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AAjjáánnddéékk  aazz  úújjssáággbbaann!!  
 

Kedves olvasóink már megszokhatták, hogy minden évben találnak egy kártyanaptárt az újság mellékleteként. Kilencedik 
éve készülnek régi fotókból naptárak. Továbbra is négytagú a sorozat, mely idén is négy régi fotó alapján készült. 

A 2013. évi kártyanaptárak megjelenésének finanszírozását Kiszombor Nagyközség Önkormányzata és a Kiss Mária 
Hortensia Honismereti Kör közösen vállalta, és ahogy ez korábban is volt, a honismereti kör gyűjteményéből kerültek ki a 
fotók. A tavalyi témát folytatva idén is életképek kerültek a naptárakra.  

 

A sorozat tagjai pontos címük szerint: 
Kiszombori életkép –  Kiszombor központja 1. 
Kiszombori életkép –  Kiszombor központja 2. 
Kiszombori életkép -  Aratás 
Kiszombori életkép –  Kapások 

       

                                            
 

 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata pályázati eljárás keretében bérbeadás útján hasznosítani kívánja a 
Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti épületben lévő 36 m2 nagyságú üzlethelyiséget az alábbiak szerint: 

 

A helyiség havi bérleti díjának pályázati alapára: 
Üzlet (36 m2): 582 Ft/ m2                                             Mindösszesen: 20.952 Ft 
 

A pályázó az általa benyújtott ajánlatban a pályázati alapáron vagy az általa felkínált magasabb áron pályázhat. 
Pályázni a Polgármesteri Hivatalban (6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.) igényelhető „Pályázati ajánlat” adatlapon lehet. 
 

Pályázati ajánlatot legkésőbb 2013. március 7. (csütörtök) 15:00 óráig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalánál.  
 

A részletes pályázati felhívás megtekinthető a www.kiszombor.hu honlapon.  
Érdeklődni a 62/525-090 telefonszámon lehet. 
 

 
 

AA  kkééppvviisseellőő--tteessttüülleett  üülléésseeiirrőőll  rröövviiddeenn  
 

Tavalyi utolsó ülését 2012. december 18-án tartotta a település képviselő-testülete. A polgármesteri jelentés 
napirend után rendszerint az adott év utolsó ülésén kerülnek megállapításra a következő évi közszolgáltatási díjak. 
Az utóbbi egy-két évben több közszolgáltatás díját központi, nem önkormányzati rendelet határozza meg (pl. 
folyékony hulladék, vízdíj). A központi díjmegállapítási irány felé mozdult el a kéményseprő-ipari szolgáltatás is. 
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2013. január elsejétől teljesen átalakul a díjmegállapítás rendszere, ill. maga a szolgáltatás tartalma is. A 
szolgáltatás kiegészül a fűtési összekötő elemek vizsgálatával, kiterjed égési levegő, szén-monoxid ellenőrzésre is, 
mely paraméterek a katasztrófavédelemhez kerülnek továbbításra. 2012. december 11-én megjelent az új 
díjképzési rendszert tartalmazó BM-rendelet. Az idő rövidsége miatt a december 18-ai testületi ülésre a szolgáltató 
nem tudta az árkalkulációt elvégezni. A település helyi rendeletében viszont a KSH-tól származó, előző évi inflációs 
rátát nem meghaladó emelés szerepel, mint maximális áremelési lehetőség, így a decemberi ülésen egy rövid, 
átmeneti időszakra érvényes döntést tudott hozni a testület, mely az infláció mértékéig módosítja a szolgáltatás 
árát (5,7%). Ezt módosítani kell a korábban említett új BM-rendelet szerint. Erre valószínűleg 2013 első üléseinek 
valamelyikén kerül sor. Az addig érvényes díjakat a cikk végén olvashatják. A szolgáltatás díjának központosított 
rendszer szerinti megállapítását 2015-től vezetik be. 

A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben (bölcsőde, iskola, óvoda) fizetendő térítési 
díjakról is határozott a testület. Javaslatként ebben az esetben is az infláció mértéke, azaz 5,7% merült fel, amit a 
képviselő-testület elfogadott. A fizetendő díjakról a cikk végén olvashatnak. 

A képviselő-testület a folyékony hulladékszállítás kötelező közszolgáltatás díjáról is határozott. 2012-ig a díjak 
mértékét önkormányzati rendelet szabályozta, és a szolgáltató javaslata alapján a testület hatáskörébe tartozott 
megallapítása.  

A folyékony hulladékra vonatkozó közszolgáltatás a következő évtől már nem a hulladékgazdálkodási törvény, 
hanem a vízgazdálkodási törvény szabályozási körébe került. A folyékony hulladék fogalom helyébe a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvízfogalom került.  

A vízgazdálkodási törvény már nem ad lehetőséget az önkormányzatoknak a díjmegállapításra. Azt a szolgáltató 
a törvény szerint kalkulálja.  

2013-ban újabb jogszabálymódosítás történt, ami alapján a közszolgáltatási díjat alapdíjra és szippantási díjra 
kell bontani azokon a településeken, ahol folyamatban van a csatornázási program. Az alapdíj tartalmazza a 
szállítás, a szippantás, az amortizáció, a ráfordítás és az adminisztrációs költségeket. Az ürítési díj az 
ártalmatlanítás helyén felmerülő költségeket tartalmazza.  

Az új, kéttényezős kalkulációval egy átmeneti időszakra - amíg a csatornázás elkészül – új folyékony 
hulladékszállítási (nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz) díjak lépnek életbe. A szolgáltató (Makó-
Térségi Víziközmű Kft) és az önkormányzat közötti szolgáltatási szerződés szerint a szolgáltatás díjának 
emelkedése követi a szakmai inflációt, mely a számolás időszakában 5,35% volt. Tehát a szippantás díját a 
kéttényezős díj 5,35%-kal növelt összege teszi ki, melyet a cikk végén ismertetünk. 

A Képviselő-testület 2008-ban választotta ki és bízta meg 10 évre a települési szilárd hulladékkezeléssel - 
szemétszállítással - kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátásával a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.-t 
és megalkotta az ellátásról szóló rendeletét, mely tartalmazta a szolgáltatás díját, ill. annak számítási díjképletét. 
2012. november 30-án a Magyar Közlönyben megjelent a 2013. január 1. napjától hatályos új hulladékgazdálkodási 
törvény. 

Az egyik legfontosabb változás a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat érinti, amelyet 2013. január 1-jétől 
már nem a helyi önkormányzat, hanem miniszteri rendelet határozhat meg. 
A képviselő-testületnek ezt figyelembe véve hatályon kívül kellett helyeznie a szemétszállításra vonatkozó díj 
mértékét megállapító szabályozását. 

A miniszteri rendelet hatályba lépéséig a közszolgáltató cég a 2012. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz 
képest (a helyi rendelettől a továbbiakban függetlenül) legfeljebb 4,2 %-os emelést vezethet be. 
Fentiek alapján a képviselő-testületnek nem kell és nem is lehet döntenie a 2013. évi közszolgáltatási díjakról. 

A korábbi években az önkormányzatnak hatósági ármegállapítási jogköre volt az önkormányzati tulajdonú 
víziközműből szolgáltatott ivóvíz díjára vonatkozóan. 2011-ben hatályon kívül helyezték a fenti jogszabályt, és 
2011. december 31. napjával megszűnt az önkormányzatoknak az ivóvíz díjra vonatkozó ármegállapítási jogköre. 
A továbbiakban az ivóvízre vonatkozó szabályozást a vízgazdálkodásra vonatkozó törvény tartalmazza.  

Kiszombor településen az önkormányzat saját bevételei: a helyi iparűzési adó, 2012. július 1-től a 
magánszemélyek kommunális adója, a földbérbeadásából származó jövedelemadó, a gépjárműadó, az adók 
módjára átadott helyszíni-, illetve szabálysértési pénzbírság, valamint a közigazgatási bírság behajtásából 
származó bevétel 40 %-a. 
 

A képviselők tájékozódtak az adóbevételek november 30-án érvényes helyzetéről az alábbiak szerint: 
 

Adónem Évi kivetés 
 

Tervezett bevétel  Hátralék 
 

Önkormányzatnál 
maradó bevétel 

Iparűzési adó 31.198.120 Ft 25.000.000 Ft 15.675.130 Ft 23.660.170 Ft 
Gépjárműadó 23.956.119 Ft 24.000.000 Ft 11.682.078 Ft 21.907.269 Ft 
Magánszemélyek kommunális 
adója 

6.023.516 Ft  736.464 Ft 5.287.622 Ft 

Termőföld. bérbead. szárm. jöv   30.010 Ft 87.508 Ft 
Összesen 61.177.755 Ft 55.400.000 Ft 28.123.682 Ft 50.942.569 Ft 
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A 2013. évi adóbevételek tervezéséről is tárgyaltak a képviselők. 2013. évben a gépjárműadó tervezett 
bevételét a 2012. évihez igazítják az óvatosság elve alapján, figyelembe véve azt, hogy a befolyt bevétel 60%-a 
elvonásra kerül az önkormányzattól. A 2012. évi adatokat veszik alapul az iparűzési adó számításához is a 2013-as 
évre. Kiszomboron az iparűzési adó mértéke továbbra is 1,8%. Az iparűzési adóalap 0,5%-a a helyi ömkormányzat 
működésének általános támogatásánál csökkentő tételként beszámításra kerül. Az 1.8 %-os adómértéket 
figyelembe véve ez a bevételek több mint 25%-a.  

A 2012. július 1. napján bevezetett magánszemélyek kommunális adójának mértéke 2013-ban nem változik. 
 

Januári soros ülését 29-én, kedden tartotta a település képviselő-testülete. Az év első ülése a polgármester 
tájékoztatójával kezdődött, melyben az előző ülés óta eltelt időszak munkájáról adott tájékoztatást a 
képviselőknek.  

A képviselő-testület munkatervének elfogadása állandó napirendje az adott év első ülésének. A munkatervet a 
cikk végén olvashatják. 

A képviselő-testület korábbi ülésen (előző számunkban olvashatták) hozott határozatával döntött arról, hogy 
pályázatot nyújt be a Polgármesteri Hivatalban, a Közművelődési Könyvtárban és az Ady Endre Művelődési Ház 
Szegedi utcai épületében energetikai korszerűsítésre a „helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal” (KEOP-2012-5.5.0/B) tárgyú pályázati felhívás keretein belül. 

