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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

 A kÉpVISELő-tEStüLEt üLÉSEIRőL RöVIdEn 
2014. december 19.  napján a képviselő-testület rendkívüli ülést 
tartott, melynek során döntést hozott arról, hogy 
 • a „kötelező önkormányzati feladat ellátásához kapcsolódó 
ingatlanok felújítása” tárgyú projekthez kapcsolódóan a közbe-
szerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdés a) 
pontja szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le, mely alapján a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás az összes részajánlati 
kör tekintetében 108.385.937 Ft + áfa, azaz bruttó 137.650.140 
Ft, ezért a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás fedeze-
tének biztosításához 39.619.140 Ft összegű saját forrást biz-
tosít, tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló bruttó összeg 
98.021.000 Ft,
 • a „kötelező önkormányzati feladat ellátásához kapcsolódó in-
gatlanok felújítása” pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljá-
rásban a nyertes ajánlattevők az 1., 2. és a 3. részajánlati körben 
a BOdROGI BAU kft., a 4. részajánlati körben pedig a Sebéptech 
Építőipari és kereskedelmi kft.
2015-ben első, soros ülését január 27-én tartotta a képvise-
lő-testület, melynek keretében első napirendként elfogadta a 
polgármesteri jelentést.
A rendelettervezetek, döntési javaslatok napirendben
- döntött arról, hogy 
 • az önkormányzati tulajdonú, kiszombor, nagyszentmiklósi u. 
7. szám alatti épületben lévő 67,7 m2 nagyságú üzlethelyiséget 
és a hozzá tartozó 33,3 m2 nagyságú raktár helyiséget a Hunga-
ry Wei de ni Eu kft. részére 2015. február 1. napjától határozatlan 
időre bérbe adja a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 28/2005.
(XI. 29.) kköt rendeletben meghatározottak szerint a pályázat-
ban szereplő 48.000 Ft/hó bérleti díj ellenében, ruházat, lábbeli 
és bőráru árusítására szolgáló üzlet céljára,
 • sem a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidege-
nítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 28/2005.(XI. 29.) 
kköt-rendelet, sem a költségelvű bérlet alapján biztosított ön-
kormányzati bérlakások bérbeadási feltételeiről szóló 5/2002. 
(III. 26.) kköt-rendelet által szabályozott lakásbérleti díjak mér-
tékén 2015. évben nem változtat, tekintettel arra, hogy a kSH 
hivatalos közleménye szerint 2014. évben a fogyasztóiár-index 
nem emelkedett,
 • az önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyi-
ségek bérleti díját kiszombor nagyközség területén 2015. évben 
az alábbiak szerint határozza meg: üzlethelyiség 592 Ft/m2, rak-
tár 237 Ft/m2, tehát a bérleti díjak nem emelkedtek,
 • a Makói kistérség többcélú társulása társulási Megállapodá-
sának módosítását jóváhagyja,
 • a dél-alföldi térségi Hulladékgazdálkodási társulás által be-
adott kEOp-1.1.1/C/13-2013-0004 pályázat kapcsán felmerült, 
kiszombor településre vonatkozó önerőt, 217.626 Ft-ot 2015. 
évi költségvetésének terhére biztosítja,
 • az önkormányzat fenntartásában lévő kiszombori Mikrotérség 
karátson Emília napköziotthonos Óvodában az óvodai beíratko-
zások idejét a 2015. április 20-22. közötti időszakban 8-16 óráig, 
a nyári zárva tartás idejét – a korábban megszokott módon – au-
gusztus utolsó két hetében, 2015. augusztus 17-28. közötti idő-
szakban határozza meg, az óvoda heti nyitva tartásának idején 
nem változtat, 
 • a közművelődési könyvtár nyitva tartása az alábbi: hétfő: zárva 
tart, kedd: 8-17 óráig, szerda: 8-17 óráig, csütörtök: 8-17 óráig, 
péntek: 8-17 óráig, szombat: 8-12 óráig, vasárnap: zárva tart,
 • az Ady Endre Művelődési Ház az alábbiak szerint tart nyitva: 
hétfő: 10-18 óráig, kedd: 10-18 óráig, szerda: 10-18 óráig, csü-
törtök: 10-18 óráig, péntek: 10-18 óráig, szombat: 8-12 óráig, 
vasárnap: zárva tart, a közösségi színtér minden hónap második 
péntekén 10 órától 21 óráig,

 • a helyi termelői piaccal kapcsolatos lakossági igények felmé-
rése érdekében próba jelleggel – amennyiben az időjárási viszo-
nyok megfelelőek – kispiac tartását szándékozik meghirdetni, 
amelynek helyéül a kiszombor, nagyszentmiklósi u. 7. számú 
épület melletti üres területet jelöli ki,
 • az I. kiszombori „Villám” Focitorna szervezőinek kérelmére, 
bízva abban, hogy a focitorna hagyományteremtő jelleggel lesz 
megrendezve, a sportrendezvénnyel kapcsolatos terembérleti 
díj összegét átvállalja,
- tudomásul vette, hogy
 • a kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél 2015. január  21-én le-
járt 99.610.000 Ft össznévértékű diszkont kincstárjegyből ismét 
diszkont kincstárjegyet vásárolt kiszombor nagyközség önkor-
mányzata 2015. február 25-ei lejárattal,
 • az Elviro tanácsadó kft. és kiszombor nagyközség önkormány-
zata között 2014. szeptember 30. napján létrejött, használtru-
ha-gyűjtőkonténerek kihelyezésével kapcsolatos megállapodás-
ra vonatkozó felmondást,
 • Endrész Erzsébetnek, a kiss Mária Hortensia Honismereti kör 
elnökének tájékoztatóját a 2015. évi programjaikról.
Harmadik napirendi pont keretében a képviselő-testület elfo-
gadta a 2015. évi munkatervét.
Utolsó napirendként a kiszombor nagyközség önkormányza-
ta és a kiszombori Roma nemzetiségi önkormányzat közötti 
Együttműködési megállapodás felülvizsgálatát végezte el.

