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ÚJ KÜLSŐBEN ÚJ BELSŐ                             
 
2012-ben elérte huszonegyedik évfolyamát a Kiszombori Híradó önkormányzati információs lap. A tiszteletre 
méltó kor elérésével együtt új külsőt és tartalmi felépítést kapott településünk ingyenes újságja.  
További újdonság, hogy a papírformátum megjelenésével egyidőben digitális változata is elérhetővé válik 
településünk honlapján a www.kiszombor.hu weblapon a HELYI ÚJSÁG  menüpont alatt. 
A papíralapú újság a jövőben kizárólag a közérdekű, a lakosság számára legfontosabb információkat fogja 
tartalmazni, míg az interneten elérhető digitális híradó a korábbihoz hasonló nagy terjedelmű, fotókkal, de már 
színesben megjelenő változat lesz.  
Két formátumban tesszük elérhetővé, PDF és Word (lezárt, nem szerkeszthető) fájlokban.  
Honnan fogja tudni, kedves olvasó, hogy mikor válik letölthetővé? Nagyon egyszerű a válasz. Amint megtalálja 
postaládájában a papíralapút, keresheti az interneten a digitálisat. Ha a papírújság valamely témája, információja 
felkeltette érdeklődését, nézze meg bővebb változatban a digitális újságban! 
Egy kényelmi lehetőséget is felkínálunk. Amennyiben e-mailben jelzi, hogy a digitális Kiszombori Híradót 
megjelenésekor automatikusan kéri saját e-mail címére, felvesszük levelezőlistánkra. Ehhez mindösszesen 
egyszer kell jeleznie igényét az aemh@vipmail.hu e-mail címen. Reméljük, hogy az új híradó is elnyeri 
tetszésüket. Legyenek minél többen rendszeres olvasóink! 

a Kiszombori Híradó szerkesztői 
                                       

 

Ajándék az újságban! 
 

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

A 2012. évi kártyanaptárak megjelenésének finanszírozását a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör vállalta, és ahogy 
ez korábban is volt, saját győjteményébıl kerültek ki a fotók; idén életképek. 

 

A sorozat tagjai pontos címük szerint: 
Kiszombori életkép - Tanya 
Kiszombori életkép – Szatócsüzlet a Szegedi és Zöldfa u. sarkán 

Kiszombori életkép - Cipészek 
Kiszombori életkép – Joó-féle téglagyár 
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-A képviselı-testület üléseirıl röviden                        2-6 old. 
- Adóhírek                                 6-8 old. 
- Csatornázási hírek                                 8. old. 
- Dalos, zenés találkozó és verseny                            9. old. 
- A „Kiszombori Diákokért” Alapítvány ösztöndíjat alapított                 11. old. 
- Óvodai hírek                                 16. old. 
- Hálózat a közösségért – Hátrányos helyzető személyek és családok pályázati lehetısége       21. old. 
- Egy százalék                               22-23. old. 
- Civil hírek                               23-27. old. 
- Programajánló                              28-29. old. 
- Hirdetések                                 29. old. 
 
 
 

 
 

KÖSZÖNJÜK A SEGÍTSÉGET 
 

A februári hónap jelentős mennyiségű havazása nagyon sok munkát adott a lakosságnak és az 
önkormányzatnak egyaránt.  
A szokatlan mennyiségű hó nagy terhelést jelentett a lakóházak, épületek tetőszerkezetének. Az 
önkormányzat intézményei tetőszerkezetét lehetőségeihez képest tehermentesítette a vastag hórétegtől.  
A Karátson Emília Óvoda épülete új szárnyának tetőszerkezetén is jelentős hóréteg gyűlt össze és a tető 
beázott, így szükségessé vált a hó eltakarítása. 
Tisztelettel szeretném megköszönni az önkormányzat nevében a hóeltakarítási munkákban nyújtott 
segítséget a szülőknek: Tóth András, Baranyi Attila, Dömösi Zsolt, Decsi házaspár; továbbá az 
önkormányzat dolgozóinak, Kiss Róbertnek, Fancsali Zoltánnak, Süli Jánosnak, Kiss Sándornak és 
Hódi Csabának. 

Szegvári Ernőné polgármester 
                                       

 

A képviselő-testület üléseiről röviden 
 

A tavalyi évben utoljára, az ünnepi időszak miatt a megszokottól eltérőn december 13-án ülésezett a 
képviselő-testület. 

Első napirendben a polgármester tájékoztatta a képviselőket az előző ülés óta végzett munkájáról, 
főbb eseményekről. 

Minden év utolsó, decemberi ülésén döntenek képviselőink a következő évre érvényes közszolgáltatói 
díjakról. Ekkorra az összes szolgáltató elküldi az árakkal kapcsolatos számításait, javaslatait. Ezeket a 
szolgáltató képviselőivel megtárgyalják, és szavazással döntenek. 

A képviselő-testület törvényi kötelessége és felhatalmazása szerint a szolgáltatók kalkulációi és 
javaslatai alapján rendeleti formában döntöttek az ivóvíz, a folyékony hulladék, a kommunális hulladék, 
ill. a kéményseprés közszolgáltatási díjairól. Az azóta eltelt időben viszont olyan jogszabályi változások 
történtek, melyek megváltoztatták a korábbi díjszabási rendet, így a döntések java része hatályát 
vesztette.  

A Képviselő-testület kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjaira hozott döntését a jogszabályi 
változások nem érintették, így a decemberi ülésen meghatározott díjak maradtak érvényben, melyek az 
alábbiak. 

 

A kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatások díjtételei: 
 

Kémény típusa             lakossági/közületi  
nettó   bruttó 

1. Egyedi kémények tisztítása, ellenőrzése 4 évenkénti műszaki felülvizsgálata     798,- Ft  1013,46 Ft 
 

2. Egycsatornás gyűjtőkémény tisztítása, ellenőrzése (szintenként)         544,- Ft     690,88 Ft 
 

3. Központi kémény tisztítása, ellenőrzése (méterenként)           509,- Ft     646,43 Ft 
 

4. Tartalékkémények tisztítása, ellenőrzése                488,- Ft     619,76 Ft 
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5. Kémények, füstcsatornák építésével, használatával összefüggő szakvélemény adása   díjtalan 
 

6. Lakó- és közösségi épületek kéményeinek 
     - kiégetése (Ft/óra)                  1.280,- Ft  1625,6 Ft 
     - füstnyomás-próbája                 díjtalan 
 

7. Bontás nélküli dugulás elhárítás                  1.280,- Ft  1625,6 Ft 
 

8. Nem folyamatos tartózkodás céljára használt épületek kéményeinek tisztítása, ellenőrzése     798,- Ft  1013,46 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                          5.000,- Ft/alkalom 635 Ft 
 

A képviselő-testület tájékoztatót hallgatott meg a 2011. évi adóbevételekről.  
A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben (bölcsőde iskola, óvoda és az EESZI 

idősek otthona) fizetendő térítési díjakról is határozott a testület az alábbiak szerint.  
 

A GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁT BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNYEK TÉRÍTÉSI DÍJAI 
(bölcsőde, iskola, óvoda és az EESZI idősek otthona) 
 

Bölcsőde 2012. január 1-től 
reggeli 53,47+áfa 
ebéd 200,52+áfa 
uzsonna 53,47+áfa 
összesen 307,46+áfa 
 
 

Óvoda 
reggeli 59,13+áfa 
ebéd 230,64+áfa 
uzsonna 59,13+áfa 
összesen 348,90+áfa 
diabetikus ebéd 320,69+áfa 
 

Iskola 
reggeli 79,84+áfa 
ebéd 280,90+áfa 
uzsonna 79,84+áfa 
összesen 440,58+áfa 
diabetikus ebéd 320,69+áfa

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Makói Kirendeltsége tájékoztatta az 
önkormányzatot a téli közfoglalkoztatás támogatási lehetőségeiről. 

A képviselő-testület döntött az önkormányzat intézményeinek működéséhez kapcsolódó feladatok, az 
önkormányzatok területén lévő belterületi közlekedési útvonalak, a gyalog- és kerékpárutak síkosság-
mentesítése, valamint szociális jellegű tevékenység végzésére 12 fő közfoglalkoztatott alkalmazásának 
megpályázásáról, melyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Makói Kirendeltsége 
100%-ban finanszíroz 2011. december 9. napjától 2012. február 8. napjáig, napi 6 órás munkavégzésre. 

A mezőőri szolgálat fenntartása, hatékonysága és a mezőőri járulék kérdéseit több alkalommal 
tárgyalta a Képviselő-testület, részben a települési gazdálkodók fölvetései alapján, részint, mint 
költségvetést érintő kérdést. 

A 2011. novemberi ülésen a nagyobb mezőgazdasági tevékenységet folytató helyi gazdák beadványa 
kapcsán, ill. a jövő évi költségvetési koncepció ismeretében a Képviselő-testület kimondta a mezőőri 
szolgálat 2012. február 29. napjával történő megszüntetését. 
                                       

 

A 2012-es év első ülését január 31-én, kedden tartotta a település képviselő-testülete. A 
hagyományosan kilenc órakor kezdődő ülés első napirendje a polgármesteri jelentés volt. 

A képviselő-testület munkaterve összeállításának határideje január 31. Jelen ülésre elkészült az éves 
terv, melyet kiegészítettek a képviselőktől, intézményvezetőktől kapott írásos javaslatokkal. 
 

KISZOMBOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2012. ÉVI MUNKATERVE 

 

A képviselő-testület munkaterv szerinti üléseinek tervezett időpontja: minden hónap utolsó keddi napja.  
 

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 31. 
3. Kiemelt önkormányzati célok meghatározása 2012. évre.  
   Előadók:  Szegvári Ernőné polgármester   Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
 

FEBRUÁR 10.  Kezdés: 7.30 
3. A 2012. évi költségvetési rendelet megvitatása. 

  Előadók:  Szegvári Ernőné polgármester  Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
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FEBRUÁR 28.  
3. Kiszombor – Ferencszállás - Klárafalva önkormányzatainak a Kiszombori Egyesített Egészségügyi és 
Szociális Intézmény Szociális Alapszolgáltatás és Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Szervezeti Egységének 
fenntartó társulása 2012. 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 2012. évi költségvetésének elfogadása.  
 

    Előadók:  Szegvári Ernőné polgármester Börcsökné Balázs Márta óvodavezető 
 

5. Kiszombor – Ferencszállás – Klárafalva önkormányzatai által fenntartott Iskolafenntartó Társulás 
2012. évi költségvetésének elfogadása. /Áht. 26. § (1) bek./ 
 

  Előadók:  Szegvári Ernőné polgármester Szabóné Vígh Erzsébet iskolaigazgató 
 

6. A 2012. évi költségvetési rendelet elfogadása. 
 

  Előadó:  Szegvári Ernőné polgármester 
 

7. Tájékoztató a 2012. évi kulturális programtervről. 
 

  Előadó:  Nagy Lőrinc művelődésszervező 
 

8. Nőklub tevékenysége a községben-kötetlen beszélgetés 
 

FALUGYŰLÉS (február vége vagy március)  
Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. 

  Előadó:  Szegvári Ernőné polgármester 
 

MÁRCIUS 27.  
3. A Rendőrség tájékoztatója a településen végzett tevékenységükről.  
    Előadók:  rendőrkapitány    őrsparancsnok 
 

4. Posta tájékoztatója.       Előadó: vezető 
 

5. A Rónay-kúria működésének tapasztalatai, jövőbeli tervek. 
 

   Előadók:  Szegvári Ernőné polgármester Mihály Zoltán üzletvezető 
 

ÁPRILIS 24.  
3. A 2011. évi költségvetés teljesítéséről szóló pénzügyi beszámoló. 

  Előadók:  Szegvári Ernőné polgármester Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
 

4. Tájékoztató a civil kapcsolatokról, a településen működő társadalmi szervezetek tevékenységéről. 
     Előadók: a civil szervezetek képviselői 
 

5. A településünkön a falusi turizmussal, szállásadással foglalkozók tapasztalatainak, terveinek 
megismerése. 
    Előadók: hívott előadók 
 

6. Tájékoztató a Hagymatikum Fürdő tapasztalatairól, terveiről. 
    Előadó: Hagymatikum Fürdő vezetője 
 

7. Tájékoztató a turisztikai fejlesztési irányvonalakról. 
    Előadó: Makói Tourinfom Iroda vezetője  
 

MÁJUS 29. 
3. A gyermekvédelmi munkáról szóló beszámoló Kiszombor nagyközség területén.  
    Előadók:  Szegvári Ernőné polgármester  Kunné Horváth Izabella EESZI vezető 
 

4. Beszámoló az EESZI tevékenységéről.  
    Előadó:  Kunné Horváth Izabella EESZI-vezető 
 

JÚNIUS 26.  
3. Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napközi Otthonos Óvodai Társulás tájékoztatója a 
2011/2012-es nevelési évről. 

Előadók:  Szegvári Ernőné  polgármester Börcsökné Balázs Márta óvodavezető 
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4. Dózsa György Általános Iskola tájékoztatója a 2011/2012-es oktatási évről, a tanulók továbbtanulási 
lehetőségeiről, az elért eredményekről. 
    Előadók:  Szegvári Ernőné polgármester  Szabóné Vígh Erzsébet iskolaigazgató 
 

JÚLIUS HÓ (Szünet) 
 

AUGUSZTUS 28.  
3. A 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítésének értékelése.  

  Előadók:  Szegvári Ernőné polgármester   Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
 

SZEPTEMBER 25. 
3. Tájékoztató Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának tevékenységéről.  

