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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

 A KÉPVISELŐ TESTÜLET ÜLÉSEIRŐL RÖVIDEN 

 LAKOSSÁgI FELhíVÁS
Tisztelt kiszombori Lakosság!
ha az ember bajban van, szinte minden másodperc számíthat. ha otthon ér a baj, akkor pedig ez az elv hatványozottan 
jelentkezik. 
Ezért fontos, hogy a házakon jól láthatóan fel legyen tüntetve a házszám, hiszen a mentők, a tűzoltók vagy a ren-
dőrség emberei így azonnal a megadott címre érkezhetnek, és fontos perceket nyerhetnek a bajbajutottak számára.
Kérjük a kedves lakosságot, hogy házaikra jól látható helyre helyezzék ki a házszámot, ezzel is megkönnyítve a 
segítség érkezését!          

hegedűs Sándor

 

2014. február 4. napján tartott soros ülésen a képviselő-testület 
a polgármesteri jelentés elfogadását követően a rendeletterve-
zetek, döntési javaslatok napirendet tárgyalta. 
Egyetértett az Országzászló felújításával kapcsolatos kezdemé-
nyezéssel. A testület ezt oly módon kívánja elsődlegesen megva-
lósítani, hogy az Országzászló helyreállítása az első világháború 
történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, 
helyreállítása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és 
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt pályázat kere-
tében, az első világháborús emlékmű felújításával egyidejűleg, 
annak részeként történne meg.
A harmadik napirend az Önkormányzat 2014. évi költségvetési 
rendelettervezetének megvitatása volt. Az I. változatát alkalmas-
nak tartotta arra a testület, hogy Kiszombor Nagyközség Önkor-
mányzata 2014 évi költségvetése tervezete előterjesztéseként a 
február 25-ei ülésén tárgyalja azzal, hogy figyelembe kell venni 
a költségvetési szervek vezetőivel és munkatársaival megtartott 
egyeztető tárgyaláson az intézmények részéről jelzett, többletki-
adással járó méltányolható igényeket.

2014. február 12. napján a képviselő-testület rendkívüli ülést tar-
tott, melynek során döntést hozott arról, hogy pályázatot kíván 
benyújtani az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó 
fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól 
szóló 4/2014.(I. 31.) BM rendelet alapján az Önkormányzat tulaj-
donát képező Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napközi-
otthonos Óvoda (6775 Kiszombor, József A. u. 19.) felújítására, 
fejlesztésére. A pályázat összköltsége: 16.362.308 Ft, igényelt 
támogatás: 13.089.845 Ft, önerő: 3.272.463 Ft. A pályázat kere-
tében kiépítésre kerülhet egy hálózati napelemes rendszer, vala-
mint használati melegvíz-készítő napkollektoros rendszer.

A következő soros testületi ülés február 25-én került megtar-
tásra. A polgármesteri jelentést követően rendelettervezetek, 
döntési javaslatok napirend tárgyalásával folytatódott az ülés, 
melynek keretében a testület:
- módosította 
• az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
6/2013.(II. 27.) önkormányzati rendeletét, továbbá
 •a Kiszombori Polgármesteri hivatal Alapító Okiratát, 
valamint 
• Szervezeti és Működési Szabályzatát;
 döntött arról, hogy 
• a Makó-Térségi Víziközmű Kft. által megvételre felaján-
lott rendszerfüggetlen víziközmű-elemeket a víziközmű-szol-
gáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 7. § (3) bekezdés 
alapján megvásárolja könyvszerinti nettó értéken,

-• pályázatot nyújt be az első világháború történelmi em-
lékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása 
témában az Önkormányzat tulajdonában lévő Kiszombor, Szent 
István tér 1151. hrsz.-ú ingatlanon lévő első világháborús emlék-
mű restaurálására vonatkozóan, mellyel kapcsolatban felkérte 
a polgármestert, hogy szerezzen be árajánlatokat, és terjessze 
azokat a képviselő-testület elé,
• támogatja a Kiszombori Szociális és gyermekjóléti In-
tézmény nyári játszóház megvalósítására vonatkozó pályázatá-
nak benyújtását,
• az óvodavezető keresetkiegészítésben részesüljön, va-
lamint 
• az óvoda bérkerete megemelésre kerüljön 9.790 Ft/hó 
összegben, 2014. március 1. napjától 2014. június 30. napjáig;
- megválasztotta a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tör-
vény (a továbbiakban: Ve.) 24. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva – figyelemmel a Ve. 17. § (1) bekezdés a) 
pontjában, valamint a 18. §-ában foglaltakra – Kiszombor nagy-
községben működő 4 szavazókör szavazatszámláló bizottsága 
tagjait és póttagjait – a helyi Választási Iroda vezetője javaslata 
alapján;
- tudomásul vette Medgyesi Pál, a Makó-Térségi Víziközmű Kft. 
vezérigazgatójának tájékoztatóját;
- meghatározta az adósságkonszolidációban részt nem vett tele-
pülési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról szóló 10/2014.
(II. 19.) BM-rendelet (a továbbiakban: BM-rendelet) alapján be-
nyújtható támogatási igény célterületeit, mely szerint támo-
gatási igényét a BM-rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontjában 
meghatározott célterületre, önkormányzati tulajdonban lévő 
épületek felújítására, fejlesztésére, energetikai korszerűsítésére 
vonatkozóan kívánja benyújtani, a BM-rendelet alapján a támo-
gatás mértéke 3 001–5 000 fő lakosságszám közötti település, 
így Kiszombor esetében 112 millió Ft;
- határozott arról, hogy a megyei önkormányzati tartalékból 
nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támo-
gatásokról szóló 7/2014.(I. 31.) BM-rendelet alapján pályázatot 
nyújt be a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzé-
sét szolgáló 2014. évi kiegészítő támogatásra.
Az utolsó napirendi pont keretében - a képviselő-testület bizott-
ságai véleményének ismeretében - megalkotta az Önkormány-
zat 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletét. 
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ÓVODAI HÍREK

 SZíNES NAPOK AZ OVIBAN 
Február 20-án különleges napra ébredtünk. Öt-
letesebbnél ötletesebb jelmezekbe bújva érkez-
tek oviba a gyerekek, hiszen FARSANgOZTUNK, 
közösen elzavartuk a telet. A kedves szülőknek 
köszönhetően mindenféle finomság is került 
az asztalokra, ezen a héten pedig minden cso-
portban készült farsangi fánk is  a gyerekek nagy 
örömére. Volt ahol lovagi feladatokat kellett 
végezni a királyi lakoma előtt, sokan a „kifutón” 
mutatkoztak be társaiknak, a fergeteges tánco-
lás azonban egyik csoportban sem maradt el.

