
1 

  
  
  
 
 

EEBBOOLLTTÁÁSS  
 

Tájékoztatjuk az ebtulajdonosokat, hogy a nagyközség Polgármesteri Hivatala előtt a következő időpontokban  
eboltás lesz: 

 
     2012.   május 15. (kedd)  1400-1700-ig 

május 22. (kedd)  1500-1700-ig 
           május 26. (szombat)      700-900-ig 
 
Az oltás díja ebenként:    3.200,-Ft 

       A kiszállási díj az állattartás helyére egységesen 500,- Ft. 
Új oltási könyv: 130,- Ft 
(Az Állatorvosi Kamara által meghatározott díjak.) 
 

Az új sorszámos eboltási könyvet kérjük, hozzák magukkal!  
A veszettség elleni védőoltást törvény írja elő, be nem tartása szabálysértési eljárást, bírságot von maga után. 
A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló FVM rendelet alapján: 
Az ebtulajdonos (ebtartó) köteles: 
a.) minden három hónaposnál idősebb ebet - a tudományos-kutatási és laboratóriumi vizsgálati célból zártan 
tartott állatok kivételével - veszettség ellen saját költségén beoltatni az alábbiak szerint:  

1. a három hónapos kort elérteket 30 napon belül, 
2. az első oltást követően 6 hónapon belül, 
3. ezt követően évenként; 

b.) az oltási könyvet megőrizni, azt az immunizálás megtörténtét ellenőrző állategészségügyi hatóság 
felszólítására bemutatni, illetve tulajdonátruházás esetén az új tulajdonosnak átadni, továbbá biztosítani, hogy az 
oltási könyvet a közterületen az ebre felügyelő személy magánál tartsa az oltás érvényességének bizonyítása 
céljából 

Kerületi főállatorvos Makó 
                                       

 

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S  
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 96/2012. (IV. 24.) KNÖT határozata alapján, 
Kiszombor Község Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 28/2005.(XI. 29.) KKÖT rendeletének megfelelően  
 

pályázati eljárás keretében bérbeadás útján hasznosítani kívánja 
 

a Kiszombor, Óbébai u. 6. szám alatti épületben lévő 90 m2 nagyságú - önkormányzati tulajdonú – 
bérlakást  az alábbiakban részletezett feltételekkel: 
 

A lakbér mértéke a Rendelet 1. melléklete alapján kerül megállapításra: 
Komfortos lakás 232, - Ft/m2/hó  
Mindösszesen: 20.880,- Ft/m2/hó 
 

Pályázatot benyújtani legkésőbb 2012. május 21. (hétfő) 15.00 óráig lehet a Polgármesteri Hivatalánál.  
Érdeklődni a 62/525-090 telefonszámon lehet. 
 

 
 

AA  kkééppvviisseellőő--tteessttüülleett  üülléésseeiirrőőll  rröövviiddeenn  
 

Az előző újság megjelenése óta háromszor: február, március és április hónapban ülésezett a képviselő-testület.  
Februári ülését 28-án tartotta a testület a szokásos helyen, a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében. Az 

ülés a polgármester tájékoztatójával kezdődött, melyben az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről, munkájáról 
adott tájékoztatást. 

A következő napirendben a testület az ülésre előkészített és küldött előterjesztéseket vitatta meg.  
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A 2012. évi közfoglalkoztatási programját tervezte meg az önkormányzat a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 2012. 
évi Közfoglalkoztatási pályázati lehetőségéből. Az önkormányzat közfeladatainak ellátására biztosított keretből 
Kiszombor hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra 70 fő alkalmazására adta pályázatát a február 9-től 
december 31-éig terjedő időszakra. A napi 6 órás foglalkoztatás ciklusai a következők lesznek: február 9-től április 
8-ig 10 fő, április 1-től május 31-ig 20 fő, június 1-től augusztus 31-ig 10 fő, szeptember 1-től október 31-ig 20 fő, 
november 1-től december 31-ig 10 fő. A közfoglalkoztatási pályázathoz az önkormányzatnak 2 771 000 forintot 
kell biztosítania.  

A képviselő-testület tájékoztatót hallgatott meg a 2012. évi kulturális programtervről, mely az idei év nagyobb 
rendezvényeit tartalmazta.  

Szintén tájékoztatót kapott a testület a Rónay-kúria étterem üzemeltetőjétől az étterem működéséről, a 
jövőbeli tervekről. 

Az ülés délutáni napirendje együttes ülés volt Ferencszállás és Klárafalva képviselőivel a társulásban 
működtetett intézmények költségvetésének tárgyalása, elfogadása ügyében. 

A gyermekjóléti szolgálat, az óvoda és az iskola költségvetésének közös elfogadása után Kiszombor képviselő-
testülete a település 2012. évi költségvetési rendeletének második változatát tárgyalta és fogadta el. Az állami 
finanszírozás átalakulása, az önkormányzat fenntartásában működő oktatási, nevelési intézményekben várható 
gyereklétszám-csökkenés, továbbá az iskolák 2013-ra tervezett állami fenntartásba kerülése szükségessé tették 
rendkívüli költségvetési vita szervezését is február 10-ére. Ekkor fogadta el a képviselő-testület a költségvetési 
rendelet első változatát, mely az idei évre mutatkozó költségvetési hiány fedezetére keres lehetőségeket. A 
februári soros ülésen a 10-én tárgyaltak alapján előkészített rendeletet vitatta és fogadta el a testület. 
 

Március utolsó keddjén tartotta soron következő ülését Kiszombor képviselő-testülete. Az ülés a Posta 
tájékoztatójával kezdődött, melyben a helyi Posta működéséről kapott információt a testület. Az írásos beszámoló 
és szóbeli kiegészítés mellett a képviselők kérdéseket tettek fel a nyitva tartásról, a kézbesítés rendjéről, 
pontosságáról, a Posta szolgáltatásairól. 

A Posta után a kiszombori Rendőrőrs tájékoztatója következett. A rendőrség minden évben tájékoztatja a 
képviselőket előző évi munkájáról. A tájékoztató Palicz András rendőralezredes, a Makói Rendőrkapitányság 
kapitánya és a helyi őrs vezetője, Mózes János rendőrszázados előadásában hangzott el. 

A beszámolókat követően az ülések állandó napirendjeként a polgármesteri jelentést hallgatták meg 
képviselőink. 

A képviselő-testület napirendre tűzte a költségvetési hiány csökkentését is célzó magánszemélyek kommunális 
adójának bevezetését.  A márciusi ülésre az adónem bevezetésének részletes feltételeiről, lehetőségeiről kapott 
etájékoztatót a testület. Megtárgyalását, vitáját követően az áprilisi ülésre döntési szintű előterjesztésről 
határoztak a képviselők. 

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény 2008-ban jelent meg. Azóta az 
önkormányzatok pályázat útján támogathatják a társadalmi szervezeteket, alapítványokat. Ebben a tárgyban a 
2012. évi pályázat kiírását döntötte és fogadta el a testület.  

A korábbi évekhez hasonlóan az önkormányzat csatlakozott a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Föld-napja 
alkalmából szervezett, országos, tavaszi szemétszedési akciójához. Az akció napja április 23., hétfő. 
 

A képviselő-testület áprilisi soros, 24-én tartott ülésének első napirendje a polgármesteri jelentés volt. Ezt 
követően előterjesztéseket tárgyaltak a képviselők. 

A márciusi ülésre előkészített anyag, és az akkor hozott döntések alapján döntési fázisba jutott a 
magánszemélyek kommunális adójának kérdése. Jelen ülésen az adórendelet tervezetének megtárgyalása után 
annak elfogadása következett. A képviselők által korábban megtárgyalt és javasolt évi 8000 forintos adónem 
bevezetését fogadták el a rendeletben (a kommunális adóról külön tájékoztatást olvashatnak az 3-4. oldalon). 

Az előző évi költségvetési gazdálkodás végrehajtásáról elkészített zárszámadási (minden pénzügyi és 
könyvelési folyamatot lezáró) rendelettervezetet az államháztartásról szóló törvény alapján a költségvetési évet 
követő négy hónapon belül kell a képviselő-testület elé terjeszteni. A fenti kötelezettségnek eleget téve terjesztette 
elő a polgármester a 2011. évről készült zárszámadási rendelettervezetet, melyet a képviselők elfogadtak. Ennek 
elfogadása után a Ferencszállással és Klárafalvával társulási formában működtetett intézmények ugyanazon évi 
zárszámadását fogadta el a képviselő-testület. 

Az ülés délutáni szakában a térség legújabb és legjelentősebb turisztikai fejlesztésének eredményeként 
megnyílt Hagymatikum gyógyfürdő nyitás utáni tapasztalatairól kapott tájékoztatást a testület a fürdő 
igazgatójától, Rácz Mónikától. A fürdő működése mellett egyeztettek arról, hogy a kiszombori programok és 
események hirdetései, meghívói milyen formában juthatnak el a fürdőt látogató közönséghez. 

A folytatásban a makói, ill. térségi átfogó turisztikai tervekről hallhattak tájékoztatót képviselőink a Tourinform 
képviselőjétől, ill. egy településmarketinggel foglalkozó vállalkozótól.  

A térségi és makói turizmus lehetőségeinek megismerése után a helyi szállásadó helyek üzemeltetőivel 
találkoztak képviselőink, akik elmondták tapasztalatukat a fürdőnyitás óta eltelt rövid időszakról. 
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Fenti témához kapcsolódva az áprilisi ülésre hívta meg településünk önkormányzata a helyi társadalmi 
szervezetek, alapítványok képviselőit. A kapcsolattartás és együttműködés jegyében tájékoztatót hallgatott meg a 
képviselő-testület a civil szervezetek előző évi tevékenységéről, jövőbeli terveikről, az együttműködés 
lehetőségeiről.  

Az ülésen képviseltette magát a település összes civil szervezete: a „Kiszomborért” Alapítvány, a „Kiszombori 
Diákokért” Alapítvány, a „Mosolygó Gyermekarcok” Alapítvány, a Marosszögi Egyetértés Vadásztársaság, a 
Kiszombori Lövészlkub SE, a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör, a Kiszombori Sporthorgász Egyesület, a 
Kiszombori Szabadidős és Természetbarát Sportegyesület, a Puszta Tüzének Őrzői Hagyományőrző Egyesület, az 
Egészségért és Elviselhetőbb Életért Kiszombor és Vidéke Alapítvány, a Községi Sportkör, a Mozgáskorlátozottak 
Csongrád Megyei Egyesületének kiszombori csoportja és a Trianon Emlék Egyesület. 
                                        

 

EEsskküüttéétteell  KKiisszzoommbboorroonn  
Gondolatok, élmények a kettős állampolgárságról 

 

2010 tavaszán fogadta el az Országgyűlés a kettős állampolgárságról szóló törvényt, melynek értelmében 
egyszerűsített eljárással szerezhetnek magyar állampolgárságot a történelmi Magyarország területén vagy más 
országokban élő nem magyar állampolgárok. 

A kettős állampolgárság megszerzésének ügyintézését bármely település önkormányzatánál kezdeményezhetik 
a határon túli magyarok. Községünk polgármesteri hivatalában, a határ közelsége miatt is, igen sokan indították el 
az egyszerűsített eljárást. A honosítással kapcsolatos ügyintézést a hivatal anyakönyvvezetője, Tenczerné Bajusz 
Ilona végzi. Az ünnepélyes eskütételek kisebb-nagyobb csoportokban rendszeresek. A Polgármesteri Hivatal 
házasságkötő termében a polgármester, Szegvári Ernőné levezetésével zajlik az ünnepélyes ceremónia és a 
honosítási díszokiratok átadása.  

2012. március 29-e az állampolgársági ceremóniák között is ünnepi alkalom volt. Az eddigi legtöbb, 100 fő tett 
esküt egy nap alatt. Ezzel 600 főre nőtt azon határon túli magyarok száma, akik Kiszomboron vették fel a magyar 
állampolgárságot. A fenti szám településünk méretéhez viszonyítva jelentős, és nagy megtiszteltetés, hogy ilyen 
sokan választják Kiszombort életük egy igen fontos eseményének, emlékének helyszínéül.  

Mindamellett, hogy az eljárás ügyintézése többletfeladatot jelent a hivatalnak, örömteli átélni az 
állampolgársági eskük hangulatát, látni az idősek kifejező arcvonásait, a fiatalok boldogságát, a kisgyerekek még 
tudatlan örömét. Mi, akik születésünktől magyar állampolgárok vagyunk, nem tudjuk igazán átérezni azon idősek 
érzéseit, akiknek az anyakönyve magyar nyelven íródott, de mégsem magyar állampolgárok. Nem tudjuk milyen 
erkölcsi többletet jelent azon fiataloknak az állampolgárság felvétele, akik elvből és meggyőződésből fáradoznak 
eme jelképes hovatartozásért. Jó látni a gondoskodó szülőket, akik kisgyerekeiket elhozzák, ezzel is nevelve őket a 
tiszta nemzeti érzésre, a nyelv és a hagyományok tiszteletére. 

A március 29-ei ünnepséget megtisztelte jelenlétével a térség országgyűlési képviselője, Mágori Józsefné, aki 
nagyra értékelte a meghívást és megosztotta meghatottságát és nagyrabecsülését a jelenlévőkkel. 
(Képes beszámoló a digitális híradóban www.kiszombor.hu - helyi újság) 
                                       

 

LLAAKKOOSSSSÁÁGGII  TTÁÁJJÉÉKKOOZZTTAATTÓÓ  
Csapadékvizes árkok karbantartásával összefüggő lakossági feladatokról 

 

Kedves Kiszombori Lakosok!  
Itt a jó idő a ház körüli teendők elvégzésére. Bár a tél és a tavasz nem hozott jelentős csapadékot, előtte is száraz 
időjárás volt, de az időjárási viszonyok változtak, szélsőségessé, hirtelen változékonnyá váltak,  ezért előrelátóan 
kell gondolkodni. 
 

Kérjük, hogy a tavaszi munkák során gondoskodjanak az ingatlan előtti csapadékvizes árkok takarításáról. Az 
árkokban a víz lefolyását akadályozó anyagokat, növényzetet távolítsák el, az átereszek átfolyását biztosítsák. A 
száraz időjárás és a gyomirtás miatt az árkok rézsűje suvadhat, erre is figyeljenek.  
Kérjük fordítsanak gondot az ingatlan előtti zöldfelületek, fák, bokrok gondozására, nyírására. A balesetveszély 
megelőzése érdekében különösen kérjük az árok és út mellett a növényzet vágását.  
                                       

 
 
 
 
 

KKoommmmuunnáálliiss  aaddóó  bbeevveezzeettééssee  KKiisszzoommbboorroonn  
 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) felhatalmazása és rendelkezései szerint az önkormányzat 
képviselő-testülete rendelettel az illetékességi területén helyi adókat vezethet be. Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 1996. január 1-jétől vezette be a helyi iparűzési adófizetési kötelezettséget, melyet 
a jelenleg hatályos 26/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet szabályoz. 
 

A Képviselő-testület 12/2012. (I.31.) KNÖT határozatában döntött arról, hogy a meglevő helyi adónemen kívül 
illetékességi területén további helyi adót kíván bevezetni, így 13/2012. (I.31.) KNÖT határozatában felkérte a 
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polgármestert, hogy a 2012. márciusi soros testületi ülésére készítsen előterjesztést magánszemélyek kommunális adójának 
bevezetésével kapcsolatban. 
Az adó bevezetésének célja: a település közigazgatási területén a környezetvédelmi és kommunális feladatok színvonalas 
ellátása. 
 

A Htv. alapján a magánszemélyek kommunális adójának alanya az a magánszemély, aki az önkormányzat illetékességi 
területén építmény-, valamint telek tulajdonjogával, továbbá nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti 
jogával rendelkezik. Az adóalany csak magánszemély lehet. A kommunális adókötelezettség keletkezése szempontjából az év 
első napján fennálló állapot az irányadó. Több tulajdonos esetében a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában 
adóalanyok. 
 

A kommunális adórendelet megalkotásának és elfogadásának időpontja a 2012. április 24-ei testületi ülés, a bevezetés 
időpontja 2012. július 1. 
 

A rendeletben foglaltak alapján a magánszemélyek kommunális adójának évi mértéke adótárgyanként, vagy 
lakásbérleti jogonként 8.000 Ft. 
 

A Képviselő-testület azonban mentességeket is megállapított: 
(1) 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 
(kizárólag ipari, építőipari, mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kereskedelmi, tárolási, szolgáltatási, igazgatási, 

honvédelmi, rendészeti, művelődési, oktatási, kutatási, egészségügyi, szociális, jóléti és más gazdasági célra szolgál), 

c) vezetékes vízzel nem rendelkező külterületi ingatlan 
tulajdonjogával rendelkezik, vagy azt terhelő vagyoni értékű jog jogosultja. 
(2) Mentesül a magánszemélyek kommunális adófizetési kötelezettsége alól egy adótárgy vonatkozásában, aki 
időskorúak járadékában részesül. 
 

A bejelentkezéshez szükséges nyomtatványokat az adózók 2012. június hónapban kapják meg egy tájékoztató, kitöltési 
útmutató levéllel együtt, az önadózás szabályai szerint vallják be és juttatják el az önkormányzati adóhatósághoz 2012. július 
15-éig. 
 

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; az adózó sem kap újabb 
határozatot. Az adó megfizetése a korábbi határozat alapján félévenként, két egyenlő részletben, az adóév március 15-
éig, illetve (idén először) szeptember 17-éig esedékes. 
 

Kérjük szíves megértésüket és közreműködésüket az önkormányzati adóhatóság munkájának elősegítése érdekében! 
 Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
 

 
 

IInndduull  aa  ccssaattoorrnnaabbeerruuhháázzááss  KKiisszzoommbboorroonn  
  

Áprilisban aláírásra került az a kivitelezési szerződés, ami lehetővé teszi, hogy Kiszomboron is 
meginduljanak a csatornaépítési munkálatok. A megbízást a KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft. 
nyerte, a munkálatok 25 hónapig tartanak majd, ebből 6 hónap a próbaüzem.  
 

Eredményes közbeszerzési eljárást követően a KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft. nyerte a kiszombori 
csatornaépítési kivitelezés lehetőségét, így hamarosan itt is megindulhat a csatornaépítés. A beruházás nettó 
1,144 milliárd forintból valósul meg. Az építkezés során összesen 21,546 km gravitációs és majdnem 5,5 km 
nyomás alatti hálózat, 4 db új átemelő, valamint 1544 db házi bekötés valósul meg 25 hónap alatt. 

Az április végi szerződéskötési időszak után adminisztratív feladatokkal kezdődött meg a munka. Bár ezek a 
feladatok a lakosság számára láthatatlanok, mégis nagyon fontos részét képezik a kivitelezésnek. A KEVIÉP a 
munkakezdési engedélyek megszerzéséhez szükséges munkálatokon túl a tervezési feladatokat végzik, mely 
elkészülte után kezdődhet meg a csatornázás szemmel látható része. 

A nyertes cégnek komoly pénzügyi biztosítékokat kellett vállalnia, hogy az esetleges csúszás vagy nem 
megfelelő teljesítés esetén anyagilag is felelősségre vonható legyen a Társulás által. Egyebek mellett ez a feltétel a 
biztosítéka annak, hogy a kivitelezésre szánt összegből, amely tartalmazza a lakossági befizetéseket is, megfelelő 
minőségű csatorna készüljön az ígért határidőre.  
 

A beruházással kapcsolatos információk legfontosabb forrásai a projekt honlapja (http://szennyviz.mako.hu) és a telefonos 
ügyfélszolgálat, mely hétfőn, szerdán és pénteken 8 és 12 óra között a 06/62/20-9911 telefonszámon áll az érdeklődők 
rendelkezésére. 
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BBEEÍÍRRAATTKKOOZZÁÁSS  AA  MMŰŰVVÉÉSSZZEETTII  IISSKKOOLLÁÁBBAA  
Tisztelt Szülők és Gyerekek! 

 

A makói Magán Zeneiskola a 2012-13-as tanévre az alábbi tanszakokra hirdet felvételt: 
 

Tanszak Heti óraszám Tanár 
ZONGORA 2 hangszeres óra+2 szolfézs óra Erdős Judit 
FÚVÓS:  furulya, trombita, tuba 
            harsona, kürt 

2 hangszeres óra+2 szolfézs óra Nagy Zsolt, 
Papp Miklós 

GITÁR  (klasszikus) 2 hangszeres óra+2 szolfézs óra Szalkai Sándor 
GITÁR ZENEKAR 2 hangszeres óra Rónainé Török Csilla 
NÉPTÁNC 4 óra Badicsné Szikszai Zsuzsanna 
KÉPZŐMŰVÉSZET 
(rajzolás, festés, mintázás…) 

4 óra Oláh Eleonóra, 
Rónainé Török Csilla 

 

A hangszeres tanszakokon a havi térítési díj: 1600 Ft, képzőművészet, és néptánc tanszakokon  1000 Ft. 
 Beíratkozáskor  vagy az azt követő 10 napon belül kérjük befizetni az új tanév  első félévére eső (5 hónap) térítési 
díjat, melyet törvény ír elő. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők esetén az érvényes határozat 
fénymásolatának mellékelésével a szülő mentesül a térítési díj fizetése alól. 
 

A BEÍRATKOZÁS IDŐPONTJA: 
 

2012. május 15-16-17-én,  16-17:30 óráig az Óbébai utcai iskolaépület földszinti rajz-ének 
termében. Hangszeres tanszakra rövid énekes meghallgatás is lesz. Kérjük a szülőket, kísérjék el gyermeküket, 
hisz a beíratkozási lap csak szülői aláírással válik érvényessé. Képzőművészet, néptánc tanszakokra való 
jelentkezésnél elegendő a szülői részvétel.  FONTOS: Kérjük a NÉPTÁNC tagozaton jelenleg is képzésben 
részesülő, illetve újonnan beíratkozni szándékozó  tanulókat és szüleiket, hogy a nagy tanulói létszám miatt a 
beíratkozást és a térítési díjak befizetését a fent megjelölt időpontokban és helyszínen tegyék meg! 

A művészeti iskolába való beíratkozás:  újabb tanulói jogviszony kialakulását eredményezi. A jelentkezés 
önkéntes, de elvárjuk, hogy a beíratkozás után a tanuló az adott tanévet végigjárja. Ez nem szakkör, nem 
korrepetálás! Év végén minden tanuló bizonyítványt kap a választott tanszakán elvégzett teljesítményéről. Ennek 
kiadása csak a tanév folyamán kitartóan végzett munka mellett lehetséges. Több év alatt pedig olyan tudásra, 
készségre tesznek szert, amely lehetővé teszi a szakirányú középiskolákba, később pedig felsőfokú intézményekbe 
való továbbtanulást. 
 

A  művészeti  iskola 6 tanszakon biztosítja a gyerekek művészi készségeinek kibontakozását, ápolását, 
fejlesztését. Célunk, hogy a tanulók szabadidejüket hasznos tevékenységgel töltsék el, miközben harmonikus, 
érzelmileg gazdag, kreatív személyiségük formálódik. Nyitottá válnak a kultúrára, az esztétikum, a művészetek 
iránt. 

A hangszeres tanszakon a tanulók heti 2 óra mellett  kötelezően 2 óra zeneelméleti (szolfézs) oktatásban részesülnek. Az 
ütő és fúvós tanszakokról nagy eséllyel kerülhetnek be a  makói fúvószenekarok tagjai közé. A gitár tanszakosok a 
gitárzenekarban élhetik át az együttzenélés örömét.  Áprilisban a deszki Maros Menti Fesztivál  1. helyezését nyerték el. 

A képzőművész kör rajzolás, festés, mintázás,  gipszöntés…stb. tevékenységgel fejleszti a gyerekek manuális , vizuális és 
rajzkészségét, évente több színvonalas kiállítást rendeznek. 

A néptánc  tagozatosok évente több látványos fellépéssel örvendeztetik meg szüleiket, környezetüket, eredményesen 
szerepelnek versenyeken, rendezvényeken, fergeteges hangulatúak a vizsgáik. 
  

Információt Rónainé Török Csillától kérhetnek a 0620/380-11-59-es telefonszámon. 
SZERETETTEL VÁRJUK MŰVÉSZETI ISKOLÁNKBA TANULÓINKAT! 

 

 
 

BBeekköösszzöönnttöötttt  aa  ttaavvaasszz  aazz  oovviibbaann  iiss  
 

 A Kiszombori Karátson Emília Óvoda és a „Mosolygó Gyermekarcok” Alapítvány nevében tisztelettel 
megköszönjük mindazoknak a segítségét, akik részvételükkel és felajánlásukkal hozzájárultak a 15. 
óvodabál sikeréhez, és ezáltal támogatták az óvodás gyermekeinket! 
A tavasz beköszöntével remek alkalmak adódnak ismét a természet megfigyelésére. Ilyenkor a csoportok útra 
kelnek, és a legkülönbözőbb helyekre indulnak kirándulni. 
(folytatás képekkel a digitális híradóban) 
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EEggéésszzsséégghhéétt  2200 11 22   
22001122..  mmáájjuuss  2222..  ((kkeedddd))  

 

900 1200 Audiológiai vizsgálat (hallásvizsgálat) 
Vizsgálatot végzi: dr. Hartai Tamás 

12001500 Bőrgyógyászati szűrés 

Vizsgálatot végzi: dr. Fárk Marianna 

22001122..  mmáájjuuss  2233..  ((sszzeerrddaa))  
 

800 1500 Ultrahang vizsgálat 

Hasi-, kismedencei, pajzsmirigy, emlő 
Vizsgálatot végzi: dr. Ádám Edit  

Vizsgálat ára: 3.000 Ft/terület 

 

1500 1700 Glaucoma szűrés  

(zöld hályog szűrés) 
Vizsgálatnál jelen van: dr. Góg Beáta 

22001122..  mmáájjuuss  2244..  ((ccssüüttöörrttöökk))  
815 1200 Nőgyógyászati Szűrővizsgálat 

Vizsgálatot végzi: dr. Kovács Tibor 

 

 

1230 1400 Fül –, orr –, gégészeti vizsgálat 
Vizsgálatot végzi: dr. Szántó Ágnes 
 

1500 Orthopediai vizsgálat   Vizsgálatot végzi: dr. Fiszter Ildikó 

Gyógyászati segédeszközök felíratására is lesz lehetőségGyógyászati segédeszközök felíratására is lesz lehetőségGyógyászati segédeszközök felíratására is lesz lehetőségGyógyászati segédeszközök felíratására is lesz lehetőség    

22001122..  mmáájjuuss  2255..  ((ppéénntteekk))  
800 930 Egészségi állapot felmérés 

(vércukorszint-, vérnyomás-, testzsírmérés) 

 

 

22001122..  mmáájjuuss  3311..  ((ccssüüttöörrttöökk))  
 

900 1600 Szemészeti vizsgálat    Vizsgálatot végzi: Bálint Optika, Makó 
Szemüveg készíttetésére is lesz lehetőség.Szemüveg készíttetésére is lesz lehetőség.Szemüveg készíttetésére is lesz lehetőség.Szemüveg készíttetésére is lesz lehetőség.    

 

Információ, időpontfoglalás:  
Személyesen a Védőnői Szolgálatnál vagy telefonon, a 62/297-017-es telefonszámon. 

Mert tudjuk, hogy a rendszeres szűrővizsgálatokkal az elváltozások időben felismerhetők! 
 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!           Védőnők 
                                       

 

BBööllccssőőddeeii  hhíírreekk  
 

Bölcsődei beíratkozás lesz, 2012 június 26-27-28-án 15-és 17 óra között, a kiszombori 
bölcsődében!  Kérünk minden kedves, kisgyermeket nevelő családot, hogy jelezze ebben az időben gyermeke 
felvételi szándékát a 2012-13-as nevelési évre vonatkozóan. Ez nagy segítséget jelent számunkra a csoportok 
kialakítása érdekében. 
A beiratkozáshoz szükség van :  születési anyakönyvi kivonatra 

TAJ-kártyára 
lakcímkártyára 

A már bölcsődébe járó gyermekeket nem kell újra íratni. 
Köszönjük segítő együttműködésüket!              Dénes Andrásné 

 
 

 
SSEEGGÍÍTTÜÜNNKK  MMÉÉRRŐŐÁÁLLLLÁÁSSÁÁTT  IINNTTEERRNNEETTEENN  BBEEJJEELLEENNTTEENNII!!!!  

 

Az áprilisi falugyűlésen lakossági jelzés, észrevétel érkezett a közszolgáltatókhoz, internetkapcsolat híján a 
telefonos mérőóra-állások bejelentésének problémáiról. 
A kiszombori könyvtárban és a művelődési házban nyitvatartási időben működnek „internetező sarkok” 
személyzettel, akik szívesen segítenek Önnek a gáz-, víz- és villamosenergia-szolgáltatóhoz történő 
internetes óraállás leadásában. 
 

KERESSEN BENNÜNKET BÁTRAN AZ ALÁBBI IDŐPONTOKBAN: 
 

KÖNYVTÁR         MŰVELŐDÉSI HÁZ 
 

Hétfő: 13-17 óráig       Hétfő: 11-18 óráig 
Keddtől péntekig: 8-17     Keddtől péntekig: 10-18 

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a gáz-, víz- és villamosenergia-szolgáltatók tájékoztatása szerint a havi bejelentés alapján fizető 

fogyasztók mérőállásainak leadási időszakát mindenki megtalálja a számlalevelén. Ezek fogyasztónként egyedi dátumok. Kérjük, 

tanulmányozzák számlaleveleiket vagy kérjenek segítséget a könyvtár és a művelődési ház dolgozóitól. 
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BÜ F É

KKeeddvveess  KKiisszzoommbboorriiaakk!!  
 

Megújult könyvtárunk falai dekorálásra várnak. Kérünk minden kiszombori kézművest, hogy felajánlott munkáikkal 
segítsenek színesíteni helyiségeinket. 

Célunk, hogy minden kedves látogatónk megcsodálhassa a kreatív kiszombori kezek munkáját. 
Felajánlásaikat várjuk minden hétköznap:   H. 13-17 óráig  K.-P. 8-17 óráig             a könyvtár dolgozói 
                                       

 

KKöösszzöönnöömm  aa  mmeeggttaalláállóónnaakk  
 

Tisztelettel szeretném megköszönni annak az idős hölgynek, aki megtalálta elhagyott buszbérletem május 4-én. Nagyon sok 
kellemetlenségtől mentett meg figyelmességével és kedvességével, hogy a megtalált bérletet a polgármesteri hivatalba bevitte.  
Szívesen megköszönném személyesen is, amennyiben fel tudom venni a kedves magtalálóval a kapcsolatot. 

Köszönettel: Koska Krisztina 
 
 
 
 

 

Süt a falu! 
Május 26-án reggel 7 órától a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör tagjai kenyérsütésre invitálják a község 
lakóit. A főtéri közösség kemencéjében kerül sor a sütésre. Aki maga készíti el a kenyértésztát, elhozhatja, és a 
kemencében kenyér sül belőle. Kemencemesterünk Csepkó Gábor. Dél körül várható friss kenyér. Várunk 
mindenkit szeretettel.                           a kör tagjai 
 
 
 
 

 
 
 

    Z O M B O R IZ O M B O R IZ O M B O R IZ O M B O R I     G A Z D AG A Z D AG A Z D AG A Z D A     Á R U H Á ZÁ R U H Á ZÁ R U H Á ZÁ R U H Á Z     
ÚJ HELYEN, ÚJ KÖRNYEZETBEN, A MEGSZOKOTT KISZOLGÁLÁSSAL VÁRJUK!  Kiszombor, József Attila u. 13..

 

- FESTÉKÁRU ÉRKEZETT 
- diszperzit, zománc, alapozó 
- hígító, ecset, takarófóliák 
- csiszolóvászon, takarófóliák 
- főmag, zöldbab, uborka vetımagok 
- gyomirtók, lombtrágyák 
- gomba- és rovarölı szerek 
- virágföld, muskátli doktor 
- locsolótömlık, szórófejek 

- nortonkút, szivattyú, főnyíró 
- baromfi etetı és itató 
- mobiltelefon egyenlegfeltöltés 

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

Telefon: 06 20 364 89 75 

 

                                                                              

 

 

 
 

 

Új tulajdonossal, bıvült készlettel és udvarias, gyors kiszolgálással várja vendégeit 
az ÜVEGTIGRIS BÜFÉ Kiszomboron, a Szegedi u. 12/b sz. alatt. 

 

Ízelítı kínálatunkból: -   hamburgerek 470 Ft-tól, hot dogok 280 Ft-tól 
- melegszendvicsek400 Ft-tól 
- giros is kapható 
- sörök 150 Ft-tól 
- valamint tömény italok, minıségi és folyó borok, üdítık, alkoholmentes italok, rostos levek 

Rendelést felveszünk: 06 30 521 17 92                                                               SZOMBAT ÉS VASÁRNAP SÜTEMÉNY IS KAPHATÓ 
                                                                              

 

A Krisztus Szeretete Egyház meghívja 
Ingyenes gyógyító alkalmak minden pénteken 16 órától a kiszombori új mővelıdési házban. 
 

„Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz” 
Zsidókhoz írt levél 13/8 

Helyi lelkész: Szıcs József és Rózsika                Szeretettel várunk mindenkit. 
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KÖZSZOLGÁLTATÓK ÉS KÖZINTÉZMÉNYEK ELÉRHETİSÉGEI 

Név Nyitva tartás/ ügyfélfogadás Elérhetıségek 
Kiszombor Nagyközség Polgármesteri Hivatala 
Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 

Hétfı 8-16, Kedd 8-17 
Kedd 16-17 építésügyi ügyfélfogadás 
Szerda 8-16, Csütörtök 8-16 (ügyfélmentes nap), Péntek 8-12 

62/525-090  
phkiszombor@vnet.hu 

Felsı tagozat 
Kiszombor, Óbébai u. 6. 

62/525-142, ig. 62/525-140 
06 70 410 66 20    kzaltisk@gmail.com 

Dózsa György Általános Iskola  

Alsó tagozat: Kiszombor, Móricz Zsigmond u. 4 06 70 410 62 82 kzaltisk@gmail.com 

Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília 
Napköziotthonos Óvoda 
Kiszombor, József Attila u. József Attila u. 19. 

Hétfı - Péntek 6-17 Tel.: /Fax: 62/297-063 
kzovoda@sasip.hu 

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 
Alapszolgáltatási Központ 
Kiszombor Óbébai u. 11. 

Nyitva tartás folyamatos. 62/297-074 
EESZI.KISZOMBOR@gmail.com 

Védınıi Szolgálat  
Kiszombor, Szegedi u. 2 

Hétfı-Szerda-Csütörtök-Péntek 8:30-9:30 
Önálló védınıi tanácsadás 

62/297-017 
vedono.kiszombor@gmail.com 

Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 
Kiszombor, Szegedi u. 2/b. 
(a könyvtár épületében) 

Hétfı: 8:30-12:00 és 14-16 
Kedd: 14-17, Szerda 8:30-12, Csüt.: 14-16 
Pénteken nincs ügyfélfogadás 

62/297-156 
gyjsz.kiszombor@gmail.com 

Bölcsıde, Kiszombor, Kossuth u. 13. Hétfı - Péntek 6:30-17:00 62/297-070   kz.bolcsode@freemail.hu 

Fogászati ellátás 
Kiszombor, Szegedi u. 2/c 

Dr. Lázár István 

Hétfı 14:00 – 18:30, Kedd 8:00 – 12:30,  
Szerda14:00 – 18:30, Csüt. 8:00 – 12:30,  
Péntek iskolafogászat. 

 Dr. Szınyi Magdolna: 

Hétfı 8 – 12:30, Kedd 14:00 – 18:30, 
Szerda 8- 12:30, Csüt. 14:00 – 18:30,  
Péntek iskolafogászat. 

62/297-464 

Körzeti Orvosi Rendelık 
 
I.számú körzet 
Dr. Hegyes Ferenc 
Kiszombor, Szegedi u. 2. 
 
 

Rendelési idı: 
Hétfı:    9-11 és 14:45-15:45      
Kedd:     9-11 és 14:45-15:45      
Szerda :  8-11      ------           
Csüt.:      9-11 és 14:45-15:45     
Péntek:   9-11 és 14:45-15:45 
 

Rendelkezésre állási idı: Hétfı - Péntek 8-16 óráig 
Tel.: 06/202041857 

62/297-001 

II. számú körzet 
Dr. Kiss Katalin 
Kiszombor, Szegedi u. 2. 
 

Rendelési idı: 
Hétfı: 9-12, Kedd: 13-16,  
Szerda: 9-12, Csüt.: 9-12,  
Péntek: Páros héten: 9-12 
Páratlan héten: 13-16 
 

Rendelkezésre állási idı: 8-16 óráig 
Ügyelet: 16 órától másnap reggel 8 óráig 
Telefon: 06-62/433-104 
6900 Makó, Vorhand Rabbi tér 1. 
Életveszély-elhárítás a nap 24 órájában a Mentıszolgálat 
hívásával a 104-es telefonszámon. 

06-62/296-706 06 20/481 25 17 
kisskatalin@sasip.hu 
 

Községi Könyvtár Kiszombor, Szegedi u. 2/b. Hétfı: 13-17, Kedd-Péntek 8-17 62/297-012     kzkonyvtar@sasip.hu 

Kiszombor Nagyközség Polgármesteri Hivatala 
Ady Endre Mővelıdési Ház 
Kiszombor, Szegedi u. 13. 

Hétfı - Péntek 9-18, ill. rendezvényfüggı 

eMagyarország Pont Hétfı 11-18, Kedd - Péntek 10-18 

62/297-465     aemh@vipmail.hu 

Gyógyszertár, Kiszombor, Szegedi u. 2/c Hétfı - Péntek 8-16 62/297-024 

Magyar Posta Kiszombor 
Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 5. 

Hétfı - Péntek 8-16,  Szombat 8-12 (A Szerencsejáték Zrt. 
megbízásából, egyéb ügyintézés nincs.) 

62/297-790 

Rendırırs Kiszombor 
Kiszombor, Régi M. u. 2 

Hétfı - Péntek 8-16  62/525-020 

Falugazdász: Nagy Csaba 
Kiszombor, Szegedi u. 13. Mőv. Ház 

Keddenként 8-16 óráig 
(március 1-jétıl érvényes ügyfélfogadás) 

62/297-465 

Hulladékudvar Kiszombor, Óbébai út. Szerda és péntek 8-16 óráig. Szombat: 8-12 óráig  
Tőzoltóság Makó 
Makó, Vorhand Rabbi tér 1. 

 62/510-740      segélyhívó: 105, ill. 112 
makotuzoltok@gmail.com 

Rendırkapitányság Makó 
Makó, Csanád vezér tér 13. 

Hétfı-Csüt.: 8-16, Péntek 8-11:30 
Kapitányi fogadó óra minden hónap elsı hétfıjén 14-16 

62/511-260 
107, ill. 112 

Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. 
Szeged, Városgazda sor 1. 

Hétfı - Csüt.: 7-15, Péntek 7-12 62/777-114 (kiszombori ügyek) 
ttkft@telepulestisztasag.hu 

GDF Suez  
Makó, Széchenyi tér 6. (régi városháza épülete) 

Szerda: 16-20, Péntek: 8-12 06 40/824-825 

Nemzeti Adó és Vámhivatal 
Csongrád Megyei Adóigazgatósága 
Makó Széchenyi tér 22. (Polg. Hiv.) 

Hétfı: 8-12 és 12:30-18, Kedd: nincs ügyfélfogadás 
Szerda: 8-12 és 12:30-15, Csüt.: 8-12, Péntek: 8-12 

06 40-42-42-42 
(központi, nem közvetlen szám) 

KISZOMBORI KISZOMBORI KISZOMBORI KISZOMBORI HÍRADÓHÍRADÓHÍRADÓHÍRADÓ Szerkeszti a Szerkesztı Bizottság. Kiadja: Kiszombor Nagyközség Polgármesteri Hivatala Ady Endre 
Mővelıdési Ház. Szerkesztı: Nagy Lırinc. e-mail: aemh@vipmail.hu. Nyomdai elıkészítés: Kiszombor, Szegedi út 13. 