A fent említett intézményekben a fűtés korszerűsítésére ún. megújuló, hőszivattyús energiaforrás telepítését, 
világítás korszerűsítést, hőszigetelést és nyílászárók cseréjét pályázza az önkormányzat. A hőszivattyús fűtő-hűtő 
rendszer energiaellátására napkollektorok felszerelését is tartalmaz a beruházás. Az így kialakítandó rendszer 
működtetése jelentősen gazdaságosabb, az adott intézmények rezsi költségei nagyban csökkenthetők. 

A tervezett fejlesztés teljes költsége az összes intézményre vonatkozóan bruttó 187 077 829 Ft. Ebből 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 28 061 674 Ft összegben kell önrészt biztosítania. A település 
önkormányzata az önerőt ún. európai uniós fejlesztési pályázatok önerő pályázata benyújtásával kívánja 
biztosítani. Így KEOP forrásból igényelt pályázat támogatás: 159.016.154 Ft. 

A Képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletére alkotott rendeletét minden év januárjában 
felülvizsgálja. Az ún. költségelven bérbe adott önkormányzati bérlakások esetén az önkormányzat 
szerződéses kötelezettséget is vállalt arra, hogy úgy állapítja meg a lakbéreket, hogy azok fedezik az adott 
bérlakás üzemeltetésének, fenntartásának és felújításának költségeit. Ennek érdekében a költségelvű 
bérlakások bérleti díja minden év januárjában a KSH által hivatalosan megállapított infláció mértékével 
növekszik. A többi önkormányzati bérlakás bérleti díját az értékállóság megőrzése érdekében célszerű 
ugyancsak az inflációs rátának megfelelő mértékben emelni. A KSH hivatalos közleménye szerint 2012. 
évben az inflációs ráta 5,7 %.  

Az üzlethelyiségek, raktárak bérleti díját is 5,7 %-kal, azaz az inflációs rátával emelte a képviselő-
testület. 
 

 

A kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatások díjtételei 2013-ban 
 

   Kémény típusa      lakossági/közületi (bruttó) 
 

1. Egyedi kémények tisztítása, ellenőrzése   1 071 Ft 
 

2. Egycsatornás gyűjtőkémény tisztítása, 
    ellenőrzése (szintenként)        730 Ft 
 

3. Központi kémény tisztítása, ellenőrzése  
(méterenként)          683 Ft 
 

4. Tartalékkémények tisztítása, ellenőrzése      655 Ft 
 

5. Kémények, füstcsatornák építésével, használatával összefüggő szakvélemény adása 
        díjtalan 
 

6. Lakó- és közösségi épületek kéményeinek 
 - kiégetése (Ft/óra)     1 718 Ft 
 - füstnyomás-próbája     díjtalan 
 

7. Bontás nélküli dugulás elhárítás (Ft/óra)   1 718 Ft 
 

8. Nem folyamatos tartózkodás céljára használt 
   épületek kéményeinek tisztítása, ellenőrzése   1 071 Ft 
 

9. A jogszabály szerint felülvizsgálati kötelezettség alá eső kémények terhelhetőségének megállapítása, műszaki 
felülvizsgálata, szakvéleményezése. 
Újonnan épített, felújított, újból használatba vett, 
gázfogyasztó berendezéssel kapcsolatos vizsgálatok  6 712 Ft/alkalom 
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A települési folyékony hulladék-szállítási (szippantási) közszolgáltatás díja  
  alapdíj/szippantási alkalom: 2 165 Ft +áfa=2 750 Ft 
     ürítés: 1 343 Ft/m3 + áfa= 1 706 Ft 
 

Fenti szolgáltatási díjhoz az önkormányzat 306 Ft-os köbméterenkénti kedvezmény biztosít, melyből az 
önkormányzat rendelete szerinti kedvezmény 206 Ft, ill. a központi költségvetésben a szolgáltatáshoz rendelhető 
kedvezmény 100 Ft. 
 

A kötelező közszolgáltatások fent ismertetett díjtételeit tovább módosíthatják a kormány központi „rezsicsökkentő” 
intézkedései. Ezek jelenleg tervezési fázisban vannak, konkrétumokat nem tudunk.  
 

 

A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben (bölcsőde, iskola, óvoda) fizetendő térítési díjak 2013-ban 
 

Intézmény Gyermekétkeztetés térítési díja forintban Ft/fő/nap 
 
 
óvoda 

reggeli 79 Ft 
ebéd 310 Ft 
uzsonna 79 Ft 
összesen 468 Ft 
diabetikus ebéd 430Ft 

 
 
iskola napközi 

reggeli 107 Ft 
ebéd 377 Ft 
uzsonna 107 Ft 
összesen 591 Ft 
diabetikus ebéd 430 Ft 

bölcsöde 

reggeli 72 Ft 
ebéd 269 Ft 
uzsonna 72 Ft 
összesen 413 Ft 

gondozási térítési díj  0 Ft 
 

 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi   
MUNKATERVE 

 

A képviselő-testület munkaterv szerinti üléseinek tervezett időpontja: minden hónap utolsó keddi napja. (SZMSZ 11.§ (3) 
bek.) 
  

A testületi ülések kezdeti időpontja délelőtt 900 óra, állandó napirendi pontjai: 
 

1. Polgármesteri jelentés. 
    Előadó: Szegvári Ernőné polgármester 
 

2. Rendelettervezetek. Döntési javaslatok. 
Előadók:  Szegvári Ernőné polgármester  Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
  

JANUÁR 29. 
3. Az önkormányzat éves munkaterve. (Mötv. 44. §) 
Előadók:  Szegvári Ernőné polgármester  Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
 

FEBRUÁR 12. 
3. A 2013. évi költségvetési rendelet megvitatása.- I. forduló. (Áht. 24.§ (2) bek.) 
Előadók:  Szegvári Ernőné polgármester  Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
 

FEBRUÁR 26. 
3. Kiszombor – Ferencszállás - Klárafalva önkormányzatainak a Kiszombori Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 
Szociális Alapszolgáltatás és Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Szervezeti Egységének fenntartó társulása 2013. évi 
költségvetésének elfogadása. 
Előadók: Szegvári Ernőné polgármester   Kunné Horváth Izabella EESZI-vezető 
  

4. Kiszombor – Ferencszállás - Klárafalva önkormányzatai által fenntartott Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília 
Napköziotthonos Óvodai Társulás 2013. évi költségvetésének elfogadása. 
 Előadók: Szegvári Ernőné polgármester   Börcsökné Balázs Márta óvodavezető 
 

5. A 2013. évi költségvetési rendelet elfogadása. (Áht. 24. § (2) bek) 
Előadó: Szegvári Ernőné polgármester 
  

6. Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvodával kapcsolatos fenntartói döntések. 
Előadók: Szegvári Ernőné polgármester   Börcsökné Balázs Márta óvodavezető 
 

 7. Tájékoztatás a szennyvíz-csatornázási projekt állásáról. 
     Előadók: Szegvári Ernőné polgármester Dr. Ortutay Miklós projektmenedzser KEVIÉP Kft. képviselője 
 

Nőklub tevékenysége a községben.(kötetlen beszélgetés) 
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FALUGYŰLÉS (Február vége, vagy március) (Mötv. 53. § (3); SzMSz VII. fej. 41.§) 
Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 
Előadó: Szegvári Ernőné polgármester 
 

 MÁRCIUS 26. 
3. A Rendőrség tájékoztatója a településen végzett tevékenységükről. (1994:XXXIV.tv. 8.§ (4)) 
 Előadók: rendőrkapitány    őrsparancsnok 
 

ÁPRILIS 30. 
3. Kiszombor, Ferencszállás, Klárafalva Önkormányzatainak a Kiszombori Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 
Szociális Alapszolgáltatás és Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Szervezeti Egységének fenntartó társulása 2012. évi költségvetés 
teljesítéséről szóló pénzügyi beszámoló. 
  Előadók: Szegvári Ernőné polgármester   Kunné Horváth Izabella EESZI-vezető 
 

4. Kiszombor – Ferencszállás - Klárafalva önkormányzatai által fenntartott Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília 
Napköziotthonos Óvodai Társulás 2012. évi költségvetés teljesítéséről szóló pénzügyi beszámoló. 
 Előadók: Szegvári Ernőné polgármester   Börcsökné Balázs Márta óvodavezető 
  

5. A 2012. évi költségvetés teljesítéséről szóló pénzügyi beszámoló. (Áht. 89. §) 
Előadók: Szegvári Ernőné polgármester   Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
  

MÁJUS 28. 
3. A gyermekvédelmi munkáról szóló beszámoló Kiszombor nagyközség területén. (Gyvt. 96. § (6) 
Előadók: Szegvári Ernőné polgármester   Kunné Horváth Izabella EESZI-vezető 
 

4. Beszámoló az EESZI tevékenységéről. (1993:III.tv. 92/B.§ (1) bek. d) pont) 
Előadó: Kunné Horváth Izabella EESZI-vezető 
  

JÚNIUS 25. 
3. Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvodai Társulás tájékoztatója a 2012/2013-es nevelési évről. 
Elıadók: Szegvári Ernıné polgármester   Börcsökné Balázs Márta óvodavezető 
 

JÚLIUS HÓ (Szünet) 
 

AUGUSZTUS 27. 
3. Kiszombor – Ferencszállás - Klárafalva önkormányzatainak a Kiszombori Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 
Szociális Alapszolgáltatás és Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Szervezeti Egységének fenntartó társulása 2013. évi 
költségvetése I. félévi teljesítésének értékelése. 
Előadók: Szegvári Ernőné polgármester    Kunné Horváth Izabella EESZI-vezető 
  

4. Kiszombor – Ferencszállás - Klárafalva önkormányzatainak Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos 
Óvodai Társulása 2013. évi költségvetése I. félévi teljesítésének értékelése. 
 Elıadók: Szegvári Ernıné polgármester   Börcsökné Balázs Márta óvodavezető 
  

5. A 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítésének értékelése. (Áht. 87. § (1) bek.) 
  Előadók: Szegvári Ernőné polgármester   Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
 

SZEPTEMBER 24. 
3. Tájékoztató a településen folyó közművelődési és a könyvtári tevékenységről. 
Elıadók: Szegvári Ernıné polgármester  Vígh Krisztina könyvtáros   művelődésszervező 
  

OKTÓBER 29. 
3. Tájékoztató Kiszombor nagyközség környezetének állapotáról, a közterületek rendjéről, a település környezetének 
alakításában aktuális önkormányzati és lakossági feladatokról. 
Előadók: Szegvári Ernőné polgármester   Süli János ügyintéző 
 

