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Kányádi Sándor: Hulldogál, fújdogál
Hulldogál, hulldogál, hull a hó,
lesz belőle vastag takaró.
Egy arasz, két arasz. Növöget.
Tart a búzának jó meleget.
Fújdogál, fújdogál, fúj a szél.
Szimatol, kotorász, keresgél.
De vajon talál-e egyebet,
három-négy megfagyott levelet.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A KÉPVISELŐ TESTÜLET 2013. DECEMBER 17-I ÜLÉSÉRŐL
2013-ban utolsó soros ülését december
17-én tartotta a település képviselő-testülete. A polgármesteri jelentést követően rendelettervezetek, döntési javaslatok
napirend tárgyalásával folytatódott az
ülés, melynek keretében a testület:
- megalkotta az új – a szociális törvény
január 1-jei módosításainak megfelelő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló önkormányzati rendeletét,
- módosította az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, a
temetőkről és a temetkezésről szóló, valamint az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II. 27.) önkormányzati rendeletét,
- felülvizsgálta a köztemetőre vonatkozó díjak mértékét, és akként határozott,
hogy a díjak mértékén 2014. évben sem
változtat,
- egyetértett a Makó és Térsége
Szennyvízcsatornázási Társulás és
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata
között megkötendő fejlesztési célú pénzeszköz átadásról szóló megállapodással,

- a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által beadott KEOP1.1.1/C/13-2013-0004 pályázat kapcsán
felmerült, Kiszombor településre vonatkozó önerőt, 217.626 Ft összegben biztosította,
- a Csongrád Megyei Településtisztasági
Nonprofit Kft.-vel megkötött közszolgáltatási szerződését záradékkal egészítette
ki,
- elfogadta a jogi személyiségű társulásokban végzett tevékenységről szóló beszámolót,
- megrendelte a Kiszombori Szociális és
Gyermekjóléti Intézmény épületében az
elektromos hálózat felújításának, valamint a villamos elosztószekrény átalakításának munkálatait,
- megállapodás megkötéséről döntött a
Kiszombori Lövészklub Sportegyesülettel annak érdekében, hogy a továbbiakban is a lőteret a Lövészklub sportcélra
használhassa,
- egyetértett a Türr István Képző és Kutató Intézet és Kiszombor Nagyközség Önkormányzata között megkötendő terembérleti szerződéssel.
A harmadik napirendi pontban megalkotta a 2014. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló önkormányzati rendeletét.
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állatihulladék tároló

Tisztelt Kiszombori Lakosok!
Hatósági állatorvosi ellenőrzés keretében megállapításra került, hogy az önkormányzati tulajdonú kiszombori állati hulladékgyűjtő telep jelenlegi állapotában nem felel meg a 45/2012.(V.
8.) VM rendeletnek.
Az állati eredetű hulladék átvétele, gyűjtése a
Makói Gyepmesteri Telepen történik ezek után.

Ez a költség a hulladékkezelést végző ATEV
Zrt.–nek fizetendő ártalmatlanítás díját is tartalmazza.
A makói és kiszombori lakosok részére évi 1 alkalommal 1 db /fő állati tetem, valamint 15 kg
vágási hulladék térítésmentesen átvehető.
Megkérjük a kedves lakosokat, hogy ezentúl az
állati hulladákot a megjelölt telepre szállítsák.

Elérhetőségek:
A Makói Gyepmesteri Telepen az állati hulladék,
valamint az elhullott állatok elhelyezési díja 10 Címe: 6900 Makó, Járandó u. 9.
kg felett 68 Ft/kg; 10 kg alatt egységesen 500 Email-címe: info@gazditakarok.hu
Weblapja: http://mkkkht.mako.hu/gyepter
Ft.
értesítő