Még a nevelési év elején elhatároztuk, hogy 
minden év február 25-én - az óvodánk alapítá-
sának évfordulóján – megemlékezünk az ovi 
szülinapjáról. A 131. szülinapot egy kedves kis 
műsorral kísérve ünnepelte meg az óvoda apra-
ja-nagyja. Reggel már az ovirádió hangolta rá az 
apróságokat erre az alkalomra, az óvoda dalos 
pacsirtái pedig egy dalos játékkal készültek, és 
képek felmutogatásával kísérve adták elő az ud-
varon mindenkinek a nagy figyelmet és kiváló 
ritmusérzéket is igénylő dalukat.

Szép színfoltja volt az eseménynek az is, amikor 
néhány - a versmondásban ügyes kisgyermek, 
szülinapi verset mondott el, majd egy jó nagy 
körbe állva egy - egy papírgyertyát emelt fel 
minden kisgyermek és felnőtt- így jelképesen 
131 szál gyertya égett, mintha egy tortán ennyi 
gyertya lenne. Természetesen egy kis szülina-
pos édesség sem maradt el az ebéd után.

Február 26-ára meghívtuk az oviba a leendő ta-
nító néniket, akik örömmel el is fogadták a meg-
hívásunkat, és egész délelőtt felváltva megláto-
gatták valamennyi csoportunkban az iskolába 
készülő gyermekeket. Évek óta jól bevált szokás-
sá vált ez az ismerkedési forma, mert a gyerme-
kek így már ismerősként tekintenek majd rájuk 
szeptemberben.
A tanítók sem jöttek üres kézzel, mert minden 
tanköteles korú gyermeknek egy meghívót hoz-
tak március 6-ra így legközelebb már az iskolá-
ban találkozhatnak ismét (most már szüleikkel 
együtt), hogy az épületről és az iskola hangula-
táról is tapasztalatokat szerezzenek.

   Börcsökné Balázs Márta, 
    óvodavezető
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ISKOLAI HÍREK

 KÖSZÖNET
Tisztelt Kiszomboriak!

Szeretném megköszönni a támogatását mindazok-
nak, akik az adójuk 1%-át A „Kiszombori Diákokért” 
Alapítványnak ajánlották (ajánlják) fel, és egyben tá-
jékoztatni szeretném Önöket az Alapítvány munká-
járól, azért, hogy Önök betekintést nyerjenek abba, 
hogy az Önök által felajánlott adójuk 1%-ából, illet-
ve egyéb adományokból, támogatásokból befolyó 
javak mire fordítódnak. Úgy érzem, hogy természe-
tes dolog az, hogy mindenki szeretné tudni, hogy az 
általa befizetett támogatás jó helyre került-e? Mind 
magam és a kuratórium nevében azt hiszem, bátran 
mondhatom, hogy a lehető legjobb helyre került.
Ezen kívül az ösztöndíj rendszerünk keretében 
65 000 Ft kerül kiosztásra, melyben az idén 13

tanuló érintett (5 000 Ft/fő - 65 000 Ft), köz-
tük többen olyanok is, akik közepes tanulmá-
nyi eredménnyel rendelkeznek, de kitartó, szor-
galmas munkájuknak köszönhetően „tanulós” 
tantárgyakból javítanak félévről évvégére, amel-
lett, hogy példás a szorgalmuk és a magatartásuk.
Amennyiben az idei adóbevallásukban is Alapít-
ványunkon keresztül a gyermekeiknek szeret-
nék felajánlani adójuk 1%-át, akkor adóbevallá-
sukban a következő adatokat kell szerepeltetni:
A kedvezményezett adószáma: 18457043 – 1 – 06
Bízva abban, hogy az 1%-ból származó bevételünk 
nem csökken, garantálhatom, hogy az eddigi támo-
gatásokat a fent említett rendezvényekre, progra-
mokra, továbbra is rendelkezésre tudjuk bocsátani, 
valamint az új kezdeményezéseket támogatni tudjuk.
 
    Nagy Róbert
           kuratóriumi elnök

Az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerinti kiadások 2013. évben:

• Trapp-nap (egész iskolát megmozgató sportnap)     34 000 Ft
• „Dózsa-vágta” futóverseny 1-8. osztályig      36 000 Ft
• helyi angol verseny         40 000 Ft
• Iskolai farsang          10 000 Ft
• Minifoci-kupa jutalmazása        10 000 Ft
• gyermeknapi horgászverseny       40 000 Ft
• Regionális értő-olvasási verseny jutalmazása     24 000 Ft
• Tanulmányi versenyek nevezési díjainak befizetése     35 000 Ft
• Dózsa-napok lebonyolítása, jutalmazása      20 000 Ft
• Év végi kiemelkedő tanulók jutalmazása                150 000 Ft

 KÖNYVTÁRI híREK 
Hagyományainkhoz híven újabb könyvajánlóval kedveskedünk régi és leendő olvasóinknak.

Szépirodalom

Viharhegy/ Evans, Nicholas
Szellemjárás/ Titchmars, Alan
Csábítások szigete/ Fox, Victoria
A temesvári lány/ Schaffer Erzsébet
Toronyiránt/ Schaffer Erzsébet
Éjszakai műszak/ Robert, Nora
Démoni suttogás/ Carrisi, Donato
A bába nyomában/ Ebert, Sabine
hemingway lánya/ Robuck, Erika
Séták apámmal/ Popper gábor