NOVEMBER 26. 
3. Kiszombor – Ferencszállás - Klárafalva önkormányzatai által fenntartott Egészségügyi és Szociális Intézmény Szociális 
Alapszolgáltatás és Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Szervezeti Egységének Fenntartó Társulása 2013. évi költségvetése 
háromnegyed éves teljesítésének értékelése. 
Elıadók: Szegvári Ernıné polgármester   Kunné Horváth Izabella EESZI-vezető 
 

4. Kiszombor – Ferencszállás - Klárafalva önkormányzatai által fenntartott Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília 
Napköziotthonos Óvodai Társulása 2013. évi költségvetése háromnegyed éves teljesítésének értékelése. 
Előadók: Szegvári Ernőné polgármester   Börcsökné Balázs Márta óvodavezető 
 

5. A költségvetés háromnegyedévi teljesítésének értékelése.(Áht. 87. § (1) bek.) 
Előadók: Szegvári Ernőné polgármester   Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
 

6. Tájékoztató a helyi adóbevételek alakulásáról, a helyi adórendeletek felülvizsgálata. 
Előadók: Szegvári Ernőné polgármester   Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
  

7. A 2014. évi költségvetési koncepció megvitatása. (Áht.24. § (1) bek.) 
Előadók: Szegvári Ernőné polgármester    Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
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NOVEMBER HÓNAPBAN  KÖZMEGHALLGATÁS (Mötv.54. §; SzMSz VII. 40. §) 
3. A 2014. évi költségvetési koncepció ismertetése. 
Előadó: Szegvári Ernőné polgármester 
  

DECEMBER 17. 
3. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadása. (Áht. 25. §) 
  Előadók: Szegvári Ernőné polgármester   Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
 

 

ÉÉrrtteellmmeettlleenn  rroonnggáállááss  
 

2010-ben újultak meg pályázati forrásból Kiszombor belterületi és külterületi buszmegállói. Külterületen két 
buszmegállónk található a haleszi településrészhez kapcsolódóan. A buszvárók fémszerkezetesek, plexi 
oldalfalakkal. Kivitelükben igényesek és megfelelnek a kor elvárásainak. Három oldalról védik a várakozókat, jó a 
kilátás belőlük, nem egyszerű „bádogbódék”. A település önkormányzatát jó érzéssel töltötte el, hogy az összes 
váró megújult, a régi, viseltesek helyett új, kulturáltak épültek.  

Viszont a haleszi megállók megépültük óta folyamatosan rongálók célpontjai. Alighogy birtokba vehették a 
lakosok, betört plexiket kellett cserélni. 2012-ig 77 540 forintot költöttünk a pótlásokra. Ez év elején újból komoly 
kárt tettek mindkét haleszi megállóban. 19 (!) db plexit törtek össze. A makói oldalon az összeset (!).  

Megmagyarázhatatlan és érthetetlen, egyben értelmetlen rongálás! A legújabb károk javítása 113 400 plusz a 
munkadíj. 

Jelen rongálás elkövetőeit a rendőrség megtalálta, ellenük eljárás indult. Ne hagyják, ne hagyjuk értékeinket 
rongálni! Jelezzék nekünk vagy a megfelelő hatóságoknak, ha ismét ilyet tapasztalnak. 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
 

 

AA  ttéérrffiiggyyeellőő  kkaammeerráákkrróóll  
Hogyan válik hasznunkra a kamerarendszer? 

 

A tavalyi év végén a település önkormányzata a legkritikusabb helyekre – ahol a legtöbb kerékpárrongálás és 
lopás történt /főtéri buszmegálló kerékpártárolója és a Szegedi utca végén lévő buszváró/ – térfigyelő kamerákat 
helyeztetett el. A cél egyszerű és egyértelmű. Gátat vetni a károkozásnak, megkímélni a lakosságot a nem kis 
kellemetlenségektől, ill. nyomára akadni az esetleges rongálóknak, tolvajoknak. 

A térfigyelő rendszer viszont csak akkor éri el fenti célját, ha jelzik az Önöket ért káreseményeket. A 
megrongált, ellopott kerékpárt csak úgy tudjuk azonosítani, ha tulajdonosa jelzi a rendőrségnek (vagy az 
önkormányzatnak). A felvételek ekkor válnak értékelhetővé, hisz ezen információk nélkül nem tudható kit és 
milyen kár ért.  

Tehát kérjük a lakosságot, ha bármilyen kár éri a megfigyelt területen - vagy azok közelében - 
értékeiket, (kerékpár, jármű, ingatlan, egyéb) jelezzék azokat!! 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
 

 

HHaammaarroossaann  bbeeffeejjeezziikk  aa  vvíízzttiisszzttííttóó  kkoonnttéénneerr  tteelleeppííttéésséétt  
Befejezéséhez közelít a glóbusznál a víztisztító konténer telepítése 

 

Előző számunkban olvashattak arról, hogy ivóvizünkben az uniós határértékeknél magasabb az arzén és a bór 
tartalom (jelen számunkban is olvashatnak erről). Ezért 2006-ban ún. ivóvízminőség-javító program indult 
hazánkban, melynek keretében 2009. év végéig víztisztítóknak kellett volna épülniük. A költséges, hatalmas 
beruházást igénylő program csúszásban van. A megoldásra rendelkezésre álló határidők lejártak, így a magyar 
államnak átmeneti megoldást kellett találnia a víztisztítók megépítéséig.  

E program keretében azokon a településeken, ahol határérték felettiek bizonyos összetevők, víztisztító 
konténereket helyeznek el, ahol a lakosság hozzájuthat tisztított vízhez. A konténerek elhelyezéséig a Magyar 
Honvédség zacskózott formában biztosította a tisztított vizet.  

Kiszomboron a Mező utcai glóbusznál kerül elhelyezésre a konténer, melyből díjmentesen juthat hozzá a 
lakosság fejenként 3 liter vízhez.  

A konténer telepítését követően Kiszombor honlapján és plakátokon tájékoztatjuk a lakosságot a 
beüzemelésről, a tisztított vízhez jutás lehetőségéről. 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
 

 

P O L G Á R M E S T E R I  F O G A D Ó Ó R A  
 

Szegvári Ernőné polgármester 2013-ban is minden hétfőn fogadóórát tart irodájában, délelőtt 9-től 12 óráig. A 
hét többi munkanapján is bizalommal fordulhatnak ügyeikkel a polgármesterhez személyesen vagy az alábbi 
telefonszámokon: 06/525-090, 06 30 525 64 95 
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EEllkköösszzöönnőő  ggoonnddoollaattookk  
 

Kedves Olvasó, tisztelt Kiszomboriak.  
Megköszönve Önöknek és Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának a belém vetett bizalmat, búcsúzom mint 

az újság szerkesztője és a művelődési ház művelődésszervezője.  
Bízom benne, hogy sikerült az újságba és a község kulturális, közösségi életébe pozitív változást vinni az itt 

töltött több mint 12 év alatt.  
A legjobbakat kívánom a jövőben a kiszomboriaknak. Épüljön, szépüljön tovább az Önök nem mindennapi 

települése. Becsüljék meg Kiszombort, megérdemli.  
Egy részem kiszomborivá vált ittlétem alatt. Ezt megtartom, és örök emlékül viszem. 

 

Nagy Lőrinc Ady Endre Művelődési Ház, művelődésszervező 
 

 
 
 

1. Gépjárműadó: 
 

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény írja elő a gépjárművek adóztatásának szabályait. 2013. évben az 
adómértékek és a kedvezmények sem változtak. 
 

Az adó alanya az a személy, aki/amely a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény alapján 
vezetett járműnyilvántartásban (a továbbiakban: hatósági nyilvántartás) az év első napján üzembentartóként, ennek 
hiányában tulajdonosként szerepel. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint egy gépjárműnek több tulajdonosa vagy 
több üzembentartója van, akkor közülük az adó alanya az, akinek/amelynek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították. 
Év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű utáni adó alanya az, aki/amely a forgalomba helyezés 
hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. 
Az adóalany halálát, illetve megszűnését követő év 1. napjától - feltéve, hogy a hatósági nyilvántartásban ekkor még mindig 
az elhunyt személy vagy a megszűnt szervezet szerepel tulajdonosként - azt a személyt kell az adó alanyának tekinteni, 
akit/amelyet a halálesetet vagy megszűnést követően a hatósági nyilvántartásba elsőként tulajdonosként bejegyeztek. 
 

Továbbra is adómentes a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet 
korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös 
háztartásban élő szülő - ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is - (a továbbiakban együtt: mentességre 
jogosult adóalany) egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija 
után legfeljebb 13.000 forint erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az 
adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű 
személygépkocsi után jár. 
 
A 2012. évi jogszabályváltozások következtében 2013. év január 1. napjától adómentességben az részesülhet, aki a 
súlyos mozgáskorlátozottságát az alábbi módon igazolja: 
 

1. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (szakértői szerv) által 2012. március 30. napját követően kiállított 
szakvéleménnyel, szakhatósági állásfoglalással. 
A közlekedőképesség minősítése céljából, a szakvélemény kiadására irányuló eljárást Makón az 
Okmányirodánál kérelem benyújtásával lehet kezdeményezni. A kérelemhez csatolni kell a fellelhető orvosi 
dokumentumok 1-1 másolati példányát. 

 

2. Nagykorú személy esetében -aki már rendelkezik- a Magyar Államkincstár által kiadott, fogyatékossági 
támogatás megállapításáról szóló hatályos hatósági határozattal, amely alapján megállapítható, hogy súlyos 
fogyatékossága mozgásszervi eredetű, illetőleg halmozottan fogyatékos és a fogyatékosságok közül legalább egy 
mozgásszervi. 

 

3. A 18. életévét be nem töltött személy esetében a Magyar Államkincstár által kiadott hatályos igazolással, mely 
bizonyítja, hogy a magasabb összegű családi pótlékot a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és 
fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. számú mellékletének L) pontjában meghatározott 
mozgásszervi fogyatékossága miatt folyósítják, vagy azért mert a P) pontjában meghatározott többszörös és összetett 
betegségben szenved és többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosságot 
okoz. 

 

2004. évtől a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Központi Okmányiroda Elektronikus 
Okmányügyek Osztálya az önkormányzatok illetékességi területe szerint leválogatott adatokat az illetékes Okmányirodáknak 
küldi meg, amely mindezt továbbítja az adott adatok kezelésére és felhasználására az illetékes önkormányzati adóhatóságnak. 
Ennek értelmében az adózónak az önkormányzat adóhatóságánál bejelentési kötelezettsége nincs. Kivéve: súlyos 
mozgáskorlátozott személy szállítása esetén. 
 

A jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentését a változástól számított 15 napon belül, az eladó 
tulajdonos (üzembentartó), valamint a jármű új tulajdonosa, a tulajdonjog változásáról készült, teljes bizonyító erejű 
magánokirat benyújtásával vagy megküldésével teljesíti az illetékes okmányirodához. A közlekedési igazgatási hatóság a 
teljes bizonyító erejű magánokirat alapján (adásvételi szerződés) a bejelentés tényét és időpontját a nyilvántartásba bejegyzi. 
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Amennyiben az adózó tulajdonában már nincs az a gépjármű, amelyről az adókivetés megtörtént, úgy szíveskedjen az 
adóhatóságot megkeresni az egyszerűsített ellenőrzés lefolytatása végett. (adásvételi szerződés bemutatásával) 
A JÁRMŰ KÖZÚTI FORGALOMBÓL TÖRTÉNŐ IDEIGLENES KIVONÁSA MEGHATÁROZOTT IDŐTARTAMRA, DE LEGFELJEBB 6 HÓNAPRA 

ENGEDÉLYEZHETŐ.  
Ha a tulajdonos a 6 hónap lejártáig nem kéri a forgalomból történő ideiglenes kivonás meghosszabbítását, úgy automatikusan 
a gépjárművet a hatóság forgalomba helyezi. Ettől az időponttól fennáll az adózó adófizetési kötelezettsége. 
 

Felhívom az adózók figyelmét arra, hogy a forgalomból történő végleges kivonás csak bontási jegyzőkönyv alapján történhet. 
Az adókötelezettség mindaddig fennáll, míg a közlekedési hatóság a kivonásról az Okmányirodán keresztül az önkormányzat 
adóhatóságát nem értesíti. 
 

2. Iparűzési adó: 
 

Minden vállalkozó esetében az adó mértéke 2013. évben is (2001. január 1-je óta változatlan) az adóalap 1,8%-a. 
 

Ide tartozik 2003. január l-től a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, 
feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600.000 Ft-ot meghaladja. 
 

Adóbevallás határideje: 
⁃ minden vállalkozás és őstermelő esetében: 2013. május 31. 
⁃ új vállalkozás esetében: a vállalkozás kezdését követő 15 napon belül bejelentkezési kötelezettség 

 

3. Magánszemélyek kommunális adója 
 

A magánszemélyek kommunális adójának évi mértéke adótárgyanként, vagy lakásbérleti jogonként 8.000,-Ft. 
 

Mentesül a magánszemélyek kommunális adófizetési kötelezettsége alól, aki  
a) telek, 
b) a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi 
LXXVIII. törvény  91/A. § 12. pontjában meghatározott és az ingatlan-nyilvántartásba ekként bejegyzett nem lakás 
céljára szolgáló ingatlan, 
c) vezetékes vízzel nem rendelkező külterületi ingatlan 

tulajdonjogával rendelkezik, vagy azt terhelő vagyoni értékű jog jogosultja. 
Továbbá mentesül a magánszemélyek kommunális adófizetési kötelezettsége alól egy adótárgy vonatkozásában, aki 
időskorúak járadékában részesül. 
 

Adóbevallást az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül kell tenni. Nem kell újabb 
adóbevallást tenni mindaddig, ameddig az adókötelezettséget érintő változás nem következik be (adás-vétel, öröklés, 
haszonélvezeti jog alapítása, megszűnése); az adózó sem kap újabb határozatot. Az adó megfizetése a korábbi határozat 
alapján félévenként esedékes. 
 

Fizetési határidők: 
 

Iparűzési adó: 
 

I. félévi adóelőleg pótlékmentesen: 2013. március 18. 
II. félévi adóelőleg pótlékmentesen: 2013. szeptember 16. 
2012. évi adókülönbözet: 2013. május 31. 
2012. évi őstermelők iparűzési adója: 2013. május 31. 
Feltöltési kötelezettség: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 32.§ (1) bekezdésében, valamint a 2. 
mellékletében foglaltak szerinti vállalkozásoknak: tárgyév december 20. 

 

Gépjárműadó: 
 

I. félévi adó pótlékmentesen:        2013. március 18. 
II. félévi adó pótlékmentesen:      2013. szeptember 16. 

Magánszemélyek kommunális adója 
 

I. félévi adó pótlékmentesen:       2013. március 18. 
II. félévi adó pótlékmentesen:      2013. szeptember 16. 

 

Ismételten felhívom szíves figyelmüket arra, hogy a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az 
ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék, valamint a társulási hozzájárulás adók módjára behajtható köztartozás. A 
Csongrád Megyei Településtisztasági Kft, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft., valamint a Makó és Térsége 
Víziközmű Társulat átadta behajtásra a szemétszállítási díjhátralékosok, illetve a társulási hozzájárulás hátralékosok listáját. 
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 161. §-a alapján a végrehajtást az adóhatóság köteles lefolytatni. 

Önkormányzati adóhatóság 
 
 
 

 

 

TTeeeennddőőkk  sszzeennnnyyvvíízzccssaattoorrnnaa  ééppííttéésséévveell  öösssszzeeffüüggggőő  kkáárreesseemméénnyy  bbeekköövveettkkeezzééssee  eesseettéénn  
  

A szennyvízberuházás kivitelezési munkálatai valamennyi településen megkezdődtek. A kivitelezők mindent 
megtesznek azért, hogy a munkák semmilyen kárt ne okozzanak, de ezt teljesen kizárni nem lehet. Ebben az írásban 
azokat az ismereteket, információkat foglaljuk röviden össze, amelyek az esetleges károk megtérítéséhez szükségesek.  
 

Mint minden más káreseménynél, így a csatornázással összefüggőeknél is nagyon fontos a dokumentálás, vagyis az, hogy 
olyan információk álljanak rendelkezésre, amelyek alapján egyértelműen és kétséget kizáróan eldönthető az okozott kár 
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nagysága és a kárfelelősség. Ezért nagy gondot kell fordítani arra, hogy minden olyan információ meglegyen, amelyből 
világosan kiderül, mi történt. 
 

Fontos tudnivalók: 
1. Ha káresemény történt, akkor a károsultnak kell bizonyítania, hogy a kárigénye jogos. Amennyiben gépjárművel 

történik a baleset, a károsultnak bizonyítania kell, hogy a tőle elvárható legnagyobb gondossággal, minden szabályt 
betartva közlekedett, de a baleset elkerülésére így sem volt módja. Amennyiben kiderül, hogy a károsult a KRESZ 
szabályait nem tartotta be, és nem vette figyelembe az útszakaszon kihelyezett figyelmeztető táblákat és 
sebességkorlátozást, a kárt a biztosító nem téríti meg. 

2. Általános szabály, hogy a biztosító által végzett kárfelmérés megkezdéséig csak olyan kárelhárítási munka végezhető 
el, ami a további károk elkerüléséhez feltétlenül szükséges. Amennyiben a károsult a helyszíni kárfelmérés előtt 
kijavíttatja a keletkezett kárt, vagy megjavíttatja gépkocsiját, a biztosító nem tudja megállapítani annak eredeti 
nagyságát, így kártérítést nem tud fizetni. 

3. A káreseményt azon település szerinti projektirodában kell bejelenteni, ahol az történt. 
4. A kárt – megfelelő módon dokumentáltan a kivitelezőnek kell bejelenteni, nem a biztosítónak.  Ha a károsult mégis a 

biztosítóhoz fordul, ott ügyét nem tudják fogadni és felesleges, a későbbi kártérítést is veszélyeztető késedelem 
keletkezhet. A káreseményeket az alábbi helyeken lehet bejelenteni:  
 

Kiszombor és település esetében: KEVIÉP Kft.: Kiszombori Projektiroda, 6775 Kiszombor, Móricz Zs. u. 1. 
A kárbejelentés folyamata: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Káresemény bekövetkezése 
(közlekedés kapcsán vagy ingatlanban keletkezett 

kár) 

Ha közlekedéssel összefüggő káresemény 
történik, személyi sérülés esetén ki kell hívni a 

rendőrséget és a mentőket. Amennyiben személyi 
sérülés nem történik, de a kár jelentős, a 

rendőrség értesítése ajánlott, de nem kötelező 
(a kárfelelősség megállapítása végett). 

Káresemény bejelentése írásban a kivitelezőnek 
(a káresemény bekövetkezését vagy észlelését 

követő 2 napon belül) 

A kivitelező értesíti a károsultat, hogy a kár 
rendezéséről saját hatáskörben vagy biztosítón 

keresztül dönt   
(a káresemény bejelentését követő 8 napon belül) 

A kivitelező saját hatáskörében rendezi a kárt A kivitelező a Biztosító bevonásával rendezi a kárt 

A kivitelező írásos értesítést küld a kárrendezés 
részleteiről és módjáról. 

(30 napon belül) 

A kivitelező továbbítja a kárigényt a biztosítónak 
(8 napon belül) 

A biztosító kárszakértője felveszi a kapcsolatot a 
károsulttal 

(5 napon belül) 

A biztosító kárszakértője, a károsult és a kivitelező 
képviselője közös kárszemlén jegyzőkönyvet 

vesznek fel a történtekről 

Amennyiben a kivitelező elismeri a felelősségét, a 
biztosító megtéríti a kárt a károsult által kért 

módon  
(pénzbeli juttatás vagy javítás) 

(a kárügy lezártát követő 30 napon belül) 

Amennyiben a kivitelező nem ismeri el a 
kárfelelősséget, a kárigény jogi úton 

érvényesíthető 
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KKiisszzoommbboorroonn  iiss  vvaann  mmóódd  aa  sszzeennnnyyvvíízzccssaattoorrnnaa    
kkiivviitteelleezzéésséévveell  kkaappccssoollaattooss  ppaannaasszzookk  bbeejjeelleennttéésséérree  

 

A szennyvízcsatornázás kivitelezése nagy ütemben zajlik, ami óhatatlanul is kényelmetlenséggel, közlekedési 
nehézségekkel jár. 
A beruházásban résztvevők célja az, hogy az esetleges problémákat a lehető legrövidebb idő alatt megoldják, s a 
csatornahálózat kiépülésével Kiszomboron is javuljanak az életkörülmények, megszűnjön a talaj terhelése és a 
község lakói egészségesebb környezetben éljenek.    
A kiszombori lakosok eddig is igénybe vehették a Társulás ügyfélszolgálatát a 06/62-20-99-11-es 
telefonszámon, ám a munkálatok felgyorsulásával további lehetőségek is nyílnak a problémák jelzésére, illetve 
mielőbbi kezelésére. 