  Előadók:  Szegvári Ernőné  polgármester  Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
 

4. Tájékoztató a településen folyó közművelődési és a könyvtári tevékenységről, az átszervezés 
tapasztalatairól. 
Előadók: Szegvári Ernőné polgármester Nagy Lőrinc műv.szervező  Vígh Krisztina könyvtáros 
 

5. A közmunkaprogram tapasztalatai. 
     Előadók:  Szegvári Ernőné polgármester   Budai László, a Munkaügyi Kirendeltség vezetője 
 

OKTÓBER 30.  
3. Tájékoztató a Makói Kistérség Többcélú Társulása tevékenységéről. 

  Előadók:  Szegvári Ernőné  polgármester dr. Buzás Péter, a társulás elnöke 
 

4. 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 27. 
3. A költségvetés háromnegyedévi teljesítésének értékelése.  

  Előadók:  Szegvári Ernőné polgármester Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
 

4. A 2013. évi költségvetési koncepció megvitatása.  
  Előadók:  Szegvári Ernőné polgármester Dr. Kárpáti Tibor jegyző 

 

NOVEMBER HÓNAPBAN   
 

KÖZMEGHALLGATÁS  
Napirend: A 2013. évi költségvetési koncepció ismertetése. 
Előadó:  Szegvári Ernőné polgármester 
 

DECEMBER 11. 
3. Tájékoztató a helyi adóbevételek alakulásáról, a helyi adórendelet felülvizsgálata.  

  Előadók:  Szegvári Ernőné  polgármester  Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
 

4. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadása.  
  Előadók:  Szegvári Ernőné  polgármester  Dr. Kárpáti Tibor jegyző 

 

5. Közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő tájékoztatás (díjak alakulásáról). 
 

A képviselő-testület feladata és hatásköre az önkormányzat éves költségvetésének elfogadása az 
államháztartásról szóló törvény rendelkezései alapján. A költségvetés előkészítése már előző év végén 
elkezdődik. A januári ülésen a költségvetés első változatának megtárgyalása történik, végleges és teljes 
költségvetésének elfogadására viszont a februári ülésen kerül sor.  

A 2012. évi költségvetés kalkulálásának 2011 decemberében még nagyon sok bizonytalan pontja volt 
az államháztartási és egyéb törvényi változásoknak köszönhetően. A feladatellátás finanszírozásának 
nagymértékű átalakítása (iskolák állami fenntartásba vétele stb.), ill. azok kilátásba helyezése nem tette 
lehetővé pontos koncepció előkészítését. Az előzetes kalkulációk szerint a település költségvetésében a 
finanszírozások átalakulása miatt jelentős hiány mutatkozik, ezért a képviselő-testület arra kérte fel a 
polgármestert, hogy a januári ülésre készítsen tájékoztatást helyi adók bevezetésének lehetőségéről. 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény felhatalmazása szerint az önkormányzat képviselő-testülete 
vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó), kommunális jellegű adók (magánszemély kommunális 
adója, idegenforgalmi adó) és helyi iparűzési adó bevezetésére jogosult. A település képviselő-testülete 
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1996. január 1-jétől vezette be a helyi iparűzési adófizetési kötelezettséget. A polgármester tájékoztatta a 
képviselőket fent említett további adónemekről. 

Az adónemek megismerése után a képviselő-testület hosszan tárgyalta, vitatta újabb helyi adó 
bevezetésének szükségességét, hatásait, mikéntjét. Az építmény- és telekadó mértékét egyértelműen túl 
nagynak ítélték. Az idegenforgalmi adó létjogosultságát a település mérete, ill. a hozzá tartozó 
szállásadók, ill. szállásadó helyek alacsony száma nem indokolja.  

Egyetlen adónem, a kommunális adó bevezetésére talált reális alapot a képviselő-testület. Az adónem 
bevezetésének szükségességét a jelentős költségvetési, finanszírozási hiány indokolja, viszont az adó 
mértékét az éppen szükséges szinten kívánja megállapítani a testület. Ennek érdekében felkérte a 
polgármestert, hogy a februári ülésre dolgozza ki az adó bevezetésének lehetőségét, ill. kalkulálja annak 
szükséges mértékét. 

A Képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletére rendelete alapján minden év januárjában 
felülvizsgálja azok bérleti díjait. Az ún. költségelvű bérlet alapján 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 2011. évben az inflációs ráta 3,9 %.  

2011. évben a üzlethelyiségek, raktárak bérleti díját nem emelte meg a Képviselő-testület, ilyen 
módon támogatva a vállalkozásokat. A testület a 2012. évre is változatlanul hagyta a bérleti díjakat, 
folytatva támogatói szándékát. 

A lakások, bolthelyiségek és raktárak bérleti díjainak megállapítása után a Sportcsarnok és a közösségi 
színterek bérleti díjait vizsgálta felül és módosította a testület. Minden esetben a rezsiköltségeket alapul 
véve hozták meg döntésüket. 
                                       

 

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

Szegvári Ernőné polgármester 2011-ben 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 
 
 
 
 
 
 

Gépjárműadó: 
 

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény írja elő a gépjárművek adóztatásának szabályait. 2012. 
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 
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adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb 
teljesítményű személygépkocsi után jár. 
 

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 okmányiroda felé. A közlekedési igazgatási hatóság a teljes bizonyító erejű magánokirat 
alapján (adásvételi szerződés) a bejelentés tényét és időpontját a nyilvántartásba bejegyzi. 
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. 
 

Iparűzési adó: 
 

Minden vállalkozó esetében az adó mértéke 2012. évben is (2001. január 1-je óta változatlanul) 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. 
 

Adóbevallások határideje: 
 

Iparűzési adó: 
minden vállalkozás és őstermelő esetében: 2012. május 31. 
új vállalkozás esetében: a vállalkozás kezdését követő 15 napon belül bejelentkezési kötelezettség 
 

Fizetési határidők: 
 

Iparűzési adó: 
 

I. félévi adóelőleg pótlékmentesen: 2012. március 19. 
II. félévi adóelőleg : 2012. szeptember 17. 
2011. évi adókülönbözet: 2012. május 31. 
2011. évi őstermelők iparűzési adója: 2012. 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: 2012. március 19. 
II. félévi adó: 2012. szeptember 17. 

 

Ismételten felhívom szíves figyelmüket arra, hogy a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. 
törvény értelmében a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost 
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terhelő díjhátralék, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 35.§ (3) bekezdése értelmében a 
társulási hozzájárulás adók módjára behajtható köztartozás. 
 

A Csongrád Megyei Településtisztasági Kft, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft., valamint a 
Makó és Térsége Víziközmű Társulat átadja behajtásra a szemétszállítási díjhátralékosok, illetve a 
társulási hozzájárulás hátralékosok listáját. 
 

Az adók módjára történő behajtás átadását követően a hátralékosokat felszólító levélben értesítjük a 
hátralék összegéről, és felhívjuk figyelmüket a hátralék mielőbbi rendezésére. Az adózás rendjéről szóló 
2003. évi XCII. törvény 161. §-a alapján a végrehajtást az adóhatóság köteles lefolytatni. 

Önkormányzati adóhatóság 
 
 

 
 

MÁRCIUSBAN ELKEZDŐDIK A CSATORNAÉPÍTÉS  
 

Több éves előkészítés után 2012 márciusában elkezdődik a 
csatornaépítés Makón, Apátfalván és Magyarcsanádon. A 
beruházás során több mint 205 km gravitációs és 52 km nyomás 
alatti hálózat, 10.177 bekötés és 18 db új átemelő létesül. A munka 
befejezése 2014 őszére várható.  

A közlekedést is érintő közszolgáltatási beruházások óhatatlanul kisebb-nagyobb nehézségekkel 
járnak az érintett területek lakossága és vállalkozásai számára. A Szennyvízcsatornázási Társulás 
mindent megtesz annak érdekében, hogy a munkálatok okozta kellemetlenségeket a minimálisra 
csökkentse, ezért időben és teljes körűen tájékoztatást ad az útlezárásokról, forgalmi változásokról.  

Mivel a munkálatok egy időben sok helyszínen párhuzamosan folynak, az elsődleges és minden 
részletre kiterjedő információk a projekt honlapján illetve a telefonos ügyfélszolgálaton kaphatók. 
 

Honlap: szennyviz.mako.hu  
Ügyfélszolgálati telefon hétfő, szerda, péntek 8 és 12 óra között: 62/20-99-11  
Kérjük a lakosság és a vállalkozások türelmét és együttműködését, hiszen a beruházás mindannyiunk 
közös érdekét szolgálja! 
 

Földeák, Kiszombor és Maroslele településeken a csatornarendszer kiépítésére kiírt közbeszerzési 
eljárásban lezárult az ajánlatok beadására megjelölt határidő, a bírálóbizottság döntése március 
közepére várható. A nyertes ajánlattevőkkel a szerződések aláírására a döntések jogerőre emelkedése 
után kerülhet sor. 
                                       
 

A Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás értesítése 
 

Jelenleg az OTP Lakástakarékpénztár küldi az LTP-szerződéssel rendelkező tagoknak a kiutalási 
értesítőt. Ezt a levelet mindenki más időpontban kapja meg, attól függően, hogy a kiutalási értékszámot 
mikor éri el. Ebben a kiutalási értesítő csomagban van egy válaszlap, ezt a válaszlapot kitöltve és 
aláírással ellátva a kézhezvételtől számított 30 napon belül vissza kell juttatni az OTP makói fiókjához 
vagy a Társulat Makó, Lonovics sgt. 24. szám alatti irodájába. A lakástakarékpénztári szerződés keretein 
belül lehetőség van kedvező kamatozású lakáshitel felvételére, amely nem kötelező, csak egy lehetőség.  

 

Amennyiben a lakáskölcsönről lemond, azt a válaszlap megfelelő rovatában „X”-el kell jelölni. Nagy 
jelentősége van a tulajdoni hányad és a helyrajzi szám közlésének is, melyre a válaszlapban rovatot talál. 
Azoknak a szerződőknek, akik a csatornázandó ingatlanoknak nem tulajdonosai (pl. haszonélvező) 
adategyeztetés céljából célszerű a társulatot felkeresniük, hiszen a 2011. január 1-jén életbe lépett új 
törvény változása miatt a lakástakarékpénztári szerződésben összegyűlt megtakarítást a közeli 
hozzátartozó ingatlanára is fel lehet használni és ehhez viszont ki kell tölteni egy nyilatkozatot.  
 

Az elmúlt öt év során történtek elhalálozások, történtek ajándékozások, adásvétel, amit esetleg 
véletlenül elmulasztottak a társulathoz bejelenteni az LTP-szerződéssel rendelkezők vagy örökösök. 
Ennek a bejelentése viszont nagyon fontos, mert a tulajdonjogot mindenféleképpen le kell ellenőriznie a 
Társulatnak a földhivatali nyilvántartással is, és a lakástakarékpénztári megtakarítási összeget, azt a 
belső bekötési részt is csak akkor tudja az OTP kifizetni, ha az elhunyt személynek a szerződése átírásra 
került az örökös részére, és a tulajdonjog tisztázásra került. 
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DDAALLOOSS--  ZZEENNÉÉSS  TTAALLÁÁLLKKOOZZÓÓ    ééss  VVEERRSSEENNYY  KKIISSZZOOMMBBOORROONN  
 

Községünk apraja-nagyja számára énekes-zenés találkozót és versenyt  szervezünk az Ady Endre 
Művelődési Házban. 
Időpont: 2012. március 14. (szerda) 15 óra 
 
A produkciókat szakmai zsűri értékeli. Minden nevezőtől 2 dalt várunk, melyek tetszőlegesen 
választhatók az alábbi kategóriákból  vegyesen is. 
 

NÉPDALOK   MŰDALOK   KÖNNYŰZENEI MŰVEK   SAJÁT SZERZEMÉNYEK 
 
A dalok hangszerkísérettel vagy anélkül egyaránt előadhatók, zenei alap használható. Ezt a nevezéskor fel 
kell tüntetni. 
 
KATEGÓRIÁK: 
I. korcsoport: 1-2. osztály (ált. isk.) 
II. korcsoport: 3-4. osztály 
III. korcsoport: 5-6. osztály 

IV. korcsoport: 7-8. osztály 
V. korcsoport: középiskolások 
VI. korcsoport:  felnőttek 

 
Várjuk szólóénekesek , csoportos előadók, együttesek  jelentkezését is 6 éves kortól, egyéb életkori 
megkötés nélkül. 
Jelentkezéseket az Ady Endre Művelődési Házba kérjük leadni március 9-ig (péntek) 9-18 óra közötti 
időben. 
Bármilyen szakmai segítség, információ Rónainé Török Csillától kérhető a 0620/380-11-59-es 
telefonszámon. Sikeres felkészülést! 

Dózsa György Általános Iskola                                        

  
  
  

KKÉÉPPZZŐŐMMŰŰVVÉÉSSZZEETTII    PPÁÁLLYYÁÁZZAATT  ééss  KKIIÁÁLLLLÍÍTTÁÁSS  
 

Képzőművészeti pályázatot hirdetünk 
HANG- ZENE- KÉP címmel. 

 

Az alkotások témájukban kapcsolódjanak a ZENE világához, énekes- és hangszeres zenéléshez, dalokhoz, 
népdalokhoz, népi muzsikáláshoz, zeneművekhez, műfajokhoz;  kifejezhetik az együtténeklés és 
együttzenélés örömét, bemutathatják a zenélés  helyszíneit, alkalmait, koncerteket, eseményeket;  
megeleveníthetik képileg: vonallal, színnel, formával a hangok világát, a zenészt magát. 
 

A  művek MÉRETE és TECHNIKÁJA   szabadon választható. 
A beérkezett művekből kiállítást rendezünk a dalos-zenés találkozó és verseny alkalmából az Ady Endre 
Művelődési Házban. 
 