„Makó és térsége ivóvízminőség-javító Projekt” című, KEOP-
1.3.0/09-11-2011-0025 azonosítószámú projekt eredménye-
ként Makón és térségében az Európai Unió által azonosítószámú 
projekt eredményeként Makón és térségében az Európai Unió 
által elvárt, a meghatározott határértékeknek megfelelő, egész-
séges ivóvíz biztosítása valósul meg. A kivitelezői feladatokat a 
kEVIÉp Építőipari és kereskedelmi kft. és az A-HÍd Zrt. látja el. 
A projekt célja az egészségre ártalmas anyagok ivóvízből történő 
kiszűrése, amely elsősorban összetett technológiai fejlesztések 
révén valósul meg. A beruházás összértéke mintegy nettó 3,8 
milliárd Ft, amelyhez nettó 3,2 milliárd Ft támogatást az környe-
zet és Energia Operatív program (kEOp) biztosít, zömében az Eu-
rópai Unió kohéziós Alapjából származó forrásból. A projekthez 
szükséges további forrást a Belügyminisztérium biztosítja. 
tájékoztatás a fejlesztés jelenlegi eredményeiről a műszaki elle-
nőri feladatot ellátó Oviber - Utiber Mérnök konzorcium beszá-
molója alapján:
A nyersvíztározó medence esetében a földkiemelés, a homokos, 
kavicsos talajcsere és a szerelőbetonozás elkészült. A medence 
alaplemezének-, felmenőfalainak- és födémének vasalása, beto-
nozása, továbbá a lejtbetonozás teljes egészében megtörtént. A 
külső hőszigetelő (dryvit) rendszer kiépítése kb. 90%-os készült-
ségi szinten van jelenleg. A födém hőszigetelése, lejtbetonozá-
sa, bádogozási munkái, nehézlemez vízszigetelése, valamint a 
műanyag hőszigetelt ajtó beépítése és a zárkamra vízgépészeti 
szerelési munkálatai megtörténtek. A mosóvíz-ülepítő medence 
és az iszapsűrítő medence elkészült. A technológiához tartozó 
négy darab szűrőtartály a vízműtelepre lett szállítva.
A rekonstrukciós munkákat szerződés szerint a vállalkozó készre 
jelentette. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2015. január 16-án 
kezdetét vette. A fejlesztés következő szakaszához közeledve is-
mételten tájékoztatni fogjuk a település lakóit.

 IVÓVÍZMInőSÉG-jAVÍtÓ pROjEkt kISZOMBOROn 
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ÓVODAI HÍREK

  ALApÍtVÁnYI HÍREk 
örömmel közöljük, hogy a „Mosolygó Gyermekarcok” óvodai 
alapítvány a jövőben is közhasznú alapítványként folytathatja 
munkáját.
Szeretnénk tájékoztatni önöket arról, hogy a 2014-es évben 
milyen lehetőségeink voltak bevételeink gyarapítására, illetve a 
befolyt összegeket mire fordítottuk. 
Bevételeink:
Adományok, felajánlások (óvodabál, adventi vásár és egyéb fel-
ajánlások)     455.000 Ft
nyertes működési pályázat összege  250.000 Ft
Az adó 1% felajánlások   154.000 Ft
Szelektív hulladékgyűjtésből befolyt    10.000 Ft

A befolyt összegek felhasználása:

Az 1 %-os felajánlások felhasználása:

Ovirádió korszerűsítése   40.000 Ft
Gyermeknapi bábműsor   40.000 Ft
tornaszobai eszközök fejlesztése  50.000 Ft
Roller     27.000 Ft
Egyéb működési költségek

Szakmai feladatokra:
Szakmai kiadvány megrendelése     8.000 Ft
Virágoskert kialakítására   10.000 Ft
„Vigyázzunk rájuk” egészségnapi programokra   
     31.000 Ft
Működési költségekre:
A kettős könyvelés költségei  90.000 Ft
Ovi újság    45.000 Ft

Kedves Szülők, Családtagok, Támogatók!

Adójuk 1 %-ának felajánlásakor gondoljanak saját gyermekeikre 
és támogassák a Mosolygó Gyermekarcok Alapítványt, hogy a 
jövőben még több színes program és fejlesztés valósulhasson 
meg a kiszombori oviban!
Az alapítvány adószáma: 18465954-1-06
        

az alapítvány kuratóriuma

 „jAnUÁR ELöL jÁR, A nYOMÁn FEBRUÁR…” 
Óvodánkban minden napon, héten történik valamilyen ese-
mény, valamilyen élményszerű program. A sok játékos tevé-
kenykedés és ismeretnyújtás mellett kellő időt biztosítunk a 
mozgásra, a szabadban történő játékra is. Sajnos az idő eddig 
nem volt kegyes a gyermekekhez, így elmaradtak az ilyenkor 
szokásos hógolyózások, szánkózások. A felszerelt tornaszoba 
azonban megfelelő teret kínált arra, hogy a gyermekek mozgá-
sigényét kielégítsük.
A csoportok fogászati ellenőrzésen vettek részt az év első hó-
napjában, és az érintett szülők gyermekük további kezeléséről 
értesítést is kaptak.
Minden nagycsoportos bemutatta néptánctudását óvodánk 
tornaszobájában. A Makói Magán Zeneiskola szervezésében 
Csikota józsef igazgató úr is ellátogatott intézményünkbe, és a 
szülők mellett ő is megtekintette a gyermekek féléves munkáját, 
és nagyon megdicsérte őket. köszönjük a felkészítést Lakatosné 
Ficzere judit néptánctanárnak.
A hónap közepén többen is továbbképzésen vettek részt. Óvo-
dánkat Hódmezővásárhelyen Mártonné Miron Ágnes és Balázs 
tímea képviselte, míg Makóra Börcsökné Balázs Márta és 