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013.(XII.18) önkormányzati
rendelete alapján 2014. január 1. napjától módosultak Kiszomboron az egyes szociális ellátásokra
való jogosultsági feltételek. Ezek a következők:
Önkormányzati segély (korábban eseti, átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)
annak adható,
a) akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének 130 %-át, (37.050 Ft/fő)
b) gyermeket nevelő családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum összegének 150 %-át (42.750 Ft/fö)
c) egyedül élő kérelmező esetén a havi nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének 200%-át (57.000 Ft/fő)
nem haladja meg.
Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként nyújtott önkormányzati
segély (korábban temetési segély) annak adható:
a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, (57.000 Ft/fő)
b) egyedül élő esetén pedig annak 270 %-át.(76.950 Ft/fő)
Méltányossági közgyógyellátásra jogosult az a szociálisan rászorult személy
a) akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 210%-át, (59.850 Ft/fő) 70. életévét betöltött kérelmező esetén 230%-át, (65.550 Ft/fő)
egyedülálló esetén pedig a 250%-át (71.250 Ft/fő) nem haladja meg,
b) valamint az egészségbiztosítási szerv szakhatósági állásfoglalásában megállapított havi rendszeres gyógyító ellátás költsége legalább 6.000 Ft értékű.
Az összegek emelkedésére tekintettel további tájékoztatásért fordulhatnak a Kiszombori Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjéhez.
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ÓVODAI HÍREK

ÚJ ÉV AZ ÓVODÁBAN
Az új év kezdetén visszatekintünk az elmúlt fél év óvodai eseményeire, értékeljük céljaink megvalósulását, és a tapasztalatainkra
alapozva folytatjuk nevelőmunkánkat.
Évek óta nagy hangsúlyt fektetünk a nyitott, befogadó pedagógiai környezetre, a partneri kapcsolatok ápolására. Ezt a mára
már gyakorlattá tett óvodai filozófiát bizonyítja, hogy rendezvényeinket rendszeresen szép számmal látogatják partnereink, a
„Mosolygó Gyermekarcok” Alapítvány pedig támogatja azokat.
Az óvodát a gyermek nevelés olyan színterének tartjuk, amely
összekapcsolja és összehangolja a különböző nevelési színterek
hatásait, és elsődlegesen a családi nevelésre alapoz. Működésünk során napi kapcsolatra törekszünk a családokkal, a nevelést megvalósító és segítő intézményekkel és szervezetekkel,
társadalmi funkciókat hordozó és feladatokat megvalósító hatóságokkal. Kapcsolataink sokrétűek és főként partneri együttműködésre alapozottak. A kapcsolatok szervezésének és fejlesztésének mozgatója a gyermekek fejlődésének szolgálata.
A bölcsődével több alkalommal is kapcsolatunk van a
nevelési év során. Kölcsönösen látogatjuk egymást, és a szakmai
tapasztalatok cseréjén túl lehetőséget biztosítunk a gyermekeknek és családjaiknak is intézményünk jobb megismerésére.
Szeptemberben, amikor fogadjuk az újonnan érkező gyerekeket, a bölcsődés gyerekeket gondozónőik is elkísérik, és a délelőtt folyamán velük maradnak, ezzel is megkönnyítve a beilleszkedésüket az oviba. A visszalátogatások is kellemes emlékeket
idéznek fel a gyermekekben.
Az őszi nagy projektzáró napon a nagyszülők számára
nyitjuk ki az óvodát, akik egyre nagyobb számban vesznek részt
a kreatív délelőttünkön. Gyakran még a vidéki nagyik is ideutaznak, hogy ellátogathassanak e rendezvényünkre. Aktív, örömteli
részvételükből, valamint visszajelzéseik alapján is közvetlenül
tapasztaljuk e programunk sikerét.
A szülői értekezleteken, családlátogatásokon és fogadóórákon túl nemcsak nyitott pedagógiai célú programok
szervezésére fordítunk gondot, de a családok meghívásának
is lehetőséget adunk. Rendszeresen látogatnak el csoportjaink
családokhoz. Egyre több szülő jelzi, hogy szívesen fogadja a csoportot otthonába, házi- és hétvégi kiskertjébe egy-egy kis piknikre vagy őszi szüretre, állatsimogatásra stb.
Az iskolával is szoros partneri kapcsolatot ápolunk. November
végén az iskola meghívására óvodás csoportjaink ízelítőt kaptak az iskolai élet mindennapjaiból. Remek alkalom ez a leendő
iskolásoknak is az ismerkedésre, majd az iskolai beíratkozások
közeledtével, leendő tanítók is ellátogatnak hozzánk a csoportokba ismerkedni leendő tanítványaikkal. Ilyenkor kölcsönösen
kicseréljük szakmai tapasztalatainkat.
A könyvtárral is jól működő a kapcsolat. Csoportjaink gyakran
ellátogatnak, és kölcsönöznek ki könyveket például a délutáni
meseolvasáshoz. A könyvtár is szervez az ovisok számára ismeretterjesztő programokat. Legutóbb például a Vadaspark zoopedagógusa tartott előadást diafilmekkel és kisebb állatok bemutatásával az állatok téli szokásairól.
Decemberben „Karácsonyi Angyalváró” című, nyitott szülős napunkon a családokkal közösen hangolódhattunk az ünnepekre.
Néhány fotóval is szeretnénk most bemutatni ezt a hangulatos
kis délelőttünket. A közös barkácsolással, sütéssel, karácsonyfa
díszítéssel töltött délelőttöt még megkoronázta egy meglepetés is, hiszen az SZMK által szervezett alkalmi szülői kórus előadásában is részesedhettek a szépszámú résztvevők, valamint az
Önkormányzat jóvoltából valamennyi kisgyermek édességcsomagot találhatott az angyalkákkal gazdagon feldíszített fenyőfa
alatt.