Szakkönyvek

Babapszichológia/ Vida Ágnes
Születés könyv: babára várva/ Dr. gasztonyi 
Zoltán
Kamaszkor körül/ Vekerdy Tamás
Lányos apák kézikönyve/ V. Kulcsár Ildikó
A kiút/ Dr. Csernus Imre
A zöldségek táplálkozás- élettani hatásai és 
receptek/ Szelekovszky Rita
A gyümölcsök táplálkozás- élettani hatásai és 
receptek/ Szelekovszky Rita
Tetoválások: Szimbólumok és írásjelek/ Alba, 
Noemi Marcos
Az atombomba  története/ Rhodes, Richard
Vidám termésfigurák/ Pedewilla, Pia

gyermek- és ifjúsági irodalom

Az anyu én vagyok/ Nógrádi gábor
Kengu elrablása/ Nógrádi gábor
Klaudia és az új gimi/ Fedina Lídia
Az elvarázsolt egérkisasszony/ Bálint 
Ágnes
hógolyó: versek óvodásoknak/ Bartos 
Erika
Brumi az iskolában/ Bodó Béla
Kicsi Mackó kalandjai/ Sebes Margit
Túl a Maszat- hegyen/ Varró Dániel
Szörny Egyetem/ Disney
Boribon cicája/ Marék Veronika  
 
 Nógrádiné Vígh Krisztina
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KISZOMBORI SZOCIÁLIS és GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY-HÍREK

 ESEMÉNYEK A NAPRAFORgÓ IDŐSEK KLUBJÁBAN 
Februárban több programunk is volt, melyek közül 
kiemelnénk a KI-MIT -TUD vetélkedőt és a FARSANgI 
mulatságunkat.
2014. február 23-án a NÓTAFA népdalkör és a hAJ-
NALFÉNY színjátszó csoport tagjai részt vettek 
Szegeden a IV. Országos Nyugdíjas KI-MIT-TUD re-
gionális elődöntőjében. Ez a két csoport 19 fővel 
képviselte az Idősek klubját és községünket is. A fel-
lépők idejüket, energiájukat nem kímélve rendsze-
resen próbáltak, hogy megfelelő színvonalon tudják 
előadni tudásukat, képességüket, melynek meg is 
lett az eredménye. Továbbjutott mindkét csapat a 
Keszthelyi helikon hotelben megrendezésre kerülő 
országos középdöntőbe az Erdélyi népdalcsokorral, 
illetve Benedek Elek : A főtt borsó című jelenetével. 
Akikre büszkék vagyunk: Papp Mária, Borbély János-
né, Viasz Kádi Dénesné, Ocskó györgyné, Cseh Ist-
vánné, Maszarovits Péterné, Kádár Jánosné, Kerekes 
Imréné, Veréb János, Makra Jánosné, Jankó Istvánné, 
Kerekes Sándorné, Kerekes Mónika, Sirokmán Fe-
rencné, Szakál Antalné, Karika Lajosné és lelkes klub-
tagjaink, akik elkísértek bennünket: Tóth Józsefné, 
Szőke Istvánné.

Az ez évi farsangi rendezvényünkre a földeáki test-
vér klubtagjainkat és a ferencszállási nyugdíjasokat 
is meghívtuk.Az Ady Endre Művelődési ház előtere 
nagy örömünkre megtelt, mivel vendégeink elfo-
gadták a meghívásunkat. Klubtagjaink, mint mindig, 
most is műsorral készültek: Róza néném - jelenet „A 
buszmegállóban”, valamint esküvőre hívtunk min-
denkit „ Löködi gyurka és Tarcsa Marcsa kézfogó-
já”-ra. A próbáink mindig jókedvű, vidám perceket 
eredményeztek számunkra, és ezt a hangulatot sze-
rettük volna továbbadni ez alkalomból. A műsorban 
felléptek: Balázs Lászlóné, Kerekes Sándorné, Sirok-
mán Ferencné, Ocskó  györgyné, Tóth Józsefné, 
Papp Mária, Szőke Istvánné, Kohajda Rezsőné, Kere-
kes Imréné, Szőke István, Maszarovits Péterné, Viasz 
Kádi Dénesné, Csizmadia Imréné, Jankó Istvánné, 
Kádár Jánosné, Makra Jánosné, Cseh Istvánné,Veréb 
János. Vidám, zenés napot töltöttünk együtt, alka-
lom volt ismerkedésre, beszélgetésre, táncra. Az asz-
talokon nem maradhatott el a farsang jellegzetessé-
ge: a farsangi fánk sem. A sok finomságért köszönet 
minden kedves klubtagnak.

Farsangi köszöntő
 
Jöjjön a tavasz, ne késsen, 
múljon el a tél egészen, 
Fán a gyümölcs pirosodjon, 
ólban tojás sokasodjon, 
malac farka kunkorodjon, 
a kamrában kolbász lógjon, 
bokron a nap rügyet bontson, 
kertünk sok virágot ontson, 
a jókedvünk szaporodjon, 
búbánatunk elosonjon, 
boroshordónk hasadjon, 
tele hasunk dagadjon, 
a sok bolond okosodjon, 
minden okos bolondozzon, 
hidegtől többé ne féljünk, 
aki nem ad, attól ne kérjünk, 
aki nem kér, annak is adjunk, 
jöjjön a tavasz és vigadjunk! 
 
 (Janicsák István)

 KÖSZÖNET Örömünkre szolgál, hogy elkészültek a Nótafa nép-
dalkör tagjainak a fellépő szoknyái, és most vannak 
készülőben a blúzaik is. Köszönet illeti Szőke István-
nét a varrásért. A szabásban nagy segítségünkre volt 
Kovács györgyné, ezen túlmenően a munkálatokban 
aktívan segítségünkre voltak klubtagjainknak.

 VÁLTOZÁS Tisztelt Kiszomboriak!

A ruha adományosztás és fogadás időpontja 2014. március 1-től megváltozik. A heti osztásoktól eltérően az 
új időpont: minden hónap 1. és 3. hét csütörtök 9-10 óráig a régi művelődés házban. 
Ezen idő alatt tudjuk fogadni a lakossági felajánlásokat is. Adományozási szándékukat személyesen is je-
lezhetik a Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat irodájában a Kiszombor, Óbébai u. 11. szám alatt vagy a 
62/297-156 telefonszámon. 
         Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat
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RENDŐRSÉGI HÍREK