Benák Gabriella voltak hivatalosak. 
A Ficánka csoport Szegeden a nemzeti Színházban megtekin-
tette Csukás István - nagy Imre Erik: „Szökevény csillagok” dal-
játékát. Óriási élmény volt ez a gyermekeknek, ahol már maga 
az épület nagysága, díszítettsége is felemelő élményt okozott.
Február másodikán mindenki az időjárást figyelte. Ha hiszünk 
a népi megfigyeléseknek, és ezen a napon kisüt a nap, akkor a 
medve meglátja az árnyékát, visszabújik a barlangjába, és még 
soká lesz tavasz. Ez alkalomból a napraforgó csoportban Ma-
ci-napot tartottak, közös játékos tevékenységekkel, medvetán-
coltatással az otthonról hozott játékmacikkal. Sajnos dél körül 
kisütött a nap, így ha hiszünk a népi jóslatnak, akkor várni kell 
még a tavaszra.
Február 11-én az iskolába készülő nagycsoportosok szülei részé-
re összevont szülői értekezletet tartott az iskola igazgatónője, 
Szabóné Vígh Erzsébet. A megjelent szülők tájékoztatást kaptak 
az iskolakezdésről, a helyi tanulási lehetőségekről, a családias, kis 
létszámú osztályokról. A szülői értekezletek a saját csoportokban 
folytatódtak. 
Február 17-én egy jelmezes farsangi mulatsággal szeretnénk 
elzavarni a telet, majd 25-én megünnepeljük óvodánk 132. szü-
letésnapját. Az immár hagyománnyá váló program során meg-
lepetéssel készülünk az óvodába járó gyermekeknek és nevelő-
iknek. 

Balázs tímea

Az előttünk álló időszakban kiemelt feladatunk a nagycsoportos 
korú gyermekek iskolakezdésének megfelelő időpontját meg-
határozni. A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembevétele 
mellett lehetőséget ad a fejlettség szerinti iskolakezdésre.
Ahogyan nem egyszerre tanulnak meg gyermekeink járni, be-
szélni, úgy az iskolaérettségnek is egyénenként eltérő az ideje. 
A célunk az, hogy óvodás gyermekeink akkor kezdjék meg az ál-
talános iskolai tanulmányaikat, amikor erre minden tekintetben 
alkalmassá váltak. Ennek hatása nemcsak az iskolai előrehala-
dást, hanem a későbbi teljes életpályát tekintve is meghatározó. 
Semmiről nem maradnak le, ha egy évvel később kerülnek isko-
lába. Sőt! Egy év alatt nagyon látványos lehet az érés szociálisan, 
szellemileg és még fizikailag is. Az iskolaéretlen gyermeknek egy 
életre elmegy a kedve a tanulástól, hiszen a kudarcot sem ő, sem 
a szülő nem tudja feldolgozni.
A hétéves gyerekek aránya az óvodánkban csekély, csak azok 
maradnak, akik iskolakezdésének elhalasztása indokolt. Gyerme-
keik fejlettségéről folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket. Lehe-
tőséget biztosítunk itt helyben, az óvodában az iskolaérettségi 
vizsgálatokon való részvételre, valamint konzultációra a peda-
gógiai Szakszolgálat szakembereivel. 

Börcsökné Balázs Márta

Büszkén áruljuk el, hogy idén „nagykorúvá válik”a jótékonysági 
bálunk. Szeretettel meghívjuk Önöket a XVIII. Óvodabálunk-
ra, melyet a Rónay-kúriában rendezünk meg március 7-én 19 
órától. Svédasztallal, hangulatos zenével várunk minden kedves 
támogatót és szülőt, hogy egy kellemesen eltöltött estével tá-
mogassák alapítványunkat és ezáltal az óvodás gyermekeiket. 
Szokásainknak megfelelően az óvodában történik a jegyek áru-
sítása, a támogatói jegyek megvásárlása, és a felajánlott tombo-
latárgyak gyűjtése. 

Börcsökné Balázs Márta

 XVIII. ÓVOdABÁL 
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  KISZOMBORI SZOCIÁLIS és GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY-HÍREK 

   MIÉRt ÉRdEMES A kISZOMBORI SULIBA jönnI?
Meddig lehetnek a gyerekek a suliban?
7.30-16.00-ig, dE szükség szerint már 7.00-tól fogad-
juk a dolgozók gyermekeit; 17.00 –ig igény esetén 
felügyeletet biztosítunk.
Mi az iskolaotthon?
Olyan iskolaforma, ahol a gyerekek nem visznek haza 
házi feladatot, mert nap közben tanító segítségével 
elkészítik. Hétvégére szorgalmi feladatot kaphatnak.
Mekkorák az indítandó osztályok? 
16-20 fő között.
Mennyibe kerülnek a tankönyvek? 
Az 1. 2. és 3. osztályban ingyenesek a tankönyvek.
Mi a szaktárgyi felkészítés? 
Olyan gyakorló (házi feladat elkészítő) óra, ahol csak 
fél osztállyal foglalkozik a tanítónő, így az egy gyer-
mekre jutó idő megduplázódik. Felzárkóztatásra és 
tehetséggondozásra egyéni fejlesztő és felkészítő 
órák.
Mit tanulnak még a kötelező tárgyak mellett? 
- informatikát heti 2 órában
- angolt heti 2 órában
Milyen egyéb foglalkozást nyújt még az iskola? 
Sport: szivacs kézilabda, judo, torna, fiú/lány foci, 
művészeti iskola tanszakai: zongora, gitár, furulya, 
dob, néptánc, képzőművészet.
Kik foglalkoznak a sajátos nevelési igényű gyere-
kekkel? Gyógypedagógusok foglalkoznak a 
szakértői véleményben foglaltak szerint.
Kikkel foglalkozik a gyógytestnevelő? 
Akiknek az orvos speciális növekedési rendellenes-
séget állapított meg: lúdtalp, gerincferdülés stb.
Van-e logopédia? 
Igen, szakember jár ki iskolaidőben foglalkozni a 
gyerekekkel.