De nem csak a könyvtárral, iskolával, bölcsődével működünk így együtt. A művelődési ház programjait is rendszeresen látogatjuk. Csoportjaink örömmel látogatják a kiállításokat,
gyakran saját rendezvényeink színhelye is a művelődési ház.
A védőnői és családsegítő szolgálattal is szoros az
együttműködés. Minden hónapban vannak közös feladataink:
szűrések, esetmegbeszélések, önkéntesség, legutóbb a nők elleni erőszak megelőzéséről szóló szakmai fórumokon vettünk
részt.
Szívesen kapcsolódunk be a helyi civil szervezetek
programjaiba. Akár óvodai szinten is, mint például az Aranykapu
vásáron való árusítás, jótékonysági gyűjtések, ünnepi megemlékezésen való részvétel, de közreműködünk abban is, hogy a
családok és főként a gyermekek figyelmét felhívjuk az értékes
hagyományőrző, közösségi érzést erősítő programokra. Fő támogatónk a „Mosolygó Gyermekarcok” Alapítvány.
Úgy gondoljuk, hogy végső soron minden, a gyermekeket körülvevő, velük kapcsolatba kerülő felnőttnek felelőssége van a
gyermekek harmonikus nevelésében.
Az előttünk álló időszakban kiemelt feladatunk a nagycsoportos
korú gyermekek iskolakezdésének megfelelő időpontját meghatározni.
Nemzetközi kutatások igazolják, hogy ennek hatása nemcsak az
iskolai előrehaladást, hanem a későbbi teljes életpályát tekintve is meghatározó. A hétéves gyerekek aránya az óvodánkban
csekély, csak azok maradnak, akik iskolakezdésének elhalasztása
indokolt. A valódi probléma az, ha sok gyermek túl korán, nem
megfelelő érettséggel lép az iskolába, s csak az első félév végén
vagy második osztályos korában válik alkalmassá a teljes értékű
tanulásra.
Gyermekeik fejlettségéről folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket. Lehetőséget biztosítunk az iskolaérettségi vizsgálatokon
való részvételre, valamint konzultációra a Pedagógiai Szakszolgálat szakembereivel. Az iskolaérettségi vizsgálatokra január 15ig lehet jelentkezni.
A célunk az, hogy óvodás gyermekeink akkor kezdjék meg az
általános iskolai tanulmányaikat, amikor erre minden tekintetben alkalmassá váltak. A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat eredményeként a
kisgyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai élet
megkezdéséhez szükséges fejlettséget. Az óvodáskor végén
belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben majd
az iskolában az óvodásból iskolássá szocializálódik. A rugalmas
beiskolázás az életkor figyelembe vétele mellett lehetőséget ad
a fejlettség szerinti iskolakezdésre.
Ezekről szülői értekezleteken tájékoztatjuk majd a kedves szülőket.
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Börcsökné Balázs Márta