A csatornaépítést végző KEVIÉP 2013. február 27-től minden héten szerdán, 15 és 16 óra között 
fogadóórát tart Kiszomboron, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 

ahol a lakosság közvetlenül fordulhat a szakemberekhez a kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeivel, panaszaival. 
Itt – ahogyan a telefonos ügyfélszolgálaton is – a panaszokat írásban rögzítik, és a megoldás ennek alapján nyomon 
követhető. 
Mindezek mellett továbbra is rendelkezésre áll az elektronikus panaszbejelentés lehetősége is, a 
www.szennyviz.mako.hu oldalon az ügyfélszolgálat elektronikus űrlapjának kitöltésével. 
 

Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás 
 
 
 
 
 

TTáájjéékkoozzttaattóó  aazz  óóvvooddaaii  ffeellvvéétteellrrőőll  
 

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda az üresen 
maradt férőhelyekre felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül 
betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 
hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

Óvodakötelezettség: abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti a gyermek, a nevelési év kezdő 
napjától napi négy órát köteles óvodába járni, melynek teljesítéséért a szülő a felelős. 

A Nemzeti Köznevelési Törvény 2014. szeptembertől teszi kötelezővé a 2014. augusztus 31-ig 3. életévét 
betöltött gyermekek felvételét, amely kötelezettség alól – 5 éves korig – indokolt esetben felmentést kérhet a szülő. 
 

A Kiszombori Karátson Emília Óvodába 2013-ban  
– a 2013/2014. nevelési évre - 

2013. március 18-20-ig, (8 - 16 óráig)  
lehet a gyermek felvételét kérni. 

 

 Az év közben jelentkező – pl. költözés miatt – gyermekek szülei a gyermek óvodai felvételét, átvételét év közben 
bármikor kérhetik. 
 

Az óvodai beíratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek valódi 
nevére kiállított személyi okmányait. 
 

� érvényes születési anyakönyvi kivonatot 
� érvényes lakcímkártyát 
� érvényes TAJ-kártyát             Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője 

dönt. 
 

 

AAzz  óóvvooddáábbaann  ttöörrttéénntt  
  

Mindenek előtt köszönjük mindenkinek, aki részt vett őszi papír- és PET-palack gyűjtő akciónkban. Ez 
alkalommal 1780 kg papírt és 84 kg PET-palackot gyűjtöttünk, melynek az árát; 28.180 Ft-ot alapítványunk 
számlájára utaltak.   

A Mosolygó Gyermekarcok Alapítvány - többek között ezt az összeget is felhasználva járult hozzá - 51 
gyermekbérlet megvásárlásához a Szegedi Nemzeti Színház előadásaira. A gyerekek a Diótörő című balett és 
a Pomádé király című zenés komédiát láthatták. Legtöbben első alkalommal jártak ebben a patinás épületben. 
A színházlátogatás sok új ismerettel, élménnyel gyarapította a kicsiket, különböző zenei eszközök, zenei hangok, 
színházi fogalmak és viselkedési formák megismerésére adott lehetőséget.   

Az alapítvány anyagi hozzájárulásával ismét megjelent az oviújság is, melyet januárban minden kisgyermek 
családja megkapott. Benne a szülők tájékoztatást kaptak aktuális eseményekről, és más fontos információkhoz, 
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hasznos tanácsokhoz juthattak. A gyermekek részére pedig sok kreatív ötlet, játék, kedves kis történetek, mesék és 
a szülőkkel együtt elkészíthető sütirecept találhatók. Reméljük, mindannyian hasznosan és örömmel forgatják. 

Az oviban gyakran megfordulók sokszor tapasztalhatták, hogy a kis apróságok milyen élvezettel vesznek részt a 
felnőttekkel közös munkálkodásokban is, így például a sütik, pizzák sütésében. Nagy örömünkre végre sikerült egy 
alig használt modern elektromos sütőt vásárolni. Ezúton szeretnénk megköszönni Márta Jánosnak és Németh 
Jánosnak a beszerzésben való közreműködésüket. Köszönjük a makói egykori asztalos vállalkozónak, Horváth 
Zoltánnak, hogy elektromos sütőnknek szekrényt készített és Balázs Zoltánnak a szekrény kiszállítását.  

Kovács Sanyinak is köszönettel tartozunk, amiért kicserélte az óvoda kapujának zárszerkezetét. 
A Napraforgó csoportosok januárban téli vadlesen és kökénygyűjtő túrán vehettek részt egyik csoporttársuk 

nagyszüleinek köszönhetően. Prónai Béla és kedves felesége lovas kocsival vitték egy határszéli körútra a 
legkisebbeket. A kis csapat vidám énekléssel, mondókázással zengte be a téli álmát alvó mezőt. Nem is csuda, hogy 
a vadakat csak távcsővel tudták meglesni. Az útszéli fagy csípte édes kökényt legtöbben életükben először 
kóstolták meg. Hoztak belőle az oviba is. Köszönjük az élménygazdag kirándulást a kincset érő nagyszülőknek. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kiszombori óvoda 2013 februárjában ünnepli alapításának 130. évfordulóját. Gyermekprogramokkal, 
megemlékezéssel várjuk a legkisebbeket, szüleiket, nagyszüleiket, a régi kedves kollégáinkat, valamint a 
környékbeli óvodai dolgozókat és minden kedves érdeklődőt 2013. február. 25 –én közös emlékezésre, 
születésnapozásra. 

Március elején tervezzük az óvodai beíratkozást. A pontos időpontról plakátokon fogjuk tájékoztatni az 
érintetteket.   

A szülők kifejezett kérésére ismét megrendezésre kerül az ovibál, melynek bevétele - most is mint minden 
évben - az ovis gyermekeket fogja gazdagítani. Ez lesz a sorban a 16. alkalom, ahol a támogatók egy kellemesen 
együtt töltött estével nemcsak önmaguk szórakozásához, de községünk gyermekeinek óvodás életéhez is 
hozzájárulhatnak. A bál célját több módon is segíthetik. Elsősorban természetesen részvételükkel. Ezen túl 
tombolatárgyakkal és az alapítványt támogató felajánlásaikkal. A bál időpontja: 2013. március 16. szombat este 
19 óra. 

Szeretettel váruk minden szórakozni vágyó és segítő szándékú felnőttet. Amit mi biztosítunk: finom 
vacsora, jó zene és hangulat.  

 
 

 

ÖÖSSSSZZMMŰŰVVÉÉSSZZEETTII  GGÁÁLLAA  MMÁÁRRCCIIUUSS  1144--ÉÉNN  
 

Képzőművészeti alkotásokat várunk kiszombori alkotóktól a 2013. március 14-én, 16 órakor az Ady Endre 
Művelődési Házban a tavaszi ÖSSZMŰVÉSZETI GÁLA alkalmából nyíló KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS 
megrendezéséhez! Téma szabadon választható, technikai megkötés nincs. A munkákat kiállítható formában, 
névvel, címmel ellátva kérnénk leadni az Ady Endre Művelődési Házban 2013. 03. 08-ig! A kiállítás március 29-ig 
megtekinthető.  
Várjuk alkotásaikat, melyeket szívesen megmutatnának Kiszombor közönségének! 
 
 

 

 

 

 

BBööllccssőőddéénnkk  kkaarrááccssoonnyyaa  
  

A bölcsőde kis lakói, szülőkkel, nagyszülőkkel és a kisgyermeknevelőkkel ünnepelték a karácsonyt 
intézményünkben. Jó volt nézni, hogy milyen sokan megjelentek ezen a szép ünnepen.  

A bölcsőde vezető köszöntője után, vendéglátás következett, finom mézeskaláccsal kínáltuk meg a gyerekeket 
és szülőket egyaránt. Ezután az ajándékok kibontására került sor. A gyerekek örömmel vették birtokba a szép új 
játékokat. A Huncutka Alapítvány egy kis zenés műsorral színesítette meg az ünnepet, amelybe a gyerekek is és 
szülők is örömmel bekapcsolódtak.  
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Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a kiszombori Dáridó csapatának az önzetlen felajánlásért, a kedves 
szülőknek, valamint a kiszombori lakosoknak, hogy adományaikkal hozzájárultak a gyerekek örömteli 
karácsonyához. 

Külön köszönetet szeretnénk mondani az Önkormányzatnak, hogy 16 db. Trappola triciklivel gazdagodhatott 
bölcsődénk játékkészlete, és egy-egy karácsonyi csomaggal lepték meg a gyerekeket. 

Következő programunk a farsang. Családi délelőtt keretében búcsúztatjuk a telet, február 21- én, 9 órától. 
Várjuk a kedves szülőket, nagyszülőket. 
 

 

KKaarrááccssoonnyyii  üünnnneeppsséégg  aazz  IIddőősseekk  kklluubbjjáábbaa!!  
 

Karácsonyi ünnepségre gyűltek össze a Napraforgó nappali ellátás résztvevői családtagjaikkal és meghívott 
vendégeinkkel 2012. december 21-én az Ady Endre Művelődési házba. Az ünnepi műsorra klubtagjaink 
,,Betlehemes pásztorjátékkal” készültek., melyet a Csapó házaspár hangszeres kísérete tette fennköltebbé. A közel 
90 főnyi ünneplő közönség a karácsonyi versek hallgatása közben is meghitt  perceket élhetett át. Góg János 
nyugdíjasunk megtekintésre rendelkezésünkre bocsátotta a saját készítésű kézimunkáit. ,,Az Elesettekért,, 
Alapítvány  támogatta  a klubtagok karácsonyi ajándékát. Minden fellépőnek köszönjük a felkészülést, továbbá a 
művelődési ház dolgozóinak a segítségüket, illetve a helyet, mert már „kinőttük” az Óbébai utcai társalgót és 
ebédlőt. A műsor után a klubtagok által készített házi sütemények elfogyasztását a jelenlévők kötetlen beszélgetése 
követte. 
 

 

ÚÚjjéévvkköösszzöönnttőő--  BBaattyyuuss  mmuullaattssáágg!!  
 

A 2013. évet hangulatos, jókedvű ,,Batyus Újévköszöntő” mulatsággal kezdték nyugdíjas klubtagjaink.. Az 
összejövetelen Kunné Horváth Izabella köszöntője után koccintottak a vendégek, ezt követően kezdődött a bál: 
tánc, vidámság, móka, kacagás. A hangulatot fokozta az élőzene. 

Mint már több alkalommal, most is a ,,batyuk”, asztalok roskadásig megteltek finomságokkal. Kora estig 
mulattak önfeledten vendégeink. 

