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önKORMÁnYZAtI HÍReK

 A KÉPvISeLŐ TeSTÜLeT 2013. oKTÓber 29-I ÜLÉSÉrŐL 
A legutóbbi soros ülését október 29-én 
tartotta a település képviselő-testülete. 
A polgármesteri jelentés keretében dön-
tött a Képviselő-testület az Ady endre 
Művelődési Ház fejlesztésére vonatkozó 
pályázat előkészítéséről.
ezt követően rendelettervezetek, döntési 
javaslatok napirend tárgyalásával folyta-
tódott az ülés.
A Képviselő-testület módosította a Kis-
zombori polgármesteri Hivatal Szerveze-
ti és Működési Szabályzatát.
ezután a Képviselő-testület döntött a 
Kiszomboron működő civil szervezetek 
2013. évi támogatására benyújtott pá-
lyázatokról. A Kiszombori Sporthorgász 
egyesületnek 170.000 Ft, a Kiszombori 
Községi Sportkörnek 1.530.000 Ft támo-
gatást biztosított.
A Képviselő-testület a Makó belterüle-
tén lévő szivattyúház tulajdonjogi hely-
zetének rendezése érdekében döntést 
hozott, mivel az ingatlan 607/10.000 
arányban Kiszombor nagyközség Önkor-
mányzat tulajdona.
ezt követően a Képviselő-testület dön-
tött arról, hogy a polgármesteri Hivatal 
részére számítástechnikai eszközök be-
szerzését támogatja.
A Képviselő-testület a 2014. évi kár-
tyanaptárak kiadását 19.050 Ft-tal támo-
gatja.
A következő napirendi pontban zárt ülés 
keretében a Képviselő-testület döntött a 
művelődésszervező álláshely betöltésé-
re benyújtott pályázatokról.
A Képviselő-testület Hegedűs Sándor pá-
lyázót nevezte ki határozatlan időtartam-
ra művelődésszervező közalkalmazotti 
munkakörbe.

Majd nyílt ülésen tudomásul vette a KTI 
Közlekedéstudományi Intézet nonprofit 
Kft. Dél-alföldi Közlekedésszervező Iroda 
vasúti közlekedéssel kapcsolatos tájékoz-
tatását.
ezt követően módosította a Makó és Tér-
sége Szennyvízcsatornázási Társulás Tár-
sulási Megállapodását.
A Képviselő-testület döntött az önkor-
mányzati tulajdonú, Kiszombor, Szegedi 
u. 5. szám alatti játszótérre 1 db játszótéri 
rugós játék pótlásáról, mivel vandál mó-
don ismeretlen tettesek megrongálták.
A következő napirendi pontban tájékoz-
tatót fogadott el Kiszombor nagyközség 
környezetének állapotáról, a közterületek 
rendjéről, a település környezetének ala-
kításában aktuális önkormányzati és la-
kossági feladatokról.
A Képviselő-testület ötödik napirend-
ként elfogadta a Kiszombor nagyközség 
Önkormányzata 2013. évi költségvetése 
háromnegyed éves teljesítéséről szóló 
tájékoztatót.
A Képviselő-testület utolsó napirendi 
pontként tárgyalta Kiszombor nagyköz-
ség Önkormányzata 2014. évi költségve-
tési koncepcióját, melyet elfogadott.
Majd közmeghallgatás keretében ismer-
tette az Önkormányzat 2014. évi költség-
vetési koncepcióját.
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ÓVODAI HÍReK