Mikor lehet bemenni az iskolába nyílt napra? 
Március 4. szerda, szülők és gyermek együtt; Családi 
délelőtt tavasszal.  
Mikor lesz a beíratkozás? 
A minisztérium által meghirdetett időpontban. (vár-
hatóan április) Minden család külön értesítést kap. 
Mit kell vinni a beíratkozásra? 
tAj-szám, adószám, lakcímkártya, születési anya-
könyvi kivonat, rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményről szóló határozat, tartós betegségről 
szakvélemény, 3 és több gyermek esetén családi 
pótlékról államkincstári igazolás, szakértői vélemény 
(SnI, BtMn), óvodai szakvélemény, biztosítás meg-
kötéséhez pénz. 
Van-e kötelező (egyen) ruha? 
tornaruha: iskolacímeres póló és unisex nadrág
Megoldott-e az étkezés iskolán belül? 
napi 3x: tízórai – ebéd - uzsonna; igény szerint ott-
honról hozott élelemmel kiváltható; érzékenység 
miatt speciális étrend megoldott.
A háromszori étkezésen felül kapnak-e valamit a 
gyerekek? Iskolatej- és almaprogramban ve-
szünk részt.
Kap-e segítséget a család, hogy milyen tanszereket 
kell megvenni?
A tanítónők májusban adnak egy listát, melyben 
megtalálható miből, mennyit, mikorra kell beszerez-
ni a szülőknek. 
Lehet-e tudni valamit az indítandó osztályok ösz-
szetételéről? Az egyik osztály szorobános lesz, a 
másik nem, tehát a szülőknek választani kell. Ezzel 
együtt figyelni kell a fiú/lány összetételre, képesség-
beli azonosságra.
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   ERIkÁtÓL BúCSúZnAk A kOLLÉGAnők
Mit mondjunk? Mit mondhatunk? Mit tudunk egyál-
talán ilyenkor mondani?
Hihetetlen, hogy itt hagyott bennünket. Életünk ré-
sze volt. Itt cseng a fülünkben a hangja, magunk előtt 
látjuk. Azt hisszük, ami történt, nem történt meg.  
kolléganő, munkatárs volt kis közösségünkben. kö-
zel tíz évig dolgozott az intézményben gondozó-
nőként sem idejét, sem energiáját nem kímélve. A 
családja után munkáját, embert próbáló feladatait 
fáradhatatlanul látta el. Mindig és minden körülmé-
nyek között lehetett rá számítani. 

Emberségéről leghitelesebben gondozottai tudná-
nak mesélni. Munkája szelleme, emberi karaktere 
köztünk marad.
Sokáig köztünk kellett volna még maradnia! 
Ránk maradt minden szava, mosolya.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek! Mi nem feledjük!
Erika az égen egy csillag maradt nekünk, melynek 
fénye ránk ragyog. Égi útja legyen békés és nyugodt!

ISKOLAI HÍREK
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ISKOLAI HÍREK

Meddig tartózkodhatnak a gyerekek az iskolában? 
7.30-16.00-ig, dE szükség szerint már 7.00-tól fogadjuk 
a dolgozó szülők gyermekeit; 17.00-ig igény szerint fel-
ügyeletet biztosítunk.
Felsőben bent lehet-e maradni délután is, azért mert 
nincs iskolaotthon? 
Igen, a jogszabály szerint csak engedéllyel lehet távol ma-
radni a délutáni tanulószobáról.
Milyen változás vár az ötödikesekre szeptembertől? 
Magyar nyelv és irodalom, matematika és angol tantárgy-
ból osztálybontásban tanulnak. Az egy csoportban tanuló 
gyereklétszám kb. 10-11 fő. Ez azt jelenti, hogy fél osztály-
lyal foglalkozik a szaktanár, a kiscsoportban az azonos ké-
pességű gyermekekre jutó idő így megduplázódik. Lehe-
tőség nyílik az alapos magyarázatra, egyéni foglalkozásra, 
gyakorlásra, saját ütemben haladásra, tehetséggondozás-
ra, felzárkóztatásra.  
Mitől több a délutáni tanulószoba, mint a napközi? 
A napköziben egy pedagógus foglalkozik a gyerekekkel. A 
tanulószobán szaktanárok (főleg magyar-történelem, ma-
tematika és angol szakosok) váltják egymást, és segítenek 
elkészíteni a házi feladatot.
Milyen foglalkozások vannak még délután? 
Egyéni fejlesztés: azok számára, akik valamilyen okból 
lemaradtak egy tantárgyból; betegek voltak; hosszabb 
időre van szükségük a kívülről megtanulandó feladatokra, 
vagy kiugróan jó képességűek és versenyre készítjük őket.
Milyen szakkörök közül választhatunk délután? 
Sport: floor ball, judo, kézilabda, foci, 
Művészeti iskola tanszakai: zongora, gitár, fa és rézfúvós, 
dob, néptánc, képzőművész 
továbbtanulóknak: felvételi felkészítés továbbtanulók 
számára, énekkar, informatika
Hogyan változik meg az órarendjük szeptembertől? 
Általában öt vagy hat tanítási órájuk lesz. Az ebéd után 
egy kis pihenő, majd indul a délutáni tanulószoba. Szak-
tanárok segítségével elkezdik a házi feladatot elkészíteni. 
Ha ügyesek, végeznek minddel. 15.00-tól van lehetőség 
a szakkörökre elmenni. Ha a lecke addig nem készült el, 
a maradékot otthon kell befejezni. Ha a család nem tudja 
megoldani, hogy 16.00-kor hazavigye a gyermeket, 17.00-
ig tudunk felügyeletet biztosítani. Erről a szülőnek év ele-
jén nyilatkozni kell.