Voltak, akik a beszélgetést részesítették előnyben, azonban a többség hagyománnyá szeretné tenni, hogy együtt 
köszöntsük az új évet táncos mulatsággal. Ennek köszönhetően is megfogalmazódott: legyenek kéthavi 
rendszerességgel zenés délutánok. A kérésnek nagy örömmel igyekszünk eleget tenni.  

Nappali ellátás dolgozói 
 

 

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

 

1. (PÉNTEK)  10 ÓRA REJTVÉNYFEJTŐ DÉLELŐTT 
4. (HÉTFŐ)  10 ÓRA TORNA, VÉRNYOMÁS,-VÉRCUKOR,- TESTSÚLYMÉRÉS  
5. (KEDD)      1430 ÓRA KATOLIKUS IMAÓRA 
6. (SZERDA)      14 ÓRA  ,,NÓTAFA,, NÉPDALKÖR  
7. (CSÜT.) 10 ÓRA TORNA,   14 ÓRA ,, FÜRGELÁBAK ,,  
8. (PÉNTEK)  10 ÓRA VISSZATEKINTÉS: DVD-RŐL, KI MIT TUD!  KARÁCSONY  
11. (HÉTFŐ)  10 ÓRA TORNA, VÉRNYOMÁS,-VÉRCUKOR,- TESTSÚLYMÉRÉS  

11 ÓRA  ,,ASZTALI BESZÉLGETÉSEK,, ULICSÁK- SZABÓ ÁGNES VEZETÉSÉVEL  
12. (KEDD)      14 ÓRA ,,NÓTAFA,, NÉPDALKÖR, FÜRGELÁBAK 
13. (SZERDA)      14 ÓRA  ,,FÜRGELÁBAK,, 
14. (CSÜT.)  10 ÓRA TORNA , BESZÉLGETÉS: BUSÓJÁRÁS EREDETE 
15. (PÉNTEK)   14 ÓRA FARSANGI MULATSÁG,VENDÉGEINK A NŐKLUB TAGJAI, (ADY 

ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ) 

18. (HÉTFŐ)  10 ÓRA TORNA, VÉRNYOMÁS,-VÉRCUKOR,- TESTSÚLYMÉRÉS  
19. (KEDD)      14 ÓRA  ,,NÓTAFA,, NÉPDALKÖR 
20. (SZERDA)  10 ÓRA KÉZIMUNKA KÖR 
21. (CSÜT.)  10 ÓRA TORNA  
22. (PÉNTEK)  10 ÓRA A JÁTÉK LENDÜLETBE HOZ: TÁRSAS JÁTÉK 
25. (HÉTFŐ)  10 ÓRA TORNA, VÉRNYOMÁS,-VÉRCUKOR,- TESTSÚLYMÉRÉS 
26. (KEDD)      14 ÓRA ,,NÓTAFA,, NÉPDALKÖR 
27. (SZERDA)  14 ÓRA KISKALENDÁRIUM: FEBRUÁRI HAGYOMÁNYOK, NÉPSZOKÁSOK 
28. (CSÜT.)  10 ÓRA TORNA   14 ÓRA ,,FÜRGELÁBAK,, 
1. (PÉNTEK)  10 ÓRA VISSZATEKINTÉS: KÖZÖS TALÁLKOZÓK, ÉLMÉNYEK, FOTÓK MEGTEKINTÉSÉVEL 
 

Nappali ellátás dolgozói 
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AA  JJÁÁRRÁÁSSII  HHIIVVAATTAALL  ÜÜGGYYSSEEGGÉÉDDJJEE  KKIISSZZOOMMBBOORROONN  
 

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói Járási Hivatalának ügysegédje képviseli a hivatalt, ill. hivatali ügyeket 
intéz a kiszombori Polgármesteri Hivatalban annak nyitvatartási idejében. 
Járási ügyeikkel kapcsolatban útbaigazításért, bizonyos területeken ügyintézésért keressék a kiszombori 
ügysegédet. 
 

 

Makói Járási Hivatal 
6900 Makó, Hollósy Kornélia u. 2/A 
Tel: 62/561-696 Fax: 62/561-695 

 

Weszely Tamás - Járási Hivatal Vezető - 62/681-424 - weszely.tamas@makojaras.csmkh.hu 
 

Okmányiroda ügyfélfogadási ideje  Hatósági osztály Szociális iroda 
ügyfélfogadási ideje  

Hétfő  8.00-12.00 és 13.00-16.00  Hétfő  8.00-12.00  
Kedd  8.00-12.00  Kedd  Szünetel  
Szerda  13.00-12.00 és 13.00-17.30  Szerda  8.00-12.00 és 13.00-17.30  
Csütörtök  8.00-12.00  Csütörtök  Szünetel  
Péntek  8.00-12.00  Péntek  8.00-12.00  

 

Járási Gyámhivatal - 62/561-696 

6900Makó, Hollósy Kornélia u. 2/A 
Dr. Panyor Anett - Járási Gyámhivatal Vezető  
Tel: 62/561-680 e-mail: panyor.anett@makojaras.csmkh.hu 
 

Gyámhivatal ügyfélfogadási ideje  
Hétfő  8.00-12.00  
Kedd  Szünetel  
Szerda  8.00-12.00 és 13.00-17.30  
Csütörtök  Szünetel  
Péntek  8.00-12.00  

Járási Földhivatal  
6900 Makó, Széchenyi tér 6. 
Tel: 62/211-422 - Fax:62/211-422  
 

Járási Földhivatal ügyfélfogadási ideje  
Hétfő  8.00-11.30 és 13.00-15.00  
Kedd  8.00-11.30  
Szerda  8.00-11.30 és 13.00-15.30  
Csütörtök  8.00-11.30  
Péntek  Szünetel  

 

Járási Munkaügyi Kirendeltség    Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal 
6900 Makó, Deák F. u. 6     6900 Makó, Széchenyi tér 22 
Fax: 62/213-660Tel: 62/213-553    Tel: 62/213-622 Fax: 62/213-622 
 

Járási Munkaügyi Kirendeltség 
ügyfélfogadási ideje  
Hétfő  8.00-15.00  
Kedd  8.00-15.00  
Szerda  8.00-18.00  
Csütörtök  8.00-15.00  
Péntek  Szünetel  

 

 

TÁJÉKOZTATÓ AZ IVÓVÍZ ARZÉN SZENNYEZETTSÉGÉRŐL VÁRANDÓSOKNAK, GYERMEKVÁLLALÁST 
TERVEZŐKNEK ÉS KISMAMÁKNAK 

 

Mi az arzén?  
Az arzén a fél-fémek közé tartozó, acélszürke, fémes fényű kristályos, íztelen és szagtalan, mérgező anyag, amely 
elsősorban a földkéreg kőzeteiben fordul elő. 
Hogy kerülhet arzén az ivóvízbe?  
Az arzén az esetek túlnyomó többségében geológiai eredetű; a mélyebb víztartó rétegekben fordul elő, és onnan 
kerül az ivóvízbe. Emberi tevékenység következtében is szennyeződhet a környezet arzénnel. 
Van-e határérték az ivóvíz arzén tartalmára?  
Az EU ivóvíz minőségi Irányelve és az azzal harmonizált magyar 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet szerint 10 
mikrogramm/liter (μg/L) az arzén határértéke az ivóvízben.  
Van-e arzén az élelmiszerben?  
Igen, de többnyire szerves arzén vegyületek formájában, amelyek sokkal kevésbé veszélyesek, és nem 
halmozódnak fel a szervezetben, mint a szervetlen formák.  
Van-e arzén az anyatejben?  
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Nincs, mivel az édesanya által a vízzel vagy az élelmiszerekkel elfogyasztott arzén nem jut át az anyatejbe. Kevert 
vagy tápszeres táplálás, teáztatás esetén figyelembe kell venni az ivóvíz arzén koncentrációját.  
Az arzénnek milyen egészségi hatásait ismerjük?  
Az ivóvízben előforduló koncentrációk hosszan, évtizedeken át tartó bevitel esetén csak sok év után okozhatnak 
észrevehető tüneteket. Ezek elsősorban bőrtünetek, fokozott elszarusodás, a bőr pigmentációjának növekedése 
vagy éppen csökkenése.  
Miért veszélyeztetettebbek a várandósok és a kisgyermekek?  
A gyermekek szervezete, különösen a fejlődő központi idegrendszer érzékenyebb az arzén hatására. Emellett a 
gyermekek a testtömegükhöz képest több vizet (és így több arzént is) fogyasztanak, mint a felnőttek. Az arzén átjut 
a méhlepényen, és befolyásolhatja a magzat egészséges fejlődését. Az ivóvíz magas arzéntartalma megnöveli a 
spontán vetélés kockázatát.  
Honnan tudhatom meg, hogy mennyi arzén van az ivóvizemben?  
Az ivóvíz arzéntartalmát a szolgáltató a vonatkozó jogszabály szerinti gyakorisággal köteles meghatározni.  
Mire használható az arzénes víz?  
Iváson és ételkészítésen kívül bármilyen háztartási célra biztonsággal használható, beleértve a fürdést, mosást, 
mosogatást, locsolást is.  
Tanácsok várandósok és kisgyermekes anyák részére  
Ne fogyasszon és gyermekének se adjon határérték feletti arzéntartalmú ivóvizet!  
Ne fogyassza saját ásott vagy fúrt kútja ellenőrizetlen minőségű vizét!  
Ne használja tápszer vagy ételkészítésre sem!  
Amennyiben háztartási ivóvíz-utótisztító berendezést használ, tájékozódjon, hogy a készülék engedélyezett-e, 
alkalmas-e arzén eltávolítására, és típusa megfelel-e az Ön ivóvizének kezelésére. Mindig tartsa be a használati és 
karbantartási útmutatót, ellenkező esetben veszélynek teheti ki magát és családját!  
    Forrás: https://www.antsz.hu/data/cms42129/vedonoi_tajekoztato_ME.pdf 
 TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:  
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat honlapja: http://www.antsz.hu  
Országos Környezetegészségügyi Intézet honlapja: http://oki.antsz.hu 
 
 

 

 
 

A „Kiszomborért” Alapítvány az idén is fogadja felajánlásaikat, ha szívesen támogatnák adójuk 1 %-ával a község 
környezetéért, műemlékeiért, közösségi életéért ténykedő alapítványt. 
Adószámunk: 19082930-1-06 
 

Köszönjük támogatásukat.       a Kuratórium tagjai nevében Endrész Erzsébet 
 

 

Kérjük, ajánlja adója 1 %-át a községünkben sok-sok hagyományos programot szervező 
 Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör részére. 