 BIZTONSÁgOSABB INTERNETET  
Szülők, pedagógusok, bűnmegelőzési szakemberek szá-
mára egyaránt kiemelkedően fontos, hogy a gyermekek 
és a fiatalok felelősen és biztonságosan használják az in-
ternetet, a hozzá kapcsolódó technikákkal és tartalmakkal 
együtt. Ehhez kapcsolódva szeretnénk felhívni a figyelmet 
néhány, a fiatalokat kiemelten érintő problémára.
Internetes zaklatás (cyberbullying)
Internetes zaklatásról beszélünk, amikor valaki az interne-
tet arra használja, hogy szándékosan bántson másokat. 
Ez olyan személyes indíttatású viselkedési forma, ahol 
a leggyakrabban 10-16 éves elkövető (vagy elkövetők) 
hosszabb ideig, rendszeresen „kínozza” hasonló korú ál-
dozatát, aki sokszor úgy érzi, nem tud menekülni. Egyrészt 
mert a zaklató sokszor az anonimitás álarca mögé bújik, 
áldozata nem is tudja beazonosítani. Másrészt az iskolai 
zaklatástól eltérően ez nincs időhöz és helyszínhez kötve, 
nem fejeződik be a tanítás végén. Emellett nagyobb nyil-
vánosság előtt zajlik, és amennyiben az események tanúi 
nem lépnek fel, nem tesznek a zaklatás ellen semmit, úgy 
tűnhet, mintha egyetértenének azzal. 
Az internetes zaklatás a gyerekek beszámolói szerint ko-
moly problémává nőtte ki magát világszerte. Ezt bizonyít-
ják az időnként tragikus végkimenetelű esetek, amikor a 
fiatalok önerőből nem tudják megoldani a problémát, és 
segítséget sem mernek kérni, például mert szégyellik ma-
gukat, vagy mert a felnőttek sem mindig érzékelik a hely-
zet súlyosságát. 
Erotikus képek küldözgetése (sexting) 
A tizenévesek körében egyre gyakoribb és egyre fiatalabb 
korban megjelenő „divatos” viselkedés a sexting, vagyis a 
saját magukról maguk vagy ismerősök által készített ero-
tikus képek és videók interneten keresztül történő küldöz-
getése. Magánszférájukat sokszor ismeretlen, vagy alig 
ismert személyek előtt nyitják meg. Ezen felvételek közzé-
tételének következménye kiszámíthatatlan, hogy később 
kikhez jut el, és azok mire használják fel, már nem rajtuk 
múlik. Felelőtlenségük következtében nagy a veszélye 
annak, hogy akaratuk ellenére felkerülnek bizonyos olda-
lakra, vagy a képek nyilvánosságra hozatalával, esetleges 
módosításával, terjesztésével elindul teljes lejáratásuk. 
Ráadásul ezen fiataloktól könnyedén juthatnak felvéte-
lekhez az anonimitást kihasználó pedofilok is. 
Online játékok
Az online játékok nagyszerű kikapcsolódást ígérnek, de 
könnyen előfordulhat, hogy egyesek annyira beleélik ma-
gukat egy játékba, hogy úgy érzik, bármit megtennének 
azért, hogy nyerjenek, vagy eljussanak a következő szint-
re. Fontos az időkorlátok felállítása és betartása! A regiszt-
rációnál elég becenevet, nicknevet használni, nem szük-
séges személyes információkat megosztani! Fontos, hogy 
az álnév mögé bújva se szólogasson be másoknak senki, 
úgy érdemes kommunikálni, ahogy azt személyesen is 
tennénk. 

Közösségi oldalak

A közösségi oldalak népszerűségének fő oka, hogy köny-
nyen lehet kapcsolatokat létesíteni, ismerkedni. Ehhez 
szükség van rá, hogy a regisztráló adatokat osszon meg 
magáról. Aki ismerkedni szeretne, az igyekszik minél „po-
zitívabb” képet kialakítani magáról, esetleg minél inkább 
feltűnni. Sokan elkövetik azt a hibát, hogy túl sokat mutat-
nak meg magukból, így válnak nevetség tárgyává, esetleg 
gusztustalan vagy lejárató kommentekkel posztolják őket 
a különböző oldalakon, Ekkor viszont már hiába magya-
rázkodnak. Ráadásul ezek a dolgok nem csak a figyelmet-
len „áldozat” életét, de családja mindennapjait is megke-
seríthetik. 

Chat

Különösen a fiatalok körében divatosak az internetes be-
szélgető programok. Ezeknek is megvan a veszélye. Meg-
eshet, hogy évek óta chatelünk valakivel, úgy érezzük, 
nagyon jól ismerjük, aztán az illetőről kiderül, hogy nem 
az, akinek kiadja magát, vagy bizonyos dolgokról folya-
matosan hazudik. Vannak olyan felnőttek is, akik hátsó 
szándéktól vezérelve kimondottan gyerekekkel, fiatalok-
kal akarnak chatelni. 

EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!

Csongrád Megyei RFK Bűnmegelőzési Osztály
Rendőrségi segélyhívó: 107

Központi segélyhívó: 112
TELEFONTANÚ: 06/80/555-111

barka@csongrad.police.hu

 FELhíVÁS
Tisztelt kiszombori Lakosság!

Az elmúlt időszakban településünkön megszaporodtak a 
kommunális hulladéktárolók lopásai. A bejelentések so-
rán sajnálatos módon egy kukán sem tudtak a tulajdono-
sok valamiféle azonosító „jelet” megnevezni.
A Kiszombori Rendőrőrs kérése a lakossághoz, hogy a 
szeméttárolójukat valami egyedi módon jelöljék meg. 
Például az utca házszám, tárolóra történő felfestésével.  
A Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. tájékoztatása 
alapján a festékkel történő megjelölés nem okoz semmi-
féle állagsérelmet a szeméttárolókban, viszont a mun-
kánkat jelentősen megkönnyíti, egyben talán a lopást is 
megelőzheti. A megjelölés során kérjük tartózkodjanak 
a kuka anyagábatörténő belevésés, karcolás vagy égetés 
módszereitől.
Segítségüket előre is köszönjük.
    Károlyi Zoltán r. őrnagy
    Kiszombori Rendőrőrs
             Parancsnoka
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KŐSZEgI ZOLTÁN KOVÁCSMESTER KIÁLLíTÁSÁRA
RÉSZLET A MAKÓI JÓZSEF ATTILA MÚZEUM KIÁLLíTÁSI MEgNYITÓJÁBÓL