   MI VÁR AZ ötödIkESEkRE A FELSő tAGOZAtOn?
Milyen lehetőség van a tehetséggondozásra? 
A kis létszámú osztályok lehetőséget biztosítanak a válto-
zatos tanítási formák alkalmazására, egyéni ütemben ha-
ladásra. Az egyéni fejlesztő foglalkozások kiváló alkalmat 
biztosítanak versenyekre való felkészülésre.
Tanulnak-e hittant a gyerekek? 
Minden év májusában a szülő nyilatkozik, hogy erkölcs-
tant vagy hittant szeretne választani gyermekének. A je-
lenlegi érdeklődés mellett római katolikus és református 
hittan működik, de természetesen más vallás is számítás-
ba jöhet, ha összegyűlik a megfelelő létszám. Minden-
képp fontos megjegyezni, hogy a választás egy évre szól, 
menet közben nem lehet változtatni rajta. Az erkölcstant 
iskolánk két pedagógusa tartja. A tananyag a világi és val-
lásos oktatásban megegyezik, csak az ideológia különböz-
teti meg őket egymástól.
Hány testnevelésórájuk lesz a gyerekeknek? 
Szeptembertől már öt testnevelésórájuk lesz.
Foglalkoznak-e továbbra is az SNI-s gyermekekkel? 
A gyógypedagógus iskolánk alkalmazott pedagógusa, így 
a fejlesztés személyi változás nélkül folytatódik.
Lesz-e lehetőség gyógytestnevelésre? 
A gyógytestnevelés továbbra is (kiszombori) szakember-
rel folytatódik, a rendellenesség típusa szerint lehetőség 
lesz a gyógyúszásra is.
Kötelező-e bent étkezni, ha valaki tanulószobás? 
A tanulószobásoknak módjukban áll továbbra is igény-
be venni a központi ellátást. Abban az esetben, ha vala-
ki ezt nem kívánja igénybe venni, nem kötelező. tízórait 
és uzsonnát vihet magával. Ebéd előtt hazamehet, és az 
adott időpontra vissza kell érni a délutáni tanulószobára.  
Az étkezésen felül kapnak-e valamilyen élelmet a gyere-
kek? Iskolánk tagja az alma- és az iskolatejprogramnak.
Lesz-e lehetőség bepillantani a „felsős” életbe”? 
nyílt órákon a szülők betekintést nyerhetnek mi vár gyer-
mekükre a következő évben. Erről minden család értesí-
tést kap.
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A dózsa György Általános Iskola és a 
Makó Magán Zeneiskola ismét megrendezi a 

Művészeti Gáláját és Képzőművészeti 
Kiállítását, 

ahol a diákok produkcióit és munkáit tekinthe-
tik meg.

A rendezvény időpontja:
2015. március 13. (péntek) 16.30

További információkért figyeljék a plakátokat!

 FIGYELEM! 
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KÉRDŐÍV

Kedves Kiszombori Lakos!

kiszombor nagyközség Ifjúsági, kulturális és Sportbizottsága kíváncsi az ön véleményére, hogy 
milyennek látja települése kulturális életét. 
kíváncsiak vagyunk arra, hogy milyen szabadidős tevékenységeket folytat, milyen rendezvények 
érdeklik önt.
tisztelettel megkérjük, hogy 10 percet szánjon e kérdőív kitöltésére.
Válaszai segítenek abban, hogy közösen formáljuk szűkebb közösségünk kulturális-sport életét. 
kérjük, őszintén, bátran és bölcsen válaszoljon az egyes kérdésekre. A kérdőív kitöltése önkéntes és 
névtelen. Amennyiben szívesen megosztja véleményét, ötletét, vagy segíteni, támogatni kívánja a 
falu rendezvényeit, úgy azt is megteheti. 
Kérjük, jutassa vissza a kitöltött kérdőívet az Ady Endre Művelődési Házban (6775 Kiszombor, 

Szegedi u. 13.) található gyűjtődobozba, 2015. március 10-ig! 
Ha kérdése van, kérjük, keressen az alábbi elérhetőségeken:

Tel.: 62/297-465, e-mail: aemhaz@gmail.com
Legyen településünk egy jó otthon!

„Ahol szeretünk, ott az otthonunk - az otthon, melyet lábunk elhagyhat, de szívünk sohasem.” (Oli-
ver Wendell Holmes)

köszönjük megtisztelő válaszát!

kiszombor nagyközség Ifjúsági, kulturális és Sportbizottsága

KÉRDŐÍV

kérjük, aláhúzással jelölje az önre vonatkozó választ!

1.) Az Ön neme:  férfi  nő

2.) Az Ön életkora:  0 – 14 év
     14– 25 év
     25 – 35 év
     35 – 50 év
     50 – 65 év felett
     65 év felett

3.) Van-e munkahelye?  igen  nem  nyugdíjas  tanuló

4.) Legmagasabb iskolai végzettsége?  általános iskola
        középfokú
        felsőfokú

5.) Milyen helyi civil szervezeteket, alapítványokat ismer településünkön?

a) Sorolja fel: ………………………………………………………………………………………
b) támogatom is a: ………………………………………………………………………………..
c) nem ismerek egyet sem.
d) nem érdekel.
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KÉRDŐÍV

6.) Vett-e már részt helybeli közösségi rendezvényen?
  kérjük, karikázza be a megfelelő válasz betűjelét!
a) Igen
b) Igen, mert színvonalasnak tartom.
c) nem, mert nincs időm.
d) nem, mert nem tartom eléggé színvonalasnak őket.

7.) Szabadidejében milyen kikapcsolódási formákat választ?
  kérjük, karikázza be a megfelelő válasz betűjelét! több lehetőséget is megjelölhet!
 
a) tévénézés
b) internetezés
c) mozi
d) könnyűzenei koncert
e) közönségtalálkozó
f) komolyzenei koncert
g) színdarab
h) alternatív színház
i) bábszínház
j) bál
k) diszkó, buli
l) szabadtéri rendezvények
m) gyermekeknek szóló koncertek, foglalkozások
n) filmklub
o) kulturális esték
p) felolvasó est
q) sportesemények
r) egyéb, éspedig:………………………………………………………………………………..

8.) Mit látna szívesen? Milyen típusú rendezvényeken venne részt?
  kérjük, karikázza be a megfelelő válasz betűjelét! több lehetőséget is megjelölhet!

a) könnyűzenei koncert
b) közönségtalálkozó
c) komolyzenei koncert
d) színdarab
e) alternatív színház
f) bábszínház
g) bál
h) diszkó, buli
i) szabadtéri rendezvények
j) gyermekeknek szóló koncertek, foglalkozások
k) filmklub
l) kulturális esték
m) felolvasó est
n) sportesemények
o) egyéb, éspedig:…………………………………………………………………………………

9.) Amennyiben alkalom adódna, Ön bekapcsolódna-e szívesen helyi rendezvények szervezésébe és/vagy 
lebonyolításába? kérjük, karikázza be a megfelelő választ!

a) igen
b) nem

10.) Van-e elképzelése, ötlete arra, hogy mivel lehetne településünket vonzóbbá tenni?
………………………………………………………………………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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RENDŐRSÉGI HÍREK

   REndőRSÉGI HÍREk - jAnUÁR
Hogyan előzzük meg a zseblopások bekövetkeztét?