 nAPSÜTÉSeS ŐSZI nAPoK AZ ovIbAn 
Az október országszerte az idősek 
köszöntéséről szól. ennek kapcsán 
október 16-án, délután szeretettel 
hívtuk meg nyugdíjas dolgozóinkat 
az oviba. Már hosszú ideje így van ez 
minden évben, hagyománnyá téve a 
régi és a jelenlegi dolgozók találkozá-
sát. nyugdíjasaink csillogó tekintettel 
nézték az ovisok rövid köszöntőjét, és 
örömmel hallgatták a verseket, éne-
keket. Az is hagyománnyá vált, hogy 
már nemcsak mi, hanem ők is valami 
finomsággal kedveskednek, és fehér 
asztalnál, kötetlen beszélgetéssel 
folytatódik a délután. Az idei találko-
zóban rendhagyó volt, hogy kiemel-
ve köszönthettük Molnár Istvánné 
Ilikét - óvodánk volt vezetőjét - abból 
az alkalomból, hogy 50 évvel ezelőtt 
kapta meg diplomáját, aki ez alka-
lomból kiadott arany díszdiplomáját 
szeptemberben, ünnepélyes keretek 
között vehette át.
október 22-én „Kincs van a kezem-
ben” címmel, ismét nagyszülős dé-
lelőttöt szerveztünk. e programunk 
már több éves hagyomány nálunk, 
melyet a nagyik is jól tudnak és is-
mernek. Most is nagyon várták már. 
napokkal előtte kérdezgették, hogy 
mi lesz? - mit fogunk csinálni? - hoz-
zanak-e valamit. Most belépő is 
volt: egy-egy kavics. Az összegyűlt 
kavicsokat a gyerekek a csoportok-
ban befestették pirosra, majd a nap 
fénypontjaként egy hatalmas szívet 
formáztak belőle az udvaron, a nagy-
szülők-unokák közötti különleges 
kapcsolat szimbólumaként.
A délelőtt java része a csoportokban 
folyó közös tevékenységekkel teltek. 
Minden csoportban más-más volt a 
kincs aznap. egyik csoportban pél-
dául hulladékokat újrafelhasználva 
készítettek különböző dísz- és hasz-
nálati tárgyakat. Máshol az ősz ter-
ményeiből alkottak. Másik csoport 
fűben-fában találta meg az értéket, 
és voltak, akik az ilyenkor termett 
zöldségekből készítettek vitamindús 
salátákat.

Az egész délelőtt hangos és szorgos 
forgataggal, finom sütemények illa-
tával és unokák-nagyszülők szerető 
együttlétével volt teljes. A folyosót 
a „barkács manók” őszi kiállítása tet-
te még hangulatosabbá. Az időjárás 
is kegyes volt hozzánk, így a napsü-
téses udvarunkon tudtuk folytatni 
a délelőttöt. Itt a „Táncoló talpak” 
gyermek-tánccsoport adott elő egy 
kedves és szívmelengető koreográfi-
át. végül az unokák egy megható kis 
verssel köszöntötték a legnagyobb 
kincsünket, a nagyszülőket.
együttlétünk zárásaként egy nagy-
mama köszönte meg munkánkat, 
ami igazi meglepetés és kellemes 
visszajelzés volt számunkra is. De, 
hogy ne csak beszéljünk arról, hogy 
milyen nagy kincsnek tekintjük mi a 
nagyszülő-unoka kapcsolatot, egy 
időszaki kiállításban igyekeztünk 
megmutatni saját kincseinket az ér-
deklődőknek. A kiállításon mi - az ovi 
dolgozói - mutattuk be egy-két tár-
gyon és néhány íráson keresztül saját 
kincseinket. Azt hogyan emlékezünk 
mi a nagyszüleinkre, mi milyen kin-
cseket őrzünk tőlük, róluk, mennyi 
minden van, amit nekik köszönhe-
tünk. Kincset érő délelőtt volt.  
A jó időt kihasználva minden csoport 
hosszabb-rövidebb kirándulásokra 
indult a verőfényes októberben, a 
közeli vályogos-tóhoz, a töltésre, 
kiskertekbe - tökszedésre, - papri-
kaszedésre, - dióverésre, a makói 
lombkoronasétányra.

A Ficánka csoport óvónői a mező-
hegyesi kirándulásuk tapasztalatait 
osztja meg most a kedves olvasókkal.

Miután szomorúan szembesültünk 
azzal a ténnyel, hogy még több gyer-
mek nem ült a vonaton, elhatároztuk, 
hogy vonattal kirándulunk Mezőhe-
gyesre a Ménes birtokra. október 24-
én csodálatos őszi napon indult el a 
csoport. először megtekintettük a 
híres nónius lovakat a 200 éves istál-
lóban, majd a kocsimúzeum és a híres 
platánfa megcsodálása után puszta-
busszal várost is néztünk. végül egy 
jó kis játszóterezés zárta a délelőttöt.
Sok fotót készítettünk, melyek a jó 
hangulatunkról is árulkodnak. ezeket 
visszanézve ismét újraéltük közös él-
ményeinket, melyekről még napokig 
és sokat beszélgettünk. Csodás él-
mény volt mindannyiunknak.

Tudvalevő, hogy ebben a nevelési 
évben kiemelten foglalkozunk a kör-
nyezettudatos magatartás alakításá-
val. ezért az előző évekhez hasonló-
an, idén októberben is gyűjtöttük a 
papírt. A PeT –palackokat továbbra is 
várjuk az oviba - egész novemberben 
- melyeket összetaposott formában 
a kihelyezett gyűjtőkben lehet elhe-
lyezni.

Az óvoda dolgozói
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ISKOLAI HÍReK

 ISKoLAI híreK 
Az idei szeptemberi iskolakezdés 
azok számára is érdekes lehet, akik-
nek nincs közvetlen családtagja az 
érintettek között, s „csak” kiszombori 
állampolgárként kísérik figyelemmel 
az oktatásban lezajló változásokat. 
338 fővel kezdtük a szeptembert, ha-
sonlóan a tavalyihoz. Intézményfenn-
tartónk a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ Makói Tankerülete.
Már négy évfolyamon -1.2.5.6.- heti 5 
testnevelés órán edzhetik testüket a 
diákok, eddig csak fele ennyi idő állt 
a rendelkezésükre. Az első és ötödik 
osztályosok - szüleik nyilatkozatainak 
megfelelően, erkölcstant vagy hit- és 
erkölcstant tanulnak. Tanárok, refor-
mátus és római katolikus hitoktatók 
segítségével valósul meg az oktatás. 
Felmenő rendszerben vezetjük be a 
többi évfolyamon ezt a tantárgyat. A 
szülők választása egy évre szól, min-
den év májusában meg kell ismételni 
a nyilatkozatot. ekkor lehet megvál-
toztatni az előző évi döntést.
Megváltoztak a délutáni foglalkozá-
sok. Felső tagozaton a szaktanárok 
negyed 3-tól várják azokat a tanuló-
kat, akik délutánra bennmaradnak, és 
segítenek nekik a házi feladat elkészí-
tésében, az órai tananyag megérté-
sében. A gyerekek így hozzászoknak 
a délutánok tartalmas időbeosztásá-
hoz, tanulnak tanulni a pedagógu-
soktól. ha minden tantárgyból nem 
is készül el a lecke, tapasztalataink 
szerint igen nagy segítséget jelent a 
dolgozó családoknak, hogy ennyivel 
kevesebb marad otthonra. 
Szeptembertől lehetőség nyílt külön 
fejlesztő foglalkozások megtartásá-
ra is, melyek létszáma 1-3-5 fő lehet. 
Segítség azok számára, akik beteg-
ség miatt lemaradtak a tananyaggal, 
vagy nem sajátos nevelési igényűek, 
de szükségük lenne egy kiscsoportos 
„ráerősítésre”. ezeken az órákon te-
hetséget is gondozunk, tanulmányi 
versenyekre készítjük fel a diákokat.
Újdonság, hogy szakköreink 16.00-ig 
befejeződnek, így jobban meg tu-
dunk osztozni a művészeti iskola pe-
dagógusaival, logopédussal, gyógy-
pedagógussal.

eddig csak angol tantárgyból tanul-
tak osztálybontásban a gyerekek, 
(egy időben két tanár foglalkozik a 
gyerekekkel), az idei évtől kezdve az 
5. évfolyamon a matematikát és a 
magyar nyelv és irodalmat is így sa-
játítják el a diákok. A csoportok meg-
alkotásánál figyelembe vettük egyéni 
képességeiket, és ennek megfelelően 
képeztünk osztályon belül két cso-
portot. Mindenkinek nagyon tetszik 
ez a rendszer, hiszen sokkal több idő 
jut egy főre, több alkalom nyílik az 
egyéni szóbeli megnyilatkozásokra.
Az idei év tantestületünk létszámának 
növekedését is hozta nekünk. Ketten 
mentek el szülési szabadságra (nagy-
György Ágnes és Peralta bényei vik-
tória), két tanárnő néhány hónapig 
műtét miatt nincs velünk, valamint a 
megnövekedett óraszámok miatt ér-
keztek új kollégák. 
A szeptember csendesen, de nem 
eseménytelenül telt. belerázódtunk 
a számunkra új „A” és „b” órarendbe, 
szülői értekezleteken megbeszéltük 
a legfontosabb éves feladatainkat, a 
nyolcadikos tanulók szülei találkoz-
hattak a makói középiskolák vezető-
ivel, akik igyekeztek bemutatni saját 
intézményüket. 
októberben 14 ballagó diákunkkal 
részt vettünk Szegeden a szakmák 
színházának délutánján, ahol Jordán 
Tamás színtársulata segítségével 
ismerkedhettünk meg különböző 
foglalkozásokkal. bejártuk az Agóra 
épületét, felfedeztük milyen lehető-
ségeket nyújt a gyerekeknek.

régi szokás, hogy október közepe 
táján meghívjuk nyugdíjas dolgozó-
inkat, és eltöltünk velük egy kellemes 
délutánt. Az idén sem volt ez más-
képp. Diákjaink ez évben is megható 
és egyben szórakoztató műsorral 
kedveskedtek nekik. A hátralévő 
időben áttekintettük mi változott ta-
valy óta. A idei év egyik legnagyobb 
újdonsága volt számukra az elektro-
nikus napló, ami teljesen kiváltotta 
a papír alapút.  (Érzéseink szerint is a 
digitális korszak ezzel lezárt egy év-
százados rendszert.) Természetesen 
nem maradhattak el a sztorizgatások, 
kellemes, humoros történetek fele-
levenítése, megemlékezés a közel-
múltban elhunyt kedves kollégákról. 
Mindenki megígérte, hogy jövőre, 
ugyanitt, ugyanekkor!
Az őszi szünet beköszönte előtt 
rendeztük meg Dózsa évünk első 
nagy programját, az akadályversenyt, 
melyet a jubileumi esztendőnek 
szenteltünk. névadónk halálának 
500. évfordulójáról emlékezünk az 
idei tanévben. ez határozta meg 
a megmérettetés elméleti részét. 
Mindkét tagozaton a diákoknak 
előzetes feladatokkal kellett készülni 
erdélyi nagy városokból, hírességeik-
ről, eseményeikből. A sportos fel-
adatokat is ezekből a témakörökből 
merítettük, így elmondhatjuk, hogy 
történelmi akadályokat küzdöttek le 
tanulóink.
Az előttünk álló 7 hét sok mindent 
tartogat, Trapp-nap, Mikulás, nyílt 
nap, karácsonyi műsor. Technikai 
okok miatt az iskolabált január má-
sodik felében rendezzük meg, amiről 
még mindenkit tájékoztatni fogunk. 
reméljük, találkozni fogunk, várjuk 
kedves vendégeinket!

Szabóné vígh erzsébet
                igazgató
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eeSZI-HÍReK

 LÁToGATÓbAn A FÖLDeÁKI IDŐSeK KLubJÁbAn!
2013. szeptember 30-án a földeá-
ki idősek klubjába kaptunk meg-
hívást  -az Idősek világnapja alkal-
mából-  az együttes ünneplésre. 
Az időjárás ugyan nem volt ke-
gyes hozzánk, de örömmel men-
tünk. nagy szeretettel fogadtak 
bennünket, már vártak a buszme-
gállóban. A művelődési házban 
gyönyörűen megterített asztalok 
- szendvicsekkel, süteményekkel, 
üdítőkkel - fogadtak bennünket. 
A földeáki intézmény vezetőnő 
köszöntőt mondott. A roskadozó 
asztal részét képezte a földeáki

klubtagok saját kezűleg, részünk-
re készített ajándékai is. egy vers 
elhangzása után, a helyi népdal-
kör kezdett szebbnél szebb nó-
tákat énekelni citera kísérettel. A 
négytagú citerazenekar valamint 
a köcsögdudás jókedvre derített 
mindenkit, egy kicsit elérzéke-
nyültünk, meghatódtunk, ahogy 
fiatalokat is megszégyenítő lelke-
sedéssel muzsikáltak. Jó volt lát-
ni, hallani őket. A műsor végén a 
vezetőnő átkalauzolt bennünket a 
helyi könyvtárba, ahol a művelő-

dési ház vezetője röviden beszélt 
a könyvtárban történő esemé-
nyekről, a sokrétű programokról.  
visszatérve az ünnepi asztalhoz 
egy rövid beszélgetésre maradt 
még idő a busz visszaindulásáig. A 
két klub közötti kapcsolat további 
fenntartása-ápolása érdekében 
meghívtuk a földeáki testvér klub-
tagokat a farsangi mulatságunkra, 
melyet elfogadtak. vidám hangu-
latban telt az egész napunk, mely-
re még sokáig emlékezni fogunk.

 Farkas Imréné 
      napraforgó Idősek Klubja

Ismét eltelt egy év és közösen te-
kinthetünk vissza az eddigi évtize-
dekre.
Minden évnek megvolt a maga 
saját csodája. nem volt könnyű 
az életkezdés, a családalapítás, a 
gyermekek nevelése, iskoláztatá-
sa, és önálló életük megkezdésé-
nek támogatása. 
nem egyszerűek a mai hétközna-
pok sem, küzdeni a betegséggel, 
a magánnyal vagy a szorongással.
Ám mégis vannak barátok, roko-
nok, gyerekek, unokák, akik tisz-
telik és becsülik az elmúlt évek 
erőfeszítéseit. Szeretetükkel, 
rajongásukkal, csicsergésükkel, 
nyüzsgésükkel kitöltik a hétköz-
napokat, nem egy esetben újabb 
feladatokat állítva Önök elé.

Korunkat ne a naptár számlálja, 
hanem a lelkünk mutassa meg 
mennyinek érezzük magunkat.  
Szemünkben a szeretet, arcunkon 
mosoly. Az életszeretet, a kedves-
ség és a bölcsesség mindenkit fia-
talon tart. nem számít az ősz haj, 
a ráncok, fiatalságuk belülről árad.
Köszönjük a példamutatást, em-
beri értéket, az életbölcsességet, 
tapasztalataikat, melyeket átad-
tak nekünk. Köszönjük féltésüket, 
törődésüket, gondoskodásukat, a 
sok fáradozást!
Kívánjuk Önöknek, hogy család-
tagjaik szeretete aranyozza be 
hétköznapjaikat és ünnepeiket, 
ajándékozzák meg Önöket vidám-
sággal, békességgel, figyelmük-
kel, szeretetükkel!

 
KÖSZÖnTŐ IDŐSeK vILÁGnAPJA ALKAKLMÁbÓL

Márai Sándor: Ajándék

És mégis, ma is, így is,
örökké mennyit ad az élet!
Csendesen adja, két kézzel,

a reggelt és a délutánt,
az alkonyt és a csillagokat,

a fák fülledt illatát,
a folyó zöld hullámát,

egy emberi szempár visszfényét,
a magányt és a lármát!

Mennyit ad, 
milyen gazdag vagyok,

minden napszakban,
minden pillanatban!

Ajándék ez,
csodálatos ajándék.

A földig hajolok,
úgy köszönöm meg.

A 2013. október 4. napján  az Ady endre Művelődési házban a TALenT 
Tehetségkutató Énekstúdió és a nAPrAForGÓ Idősek Klubja által nyúj-
tott  színvonalas előadást ezúton is köszönjük az előadóknak.

    nappali ellátás dolgozói
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KönYVtÁRI HÍReK

 KÖnYvTÁrI híreK 
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2006-
ban mind tartalmában, mind formájában 
egységessé alakította az országos Könyvtári 
napok eseményeit, mely programsorozatra or-
szágosan október elején került sor a nemzeti 
Kulturális Alap támogatásával. Az elmúlt évek 
hagyományait követve a kiszombori könyvtár 
is csatlakozott a programsorozathoz. október 
8- án az országos Könyvtári napok keretén be-
lül vendégünk volt dr. Karancsi Zoltán a Szegedi 
Tudományegyetem Földrajz és Ökoturisztikai 
Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense, 
aki a 7. osztálynak tartott előadást a sivatagok és 
az esőerdők csodálatos világáról.

nógrádiné vígh Krisztina
          könyvtáros

Közönségtalálkozó 
Schäffer erzsébet 

íróval, újságíróval, a nők Lapja főmunkatársával

2013. november 25- én 17- kor a

 Kiszombori Közművelődési 
Könyvtárban. 

barangoljunk együtt életek és sorsok 
élményszerű világában a 
Prima Primissima díjas és 

Pulitzer-emlékdíjas írónővel!

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt a 
könyvtárban! 

A közönségtalálkozó IngYeneS.
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HOnISMeRetI HÍReK

 honISMereTI híreK - noveMber 
HeLYtöRtÉnetI gYűjteMÉnY

Köszönjük a Gera család, Gera Ádám, Sza-
bó István felajánlását, amellyel gazdagí-
tották gyűjteményünket.

A KöZSÉg ADVentI KOSZORújA

Az adventi koszorú és a betlehemállítás 
november 29-30-án, pénteken-szomba-
ton történik majd az önkormányzat és a 
honismereti kör rendezésében,

ill. december 1-jén, vasárnap a szentmi-
se, szentelés, iskolai néptáncosok mű-
sora, első gyertya gyújtása az adventi 
koszorún, az aranykapu vásár az elmúlt 
évek gyakorlata szerint.

ekkor lesz az apró ajándékok vására, s 
lehet támogatni a civil szervezeteket, in-
tézményeket a jótékonysági vásárlással.

A község adventi koszorújának állításá-
hoz, díszítéséhez fenyőágakat keresünk, 
esetleg szép díszeket, ehhez kérünk se-
gítséget, esetleges felajánlásokat.

A honismereti kör tagsága

tISZtújÍtÁS

2013. november 6-án került sor a hon-
ismereti kör tisztújító közgyűlésére. Az 
eddigi vezetőket a tagság megtisztelte 
bizalmával újra.
elnök: endrész erzsébet, elnökhelyettes: 
badicsné Szikszai Zsuzsanna, titkár: nagy 
Lőrinc, gazdaságvezető: Süliné rácz emő-
ke.

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
6900 Makó, 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

polgárőrség Kiszombor Kiszombor, nagyszentmiklósi 
u. 9 06-30/464-35-89

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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FOntOS üZeneteK

 vÉDŐnŐI LevÉL 
Kedves Hölgyeim!

október az emlőrák elleni küzdelem hónapja, de úgy 
gondolom, hogy ez egész évben fontos feladat. 
Az emlőrák a nők körében a második leggyakoribb 
daganattípus. 2012-ben 7745 új beteget regisztrál-
tak, és az a szám évről évre nő. Leggyakrabban az 
55-75 év közötti korosztályban fordul elő, azonban 
az elmúlt évben is 47 esetben 30 év alatti nőnél diag-
nosztizáltak rosszindulatú emlődaganatot. 
ezúton szeretném felhívni a figyelmüket, hogy az 
időben felismert esetek 100%-ban gyógyíthatóak, 
mégis évente kb. 2300 nő hal meg emlőrák követ-
keztében.

Mik a tünetei? 

A leggyakoribb kezdő tünet az emlő állományában 
tapintható, általában körülhatárolt csomó, amely 
többnyire fájdalmatlan. A betegség előrehaladtával 
a daganatos emlő alakja és mérete megváltozik. Az 
emlőből váladék távozhat. A daganat összenőhet 
a bőrrel, ami behúzódásokat okoz, az emlőbimbót 
befelé fordítja. ha már szemmel látható tünetei van-
nak nagy valószínűséggel más szervek is érintettek 
lehetnek, tehát nehezebben gyógyítható.

Hogyan lehet időben felismerni?

40 éves kor fölött javasolt rendszeresen mammo-
gráfiai vizsgálaton részt venni, azonban az sem 
helyettesítheti a rendszeres önvizsgálatot, melyet 
havonta egyszer érdemes végezni. ha ennek során 
bármi rendellenességet tapasztal (csomó, behúzó-
dás, méretbeli változás), azonnal forduljon orvoshoz! 
nőgyógyászati vizsgálat alkalmával is kérje az emlő 
fizikai vizsgálatát.

Az önvizsgálat menetéről tájékoztatót tartok 
2013. november 25-én 16 órai kezdettel a 

Védőnői Szolgálatnál.

Kozma Anikó
              védőnő

javasolt oldalak: 
http://www.mellrakellen.hu/mellrakellen/emlo_onvizsgalat.html
http://www.rakliga.hu/korai-felismeres/az-emlo-oenvizsgalata.html

2013. október 25-én a régi művelődési házban 
(nagyszetnmiklósi út 9.) a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal szervezésében a Kato-
likus Karitász közreműködésével 261 család ré-
szére jutott Kiszomboron élelmiszercsomag. 
Köszönettel tartozunk Szirbik Imre vállalkozó-
nak, aki saját költségén az élelmiszercsomago-
kat Kiszomborra szállította.

jÓtÉKOnYSÁg!

KÓBOR eBeK BeFOgÁSA
Kiszombor nagyközség Önkormányzata folya-
matosan végzi a kóbor ebek befogását. Akinek 
befogták kedvencét, az kérjük érdeklődjön a 
Konrád Lorenz Természet és Állatvédő egyesü-
letnél a 6638 Mártély, tanya u. 114. szám alatti 
telephelyen (tel.: 06/70-431-61-32).
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tÁjÉKOZtAtÁS
A SZOCIÁLIS CÉLú tűZIFA tÁMOgAtÁSRÓL

A helyi önkormányzatok szociális célú tűzi-
fa-vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támoga-
tásáról szóló 57/2013. (X. 4.) bM rendelet alap-
ján Kiszombor nagyközség Önkormányzata 
2.449.982 Ft támogatásban részesült. A tűzifa 
árának egy részét és a szállítás teljes díját az ön-
kormányzat finanszírozza, így az állami támoga-
tást további 1.022.350 Ft összeggel egészíti ki. 
A kiegészítő támogatás és az önerő együttesen 
nyújt fedezetet a településen szociálisan rá-
szorulók részére biztosítandó tűzifa megvásár-
lásához. A rászorulók ellenszolgáltatás nélkül 
jogosultak a tűzifára, a rászorultság feltételeit a 
képviselő-testület helyi rendeletben szabályoz-
za. Az önkormányzat részére - az előző éveknek 
megfelelően - a DALeRD Délalföldi erdészeti 
Zrt. szállítja a tűzifát, melynek kiosztása a szállí-
tás ütemezésétől függ.

Szegvári ernőné 
               polgármester
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