 

Egyesületünk célja:  Hagyományápolás. 
- Minél szélesebb körben megismertetni a lakossággal Kiszombor történetét, érezzék ezáltal is magukénak a helyet, 
ahol élnek. 
- A község hagyományainak felelevenítése, megőrzése, széles körű megismertetése. 
- Helytörténeti Gyűjteményünket, amely a községi önkormányzat tulajdonában áll, rengeteg tárgyat, iratanyagot 
tartalmaz, folyamatosan bővítjük, az ifjúsággal megismertetjük a régmúlt embereinek életét.  
- Kutatómunkát végzünk, visszaemlékezéseket gyűjtünk községünk múltjával kapcsolatban, megőrizve azokat az 
utókor számára. 
- Községünk környezetének óvása. 
-Műemlékvédelem. 
Aki egyetért célkitűzéseinkkel, és van lehetősége, kérjük, támogasson bennünket. 
Adószámunk: 18479342-1-06 Számlaszámunk: 56800016-10007833 
 

A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör  tagsága nevében Endrész Erzsébet 
 

 

Tisztelt Kiszomboriak! 
 

Alapítványunk szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akik adójuk 1%-át felajánlották a „Kiszombori 
Diákokért” Alapítvány részére. Ezt az idei adóbevalláskor is megtehetik a következő adatokkal: 

Név: A „Kiszombori Diákokért” Alapítvány 
Adószám: 18457043 – 1 – 06 
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A befolyó pénzösszeget a kiszombori tanulókra fordítjuk: tanulmányi és sportversenyek díjazása; kiemelkedő 
sikereket elért tanulók díjazása; tanulmányi versenyek nevezési díjainak átvállalása; iskolai versenyek és 
rendezvények lebonyolítása; tanulási körülmények javítása; év végi jutalmazások.  
 

 

Alapítványunk 2012-ben 137 000-Ft adományt kapott, a rendelkezett Adó 1%- ából. 
Hadd köszönjük meg ezúton is mindenkinek, aki ilyen módon is támogatja munkánkat. 

Kérjük, adója 1%-áról 2013-ban is rendelkezzen alapítványunk számára! 
A kedvezményezett adószáma:18465954-1-06 

A kedvezményezett neve: „Mosolygó Gyermekarcok” Alapítvány 
 

Köszönjük, hogy a jövőben is a mi javunkra dönt, ez gyermekeink örömét, mosolyát gyarapítja. 
 

Harkai Józsefné, a kuratórium elnöke 
 

 

A 2013 –as évre izgalmas programokra terveztünk, melyekre ezúton is szeretettel invitáljuk községünk lakosait. 
Figyeljék plakátjainkat és élvezzék programjainkat.  
Egyesületünket ez évben is támogathatják felajánlásaikkal is.  
Többek között így év elején adójuk 1%-ával.  

Kiszombori Szabadidős és Természetbarát Sportegyesület 
Adószám: 18472730-1-06 

Különböző programjainkat is támogathatják felajánlásaikkal, valamint örömmel látjuk tagjaink sorában azokat, 
akik céljainkkal egyetértve tevékeny részvételükkel kívánnak együttműködni egyesületünkkel. Érdeklődni lehet a 
kzszte@gmail.com e-mail címen, személyesen pedig minden első csütörtökön 17 órától az Ady Endre Művelődési 
Házban tartjuk tagsági megbeszéléseinket. 
 

 

Kiszombori  Sporthorgász Egyesület  
 

A Kiszombori Sporthorgász Egyesület ezúton is köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2010. évi személyi 
jövedelemadójuk 1 %-át egyesületünk javára ajánlották fel. 

Kérjük, a 2011. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át is egyesületünk részére ajánlják, segítve ezzel munkánkat. 
Egyesületünk adószáma: 18452275-1-06 
www.valyogos.hu                     vezetőség 
 

 

 

 

 

 

RRöövviidd  bbeesszzáámmoollóó  KKiisszzoommbboorrii  SSzzaabbaaddiiddőő  ééss  TTeerrmméésszzeettbbaarráátt  SSppoorrtteeggyyeessüülleett  
  22001122  éévvii  tteevvéékkeennyyssééggeeiirrőőll,,  vvaallaammiinntt  eezzéévvii  tteerrvveeiirrőőll  

 

Egyesületünk a 2012 év tervezésénél igyekezett alacsony költségvetésű programokat, feladatokat összeállítani inkább a 
tagság aktív munkájára, illetve támogatók felajánlásaira építve. Az alapszabályunkban rögzített célok mellett igyekeztünk a 
szervezeti működését is minél inkább megfeleltetni az előírtaknak. Ehhez első alkalommal pályáztunk a NEA Mobilitás és 
alkalmazkodás kollégiumának működési célú pályázatán. A pályázatunk sikeres volt, 250.000 Ft-ot nyert egyesületünk, 
melyen notebookot, nyomtatót, fényképezőt vásároltunk. Valamint az adminisztratív munkához szükséges kellékeket. A 2011. 
évi adó 1 %-os felajánlásokból 39.210 Ft került számlánkra, melyet az egyesület működtetésére, illetve a 2013. év 
programjaira használunk fel. 
2012 –ben sok sikeres programot tudunk a hátunk mögött.  

Februárban a  hóesést kihasználva szerveztük meg „szánkó party” címmel első ez évi családi délutánunkat. 12-én a 
vasárnapi ebéd után, forró teával, forralt borral vártuk az érdeklődőket a töltésen egy közös játékos vetélkedőre. Helyi 
vállalkozók felajánlásait összegyűjtve díjaztuk a legügyesebbeket. Támogatóink voltak: Gábor Zsuzsa és Szabóné Uracs Ildikó 
vállalkozók édességekkel, és Sarnyai László a kiszombori gátőr áram- szolgáltatással.  

Március 17-én buszos kirándulás keretében 31 fővel ellátogattunk a keceli Pintér Művek Hadtörténeti Múzeum és 
Haditechnikai Parkba. Március 15-e kapcsán Kiskörösön Petőfi szülőházánál emlékműsorral és koszorúval tisztelegtünk 
nagy költőnk, forradalmárunk és nemzeti hősünk előtt. Hazafelé nem hagyhattuk ki Kiskunmajsán az ország első és mindmáig 
egyetlen ötvenhatos múzeumát sem. Csapatunk közös énekléssel és virágok elhelyezésével adózott a hősök emlékének.  

Április 14-ére mátrai teljesítménytúrára invitáltuk a bátrakat. A Mátrabérc Teljesítménytúra 26 km-es résztávján, a 
Muzslán, 8 fő indult el, és sikeresen teljesített is. Az erőpróbán résztvevőket további 4 segítő támogatta, akik többek között a 
szállításunkról gondoskodtak. Így együtt 12 fővel vettünk részt ezen a megmérettetésen.  

Május utolsó vasárnapján, a községi szintű gyermeknapon népi játékokkal, trambulinnal és arcfestéssel vettünk részt.  
Július 6-án indultunk az immár hagyományos mártélyi kerekezésünkre. Ebben az évben három naposra bővült 

programunk keretében szerepelt sportos családi vetélkedő, sátorozás, erdei terepkerékpározás, gyalogos tanösvény-túra, 
csónakozás, csobbanó party …. stb. Majd 9-én a haza vezető utunkat ismét kerékpárral tettük meg. E programunkon – a fél 
napra ellátogatókkal együtt - 22 fő vett részt. 
Július-augusztusban népi játékok elkészítésével és felállításával csatlakoztunk a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör 
által szervezett kukorica útvesztő programhoz. A játékok nagy érdeklődésnek és igénybevételnek örvendtek.  
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Július 29-én vasárnap a kiszombori közösségi napok keretében megrendezett „II. Kalandtúra” című program 
megszervezésében, lebonyolításában közreműködtünk. Ez alkalommal már gyakorlottabban és sokkal gördülékenyebben 
tettük mindezt.  

Augusztus 17-20 között természetjáró és felfedező túrát tettünk a bihari hegységben.  A 24 fős csapat minden tagja 
hősies kitartásáról tett tanúbizonyságot, hiszen alföldhöz szokott tagjaink számára nem kis erőpróbát jelentett a csúcsok, 
barlangok, vízesések, dolinák, víznyelők, sziklaszorosok s még megannyi természeti gyönyörűség felfedezése. Sokszor foggal 
és körömmel is kapaszkodva és fenéken csúszva történő megközelítése. A látvány azonban minden nehézségért kárpótolt 
bennünket. Ezért elhatároztuk, mihamarabb vissza fogunk térni a még általunk felfedezetlenül maradt szépségek 
meghódítására. 

Szeptember 30-án tizenhárman elkerékpároztunk a 22 km-re lévő óföldeáki árokkal és fallal körülvett, középkori 
eredetű, gótikus, erődített templomhoz. A templom mellett lévő parkban kis piknikkel gyűjtöttünk erőt a hazaútra. Visszafelé 
az egykori Návay – kastélyt is meglátogattuk. 

Az előzetes tájékozódás után, novemberben elkezdtük a Maros-part rendezését az egykori zombori strandnál. Itt 
szeretnénk a ferencszállásihoz hasonló pihenő helyet kialakítani az idelátogatók számára. Ekkor a terület aljnövényzettől és 
hulladékoktól való kitakarítását végeztük el.   

December 8-án II. alkalommal hívtuk az érdeklődőket madáretető készítésre. Ez alkalommal „Kertjeink madárvilága, 
odúlakó madarak megtelepítése, téli etetés” - címmel, vetítéssel egybekötött előadást is megtekinthettek, dr. Molnár Gyula 
biológus, ornitológus, természetfotós, természetvédő, a Magyar Madártani Egyesület Csongrád Megyei Helyi Csoportjának 
elnöke előadásában. Örömmel tapasztaltuk, hogy a hirtelen jött hóvihar ellenére is akadtak érdeklődők. 

A 2013 –as évre is hasonlóan izgalmas programokat terveztünk, melyekre ezúton is szeretettel invitáljuk községünk 
lakosait. Figyeljék plakátjainkat, és élvezzék programjainkat.  

Örömmel látjuk tagjaink sorában azokat, akik céljainkkal egyetértve, tevékeny részvételükkel kívánnak együttműködni 
egyesületünkkel. Érdeklődni lehet a kzszte@gmail.com e-mail címen, személyesen pedig minden első csütörtökön 17 órától az 
Ady Endre Művelődési Házban, ahol tartjuk tagsági megbeszéléseinket. 
 

“Aki meg akar tenni valamit, talál rá módot, aki nem, az talál kifogást.” (Stephen Dolly) 
Kenyeres Sándor, az egyesület elnöke 

 

 

2013. évi programterv 
Program dátum leírás 

Szánkózás – hó esetén 2013. január-február 
játékos családi szánkóverseny a töltésoldalon az 
időjárás függvényében 

Mohács busójárás 2013. január-február kirándulás Mohácsra 
Látogatás a szolnoki 
Repülőmúzeumba 

2013. március 16. buszos kirándulás az egyesület szervezésében 

Maros-parti pihenő rendezése 2013. március   

Töltés-túra 2013. április - május.  
kerékpáros túra a töltésen a Maros – Tisza 
torkolatig 

Gyermeknap 2013. május utolsó szombat részvétel a faluszintű gyermeknapon 

Számháború 2013. június vége 
gyermek számháború szervezése a Maros Kara 
Tíz egyesülettel közösen 

Hétvégi kirándulás Gyulára 2013. május, június,   

Szentendre 2013. június 1. 
Részvétel a Kiss Mária Hortensia Honismereti kör 
által szervezett kiránduláson 

Mártélyi kerékpáros túra 2013. június 28-30. 
3 napos kerékpáros túra Mártélyra, vetélkedővel 
egybekötve 

Kukorica-útvesztő 2013. július 13 – augusztus 11. Közreműködés népi játékokkal 
Kalandtúra szervezése a Kiszombori 
Közösségi Napokon 

2013. július  
részvétel a szervezésben és egy állomás 
működtetésében 

Kirándulás Torockóra 2013. augusztus 16-20. természetjáró túra  
Pádis 2013. szeptember visszatérés a Bihari-hegységbe 
Székelyföldi kirándulás a Kiss Mária 
Hortensia Honismereti körrel 

2013. október   

Legyen a madaraknak is karácsony 2012. december 
Madáretető-készítés gyerekekkel és szüleikkel , 
majd etető kihelyező túra 

Taggyűlések minden hónap első csütörtök 
Ady E. Művelődési Házban – aktuális programok 
megbeszélése 

 

 

AA  HHOONNIISSMMEERREETTII  KKÖÖRR  HHÍÍRREEII  
 

Február 6. – Közös est támogatóinkkal, segítőinkkel 
 

Hagyományosan minden évben farsang kezdetén közös gondolkodásra, beszélgetésre hívjuk a kiszombori 
közösség érdekében ténykedő civil szervezeteket, támogató-partner önkormányzatunkat, segítő barátainkat 
köszönetünk jeléül. 
Szép számmal elfogadták meghívásunkat, és mi kis ajándékkal, amiket hetek óta készítgettünk, szíves 
vendéglátással, asszonyaink által sütött farsangi fánkkal kedveskedtünk nekik. 
Ilyenkor felelevenítjük előző évi programjainkat, és keressük a jövőre vonatkozó együttműködés lehetőségeit. 
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Helytörténeti Gyűjteményünket az elmúlt időszakban gyarapították: Duruczné Ocskó Edit, Borsiné Engi Katalin, Csehné 
Szűcs Erzsébet, Majorosné László Edit, Szőke László, Száz Tibor, Gábor Istvánné. 
 

 

Padlástakarítás Kiszomboron 
 

Ne dobja ki régi tárgyait, fényképeit, újságokat a padlásról. Honismereti körünk megőrzi az utókornak ezeket. A 
fényképeket szkenneljük, ha emlékek, visszaadjuk. Kérjük, jelezze a kzhonismeretikor@gmail.com címre, ha szívesen 
kölcsönadná régi képeit, vagy tárgyakat adományozna a Helytörténeti Gyűjteménynek. 

Most Borsi Sándor, pártoló tagunknak a Rónay-kastély parkjának terveihez nagy szüksége lenne régi, kastélyt ábrázoló 
képekre. 
 

A kzhonismeretikor.hu oldalon látható, mennyi képet gyűjtöttünk már össze. 
(http://kzhonismeretikor.hu/sites/gallery/RK/index.html) 
Nézzen bele, csodálkozzon el, nosztalgiázzon Kiszombor régi képein. Várjuk jelentkezésüket. 
 

 

Honismereti tábor - 2013. július 8-12. 
Táborunk az útvesztő előtti héten lesz ismét. Szeretnénk, ha a falunkban a nyári szünetben minél több táborozási lehetőség 
lenne a gyermekek számára, és nyilván ezek más-más időpontban legyenek, segítve a szülőket a gyermekek nyári 
elhelyezésében. 
 

 

Kirándulás Erdélybe  
 

A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör 5 napos túrájához lehet csatlakozni, aki szeretné bejárni Erdély szép tájait velünk. 
 

Idő: 2013. október 9-13. 
Kirándulás költsége: 40 000 Ft + 50 Lej + költőpénz. 
Ellátás: családoknál szállás, bőséges reggeli és vacsora. Egy helyen szállunk meg 4 napig, és onnan csillagtúraszerűen indulnak 
a programok. 
 

Útvonal:  
1. nap -Kiszombor-Makó-Segesvár-Agyagfalva – szállás elfoglalása. 
2. nap –Agyagfalva-Székelyudvarhely- Szejke-Farkaslaka-Korond-Parajd-Szováta. 
3. nap -Agyagfalva-Somlyó-Mádéfalva-Gyergyó-Békás-szoros-Zetelaka- Gyilkos-tó 
4. nap -Agyagfalva-Csíkszereda-Mikó vár-Tusnádfürdő-Makovecz-templomfürdő-Szent Anna-tó-Vargyas-Kicbacon(Benedek 
Elek szülőháza) 
5. Agyagfalva-Székelykeresztúr(Petőfi-körtefa)-Medgyes-Gyulafehérvár(Székesegyház)-Déva-Kiszombor 
 

Az illető helyeken a fő látnivalókat nézzük meg. 
A bekerülési összeg útiköltség részét május 15-ig szükséges befizetni, ez 16 000 Ft. Ez a foglaló. Várjuk a kalandra vágyók 
jelentkezését a kzhonismeretikor@gmail.com levélcímre, ill. a 30-499-8686-os telefonszámra. 
 

 

A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör 2013-as munkaterve 
 

Január 
-éves program elfogadása 
-kártyanaptár 
-újévi köszöntő,  
-csigacsináló esték  
-kosárkötő tanfolyam 

Február 
-A községben lévő civil szervezetek, 
-képviselő-testület, támogatók,  
-pártolók tanácskozása a K M H H K-rel,  
-az éves munka összehangolása 
-busós téltemetés, táncház 

Március 
-14-ei rendezvény támogatása,  
-ünnepi műsor 1848 emlékére 
 

 

Április 
-húsvétoló 
-keresztek meszelése  
-útmenti keresztek felújítási munkálatai 
 

Május 
-községi gyermeknap támogatása 
-egynapos kirándulás (Szentendre- Visegrád) 

 
 

Június 
-Zenés Nyári Esték - népzene 
-Szent Iván-éji tűzugrás  
és nemzetközi néptáncos találkozó 
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Július 
-útvesztő 
-Aug. 19. Szent István-napi 
ünnepség koncert a templomban 
-Zenés Nyári Esték 
 
 

Augusztus 
-Kulturális Örökség Napjai 
a Helytörténeti Gyűjtemény és a 
Rotunda nyitva tartása 
-Honismereti Nap -  a község 
műemlékeinek megnyitása a 
lakosság számára 

Szeptember 
-Okt. 6-ai emlékműsor, fáklyás 
felvonulás 
-Kirándulás – október 9-13.- Erdély 

 

Október        November 
kártyanaptár-munkálatok, nyomdai előkészítés    Luca-napi bolondságok 
Adventnyitás- betlehemállítás- aranykapu vásár    Gyűjtés a szeretet jegyében – jótékonysági est keretében 
 
  
  
  
 

KEDVES  KISZOMBORIAK! 
 

Kulturált helyszínt biztosítunk családi-, baráti társaságok rendezvényei: 
osztálytalálkozók, születés-és névnapok, ballagások, árubemutatók 
számára. Távolról érkező rokonai, ismerősei részére kényelmes, modern 
szálláshelyet kínálunk.  

A makói HAGYMATIKUM: gyógy-, termál-és élmény-fürdőbe 
20%-os fürdőbelépőjegy-kedvezményt biztosítunk vendégeinknek! 
Helyszín:  TÓ-PARTY PANORÁMA PANZIÓ, 

KISZOMBOR, TÓ u. 2. 
Falusi Turizmus Np. Bt. 

ELÉRHETŐSÉGEK, SZÁLLÁSFOGLALÁS:  
Tel.: 06-20/ 380-11-59 vagy  06-30/ 54-99-212 
Email:  kiszomborpanzio@gmail.com Web:    www.falusihorgaszturizmus.hu 
 

 

ZZ OO MM BB OO RR II   GG AA ZZ DD AA   ÁÁ RR UU HH ÁÁ ZZ   
KISZOMBOR,           JÓZSEF ATTILA U. 13. sz.

 

- lemosó permetszerek, gyomírtók 
- permetező alkatrészek (Magyar) 
- talicska és puttony 
- ásó, lapát, villa, lombgereblye 
- cirokseprű, szerszámnyelek 
- kőműves szerszámok, purhab 
- szilikon és acryl tömítők 

- KPE idomok és cső 
- PVC idimik és csövek 
- kerékpár tömlők és köpenyek 
- jó minőségű virágföldek 
- NPK műtrágya, ammónium nitrát 
- telefonfeltöltés (Telenos, T-mobile, Vodafone) 

 

MEGÉRKEZTEK A TAVASZI VETŐMAGOK!! 
               Nyitva: H.-P: 7:00-17:00     Szo.: 7:00-12:00  Telefon: 06 20 364 89 75 
 

  

   KEDVES KISZOMBORIAK! 
 

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

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

Ugyanitt HÁZI JELLEGŰ SAVANYÚSÁGOK is kaphatók! 

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

 

KUTYA- MACSKA ÉS HOBBYÁLLAT ELEDEL 
A Szegedi u. 17. sz alatt lévő kutya-, macska és hobbyállat- eledel 
boltban olcsó áron vásárolhat: 
 

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

- madaraknak magvakat, étrendkiegészítőket, vitaminokat, 
madáreleséget, kalitkát. 

- díszhalaknak haltápokat, szárított eleséget, akváriumot, vízlágyítót.  
-  kis hobbyállatoknak (degu, csincsilla, hörcsög): tápokat, vitaminokat, 

csonterősítőt. 
 
 
 

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

Mővelıdési Ház. e-mail: aemhaz@gmail.com. Nyomdai elıkészítés: Kiszombor, Szegedi út 13. 


