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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL A képviselő-testület 2015. szeptember 29. napján tartotta soros 
ülését, melynek keretében első napirendként tudomásul vette 
a Makói Járási Hivatalban kialakítandó Kormányablakról szóló 
tájékoztatót.
A következő napirendben elfogadta a polgármesteri jelentést.
A rendelettervezetek, döntési javaslatok napirendben
- döntött arról, hogy 
módosítja 
 • a Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai Önkor-
mányzati Társulás Társulási megállapodását, valamint
 • a Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási 
megállapodását;
 - egyetért azzal, hogy a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálko-
dási Társulás a KEOP-1.1.1/C/13-0004. sz. pályázatának meg-
valósítása érdekében áfa finanszírozás biztosítására vonatkozó 
kölcsönszerződés keretösszege 460.000.000 Ft, valamint feltétel 
nélkül és visszavonhatatlanul kezességet vállal 2015. december 
31-ig, hitel meghosszabbítására vonatkozó kormányzati enge-
dély megléte esetén 2016. április 29-ig, az áfa fizetési kötelezett-
ség finanszírozásához szükséges 460.000.000 Ft hitelösszegre 
módosított rulírozó hitel felvételéhez,
 - a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által be-
adott KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 pályázat kapcsán felme-
rült, áfa fizetési kötelezettség finanszírozásához szükséges 
460.000.000 Ft hitelösszeg kezességvállalási díjának Kiszombor 
településre vonatkozó különbözetét, 20.027 Ft-ot és a banki 
költség 161.984 Ft összegét biztosítja,
 - csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához, 
 - egyetért a Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziott-
honos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatában, Házirend-
jében és Éves Munkatervében foglaltakkal,
  - elfogadja a kistérségi startmunka mintaprogram által megter-
melt terményekről szóló tájékoztatót,
 - a lakáshoz jutás helyi támogatási lehetőségei közül elsősorban 
kamatmentes kölcsön nyújtásának rendeleti szabályozása útján 
kívánja elérni a lakosságszám csökkenésének megállítását,
 - pályázatot kíván benyújtani a Magyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezet 13. A helyi önkormányza-
tok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészí-
tő támogatása jogcímen kiírt pályázatra 340 m3 kemény lom-
bos fafajta igénylésére, az önkormányzati önerő teljes összegét 
1.727.200 Ft-ot az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a 
természetben nyújtott átmeneti segélykeret terhére biztosítja,
 - pályázatot kíván benyújtani a Magyar Labdarúgó Szövetség 
által meghirdetett labdarúgó pályaépítési programra egy labda-
rúgó pálya kialakítására vonatkozóan kisméretű műfüves 20 x 40 
(22 x 42 m) labdarúgó pálya építésére, melynek megvalósulási 
helyszíne: 6775 Kiszombor, 1462 helyrajzi szám, a tervezett lab-
darúgó pálya létesítéséhez szükséges várható önerő 10.972.800 
Ft összegét az Önkormányzat 2016. évi költségvetésébe beter-
vezi,
 - a labdarúgó pálya kialakítására vonatkozó pályázat benyújtá-
sához a talajmechanikai szakvélemény elkészítésével egyetért, 
és megrendeli Hopka János egyéni vállalkozótól 70.000 Ft ösz-
szegben, valamint az összesített közműterv elkészítését meg-
rendeli Szuda György egyéni vállalkozótól 30.000 Ft összegben,
 - a kerékpárút telekalakítási tervének elkészítésével egyetért, és 
megrendeli a PhgSys Mérnökgeodéziai és Informatikai Szolgál-
tató Kft.-től az árajánlat szerinti bruttó 190.500 Ft összegben,
 - egyetért és szükségesnek tartja a Makói utca – Szent István tér, 
a József Attila utca – Makói utca, a Szegedi utcai kör forgalom 
Nagyszentmiklósi utcai ága és a Szegedi utcai körforgalom Óbé-
bai utcai ága területén gyalogos-átkelőhelyek létesítését,