Megnyitó és díjátadó ünnepség:  2012. március 14-én  (szerda)  15 órakor 
A kiállítás megtekinthető március 30-ig. 
 

KORCSOPORTOK: 
I. korcsoport: 1-4. osztály (ált. isk.) 
II. korcsoport 5-8. osztály 

III. korcsoport: középiskolások 
IV. korcsoport: felnőttek 

 

Az elkészült műveket kiállítható formában, az alkotó nevének, korcsoportjának és a mű címének 
megjelölésével az Ady Endre Művelődési Házban kérjük leadni március 9-én 16 óráig. 
Információ Rónainé Török Csillától kérhető a 0620/380-11-59-es telefonszámon. Sikeres felkészülést! 
Szeretettel várjuk a kiállítás megnyitójára és a díjátadó ünnepségre! 
 

Dózsa György Általános Iskola 
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Búcsúzunk Oláh Veronika gyémántdiplomás tanítónőtől 
 

Oláh Veronika 92 éve született 1919. november 6-án Temes megyében. Szülei egyetlen gyermeke volt. 
Édesanyja Tóth Katalin 20 éves, édesapja Oláh György 24, amikor 1913-ban házasságot kötnek. Apja 

szinte rögtön háborúban találja magát, megsebesült a történelmi Przemyšl (Semicli) ütközetben, 4 évre 
hadifogságba kerül Oroszországba. 1919-ben hazatér, megszületik a nagy baba: Veronika. 

Az édesapa még 30 évig katona, sok küzdelemmel tartotta el családját. Édesanyja varrásból élt, 
zöldségtermelésből kis földjükön, amit a piacon adtak el. Az édesanyja 38 évesen halt meg, Veronika 
gondozta, aki ekkor 11 éves. Egyedül maradt édesapjával, aki 55 évesen megvált életétől. Ekkor már 
1944-et írnak és Veronika éppen vágyai kapujában áll, hiszen megkezdhette felsőfokú tanulmányait. 
 No de, ne szaladjunk ennyire előre az időben! 
Fél éves, amikor a család Kevermesre, majd Szegedre költözött, ahol bérlőként laktak. 1926-ban bírtak 
házat venni Kiszomboron, Haleszban, ahol még csak 5-6 ház állott, és tölgyes, gyümölcsös kertek voltak. 
Ekkoriban vezették be hozzájuk a villanyt. 
 Az első osztályt Kiszomboron végezte, a másodikat Makóról kétszer 6 km-t gyalogolva ugyancsak 
Kiszomboron, a harmadikat Makón a Szent István téren, majd a 4-5-6.-at újból Zubán Magdi néni keze 
alatt. Kiváló tanuló volt, szépen írt, rajzolt, hittanból kiemelkedő. Egy kicsit mindig különc, mivel 
testmagasságával is kitűnt a többiek közül. 
 A család szeretett olvasni. Amikor a könyvek mellé képecskéket is kaptak, Veronka azokat tanulóknak 
nevezte ki, és a padláson tanította „őket”. 
 Beíratták a lánypolgáriba, ahol kevesellte Veronka az algebrát. Apja kereskedő iskolába szánta, ő 
tanítóképzőbe vágyott. 
 Az apai akarat érvényesült, elkezdte iskoláit a makói Keriben, de úgy, hogy az 1-2. évből 
különbözetizett és akkor a 3.-at, 4.-et is elvégezhette. Gyors- és gépíró versenyre is kijelölték, ahol 
valamit félrehallott és önkritikusan elhagyta a versenytermet….mégis ő lett az első! 
 Tanult, dolgozott, varrogatott, éjjel a legvékonyabb cérnából horgolt hópelyhes figurákat, 
keményítette, mosta, vasalta. Megrendelője, kereskedője 40 Ft bérét letagadta, ezt keserűen élte meg. 
 Szegeden gépáruházban pénztáros volt 9 évig: 28 főből nyerte el az állást próbaszámítás után. Nappal 
dolgozott, este iskola, éjjel tanulás, varrás. 
 A háború évei megnyomorították az ő családjukat is. 
A híres Szegedi Állami Dolgozók Tanítóképzője a dolgozó nőkből toborozta hallgatóit. 5 évi tanulmányt 
követően itt nyerte el diplomáját 1949. VI. 11-én. 
 Az iskola kiajánlotta a „Pusztamérgesi-tanyavilágba”. Pici lakás, kert, háziállatok. Csodájára jártak 
ennek, s tanításának is. Délelőtt felső tagozatosok, du. 1-3, 2-4 csoportban tanított 87 gyereket. 
 Önműveléssel tovább mélyítette tudását. Mély érzülettel tanította hazája kultúráját, hazafiasságát jelzi, 
hogy gyászszalaggal jelezte az elszakított területeket a térképen. 
 Kiszomborra 1958-ban került, ahol nyugdíjazásáig, 1976-ig tanított. 
 Beszélgetéseinken többször felhozta: 
„- Az volt az elgondolásom tanítás közben: A kitűnőket a képzett szülők úgyis támogatták. Nagyon 
szerettem a gyerekeket, tudtam értékelni a közepeseket, akik saját erejükből jutottak előre. Egyébként 
szigorú voltam, ezt ez egyet elismerem.” 
 Órákra mindig gyönyörű kézírású vázlatokkal készült, legalább 1200 diákot tanított. Bábszakkört 
alapított. Tanítványai minden tantárgyból jók voltak, megbízható tudást, kulturált viselkedést, 
önfegyelmet tanulhattak. Nem kivételezett. 
 Takarékos életet élt. Vágyai teljesültek, utazhatott 10-12 évet Európában, néha távolabb. Nem készült 
előre: „- Amit én látok, az a fontos.”- vallotta. Mivel híresen nagy olvasó volt, sokat látott mindig ismeretei 
bőségében. 
 Sajnos betegsége megakadályozta, hogy nyugdíjas éveiben olvashasson, utazzon. Évekig feküdt 
számára kiszolgáltatott helyzetben, kiváló szellemi állapotban. 
 Tanítói lelkületéhez híven javadalmait a kiszombori alsós szorgalmas, tehetséges diákok gondozására 
hagyatékozta. Könyveit pedig a község könyvtárára. 
 Mély érzésű, hűséges gondolkodású, természetet nagyra becsülő, őszinte, igényes ember és tanítónő 
volt. 
 Szüleit szívében éltető, gondos pedagógus, hites lélekkel távozott közülünk. 
 Kitartása, acélossága megrendítően példás. 
 Az „Oláh Veronika Alapítvány” révén is ezen életút példaként marad fönn. 
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 Magam pedig a vele való kapcsolatban – amely szüleim révén szövődött még gyermekkoromban – 
nehezen elmondható emberi útravalót adott, no meg feladatot is. 
Már nem fogja mondani:   „- Úgy vártalak! 

- Honnan tudtad, hogy ezt szeretem? 
- Köszönöm, hogy jöttél! 
- Mit fogunk a jövő héten tanítani? 
- Nekem is kell angolból vizsgáznom? 
- Mondd el a Szeptember végén-t! 
- De jó neked, mégy tanítani…          ” 

VERA NÉNI! 
Nehéz várakozás után indultál el az égi útra, a nagy találkozásokra, amelyekre már úgy vártál. 
Kísérjen utadon ÁLDÓ SZERETET. 

Süliné Rácz Emőke 
                                       

 
 

AA  „„KKiisszzoommbboorrii  DDiiáákkookkéérrtt””  AAllaappííttvváánnyy  öösszzttöönnddííjjaatt  aallaappíítt  aa  fféélléévvii  ttaannuullmmáánnyyii  
eerreeddmméénnyyüükköönn  ssiikkeerreesseenn  jjaavvííttóó  ttaannuullóókk  rréésszzéérree,,  aa  kköövveettkkeezzőőkk  sszzeerriinntt::  

 

- Az ösztöndíj kiírása az Alapítvány anyagi helyzetétől függően határozatlan időre szól. 
- Az ösztöndíj a felső tagozatos (5-8. osztályosok) tanulókat érinti. 
- Összege 5 000 Ft, mely a 8. osztályos tanulóknak az év végén, az 5-7. osztályos tanulóknak pedig a 

következő tanév során kerül kifizetésre a következő elosztásban: őszi szünet előtt 1000 Ft, téli 
szünet előtt 3000 Ft, tavaszi szünet előtt 1000 Ft. 

Az ösztöndíj elnyerésének feltételei: 
- Félévkor és év végén minimum 4-es érdemjegy magatartásból. 
- Félévkor minimum 4-es érdemjegy, év végén 5-ös érdemjegy szorgalomból. 
- 5-6. osztályos tanulóknak minimum 3 jegyes összesített javítás* magyar nyelv, magyar irodalom, 

történelem, matematika, angol és természetismeret tantárgyakból. 
- 7-8. osztályos tanulóknak minimum 4 jegyes összesített javítás* magyar nyelv, magyar irodalom, 

történelem, matematika, angol, fizika, kémia, biológia és földrajz tantárgyakból. 
A javított tantárgyakból szaktanári pozitív véleményezés.** 

- 5-6. osztályos kitűnő tanulók ösztöndíjban részesülnek.*** 
- Félévkor megbukott tanuló nem kaphat ösztöndíjat. 
 

Magyarázat az ösztöndíj feltételeihez: 
* Összesített javítás azt jelenti, hogy a javított érdemjegyekből levonjuk a rontott érdemjegyeket. (Pl.: a 
tanuló javított angolból 2, magyar nyelvből, matematikából, történelemből 1-1 jegyet, de rontott 
természetismeretből 1-et, akkor az összesített javítása (2 + 1 + 1 + 1 – 1 = 4 jegy.) 
** A szaktanárok tantárgyanként véleményezik, hogy a javítás mögött szorgalmas tanulói tevékenység 
van. 
*** A 7-8. osztályos kitűnők egy korábbi döntés értelmében 7000 Ft pénzjutalomban részesülnek. 
Szintén ezen az ülésen a kuratórium azt a döntést hozta, hogy az alsó tagozatos évfolyamoknak akkora 
összeget biztosít szabadidős tevékenységük hasznos eltöltését segítő eszközök, kellékek, játékok 
vásárlására, amekkora összeg kifizetésre kerül a felső tagozatosok ösztöndíjára. 
Ezen céljaink megvalósítása érdekében arra kérem Önöket, hogy éljenek a lehetőséggel, és ne hagyják 
„elveszni” adójuk 1%-át, hiszen köztudott, hogy sokan nem nyilatkoznak erről az összegről. Önök ne 
tartozzanak ebbe a rétegbe, és ajánlják fel az 1%-ot a jövőnk javára, a GYERMEKEINKNEK! 
 
 

Nagy Róbert, kuratóriumi elnök 
                                       

 
 

Az ösztöndíj margójára 
 
 

Az ösztöndíj bevezetése minden tanuló számára elérhető, hiszen nem kell mást tenniük, csak 
képességeikhez megfelelő módon tanulni. Reméljük, hogy ezzel sarkallni tudjuk azokat is, akik 
megelégszenek a számukra legkönnyebben elérhető jegyekkel is. A szülők úgy tudják legjobban lemérni 
gyermekük tanulmányi teljesítményét, hogy megnézik milyen osztályzatot kapott szorgalomból hónapról 
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hónapra és félévkor. Ha ez nem ötös, vélelmezhető, hogy vannak még „kiaknázatlan tartalékok”. Ez 
esetben érdemes felülvizsgálni, milyen módszerrel tanul, képes-e egyedül elsajátítani a feladott leckét.  
Talán kevesen gondolják, milyen nagy jelentősége van a módszertannak. Bizton állíthatom, hogy a 
pedagógusok minden tantárgyból megtanítják a gyerekeket tanulni. Hogyan kell memorizálni, mi a 
különbség a felületes, gyors, felszínes és a bármikor felidézhető mély bevésés között. Mi a különbség az 
„érteni” és „megtanulni” között. Régen ezt úgy mondtuk: „Amit Gyuri megtanult, György se felejti!” A 
legjobb, ha nem hagyjuk órákig az ajtót magára csukva tanulni, hanem hatékonyan, zeneszó-tv-
számítógép és más figyelemelterelő eszköz hangja nélkül a legrövidebb idő alatt memorizálja a leckét, 
tiszteletben tartva egyéni tanulási képességeit. A kívülről megtanulandót a szülő ki tudja kérdezni, nem 
kell hozzá különösebb felkészültség. Sokan gondolják, hogy az idegen nyelvet nem tudják ellenőrizni, 
mert nem azt a nyelvet tanulták annak idején. Gondoljuk csak el: vannak olyan versek, definíciók, 
melyeket a szülő idejében nem tanítottak, s most igen; attól még ki lehet kérdezni, csak egy könyv, füzet, 
szótárfüzet kell hozzá. 
  Legfontosabb, hogy a gyerek tudomásul vegye, az ő dolga a tanulás. Ha nem tanul, annyi, mintha nem 
dolgozna, csak várná a „sült galambot”. Mi, felnőttek már megtanultuk, hogy jó hozzáállással mennyi 
mindent el lehet érni. 10-14 éves gyermek ennek eldöntésére még nem képes, sőt amennyire csak lehet, 
lázad, mindenféle kifogással megpróbálja a könnyebb megoldást megtalálni. A szülő dolga és felelőssége 
ennek ismeretében a következetesség. Nagyon sok múlik azon, hogy a kitartó munkát mennyire kérjük 
számon. Gyereke válogatja, hogy kinek mi a legjobb osztályzat. Tudjuk, hogy nem egyforma 
képességekkel rendelkezünk. Az ösztöndíj lényege pont az, hogy saját képességekhez kell mérni magát 
mindenkinek. Igenis lehet kiváló jegy a kettes is, ha maximális energiabefektetés áll mögötte. 
Érdemes szeptembertől júniusig terjedő időintervallumban gondolkodni, hiszen ez idő áll rendelkezésre 
egy tanulmányi év teljesítésére. Ha valaki becsülettel végigtanulja ezt az időt, jólesik a szünet. Nemcsak a 
jól végzett munka örömét kóstolja meg, hanem rendszerességet vezet be az életébe, sok ismerettel bővül 
intelligenciája, a középiskolába jól felkészülten tud beilleszkedni. Az ott diktált ütemet tartani tudja, s 
nem lesz törés az iskolaváltás. A szülő is megkönnyebbül, hiszen megtett mindent gyermeke sikeres 
életbe való indításához. 