Nagyra tisztelt és szeretett tárlatlátogató közönség! Köszöntöm 
Önöket a József Attila Múzeum jóvoltából megrendezett ko-
vácsmesterséget bemutató kiállítás megnyitóján. 
Ezen falak között, visszaemlékezések szerint, még nem volt ko-
vácsmester kiállítása, így időszerű ezt megtörni. 
Kőszegi Zoltán díszítőkovács, aki - születése szerint tűz elemű - 
kiszombori alkotó, hatalmas ösztönzést érzett e mesterség meg-
tanulására, s ha tehetné, csak kovácsolással töltené idejét. 
Nem csoda, hiszen a természet elemei, az anyag, az erő, a tűz, a 
levegő és az ember csodálatos egységet alkot, és ennek valami-
lyen módon mindenki részese. 
Mítoszok, legendák, ősi kultúrák zengenek a kovácsolás múltjá-
ról, ámulatba ejtő szerepéről…
A kovácsok mindig kiemelt szereplői voltak a társadalomnak, 
bölcseknek tartották őket, befolyásos embereknek, mivel műhe-
lyükben sokfelől jövő sokféle ember megfordult. Nagy tapaszta-
latra, ismeretekre tettek szert. gyógyítottak, házasítottak ….
A megtalált 2000 éves kemencék a hegytetőn voltak, és a szél 
volt a fújtató. A tűz volt talán az első természeti jelenség, amit 
az ember észrevett, és ez a két misztikum: vas és tűz, átszállt az 
emberre is, átáramlott a velük dolgozó mesterre, kovácsra. 
Később a hatalom megszerzését is a kovácsnak köszönhette a 
„nagyúr”.  hiszen elkészítette a fegyvereket, és a termelő munka 
eszközeit. így mondható, miért demiurgosz, vagyis világteremtő 
szellem, aki természetfelettit hoz létre, mint a kézműves…
A magyar vasgyártás összefügg az európaival - időszámításunk 
előtt 500-ban már termeltek vasat hazánkban-  a vas szót ma-
gunkkal hoztuk. 
A titkokat őrizték, szertartásosan végezték a munkát varázssza-
vak kíséretében. 
Faluszélen volt a kovácsműhely a tűzesetek miatt, vagy uradalmi 
műhelyekben dolgoztak. 
A kovácsműhelyben mindig nehéz fizikai munka folyt, a sugárzó 
hő, a folyamatok figyelése, az elképzelés fenntartása, a veszélyes 
izzó fény, égéstermék, por, bőrkötény, számtalan emelőszerke-
zet, fogók, a 10 kg-os pöröly és könnyebb kalapácsok, arcvédő, 
üllő, és mindez meghatározott módon elrendezve …. és A KO-
VÁCS, mint pl. Kőszegi Zoltán. Nem a fát választotta elsősorban 
kifejező anyagként, amelyben az erezet, a szín már megkívánja a 
formát is, hanem a vasat, amelyben másként érvényesül a termé-
szeti erő, és mást kíván az embertől is, akinek az izzó vason szin-
te korlátlan hatalma van. A kovács szellemi elgondolása, hogy a 
szürke merev anyagból kecses, az örök nőiességet kiemelő szo-
bor, lépcsőkorlát, világítóablak rácsa, szecessziós tükör rámája, 
három napig kovácsolt különleges ötvözetből készült pengeéles 
kard legyen, amely a damaszkuszival vetélkedik. A markolat nél-
küli pengét szinte megállás nélkül kell kalapálni, a benne lévő 
anyag nem tűri az újramelegítést. 
A szabadtűznél érvényesülő tűzkutya, régi korokat idéző 
erényöv vagy kulcs lesz-e.  
A két kulcs egyikéről csak szuperlativuszokban lehet beszélni. hi-
hetetlen vállalkozás egy ilyen darab megmunkálása. Igazi rejtély 
úgy is mint kulcs és mint mestermű. 
Zoltán számára a két leginkább megszeretett kor a középkor és 
a szecesszió. 
Az elkészített tárgy funkciója vagy a szükségszerűség vagy 
szépítés lesz.  Kőszegi Zoltán számára mindkettő cél kitapint-
ható, jelen van. Az ősi elemek felelevenítése, újraértelmezése, 
újraformálása, de a polgári ízlés igényeit is szolgálja alkotásaival. 
Láttam alkotói boldogságát, mikor ügyes rajztehetségével ter-
vez, hozzáolvas, átgondol, és végül mindenki megelégedésére 
elkészíti a kovácsoltvas művet. 
Élenjárónak számít, hogy környezetünkben bár egyre inkább

