
KISZOMBORI HÍRADÓ - XXII.ÉVFOLYAM, 5.SZÁM

KISZOMBORI
HÍRADÓ

2013. 
5. SZÁM
AUGUSZTUS-
SZEPTEMBER

KISZOMBOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INFORMÁCIÓS LAPJA XXII. 
ÉVFOLYAM

KISZOMBORI KÖZÖSSÉGI NAPOK 
2013



KISZOMBORI HÍRADÓ - XXII.ÉVFOLYAM, 5.SZÁM2



KISZOMBORI HÍRADÓ - XXII.ÉVFOLYAM, 5.SZÁM

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

 A KÉPVISELŐ TESTÜLET 2013. AUGUSZTUS 27-I ÜLÉSÉRŐL 
Az augusztusi soros ülését au-
gusztus 27-én tartotta a település 
Képviselő-testülete. A polgár-
mesteri jelentést követően rende-
lettervezetek, döntési javaslatok 
napirend tárgyalásával folytató-
dott az ülés.
A Képviselő-testület megalkotta 
az önkormányzat tulajdonában 
álló közterületek filmforgatási 
célú használatával kapcsolatos 
egyes feltételekről szóló 20/2013. 
(VIII. 28.) önkormányzati rende-
letét, mely a mozgóképről szóló 
2004. évi II. törvény 2013. július 
1-jét követő módosítása miatt 
vált szükségessé.
Ezt követően a Képviselő-testü-
let döntött a Kiszomboron mű-
ködő civil szervezetek 2013. évi 
támogatására vonatkozó pályázat 
kiírásáról. A pályázati kiírás meg-
található: http://www.kiszombor.
hu/index.php?lap=hirek&id=303 
internetes oldalon.
Majd a Képviselő-testület jóvá-
hagyta a művelődésszervező ál-
láshely betöltésére kiírt pályáza-
tot.
A Maros-völgyi LEADER Egye-
sület a LEADER térségek közötti 
együttműködés végrehajtásához 
nyújtandó támogatások részletes 
feltételeiről szóló rendelet alapján 
pályázatot nyújt be. A Képvise-
lő-testület egyetértett azzal, hogy 
Kiszombor település részt vegyen 
a Maros-völgyi LEADER Egyesü-
let által benyújtott pályázatban, 
melyhez 3.890.688,- Ft összeget 
visszatérítendő támogatásként 
biztosít nyertes pályázat esetén.

A Képviselő-testület hozzájárult 
2013. szeptember 1. napjától 2013. 
november 30. napjáig tartó időtar-
tamra 6 fő hosszú időtartamú köz-
foglalkoztatott alkalmazásához, az 
Önkormányzat kötelezően ellátan-
dó, illetve önként vállalt a lakossá-
got vagy települést érintő feladatok 
elvégzésére.
Ezután meghosszabbításra került a 
Kiszombor 05326/2 hrsz-ú ingat-
lan (lőtér) sportcélú hasznosítására 
megkötött megállapodás 2013. de-
cember 31. napjáig. 
A Képviselő-testület a Kiszombori 
Polgárőr Egyesület kérelmére in-
gyenesen biztosítja az Egyesület 
feladatellátásához szükséges helyi-
séghasználatot az önkormányzati 
tulajdonú Kiszombor, Nagyszent-
miklósi u. 9. számú épületben 
2013. október 1. napjától, valamint 
hozzájárult ahhoz, hogy az épület 
falára a „Polgárőrség Kiszombor” 
tábla kihelyezésre kerüljön.
Ezt követően a Képviselő-testület 
tájékoztatót fogadott el az átme-
neti vízellátás jelenlegi helyzetéről, 
valamint az üzemeltetési vízjogi 
engedély beszerzésére, valamint a 
konténerek üzemeltetésére vonat-
kozó –a Makó-Térségi Víziközmű 
Kft.-vel kötendő - együttműködési 
megállapodás aláírására felhatal-
mazta Szegvári Ernőné polgármes-
tert.
Majd a Képviselő-testület tudomá-
sul vette egy kiszombori lakos bon-
tási munkára vonatkozó bejelenté-
sét, valamint Endrész Erzsébet, a 
Kiss Mária Hortensia Honismereti 
Kör elnökének tájékoztatóját a

2013. évi őszi-téli tevékenységről. 
A Képviselő-testület a Kiss Má-
ria Hortensia Honismereti Kör 
kérelmének megfelelően a 2013. 
szeptember 22-én megrendezésre 
kerülő „honismereti nap” alkal-
mából biztosítja a Rónay-kastély 
tornyának megnyitását a látoga-
tóközönség számára.
Ezután a Képviselő-testület tájé-
koztatót fogadott el a Csongrád 
Megyei Területfejlesztési Kon-
cepcióhoz készült Projekt Javas-
latokról. 
A következő napirendi pontok-
ban a Képviselő-testület elfogad-
ta a Kiszombor, Ferencszállás és 
Klárafalva Önkormányzatainak 
a Kiszombori Egyesített Egész-
ségügyi és Szociális Intézmény 
Szociális Alapszolgáltatás és 
Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó 
Szervezeti Egységének fenntartó 
társulása, valamint a Kiszombor, 
Ferencszállás és Klárafalva Ön-
kormányzatainak a Kiszombo-
ri Mikrotérség Karátson Emília 
Napköziotthonos Óvodai Társu-
lás 2013. első félévi költségvetés 
teljesítésének értékelését.
A Képviselő-testület utolsó napi-
rendi pontként Kiszombor Nagy-
község Önkormányzata 2013. évi 
költségvetése első félévi teljesíté-
sére vonatkozó tájékoztatót fo-
gadta el.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 

2013. évi TÁMOGATÁSÁRA
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatni kívánja a település területén 
működő civil szervezeteket (alapítványokat, egyesületeket), egyházakat (a továbbiakban: civil szerveze-
tek), hogy ezzel is hozzájáruljon a település lakossága érdekében végzett tevékenységükhöz.

 I. A Pályázaton való indulás feltétele
• települési művelődési, sport, érdekvédelmi közéletben való aktív részvétel, rendezvények szervezése, 
maradandó értékek létrehozása, illetve a közösség érdekében végzett egyéb tevékenység, mely alkalmas 
arra, hogy hozzájáruljon a településen élők életminőségének javulásához, öregbíti a település jó hírét, 
továbbá hitelesen képviseli és támogatja a Képviselő-testület általános célkitűzéseit
• legalább egy éve működik a településen (legalább egy éve jogerősen bejegyezték)
• a pályázó civil szervezet pályázatát, a kötelező adatokat, illetve mellékleteket a pályázatra nyitva álló 
határidőn belül nyújtja be

 II. A Pályázat keretében nem támogathatók:
1. azon civil szervezetek, amelyek a támogatást nem a megállapodásban foglaltak szerint használták 
fel és a szerződés ilyen irányú módosítását nem kezdeményezték
2. politikai tevékenységet folytató szervezetek, pártok
3. azon civil szervezetek, melyek a pályázatra nyitva álló határidőn túl nyújtották be pályázatukat, illet-
ve azon civil szervezetek, melyek hiánypótlásukat a rendelkezésre álló határidőn belül nem pótolják
4. azon civil szervezetek, amelyek pályázati dokumentációja nem tartalmazza a pályázat által kötelező-
en előírt adatokat, mellékleteket és ezen adatokat a hiánypótlásra nyitva álló határidőn belül nem pótolják
5. azon civil szervezetek, melyek tevékenységét pályázaton kívül, együttműködési megállapodás kere-
tében támogatja a Képviselő-testület,
6. azon civil szervezetek, amelyeknek lejárt köztartozása van

 III. A Pályázaton felosztásra kerülő keretösszeg: 
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II. 27.) önkormányzati rendelet határozza meg.