ISKOLAI HÍREK

ISKOLAI HÍRMONDÓ
Iskolánk életében a november legalább olyan mozgalmas, mint az előző hónap volt. Szedjük sorjába!
Az őszi szünet után az egyik csütörtöki napon szegedi egyetemisták csapata szállta meg a felső tagozat épületét. A hetedik és nyolcadik osztályos
tanulók számára az általuk ismert vagy nem ismert
tananyagból bemutatót, kísérleteket végeztek. Tudjuk, hogy kisebbségben vannak azok a gyerekek,
akiknek szívük csücske ez a tantárgy. A hallgatók arra
vállalkoztak, hogy egy másik oldaláról mutassák be a
kémiát. A folyosón járva mindenütt éreztük a kísérletek szagát, de ez nem zavart senkit. Ebéd utánra
ért véget a „vegyész” nap. A hallgatók nagyon jól
érezték magukat terepen, a gyerekek közt. Diákjaink
élménnyel meséltek a látottakról, nagyon tetszett az
egész délelőtt.
A következő héten Czibolya Kálmán makói videós
szakember járta be mindhárom épületünket azzal a
céllal, hogy néhány filmkockával, fényképpel örökítse meg az utókor számára. Nagyon büszkék voltunk
arra, hogy bár évekkel ezelőtt történt a felújítás, az
intézmény külsején nem nagyon látszik. Igyekszünk
jó gazda módjára vigyázni rá.
Már hagyomány, hogy a hónap harmadik hetén
„Trappol” az iskola. Délelőtt az alsó, délután a felső
tagozat mérte össze ügyességét, leleményét. Ezen
a napon az évfolyamok összefogtak, és igyekeztek
maguk mögé utasítani a többieket. A Toldi klasszikus sorait kellett átírniuk, és dicshimnuszt zengeni
saját magukról. Minden elfogultság nélkül kell megjegyeznem, hogy magabiztosságért egyik évfolyamnak sem kellett a szomszédba menni! Fekve fejelés,
totó, váltóversenyek, osztályfőnök befalazás, labdapofozás ... hogy csak egy részét említsem a sok-sok
tevékenységnek. Jó volt látni, hogy az osztályfőnökök és a tanítványok milyen jól össze tudtak dolgozni a győzelem érdekében. Mosolygó arcok, nagy
nevetések, emlékek maradtak meg erről a napról. A
szervezők újra megállapították, hogy eggyel nőtt annak a korosztálynak a száma, akik megfertőződtek a
„Trappos” nappal. A vándorkupát idén nagy meglepetésre az ötödik évfolyam nyerte.
Ugyanezen a héten az alsó tagozaton nyílt napot
tartottunk. Szintén hagyomány, hogy az ovisok számára lehetőséget biztosítunk, hogy megismerkedjenek az épülettel, beleszagoljanak az iskolás életbe.
Az óvó nénik segítségével rendezett keretek között
először feltérképezték a tantermeket, elfoglalták helyüket, majd innen átvették az irányítást a tanítók.

A tanóra ilyenkor kicsit megváltozik, hiszen kétszer
annyian foglalnak helyet, mint egyébként. A legkisebbek élvezettel és csodálattal nézték nagyobb
társaik teljesítményét. Az óra végére minden ovis kapott egy kis ajándékot, ami emlékeztette őket arra,
hogy hol jártak, s nem olyan sokára ők is ilyen szépet
tudnak alkotni.
A november és december hónap sok-sok délutánján mennek ügyes focistáink rangadókra, amelyeket
makói vagy a térség valamelyik iskolájában rendeznek meg. Miután ezek a körmérkőzések még javában zajlanak, végeredményről csak később tudunk
beszámolni. Már sok nyertes meccs van mögöttünk,
addig is: hajrá fiúk!
A december bármennyire telített tanulással, programokkal, mégis a legszebb hónap. A kezdéskor mindjárt ott van a Mikulás, melyben mindenki egy kicsit az
ajándékozó szerepébe bújhatott, hiszen a gyerekek
egymásnak is készítettek csomagot. A vicces és egyben meghitt pillanatokat buli követte, ahol önfeledt
tánccal lehetett köszönteni a telet. Hagyományos
karácsonyi műsorunkkal a Tornacsarnokban együtt
búcsúztattuk az évet a gyerekekkel és szülőkkel. Az
idén a felső tagozatosok varázsoltak elénk szép műsort.
Egy tradicionális programunk, az iskolabál maradt el
novemberben, de ami késik, nem múlik: örömmel és
szeretettel hívunk és várunk mindenkit egy PÓTSZILVESZTERI ISKOLABÁLBA január 25-én, szombaton a
Rónay-kúriába! Reméljük, az új helyszínen változatlanul remek hangulat és jó szórakozás vár ránk! Kérem,
tiszteljenek meg minket jelenlétükkel!
Kedves Szülők, Partnereink, kiszombori Lakosok! Iskolánk minden dolgozója és diákja nevében kívánok
mindenkinek egészségben és boldogságban gazdag új esztendőt!
Szabóné Vígh Erzsébet
					
igazgató
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KISZOMBORI SZOCIÁLIS és GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY-HÍREK