eltűnik a kovácsoltvas, a kovácsmesterség, ő mégis erőt és kész-
tetést érzett a hagyomány ápolására. Aki képes alárendelni tudá-
sát, kreativitását, és alázatosan őrzi alkotásaiban a múlt jellegét, 
hogy újra szóljon a mai emberhez, az igazán nemes lélek lehet.  
Az ő alkotótársa a tűz, a vas és az alkotói magány, a ritmus, és a 
zene benne van a kezében és a lelkében. Az anyag mindenkép-
pen számára is sugallja a tömör megfogalmazást. 
Láthatjuk, kiapadhatatlan múltbéli irodalmi, történelmi és való-
ságos emlékek támasztják alá Kőszegi Zoltán döntését is. 
ha az elődöket keresgéljük, megtaláljuk. 
gyermekkorában meghatározó volt a széles körben ismert Kurt 
Péter nagyapa, aki a gépekről olyan sokat tudott, hogy a ganz 
Művekbe is gyakran hívták tanácsadónak, mivel németül is be-
szélt. Az ő műhelyében bátorítást kapott a barkácsoláshoz, for-
raszthatott, kalapálhatott. Édesapja mezőgazdasági gépszerelő-
ket oktatott, de erről lebeszélte fiát, legyen inkább villanyszerelő. 
A vésések edzették karját, a szakma azonban nem tetszett. Érett-
ségi után a fuvarozás felé fordult, elsősorban a megélhetés mi-
att. Azonban gondolt egy nagyot, eladta autóját. Már nagyon iz-
gatta a kovácsolás. Az anyagot, a mesterfogásokat kívánta meg. 
És már kimondta KOVÁCSMESTERSÉgET SZERETNÉK TANULNI! 
TŰZÖN-VIZEN ÁT! SAJÁT MŰhELYT AKAROK!
De ki tanít meg? 
Akitől érdemes, jelenleg a leghíresebb kovácsok első embere 
Molnár József Debrecenben alkot. Zoltán felkereste, és rövid be-
szélgetés után azt a választ kapta: „Megtanítalak a fogásokra.” …
Következő tanítómestere az osztrák Walfrid huber mester. Egy-
egy nagy munkába több kiváló kovács is belefér. Temesváron a 
Dóm restaurálásakor a bejárati ajtó vasalata részben a bejárati 
gomb teljesen Kőszegi Zoltán alkotása. 
Ma elmondhatjuk, hogy csodálatos kiszombori műhelyében al-
kot, és ami kivívja a mi tiszteletünket is, ezt nem szeretné elhagy-
ni. Az ott látott rend, ritmus tapasztalható műveiben is.  
Kiszomboron a Móricz Zsigmond utcai iskola felújításakor ere-
deti állapotának megfelelően restaurálta a régi kisharangot, 
amelynek a szellemiség megőrzésében nagy szerepe volt. Akik 
ott megfordulnak, mind a haranggal találkoznak először. Na-
gyon profi munka, mellyel széles rétegekhez szól. Falunkban a 
helytörténeti gyűjtemény részeként jelenleg is egy régi falusi 
kovácsműhely létrehozásán fáradozik többedmagával. Kiszom-
boron több kovácsműhely is működött a régi időkben. 
Közösségi bemutatókat is tart itt a múzeumban és falujában Ki-
szomboron… 
Igyekszik átadni a tudást a gyerekeknek, akik nagyon érdeklő-
dőek, de nem kitartóak, és talán a szerzett élmények jó magként 
újraélednek bennük. gyakran részt vesz a zalai kovácstalálkozó-
kon is. 
A művészi munkák alkotójának mély érzelmeire vall egyik felsó-
hajtása: - „Jó volna, ha ezt apu és anyu látná!”…
Természetesen munkáit megismerve a mi ösztönzésünk is fon-
tos. Mint minden alkotó embernek a legnagyobb öröm az volna, 
ha viszontlátná alkotásait a mi környezetünkben. 
Kedves látogatók, fogadják kegyeikbe a kiállítást, Kőszegi Zoltán 
alkotót, örüljünk együtt, töltődjünk fel. 
Az ember eszenciáját az adja, hogy benne van az olvasztóté-
gelyben, a lehűlt anyagban lássuk mindazt, amit már tudunk 
róla. Nagy tisztelettel megköszönöm a falumbéli mesterember 
és alkotó barát felkérését a megnyitásra és az Önök megtisztelő 
figyelmét. Köszönöm szépen. 
A megnyitó szövege teljes terjedelmében megjelent a Marosvi-
dék folyóiratban.
                  Süliné Rácz Emőke 
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 BUSÓS-ZAJOS, KICSIT ESŐS TÉLTEMETÉS A MAKÓI KISTÉRSÉgBEN  
A Baráth gábor, busómaszkfaragó vezette kis csoport 
vendégszereplését vasárnap, 23-án sikerrel lezárta. Útnak 
indultak Mohácsra, ahol a február 27- március 4-éig tartó 
busójárási rendezvényen lépnek fel.
Reméljük, sikerrel űzték a telet: pénteken a makói Bartók 
Iskolában, Csanádpalotán, majd a József Attila Múzeum-
ban, Kiszomboron a Rónay-kúriában (az idő nem kedve-
zett nekünk), a hagymatikumban szombat este és vasár-
nap Ferencszálláson.
Mindenütt nagy érdeklődéssel fogadták a nyolcfős együt-
test, és úgy gondoljuk, kellemes tapasztalatokkal, egy ba-
rátság alapjait lerakva tértek haza.
Kiszomboron az eső beszorította a népes számú érdeklő-
dő tábort a kúriába, ahol a kis műsor után maszkaverseny, 
tombolahúzás, táncház, a kúria jóvoltából forralt bor várta 
a nézőket. Az eső nehezítette a telet jelképező bábu el-
égetését, ami végül csak sikerült. 

Köszönjük a felajánlott tombolatárgyakat, a felajánlott 
élelmeket tagjainknak, pártoló tagjainknak: Kulcsár Klá-
rikának, gazsi gábornak, Szűcs Zoltánnénak, Sóki Ágnes-
nek, Kovács Istvánnak az adományt is, az önkormányzat-
nak a tereprendezést, autós támogatást, hegedűs Sándor 
művelődésszervezőnek a hangosítást, a Makói Mozaiknak 
a hirdetést és természetesen a kúria vezetésének, dolgo-
zóinak a hely biztosítását is. A bábu készítését Majorosné 
László Editkénknek, a mézeskalácsos ajándékot Szalmáné 
Mártikának, és köszönjük a beöltözést minden maskarás-
nak.
Körünket a makói rendezvényen képviselték: Badicsné 
Szikszai Zsuzsanna, Kelemenné goldis Julianna, hegedűs 
Ferencné Klárika, Süli Katalin.

                 A Kiss Mária hortensia honismereti Kör tagsága

    hONISMERETI VETÉLKEDŐ FIATALOKNAK
A Facebook Szeretünk, Kiszombor oldalán, amely azért 
jött létre, hogy a régi képek segítségével ismerjük meg a 
község múltját, már sok-sok képet láthatunk.
A következőkben minden számban egy-egy képhez kap-
tok kérdést, amit az idősebbek segítségével kellene meg-
válaszolnotok. Korhatár 30 év.
Kérjük az idősebbeket, segítsék a fiatalokat, gyermekeiket, 
unokáikat.
A legtöbb helyes választ beküldő fiatal értékes nyeremény 
részese lehet, amelyet az év végén kap meg december-
ben, és minden következő újságszámban a helyes választ 
adók közül egyet kisorsolunk, és a nyertes nyereményét 
átveheti a helyi művelődési házban.
A válaszokat a kzhonismeretikor@gmail.com levélcímre 
lehet elküldeni.
Az első kérdés az alábbi képhez tartozik.

írjátok meg, hol állhatott ez az épület, mi volt a funkciója, 
és azt is kérjük, pontosan, lakcímmel , kitől kaptátok az in-
formációt.
Minden fiatalnak sikeres kérdezősködést, jó versenyzést 
kívánunk.
                           