A zsebesek általában nem alkalmaznak semmiféle erősza-
kot a kiszemelt dolog ellopása érdekében. Alkalmanként 
egyedül, többnyire azonban társakkal együtt, begyakor-
lott módszerekkel „dolgoznak”. nagyobb tömegben, 
tömegközlekedési eszközökre történő fel - illetve leszál-
láskor lökdösődni, tülekedni kezdenek, és a szoros érint-
kezést kihasználva próbálják elemelni a pénztárcákat, kü-
lönböző értéktárgyakat. 
Mások kézben tartott tárgyak (bevásárló szatyor, újság) 
takarásában kutatnak értékeink után, vagy esetlegesen 
zsebmetszés módszerével próbálják eltulajdonítani a ki-
szemelt zsákmányt. A figyelemelterelés és az ellopott ér-
tékek mentése szintén jellemző bűnelkövetői magatartás 
lehet.
Az alkalmi tolvajok a kínálkozó lehetőségeket igyekeznek 
kihasználni. Ilyen lehet a külső zsebben elhelyezett tele-
fon, pénztárca; a hanyagul hátunkra vetett, esetlegesen 
nyitva hagyott táska; szórakozóhelyen az asztalon, széken 
hagyott kabát, táska, mobiltelefon stb.
 • Vagyontárgyainkra, iratainkra igyekezzünk minden hely-
zetben fokozottan ügyelni! 
 • A pénztárcát, iratot, telefont ellenőrizhető, biztonságos 
helyre tegyük. (pl. kabát belső zsebébe, olyan zárt táskába, 
melyet a kézre tudunk erősíteni vagy ruházat alatt nyakba 
akasztott, illetve elől hordott táskába). 
 • Ha forgalmas helyen, hosszabb időn keresztül gyanúsan 
viselkedő személyt látunk magunk mellett, tekintsük azt 
figyelmeztetésnek, és legyünk fokozottan óvatosak! 
 • ne hagyjuk őrizetlenül a bevásárlókocsira helyezett tás-
kánkat, kabátunkat, mert a vásárlás ideje alatt a tolvajok 
néhány másodperc alatt eltulajdoníthatják azokat. 
 • Hasonlóan járjunk el a szórakozóhelyeken is, hisz az ilyen 
jellegű bűncselekményeknél a tényleges kárérték mellett 
plusz kiadásként jelentkezhet az iratok beszerzésére fordí-
tott pénz és idő.

Minden fűtési szezonban hallani híreket szén-mo-
noxid-mérgezés okozta halálesetekről.

A következő pár sor a tüneteket és az ellátásra vonatko-
zó tanácsokat foglalja össze 
(a Mentőszolgálat alapján):

A szén-monoxid könnyebb a levegőnél, tiszta formában 
színtelen, szagtalan gáz. könnyen áthatol falakon, föld-
rétegen, mennyezeten. keletkezhet a földgáz tökéletlen 
égésekor (pl. szakszerűtlenül szerelt kazánok, bojlerok, 
eldugult kémények esetén). A legtöbb véletlen balesetet 
ez okozza. de tartalmaz szén-monoxidot a kipufogógáz, 
széngáz, generátorgáz.
A mérgezés alattomos, mert a kezdeti tünetek sokszor ál-
talánosak, sok más betegség okoz hasonló panaszokat, és 
a szén-monoxid-mérgezés is utánozhat más kórképeket. 
Ezért is gyakori, hogy a beteg nem gondol a mérgezésre, 

panaszait bagatellizálja. A gáz a légutakat nem izgatja, így 
akadálytalanul belélegezhető. A mérgezés sok esetben éj-
jel, alvás közben fordul elő, és az érintettek nem mindig 
ébrednek fel rá. A szén-monoxid bármilyen koncentráci-
óban belélegezve mérgezést okoz, mert 300-szor jobban 
kötődik a
hemoglobinhoz (ez a molekula szállítja a vérben az oxi-
gént), mint az oxigén.

Tünetek (a belélegzett gáz koncentrációjától függően):

Halántéktáji lüktető fejfájás, szívdobogásérzés, szédülés, 
hányinger, gyomorfájdalom, az alsó végtagon kezdődő, 
majd kifejezettebbé váló izomgyengeség, ami később bé-
nulásba megy át. (Ebből adódik, hogy a mérgezett nem 
tud menekülni.) Zavart viselkedés, eszméletvesztés, gör-
csroham, légzésbénulás, halál.

Ellátás:

Abban az esetben, ha járásképtelen vagy eszméletlen 
beteget találunk, és szén-monoxid- mérgezésre gyanak-
szunk, fontos, hogy a beteg ellátása során saját magunk 
védelmét tartsuk szem előtt. ne lélegezzünk abból a gáz-
térből, ahol a mérgezést gyanítjuk! Még a helyiségbe lépés 
előtt vegyünk mély levegőt, lélegzetünket visszatartva 
szaladjunk be a szobába, nyissunk ablakot, szellőztessünk! 
újabb friss levegőt véve, ezt követően próbáljuk meg ki-
hozni a beteget. Ezt követően betegvizsgálat, amennyi-
ben szükséges légútbiztosítás, lélegeztetés, újraélesztés.
Mentőt (akár csak a gyanú esetén is) minden esetben hív-
junk!

Mérgezés esetén veszélyeztetettebbek a csecsemők, 
gyermekek, várandós anyák, az idősek és a légzési prob-
lémákkal küzdők. A szervezet toleranciaszintje a szén-mo-
noxidra egyénenként változó (tehát nem biztos, hogy 
azonos koncentrációnak kitett személyek egyszerre lesz-
nek rosszul).