Decemberi események az Idősek Napraforgó Klubjában
Klubtagjaink életében már novemberben megkezdődött az ünnepi készülődés. Sok-sok izgalommal készültünk a karácsonyi műsorra. A
tavalyi évhez hasonlóan az idén is betlehemes
játékot adtak elő, valamint versekkel és énekkel
készültek a klubtagok. De nem csak a próbák
zajlottak ez idő tájt, a „sütivarázs” receptklub
keretében sütöttünk Luca-pogácsát, vetettünk
Luca-búzát, és sütöttük mézeskalácsot, amelyeket közösen díszítettünk. Nagyon finomak és
szépek lettek az elkészült finomságok.
December 21-én tartotta karácsonyi ünnepségét a Napraforgó Idősek Klubja az Ady Endre
Művelődési Házban.
Rendezvényünkön a kiszombori klubtagok mellett a hozzátartozók és a ferencszállási idősek
klubjának tagjai is részt vettek. A műsort Kunné
Horváth Izabella intézményvezető asszony nyitotta meg, köszöntötte a megjelent vendégeket, klubtagokat, és néhány mondatban összefoglalta ünnepi gondolatait.

Karácsonyi adományozás

Településünkön már évek óta hagyománynak számít – a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör kezdeményezése nyomán – a karácsony előtti adománygyűjtés és -osztás.
2013 decemberében a Kiszombori Nagyboldogas�szony Plébánia Karitász Csoportja, A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör, A „Karácsonyi Angyalok”, A
Kiszombori Református Egyházközösség, az Újszegedi Általános Iskola, Kiszombor Nagyközség Önkormányzata, a Napraforgó Idősek Klubja és Kiszombor
Nagyközség Nagylelkű Lakosai támogatásaiból, felajánlásaiból 60 család kapott csomagot karácsony
előtt.

Ezt követte az ünnepi műsor, melyet vendégeink meghatódva, örömmel átélve néztek. Befejezésként sok finom süteménnyel, kaláccsal,
forró teával terített asztal várta vendégeinket a
művelődési ház előterében, és kezdetét vette
a közös beszélgetés, a jó hangulat. Köszönjük
minden kedves klubtagunknak a sok finom süteményt, a fáradozást, mellyel hozzájárultak az
est hangulatához.
December 27-én tartottuk az óévbúcsúztató
élőzenés, táncos mulatságunkat, melyen mindenki jól érezte magát.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Kiss
Mária Hortensia Honismereti Körnek a felajánlott támogatásért. A Nótafák ezután egységes
népi viseletben tudnak fellépni, ezzel egy régi
álmuk vált valóra.
Kívánunk eredményekben gazdag Boldog Új
Esztendőt!
			

Nappali ellátás dolgozói

Az idős, egyedülálló emberek töltött káposztát és süteményt, míg a családok tartós élelmiszercsomagot
kaptak a felajánlott játékokkal, könyvekkel, ruhákkal
kiegészítve.
Reméljük, hogy örömet tudtunk szerezni a megajándékozott családoknak.
Köszönjük az egész éves segítséget minden támogatónknak, és eredményekben gazdag boldog új évet
kívánunk a község minden lakosának.
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
			
munkatársai
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Bejegyzés a Szeretünk, Kiszombor Facebook-oldalról
Betlehemi szobrok
Szegények. Nem tudtak védekezni, és magukat
erősnek vélő egyedek feldűtögették őket. (Az
égősor rongálása, a templomkerti szemetelés
és hasonló, embervoltukat megkérdőjelező tett
után „méltó” folytatás.)
A szent család szobrai nem tudták elmagyarázni
a nemtudóknak, hogy egy közösséget csúfolnak

meg, mert a kiszombori lakosság adományaiból,
mindannyiunk örömére, a karácsonyt még szebbé téve álltak ők a templomkertben. De ha még
szólni is tudtak volna, nem biztos, hogy lett volna az elkövető-erős egyedeknek annyi értelmük,
hogy felfogják szavaikat.
Micsoda erő, és micsoda lelkület!
És ők is zomboriak, őket is anya szülte.
Szánalmas.

KISZOMBORÉRT ALAPÍTVÁNY

Köszönjük eddigi támogatásaikat, és a „Kiszomborért Alapítvány” az idén is fogadja felajánlásaikat, ha szívesen támogatnák adójuk 1 %-ával a község környezetéért, műemlékeiért, közösségi
életéért ténykedő alapítványt.
Adószámunk: 19082930-1-06
									
Köszönjük támogatásukat.
							
a Kuratórium tagjai nevében Endrész Erzsébet
HIRDETÉS

Jóga Kiszomboron

Ha volna érdeklődő kis csapat, hetente
egyszer jógagyakorlatokat lehetne végezni az
Ady Endre Művelődési Házban.
A foglalkozás 10 fővel indul be.
Egy alkalom, ami két óra: 1500 Ft.
A foglalkozás ideje: hétfőnként 18-20 óra.
Érdeklődni:
Endrész Erzsébet
mobil: 06-30/499-86-86

KISZOMBORI HÍRADÓ - XXIII.ÉVFOLYAM, 1.SZÁM

HONISMERETI HÍREK

Honismereti hírek 2014. január
LUCA-NAP

Hagyományos Luca-napunkon az idén is sokan jól szórakoztak vendégeink. A sok kézművesség, érdekes tennivalók, finomságok, vidám
hangulat kellemessé tette az együttlétet.

És a honismereti kör tagjai szívvel-lélekkel munkálkodtak, hogy jól sikerüljön a nap, finom legyen a pogácsa, jól szórakozzon, aki eljött a rendezvényre.

A nap sikerét biztosították, a honismereti kört 			
segítették: Sóki Ágnes, Kiss Tiborné, Kiss Tibor,
Tenczerné Kasza Mária, Kajti Imréné, Szalmáné Horváth Mártika, Galgóczi Mária, Baloghné
Papós Borbála, Tóth-Rozsán Tünde, Tenczer
Zita, Juhász Kálmán, Edit virágüzlet, Gabonakutató Szeged, az Ady Endre Művelődési Ház dolgozói, Fodor István, Jani István és neje, Szűcs
Zoltánné, Kulcsár Klára.

Köszönet mindenkinek.

2014 ÉVES PROGRAM
Január

Július

-éves program összeállítása
-újévi köszöntő
-Rétessütés – 29-én
-kosárkötő tanfolyam
- téltemető szervezése

–Zenés Nyári Esték 2.
-Kiszombori Kukorica-útvesztő Fesztivál: július 12-augusztus 10.
-11. Honismereti tábor – július 7-11.
Augusztus

Február
-Civil szervezetek, támogatók, pártolók tanácskozása.
Farsang
-Busós maszkakészítés - 12-én
-Busós, téltemető rendezvény – táncház – 22-én
Március
- Takarítás a Helytörténeti Gyűjteményben, tárgyak
restaurálása
- út menti keresztek meszelése
Április
- Húsvétoló
- Keresztek meszelése

- útvesztő
-Aug. 19. Szent István-napi ünnepség- koncert a templomban- Zenés Nyári Esték 3.
Szeptember
-Honismereti Nap a Falunapon -a község műemlékeinek
megnyitása a lakosság számára
Október
-Okt. 6-ai emlékműsor, fáklyás felvonulás
-kosárkötő tanfolyam indítása-csigacsináló esték
-Kirándulás - egynapos Temesvár
November

Május
-Községi gyermeknap támogatása
-Egynapos kirándulás - Gemenc 31-én
Június
-Zenés Nyári Esték - népzene
-Szent Iván-éji tűzugrás és nemzetközi néptánctalálkozó
-Június 26-30. - Erdély - kirándulás

-kártyanaptár-munkálatok, nyomdai előkészítés
-Adventnyitás-november 30. - betlehemállítás- aranykapu vásár
December
-Luca-napi bolondságok
-Adventi koncert – Zenés Téli Este Kiszomboron
-Gyűjtés a szeretet jegyében
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Szegedi Szabadtéri Játékok - közös, zombori buszos látogatás
Akit érdekel az előadás, jelezze a kzhonismeretikor@gmail.com címen vagy a 30 499 8686-os telefonszámon.
Árak: 3700, 4600, 5500, 6600, 7700 Ft, ehhez jön a létszámtól függő buszköltség.
A darab: Theodorakis - Ifj. Harangozó: ZORBA, A GÖRÖG
Idő: 2014. július 4. péntek, 21:00

Citerások támogatása
A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör estet szervezett a zombori citerások segítésére december
19-ére.
A fellépők fergeteges műsorral szórakoztatták a jótékony közönséget. Köszönjük a fellépőknek,
valamint az érdeklődőknek a támogatást.
Az adományokból 80 600 Ft gyűlt össze. Az est elején pedig polgármester asszony bejelentette,
hogy Kiszombor elszármazott mecénása, Husztik Gyuri bácsi 180 000 Ft-tal járult hozzá citerák
vásárlásához. Nem először nyújt segédkezet a zombori kultúrának. Támogatta már az iskolát több
ízben, a könyvtárat, a honismereti kört és most a népzenei életet. Korábban emléktáblát állíttatott,
keresztet újíttatott fel.
Nagyon köszönjük ezt az önzetlen támogatást, és boldogságot, jó egészséget kívánunk.
											

Endrész Erzsébet

ADÓ 1%
A kör tagsága köszöni az elmúlt évek 1 %-os felajánlásait, és kérjük, ha módjukban áll, támogassanak az idén is bennünket.
Kérjük, ajánlja adója 1 %-át a községünkben soksok hagyományos, kulturális programot szervező Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör részére.
Egyesületünk célja: Hagyományápolás.
- Minél szélesebb körben megismertetni a lakossággal Kiszombor történetét, érezzék ezáltal is
magukénak a helyet, ahol élnek.
- A község hagyományainak felelevenítése,
megőrzése, széles körű megismertetése.
- Helytörténeti Gyűjteményünket, amely a községi önkormányzat tulajdonában áll, rengeteg
tárgyat, iratanyagot tartalmaz, folyamatosan
bővítjük, az ifjúsággal megismertetjük a régmúlt
embereinek életét.

- Kutatómunkát végzünk, visszaemlékezéseket
gyűjtünk községünk múltjával kapcsolatban,
megőrizve azokat az utókor számára.
- Községünk környezetének óvása -Műemlékvédelem.
Aki egyetért célkitűzéseinkkel, és van lehetősége, támogasson bennünket.
Adószámunk: 18479342-1-06
a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör
tagsága
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Makói Járási Hivatal

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

Makói Járási Hivatal

6900 Makó, Hollósy Kornélia u. 2/A
Tel: 62/561-696 Fax: 62/561-695
Weszely Tamás
Járási Hivatal Vezető
Tel: 62/681-424
email: weszely.tamas@makojaras.csmkh.hu

Járási Gyámhivatal

6900Makó, Hollósy Kornélia u. 2/A
Tel: 62/561-696
Dr. Panyor Anett
Járási Gyámhivatal Vezető
Tel: 62/561-680
e-mail: panyor.anett@makojaras.csmkh.hu

Hatósági osztály Szociális iroda
ügyfélfogadási ideje:
Hétfő 			
Kedd 			
Szerda 		
Csütörtök 		
Péntek 		

8.00-12.00
Szünetel
8.00-12.00 és 13.00-17.30
Szünetel
8.00-12.00

Járási Földhivatal

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

Járási Munkaügyi Kirendeltség
6900 Makó, Deák F. u. 6.
Tel: 62/213-553
Fax: 62/213-660

Okmányiroda ügyfélfogadási ideje:
Hétfő: 		
Kedd 		
Szerda 		
Csütörtök 		
Péntek 		

8.00-12.00, 13.00-16.00
8.00-12.00
8.00-12.00, 13.00-17.30
8.00-12.00
8.00-12.00

Gyámhivatal ügyfélfogadási ideje:
Hétfő 		
Kedd 		
Szerda 		
Csütörtök 		
Péntek 		

8.00-12.00
Szünetel
8.00-12.00, 13.00-17.30
Szünetel
8.00-12.00

Járási Állategészségügyi és
Élelmiszer-ellenőrző Hivatal
6900 Makó, Széchenyi tér 22.
Tel: 62/213-622 Fax: 62/213-622

Járási Földhivatal ügyfélfogadási ideje:
Hétfő 		
Kedd 		
Szerda 		
Csütörtök 		
Péntek 		

8.00-11.30 és 13.00-15.00
8.00-11.30
8.00-11.30 és 13.00-15.30
8.00-11.30
Szünetel

Járási Munkaügyi Kirendeltség
ügyfélfogadási ideje:
Hétfő 		
Kedd 		
Szerda 		
Csütörtök 		
Péntek 		

8.00-15.00
8.00-15.00
8.00-18.00
8.00-15.00
Szünetel
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Intézmény

Cím

Gyógyszertár

Kiszombor, Szegedi u. 2/c

Állatorvos: Dr Dán János

Makó, Kossuth u. 58.

Falugazdász: Nagy Csaba

Kiszombor, Szegedi u. 13.
Ady Endre Művelődési Ház

Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.

Szeged, Városgazda sor 1.

Szeged, Moszkvai krt. 27.

Szegedi Kéményseprőipari Kft.

Nyitva tartás/
ügyfélfogadás
H-P 8-16

Telefonszám/
email cím
62/297-024

30/205-66-86
20/926-14-38
Kedd 8-16
Hétfőtől-Csüt-ig
7-15
Péntek 7-13
H 8-16
K 8-16
Sz 8-20
Cs 13-16
P 8-14

62/297-465
62/777-111
62/777-113
ttkft@telepulestisztasag.hu
62/548-810
nokorom@vnet.hu

Makó, Nagycsillag u. 29/a

H 8-12
Sz 8-20

GDF Suez

Makó, Liget u. 3.

Szerda 8-12
Csütörtök 14-18

40/824-825

EDF Démász

Makó, Liget u. 3.

Szerda 8-12
Csüt 14-18

Hibabejelentés: 40/822-000

Makó és Térsége Víziközmű Társulat

Makó, Lonovics sgt. 24.

Önkormányzati Társulás Makó Város és Térsége
Szennyvízcsatornázásának megvalósítására

H 8-16
K 8-16
Sz 8-17.30
Cs 8-16
P 8-12

Dr. Ortutay Miklós
Bakai Anita

H-P 8-16

Folyékony hulladék száll Makó-Térségi
Víziközmű Kft
Rendőrőrs Kiszombor

Makó, Tinódi u. 8/a
Kiszombor, Régi Makói u. 2.

Polgárőrség Kiszombor

62/638-375
Németh János kir. vez.
30-278-49-20

62/211-177/114
makoviztarsulat@teleline.hu

62/511-800
62/213-925

H-P 8-16

Kiszombor, Nagyszentmiklósi
u. 9

62/525-020
06-30/464-35-89

Makó, Csanád vezér tér 13.

H-Cs 8-15
P 8-12
Kapitányi fogadó
óra minden hónap
első hétfőjén 14-16

Kiszombor, Nagyszentmiklósi
u. 5.

H 8-16
K 8-16
Sz 8-17
Cs 8-16
P 8-15
Szo 8-12

62/297-790

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Makó

Makó Széchenyi tér 22.

40-42-42-42

Közjegyző Makó - Dr. Bartha Béláné
Dr. Farkas Margit

H 8-12 és 12.30-18
KSz 8-12 és 12.30-15
Cs 8-12
P 8-12

Makó, Megyeház u. 3-5.

Építésügyi hatóság Makó

Makó, Széchenyi tér 22.

H 7.30-12
Sz 7.30-17.30
P 7.30-12

62/511-876

Határátkelő Kiszombor

Kiszombor, Külterület

0-24

62/525-002
62/525-003

Tűzoltóság Makó

Makó, Vorhand Rabbi tér 1.

0-24

62/510-740
segélyhívó: 105, 112
tuzoltok@teleline.hu
makotuzoltok@gmail.com

Rendőrkapitányság Makó

Magyar Posta Kiszombor

62/511-260
Segélyhívó: 107, 112

62/211-175
farkasmargit@mokk.hu
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