Reméljük, az ösztöndíjjal sikerül felkeltenünk a gyerekek és a kedves szülők érdeklődését. A 
pénzjutalmon kívül a szellemi, anyagiakkal nem mérhető értékek hoznak igazi nyereséget.  
 

Szabóné Vígh Erzsébet igazgató                                        

 
 

Rendhagyó foglalkozások az iskolában 
 

Ebben a tanévben negyedik alkalommal találkozunk a gyermekkel egy kicsit másképp, mint egyébként 
szoktunk. Az első félév alkotónapjain a kézügyességüket tehették próbára a diákok, miközben fonallal, 
termésekkel vagy éppen papírral dolgoztak. 

A félévzárással kapcsolatos „hajtás” után jólesett mindenkinek egy újabb, kicsit kötetlen beszélgetés. 
Ráadásul a témák is érdekesek voltak, hiszen az egészségünkkel foglalkoztunk. A fogápolás, tisztálkodás, 
helyes táplálkozás mellett az öltözködésről, régi korok divatjáról, ruháink alapanyagairól és az 
alkalomhoz illő megjelenésről is szót ejtettünk. 

Érdekes volt „visszamenni az időben”, legalábbis képek segítségével, megismerni a különböző korokra 
jellemző öltözékeket, egy kicsit eljátszani a gondolattal, hogy mi lenne, ha ma is hasonlóan öltözködnénk; 
vagy éppen kipróbálni egy méretes sál segítségével, hogyan is tekerték magukra ezeket a lepleket.  

 Később a napjainkban is viselt ruhák alapanyagait, tulajdonságait ismertük meg, és mindenki kereste 
a ruhájába varrott címkén annak összetételét és a kezelésére vonatkozó szabályokat. (Azt is tudjuk már, 
hogy miért nem célszerű ezt kivágni, még akkor sem, ha szúrja egy kicsit a nyakunkat!) A beszélgetés 
során kiderült, hogy bár a ruhák tisztítása, mosása a felnőttek dolga, de a vasalásban már néha-néha a 
lányok is segítenek. Találgattuk azt is, hogy az egyes alapanyagokból milyen ruhát érdemes készíteni, 
miért jó viselet egyik vagy másik. 

Egy-egy ilyen alkalom nagyon jó arra, hogy a gyerekek egy kicsit kötetlenebbül, inkább baráti 
beszélgetéshez hasonlóan szerezzenek ismereteket úgy, hogy közben olykor tréfálkozunk is. A témából 
adódóan azt reméljük, hogy talán ezután, ha ruhát vásárolnak maguknak, nem csak azt figyelik majd, 
hogy milyen márkajelzést találnak rajta. 

Baloghné Papós Borbála, Szabóné Vígh Erzsébet 
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BESZÁMOLÓK, ÉLMÉNYEK AZ EGÉSZSÉGNAPRÓL 
 

Egészségnap az iskolában 
 

Iskolánkban rendhagyó egészségnap keretében bővítettük a gyerekek ismereteit az egészséges 
életmód témakörben.  

A tanulók négy helyszínen kaptak ismeretterjesztő tájékoztatást, majd lehetőségük nyílt arra is, hogy 
felmérjék tudásukat a hallott információkról.  A foglalkozások célja az volt, hogy hatékonyan, érdekes és 
játékos feladatok segítségével sajátítsák el a diákok az új dolgokat. Ebben nagy segítséget nyújtott 
nekünk az interaktív tábla is. 

Én a felső tagozaton tartottam egy foglalkozást Sinka Józsefné segítségével. Témánk a fogápolás volt. A 
gyerekek magas létszáma miatt úgy döntöttünk, hogy csoportban dolgoztatjuk őket. Az első blokkot Sinka 
Józsefné tartotta, mely egy rövid előadás volt a fogápolásról. A magyarázatában segítségére volt az 
interaktív tábla. A gyerekek egy e-tananyag keretében nézhették meg a táplálkozás folyamatát és a fogak 
felépítését.  

Ezt követte egy kvízjáték, melyet én tartottam nekik. A kérdéseket az előttem lévő előadás 
tananyagára építettem. 15 kérdést kapott mindkét csapat. Aki helyesen válaszolt, az egy 
szerencsekeréken pörgethetett magának pontszámot az interaktív táblán. 

Örömmel tapasztaltuk, hogy a tanulóknak széles ismereteik vannak a fogápolás témakörében. A 
tananyagot pedig mind a négy évfolyam pontosan tanulta meg. A kvízjátékban mindenki jól teljesített. 
 

Moldován Orsolya 
                                       

 
 

Egészségnap 2012. jan. 24. 
 

Az idei egészségnap  első alkalma 2012. január 24-én került megrendezésre. 
A négy megjelölt téma közül mi az öltözködés, a divat témáját választottuk. (Engedi Zsuzsanna és 

Tóth-Rozsán Tünde). A hozzánk érkező  gyerekeket négy csoportba osztottuk. 
A csapatok köszöntése után az interaktív táblát hívtuk segítségül, ahol is először egy ruhatörténeti  

„kiállításon” vehettek részt a gyerekek, így az őseink ruházatán, a Mátyás korabeli öltözeteken keresztül, 
Petőfi korát felidézve, az akkori divatot bemutatva, eljutottunk a XX-XXI. század divatjához. 

Az első feladatot a XXI. század ruháiból állítottuk össze, melyeket borítékban találtak kivágva. Három 
csoportot kellett kialakítaniuk aszerint, hogy a ruhadarab alkalmi viselet, esetleg hétköznapi vagy a 
sportoláshoz használjuk. Egy kép egyik csoportba sem illet bele, ez a pizsama volt. 

Ezután ismét az interaktív táblán kapták a feladatot, itt különböző ruhadarabokat láthattak, ezek 
számát kellett beírniuk a megfelelő évszakhoz attól függően, hogy mikor használjuk. 
Majd különböző munkaruhákról, egyenruhákról , uniformisokról ejtettünk néhány szót. 

A gyerekeknek gyűjteni kellett olyan foglalkozásokat, melyeknél fontos az egyenruha. (rendőr, tűzoltó, 
szakács…) 

Az elsősöknél ez a feladat elmaradt, hiszen ők az előbbi feladatoknál több segítséget igényeltek, mint a 
nagyok. 

A gyerekek szívesen oldották meg a kapott feladatokat, nemcsak versenyeztek egymással, hanem 
újabb ismereteket is szerezhettek a régi és a mai korunk divatjáról. 
 

Engedi Zsuzsanna és Tóth-Rozsán Tünde 
                                       

 

Egészségnap 
 

Az állomásunkon az egészséges táplálkozásról beszélgettünk, feladatokat oldottunk meg. Először a 
zöldségek és a gyümölcsök szétválogatása volt a feladat. Ezek felismerése, megnevezése a legtöbb 
gyerek számára nem okozott gondot. Kicsit nehezebb volt az ezekből készíthető ételek felsorolása.  
A ritkábban előkerülő zöldségek, pl.:cékla, fekete retek, zeller felismerése nem mindenki számára 
bizonyult könnyű feladatnak. 
 A táplálékpiramis puzzle formában mind a négy évfolyamnak tetszett. Az ábrán jól láthatták a 
gyerekek a helyes táplálkozás arányait, amelyet a későbbi feladatoknál tovább mélyítettünk. 
 A téma további körüljárásához a gyerekeknek csoportban kellett összeállítaniuk egy egészséges 
reggelit, ebédet és vacsorát. Ehhez kaptak egy szógyűjteményt, ebből kellett kiválogatniuk a szükséges 
ételeket. Minden évfolyamon szükség volt némi irányításra, hogy ne kerüljön fel a pizza vagy a hot dog az 
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étlapra. Úgy tűnik, ezek olyan csábítóak a gyerekek számára, hogy megfeledkeznek ezek nem túl 
egészséges mivoltáról. 
 Az előző feladathoz kapcsolódóan szinte adta magát a plakátkészítés témája: Tiltó táblát készítettek 
a tanulók. Az alacsonyabb évfolyamokon a lap mérete ugyan kisebb volt, de tartalma itt is jól tükrözte a 
tanulók ismereteit. A plakátokon szerepelt édesség, alkohol, cigaretta, szénsavas italok, energiaital, só… A 
rajzolás közben volt alkalom arra is, hogy megbeszéljük, milyen sok minden lehet a szervezetünkre 
ártalmas. Mire figyeljünk a táplálkozásunkban. Többször szóba hozták a tanulók, hogy nem egészségesek 
az édességek, miért esszük? Némi terelgetéssel a gyerekek szájából is hallható volt a kulcsszó: 
mértékletesség.  

Burai Vilmosné – Vajda Ágnes 
                                       

 

Egészségnap a 2. évfolyamon 
 

Az egészségnap keretén belül a 4 témakörből a tisztaság fontosságát próbáltuk tudatosítani a 
feladatokon keresztül a gyerekekben. Az uniós pályázatnak köszönhetően az alsó tagozatba is kerültek 
interaktív táblák. Ennek segítségével valósítottuk meg erre az alkalomra kitűzött céljainkat. 

Először egy online játék főszereplője – Teddy Maci – vezette be a tisztálkodás rejtelmeibe a tanulókat. 
A tisztálkodás különböző lépéseit a diákok maguk indíthatták az interaktív táblán. Minden egyes lépést 
beszélgetés követett, melyben úgy irányítottuk a nebulókat, hogy az ezt követő szórejtvények és fejtörők 
megoldásait könnyedén meg tudják fejteni. 

A 3 – 4. osztályosokkal részletesebben, átfogóbban tudtuk beszélgetni erről a témáról. Velük szóba 
kerültek a baktériumok, gombák stb.. A kvízkérdésekre a válaszadás nekik időre történt. 

Bízunk benne, hogy a vidám hangulatban eltöltött idő elegendő volt ahhoz, hogy ismereteik 
bővüljenek, valamint új információkkal gazdagodva hasznosítják is ezeket a mindennapjaikban. 

 

Süvegné Nagy Ivett és Kádárné Varga Szabina 
                                       

 

Vajdáné Bárdi Magdolna és Bán Nóra tollából 
 

Január 24-én a szokásosan induló napot kevésbé megszokott módon zártuk. Valamennyi felsős 
tanulónak valamilyen egészséggel kapcsolatos kihívásnak kellett megfelelnie. 

Minden helyszínen más-más megközelítésből gyűjtötték a gyerekek az információt az egészséges 
életmóddal kapcsolatban. 

Az egyes számú „állomáson” a tisztálkodás jegyében megszervezett vetélkedőn vettek részt a diákok. 
Az ide érkező osztályoknak csapatokat kellett kialakítaniuk. Minden csapat egy keresztrejtvény 

megoldásával kezdte a vetélkedést. Másodikként a tisztálkodás szinonimáit gyűjtötték össze. Pihentetőül 
ezután Bán Nóra tanítónő kalauzolásával egy rövid, de igen érdekes „utazást” tehettünk a múltba, 
valamennyien megismerkedtünk a tisztálkodás történetével az őskortól a XXI. századig. A digitális tábla 
segítségével minden kor jellemzőjét sikerült nagyon szemléletesen megismertetni. 

Amíg a vetítés tartott, valamennyien figyeltek, s érdekes volt látni a gyerekek arcán a változást, ami 
sokszor döbbenetet, máskor viszolygást vagy éppen a kíváncsiságot mutatott. (Amíg készültünk erre az 
előadásra, mi, felnőttek is hasonló vegyes érzelmekkel gyűjtöttük az információkat. Sokat tanultunk mi is.) 
Ezt követően egy totót töltöttek ki a csapatok, újabb pontokat gyűjtve. Valamennyi kérdés kapcsolódott a 
levetített anyaghoz, így rögtön visszajelzést is kaptunk arról, hogy mennyire lekötötték le őket a látottak 
és hallottak. Minden évfolyamon nagyon szoros volt a verseny. 