A téli fűtési szezonban minden különösebb előzmény nél-
kül kezdődő fejfájás, rossz közérzet, gyengeség, hányin-
ger esetén fel kell hogy merüljön a szén-monoxid-mérge-
zés gyanúja, különösen akkor, ha többen lesznek rosszul. 

 EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!

Csongrád Megyei RFK Bűnmegelőzési Osztály
Rendőrségi segélyhívó: 107

Központi segélyhívó: 112
www.bulisbiztonsag.hu

TELEFONTANÚ: 06/80/555-111
 barka@csongrad.police.hu
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CIVIL HÍREK

   VÁLYOGOS HÍREk
A  kiszombori Sporthorgász Egyesület közgyűlést tartott 2015. február 15-én, részletek a következő számban. 

Az Egyesület vezetősége 2015. évben az alábbi napokon tervez horgászvizsgáztatást:

Február 27. péntek 17 óra
Április 24. péntek 17 óra
Június 26. péntek 17 óra

Augusztus 28. péntek 17 óra
November 6. péntek 17 óra

A vizsgáztatás helye Kiszombor, Ady Endre Művelődési Ház, Szegedi út 13.

Azok számára, akik a kiszombori SHE-nél kívánnak állami horgászvizsgát tenni, ennek ingyenes felkészítési lehetősé-
gét biztosítjuk, melynek időpontjai:

Február 20. péntek 17 óra
Április 17. péntek 17 óra
Június 19. péntek 17 óra

Augusztus 14. péntek 17 óra
Október 16. péntek 17 óra

A felkészítés helye kiszombor, Ady Endre Művelődési Ház, Szegedi út 13.

A felkészítés megfelelő létszám esetén kerül megtartásra, ezért regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni a kiszombori.she@gmail.com címen lehet név, telefonszám és e-mail cím megadásával.

A vizsgával kapcsolatosan érdeklődni lehet a fenti e-mail címen, valamint valyogos.hu oldalon, illetve telefonon, a 
06 70/771 49 53-as számon. A hatályos szabályzók szerint már 10 éves kortól állami horgászvizsgát lehet tenni.

Kérjük, hogy személyi jövedelemadója 1%-ával
támogassa sporthorgász egyesületünket.

Adószám: 18452275-1-06

Vezetőség

Ezúton is köszönjük támogatóinknak adójuk 1 %-ának felajánlását.

A 2013. évi adó 1%-os felajánlások egyesületünket 163.412 Ft-tal gyarapította.

támogatóink felajánlásának segítségével rendeztük meg egyebek mellett 
2014-ben az I. torontál kalandtúrát, melynek folytatását tervezzük idén. 

Kérjük, továbbra is támogassanak bennünket!

Adója 1%-át ajánlja fel egyesületünknek!
kiszombori Szabadidős és természetbarát Sportegyesület

Adószám: 18472730-1-06

   kISZOMBORI SZABAdIdőS ÉS tERMÉSZEtBARÁt SpORtEGYESüLEt
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HONISMERETI HÍREK

 AdÓjA 1% 
Honismereti körünk örömmel tájékoztatja a lakossá-
got, hogy egyesületünket a Megyei Bíróság döntése 
nyomán közhasznúsági nyilvántartásba vették. Be-
számolónk és  közhasznúsági mellékletünk az egye-
sület honlapján található: www.kzhonismeretikor.
hu.
köszönjük az elmúlt évek 1 %-os felajánlásait, amiből 
közösségi, kulturális, hagyományápoló programja-
inkhoz kaptunk segítséget. Ilyenek voltak az elmúlt 
évben: téltemetés busókkal, húsvétoló, tűzugrás, ho-
nismereti tábor, útvesztő, honismereti nap, adventi 
programok, Luca-nap.
Ha van lehetősége, kérjük, az idén is támogasson 
bennünket. 

Adószámunk: 18479342-1-06
                   
       a kiss Mária Hortensia Honismereti kör  tagsága 

 „kISZOMBORÉRt ALApÍtVÁnY” 

köszönjük eddigi támogatásaikat, és a „kiszombo-
rért Alapítvány” az idén is fogadja felajánlásaikat, ha 
szívesen támogatnák adójuk 1 %-ával a község kör-
nyezetéért, műemlékeiért, közösségi életéért tény-
kedő alapítványt.

Adószámunk: 19082930-1-06

a kuratórium tagjai nevében Endrész Erzsébet

 HOnISMEREtI tÁBOR  
A kiss Mária Hortensia Honismereti kör 2015. július 
6-10-éig tartja idei honismereti táborát. 
A táborba bekerülni lehet a februárban induló, alsó 
tagozatos gyermekeknek hamarosan meghirdetés-
re kerülő honismereti verseny I-2. helyezettjének is. 
Számukra a részvétel ingyenes.
A honismereti versenynek két írásbeli fordulója lesz. 
Az első feladatot még februárban megkapják az ér-
deklődő kispajtások.
kapcsolattartók Vízhányó Mária Ágnes és Galamb 
Ágnes tanító nénik, akik körünk pártoló tagjai. A fel-
adatokat tőlük kapják a kisdiákok.
A verseny 3-5. helyezettjei pedig állandó belépőt 
nyernek a 2015-ös útvesztőbe.
A verseny döntője május végén, június elején várha-
tó.

 kI tUd töBBEt kISZOMBORRÓL?   
A kiss Mária Hortensia Honismereti kör Facebook ol-
dalán fiatalok-felnőttek találhatnak hetente egy-egy 
honismerettel, kiszomborral, a község történetével, 
épületeivel kapcsolatos kérdést.
A ki tud többet kiszomborról? c. játék-vetélkedő 
legtöbb pontszámait elérők, jó válaszait beküldők 
érdekes-értékes (pl. útvesztő családi bérlet, tárgyak, 
könyvek) nyeremények részesei lehetnek. A jó vá-
laszokat a kzhonismeretikor@gmail.com levélcímre 
várjuk.
A beküldési határidő után a helyes válaszokat ugyan-
ezen az oldalon megjelentetjük.
A játék már elindult, de bármikor be lehet kapcso-
lódni a vetélkedésbe. 

 kÉRÉS  
Honismereti körünknek egyik programjához szüksé-
ge lenne egy fából vagy betonból  lévő oszlopra. Aki 
tud ebben segíteni, kérjük, keressen bennünket.

 kIRÁndULÁS SCHönBRUnnBA   
Honismereti körünk 2015. június 6-7-ére kirándulást 
szervez Sissi, Erzsébet királyné kastélyába, valamint 
a Hofburgba, és az első napon Sopron és nagycenk 
látnivalóit is felkeressük.