   Kiss Mária hortensia honismereti Kör tagsága

    KÖZÖSSÉgI SZOLgÁLAT A hONISMERETI KÖRBEN
A középiskolásoknak a köznevelési törvény szerint az 
érettségi vizsga előfeltételeként 50 óra közösségi szolgá-
latot kell teljesíteniük.
A Kiss Mária hortensia honismereti Kör szívesen fogadja 
azokat a fiatalokat, akik önkéntes közösségi munkájukat a 
hagyományőrző tevékenységet folytató honismereti kör-
ben szeretnék teljesíteni.
Jelentkezni akár nyári munkára is lehet a 
kzhonismeretikor@gmail.com levélcímen.

    hELYTÖRTÉNETI gYÚJTEMÉNY
Adományaikkal gyűjteményünket gyarapították: Jankó 
Istvánné, Kovács györgyné,, Süli János, Fancsali Zoltán 
Szűcs Zoltánné. Köszönjük szépen.

    ZÁRULT A KOSÁRKÖTŐ-TANFOLYAM
A tavaly október óta zajló tanfolyamon kezdetben 11 fő 
vett részt, és a végére kitartóan heten maradtak.  Sinka La-
jos, Moldován József, Sárkány Róbertné, Makra Jánosné, 
Márton Ildikó, gazsi Mónika, Kovács Zoltánné. Olasz Ist-
ván oktatásával szép eredményt értek el, amit köszönünk 
Istvánnak.  A záró-vizsga munkájukat meg lehet nézni a 
Facebook oldalunkon, ill. a kzhonismeretikor.hu honla-
pon.
ha lesz jelentkező, jövőre újra elindul a tanfolyam, mert 
mindenképpen szeretné a honismereti kör tagsága, hogy 
a kismesterségek éljenek tovább. 
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    I. VILÁghÁBORÚS PÁLYÁZAT 
Az első világháború centenáriuma jegyében Kiszombo-
ron is megemlékezések lesznek. 
A nyári programok között egyik esemény a Kiss Mária hor-
tensia honismereti Kör által az útvesztő idejére szervezett, 
Nagyközségi Önkormányzat, civilek által támogatott ren-
dezvénysorozat.
Ennek keretében hirdetjük meg az első világháborúhoz 
kapcsolódó képzőművészeti pályázatunkat.
Pályázni lehet bármilyen technikával, módszerrel, anyag-
gal, 
egyedül a téma kötött: állítson emléket, hívja fel a figyel-
met a világháború eseményeire, az akkori emberek életé-
ben jelentkező változásokra.
Pályázni személyenként egy pályamunkával lehet.
Pályázók köre: óvodás korosztály, általános iskolai korosz-
tály, középiskolások korosztálya és felnőtt kategória.

A pályaműveket július 12-én kiállítjuk Kiszomboron.

Beadási határidő: 2014. június 24. 

A beadás helye: Ady Endre Művelődési ház.
A pályaművek díjazásához felajánlásokat köszönettel el-
fogadunk.

Érdeklődni a pályázattal kapcsolatban a kzhonismereti-
kor@gmail.com levélcímen vagy Endrész Erzsébetnél le-
het.

    gEMENCI KIRÁNDULÁS 
2014. május 17. SZOMBAT

Program
Indulás: Kiszomborról autóbusszal a templomtól:  
6.00-órakor

A gemenci kisvasúttal, ill. gyalog bejárjuk: Pörböly  –  Ma-
lomtelelő  –  gemenc-Dunapart  -  Bárányfok helyeket.

gemenc után, a hazafelé vezető úton irány hajós város, 
ahol megnézzük a pincefalut,  jó kis borkóstolás, borvá-
sárlás részesei lehetünk, és megtekintjük a Koch-pincé-
szetet.
Tervezett hazaérkezés Kiszomborra: 21.00 óra körül.

Jelentkezni március 28-án 17 órakor az Ady Endre Mű-
velődési házban a 4000 Ft útiköltség befizetésével lehet 
Endrész Erzsébetnél. 

    ERDÉLYI KIRÁNDULÁS
A tavaly technikai okok miatt elmaradt kirándulást az 
idén megvalósítjuk.
Ideje: 2014. augusztus 21-25.
A tervezett program változatlan:

1.nap-Kiszombor-Makó-Segesvár-Agyagfalva–szállásel-
foglalása.
2.nap–Agyagfalva-Székelyudvarhely-Szejke-Farkasla-
ka-Korond-Parajd-Szováta
3.nap-Agyagfalva-Somlyó-Mádéfalva-gyergyó-Bé-
kás-szoros-Zetelaka-gyilkos-tó
4.nap-Agyagfalva-Csíkszereda-Mikó vár-Tusnádfür-
dő-Makovecz-templomfürdő-Szent Anna-tó-Vargyas-Ki-
cbacon (Benedek Elek szülőháza)                                           
5.Agyagfalva-Székelykeresztúr(Petőfi-körte-
fa)-Medgyes-gyulafehérvár(Székesegyház)-Déva-Ki-
szombor

Kirándulás költsége: 40 000 Ft + 50 Lej + költőpénz.
Ellátás: családoknál szállás, bőséges reggeli és vacsora. 
Egy helyen szállunk meg 4 napig, és onnan csillagtúra-
szerűen indulnak a programok.

Jelentkezés:
március 28-án 17 órakor az utazási költség befizetésével 
az Ady Endre Művelődési házban  lehet, ami előrelátha-
tólag 16 000 Ft. 
Kérjük, ekkor jelentkezzen, aki szándékozik jönni velünk, 
mert később a szállás, busz stb. foglalások miatt már 
nem lesz lehetőség.

    11. hONISMERETI TÁBOR
A Kiss Mária hortensia honismereti Kör várja a jelentke-
zőket a nyári honismereti táborába. 
A tábor témája, címe: Ismerjük meg a gabona útját a 
kenyérig!
Programja e körül a téma körül szerveződik sok-sok 
játékkal, érdekes foglalkozásokkal, kis munkával, kirándu-
lással.
Táborvezető: Badicsné Szikszai Zsuzsanna, szervező: 
Endrész Erzsébet, kivitelező a honismereti kör tagsága.
A tábor helyszíne: Ady Endre Művelődési ház.
A tábor részvételi díja: 5000 Ft, nyert pályázat esetén 
ingyenes. A tábor résztvevői a 2014. évi útvesztőnk első 
kipróbálói.
A tábor ideje: 2014. július 7-11.
Jelentkezési határidő: június 24-e. 
Jelentkezés módja: az Ady Endre Művelődési ház, ill. a 
kzhonismeretikor@gmail.com levélcímen.
A jövendő táborosok jelentkezésüket azzal is biztosíthat-
ják, ha a Kiszombori híradó előzetes feladatait megold-
ják.
Első feladat: Küldjetek a kzhonismeretikor@gmail.com 
levélcímre egy szkennelt régi fotót az aratással, vetés-
sel, gabonamunkákkal kapcsolatban.  Kérjük feltüntetni 
a kép tulajdonosát és információt a kép készülésének 
idejéről. 
    Várunk benneteket!                                                                         
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HIRDETÉSEK

Sokkal tehetségesebb vagy, mint hinnéd! 

:: JOBB AGYFÉLTEKÉS RAJZOLÁS  :: 
 

Rajztudás nem szükséges hozzá! 
Ez a tudás sokkal többet ad annál, minthogy 

megtanít szépen rajzolni. 

 

A hagyományostól eltérő látásmód bárki számára 
elsajátítható, és ami a legfontosabb:  
tartós sikerélményt, önbizalmat ad. 

Nem csak a rajzolás lehet jobb agyféltekés. Minden olyan 
tevékenység, amely annyira kikapcsol és ellazít, hogy közben 

nem tudunk másra figyelni, jobb agyféltekésnek számít. 
Nincsen jó vagy rossz oldal, a két agyfélteke harmonikus 
egyensúlya biztosítja igazán a boldog életet. Megtanuljuk, 

hogy ne csak a hétköznapokban leginkább használt, racionalizáló, elemző, egyszerűsítő 
bal agyféltekénket használjuk, hanem a jobbat is, ami a kreativitásért, az intuícióért, a művészi készségekért felel. 

 
Megtanuljuk jobban kihasználni a jobb agyféltekénket, és fenntartani ezt az "aktivált állapotot". Amikor a jobb 

agyfélteke működésbe lép - átveszi az irányítást -, más tudatállapotba kerülünk. Ez a tanfolyam négy napon belül 
látványos változást eredményez az önértékelésében és önmaguk elfogadásában. Segít felszabadítani a korlátokat, 

oldja a stresszt, növeli a kreativitást és a problémamegoldó képességünket, javítja a koncentrációt. 

A lehetőségek benned lakoznak, és csak arra várnak, hogy végre 
napvilágra kerüljenek! 

4 napos fekete-fehér alaptanfolyamot szervezünk              
.                              Kiszomboron is!                            . 

          1. nap                   3. nap 
Modell után is rajzolunk! 

A tanfolyam 2 egymást követő szombat-vasárnap, márc. 22-23. és márc. 29-30.  Ára az eszközökkel együtt (ami a      
                                                                            végén hazavihető) 25 000 Ft. 
 
„A tanfolyam nagyon jó hangulatú volt, remek oktatóval. Hihetetlen fejlődésen mentem keresztül úgy a rajz tudásom területén, mint lelki síkon. Magabiztosságot 
adott.” K. Katalin, 35 éves 
 „Nekem nagyon tetszett a tanfolyam és tanulmányaim során tudtam hasznosítani is. Az előadó tökéletes! A hangulat is nagyon jó volt. A fejlődés látványos.” T. 
Rebeka, 18 éves, Makó  
 

Érdeklődés és jelentkezés: Endrész Erzsébetnél vagy Bárdi Andreánál  
Tel.:+ 36/30/499-8686, +36/30/6840-456,  rezcsillag@gmail.com 

 

Várjuk a jelentkezésedet! 

Zombori Gazda Áruház
Kiszombor, József A. u. 13.

20/364-8975

 - megérkeztek a tavaszi vetőmagok
 - lemosó permetszerek, műtrágyák
 - talajfertőtlenítő, gyomirtók
 - virághagymák, virágföld

LAKOSSÁgI SZENNYVíZ BEKÖTÉShEZ CSÖVEK 
ÉS IDOMOK KEDVEZŐ ÁRON KAPhATÓAK!

Nyitva tartás:

 h-P:  7-17
 Szo: 7-12

Hétvégi Rotunda 
ügyelet:

Borsi Sándor- 06-30-622-8602   
     
Schererné Makra hajnalka 06-30-515-0838  
 
Süliné Rácz Emőke 06-30-995-0520
Rutainé Matuszka Katalin 06-30-893-0316
Szőke László 06-20- 434-3234
Varga Attila atya 06-20-770-8995
Kerekes Mónika 06-30-207-3418
Endrész Erzsébet 06-30-499-8686

hétköznap a Plébánia hivatalt, ill. a kiszombori Pol-
gármesteri hivatalt kell keresni telefonon vagy sze-
mélyesen: 06-62-525-090 
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Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 

alapján
pályázatot hirdet

Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
családgondozómunkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 30 órás
A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6773 Klárafalva, Felszabadulás utca 28. 
Csongrád megye, 6774 Ferencszállás, Iskola utca 4. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges felada-
tok:
Az 1993. évi III. tv. és végrehajtási 1/2000. (I.7.) SzCsM. r.-ben és az 1997. 
évi XXXI. tv. és végrehajtási 15/1998. (IV.30.) NM. r.-ben meghatározott 
családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátása. 
Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók. 

Pályázati feltételek:
 Főiskola, 1/2000. (I.7.) SzCsM. r. és a 15/1998. (IV.30.) NM. r-ben 
előírt képesítés, 
 Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
 Büntetlen előélet
Elvárt kompetenciák: 
 csapatszellem, empátia, önálló munkavégzés, 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 fényképes szakmai önéletrajz, felsőfokú végzettséget igazoló 
dokumentum másolata 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2014. május 1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 31. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kunné Horváth 
Izabella nyújt, a 62/297-074 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
 Postai úton, a pályázatnak a Kiszombori Szociális és gyermek-
jóléti Intézmény címére történő megküldésével (6775 Kiszombor, Óbébai 
utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: 59/2014 , valamint a munkakör megnevezését: 
családgondozó.
vagy
 Elektronikus úton Kunné horváth Izabella részére a kszgyi.
kiszombor@gmail.com e-mail címen keresztül 
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. április 28. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.kozigallas.hu - 2014. február 24.
 www.kiszombor.hu
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RENDEZVÉNYEK

Felelős kiadó: Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
Levelezési cím: 6775 Kiszombor, Szegedi u. 13.     
Lapzárta: 2014. március 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, dr. Kárpáti Tibor, Kunné horváth Izabella, 
Nógrádiné Vígh Krisztina , Szabóné Vígh Erzsébet, Ulicsák-Szabó Ágnes, Varga Attila

 IMPRESSZUM 
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