melyhez a közvilágítás engedélyes kiviteli tervének elkészíté-
sét megrendeli a Vis-Animi Kft.-től az árajánlat szerinti bruttó 
114.300 Ft összegben,
 - a KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft.-vel 2014. június 1. nap-
ján megkötött, 2015. június 30. napjáig hatályos – szeptember 
30. napjáig meghosszabbított - bérleti szerződést 2015. novem-
ber 30. napjáig meghosszabbítja azonos bérbeadási feltételek 
mellett,
 - a Makó Város Önkormányzata fenntartásában működő József 
Attila Városi Múzeum és Könyvtár által megrendezésre kerülő 
„Jégkorszak” kiállítást államháztartáson belül átadott pénzesz-
közként 166.000 Ft összeggel támogatja,
 - az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelmét, melyben a 
Makó Mentőállomás mentéstechnikai eszközeinek megvásárlá-
sához kért pénzügyi támogatást nem támogatja, figyelemmel 
arra, hogy a helyi civil szervezeteket is – a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságára tekintettel - kizárólag pályázati 
eljárás lefolytatása útján, megállapodás megkötését követően 
támogatja az éves költségvetésben meghatározott keretösszeg 
erejéig, ezen összeg 2015. évben már kimerítésre került,
 - a nagyközség vízkár-elhárítási tervének aktualizálását megren-
deli a Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulattól az árajánlat 
szerinti bruttó 600.000 Ft összegért,
 - támogatni kívánja a kiszombori U16-labdarúgó csapatnak a 
bajnoki forduló idegenbeli szerepléseihez szükséges utazásának 
költségeit, melyhez legfeljebb 190.000 Ft összeget biztosít,
 - nagy méretű hirdetőtábla elhelyezéséről a jogi lehetőségeinek 
vizsgálatát követően kíván dönteni tekintettel arra, hogy az el-
helyezés tervezett helyszíne a 43-as főút mellett helyezkedik el, 
így a közút kezelőjének – a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek – a 
hozzájárulása szükséges,
 - az önkormányzati tulajdonban lévő utak vonatkozásában bur-
kolat-korszerűsítési munkákra legfeljebb 5.143.000 Ft összeget 
az önkormányzat 2015. évi költségvetésében eredeti előirányzat 
terhére biztosít;
- tudomásul vette 
 - a Nagyboldogasszony Plébániának az önkormányzat által, a 
Kiszomboron működő civil szervezetek 2015. évi támogatására 
kiírt pályázattal kapcsolatban nyújtott támogatásra vonatkozó 
köszönőlevelét, valamint az Egyházközség programjairól szóló 
tájékoztatását,
 - a Magyar Tartalékosok Szövetsége Kiszombori Klubnak az ön-
kormányzat által, a honvédelmi tábor lebonyolításával kapcso-
latban nyújtott támogatásra vonatkozó köszönőlevelét,
 - a Kiszombori Szabadidős és Természetbarát Sportegyesület-
nek az önkormányzat által, az „II. Torontál kaland- és teljesít-
ménytúra” lebonyolításával kapcsolatban nyújtott támogatásra 
vonatkozó köszönőlevelét,
 - a polgármester tájékoztatását, miszerint 2015. márciustól au-
gusztus hóig tervezett 34 napból ténylegesen 22 nap szabadsá-
got vett igénybe.
Utolsó napirendi pont keretében tájékoztatót fogadott el a tele-
pülésen folyó közművelődési és könyvtári tevékenységről.
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 SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS KISZOMBORON Az Önkormányzat a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányza-
tok támogatásai fejezet 13. a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásának 
jogcímében foglaltakra tekintettel – sikeres pályázata alapján - 132 erdei m3 kemény lombos tűzifa vásárlásához 2.346.960,- Ft ösz-
szegű vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatás mértéke 14.000,- Ft/erdei m3 + Áfa.
Az önkormányzatot 1.000,- Ft/erdei m3 + Áfa önrész, valamint a tűzifa Kiszomborra szállításából származó 2.500,- Ft/erdei m3 + Áfa 
költségek és a rászorulókhoz való kiszállítás költségei terhelik.

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. október 27-i ülésén elfogadta a szociális célú tűzifa támogatás-
ról szóló 21/2015.(10.28.) önkormányzati rendeletét. 

A szociális célú tűzifa támogatás szempontjából szociálisan rászorult, aki 
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint
 aa) aktív korúak ellátására, vagy 
 ab) időskorúak járadékára, vagy
b) települési támogatás keretében nyújtott lakásfenntartási támogatásra, vagy
c) 2015. január 1. napja előtt megállapított lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermeket nevelő család 
tagja, vagy
e) családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 210%-át 
(59.850,-Ft/fő), 70. életévét betöltött kérelmező esetén 230%-át (65.550,- Ft/fő) egyedül élő esetén pedig a 250 %-át (71.250,- Ft/fő).

A szociális célú tűzifa támogatás mértéke lakóingatlanonként legalább 0,5 erdei m3, de legfeljebb 2 erdei m3. 
A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul.

A kérelmeket 2016. január 15. napjáig lehet benyújtani a Kiszombori Polgármesteri Hivatalnál.

 BURSA HUNGARICA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) 
Kormányrendelet alapján kiírta 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a fel-
sőoktatási hallgatók számára („A” típusú pályázat) a 2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév első félévére 
vonatkozóan, valamint a 2016/2017. tanévben felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára („B” típusú 
pályázat) hat egymást követő tanulmányi félévére vonatkozóan (2016/2017. tanév, 2017/2018. tanév és a 2018/2019. 
tanév).

A részletes pályázati kiírás elérhető: a http://www.emet.gov.hu/felhivasok címen, illetve a www.kiszombor.hu 
honlapon.

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében egyszeri 
pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: 
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a telepü-
lési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó 
mellékletekkel együtt érvényes.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje:
2015. november 9.

A határidőn túl benyújtott vagy formailag nem megfelelő pályázat az elbírálási folyamatból való kizárását vonja maga 
után.

A benyújtás határidejének túllépése esetén a pályázat formai hibásnak minősül,
és az elbírálási folyamatból való kizárást vonja maga után.

A pályázati kiírással kapcsolatban személyesen ügyfélfogadási időben, illetve telefonon tájékoztatást kérhetnek a 
Polgármesteri Hivatalban (Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.), illetve a 62/525-090-es telefonszámon.
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      LEZÁRULTAK A DEKANTVÍZ-ELVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS MUNKÁLATOK 
A Makó és Térsége ivóvízminőség-javító program (KEOP-
1.3.0/09-11-2011-0025) keretében megvalósuló technológiai 
fejlesztésekhez kapcsolódóan fontos állomásához érkezett a 
beruházás. A projekt ezen részében a próbaüzemi vizek elve-
zetését és az üzemszerű használat alatt keletkező dekantvizek 
elvezetését kellett a kivitelezőnek megoldani. Ez az infrastruk-
turális fejlesztés megvalósult, a munkák elkészültek, a műszaki 
átadás-átvételi eljárás lezárult.
A dekantvíz elvezetés kivitelezési munkálatai öt települést érin-
tettek: Apátfalvát, Ferencszállást, Kiszombort, Maroslelét és 
Nagyért. Falvankénti bontásban az alábbi műszaki tartalommal 
készült el a technológiai megoldás. 
Apátfalva esetében 1071,65 m nyomócsövet és 5 db tisztító ido-
mot építettek be. Emellett a befogadó Belezi csatornában a kez-
elői előírás szerint 3-3 méteren beton burkolat készítésére került 
sor.
Ferencszálláson a gravitációs csatorna építése 601,3 m hosz-
szan, 19 db tisztító aknával valósult meg. Itt a község telkei felé 
befalazó idomot kellett elhelyezni és az út alatt egy-egy 6 m-s 
csőszálat kellett elhelyezni, melyet sapkával zártak le. Emellett 
megtörtént 3 m hosszúságban a 014 hrsz. csatorna burkolása is.
Kiszomboron a nyomócső elhelyezése 120,77 méteren zajlott, 
ezen felül a közút alatti védőcső lefektetése pedig 16 méteren. A 
vasút alatti dupla védőcső gyűrűstér megépítése kiinjektálással 
történt, tolózárral a vasút két oldalán, két tolózárakna elkészíté-
sével. Mindemellett a Csipkési IV. mellékcsatornában betonos 
partbiztosításra volt szükség a becsatlakozás felett és alatt 5-5 
méter hosszban.

Maroslele esetében az önkormányzati földút alatt 689,6 m gra-
vitációs csatorna építését végezte el a kivitelező, továbbá létesí-
tett 15 db öntöttvas lappal fedett tisztító aknát. 
Nagyéren a már meglévő, burkolt csatorna iszapolása volt a fela-
dat, az iszapolandó hossz a 9-s számú műtárgytól a vízműig 56,5 
méter, míg a meglévő belsőségi árok burkolása 351,1 méter volt. 
Ezen kívül 12 db meglévő áteresz átépítését kellett megoldani 
40 cm-s csőbeépítéssel 106,31 méter terjedelemben. Az átere-
szeknél 2-2, vagyis összesen 24 db szárnyfalelemet építettek be.
A beruházás mind az öt település esetében magába foglalta kö-
zös elemként egy-egy monitoring kút létesítését.
A projekt finanszírozása 100%-ban támogatott, összértéke 
mintegy nettó 3,8 milliárd Ft, amelyhez nettó 3,2 milliárd Ft tá-
mogatást az Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) biz-
tosít az Európai Unió Kohéziós Alapjából származó forrásból, a 
fennmaradó összeget a Belügyminisztérium biztosítja. 

Kedvezményezett: Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulása
Makó és Térsége ivóvízminőség-javító projekt, 
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0025

      KISZOMBORI SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSI TÁJÉKOZTATÓ! 
Tisztelt Ügyfelünk!

   Ismételten felhívjuk a lakosság figyelmét a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára.   
Erre az Önök lakóövezetében a „házhoz menő zsákos” gyűjtés, a hulladékudvar, valamint a gyűjtőszigetes rendszer áll rendelkezésre. 
   A csomagolási hulladékkal megrakott saját háztartásában használatos „zsáko(ka)t” társaságunk minden hónap 2. szerdáján külön 
gyűjtőjáratban reggel 6 órától szállítja el, válogatóüzemünkben történő utóválogatásra. Kérjük, hogy a fent jelzett időpontig szíves-
kedjenek a megtelt zsáko(ka)t kihelyezni az ingatlanuk elé. Az Önök lehetőségében áll továbbá a szelektív hulladékgyűjtő szigeten 
elhelyezni a csomagolási papír, műanyag, fém, és vegyes öblösüveg hulladékot. Az ezektől eltérő anyagok (pl. kommunális hulladék, 
lom) belehelyezése, és a gyűjtőszigetre való lerakása TILOS. 
Kérjük, segítsék és becsüljék meg válogatóüzemünkben dolgozó kollégáink nehéz munkáját azzal, hogy társaságunk anyacégének 
honlapján (www.szkht.hu/hulladekgyujtes/szelektiv-hulladekgyujtesi-rendszer) és a szóróanyagokon feltüntetett csomagolóanya-
gokat teszik a szelektív hulladékba.
   A szelektív hulladékot elhelyezése előtt kérjük, úgy kezelje, hogy minél kevesebb helyet foglaljon el, emiatt kérjük, TAPOSSA 
LAPOSRA! A kilapított – levegőmentes formájú – italos kartondobozra, PET palackra hajtsa vissza a kupakot, mielőtt visszanyerné 
eredeti térfogatát! Amennyiben szolgáltatásunkkal kapcsolatban kérdése, észrevétele van, forduljon bizalommal társaságunkhoz az 
alábbi elérhetőségeken:    
 

ttkft@telepulestisztasag.hu * www.telepulestisztasag.hu 

Telefonos és személyes ügyfélszolgálat 
(6728 Szeged, Városgazda sor 1.)

ügyfélfogadási ideje:  hétfő, kedd, szerda: 8:00-15:00
           csütörtök: 7:00-19:00

           péntek: 8:00-13:00
Telefon: 62/777-111; Fax: 62/777-112

Hulladékszállítással kapcsolatos bejelentések, észrevételek: 62/777-234

Köszönjük, hogy a szelektív hulladékgyűjtéssel Ön is hozzájárul a hulladékgazdálkodás fejlesztéséhez, a hulladékok okozta környe-
zetterhelés csökkentéséhez, a környezet minőségének javításához.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

KORMÁNYABLAK
A MAKÓI JÁRÁSI HIVATALBAN

12 MUNKAÁLLOMÁS, TÖBB MINT 400 FÉLE ÜGYKÖR
AZ ÁLLAMPOLGÁROK SZOLGÁLATÁBAN

OKMÁNYIRODAI SZOLGÁLTATÁSOK
SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY

VEZETŐI ENGEDÉLY
ÚTLEVÉL

ÚJ ÜGYKÖRÖK
FÖLDHIVATALI ÜGYEK

CSALÁDTÁMOGATÁSI ÜGYEK
FOGYASZTÓVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS

ÜGYFÉLFOGADÁS
HÉTFŐ: 7:00 - 17:00
KEDD: 8:00 - 16:00

SZERDA: 8:00 - 16:00
CSÜTÖRTÖK: 8:00 - 18:00

PÉNTEK: 8:00 - 12:00

A MAKÓI JÁRÁSI HIVATAL KORMÁNYABLAKA TELJES KÖRŰEN
AKADÁLYMENTESÍTETT

MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22.
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ÓVODAI HÍREK

      ÓVODÁS HÍREINK OKTÓBERBEN 
Még ez a hónapunk is az új gyermekek óvodába való beillesz-
kedéséről szól. Egyre ritkulnak a sírós reggelek, amikor anyától, 
apától olyan nehéz elválni. Mint tudjuk, ez az időszak a kölcsö-
nös bizalom kiépítéséről szól gyermek, a szülő és nevelőik kö-
zött. Nevelőmunkánkat a szeptembertől nálunk dolgozó két új 
kolléga is segíti. Raffai Anita és Soósné Pécsi Gabriella mint pe-
dagógiai asszisztensek bővítették kollektívánkat.
Októberben óvodánk „őszi ruhába” bújt. A csoportszobák, a fo-
lyosók őszi dekorációt kaptak. A dekorálásban a nagycsoporto-
sok már egyre többet segítenek. Finom kompótlétől, gyümölcs-
salátától, diós sütitől illatozik már ilyenkor a folyosó, az egész 
óvoda. Köszönjük a szülők által behozott idénygyümölcsöket és 
zöldségeket, melyekkel az egészséges étkezést próbáljuk még 
inkább elősegíteni - a gyerekek legnagyobb örömére!
Október 3-án az általános iskola meghívásának eleget téve, egy 
csodás napsütéses időben részt vettünk a Dózsa-vágtán. Óvo-
dásaink egyedül vagy szülői, nagyszülői, többen óvónői kíséret-
tel rótták a köröket. Köszönöm mindazoknak, akik jelenlétükkel 
megtisztelték e vidám eseményt! Külön gratulálunk a Naprafor-
gó csoportos Harkai Hannának és Méreg Krisztofernek, akik az 
ovisok futóversenyén első helyezést értek el.
Az idősek világnapja alkalmából óvodába invitáltuk nyugdíjas 
kollégáinkat. A Katica csoport műsorral és vendégváró falatokkal 
kedveskedett a vendégeknek. Együtt köszöntöttük fel az ebben 
az évben kerek évfordulós születésnapjukat ünneplő egykori 
munkatársainkat. Ezúton is kívánunk nekik jó egészséget, vidám, 
családjukban eltöltött boldog nyugdíjas éveket!
Hagyományunkká vált, hogy októberben a „Kincset érő nagyik” 
projekthét keretében, szakmai nyílt napunkra óvodánkba invi-
táljuk a nagyszülőket. Idén rendezvényünk a „Pite-parti” elneve-
zést kapta. Ezen a délelőttön a nagyik – nagymamik és nagyapák 
- unokájukkal együtt közösen vehettek részt sok-sok változatos, 
különleges tevékenységben. Legnagyobb örömünkre nagyon 
sokan eljöttek hozzánk ismét, és köszönjük azt a sok finom süte-
ményt, amitől valóban Pite partivá vált e jeles esemény. 
A délelőttöt az udvaron lévő kis műsor zárta, ahol a gyermekek 
népi körjátékozást mutattak be, majd az intézményvezetőnk 
köszöntője után, kezdetét vette egy kis őszi mulatság, ahol a 
nagyik együtt körjátékozhattak, táncolhattak unokájukkal és 
az óvodai dolgozókkal. Köszönjük a szervezőknek és természe-
tesen a megjelent nagyszülőknek, hogy ismét kitűnő, családias 
hangulatban lezajló vidám délelőttöt tölthettünk együtt!