 IV. A Pályázó adatairól a mellékelt pályázati adatlapon nyilatkozik.

 V. A pályázat kötelező mellékletei:
o a pályázó civil szervezet tevékenységének rövid ismertetése
o a tárgyévi tervezett költségvetése, az összeg tervezett felhasználása (Tételes bevételek és kiadások)
o beszámoló a tárgyévet megelőző év teljes költségvetéséről
o rövid beszámoló és értékelés az előző évi tevékenységről, a pályázó civil szervezet előző évben meg-
valósult költségvetésének ismertetése, és abban az önkormányzati támogatás felhasználásának részletes 
kimutatása
o a civil szervezet nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésnek az egy évnél – vagy ha közben 
változás volt, attól az időponttól – nem régebbi egyszerű másolata
o nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
14. §-a alapján
o  hatályos alapító okirat, illetve alapszabály
o 30 napnál nem régebbi igazolás az állami adóhatóságtól arról, hogy köztartozása nem áll fenn

 VI. A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja: 
A pályázatot Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének címezve, a Polgármesteri 
Hivatalba (6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.) kell benyújtani zárt borítékban úgy, hogy az 2013. 
október 9-én 15.00 óráig megérkezzen.

További információ és a pályázati adatlap elérhető a www.kiszombor.hu weboldalon.
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Köszönetünket szeretnénk kifejezni a Makói 
Szikvíz Üzem vezetőségének, hogy a 2013-as 
Kiszombori Közösségi Napok rendezvényt 4 
ballon szódával támogatták.

Köszönjük dr. Fejes Magdolna felajánlását 
az Ady Endre Művelődési Ház számára. dr. 
Fejes Magdolna egy hasznos szekrénnyel 
bővítette a művelődési ház készletét.

,

 KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

 „TE SZEDD!”
Szeptember 14-én a „TE-SZEDD! önkéntesen a tisz-
ta Magyarországért” országos programhoz csatla-
kozott településünk Polgárőr Egyesülete és Önkor-
mányzata.
A meghirdetett reggel nyolc órai gyülekezőre a 
nagyközségből heten jelentek meg!
A lelkes kis csapat a volt benzinkút környékén gyűj-
tötte a szemetet. Amíg az eső el nem eredt, 16 nagy 
méretű műanyag zsákot sikerült megtölteni kom-
munális hulladékkal, melynek a gyűjtőhelyre való 
elszállítását is megoldották.

A résztvevők: 
Luczó Gabriella,   Varga Tiborné, 
Kis Balázs,    Kis Róbert,
Czavalinga Józsefné,   Balázs Zoltán.
Czavalinga Csilla, 

Külön köszönet Kis Róbertnek, a Kiszombori 
Polgárőr Egyesület elnökének, aki a programmal 
kapcsolatos szervezői munkát végezte.

  
     Balázs Zoltán
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BÖLCSÖDEI HÍREK

 Manapság a bölcső-
de nagyon fontos szerepet 
tölt be  gyermekeink nevelé-
sében. Bölcsődénkben saját 
kisgyermeknevelő- saját gyer-
mekrendszer működik. Ez azt 
jelenti, hogy az a kisgyermek-
nevelő, aki a gyermeket be-
szoktatta, ő gondozza, neveli 
és vezeti az adminisztrációis 
feladatokat, amíg óvodába 
nem megy a gyermek. Kialakul 
eközben egy olyan bizalmas 
viszony a 
gyermek és a kisgyermekne-
velő között, hogy bármilyen 
problémával a gyermek bát-
ran fordul a felnőtthöz. 

Meddig tart legideálisabb 
esetben a bölcsődei 
beszoktatás?

Általában két hét, de a gyer-
mek igényeit és a szülő idejét 
figyelembe véve a munkába 
álláshoz képest, ez lehet jóval 
több is.

 „AZ ELSŐ MEGHATÁROZÓ KIS KÖZÖSSÉG A GYERMEKÜNK ÉLETÉBEN„ - 
          „BÖLCSŐDEI BESZOKTATÁS”

Milyen fázisokban, szakaszok-
ban történik meg ez a gyakor-
latban?

Az első 3-4 napban csak 1-2 
órát tartózkodik itt a gyerek a 
szülővel együtt, a 3-4. nap pró-
bálkozunk meg először azzal, 
hogy rövid időre kiengedjük 
a szülőt a csoportszobából. 
Ekkor már itt is ebédel a gyerek, 
ha szükséges, akkor a szülővel, 
ha nem, akkor a kisgyermek-
nevelővel. Ezután fokozatosan 
egyre hosszabb időt tölt el a 
gyermek szülő nélkül a bölcső-
dében. Általában a második 
hét végére érjük el azt, hogy 
itt is alszik a bölcsődében.

Kire mondhatjuk, hogy” be-
szokott bölcsis”?

Aki jó kapcsolatot alakít ki kis-
gyermeknevelőjével, együtt-
működik gondozás közben. Jól 
érzi magát, tevékenyen játszik, 
egész nap fogékony az új isme-
retek befogadására, társaival 
nyitott.

Otthonról hozott játék, tárgy 
segít – e az elválásban?

Igen ezek fontos szerepet töl-
tenek be a gyermek életében, 
nemcsak a beszoktatásnál, ha-
nem később is igénylik az 
„otthonpótló” tárgyakat.

Apró részletek, fontos trük-
kök a beszoktatás alatt

Az az ideális, ha a beszoktatás 
alatt mindig ugyanaz a sze-
mély kíséri el a gyermeket. Ne-
hezíti a beszoktatás menetét 
az édesanya szorongása, vagy 
ha a gyermek sírni látja. Min-
dig búcsúzzon el az anyuka, 
ne tűnjön el észrevétlenül. Le-
hetőség szerint kedvenc játék, 
cumi, cumisüveg ne maradjon 
otthon. 
Az óvodai visszajelzések alap-
ján az esetek többségében 
mindenképpen könnyebben 
szoknak be azok a gyerekek, 
akik bölcsibe jártak. 
Nálunk már megkezdődik az 
önállósodás folyamata. Az is 
előnyt jelent számukra, hogy 
már kortárs csoportban, jól 
kialakított napirend szerint él-
tek, ami növelte biztonságér-
zetüket, így már nem lesz új-
donság egy óvodai napirend 
befogadása.
 

Dénes Andrásné
       bölcsődevezető
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ÓVODAI HÍREK

 Hétfőn kezdetét veszi az új nevelési év. 
Óvodánkban is szeretettel várjuk az óvodás 
gyermekeket. 
A 2013/2014-es nevelési év Kiszomboron 5 
csoporttal és Ferencszálláson 1 csoporttal in-
dul. 
 Csak a takarítási szünet időtartamára 
zártuk be az ovit, a nyár folyamán is fogadtuk 
a gyermekeket. 
 Remélem, mindenkinek élményekben 
gazdagon és kellemesen telt el a nyár. Az első 
napok biztosan az élmények elmeséléséről 
fognak szólni az óvodai csoportokban.
Az évkezdés az új óvodás gyermekek és 
családjaik számára lesz talán a legizgalmasabb. 
Mindent megteszünk azért, hogy a kicsinyek 
biztonságban és jól érezzék magukat ebben 
a számukra új környezetben, az óvodai közös-
ségben. A felmerülő kérdésekre az első szülői 
értekezleteken kaphatnak választ a kedves 
szülők.
  Mindenkinek élményekben és 
kellemes tapasztalatokban gazdag, új óvodai 
nevelési évet kívánok magam és valamennyi 
munkatársam nevében.

   Börcsökné Balázs Márta
óvodavezető

 OVIS HíREINK
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EESZI-HÍREK

A nyári hónapok is mozgal-
masan teltek a Napraforgó 
Idősek Klubjában. A klubta-
gok a napi programok mel-
lett lelkesen készültek és vet-
tek részt JÚNIUSBAN a Szent 
Iván éji tűzugráson. A „Nó-
tafa” csoport népdalcsokrot 
adott elő, a „Fürgelábak„ 
néptánccal szórakoztatta a 
közönséget. JÚLIUSBAN a 
közösségi napokon az em-
bert próbáló hőség ellenére 
is egyaránt helytálltak a klub 
énekesei, valamint az „Apá-
ca-show” és „Zumba” pro-
dukció előadói.

A közönség tapsából ítél-
ve sikert arattak a fellépők.  
Szintén ebben a hónapban 
18 klubtag vett részt a sze-
gedi Vadasparkba szervezett 
önköltséges kiránduláson. 
AUGUSZTUSBAN a Szent 
Erzsébet Mórahalmi Gyógy-
fürdőben 15 klubtag egy jó 
hangulatú „vizes” napnak 
lehetett részese. Élőzenével 
és tánccal ünnepeltük meg 
a nappali ellátásban résztve-
vők: „Mindenki név és szü-
letésnapját”. A finomabbnál 
finomabb süteményekért 
köszönet illeti elkészítőiket, 
az ünnepelteket.

Nappali ellátás dolgozói

 IDŐSEK KLUBJA HíREK

 JÁTSZÓHÁZ 2013
    A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat az idén is - az iskolai napközi időszaka után - augusztus 
hónapban rendezett foglalkozásokat, „nagyóvodásoknak és kisiskolásoknak”.
Programokat augusztus 6 és 29 között 6 alkalommal szerveztünk, a délelőtti órákban. Munkánkat 
alkalmanként 3-4 felsőbb osztályos (14-17 éves) fiatal segítette önkéntes munkájával. Átlagosan 
18-20 gyerek vett részt délelőtti foglalkozásainkon.

A programok a következők voltak:

• Játékos, mozgásos csapatvetélkedő;
• Kukoricaútvesztő-látogatás kerékpárral, majd gyümölcsök aszalásra való elkészítése;
• Vizes – hűsítő játékok a nagy melegre tekintettel, illetve az előzőleg elkészített aszalt 
 gyümölcsök elfogyasztása;
• Lovaglás, lovastanya látogatás, egésznapos program;
• Kreatív nap (kavicsfestés, és decoupage technika, filcből virágkészítés, kartonból
 bagolykészítés);
• IQ-vetélkedő – játékos, elgondolkoztató feladatokkal.

Ezúton is köszönetet mondunk azoknak a fiataloknak, akik önkéntesként segítettek, illetve azoknak 
akik támogatták programunk megrendezését, különösképpen a Kiss Mária Hortensia Honismereti 
Körnek és Szalay Zoltánnak.

      A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat családgondozói
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RENDŐRSÉGI HÍREK -SZEPTEMBER

A szeptemberi iskolakezdés kapcsán ismét kiemelt 
hangsúlyt kap a gyermekek biztonsága, testi épsé-
gének megőrzése, ezért érdemes áttekinteni az ez-
zel kapcsolatos főbb kérdéseket, tanácsokat.

Közlekedésbiztonsági szempontból különösen ve-
szélyes ez az időszak. Az iskolások egyik napról a 
másikra tömegesen jelennek meg a közúti közle-
kedésben, ráadásul a nyári szünet felszabadultabb 
időszaka után időbe telik, míg ismét felveszik a napi 
ritmust, visszazökkennek a megszokott rendbe. 
Életkori sajátosságaikból adódóan a gyerekek nem 
mindig érzékelik a veszélyt, legyen szó bizonyos köz-
lekedési helyzetekről, vagy az élet más, számukra is-
meretlen szituációiról.
A tudatos közlekedési magatartás kialakításában, 
a bűncselekmények megelőzésében a példamuta-
tásnak, a felkészítésnek, a tanórai és a tanórán kí-
vüli nevelésnek kiemelt szerepe van. Különösen a 
kisiskolásoknál nagyon fontos, hogy a tanévkezdés 
időszakában a pedagógusok és az iskolarendőr mel-
lett a szülők is felhívják a figyelmet a leggyakoribb 
veszélyhelyzetekre, közösen átvéve a legfontosabb 
szabályokat. Az egyedül (is) közlekedő első osztályo-
sok esetében hasznos kijelölni a legbiztonságosabb 
útvonalakat, melyeket a lehetséges veszélyforráso-
kat megbeszélve még az iskolakezdés előtt többször 
is érdemes végigjárni a kicsikkel.
Korlátozott látási viszonyok esetén, illetve sötéte-
dés után a gyermek jobb láthatósága érdekében jó 
szolgálatot tesznek a különböző módon viselhető 
fényvisszaverő kiegészítők (matricák, prizmák, kar-
pántok, mellény …), érdemes ezeket is beszerezni, 
előkeresni.  

Ha a gyerek kerékpárral közlekedik, rendszeresen el-
lenőrizni kell a jármű műszaki állapotát, a kötelező 
biztonsági felszerelések (elöl fehér vagy kadmium-
sárga lámpa, hátul piros lámpa vagy villogó és piros 
fényvisszaverő, az első keréken sárga küllőprizma, 
első és hátsó fék, csengő) meglétét is. A gyermek-
balesetek leggyakoribb kiváltó oka gyalogosok ese-
tében az úttesten való szabálytalan átkelés, a körül-
tekintés nélküli úttestre lépés, kerékpárosoknál a 
szabálytalan irányváltoztatás, kanyarodás - ezekre a 
balesetek elkerülése érdekében a járművezetőknek 
is számítaniuk kell.
A vagyonbiztonság, a lopások elkerülése érdekében 
fel kell hívni a diákok figyelmét, hogy értékes tárgyat 
(drága mobiltelefont, iPodot, fényképezőgépet …) 
ne vigyenek magukkal az iskolába. Utcán, tömeg-
közlekedési eszközökön figyeljenek a táskájukra, 
zsebbe vagy hátizsák külső rekeszébe ne tegyenek 
telefont, pénzt, igazolványokat, azokat biztonságos 
helyen (például a táska akár külön is zárható belső 
rekeszében) tartsák. Az iskolai öltözőben, nyitott 
szekrényben, fogason se hagyjanak értéktárgyakat, 
pénzt, mert ezeket is könnyen ellophatják.  
Amennyiben valakinek kábítószert, számára ismeret-
len eredetű, alakú, formájú tablettát, port vagy gya-
nús édességet ajánlanak kipróbálásra, azt ne fogadja 
el, és haladéktalanul szóljon az esetről egy ismerős 
felnőttnek - nevelőnek, szülőnek, iskolarendőrnek.

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

 RENDŐRSÉGI HíREK - SZEPTEMBER
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 5. KUKORICA-ÚTVESZTŐ FESZTIVÁL 2013 - A GARABONCIÁS ÉVE
Az idén 5. alkalommal rendezte 
meg   Kiss Mária Hortensia Ho-
nismereti  Kör a már országos is-
mertségű, majd négyezer látoga-
tót vonzó fesztivált. Négy héten 
keresztül, 5 hétvégére változatos 
programokat szervezve zajlott a 
rendezvény. 
A szombati napokon barangolók 
(a felsorolás nem teljes körű) lát-
hattak táltosdobos bemutatót, 
csillagászattal ismerkedhettek, 
simogatható állatok vonultak fel, 
csodás mezőgazdasági gépekre 
ülhetett fel az érdeklődő.

A palettát tovább színesítette a 
karate-solymász, valamint láncfű-
részes szobrászok és tűztáncosok 
bemutatója. Táncra is perdülhe-
tett, akinek bizsergett  a vére, a 
kukoricabálon-koncerten. A kicsit 
megfáradtak lófogatos sétára in-
dulhattak a határban. 
A gyermekek interaktív sárkány-
bábos játékot élvezhettek, részt 
vehettek íjászversenyen, jurták 
lakói lehettek, hétpróbázhattak, 
kézműves-foglalkozások, henna, 
arc- és testfestés várta őket, érde-
kes régi népi játékokkal szórakoz-
hatott öreg és fiatal.    

A kalandozók játékosan ismer-
kedhettek Kiszombor múltjával, 
műemlékeivel a honismereti to-
tók, Rónay-családfa segítségével, 
és látogatható volt a Rotunda és 
a Helytörténeti Gyűjtemény.  
A honismereti kör tagsága rend-
kívül aktívan, vidáman, igazi kö-
zösségként szervezte, vitte végig 
ezeket a programokat. 

Kik  vettek részt a munkában, mi 
mindent biztosítottunk még, 
milyen feladataink voltak?

Íme:
Az útvesztő üzemeltetői:

A  honismereti kör tagsága:
 
Endrész Erzsébet, 
Badicsné Szikszai Zsuzsanna, 
Balázs Zoltán, 
Tenczer Szilvia, 
Maszarovits Péterné, 
Balázs Lászlóné, 
Kovács Jánosné, 
Hegedűsné Bellik Klára, 
Zubán Zoltánné, 
Süliné Rácz Emőke,

Engler Magdolna, 
Pécsi Mária, 
Papdi Mihályné, 
Kőrösi Julianna, 
Jankó Istvánné, 
Makra Jánosné, 
Terzin Józsefné, 
Nagy Katalin, 
Szőke Istvánné, 
Sóki Andrásné,

Kelemenné Goldis Julianna, 
Sinka Lajosné, 
Sinka Lajos, 
Majorosné László Edit, 
Kerekes Mónika, 
Kerekes Sándorné, 
Varga Attila, 
Tóth Annamária, 
Gera Magdolna, 
Gera Angéla. 

Pártoló tagok:

Duruczné Ocskó Edit, 
Schererné Makra Hajnalka, 
Sóki András, 
Moldován Attila, 
Balázs Tibor, 
Balázs Ferenc, 
Fejes Roland,
Tenczerné Kasza Mária, 
Süli Katalin, 

Szalmáné Horváth Márta, 
Szalma László, 
Németh Arnold, 
Kenyeres Sándor, 
Sarnyai Anikó, 
Vízhányó Mária Ágnes, 
Csizmadia Imréné, 
Kovács Györgyné, 
Száz Mihályné

Önkénteseink:
 
Csepkó Márk, 
Németh János, 
Némethné Koczka Gabriella, 
Gera Pál, 
Horváth Ákos, 
Juhász István, 
Kasza László. 

10



KISZOMBORI HÍRADÓ - XXII.ÉVFOLYAM, 5.SZÁM

HONISMERETI HÍREK

Kiszombor Nagyközségi Önkormányzat
Makói Mozaik
Rádió 88
Kiszombor Határrendészeti Kirendeltség és Rendőr-
ség
Városi Televízió Makó
Szeredi Kft.
Ice Rádió
Gabonakutató Nonprofit Kft.
Dénesmajor Kiszombor
Maros-parti Veterán Autós Motoros Közhasznú
Sportegyesület
photomoldovan.hu
y2.hu
Marosszögi Egyetértés Vadásztársaság
Annus és Fia Kft.
Maros Kara Tíz

Puszta Tüzének Őrzői
Kiszombori Szabadidős és Természetbarát Sport Egye-
sület
Kiszombori Sporthorgász Egyesület
Roncsderbi
Lilaakác Panzió
Tourinform Makó
Hagymatikum Makó
Szalay-lovastanya
sasip.hu
Tó- Party Panoráma Panzió
Bökény Népe Kulturális és Harcművészeti Egyesület
SHINTAI DOJO – Pap Gábor
Kiszomborért Alapítvány
KÖZÚT Makó
Galamb József Szakközépiskola

Szeredi Attila, 
Gabnai Gábor, 
Borsi Sándor, 
Horváth Józsefné, 
Szirbik Imre, 
Dósa Sándor – Bacsa Sarolta, 
Moldován Attila, 
Szegvári Ernőné, 
Kovács István, 
dr. Fekete Gyöngyi, 
Puszta Zoltán, 
Biczok Norbert, 
Fejes Zoltán, 
Szűcs József, 
Szekeres Krisztián, 
Tóth András, 
Rácz Ferenc,

Fodor Bálint, 
Baranyi Sándor, 
ifj. Baranyi Sándor, 
Baranyi István, 
Szabó István, 
Szabóné Uracs Ildikó, 
Czagány Kriszta, 
Baranyi Csaba, 
Nagy-György Jánosné, 
Bokor Mihály, 
Zombori Dezső, 
Molnárné Bárdi Andrea, 
Rakonczás Pál és zenekara, 
Gazsi Gábor, 
Kozma Anikó, 
Fodor István,
Szűcs Zoltánné,

Edit virágbolt, 
Horváth Edit, 
100-as üzlet, 
Gábor Zsuzsa, 
Engler Györgyné,  
Uracs Ildikó, 
Balázs László, 
Rácz Ferenc, 
Kasza Lajosné, 
dr. Szilágyi Dezsőné, 
Balázs László, 
Hegedűs Sándor, 
Csepkó Gábor.

Háttérmunkák:

A programok szervezése, kapcsolatok építése: Endrész Erzsébet Balázs Zoltán segédletével.
Honlapkészítés, képek feltétele, vezérplakátunk készítője: Moldován Attila.
Facebookon megjelenés, fotók rendezgetése, pénzügyek: Endrész Erzsébet. 
Sokszorosítási munkák, nyomtatások: Badicsné Szikszai Zsuzsanna. Támogatónk e téren a Makói Mozaik.
Szóróanyagok, belépők meglétét Hévízi Gézáné segítette.

Az útvesztő ideje alatt sütöttünk kenyérlángost, tagjaink:

Papdi Mihályné, 
Duruczné Ocskó Edit, 
Kovács Jánosné, 
Hegedűsné Bellik Klára

a nagy melegben erőt próbáló munkát végeztek.

A kukorica is finom csemege volt, főzték:

Balázs Lászlóné, 
Maszarovits Péterné, 
Szőke Istvánné,
Duruczné Ocskó Edit, 
Engler Magdolna, 
Csizmadia Imréné
         és besegítettek mások is.

A zsíros kenyér lila hagymával, egyebekkel sokszor önkiszolgáló rendszerben működött. 
Nincs is finomabb a határban egy jó kis mangalica zsíros kenyérnél!

Az érdeklődő tevékenységünkről informálódhat a következő portálokon: 
http://kzhonismeretikor.hu/, http://utveszto.com/, 
http://www.facebook.com/utveszto, http://www.facebook.com/kzhonismeretikor.
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Utómunkák
 Fiainkra maradt a pakolás, leszedték a sátrakat, táblákat, szétszedték a hidat, egyebeket:

Balázs Zoltán, 
Balázs Tibor, 
Majoros Zoltán, 
Sinka Lajos, 
Sóki András, 

Baranyi Sanyi leszedte a biztonsági rendszert, melynek megléte a négy hét alatt nagy megnyugvás volt 
számunkra, hisz az interneten bármilyen riasztás esetén azonnal láthatóvá vált a helyszín. 

A határőrség és rendőrség pedig Károlyi Zoltán és Szilasi-Horváth Jenő jóvoltából, vezetésével azonnal 
intézkedett.

Nagyon jó érzés, hogy első szóra jönnek segíteni emberek. 
Fodor Bálint kiszállította a padokat, asztalokat, Szekeres Krisztián Makóra ment a kalmárrostáért, 

Rácz Feri szemetes állványokat készített nekünk az útvesztőbe, és sorolhatnám tovább.

HONISMERETI HÍREK

Sütögettek finomságokat:

Szőke Istvánné,
Kulcsár Klára, 
Balázs Lászlóné, 
Papdi Mihályné, 
Kőrösi Julianna, 
Sóki Andrásné, 
Gera Magdolna, 
Kelemenné Goldis Julianna, 
Szűcs Éva, 
Cseh Istvánné.

Vízhányó Mária finom pizzáról gondoskodott.

Gyümölcsöket is kaptunk:

Kőrösi Julianna, 
Csizmadia Imréné, 
Balázs Lászlóné, 
Sóki család, 
Terzin Józsefné, 
Kasza Lajosné.

Szinte minden nap valami finom-
sággal jelent meg:
 Sinka Lajos és felesége Irénke.

A tombolatárgyakat nagyon sokan 
adták össze, mindenkinek 
köszönjük.
Előkészítették, csomagolták:

Engler Magdolna, 
Mátóné Pécsi Mária, 
Balázs Lászlóné, 
Jankó Istvánné, 
Maszarovits Péterné, 
Szőke Istvánné.

Hétvégeken árultak: 
Maszarovits Péterné és 
Szőke Istvánné.

A totók, Rónay-családfa összeállítója, rendezgetője: 
      Schererné Makra Hajnalka.

A műemlékek rajzait, garabonciás figuráinkat készítette, a Rotunda ügyeletét biztosította:
        Borsi Sándor.

Az árverésre került garabonciastortát Gera Magdolna sütötte, segített benne Csuhajné Gera Marianna.

A garabonciás kabalánkat, jelmezeket pedig Majorosné László Editke tagunk alkotta.

A népi játékokat a Kiszombori Szabadidős és Természetbarát Sportegyesület tagjai működtették minden
hétvégén, hét közben a honismereti kör tagjai.

Tóth András, 
Németh János, 
Németh Arnold, 
a Természetjáró Egyesület tagjai, 
Csepkó Gábor is segített a szállításban.

Nagy Lőrinc, „külhonba szakadt 
hazánk fia” szavai velünk kapcsolat-
ban: 
„Azt látom, hogy áttört egy vékony 
fal, mintha most fogadta volna be 
igazán a falu a szívébe az eseményt, 
sokkal nagyobb összefogást, közre-
működőt látok, illetve teljes mérték-
ben ez sugárzik a képekből. Szóval, 
nemhogy laposodna vagy stagnál-
na, hanem fejlődik - a külső szemlé-
lő szemszögéből - az esemény.”

Valóban úgy látszik, hogy egyre na-
gyobb az ismertségünk, több televí-
zió, rádió és újság hírt adott rólunk az 
idén. Új kapcsolatokat is találtunk az 
Egyesült Királyságban, ill. Németor-
szágban, ahol szintén van ilyen jel-
legű útvesztő. 
A honismereti kör az adománybelé-
pők révén a következő évi kulturá-
lis-hagyományápoló-közösségi prog-
ramjait meg tudja szervezni a község 
és a térség lakói számára. Minden ba-
rangolónak-kalandozónak-látogató-
nak köszönet érte. Ezért dolgoztunk, 
szerveztünk több hónapon keresztül.

Már megkezdtük a következő évi 
program szervezését, mert valóban 
igaznak tartjuk a mondást: „Jó mun-
kához idő kell.” Minden tagtársamnak 
köszönet és tisztelet ezért a rendkí-
vüli munkáért. A honismereti kör ne-
vében mondok köszönetet önzetlen 
támogatóinknak és segítőinknek, és 
bízom a jövő évi sikeres együttműkö-
désben is. 

  
  Endrész Erzsébet

Az érdeklődő tevékenységünkről informálódhat a következő portálokon: 
http://kzhonismeretikor.hu/, http://utveszto.com/, 
http://www.facebook.com/utveszto, http://www.facebook.com/kzhonismeretikor.
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 HíREK A HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYRŐL 
A pincében készül a kovácsműhely 
kialakítása. Kőszegi Zoltán és Borsi 
Sándor már felszerelte a fújtatót, a 
gabonakutatótól és Tóth Istvántól, 
Borsi Sándortól kaptunk szerszámo-
kat. Még egy satupadot várunk, vala-
mint a kohót építjük ki Szász Tibi bá-
csi segítségével, és még a kohóhoz 
szükségünk lenne néhány alkatrész-
re. Ha valaki tudna ebben segíteni 
nekünk, kérjük, keressen a 

30-499-8686-os telefonszámon. 
Az elmúlt időszakban kapott régi 
tárgyakat a honismereti kör tagjai 
tisztították, restaurálták, ill. kezel-
ték. A Borsi Sándor által enyészettől 
megmentett régi temetői sírfeliratok 
elhelyezése a pincében megtörtént.
A kapott üvegnegatívokat /400 db/ 
szintén itt fogjuk elhelyezni.
A közösségi napon lévő kiállítás 
anyagából kis album készült, ami 
megtekinthető látogatás alkalmával.
Az útvesztőben népszerű Rónay csa-
ládfa kirakására is itt lesz majd lehe-
tőség pl. a honismereti napon. 
Gyűjteményünket régi tárgyak ado-
mányozásával gyarapította még 
Duruczné Ocskó Edit és Borsiné Engi 
Katalin. Mindenkinek köszönjük a 
munkáját, adományát.

Erdélyi kirándulók, figyelem!

A kirándulás elmarad, illetve jövő év 
június végére halasztva. A beugró 
összegét átveheti mindenki Endrész 
Erzsébettől.

Kosárkötő tanfolyam 

A tavaly nagy sikerrel beindult tanfo-
lyam az idén is folytatódik a honisme-
reti kör támogatásával. Jelentkezni a 
művelődési házban lehet a nyitvatar-
tási időben. Első megbeszélés 2013. 
október 14. Ady Endre művelődési 
Ház. „Csigacsináló esték” progra-
munk is indul októberben. Figyeljék a 
plakátokon a kezdőnapot.

„Miénk itt a tér…” 
  – műemlékvédelem

A honismereti kör vállalt feladatai 
egyike a műemlékek és környezetük 
védelme is. A tér valóban a miénk, 
mindannyiunké. A templomtér, a 
Rotunda, a Helytörténeti Gyűjte-
mény, magtár,  … környéke is. Ezeket 
azonban jó gazdaként kell kezeljük, 
használjuk, óvjuk. Az önkormány-
zat, a közmunkások  nap mint  nap 
takarítják, rendezgetik a köztereket. 
Néhány embertársunk pedig (főleg 
fiatalok) szinte sportot űznek szeme-
telésükkel ezeken a helyeken. 
Kérjük, mindenki 
     vigyázzon értékeinkre, 

figyelmeztessük a 
„gondatlan gazdákat”

 A Rotunda hétvégi látogathatóságát nagyobbrészt a honismereti kör tagjai és pártolói biztosítják 
társadalmi munkában.Borsi Sándor, Süliné Rácz Emőke, Schererné Makra Hajnalka, Endrész Erzsébet, Varga 
Attila. Újként bekapcsolódott Kerekes Mónika is.
Lehet hívni segítségül még Rutainé Matuszka Katalint és Szőke Lászlót.
Munkaidőben a Polgármesteri Hivatal  és a Plébánia segítségével lehet látogatni a hatkaréjos Rotundát.
A templomkertben a hirdetőn és a Rotunda bejáratán találhatók a telefonszámok.

Endrész Erzsébet

 ROTUNDA 

HONISMERETI NAP
2013.09.22.
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A KISZOMBORI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA ÉLETKÉPEI, HíREI
Tisztelettel köszöntöm a kedves Olvasót! 
Ezen az oldalon beszámolunk a közösségben történt 
eseményekről, terveinkről és közös programjainkról, 
melyekre szeretettel hívjuk és várjuk Önöket!
Az idén rendhagyó módon templombúcsúnk ünne-
pét Mária mennybevételét a napján, augusztus 15-
én, csütörtökön is megtartottuk. Az ünnep örömét 
az tette teljessé, hogy a környékbeli települések hí-
veivel a plébános atyák is el tudtak jönni. Köszönöm 
a kedves hívek vendéglátását!
Augusztus 17-én emlékeztünk meg államalapító 
Szent István királyunkról. A szentmisét követően 
elhelyeztük az emlékezés koszorúit, virágait, majd 
a templomban komolyzenei hangversenyen vehet-
tünk részt. A Szegedről érkezett művészek előadá-
sukkal, választott műveikkel, megkoronázták az es-
tét.
Augusztus 18-án vasárnap az ünnepi szentmisét Ve-
réb László a Szegedi Szeminárium lelki igazgatója 
mutatta be. Köszönöm mindazoknak, akik eljöttek 
hálát adni Istennek, és kérni Mária anyai oltalmát 
községünkért, közösségünkért, mindazért az éle-
tért, tervekért, szándékokért, amelyek az itt élők lelki 
szellemi gazdagodását segítik. Köszönöm azoknak, 
akik munkájuk által kitakarították és feldíszítették a 
templomot, a plébániát, és azoknak, akik a vendég-
látásban segítettek.

Családok, gyerekek, hittanosok
A nyáron egynapos kirándulásra ismét eljutottunk 
Mártélyra. A szentmise után együtt játszottunk 
beszélgettünk, fürödtünk, csónakáztunk, úsztunk, 
és mindezek után nagyon jól esett a finom bográ-
csos. Még maradtunk volna, de már vártak otthon 
bennünket.
Köszönöm Kenyeres Sándorné Arankának, aki fárad-
hatatlan lelkesedéssel szervezte, előkészítette azt 
a napot, családjának, aki mindenben segíti, Szőke 
Lászlónak, aki a finom bográcsost elkészítette. Kö-
szönöm a szülőknek, hogy gyermekeik ott lehettek, 
azoknak a szülőknek, akik eljöttek velünk, és termé-
szetesen nektek gyerekek, akik arcán jó volt látni az 
örömöt és jókedvet. 
Terveink
Az előző évben nyertes 8 millió Ft pályázati összeg-
ből ki lett cserélve a templom héjazata. 
A palafedés helyett, cserepet tettünk, kicseréltük a 
bádogozást és a vízszintes esőcsatornákat. 
Ebben az évben ismét sikeresen pályáztunk 17 
097 854 Ft összeget kapunk. A templom vízszintes 
falszigetelését, a bejárat akadálymentesítést az 
idénre tervezzük. A templom teljes homlokzatának 
megújítását a következő évben. Reményeink szerint  
búcsúra elkészülnek a munkák.
A felújításhoz köszönöm a megértést és minden 
segítséget.  Hitoktatás