A kirándulásról részletes tájékoztatást lehet kérni a 
kzhonismeretikor@gmail.com levélcímen, vagy le-
het érdeklődni a
30 499 8686-os telefonszámon.
jelentkezni még mindig lehetséges Endrész Erzsé-
betnél.
Ha más programjainkhoz (a januári számban megje-
lent a honismereti kör teljes éves programja), kirán-
dulásainkhoz szeretnének csatlakozni, keressék a kör 
tagjait, vagy hívják a fenti telefonszámot.

 HELYtöRtÉnEtI GYŰjtEMÉnY
Helytörténeti Gyűjteményünk anyagát az elmúlt 
időszakban Borka krisztián és kozma István bővítet-
te. köszönjük.
Régi fotókat még tisztelettel várunk a Szeretünk, 
kiszombor Facebook oldalra. Akinek vannak régi ké-
pei, töltse fel mindannyiunk örömére, vagy keressen 
bennünket.
                                                                        Endrész Erzsébet
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Nyitva tartás: 
Hétfőtől – Péntekig: 7 – 17 óráig
Szombaton:  7 - 12 óráig

Mobil: 06-20/364-8975

Zombori Gazdabolt
Kiszombor, József Attila u. 13.

Tavaszi vetőmagok érkeztek!  
 
 - vetőmagok 70 Ft-tól
 - virághagymák
 - virágföld, virágcserepek
 - műtrágyák,lombtrágya 
 - lemosók és növényvédő szerek

PB-gázpalackcsere-akció!

 - kerti szerszámok
 - szerszám nyelek
 - kerékpár külső, belső gumik
 - telefon online töltés
 (telenor, t-mobile, Vodafone)

 

HIRDETÉSEK
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RENDEZVÉNYEK

BTC-EGTC FÜRDŐPROGRAMJA

FÜRDŐJEGY
www.btc-egtc.eu     www.partners.btc-egtc.eu

2000 FT/FŐ
A kedvezményes fürdőjegy/kupon tulajdonosát feljogosítja 2000 Ft kedvezményes ár 

kifizetése esetén mindkét fürdő használatára.

Az előző évi nagy sikerének köszönhetően, újraindul 
a BTC EGTC fürdőprogram. A Banat-triplex Confini-
um EGtC kezdeményezésére ismételten összefogott 
a mórahalmi Szent Erzsébet Gyógyfürdő és a makói 
Hagymatikum Gyógyfürdő. A két fürdő együttműkö-
désében kedvezményt biztosítanak az EGtC lakossága 
számára. 
A kedvezmény lényege, hogy 2000 Ft kifizetése esetén 
a kupon tulajdonosa mindkét fürdőt igénybe veheti 
2015. február 01 - 2015. június 30. közötti időszakban.
A kuponok kivághatóak a BtC EGtC területén megjele-
nő helyi lapokból; megtalálhatók mindkét fürdő jegy-
pénztáránál, vagy ingyenesen letölthetőek a követke-
ző honlapokról:

www.btc-egtc.eu
www.erzsebetfurdo.morahalom.hu

www.hagymatikum.hu
Kellemes időtöltést kívánunk!

   BtC-EGtC FüRdőpROGRAM - kEdVEZMÉnYES FüRdőjEGY
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Az Ady Endre Művelődési Ház dolgozói köszönik Barsi Zoltánnak és Fodorné terikének, hogy fenyőfa felaján-
lásukkal hozzájárultak a művelődési ház karácsonyi hangulatának megteremtéséhez.

   köSZönEt
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RENDEZVÉNYEK

Felelős kiadó: 
kiszombor nagyközség önkormányzata 
Levelezési cím: 6775 kiszombor, Szegedi u. 13.  
Lapzárta: 2015. február 10.   
Megjelenik: 1700 példányszámban    
Nyomda: S-paw Bt. üllés, Mező Imre utca 7.
Felelős vezető: Szabó Erik
Szerkesztőség: Börcsökné Balázs Márta, dénes 
Andrásné, Endrész Erzsébet (korrektúra), Hegedűs 
Sándor (főszerkesztő), károlyi Zoltán, dr. kárpáti tibor, 
Horváth Izabella, nógrádiné Vígh krisztina , Szabóné 
Vígh Erzsébet, Szabó Ágnes, Varga Attila

 IMpRESSZUM 
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-A kedvezményes fürdőjegy egy fő belépésére jogosít mindkét fürdőbe.
-A kedvezmény 2015. február 01-június 30. között érvényesíthető.
-Az érvényességének meghosszabbítására nincs lehetőség.
-Hagymatikumban a fürdőjegy szauna használatot nem tartalmaz.
-Jegy árának kifizetése az először látogatott fürdőnél esedékes.
-Másodjára látogatott fürdőnél a díjmentes belépés csak a lepecsételt jegy/kupon felmutatásával lehetséges.

Felhasználási feltételek:

Bélyegző helye Bélyegző helye

Név:

Település:

E-mail:

Nyitvatartás:  Hétfő, Kedd, Szerda: 8:00-19:00
       Csütörtök, Péntek, Szombat: 8:00-22:00
       Vasárnap: 8:00-20:00
Elérhetőség:+36 62 281 039, furdo@morahalom.hu

Nyitvatartás: Hétfő-Csütörtök és Vasárnap: 
       08:00 – 20:00 óra
                        Péntek-Szombat: 08:00 – 24:00 óra 
Elérhetőség: +36 62 511 220, info@hagymatikum.hu

Szt. Erzsébet (Mórahalom)

Dátum:
Aláírás:

Dátum:
Aláírás:

Hagymatikum (Makó)

Név:

Település:

E-mail:


