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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

 A KÉPVISELŐ TESTÜLET 2013. SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRŐL 
A szeptemberi soros ülését 
szeptember 24-én tartotta a 
település Képviselő-testülete. 
A polgármesteri jelentést köve-
tően rendelettervezetek, dön-
tési javaslatok napirend tárgya-
lásával folytatódott az ülés.
A Képviselő-testület módosí-
totta az Önkormányzat 2013. 
évi költségvetéséről szóló 
6/2013.(II. 27.) önkormányzati 
rendeletét, valamint a kémény-
seprő-ipari közszolgáltatás 
helyi ellátásának, igénybevé-
telének szabályozásáról szóló 
4/2013.(II. 27.) önkormányzati 
rendeletét, mellyel a természe-
tes személyek tulajdonában 
lévő ingatlanok vonatkozásá-
ban a közszolgáltatási díj csök-
kentett díjszabását fogadta el.
Ezt követően a Képviselő-tes-
tület döntött a Kiszombor Tér-
ségi Szociális, Gyermekjóléti és 
Óvodai Önkormányzati Társu-
lás Társulási megállapodásá-
nak módosításáról. 
Majd a Képviselő-testület jó-
váhagyta a Környezet és Ener-
gia Operatív Program KEOP-
1.1.1/C/13 számú „Települési 
szilárdhulladék-gazdálkodási 
rendszerek eszközparkjának 
fejlesztése, informatikai kor-
szerűsítése” tárgyú pályázatot, 
a Részletes Megvalósíthatósági 
Tanulmányt, beszámolót a pá-
lyázat önerejének mértékéről, 
a közszolgáltatási díjra gyako-
rolt várható hatásáról, valamint 
a pályázat megvalósításához 
szükséges önerőt. Jelen pályá-
zat útján 4 db 5 m3-es konténer 
kerülne beszerzésre, ebből 2 
db nyitott konténer a temető 

két bejáratánál, 1 db zárt és 
1 db nyitott a Polgármesteri 
Hivatal udvarában kerülne el-
helyezésre. Ezután a Képvise-
lő-testület döntött arról, hogy a 
megyei önkormányzati tartalék 
és a helyi önkormányzatok mű-
ködőképessége megőrzését 
szolgáló 2013. évi kiegészítő 
támogatásáról szóló 39/2013.
(VII.31) BM rendelet alapján pá-
lyázatot nyújt be.
A Képviselő-testület az önkor-
mányzat tulajdonában lévő föl-
dek bérleti díját a 2013/2014-es 
gazdasági évre a továbbiakban 
is, változatlanul 2,- Ft/m2/év 
összegben állapította meg.
A hatósági állatorvos ellenőr-
zést tartott az önkormányza-
ti tulajdonú kiszombori állati 
hulladékgyűjtő telepen, meg-
állapította, hogy nem a jogsza-
bályi előírásoknak megfelelő 
módon működik. A Képvise-
lő-testület kifejezte azon szán-
dékát, hogy a Kiszomboron 
keletkező állati eredetű hulla-
dék gyűjtését, elszállítását és 
ártalmatlanítását a jövőben a 
Makó Város Önkormányzata 
által üzemeltetett állati hulla-
déklerakó igénybevétele útján 
kívánja megoldani. Felhatal-
mazta a polgármestert, hogy 
készítse elő a Makó Város Ön-
kormányzatával kötendő meg-
állapodást, és a megállapodás 
tervezetét terjessze a Képvise-
lő-testület elé jóváhagyásra. 
Majd a Makó és Térsége 
Szennyvízcsatornázási projekt 
– Kiszombor nagyközség terve-
zett kiegészítő útépítési mun-
kái tárgyú 186/2013.(VII. 10.) 
KNÖT határozatát módosította,

akként, hogy a határozat mel-
lékletét képező táblázatban 
megjelölt utcákat érintően ért 
egyet a nagyközség tervezett 
kiegészítő útépítési munkáinak 
elvégzésével. 
A Képviselő-testület döntött 
az önkormányzati tulajdon-
ban lévő Kiszombor, Óbébai 
u. 6. szám alatti általános isko-
la tetőjavításának, valamint a 
Kiszombor, József Attila utcai 
buszmegálló ereszcsatorna 
javításának elvégzéséről és a 
munkálatok megrendeléséről.
Ezután a Képviselő-testület 
jóváhagyta az önkormányzat 
tulajdonát képező ingatlanok 
belső szennyvízcsatorna rend-
szere létesítéséhez kapcsoló-
dó, a kivitelezés során műsza-
ki szükségességből felmerült 
pótmunkák összegét.
A Képviselő-testület döntött a 
Közművelődés és Népművé-
szet Kollégiuma nyílt pályázati 
felhívása alapján pályázatok 
benyújtásáról, egyetértett az 
Ady Endre Művelődési Ház 
színháztermének hang- és 
fénytechnikájának vezérlésát-
helyezésével.
A Képviselő-testület utolsó na-
pirendi pontként a településen 
folyó közművelődési és könyv-
tári tevékenységről szóló tájé-
koztatót fogadta el.
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 PRÓBAÜZEM KISZOMBORON 
Kiszomboron befejeződtek a K-1 jelölésű átemelő körze-
tében a csatornaépítési munkálatok, így az érintett 308 
háztartásban megkezdődhet a hat hónapos próbaüzem, 
amely során a csatornát már működés közben tesztelik a 
szakemberek és az itt élők.
Kiszomboron fontos mérföldkőhöz érkezett a csatorna-
beruházás: a K-1 jelű átemelő körzetében megkezdődik a 
próbaüzem, amelynek során az érintett ingatlanok ráköt-
hetnek az utcai gerincvezetékekre. 
Makó és az érintett települések életében ez a mostani a 
valaha volt legnagyobb beruházás. A projekt elindítását 
és sikeres végigvitelét a partnerség tette lehetővé, az, 
hogy minden érintett település – Apátfalva, Földeák, Ki-
szombor, Magyarcsanád, Makó és Maroslele – számára 
kölcsönös előnyökkel jár a beruházás, s ez a települések 
összefogásának alapja – hangsúlyozta Dr. Buzás Péter, 
Makó polgármestere, a Makó és Térsége Szennyvízcsator-
názási Társulás elnöke. 
Régóta vártunk erre a pillanatra, amikor már működőké-
pes szennyvízcsatornánk van és remélem, lakosaink minél 
előbb élnek a rákötés lehetőségével, hiszen fontos, hogy 
az esetleges problémák idejekorán kiderüljenek – hangsú-
lyozta Szegvári Ernőné, Kiszombor polgármester asszonya 
a próbaüzem elindítása kapcsán tartott sajtótájékoztatón. 
A próbaüzemét most megkezdő K1 jelű átemelőhöz tarto-
zó háztartásoknak három hónapjuk van arra, hogy ingat-
lanjaikat bekössék a szennyvízhálózatba. Németh Csaba, 
a Makó-Térségi Víziközmű Kft. főmérnöke felhívta a figyel-
met arra, hogy ezen munkálatokhoz érdemes a  Társulás 
által minősített szakembereket igénybe venni. A kiszom-
bori csatornahálózat kiépítésének lehetőségét 2012-ben 
nyerte el a KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft.

 FELHÍVÁS 
Felhívás lakástakarék - szerződések számlabemutatási határidejének módosítására

Tisztelt Ügyfeleink!

A csatornázási beruházáshoz kötött lakástakarék - szerződések jelentős részében a lakáscélú igazo-
lás számlabemutatási határideje 2013. december 31-én lejár. Tekintettel arra, hogy sok helyen nem 
várható a bekötési munkálatok elvégzése ez év végéig, lehetőség van a határidő meghosszabbí-
tására 2014. június 30-ig. Kérjük érintett ügyfeleinket – személyes irataik, és az LTP - szerződésük 
számával – keressék fel az OTP Bank Makói fiókját a befejezési határidő meghosszabbítása céljából. 
          
           OTP Bank Nyrt.
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A most meginduló próbaüzem 308 háztartás ellátását 
szolgáló 4,8 km gravitációs és 1 km nyomás alatti gerinc-
vezetéket, valamint 264 gravitációs, illetve 44 db házi be-
emelős bekötést érint.
A próbaüzem 6 hónapos időtartama során a szakemberek 
azt vizsgálják, az újonnan épített csatorna mindenhol az 
elvárásoknak megfelelően működik-e. Ehhez azonban az 
is szükséges, hogy Kiszombor érintett lakosai minél előbb 
és minél nagyobb arányban bekössék ingatlanukat a csa-
tornahálózatba. 
A próbaüzem kezdetével egy időben a Makó és Térsége 
Szennyvízcsatornázási Társulás megkezdi a K-1 jelölésű 
körzetben lakó ingatlantulajdonosok értesítését a rákö-
tési lehetőség megnyílásáról. Az ingatlant az értesítéstől 
számított három hónapon belül kell a hálózatba kötni, en-
nek elmaradása esetén az ingatlan tulajdonosa a felhasz-
nált víz mennyisége után jelentős összegű talajterhelési 
díjat köteles fizetni. 
Kiszomboron a szennyvízcsatornázási munkák válla-
lási összértéke 1,144 milliárd forint, amelyből 18,9 km 
műanyag- és 2,6 km kőagyagcsöves gravitációs csatorna, 
455 db tisztítóakna és 1283 bekötés épül. A csatornarend-
szer részeként közel 5,5 km hosszúságban nyomás alatti 
hálózat is létesül, amelyhez 261 házi beemelő-, és 25 db 
nyomóvezeték-akna, továbbá 4 új átemelő is tartozik. A 
beruházás teljes műszaki készültsége jelenleg 87%.
A Makó és Térsége szennyvízcsatornázási projekt teljes – 
minden érintett településre együttesen vonatkozó – költ-
sége meghaladja a 14 milliárd forintot, ebből 11,5 milliár-
dot az Európai Unió Kohéziós Alapja biztosít.
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 HAGYOMÁNYŐRZŐ CSALÁDI DÉLUTÁN A BÖLCSŐDÉBEN 
Immár sokadik alkalommal készülünk a tök-
napra, amelyet október végén szoktunk meg-
rendezni bölcsődénkben. Fontos számunkra a 
családokkal, szülőkkel való közös programok 
szervezése, így a töknapot családi délután kere-
tein belül szeretnénk megrendezni, ahová sze-
retettel várjuk a bölcsődés gyermekek szüleit, 
testvéreit és a nagyszülőket. A kisgyermekne-
velők és a bölcsőde összes dolgozója nagy oda-
adással készül erre a napra. A gyerekek is izga-
tottan várják a tökfaragást, no, meg azért egy kis 
csemegével is kedveskedünk a résztvevőknek.

Ha már töknapról van szó, stílusosan tököt sü-
tünk, töklevet készítünk, és süteménnyel is ked-
veskedünk a vendégeknek. Ezután belevágunk 
a nagy munkába, még pedig a töklámpás fara-
gásába. A szülők és gyerekek egyaránt nagyon 
élvezik a tök faragását, és csodaszép lámpások 
szoktak elkészülni. A kész lámpásokat kitesszük a 
bölcsőde bejáratához, és közösen gyújtjuk meg 
bennük a mécseseket. Napokig gyönyörködhe-
tünk a lámpásokban, és reggelente a gyerekek 
boldogan nézegetik körbe, felidézhetik, milyen 
jó móka volt a tökfaragás anyával és apával a 
bölcsiben.

          Halász Ildikó
    KisgyermeknevelőTökfilkó

Tökkobakján tökfedő

Azt hiszi, hogy nagymenő!

Tökéletlen keze-lába,

Tök nehéz a felfogása.

Egyszer egy vagy egy meg egy

Ez számára tökmindegy,

Nem okul, nem gyúrható,

Tökéletes tökfilkó!
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ÉVKEZDÉS AZ OVIBAN
Családias hangulatban indult az új 
nevelési év az oviban. Augusztus 
végén szorgos kezek tüsténkedtek 
azért, hogy a gyerekek tiszta, rende-
zett, hangulatos környezetbe érkez-
hessenek szeptemberben. Nemcsak 
az ovi dolgozói, hanem azok család-
tagjai – főleg az ezermester férjek – is 
részt vettek a készülődésben. Nekik és 
Hegedűs Istvánnak – a homokozó fel-
újításáért - szeretnénk ezúton is meg-
köszönni segítségüket. 
Ebben a nevelési évben kiemelt 
feladatunkként jelöltük meg a gyer-
mekek környezettudatos magatartá-
sának kialakítását, megalapozását. Az 
őszt mindjárt szelektív papír- és PET- 
palackgyűjtéssel kezdjük. A papírt 
egész októberben várjuk az oviban, 
míg a PET-palackokat október-no-
vember hónapban gyűjtjük az erre a 
célra kihelyezett tárolókban, összeta-
posott állapotban. 
Más óvodákhoz hasonlóan nálunk is 
évről évre egyre több különös figyel-
met igénylő gyermekkel találkozunk. 
Jelenleg Ferencszálláson 2, Kiszom-
boron 7 sajátos nevelési igényű és 8 
beilleszkedési-, tanulási- és magatar-
tási zavarral küzdő kisgyermek van. 
Óvodai nevelő munkánkat az egyéni 
igények és fejlettségi szinteket figye-
lembe véve igyekszünk megtervezni 
és végezni egész évben. Ehhez külső 
szakemberek is segítségünkre van-
nak. Gyógypedagógus, gyógytestne-
velő, logopédus és a nevelési tanács-
adó munkatársa vesz részt a gyerekek 
fejlesztésében, felzárkóztatásában. 
Természetesen a tehetséggondozás-
ra is nagy figyelmet fordítunk. Ha-
marosan heti rendszerességgel indul 
ismét az ovis korosztály számára a 
labdás torna. Ezeken a foglalkozáso-
kon a gyerekek - a tehetséggondozá-
son túl – játékos formában fedezhetik 
fel a mozgás és a sport örömét, mi-
közben megismerik és fejlesztik saját 
mozgáskészségeiket, képességeiket. 
A foglalkozásokat délutánonként a 
sportcsarnokban látogathatják a je-
lentkező ovisok, melyeket Fancsali 
Zoltán, Haklik János és Németh An-
géla fognak vezetni. 

A tehetségesebb gyermekeket azu-
tán lehetőség szerint fociversenyekre 
is benevezik majd az iskolai sporte-
gyesület együttműködésével. Ügyes 
kis ovis focisaink több alkalommal 
kipróbálhatták már magukat Makón 
az MLSZ utánpótlás - Bozsik prog-
ram keretében. Mindannyiszor ütős 
csapatnak bizonyultak, szépen helyt-
álltak. E program célja a labdarúgás 
egyesületi tömegbázisának megte-
remtése, a futballra alkalmas játéko-
sok kiválasztása, az élvonalbeli játé-
kossá nevelés.
A makói Magán Zeneiskola már évek 
óta lehetőséget biztosít óvodánkban 
is népzenei játékos- táncos foglalko-
zásra. Hetente két alkalommal szak-
ember vezetésével történnek e fog-
lalkozások. 
A gyerekek népi hagyományokkal, 
dalokkal és játékokkal ismerkedhet-
nek meg. Az énekes, mondókás játé-
kok a zenei képességek fejlesztésén 
túl a teljes személyiségre hatnak, azt 
formálják.  Nem is gondolnánk, hogy 
mennyi területen képes a gyerme-
keket fejleszteni. A népdalok, a nép-
hagyomány felhasználása például 
segíti a beszéd kialakulását, a szép 
kiejtést, bővíti a szókincset. Másrészt 
a népdalokon fejlődő gyermek köny-
nyen vezethető el a zene nagy mes-
tereihez, a klasszikus zeneirodalom-
hoz. Egyre közismertebb az is, hogy 
a zenei készségek és a matematikai 
készségek összefüggenek. De a gyer-
mekjáték, gyermektánc mint komp-
lex örömszerző tevékenység is, óriási 
jelentőségű a 3-7 éves korú gyermek 
számára. Az ének – zene – táncokta-
tás olyan élményeket nyújt számukra, 
amellyel az önszabályozó, önnevelő 
képességük is folyamatosan fejlődik. 
Az éneklés-mozgás öröme fejleszti a 
gyermek érzelmi életét, egymás köz-
ti magatartását, személyiségformáló 
hatása óriási. A dalok éneklése és a 
hozzájuk kapcsolódó mozgás végzé-
se nagyfokú megosztott figyelmet kí-
ván. A zenére való szándékos ráfigye-
lés fejleszti a megfigyelőképességét, 
emlékezetét, gondolkodását.

A táncfoglalkozások fejlesztik a pozi-
tív érzelmi viszonyokat, a közösségi 
érzés kialakulását, a társas kapcsola-
tok formálódását, a gyermekek sike-
rélményhez jutnak, amelyek további 
erőfeszítésre serkentik a őket. A népi-
táncos játékok testi fejlődésre gyako-
rolt hatása is óriási jelentőségű, mivel 
a mozgáskoordináció fokozatosan 
alakul ki nagycsoportos korig. A népi 
gyermekjátékok gazdag variálási le-
hetőségei kedvezően befolyásolják 
a gyermekek zenei alkotóképzele-
tének szárnyalását, alkotókészségé-
nek kibontakozását. Mindezek által 
a népi gyermekjátékok szolgálják a 
hagyományok fennmaradását, őr-
zését, s újabb alkotásra való ösztön-
zést. Óvodás gyermekeink személyi-
ségét a művészeti tevékenységeken 
keresztül lehet a legteljesebben ki-
bontakoztatni. A gyerekek ezt a já-
tékos-zenés-mozgásos önkifejezést 
hihetetlenül élvezik. Azt az örömet, 
amit a ritmus, a dallam és a mozgás   
játék együttes hatása nyújt, nem le-
het mással helyettesíteni. Érdekessé, 
változatossá, tartalmassá és játékossá 
teszi számukra az együtt töltött időt 
úgy, hogy közben észrevétlenül fej-
lesztik ritmusérzéküket, egyensúly-
érzéküket, formálják zenei ízlésüket, 
művészeti értékrendjüket.  
Nevelési időn kívül helyet biztosí-
tunk a szülői kezdeményezések-
nek is, így például az angol- és a 
karatefoglalkozásoknak, illetve a 
hittanfoglalkozásoknak.
Nyitott pedagógiai környezetre 
törekszünk, ezért keressük a kap-
csolódást a társintézményekkel, 
civil szervezetekkel, művelődési 
házzal, könyvtárral …stb.

 Börcsökné Balázs Márta 
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KÖNYVTÁRI HÍREK
Szeptember 13- án és 16- án a 3. osztályosok 
a tananyaghoz kapcsolódó témában könyvtár-
használati órán vettek részt. Megismerkedhet-
tek Janikovszky Éva életével, műveivel, közben 
gyakorolták a katalógus használatát, majd Víz-
hányó Mária tanárnő által készített feladatlapok 
megválaszolása következett.

AJÁNLÓ
Új könyvek vásárlásakor mindig figyelembe 
vesszük a könyvtár általános gyűjtőkörét és az 
olvasói igényeket. Lehetőségeinkhez mérten 
pótoljuk az állomány hiányosságit, illetve újdon-
ságokkal színesítjük. Sürgős esetekben könyv-
tárközi kölcsönzéssel rendeljük meg a keresett 
dokumentumokat, és néhány nap elteltével a 
kezében, tarthatja a könyvet.  
Egy kis ízelítõt szeretnék nyújtani a könyvtá-
ri állomány legújabb könyveibõl, és remélem, 
minden korosztály talál az érdeklõdési körének 
megfelelõ olvasnivalót. 

Szépirodalom

Bodza bisztró/ Papp Diána 
Esélyek városa/ Jane Green 
Halálos híresség/ Nora Roberts 
Végső hazugság/ Stephen White 
Rögeszme/ Peter James 
Megszállott/ J. D. Robb 
Nyomasztó örökség/ Leslie L. Lawrence 

Szakkönyvek

A világ háborúja/ Nail, Ferguson 
A méhek világa/ Spürgin 
Magyar börtönpokol/ Szalai Vivien
Hírhedt diktátorok asszonyai/ Diane Ducret 
1001 otthoni gyógyír 
Teknősök/  Hartmut Wilke
Klímaváltozásról mindenkinek/ Harnos Zsolt 

Gyerekkönyvek

Az olimpia hőse/ Geronimo Stilton
A Szent Johanna Gimi/ Laura Leiner
Asztronautatörp/ Peyo
A vakond és a halacska/ Zdenek Miler- Katerina 
Miler
Narnia Krónikái/ C. S. Lewis

   Nógrádiné Vígh Krisztina
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EESZI-HÍREK

Szeptember végén   Csongrádon került meg-
rendezésre az idősek határokon átívelő kultu-
rális és művészeti vetélkedőjének (Ki mit tud?) 
megyei elődöntője. A rendezvényt a  Szociá-
lis Igazgatók és Szakemberek Magyarországi 
Egyesülete szervezte, és az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma támogatta. A Napraforgó Idősek 
Klubja három kategóriában képviseltette magát 
és egyben a településünket is.
A két nevezési kategóriában (előadó–művészet, 
képző- és iparművészet) közel ötven produkciót 
láthattak a résztvevők. Hallottunk  klasszikusok 
által  írt és saját verseket egyaránt. Láttunk szín-
padi  jeleneteket, népszokásokat. Szólt az ének, 
a citera, a tangóharmonika, a szintetizátor, a te-
kerőlant, a népi zenekar láttunk táncos  produk-
ciókat is. Megérkezésünkkor már szólt az élőze-
ne, sokan táncra is perdültek.
A színpad mellett képzőművészeti kiállítás káp-
ráztatott el bennünket a szebbnél szebb alko-
tásokkal. Ilyen sok ember kulturált kiszolgálását 
sportcsarnokban még nem tapasztaltuk. A te-
rem két végén álló asztalok tele voltak kávéval, 
üdítővel, ásványvízzel. Az ebéd is pillanatok alatt 
zajlott. A tányérok megteltek virslivel, fasírozot-
tal, savanyúsággal. Desszertként gyümölcsök-
ből és süteményekből válogathatott mindenki 
a saját ízlése szerint, közben élőzene szólt. A 
nap végére mindenki elfáradt az izgalomtól és 
a maratoni hosszúságúra nyúlt műsor befoga-
dásától. A zsűri visszavonult. Ismét  megszólalt 
a zene, és mindenkit táncra csábított. Közben 
(mialatt  Zomboron vígan sütött a nap) Csong-
rádon hatalmas vihar kerekedett. Kopogott az 
épület tetején az eső, az ablakokon vastagon 
hömpölygött a víz. Mi csak önfeledten táncol-
tunk, mulattunk, tudomást sem véve az időjá-
rásról. Igen ám, de egyik pillanatban az áram-
szolgáltatás megszűnt, a hangszerek, erősítők 
elcsendesedtek. Mi történt? A következő pilla-
natban bevonult az apátfalvi népi zenekar, és 
olyan lakodalmas hangulatot rendeztek, hogy 
ing és blúz nem maradt szárazon. Csatlakozott 
hozzájuk a tangóharmonikás és a tekerőlantos 
versenyző is, és természetesen azok a hangsze-
rek a zenekarokból, akik nem voltak kiszolgáltat-
va az elektronikának. 

Fantasztikus élményben volt részünk!

A zsűri már félhomályban tudta kiosztani  a dí-
jakat. Ezen a megmérettetésen nem csak a díja-
zottak nyertek, hanem mindannyian. Rengeteg 
élményt, szeretetet, művészeti  szépséget, kap-
csolatokat, és ezek mellett hatalmasat mulat-
tunk.
    Papp Mária
      résztvevő

CSONGRÁDI VETÉLKEDŐ - „EGY ÉLMÉNY VOLT”

A Nótafa népdalcsoport boldogi népdalokat adott elő: 

Cseh Istvánné,    Makra Jánosné,
Farkas Imréné,    Maszarovics Péterné,
Jankó Istvánné,    Ocskó Györgyné,
Kádár Jánosné,    Sirokmán Ferencné,
Kerekes Imréné,   Szabó Erzsébet,
Kerekes Mónika,   Szappanos Lajosné, 
Kerekes Sándorné,   Veréb János
Kohajda Rezsőné,      Papp Mária vezetésével

A Fürgelábak „Apácái”: 

Cseh Istvánné, 
Jankó Istvánné, 
Kádár Jánosné, 
Kerekes Imréné, 
Kis Róbertné, 
Makra Jánosné, 
Maszarovits Péterné, 
Sirokmán Ferencné, 
Szabó Erzsébet.

A Hajnalfény színjátszókör 
két képviselője:

Balázs Lászlóné,
Cseh Istvánné.

Elkísértek lelkes klubtagjaink:
Farkas Tiborné, 
Tóth Józsefné, 
Karika Lajosné, 
Szőke Istvánné, 
Zubán Zoltán Attiláné
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RENDŐRSÉGI HÍREK

RENDŐRSÉGI HÍREK - OKTÓBER
Az ENSZ 1991-ben hirdette meg az „Idősek Vi-
lágnapját”, és az óta a Föld szinte minden orszá-
gában megemlékeznek október elsején a szép-
korúakról. Demográfiai adatok szerint jelenleg 
a Földön körülbelül hatszázmillióra tehető az e 
korosztályhoz tartozók száma. Magyarországon 
hozzávetőleg minden ötödik ember időskorú-
nak számít, vagyis már betöltötte a hatvanadik 
életévet.

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság a vá-
rosi rendőrkapitányságokkal közösen kiemelt 
figyelmet fordít ezen korosztály, valamint az 
egyedül élők biztonságának megteremtésére. 
A „Nagyszüleink biztonsága” elnevezésű bűn-
megelőzési program évek óta sikerrel működik 
a nyugdíjas klubok meghívásainak eleget téve.
Az első és legfontosabb gondolat, hogy idősebb 
rokonainkra, ismerőseinkre, szomszédunkra fo-
lyamatosan kiemelt figyelmet kell fordítsunk. 
Hívjuk fel figyelmüket arra, hogy a lakókörnye-
zetükben feltűnő idegeneket kísérjék figyelem-
mel, esetleges közeledésüket egészséges bizal-
matlansággal fogadják.  Fontos hangsúlyozni, 
hogy otthonaik ajtaját minden esetben be kell 
zárni kulccsal, a becsukás nem nyújt megfelelő 
védelmet!
Házalókat, táskából áruló személyeket ne en-
gedjék be a lakásba. A tőlük való vásárlás is ko-
moly kockázattal járhat, mert lehet, hogy csa-
lóval állnak szemben. Amennyiben pénzváltás 
ürügyével csengetnek be hozzájuk, ajánlatos 
visszautasítani a kérést, mert előfordulhat, hogy 
hamis bankjegyet akarnak felváltatni, vagy trük-
kös tolvajokkal van dolguk. 

Ha a látogató hivatalos szervre hivatkozik, kér-
jék, hogy mutassa meg fényképes igazolvá-
nyát, jelvényét. Megtakarított pénzüket, éksze-
reiket, értékeiket minden esetben elzárva kell 
tartani. Az általuk értékesnek tartott tárgyakról 
ajánlatos listát vezetni, feltüntetve azon a leg-
fontosabb jellemzőket, paramétereket. 
Egy megbízható szomszéd nagyban hozzájá-
rulhat személyes biztonságukhoz, hisz adód-
hatnak olyan helyzetek, amikor az ilyen jellegű 
segítség nélkülözhetetlen. Szükség esetén pe-
dig, azonnal hívják a 107-es, 112-es segélyhí-
vókat! 

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság az 
„Idősek Világnapja” alkalmából 2013-ban el-
készített egy szépkorúaknak szóló prevenci-
ós plakátot. A brosúrát október hónapban a 
rendőrkapitányságok a hatvan év felettiek ál-
tal leglátogatottabb intézményekben fogják 
kihelyeztetni. Továbbá a TÁMOP 5.6.1.C/11-2 
„Csongrád megyei összefogás az áldozattá 
válás megelőzése és az áldozatsegítés érdeké-
ben” nyertes pályázat lehetőséget biztosított 
négy bűnmegelőzési film leforgatására, me-
lyek közül az egyik kifejezetten az idősek vé-
delme témában készült el.