Az idén is elkezdődött az iskolai év és a hitoktatás. 
Itt szeretném tájékoztatni a kedves szülőket a hit-
tan órák időpontjáról:
A héten

1.A - szerda 15:15-16:00 
1.B - csüt. 11:00- 11:45 
2.A - kedd 15:15-16:00 
2.B - hétfő 15:15-16:00 
3.A - csüt. 15:15-16:00 
3.B - szerda 15:15-16:00 
4.A - kedd 11:00-11:45 
4.B - péntek 10:00-11:45
5.A - kedd 8:00-8:45 
5.B - kedd 8:55-9:40

B héten

1.A - csüt. 8:55-9:40 
1.B - csüt. 15:15-16:00 
2.A - hétfő 15:15-16:00 
2.B - kedd 15:15-16:00
3.A - csüt. 15:15-16:00 
3.B - szerda 15:15-16:00 
4.A - kedd 11:00-11:45 
4.B - péntek 11:00-11:45
5.A - kedd 8:00-8:45 
5.B - kedd 8:55-9:40

Az óvodás közép- és nagycsoportos és a  6-8. osztályosoknak 
hittanóra időpontjai egyeztetés után lesznek meg.

Az egyházközség programjai:
Szeptember 21. szombat 14 órától:
hittanos találkozó a plébánián, melyre szeretettel 
hívjuk és várjuk a hittanosokat, óvodásokat és a 
szülőket. 
Október 6. vasárnap  9 óra:
szentmisében az IDŐSEK NAPJÁN köszöntjük az 
időseket. Ezen a napon az Önkormányzattal közö-
sen emlékezünk meg az aradi vértanúkról.
17:30 órakor szentmise a templomban, majd kö-
zösen a parkba megyünk az ünnepségre.
Október 12. szombat 16 óra:
óvódások szentmiséje a plébánián
Október 13. vasárnap  9 óra:  
szentmise, utána Szentségimádás
Október 27. vasárnap 9 óra: 
Hálaadás terménybetakarításért

Sík Sándor sorainak megélését, megtapasztalását kívánva:
Az Isten küld...
Az Isten küld, testvéreim tinéktek,
hogy sugarai eleven tüzét,
amik arcáról a szívembe égtek,

sugározzam csendesen szerteszét
a testvéreknek, kik az éjben járnak.
Az Isten küldött, szentjánosbogárnak.
    Varga Attila atya
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EGYHÁZI HÍREK

 A MESTER ÉS TANíTVÁNYAI?  - „EGY ÖNISMERETI ÉS KÖZÖSSÉGÉPíTŐ TÁBOR MARGÓJÁRA”

 Június 24-e, hétfő. Az is-
kola nemrég „bocsátotta el” hi-
vatalosan a tanulóit, mi pedig az 
előző hét közepéig attól tartot-
tunk, hogy álmodozóknak nevez-
hetjük majd magunkat, mert alig 
lesz, aki ezen a hétfőn ránk nyitja 
majd a kaput a Kossuth u. 2. szám 
alatt. Hála Istennek pozitívan kell 
csalódnunk.
 Másfél hét alatt megszer-
veződött csapatunkból mindenki 
a helyén, és jönnek, jönnek a gye-
rekek.  Ők kíváncsiak, mi izgulunk, 
hiszen életünk első hittantábora 
ez nekünk is, s mint Önök is tud-
ják, minden kezdet nehéz…
 Eltelik az első nap, mély 
levegő, majd jön a második, a 
harmadik, a negyedik; egy idő 
után már nem számoljuk. Min-
den nappal egyre fáradtabban 
hagyjuk abba, de mégis örülünk, 
mert a 27 főnyi lelkes táborozó 
alig akar a napok végén haza-
menni.  
Aztán jön a szombat, az újabb faj-
ta erőpróba, hisz életünk első kö-
zös biciklitúráját és egyben ma-
kói kalandparti tényleg kalandját 
és nagy bográcsolását is meg kell 
ejtenünk – de ez is jól sikerül.

 A hetet pedig zárja az a 
vasárnapi istentisztelet, ami na-
gyon más, mint az összes többi, 
hisz ezúttal a tábor vidám énekeit 
énekeljük, s az irgalmas samaritá-
nus történetét nézzük meg együtt 
úgy, ahogy a gyerekek megértet-
ték, és be tudják a felnőtteknek 
mutatni.
 A vasárnap este ismét más, 
mint a többi, mert újra alágyúj-
tunk a nagy bográcsnak, majd a 
tábortüzünk „szomszédságában” 
este későig belakjuk az egész ima-
házudvart, ahogy egész héten át 
tettük. Kicsik, nagyok, közösen 
örülve a játszóterünknek s egy-
másnak.
 30-a után egy újabb hétfő 
kezdődik, mely ezúttal csendes, de 
mi, akik egy hétig segítettük tábo-
runk „lakóit”, elégedetten pihen-
jük ki fáradalmainkat, mert nagy 
feladat, de egyben jó mulatság 
volt.  A „Mester és tanítványai?” 
cím alatt egy hétig tanítottuk őket 
önismeretre s kapcsolataik meg-
vizsgálására: a barát, felebarát, 
tanítvány és keresztyén testvér fo-
galmára.

Ezúton pedig, a tábor vezető-
jeként megköszönöm Pócsik 
Anna Máriának, hitoktatónknak 
a derekas helytállást és a tábor 
tematikájának kidolgozását, illet-
ve további segítőinknek, Baka-
ity Istvánnak, Balla Nikolettnek, 
Danicska Józsefnek és nejének 
(Maroslele), Doba Melindának, 
Farkas Lászlónak, Szalai Zsu-
zsannának és Ulicsák Zsoltnak, 
férjemnek a derűs és néha hősi-
es, kitartó munkálkodást.
 Megköszönöm a Rónay-
kúria étterme akkori vezetőinek 
és dolgozóinak a kedves, segítő-
kész és korrekt kiszolgálást.
Megköszönöm minden szülő-
nek, aki adományai révén szintén 
részt vett egyhetes közös éle-
tünkben, hogy szintén vállaltak 
áldozatot.
S nem utolsósorban megköszö-
nöm támogatóinknak a pénz-
ügyi segítséget, akik nélkül utol-
só percen szintén zátonyra futott 
volna a kezdeményezésünk: 
Doba Melindának, Fodor Bálint-
nak (Fodor Team Kft.), Molnár 
Róbertnek (Kübekháza), Szeredi 
Attilának és Szecskó Lajosnak 
(Földeák). 

Ulicsák-Szabó Ágnes
          lelkésznő

Friss Hírek!

Tisztelettel a tudomására hozzuk min-
den kedves Olvasónknak, hogy szep-
tember 1-től mind az óvodában, mind 
az iskolá(k)ban folytatódik hittantaní-
tásunk Pócsik Anna Mária hitoktató 
és Ulicsák-Szabó Ágnes lelkésznő ve-
zetésével. Csoportjainkba szeretettel 
várjuk a további érdeklődőket, szülői 
engedéllyel. Jelentkezés telefonon 
a 06-30-602-4614-en (lelkipásztor) 
vagy a 06-62-203-156-on (parókia) 
vagy más módokon.
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

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

Okmányiroda ügyfélfogadási ideje:

Hétfő:   8.00-12.00, 13.00-16.00 
Kedd   8.00-12.00 
Szerda   13.00-12.00, 13.00-17.30 
Csütörtök   8.00-12.00 
Péntek   8.00-12.00 

Hatósági osztály Szociális iroda 
ügyfélfogadási ideje:

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

Gyámhivatal ügyfélfogadási ideje: 

Hétfő   8.00-12.00 
Kedd   Szünetel 
Szerda   8.00-12.00, 13.00-17.30 
Csütörtök   Szünetel 
Péntek   8.00-12.00 

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

Járási Földhivatal 
6900 Makó, Széchenyi tér 6.

Tel: 62/211-422 
Fax:62/211-422 

Járási Földhivatal ügyfélfogadási ideje:
 

Hétfő   8.00-11.30 és 13.00-15.00 
Kedd   8.00-11.30 
Szerda   8.00-11.30 és 13.00-15.30 
Csütörtök   8.00-11.30 
Péntek   Szünetel 

Járási Munkaügyi Kirendeltség
6900 Makó, Deák F. u. 6.

Tel: 62/213-553 
Fax: 62/213-660

Járási Munkaügyi Kirendeltség 
ügyfélfogadási ideje:

Hétfő   8.00-15.00 
Kedd   8.00-15.00 
Szerda   8.00-18.00 
Csütörtök   8.00-15.00 
Péntek   Szünetel 

Járási Állategészségügyi és 
Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

6900 Makó, Széchenyi tér 22.
Tel: 62/213-622 Fax: 62/213-622
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Intézmény Cím Nyitva tartás/ 
ügyfélfogadás

Telefonszám/
email cím

Gyógyszertár Kiszombor, Szegedi u. 2/c H-P 8-16 62/297-024

Állatorvos: Dr Dán János Makó, Kossuth u. 58. 30/205-66-86
20/926-14-38

Falugazdász: Nagy Csaba Kiszombor, Szegedi u. 13. 
Ady Endre Művelődési Ház Kedd 8-16 62/297-465

Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. Szeged, Városgazda sor 1.
Hétfőtől-Csüt-ig 

7-15
Péntek 7-13

62/777-111
62/777-113

ttkft@telepulestisztasag.hu

Szegedi Kéményseprőipari Kft.

Szeged, Moszkvai krt. 27.

H 8-16
K 8-16
Sz 8-20

Cs 13-16
P 8-14

62/548-810
nokorom@vnet.hu

Makó, Nagycsillag u. 29/a
H 8-12
Sz 8-20

62/638-375
Németh János kir. vez.         

30-278-49-20

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.

H 8-16
K 8-16

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

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

Önkormányzati Társulás Makó Város és Térsége 
Szennyvízcsatornázásának megvalósítására

Dr. Ortutay Miklós 
Bakai Anita H-P 8-16 62/511-800

Folyékony hulladék száll Makó-Térségi 
Víziközmű Kft Makó, Tinódi u. 8/a 62/213-925

Rendőrőrs Kiszombor Kiszombor, Régi Makói u. 2. H-P 8-16 62/525-020

Rendőrkapitányság Makó Makó, Csanád vezér tér 13.

H-Cs 8-15
P 8-12

Kapitányi fogadó 
óra minden hónap 
első hétfőjén 14-16

62/511-260

Segélyhívó: 107, 112

Magyar Posta Kiszombor 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.

H 8-12 és 12.30-18
K -

Sz 8-12 és 12.30-15
Cs 8-12
P 8-12

40-42-42-42

Közjegyző Makó -  Dr. Bartha Béláné 
Dr. Farkas Margit Makó, Megyeház u. 3-5. 62/211-175

farkasmargit@mokk.hu

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
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RENDEZVÉNYEK

 HATÁR MENTI TEKERÉS
2013. augusztus 31-én ismét megrendezés-
re került a  Határ menti Tekerés teljesítmény 
túra. A tavalyi túrához hasonlóan ismét ren-
geteg érdeklődőt vonzott az 55 km-es táv. Ki-
szomboron a Rónay-kúriánál volt a féltáv, ahol 
a regisztráció mellett, Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzata frissítővel és friss rétessel ven-
dégelte meg a résztvevőket. 
Sajnos volt néhány kisebb baleset is, de komo-
lyabb sérülés szerencsére nem történt. Kérünk 
mindenkit a fokozottabb odafigyelésre és óva-
tosságra.

Hegedűs Sándor
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2013. augusztus 15-én megnyílt a Rotundában, 
Lőrincz Mária Magdolna „Hétköznapi angyalok” 
című kiállítása. A kiállított darabok között mind fest-
ményeket, mind pedig gyönyörű szobrokat tekint-
hettek meg a résztvevők. A kiállítás megnyitóján, 
mint azt már megszokhattuk a művésznő kisorsolta 
egyik remekművét  a résztvevők között. A szobrot a 
képen látható Börcsökné Balázs Márta nyerte.

A következő pár sorban a kiállítás fővédnöke End-
rész Erzsébet, a Kiss Mária Hortensia Honismereti 
Kör elnöke mutatja be a művészt és csodálatos ki-
állítását:

„A mi Magdikánk rendkívül kreatív egyéniség, fo-
gékony minden újra, szeret kísérletezni, újabbnál 
újabb módszereket kipróbálni. A júliusi kiállításán 
mutatkozott be a papírmasé szobraival, s ez a mos-
tani kiállítás ennek folytatása. 

RENDEZVÉNYEK

 „HÉTKÖZNAPI ANGYALOK”

 SZENT ISTVÁN-NAPI MEGEMLÉKEZÉS

Hétköznapi angyalok címmel az ember sokoldalúsá-
gát ábrázolja. Ezek az angyalok mi vagyunk, az esen-
dő emberek, akik boldogok vagy éppen ellenkezője, 
és jók -  rosszak is lehetünk, sőt még a gonoszság 
sem áll tőlünk távol. Az érzelmek, az emberi lélek áb-
rázolása jelenik meg szobrain, képein.
Nyáron részt vett a Mártélyon  rendezett alkotótá-
borban, ott miniatűr képeket is készített, azok is lát-
hatók ezen a tárlaton. A Mártélyon készült munkái 
közül hatot bekértek az ötven év történetét bemu-
tató kiállítás anyaga közé. Ez kimagasló elismerést 
jelent egy alkotó számára.”
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Felelős kiadó: Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
Levelezési cím: 6775 Kiszombor, Szegedi u. 13.     
Lapzárta: 2013. szeptember 19.     
Megjelenik: 1600 példányszámban     
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Felelős vezető: Szabó Erik
Szerkesztőség: Börcsökné Balázs Márta, Dénes Andrásné, Endrész Erzsébet (korrektúra), 
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