Úgy véljük, nemcsak kellemesen telt az idő, de hasznos információkkal is gazdagodtunk mindannyian.  
                                       

 

AZ EGÉSZSÉGNAP GYEREKSZEMMEL 
 

Tóth Boglárka 4.b 
 

2012. január 24-én visszamentünk kisiskolánkba az Egészségnap alkalmából. Jó volt újra találkozni 
tanítóinkkal és látni régi termeinket. 
Első állomásunkon Vízhányó Marcsika és Kelemen Ágika tanító nénik segítségével megtanulhattuk a 
helyes fogápolás rejtelmeit, kipróbálhattuk a fogselymet (ajánlom mindenkinek) és a szájvizet, kvíz- 
kérdésekkel felmérhettük tudásunkat. 
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A következő teremben Burainé Erzsike és Vajda Ágika tanító nénik vártak bennünket. A különböző 
zöldségek és gyümölcsök felismerése mellett elkészítettünk közösen egy napi helyes étrendet, valamint 
ételpiramist állítottunk fel. Megrajzoltuk a tiltott élelmiszereket ábrázoló táblát. 
Harmadik állomásunkon Tóth- Rozsán Tünde és Engedi Zsuzsa tanító nénik segítségével 
megismerkedhettünk a ruházat fejlődésével az őskortól napjainkig az interaktív tábla használatával. 
Csapatokat alakítottunk, és így próbáltuk csoportosítani a ruhákat az évszaknak megfelelően. 
Végül Süvegné Nagy Ivett és Kádárné Varga Szabina tanító nénikhez érkeztünk. A kedves fogadtatás után 
megtanítottuk Mackó komát a helyes mosakodásra. Fésülködéssel, tisztálkodással kapcsolatos szavak 
helyét kerestük a táblán közösen. 
Ezen a napon is gyarapodott tudásunk, és ezt köszönjük a szervezőknek és tanítóinknak. 
                                       

 

Véleményem az egészségnapról 
Veréb Csenge 7. a osztályos tanuló 
 

Évfolyamonként csoportosítva 4 különböző teremben voltunk, termenként 2-2 tanárral, akik 
különböző fontos témákkal hívták fel figyelmüket az egészségünk megvédése érdekében tett lépésekre, 
hogy a régebbi korokban élt emberek hogyan éltek, és milyen egészségügyi problémákkal küzdöttek, 
hogyan öltözködtek. A négy „állomást” pontokba szedtem:  
 

- Fogápolás: Érdekes versenyben vettünk részt. Izgalmas volt, és sokszor nevettünk az egymás elleni 
tippelgetés során magunkon vagy egymáson, amikor a „szerencsekerék” nem annyit mutatott, amennyit 
szerettünk volna.  
- Ruházkodás: Sok mindent megtudhattunk az anyagok eredetéről, mihez mit is használnak pontosan, 
és miből készül, valamint, hogy mit jelentenek a jelzések a ruhákban. A divat alakulása is nagyon 
figyelemfelkeltő volt, főleg azt látni, hogy őseink milyen fura öltözködési szokásoknak próbáltak 
megfelelni.  
- Tisztálkodás: Érdekfeszítő tényeket tárnak elénk, mint például milyen sok időn keresztül nem mostak 
hajat az emberek, a fürdésről, a tisztálkodásról, a szappan használatáról hogyan vélekedtek régebben. 
Emellett egy kvíz is várt ránk, ami nekem nagyon tetszett.  
- Táplálkozás: Jó tudni, hogy mikor mit is kell, mit szabad ennünk, mit kell kevesebb esetleg nagyobb 
mértékben fogyasztani, hogyan kell egészséges életmódot élni, és mihez vezethet egy túlzásba vitt 
fogyókúra, esetleg mit okoz a nagy étvágy.  
 

Összességében izgalmas, vetélkedőkkel és érdekes információkkal telt két óra hossza volt.  
                                       
 

Fogas foglalkozás 
 

A szép és természetes mosolyhoz nélkülözhetetlen az ép, esztétikus fogsor megléte.  
Éppen ezért, Egészségnapunk egyik témája a helyes fogápolás volt. Tanulóink elméleti és gyakorlati 

feladatok révén hasznos ismereteket gyűjthettek a témában. Fogorvos, szájsebész tartott előadást 
számukra, aki a modern technika segítségével volt jelen a foglalkozáson, hiszen az interaktív tábla, 
internet révén egy fogorvosi rendelőben találhatták magukat tanítványaink. Mi, pedagógusok is 
színesítettük a téma sokoldalú megközelítését, hiszen a fogkrém történetét mutattuk be. Az elmélet után 
következett a gyakorlati alkalmazás. Úgy gondoljuk, hogy a fogselyem, szájvíz használata emelte a 
foglalkozás jó hangulatát, színvonalát. Az óra záró részeként milyen kérdéseket is tehettünk volna fel, ha 
nem  

-asakat. A csoportok „10-kvíz” elnevezésű játékunkon adtak számot arról, amit ezen az 
Egészségnapon a fogápolásról, szájhigiénéről hallottak.  
 

Útravalóul 5 tippet nyújtunk át a ragyogó fogak érdekében.  
Ápoljuk rendszeresen a fogainkat! 
Ügyeljünk a helyes táplálkozásra, ételek megválasztására! 
Ne dohányozzunk! 
Figyeljük fogaink állapotát! 
Rendszeresen látogassunk el a fogorvoshoz! 

Kelemen Ágnes és Vízhányó Mária 
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Táplálkozás 
 

Napjainkban nagy jelentősége van az egészséges életmódnak, a megelőzésnek, a megfelelő minőségű 
tápanyagoknak. Sokan azt gondolják, hogy ez egyszerűen annyit jelent, hogy egészséges táplálékokat kell 
elfogyasztani. Azonban a helyes válasz korántsem ilyen egyszerű. Az egészséges táplálkozás a különféle 
ételek és italok megfelelő arányban és mennyiségben, kellő változatossággal történő rendszeres 
fogyasztása, amely tartalmazza a szervezetünk számára fontos tápanyagokat. 

A mit, mikor és mennyit kérdéseket boncolgatva eljutottunk az egészséges táplálkozás 12 pontjához. 
Tudják, mi a helyes, hiszen a biológia, a technika és életvitel órákon is megismerkedtek már a 
fogalmakkal, azok jelentésével, tartalmával. 

Megismerkedtek a testsúly és az ehhez kapcsolódó fogalmakkal, az étkezési problémákkal és azok 
következményeivel, pl. bulimia, anorexia, túlsúly. Megdöbbentő képeket néztünk túlsúlyos és anorexiás 
emberekről. Beszéltünk a média szerepéről, felelősségéről. 

A megnyilvánulásokból sajnos néhány dolog kiderült: leginkább az, hogy bár tisztában vannak az 
egészséges táplálkozás fontosságával, mégis túl sok olyan élelmiszert fogyasztanak (üdítő, csoki… ), amik 
rengeteg édesítőszert, ízfokozót, egészségre káros, sőt olykor ártalmas anyagot tartalmaznak. Kiemelt 
témánk volt az energiaitalok fogyasztása és annak hatása. Ebben a korosztályban szinte 
státusszimbólummá válnak az efféle ételek-italok fogyasztása, úgymond „divatból” fogyasztják, még 
akkor is, ha tudják, ismerik az ezzel kapcsolatos problémákat. Az előadások, beszélgetések során hasznos 
tippeket, ötleteket is adtunk. Mindig azt kell szem előtt tartanunk, hogy talán a következő vásárlásnál a 
gyerekek mégiscsak mást választanak a különböző chipsek, cukros üdítők helyett. Ha sikerül legyőzniük a 
kezdeti nehézségeket, vagyis a vágyakozást ezek után, napról napra könnyebb lesz a dolguk, és ha az 
elismerő dicséretek – nemcsak a tágabb, hanem a szűkebb környezetből, a családból - is arra ösztönzik 
majd őket, hogy egészségük érdekében új életmódot folytassanak. Mindemellett fontos a megfelelő 
mozgásprogram összeállítása, de ez már egy másik, igen fontos területe az egészséges életmódnak. 

 

Simor Gábor, Haklik János 
 

 

                                      

 

    Két régi kedves munkatársunktól kellett örökre búcsút vennünk január utolsó napjaiban.  

Özv. Papp Jánosné, Ilike nénitıl és Gy. Varga Máriától, ahogy mindenki szólította „Etuska nénitıl. 

   Több mint 20 évig dolgoztak óvodai dajkaként, mindketten szorgalmas, odaadó munkát végeztek a kisgyermekek 

körében. Pár nap eltéréssel szinte egyszerre veszítettük el szeretett kollégáinkat, és tudom, hogy Kiszombor lakói közül is 

sokaknak most kell végleg elbúcsúzniuk a szeretett Ilike és Etuska daduska nénitıl. 

   Szívünkben ırizzük kedves emléküket, emlékezzünk Rájuk mindannyian szeretettel! 

Börcsökné Balázs Márta, óvodavezetı 
 
                                       
 

 

Téli napjaink az oviban 
 

 November 28-án a középsős és nagycsoportosaink meghívást kaptak az általános iskolába, az óvoda-
iskola közötti átmenet megkönnyítését célzó „Hívogat az iskola” című délelőttre. Jani Edit, a Napraforgó 
nagycsoport óvodapedagógusa így számolt be tapasztalatairól. 
 Nagycsoportunk a mostani harmadikosoknál tett látogatást. 
Változatos tevékenységeken keresztül tekinthettünk be a tanítási óra menetébe. Felfedezhettük az 
interaktív tábla újfajta lehetőségeit is. Az óvodás és iskolás gyerekek együtt oldották meg a feladatokat, 
számoltak, énekeltek, papír katicabogarakat hajtogattak és vágtak. Az iskolások néptáncbemutatóval és 
mesejátékkal is kedveskedtek. 
Jó alkalom volt ez az együtt töltött délelőtt, egymás, a leendő tanító nénik, valamint az iskola épületének 
megismerésére. Köszönjük a szervezőknek ezt a kis betekintőt, mindannyian nagyon élveztük. 
Februárra mi is visszahívtuk a tanító néniket az óvodai nyílt napunkra, ahol megfigyelhetik a leendő 
elsőseiket az óvodai tevékenységeik közben.  
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Téli közös ünnepléseinkről Simor Gáborné Andi mesél a kedves újságolvasóknak. 
 

Ebben a tanévben is nagy-nagy izgalommal várták a gyerekek a jó „öreg” Télapó érkezését. Az óvoda minden 
szegletében már kora reggel érzékelhető volt a várakozás, készülődés izgalma. Nagy örömmel vettük, hogy meg is 
érkezett közénk. Minden csoportban dalokkal, versekkel készültek a Mikulás köszöntésére, sőt volt, ahol táncba 
hívták, vagy éppen süteményt készítettek a megvendégelésére. Természetesen minden ovis kapott csomagot. Ezek 
beszerzését évről évre a Szülői Munkaközösség vállalja magára, amit köszönünk nekik! Bizonyára a szívet-lelket 
melengető, csillogó gyermekszemek is hozzájárulnak ahhoz, hogy már évek óta első hívó szavunkra jön Balázs János, 
akinek ezúton nagyon köszönjük!  

   

Másik hagyományos ünnepünk a karácsony, ami minden évben más-más forgatókönyv szerint zajlik, de egyben 
megegyezik: hangulatos, gyermekközpontú programmal, műsorral tesszük emlékezetessé. Az idén vendégségbe hívtuk 
az általános iskola Rónainé Török Csilla által vezetett énekkarát, akik igazán színvonalas, változatos műsorral 
kedveskedtek nekünk. Az ovisoknak legjobban a Shrek című filmben is elhangzott Hallelujah c. dal tetszett, amit a 
végén közkívánságra meg is kellett ismételniük. Jó volt látni a régi óvodásainkat, akik szemmel láthatóan élvezték a 
tőlük kisebbeknek adott műsort, és talán átérezték az „adni jó” érzését. Az énekszó után az udvaron folytatódott az 
ünneplés. Sok-sok teamécsesből egy fenyőfát formáztunk és a gyerekekkel közösen készített mécsestartókat is 
elhelyeztük az udvaron. Minden csoport elmondta az ünnepre tanult versét, jelenetét.  Ezen a „Gyertyafényes 
Karácsonyon” mutatkoztak be az Ovi Pacsirtái - ők a különböző csoportokban felfigyelt, nagyon jó zenei 
képességekkel bíró gyerekek – ritmushangszerekkel kísérték előadásukat. Mindenki büszkén hallgatta 4 daduska néni 
furulyajátékát, és egykori óvodásunk – Baranyi Lili - fuvolaszólóját, majd meglepetésként az óvodai dolgozók alkalmi 
kórusa énekelt a gyerekeknek egy új karácsonyi dalt. Visszatérve a csoportszobákba meglepetés várta a gyerekeket. A 
játékokat a papírgyűjtés és az adventi vásár bevételeiből tudtuk finanszírozni, így itt ragadjuk meg az alkalmat, hogy 
mindenkinek köszönetünket fejezzük ki, aki bármilyen formában hozzájárult ezekhez az akcióinkhoz. 
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 Balázs Tímea nagycsoportos óvónő Varázslat a színházban címet adott alábbi élménybeszámolójának - egyik 
téli színházlátogatásuk kapcsán. 
 Január 17-én óvodánkból a Katica és Napraforgó nagycsoport megtekintette Szegeden a Nemzeti Színházban a 
Macskafogó című darabot.  
Várakozással telve készültünk a nagy napra, hiszen manapság egyre ritkábban fordul elő, hogy a vidéki emberek 
színházba mennek. Sajnos. Pedig egy-egy ilyen egymással eltöltött közös kulturális élmény, felemelő és különleges, 
főleg egy kisgyermek számára. Talán egy életre meghatározó lehet.  
Amint beléptünk a színházba, felragyogott a szemük az épület szépségét megtapasztalva. Mintha palotában lettünk 
volna, ahol minden csillog, még a csillárok is olyan óriásiak és fényesek. A színvonalas, vidám zenés előadás még 
fokozta ezt a varázslatot. 
A következő műsor a Kisszínházban lesz, melyet hasonló izgalommal várunk már. 