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

A kiszombori sporthorgász Egyesület 800 
kilogramm méretes, fogható pontyot te-
lepített október elsején a Vályogos-tóba.
Reméljük, sok horgásznak okoztunk örö-
met, nyújtunk kellemes kikapcsolódást, 
szórakozást! 

    Kisfügedi László

„VÁLYOGOS” HÍREK
www.valyogos.hu

www.valyogos.com

HONISMERETI KIRÁNDULÁS
A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör a szege-
di Fogadalmi templomba szervezi újabb kirán-
dulását a kör tagjai és hivatalos pártolói részére.
Idegenvezetéssel, altemplom-és toronylátoga-
tással az önköltség a belépőkre 700 Ft. A busz 
INGYENES. 

 KÖSZÖNET
A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör tagsága 
köszöni a honismereti nap helyszíneinek biztosí-
tását támogatóinak:

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata,
Gabonakutató Nonprofit Kft. - Ella-ház,
Rónay-kúria.

A Helytörténeti Gyűjtemény kovácsműhelyének 
kialakításában irányítóként, tervezőként Borsi 
Sándor tevékenykedett, és segítségünkre vol-
tak: 
Községi Önkormányzat, 
Gabonakutató Nonprofit Kft. -Dénesmajor, 
Kőszegi Zoltán, 
Szász Tibor, 
Rácz Ferenc,
Tóth István,
Fejes Zoltán, 
Szűcs József

Mindenkinek köszönjük támogató segítségét. 
                                                                           Endrész Erzsébet
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Indulás: október 26-án, szombaton, 9 órakor a 
templom elől.

Jelentkezés és információ: 
06-30-499-8686-os telefonszámon, avagy a 
kzhonismeretikor@gmail.com levélcímen lehet.
    
    Endrész Erzsébet
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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   8.00-12.00, 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
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HIRDETÉSEK

Felelős kiadó: Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
Levelezési cím: 6775 Kiszombor, Szegedi u. 13.     
Lapzárta: 2013. október 4.     
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, Kunné Horváth Izabella, Nógrádiné Vígh Krisztina , 
Szabóné Vígh Erzsébet, Ulicsák-Szabó Ágnes, Varga Attila

 IMPRESSZUM 

KEDVES KISZOMBORIAK!

A  SAVANYÚSÁG KUCKÓ (KISZOMBOR , SZEGEDI u.17.) 
  nyitási időpontja : október 17.,csütörtök 7.30 h.  Kibővített kínálatunk:
 
 - SAVANYÚ KÁPOSZTA  ,  HASÁBLEVÉL és FORRÁZOTT LEVÉL ,
 - HÁZI JELLEGŰ SAVANYÚSÁGOK ,
 - HÁZI FELDOLGOZÁSÚ SERTÉSHÚSKÉSZÍTMÉNYEK: 
     füstölt kolbász, szalámi, szalonna, tepertő, töltelékes áru…

Várjuk kedves vásárlóinkat, megrendeléseiket!    

 Tel: 06 30 54 99 212

KEDVES  KISZOMBORIAK!

Kulturált helyszíneket biztosítunk családi-, baráti társaságok rendezvényei: születés-és névnapok, 
ballagások, osztálytalálkozók, árubemutatók, csapatépítő tréningek... számára. 
Távolról érkező rokonai, ismerősei részére kényelmes, modern szálláshelyeket kínálunk. 
A makói HAGYMATIKUM: gyógy-, termál-és élményfürdőbe 20%-os kedvezménnyel biztosítunk 
fürdőbelépőjegyet  vendégeinknek!      
Helyszínek: 

 

 

 ELÉRHETŐSÉGEK, SZÁLLÁSFOGLALÁS: 
               Tel.: 06-20/ 380-11-59 vagy  06-30/ 54-99-212      
                 Email:  kiszomborpanzio@gmail.com;    vizpart6775@gmail.com
                  Web:    www.falusihorgaszturizmus.hu
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