- A meglévı együttmőködési formákat, módszereket alkalmazva biztosítani igyekszik az elmúlt idıszak 
határrendészeti eredményességét. 
- A lakosság további aktív segítségének igénylése a feladatok végrehajtása során.  
- Felkészülés Románia 2011. március 1.-re tervezett schengeni csatlakozására. 
 

Végezetül megköszönöm a Képviselı-testület kirendeltségünk részére biztosított jelentıs mértékő 
támogatását, amellyel a feladataink teljesítését és a napi mőködést nagymértékben segítették a 2009. év során. 

 

Botos Tibor r. alezredes KHRK kirendeltség vezetı 
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A szegedi Vám- és Pénzügyıri Hivatal 2009 és 2010. évi tevékenysége 
 

Az állami adóbevételek teljesülése, a központi költségvetés stabilitása, az állam mőködıképessége 
szempontjából különösen fontos a Vám-és Pénzügyırség, mint adóhatóság tevékenysége, amely egyrészrıl 
fontos állami bevételek teljesülését realizálja, másrészt kiemelten fontos szerepet játszik az illegális termékek, 
áruk kereskedelme megakadályozásában. Ezáltal fontos védelmet nyújt az ország, az Európai Közösség 
tagállamai gazdaságainak, elısegíti a tisztességes piaci verseny érvényesülését, a jogrend védelmét.  

A vámszervezet sokrétő, egyre nagyobb kihívást jelentı feladatai közül különösen fontosak az Európai Unió 
vámhatárain át lebonyolódó áru- és utasforgalom vámellenırzése, a vámtartozások és a vámeljáráshoz 
kapcsolódó nem közösségi adók és díjak kiszabása és beszedése, a jövedéki jogszabályokban meghatározott 
jövedéki ellenırzés, valamint a jövedéki adóügyekkel kapcsolatos feladatok. Nemzetközi feladatokon túl 
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további speciális feladatként hárul a Testületre a hatáskörébe utalt bőncselekmények megelızése, felderítése és 
nyomozása, amely tevékenységet a bőnüldözési és nyomozó hatósági jogkörében végzi.  

A szegedi Vám- és Pénzügyıri Hivatal Kiszombori Szolgálatteljesítési helyén 2009. december 31-ig szúrópróbaszerő, 
kockázatelemzés alapján végzett jövedéki ellenırzés történt, amely elsısorban a dohánytermékek illegális behozatalának 
megakadályozására, felderítésére irányult.  

2009-ben a fent nevezett szolgálatteljesítési helyen végzett jövedéki ellenırzéseket alábbi táblázat szemlélteti: 
 

Kiszombori Szolgálati Hely:  Belépı jármővek száma:    230.649 db 
Ellenırzés száma:        39.128 db 
Bevezetett eljárások száma:      2.894 db 

 

Az átkelıhelyen végzett jövedéki ellenırzések eredményeként a szegedi Vám- és Pénzügyıri Hivatal járırei 2009. 
évben 1.593 karton cigarettát 17.120.175 Ft értékben, valamint 3.066,5 liter alkoholterméket, 3.065.365 Ft értékben 
foglaltak le.  

A 2010-es évtıl a fenti ellenırzések végrehajtása nem az államhatáron történik. A kormányzati elvárások és a bevételi 
célkitőzések végrehajtása kapcsán az ellenırzési feladatok végrehajtása Mélységi Ellenırzés keretében történik. 

 

Luczó József alezredes hivatal parancsnok 

HHIIRRDDEETTÉÉSS 
 

Szerezze meg ECDL START vagy ECDL Teljes (7 modulos) bizonyítványát a Makói Oktatási 
Központ ECDL-vizsgaközpontjában! 
Vizsgát szervezünk minden hónap utolsó hetében a www.galamb.mako.hu/ecdl oldalon látható 
beosztás szerint. 
 

Jelentkezzen felkészítı tanfolyamainkra, ECDL Start , ECDL Teljes (7 modulos) vagy igény szerint 
a választott modulokra. 

M1 - IT Alapismeretek    M2 - Operációs rendszerek   
M3 - Szövegszerkesztés   M4 - Táblázatkezelés  
M5 - Adatbázis-kezelés   M6 - Prezentáció  

M7 - Internet és kommunikáció  
Érdeklıdni: Juhász Zoltán tanár úrnál, a 62/510-895-ös vagy a 30/499-7157-es telefonszámon8-11 és 13-15 óra között munkanapokon 
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Kiszombor, Szegedi u. 1 

 

- falétra, főnyíró, talicska 
- cirokseprő, kerti szerszámok, nyelek 
- lombtrágya, mőtrágya, virágföld 
- gyomirtó, növényvédı szerek 
- baromfietetık, itatók, infra izzó 
- rozsdaoldó, hígító, gipsz, ecset 
- kézi- és háti permetezık és alkatrészei 
- szivattyúk, nortonkút, kútgolyó 
- locsolótömlı, szórófejek, csatlakozók 

- vetımagok, főmag (sport, pázsit, árnyéktőrı) 
- PVC, KPE idomok és csövek 

 

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

 
Telefon: 06 20 364 89 75 
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Folyamatosan bıvülı étlappal várjuk Önöket.Folyamatosan bıvülı étlappal várjuk Önöket.Folyamatosan bıvülı étlappal várjuk Önöket.Folyamatosan bıvülı étlappal várjuk Önöket.    
KínálatunkKínálatunkKínálatunkKínálatunk: 

- hamburgerek - francia pirítós 
- hot dog – melegszendvics 
- sütemények – jégkrémek 
- édességek – chipsek 
- sült burgonya 

- csevap 
- rostos és szénsavas üdítık 
- kávé, tea 
- röviditalok 
- minıségi borok, sörök 

Nyitva tartásunk: H.: H.: H.: H.----V.: 7V.: 7V.: 7V.: 7----21212121 óráig EVÉS KÖZBEN JÖN MEG A SZERENCSE!!EVÉS KÖZBEN JÖN MEG A SZERENCSE!!EVÉS KÖZBEN JÖN MEG A SZERENCSE!!EVÉS KÖZBEN JÖN MEG A SZERENCSE!! 
 

Továbbra is játszhat Puttón, 5Továbbra is játszhat Puttón, 5Továbbra is játszhat Puttón, 5Továbbra is játszhat Puttón, 5----ös és 6ös és 6ös és 6ös és 6----os Lottón, Skandináv Lottón, Luxoron, Kenón, Tippmixen, os Lottón, Skandináv Lottón, Luxoron, Kenón, Tippmixen, os Lottón, Skandináv Lottón, Luxoron, Kenón, Tippmixen, os Lottón, Skandináv Lottón, Luxoron, Kenón, Tippmixen, Totón, Góltotón, Totón, Góltotón, Totón, Góltotón, Totón, Góltotón, 
JokerenJokerenJokerenJokeren. Kaparós sorsjegyeink is vannak!. Kaparós sorsjegyeink is vannak!. Kaparós sorsjegyeink is vannak!. Kaparós sorsjegyeink is vannak! UTÁNFUT UTÁNFUT UTÁNFUT UTÁNFUTÓ BÉRELHETİÓ BÉRELHETİÓ BÉRELHETİÓ BÉRELHETİ A NAP 24 ÓRÁJÁBAN A NAP 24 ÓRÁJÁBAN A NAP 24 ÓRÁJÁBAN A NAP 24 ÓRÁJÁBAN....    
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KISZOMBORI HÍRADÓKISZOMBORI HÍRADÓKISZOMBORI HÍRADÓKISZOMBORI HÍRADÓ Szerkeszti a Szerkesztı Bizottság. Kiadja: Ady Endre Mővelıdési Ház. Felelıs szerkesztı:  
Nagy Lırinc. Tel.: 297-465, 06 30/351 82 48, aemh@vipmail.hu. Nyomdai elıkészítés: Kiszombor, Szegedi út 13. 