A védőnőkkel való együttműködésünk gyümölcseként ismét lehetősége volt a szülőknek, gyermekeik 
ortopédiai szűrővizsgálatára itt, az oviban. Azoknak, akiket valamilyen problémával kiszűrt az orvos, a szintén 
helyben lévő gyógycipőkészítő szakemberektől kedvezményes áron tudták megrendelni.  23 kisgyermek juthatott 
ily módon jó minőségű gyógyszandálokhoz elérhető áron.  
 Január 19-én a művelődési házban egy újszerű, de nagyon érdekes un. nonverbális előadást láthattak 
ovisaink a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház színészei közreműködésével Zián & Kopik 
címmel. A korhatárok nélküli bábjáték elsősorban a környezetvédelemre hívta fel a figyelmet. „Kopik és Zián!”, a 
két marslakókra emlékeztető, manónyelven beszélő zöld manó pillanatok alatt belopta magát kicsinyek és nagyok 
szívébe. A mindenre rácsodálkozni tudó és kreatívan újrahasznosító, valamint örömüket egymással megosztó 
figurák története a felnőtteket is elgondolkodtatta. 
 A január 20-i péntek délelőtt ugyancsak különleges élménybe Németh Angéla óvodapedagógus avatja be a 
kedves olvasókat. 
 Az állatterápia sokat segít a gyerekek, felnőttek gyógyításában, illetve a szorongásnál, az érzelmi 
labilitásnál, annál, aki nem szólal meg, aki alacsony toleranciaszinttel rendelkezik, trauma után, de 
sorolhatnánk még tovább is. Létezik már lovasterápia, kutyásterápia is, de ha spontán egy cicát 
simogatunk, akkor is érezzük ennek nyugtató, lazító hatását magunkra. Fontos és hasznos megfigyelések, 
felfedezések ezek a mai stresszel telt világban élő emberek számára.  

Az említett napon a gyermekvédelmi munkaközösség vezetőjének köszönhetően ovinkba látogatott 
Erdélyi Noémi terápiás kutyavezető és egyben óvónő, három terápiát segítő kutyusával. Az arany 
retrieverek szinte megbabonázták a gyerekeket. Ezek a képzett és vizsgázott kutyák, nap mint nap közép és 
súlyosan sérült gyerekek fejlesztésében segítenek a vásárhelyi Kozmutza Flóra Iskolában. De mozgásukban 
sérült emberek segítésére is képesek. Noémi kutyáival mindezekből adott egy-egy ízelítőt számunkra.  A 
bemutatón kívül a gyerekeknek lehetőségük volt megsimogatni, megszeretgetni őket. Még akik kezdetben 
félrehúzódtak és bátortalankodtak, azokat is elvarázsolták ezek a kutyák kezdeményező szeretetükkel. 
Gazdájuk elmesélte, és mi is megtapasztalhattuk, ahogyan ezek az okos jószágok mindenkihez egyéni 
módon közelednek érzékelve az emberek testi és lelki sérülékenységét.   

A barátkozás után nem volt olyan ovis, aki nem simogatta meg őket. Természetesen arról is hallottak a 
gyerekek, hogy az idegen kutyákkal hogyan kell viselkedniük, mert azok nem biztos, hogy ilyen 
barátságosak. Noémi a gyerekek rengeteg kérdését is igyekezett megválaszolni, akiknek sok új 
információval bővült ismerete. Arra is kaptunk ígéretet, hogy ha van igény rá, akkor nyáron is szívesen 
visszalátogat hozzánk Noémi a kutyáival. Itt köszönjük meg a polgármester asszony segítségét, amit a 
kutyusok szállításának megoldásában nyújtott nekünk. 
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Színházasdi kedvtelésből - című írásával Baranyiné Gulácsi Zsuzsi óvodapedagógus avatja be önöket a 
„Tündérretikül” elnevezésű dramatizálással, mesékkel foglalkozó műhely munkájába. 
 Az úgy kezdődött, hogy kolleganőmmel nagyon szeretünk mesélni. Azonban a mai kor gyermekeinek ezt 
nem könnyű feladat átadnunk, mert hozzá vannak szokva a DVD, a „Minimax”csatorna és a Disney mesék 
által nyújtott képi világhoz. A kicsik igazi meseélménye akkor teljes és jó, ha mozgósítja a gyermek 
fantáziáját, aminek segítségével ő maga tudja felépíteni a mese képeit. Így hát időről időre vesszük a 
bátorságot, és hébe-hóba belebújunk a meseszereplők bőrébe, hogy eljátsszunk, dramatizáljunk, bábozzunk 
egy-egy klasszikus mesét a gyerekeknek.  
Ez alkalommal, január 27-én (pénteken) „A három kívánság” című mesét dolgoztuk fel. Ezúttal még egy 
kicsivel többet igyekeztünk átadni a gyerekeknek, ezért autentikus berendezési tárgyakkal idéztük meg a 
korabeli szegény paraszti család hangulatát és régen használt népi eszközökkel elevenítettük meg a mesét. 
Kis előadásunkkal kollegáinkat is szeretjük meglepni, így csalva egy kis jókedvet számukra is a hideg téli 
napokon. De ahogyan a gyerekek szemei ránk szegeződnek - csodálatos közösségi élményt tapasztalunk 
meg, ami előadásunkat tovább fűszerezi.  
Nem tagadjuk, a végén a taps elmesélhetetlen bizsergető érzése nagy örömmel tölt el bennünket. 

„csörömpöl a reggel, száll a fény … 
és az éji lángcsodát, 
ezt a furcsa micsodát 
ketten láttuk: te meg én.” 
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Ez történt decemberben a Területi Gondozási Központban 
 

Karácsony az Idősek Otthonában 
 

2011 december 21-én meghitt és örömteli pillanatokat élhettek át a bentlakó idősek, a nappali 
ellátásban résztvevő klubtagok, a meghívott vendégek és dolgozók. Karácsonyt, Jézus Krisztus 
születésnapját ünnepeltük közösen, mint egy nagycsalád, melyhez a gondozóház ebédlője kicsinek 
bizonyult. A szeretet minden jelét elhozták az időseknek a hittanos gyerekek, akik versekkel, énekekkel 
tették meghitté e szép ünnepet. Ünnepi szentmisét mutatott be Varga Attila esperes plébános atya. A 
szentmise keretében karácsonyi énekek is felcsendültek, melyet közösen mindannyian énekeltünk. Az 
ünneplés folytatásában közös beszélgetés, éneklés és a klubtagok által készített finomságok elfogyasztása 
következett. Ezúton is köszönetet mondunk a gyerekeknek és hitoktatójuknak, Kenyeres Sándorné 
Arankának, hogy szívvel lélekkel készültek, jöttek hozzánk, és tették bensőségesebbé az ünnepet.  
                                       

 

Óévbúcsúztató batyus bál 
 

Településünk nyugdíjas lakóit és mindazokat, akik szeretik a jó hangulatot, Óévbúcsúztató batyus 
bálra hívtuk és vártuk, 2011. december 29-én, a régi művelődési házba. E rendezvényünkkel olyan 
hagyományt szeretnénk teremteni, mely a következő alkalom elérkezéséig (1 évig) él emlékezetünkben. 
Ennek szellemében igyekeztünk a programot is összeállítani. A délután remek hangulatban telt. 

Köszönet a fellépő gyerek -és felnőtt néptáncosoknak, felkészítőjüknek, Badicsné Szikszai 
Zsuzsannának, valamint Farkas Major Annamária, erdélyi énekművésznőnek. Színvonalas, 
feledhetetlen műsorral ajándékoztak meg bennünket. A mulatság hangulatának fokozódásáról, 
Keresztúri Ernő gondoskodott. Vendégeink a zene megszólalásával máris táncra perdültek. 

Köszönjük a művelődési ház dolgozóinak a közreműködő segítséget, Edit virágboltnak a 
felajánlásukat, valamint a Polgármesteri Hivatal anyagi támogatását. 

 

Kányádi Sándor versével kívánunk Boldog Új Évet  „Nem kívánok senkinek se  
különösebben nagy dolgot.  
Mindenki, amennyire tud,  
legyen boldog.  
Érje el, ki mit szeretne,  
s ha elérte, többre vágyjon,  
s megint többre. …..,, 
 
 

Gondozási Központ dolgozói 
 

A bál résztvevői nevében köszönjük a Területi Gondozási 
Központ dolgozóinak lelkes szervező munkáját. Nagyon jól 
éreztük magunkat (Jankó Istvánné) 

                                       
 

MEGHÍVÁS 
Szeretettel hívjuk és várjuk minden hónap első és harmadik keddjén a gondozási központba a nótázást 
kedvelőket, és szívesen csatlakoznának az intézmény Nótafa csoportjához. 
                                       

 
 
 

Kedves Szülők, Polgármester asszony! 
 

Ezúton szeretnénk megköszönni az adventi felajánlásokat, minden kedves szülőnek, támogatónak, 
mellyel bölcsődés gyermekeink számára nyújtottak segítséget. Sikerült gyermekeinknek még szebbé 
tenni a karácsonyi ünnepséget. A karácsonyfa alá gyönyörű babák, meséskönyvek, konstruáló- és 
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szerepjátékok kellékei kerültek. A csodásan feldíszített karácsonyfa körül, melyet egy kedves 
kolleganőnk, Vargáné Marika ajánlott fel, együtt örülhettünk a szülőkkel, gyermekekkel. Külön köszönjük 
az iskola tanulóinak és felkészítő tanárainak azt a színvonalas szereplést, mellyel az ünnep igazi tartalmát 
tárták elénk.  
                                       

 
 

 
 

RENDİRSÉGI INFORMÁCIÓ 
FOGADÓÓRÁT TART A KÖRZETI MEGBÍZOTT 

 

Kiszombor Rendırırsön (Régi Makói u. 2.) Török Tamás r. ırm. körzeti megbízott minden hónap második 
szerdáján 13:00 órától 15.00 óráig fogadóórát tart. 

 
 

 
 

Hálózat a közösségért 2012 
Hátrányos helyzetű személyek, családok pályázati lehetősége 

 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az EDF DÉMÁSZ Zrt.-vel kötött szerződése alapján pályázatot hirdet a 
szociálisan hátrányos helyzetű személyek/családok számára, az áramszolgáltató irányába fennálló 
adósságuk törlesztése illetve a fogyasztói státuszuk visszanyerése érdekében. 
Pályázhatnak: 
• A szolgáltatásból már kikapcsolt fogyasztók; 
• Hátralékkal rendelkezők (kikapcsolási értesítőt vagy fizetési felszólítást kaptak már); 
• Előre fizetős mérővel rendelkezők, akiknek hátralékuk van; 
• Rendszeresen fizető, de igazoltan súlyos szociális helyzetben lévő fogyasztók. 
Mind a négy kategóriánál alapfeltétel: 
• A pályázó az EDF DÉMÁSZ Zrt. szolgáltatási területén rendelkezik (vagy rendelkezett) fogyasztási 
hellyel; 
• A pályázó személy az áramszámlán szereplő fogyasztó, illetve a fogyasztási hely a személy vagy család 
állandó lakhelye; 
• A pályázónak önrészt kell vállalnia és befizetnie a támogatás elnyeréséhez. Az önrész az igényelt 
támogatással azonos vagy nagyobb összegű lehet. 
Pályázni a Magyar Máltai Szeretetszolgálat honlapján (www.halozat.maltai.hu) elérhető pályázati űrlap 
elektronikus kitöltésével és benyújtásával lehet. A pályázatot az elektronikus és postai úton aláírva, 
tértivevénnyel, ajánlva is el kell juttatni a  
 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Egyesület Hálózat a közösségért 

Budapest 1537 Pf. 450 címre. 
A pályázat során kötelező a szociális alapszolgáltatást nyújtó szervezet vagy önkormányzat 
együttműködése. 
A pályázat benyújtására 2012. február 15-től van lehetőség, előreláthatóan 2012. június 30-ig. A 
támogatások elbírálása folyamatosan történik, így a támogatási alap kimerülése miatt hamarabb is 
lezárulhat a pályázat. 
                                                                             

 

Szekeres Krisztián települési képviselő fogadóórái 
Kedves Kiszomboriak! 
  

Ezúton közzéteszem a 2012. évi fogadóóráim időpontjait: 
 

március     4.  17 óra 
árpilis   22.  17 óra 
június   24.  17 óra 

augusztus   26.  17 óra 
október   28.  17 óra 
december   16.  17 óra 

 

A helyszín továbbra is a Mindenki Irodája (6775 Kiszombor, Rákóczi u. 3/a). Várom mindazon 
kiszombori lakosokat, akik kéréseiket, véleményeiket szeretnék elmondani, kifejezni valamely falunkat 
vagy személyeiket érintő kérdésben. Mindemellett állok bármikor a helyiek rendelkezésére! 

Szekeres Krisztián  
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A „Kiszomborért” Alapítvány számára az idén is felajánlható a SZJA 1 %-a. 
Programunkban a község értékeinek óvása, műemlékeink védelme, a kulturális élet támogatása áll. Az 
elmúlt évektől folyamatosan újítottuk fel köztéri szobrainkat, emlékeinket, létrehoztuk a Rónay-
emlékszobát, amelyet folyamatosan bővítünk. Segítjük a községben zajló kulturális, hagyományőrző 
programokat. 
Köszönjük eddigi támogatását, és ha módjában áll, tegye meg most is.  
Adószámunk: 19082930-1-06                  az alapítvány kuratóriumi tagjai 
                                       

 

Várjuk és egyben köszönjük támogatását a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör részére. Az 
egyesület célja: Hagyományápolás.  
- Minél szélesebb körben megismertetni a lakossággal Kiszombor történetét, érezzék ezáltal is 
magukénak a helyet, ahol élnek. 
 - A község hagyományainak felelevenítése, megőrzése, széleskörű megismertetése. Közösségi 
programok szervezése, ahol a község lakói mindezekkel megismerkedhetnek, tartalmasan együtt 
szórakozhatnak.  
- Helytörténeti Gyűjteményünket, amely a községi önkormányzat tulajdonában áll, rengeteg tárgyat, 
iratanyagot tartalmaz, folyamatosan bővítjük, az ifjúsággal megismertetjük a régmúlt embereinek életét. 
Célunk bennük is kialakítani a patriotizmus érzését.  
- Kutatómunkát végzünk, visszaemlékezéseket gyűjtünk községünk múltjával kapcsolatban, megőrizve 
azokat az utókor számára.  
- Községünk környezetének óvása.  
Ha egyetért célkitűzéseinkkel, és van lehetősége, kérjük, támogasson bennünket. 
Adószámunk: 18479342-1-06  

a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör tagsága 
                                       

 

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 

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.  
Igyekszünk megtalálni annak lehetőségét, hogy ne csak mindig a jó tanulmányi eredménnyel rendelkező 
tanulók részesedjenek a jutalmakból, hanem azok is akik nem csupa 5-ösök, de amit elértek, azt kemény, 
kitartó szorgalmas munkával érték el (a 11. oldalon olvasható). 
                                                                             

 

Tisztelt Olvasó! 
 

      Nagy örömünkre szolgál, hogy 2012. évben is fogadhatja óvodánk alapítványa a felajánlott adók 1 %- 
át. Ennek segítségével új eszközöket, fejlesztő játékokat vásárolhatunk, mely az nevelés és oktatás tárgyi 

feltételeit javítja. Támogatásunkkal a hátrányos helyzetű gyermekek is eljuthatnak az óvodai 
kirándulásokra, útiköltségeiket és a belépő jegyek díjait vállaljuk át. A tehetséges gyermekek különböző 

pályázatokon, versenyeken vesznek részt. Alapítványunk örömmel támogat minden olyan kezdeményezést, 
amely a gyermekek fejlődését, sikerét eredményezi. Ezért szeretnénk arra kérni önöket, hogy támogassák 

munkánkat. 
  Kérjük, így töltse ki az APEH nyomtatványcsomagjában található rendelkező nyilatkozatot: 

    A kedvezményezett adószáma: 18465954-1-06 
    A kedvezményezett neve: " MOSOLYGÓ GYERMEKARCOK" ALAPÍTVÁNY 

Támogatását köszönjük! 
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Kiszombori Szabadidős és Természetbarát Sport Egyesületet 
 

 Újra működik a Kiszombori Szabadidős és Természetbarát Sport Egyesületet, melynek célja, hogy a 
lakosság részére minél több szabadidős sporttevékenységet szervezzen. A programokkal elsősorban a 
fiatalok egészséges életmódra történő neveléséhez, a jövő embereinek személyiségfejlődéséhez, a 
lakosság szabadidejének hasznos eltöltéséhez szeretnénk hozzájárulni. Törekszünk Magyarország 
természeti-, történelmi kincseinek, látnivalóinak megismertetésére, nemzeti örökségeink megőrzésére és 
védelmére.  

Amennyiben fenti céljainkkal Ön is egyetért, 
kérjük, támogassa egyesületünket adója 1 % -ával! 

Kiszombori Szabadidős és Természetbarát Sport Egyesületet 
adószáma: 18472730-1-06 

                                                                             
 

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 fel, segítve ezzel 
munkánkat. 
Egyesületünk adószáma: 18452275-1-06 
www.valyogos.hu                            vezetőség 
 
 
 
 

 

Betekintés az újraindult Kiszombori Szabadidős és Természetbarát Sportegyesület 
tevékenységeibe 

 

Ez a társadalmi szervezet 2004-ben alakult itt, Kiszomboron, azzal a céllal, hogy a lakosság részére 
minél több szabadidős sporttevékenységet szervezzen és biztosítson. Különböző programokkal járuljon 
hozzá - elsősorban a fiatalok egészséges életmódra történő neveléséhez -, valamint a lakosok 
szabadidejének hasznos eltöltéséhez. Élményteli programok útján ismertesse meg Magyarország 
természeti, történelmi kincseit, látnivalóit, továbbá törekedjen nemzeti örökségeink megőrzésére, 
védelmére. Az akkori elnök (Abonyi Dezső) elhunytával azonban az egyesület működése 2011-ig 
átmenetileg szünetelt. Ekkor, 2011 tavaszán, egy - a fenti célokkal egyetértő - baráti társaság 
kezdeményezésére az egyesület újraindult 14 taggal.  
Az egyesület új közgyűlése Kenyeres Sándort választotta meg elnökének.  

Az első évet (2011) az egyesület újraindítására és az ezt működtető jó közösség kialakításának 
szenteltük. Az éves tervünkben, elsősorban e közösséget építő programok mellett már két - a község 
lakosainak szóló eseményt is beterveztünk. Most terveink megvalósulásáról szeretnénk kis 
élménybeszámolót adni a kedves kiszombori olvasóknak, valamint ez évi terveinkbe avatjuk be Önöket. 
 

Az egyesületi közösséget építő programjaink voltak: 
1. 2011. április 26. Látogatás a Paksi Atomerőműben.  
Ezen a buszos kiránduláson 20 fő vett részt, óvodás gyermektől a nyugdíjas nagyszülőig. Idegenvezető 
kíséretében betekinthettünk az erőmű szinte minden szegletébe, megismerkedhettünk annak 
működésével. Ezt követően Szekszárdon meglátogattuk a Petrits dinasztia Mézeskalács Múzeumát, 
valamint a Babits Mihály Emlékház udvarát, ahol kis csapatunk egy röpke megemlékezéssel tisztelgett a 
20. század eleji magyar irodalom jelentős alakja (költő, író, irodalomtörténész, műfordító) előtt.  
 

2. 2011. május 28. és 29-én 3 autóval, azaz 12 fővel az Arad melletti Ópáloson Balla Géza 
Pincészetében jártunk, Arad-hegyalján, a híres történelmi borvidéken, ahol a hajdani Magyarország oly 
elöljáróságai, mint Grassalkovich, Hatvany, Bánffy, Rákóczi, Báthory vagy a kaliforniai borgazdálkodás 
egyik úttörője – Haraszthy - birtokoltak szőlőültetvényeket. Módunk nyílt betekinteni a borkészítés 
rejtelmeibe, illetve belekóstolhattunk a Ménes borvidék kiváló adottságainak és a mediterrán 
éghajlatának köszönhető borok érdekes és izgalmas szín- és ízvilágába. Aradon gyertyát gyújtottunk a 13 
vértanú emlékművénél. Az eredeti újra felállított emlékművet - Zala György párizsi díjat nyert alkotását - 
is megnéztük a Megbékélés Parkjában. Megmásztuk Solymos várát, majd hazafelé meglátogattuk a 
búcsújáró helyként ismert kolostortemplomot Máriaradnán. 
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3. 2011. július 2-3. Mártélyi kerekezés. 13 bátor jelentkező vállalta, hogy lekerekezik Mártélyra. A 
fáradtságos úton elvesztett kalóriákat szabadtűzön készített finomságokkal pótoltuk. Majd némi 
evezéssel, a tájban való gyönyörködéssel, pingpongozással fűszereztük, mindezt a kiszombori 
Önkormányzat nyaralójában, ahol esti álomra hajthattuk a fejünket, így gyűjtve erőt a másnapi 
hazakerekezéshez. Az oda és vissza, összesen 102 km-t jelentő, utat korra, nemre és súlycsoportra 
tekintet nélkül hősiesen teljesítettük. 
 

4. 2011. szeptember 3-án az őszi jó időt kihasználva, az egészséges életmód és a szabadidő hasznos 
eltöltésének szellemében - néhányan elkerekeztünk Igásra. Ez a szombat délutáni kis aktív pihenés is 
igazi felüdülésére volt a résztvevőknek a tevékeny hétköznapjaik között.   
 

5. 2011. október első két napján a Mecsekben kirándultunk. Az egyéjszakás szállásunk Orfűn volt. A 
gyönyörű őszi napsütésben hegyi túrázással mozgathattuk át az alföldhöz szokott tagjainkat. De részünk 
volt éjszakai termálfürdőzésben és kora reggeli tó körüli kerékpározásban, valamint az Abaligeti-
cseppkőbarlang meglátogatásában is. Pécs főterén sétálva megtekintettük a helyi nevezetes épületeket is. 
Ismét rengeteg élménnyel gazdagodott a 15 főből álló társaság.  
 

Községünk lakosait célzó, közhasznú programjaink voltak: 
 

6. 2011. július 31-én vasárnap részt vettünk a Közösségi Napok keretében megrendezett kalandtúra 
megszervezésében illetve lebonyolításában. Nagyon sok visszajelzést kaptunk erről a programról. Szinte 
kivétel nélkül mindenkinek nagyon tetszett ez a próbatételekkel fűszerezett, jó hangulatú, családi sportos 
délelőtt. Sok tapasztalatot is szereztünk, melyeket remélhetőleg a következő alkalommal - 2012-ben - 
kamatoztatni is tudunk.  
 

7. 2011. december 18-án a tél közeledtével madáretető és madáreleség készítésre invitáltuk a 
gyerekeket és szüleiket a régi művelődési házba. Először, meghívott vendégünk, a maroslelei Rácz István 
amatőr ornitológus, tartott előadást a madarakról, azok élőhelyét is bemutatva fotókkal. Majd sor 
kerülhetett az etetők elkészítésére. Sok szép etető készült el, melyeket büszke örömmel vittek haza 
alkotóik. Ezen a délutánon talán sikerült hozzátennünk valamit a résztvevő gyerekek természet- 
szemléletéhez, a környezettudatos magatartásuk kialakulásához. Kicsit talán még a munka szeretetére és 
élményére is neveltük őket, hiszen megtapasztalhatták, hogy örömmel alkotva vehetnek részt 
környezetük alakításában, megóvásában.  
E programunkat támogatták: Rácz István - az előadással, Nagy Lőrinc, a művelődési ház igazgatója - a 
helyszín biztosításával, Kiss Attila - faanyagokkal, Kiss Gézáné Évike - madáreleséggel, Bacsa György - 
napraforgót adott, Kelemenné Goldis Julianna – aktív, építő közreműködésével, valamint az általános 
iskola tanárai, akik meghívóinkat segítettek eljuttatni a gyerekekhez. Mindannyiuknak nagyon 
köszönjük a támogatást, az önzetlen munkát. 
 

Áttekintve a 2011-es évet, sikeresnek mondhatjuk az esztendőt, hiszen kitűzött céljainkat elértük. Az 
egyesületet működtetni tudó és akaró, jó közösség verbuválódott össze. Sőt - a 2012-es évet újabb tagok 
felvételével kezdtük meg.  A község lakosait célzó programjainkon aktív részvételt tapasztaltunk, és 
utólag is pozitív visszajelzéseket kaptunk.  
 
Várható programjaink 2012-ben: 

 Program dátum leírás 

1 Szánkózás 2012. január-február 
szánkó-party a töltésoldalon az időjárás 
függvényében 

2 
Madáreleség kihelyező túra az 
ártérben 

2012. január-február 
túrával egybekötött eledel kihelyezés a fagyon, a 
Maros ártérben 

3 
Látogatás a keceli Pintér 
Művek Hadtörténeti Múzeum 
és Haditechnikai Parkban 

2012. március-április buszos kirándulás az egyesület szervezésében 

4 Mátrabérc túra 2012. április 14.  
részvétel a teljesítménytúrán (ld: 
http://www.matraberc.hu/info.php?id=56) 

5 Mártélyi kerékpáros túra 2012. június-július 
3 napos kerékpáros túra Mártélyra, vetélkedővel 
egybekötve 

6 
Kalandtúra szervezése a 
Kiszombori Közösségi Napokon 

2012. július 29.  
vasárnap 

részvétel a szervezésben és egy állomás 
működtetésében 
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7 
Kirándulás a Bihari-
hegységben (Pádis) 

2012. augusztus 17-20. természetjáró túra a Bihari- hegységben 

8 
Legyen a madaraknak is 
karácsony 

2012. december 
Madáretető készítés gyerekekkel és szüleikkel, majd 
etető kihelyező túra 

9 Taggyűlések 
minden hónap első 
csütörtök 

Ady Endre Művelődési Házban 

                                       
 

Kedves újságolvasók, Tisztelt Kiszomboriak! 
 

Nagy öröm számomra, hogy beszámolhatok egy olyan eseményről, amely december 18-án került 
megrendezésre a régi művelődési házban. Ez az esemény pedig a madáretető-készítés volt. Terveink 
szerint a programot családoknak és főleg fiataloknak szántuk. 

Vasárnap délután kettő órára vártuk az érdeklődőket nagy izgalommal, mert ez volt az újjáalakult 
Kiszombori Szabadidős és Természetbarát Sport Egyesület első programszervezése. Az első fél órában 
meghívott vendégünk a Marosleléről érkezett Rácz István amatőr ornitológus tartott előadást, amely nem 
csak madarakról, hanem azok élőhelyéről és környezetéről is szólt. Ezek után pedig kezdődött az érdemi 
munka. 

A megjelent hat-hét anyuka és apuka, valamint a tucatnyi gyerek nagy elánnal fogott hozzá az etetők 
készítéséhez. Beindult a fűrész, lendült a kalapács, és repült a forgács, valamint az idő, és két óra 
elteltével már mindenkinek elkészült a saját etetője, amit haza is vihetett!  
Jó volt látni a kipirult arcokat és a kétkezi munka örömét a résztvevőkön. 
Szeretnék köszönetet mondani az önzetlen segítőknek. 
Elsősorban Rácz Istvánnak az előadásért, Kiss Attilának a faanyagért, Kiss Gézáné Évikének a 
madáreleségért, Bacsa Györgynek a napraforgóért, az általános iskola tanárainak, hogy eljuttatták a 
gyerekekhez a programhoz készített szórólapokat! 

Balázs Zoltán egyesületi tag. 
                                       

 

Honismereti hírek 
 

Képes beszámoló 
 

Luca-nap – sok vendéggel, nagyon jó hangulatban telt ez a délután, köszönjük minden támogatónknak a 
segítségét. 
A csigacsinálás újraindult, szerda esténként az asszonyok nagy kedvvel, beszélgetés közben töltik az 
estéket. 
Vendéglátás – 1-jén beszélgetésre hívtuk az elmúlt évi támogatóinkat, s felvázoltuk az elmúlt évi, 
valamint a 2012. évre tervezett programjainkat. 
A busós táncház, farsang sajnos elmaradt, de pótoltuk március 3-án.  
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Képek bővebben: kzhonismeretikor.hu, ill. a Facebookon. 

                                       

 

Útvesztő 2012 
Már készülünk gondolatban a nyári programokra, és a kivágásra kerülő formáció is foglalkoztat 

bennünket. Várjuk az ötleteket ezzel kapcsolatban. A legjobbakat megint díjazzuk. 
Az új honlapunkon is dolgozunk, a neve: www.utveszto.com. Moldován Attila barátunk segít 

bennünket ebben. 
                                       

 

Pályázat fiataloknak 
 

Visszaemlékezések gyűjtésére hívjuk a fiatalságot (10-30 éves kor). Olyan idősebb emberekkel készítsetek hanganyagot, akik 
érdekesen mesélnek a kiszombori emberek régi életéről, valamely régmúlt eseményről, foglalkozásról…. Érdekes életsorsokat 
is várunk. 
A pályamunkákat CD-n, DVD-n vagy e-mailben (kzhonismeretikor@gmail.com) várjuk 2011. május 15-éig (hosszabbított 
határidővel) az Ady Endre Művelődési Házba. Információért lehet fordulni Endrész Erzsébethez.  
                                       

 

Honlapunk újdonsága!! 
 

Újdonsággal szeretnénk meglepni olvasóinkat, illetve a kiszombori lakosokat. 
Ezentúl szervezett formában, online is szeretnénk régi képeket gyűjteni. Ha valaki rendelkezik bármilyen 
régi jellegű közösséget ábrázoló képpel, szívesen vesszük, ha feltölti honlapunkra. 
Feltöltési lehetőség: mindenki számára könnyen elérhető. A képeket az inda fotón létrehozott 
ingyenes regisztráció után lehet csatolni gyűjteményünkhöz: 
http://indafoto.hu/gyujtemenyek/kiszombor_regi_kepek/page/0. Bővebben: kzhonismeretikor.hu 
oldalon. 
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A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör tervezett programjai önállóan, támogatásunkkal 
vagy más civil szervezetekkel közösen 2012-ben 

 

február  március  április  május 
1-jén civil szervezetek, képviselő-
testület, támogatók, pártolók 
tanácskozása 
a K M H H K-rel. 
 

-csigacsináló esték 

Téltemetés – busós 
táncház 

Húsvétoló  
 

Keresztszentelés- 
Móricz Zs. úti kereszt 

Süt a falu! 
Kenyérsütés a közösség 
kemencéjében 

június július augusztus szeptember 
Június 24-én 
Szent Iván-éji tűzugrás  
Zenés Nyári Esték 1. 
nemzetközi néptáncos találkozó 
 

A Rotundában -
Zenés Nyári Esték 2. 
József Attila-est 
(„Kiszomborért” 
Alapítvány) 
 
Útvesztő nyitása: 
július 14- 
augusztus 12. 
 
9. Honismereti 
tábor: július 9-13. 

Útvesztő 
 
Aug. 19. Szent István-
napi ünnepség- koncert 
a templomban- Zenés 
Nyári Esték 3. 
 

Kulturális Örökség 
Napjai 
 
Honismereti Nap 

október november december  
Okt. 6-ai emlékműsor, fáklyás 
felvonulás, 
 

20-21-én 
Kirándulás- terv: Őrség  

Adventnyitás 
 

Demeter-naphoz 
kötődő rendezvény 

Luca-nap 
 

Gyűjtés a szeretet 
jegyében 

                                       

 

Múltunk tanúi 
Még mindig várjuk régi fényképeiket, tárgyaikat a Helytörténeti Gyűjteménybe, ill. honlapunkra. A 
képeket visszaadjuk, csak szkenneljük, és digitálisan megőrizzük az utókor számára. 
Helytörténeti Gyűjteményünk adományozói az elmúlt időszakban: Kajti Imréné, óvoda dolgozói, Kőszegi 
Zoltán, Bokor Imre Ferencné, Balázs Tibor. 
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Húsvéti készülődés 
A katolikus egyház hírei 
 
Lelkigyakorlat március 31.( szombat) 9:30 - 15:00 (felnıtteknek a mővelıdési házban, gyerekeknek a 
plébánián) 
  
Nagyheti szertartások rendje: 
Nagycsütörtök  ápr. 5.  17:00 szentmise az Oltáriszentség alapításának ünnepén 
Nagypéntek   ápr. 6.  15:00 keresztút, passió, kereszthódolat 
Nagyszombat   ápr. 7.  19:00 feltámadási liturgia 
Húsvétvasárnap  ápr.8.  8:30 szentségimádás, 9:00 ünnepi szentmise 
Húsvéthétfı   ápr.9.   8:30 szentségimádás, 9:00 szentmise 
 

Hívom és várom a bérmálási elıkészítıre azokat a fiatalokat, akik már voltak elsıáldozók és elmúltak 15 
évesek. Jelentkezni a plébánián vagy szentmisék után a sekrestyében lehet március 14-ig. 

Varga Attila atya 
                                       
 

Keresztény gondolatok. Hasznos tanácsok a Bibliából, az új esztendőre: " Bízzál az Úrban és jót 
cselekedjél, e földön lakozzál, és hűséggel élj. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kérését. 
Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd Ő teljesíti" ( Zsoltárok: 37, 3-5)  Kívánunk minden 
családnak Isten gondviselésében reménykedő, áldott életet! 
 
 
 

Újévi kérés 
 

Lelkem egy kérés tölti be mostan: 
Add uram, hogy a jövő napokban 
Legyen majd időm…. a te számodra, 
És legyen időm – magamnak,  - másnak, 
Mindig azoknak, akik az úton 
Énvelem járnak. 
 
A Te számodra? – Nem kérem így, nem. 
Hagyd szomjú kelyhem beléd merítenem 
Te örök forrás: Ajándékozz meg 
Te engem egy mély leheletével 
Szentséggel teljes örök idődnek. 

Lecsendesülve, beléd merülve, 
Magam számára is jut idő majd: 
Kicsit megállni,  
Magamba szállni, 
Kezem összetenni, gyűjteni, venni, 
Mélyebbre jutni, csendben is lenni. 
Akkor, csak akkor leszek majd gazdag! 
Tékozló kézzel lesz, amit adjak! 
Másoknak áldás így lehet utam, Így kérek időt újévre, 
uram 
 
Fordította: Túrmezei Erzsébet 

 

Magyar Pünkösdi Egyház Kiszombori Gyülekezete 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jubileumi óvodabálra készülünk ebben az évben,  
hiszen éppen 15 esztendeje került megrendezésre szülői kezdeményezésre és összefogással az első 

ovibál az óvodás gyermekek nevelésének megsegítésére. 
Szeretnénk, ha a XV. Bálunk egyik jelentős eseménye lenne a község életének, ezért jó szívvel invitálom és 
kérem a község lakosságát, a gyermekek szüleit, baráti társaságokat, hogy jöjjenek el, és ünnepeljenek 
velünk 2012. március 10-én a régi művelődési házban. 
Hogy biztosan jó hangulat legyen, meghívtuk a 6 tagú ALIBI együttest, akik régi és a mai legfrissebb 
slágereket, zenéket is játsszák. Sok színvonalas és jó hangulatú buli fűződik nevükhöz, legutóbb az ismert 
énekesnő, Judy, lakodalmán zenéltek. Kérem, írják be a naptárukba a márciusi dátumot, és jöjjenek el 10-én, 
szombaton jótékonysági bálunkra. 

Kívánok mindenkinek jó szórakozást, a szürke hétköznapokban egy kis kikacsolódást!  
Szeretettel várunk mindenkit! 

Börcsökné Balázs Márta 
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    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..

 

- tavaszi vetımagok érkeztek 
- mőtrágyák, virágföld 
- lemosó permetszerek 
- hígítók, ecset, rozsdaoldó 
- kerékpár külsı, belsı gumik 
- szerszámnyelek, cirokseprő 
- kerti és munkavédelmi kesztyők 
- kerítésdrót, huzal, fóliák 

- egér- és pocokirtó szerek 
- mobiltelefon egyenleg feltöltés 

    
               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/a sz. alatt. 

 

Ízelítı kínálatunkból: - hamburgerek 420 Ft-tól, hot dogok 250 Ft-tól 
- melegszendvicsek 360 Ft-tól 
- sörök 140 Ft-tól 
- valamint tömény italok, minıségi és folyó egri borok, üdítık, alkoholmentes italok, rostos levek 

                                                                              

 Kiszombor, Szegedi u. 17. sz. alatt az udvarban található 

           SAVANYÚSÁG KUCKÓBAN a korábban már megismert és kedvelt receptúra 
alapján tartósítószer nélkül készült  
 

             SAVANYÚ KÁPOSZTA és HASÁBLEVÉL kapható. 
 Ugyanitt házias jellegű SAVANYÚSÁGOKAT is vásárolhat. 

 

Nyitvatartás:   D.E.: MINDEN NAP 7.30 - 9.30 h 
D.U:  HÉTFŐTŐL -PÉNTEKIG  15.00- 17.00 h  között. 

Várjuk kedves vásárlóinkat! Rónai Ottó 
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KUTYA ÉS MACSKA BARÁTOK FIGYELEM! KUTYA ÉS MACSKA BARÁTOK FIGYELEM! KUTYA ÉS MACSKA BARÁTOK FIGYELEM! KUTYA ÉS MACSKA BARÁTOK FIGYELEM!     
  

A SZEGEDI U. 17. SZ. ALATTI KUTYAKUTYAKUTYAKUTYA----MACSKAELEDEL BOLTMACSKAELEDEL BOLTMACSKAELEDEL BOLTMACSKAELEDEL BOLT  
AZ ÁLLATTARTÁSHOZ SZÜKSÉGES ELEDELEK ÉS KELLÉKEK SZÉLES VÁLASZTÉKÁVAL, 
A LEGKEDVEZİBB ÁRAKKAL VÁRJA  KEDVES VÁSÁRLÓIT!  
 

Macskatápok 260,- Ft/ kg-tól, 
 kutyatápok 170,- Ft/ kg-tól, 
konzervek,  sült kacsa, tepertı, szalámi, fagyasztott termékek! 
 

Ugyanitt mindenféle TÁP - és TAKARMÁNY megtalálható HÁZIÁLLATOK  számára. 
A  horgászokat a HORGÁSZFELSZERELÉSEK  SZÉLES VÁLASZTÉKÁVAL várjuk! 

A tavasz közeledtével NAPOS -és ELİNEVELT CSIBE  MEGRENDELHETİ, KAPHATÓ.                                        

 

A Falusi Turizmus Np. Bt. a közelmúltban kapta meg mőködési engedélyét a Vályogos horgásztó  
partján a Tó-Party Panoráma Panzióval egybeépített  "kilátó és közösségi helyiség" üzemeltetésére, mely 
 alkalmas 15-20 fıs oktatási tevékenységre (TV, internet bekötve), foglalkozások,kisebb értekezletek,  
győlések, családi-, baráti-, társas rendezvények  különbözı bemutatók lebonyolítására .   
A helyiségben fızısarok került kialakításra modern konyhatechnikai eszközökkel. A kilátó alatti szabadtéri 
 kemence és bográcsozó hely is igénybe vehetı.  Egy új, kulturált, esztétikus kialakítású hely áll rendelkezé- 
sükre közösségi tevékenységekhez. Éljenek a lehetıségekkel! 
 Elérhetıségeink: Tel.: 0620/3801159   vagy   0630/5499212 
Email: kiszomborpanzio@gmail.com 
Web: falusihorgaszturizmus.hu 
                                       
 

 
 
                                       

 
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 

Dózsa György Általános Iskola  Felsı tagozat 
Kiszombor, Óbébai u. 6. 

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

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. 

62/297-464 

 Dr. Szınyi Magdolna: 

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

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     

62/297-001 
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Péntek:   9-11 és 14:45-15:45 
 

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

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 62/297-465     aemh@vipmail.hu 

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

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) 

   

 

KKeeddvveess  OOllvvaassóókk!!  
  
TTiisszztteelleetttteell  ttáájjéékkoozzttaattjjuukk  ÖÖnnöökkeett,,   hhooggyy  eeggyy  tteecchhnniikkaaii  hhiibbaa  kköövveettkkeezzttéébbeenn  aa  
KKiisszzoommbboorrii  HHíírraaddóó  ppaappíírraallaappúú  vveerrzziióójjaa  ffoorrmmáázzáássii ,,   sszzeerrkkeesszzttééssii   ééss  hheellyyeessíírráássii   
hhiibbáákkaatt  ttaarrttaallmmaazzvvaa  jjeelleenntt  mmeegg..   
KKéérrjjüükk  aazz  éérriinntteetttteekk,,  iilllleettvvee  aazz  ÖÖnnöökk  eellnnéézzéésséétt  aa  hhiibbááéérrtt..     
JJeelleenn,,   ddiiggiittáálliiss  úújjssáággsszzáámm  ttaarrttaallmmaazzzzaa  aa  kkoorrrreekkcciióókkaatt  ééss  jjaavvííttáássookkaatt..   
 

KISZOMBORI HÍRADÓKISZOMBORI HÍRADÓKISZOMBORI HÍRADÓKISZOMBORI HÍRADÓ 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. 

 