 Balázs Tímea óvodapedagógus

Ebben a nevelési évben valamennyi nagycsoportos korú óvodá-
sunk bábszínházba fog járni Szegedre. Két kolléganőnk - Benák 
Gabriella és Baranyiné Zsuzsika vállalta, hogy ezekre az alkalmak-
ra összegyűjti a tanköteles korú gyermekeket, akikhez a Ferenc-
szállási Tagintézményünkbe járó gyerekek is csatlakoznak majd, 
és együtt elutaznak a Bábszínházba. A szülők nehéz anyagi kö-
rülményeire való tekintettel, az óvodai alapítványunk kuratóriu-
ma úgy döntött, hogy a „Mosolygó Gyermekarcok Alapítvány” 
támogatja a bérletek megvásárlását, így a szülőknek csak mini-
mális önrészt kell vállalniuk.
A gyermekek játékeszközeit is bővítette „Mosolygó Gyermekar-
cok” Alapítványunk – a babaszoba játékokhoz gyermekétkész-
leteket és a főzőcskéhez felhasználható zöldség és gyümölcs 
figurákat biztosított valamennyi csoportunknak.
 Még a nevelési évet záró értekezletünkön kezdemé-
nyezte Haklikné Balázs Ildikó, hogy a vegyes csoportokból rend-
szeresen összegyűjti a tanköteles korú gyermekeket egy-egy kö-
zös, alapos mozgásra. Ebben segítségünkre sietett az általános 
iskola, és már két ízben a Tornacsarnokban versenyezhettek, vé-
gezhettek igazi edzettséget nyújtó mozgásformákat a „nagyok” 
Soósné Gabriella és Geráné Rózsika közreműködése mellett. Az 
életkoroknak és az egyéni szükségleteknek megfelelő fejlesztést 
mindenkor nagyon fontosnak tartjuk, és a vegyes csoportok 
szervezése mellett is megkeressük, és meg is találjuk az optimális 
fejlesztési lehetőségeket lelkes kollégáimmal együtt. 
Egyik kiemelt nevelési feladatunk ebben az évben a hagyomá-
nyápolás. Ebből a célból vette fel Imréné Katika a kapcsolatot 
a Kis Mária Hortensia Honismereti körrel, és valamennyi nagy-
csoportos óvodást összegyűjtve megtekintették a Helytörténeti 
Gyűjtemény kiállított tárgyait. 
Nem kis feladatot ró szakmai munkacsoportjainknak egy-egy 
pedagógiai célú nyílt nap komplex megszervezése. A Kincset érő 
nagyik - projekthét változatos, a gyermekek választhatóságán és 
érdeklődésének felkeltésén alapuló tevékenységeit remekül si-
került összeállítani és megvalósítani Baranyiné Zsuzsika, Benák 
Gabika és Szűcsné Marika irányításával. A program főszereplői - a 
nagymamik és nagyapák. Büszkék vagyunk rá, hogy ismét sokan 
ellátogattak hozzánk. Reméljük, hogy ők is jól érezték magukat 
nálunk, mi pedig sokat tanulhattunk tőlük.
Itt szeretném megköszönni Balázs Tímeának, hogy megszervez-
te óvodásaink Dózsa-vágtán való részvételét. Mozgósította a 
családokat, és ő maga is - pedagógushoz méltóan - együtt fut-
va a gyermekekkel – sikerélményhez juttatott minden jelenlévő 
ovist ezen a jól sikerült rendezvényen.
Köszönet illeti meg mindazokat, akik segítik óvodás gyermeke-
ink mindennapjainak színesebbé tételét!

Börcsökné Balázs Márta, óvodavezető
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ISKOLAI HÍREK

      SZEPTEMBER - OKTÓBER: SZEMEZGETÜNK PROGRAMJAINKBÓL 

A sport nemzetünk közös értéke, egészséges jövőnk záloga. 
Magyarország Kormánya kiemelten támogatja a hagyományo-
san sikeres sportágak fejlesztését, amelynek alapja az utánpót-
lás-nevelés. A támogatások kiemelt célja az ifjúság sportolási 
hajlandóságának növelése. A Program az iskoláskorú gyerekek 
sportba történő széles körű bevonása érdekében sportágak be-
mutatásával, a helyi sportági kínálat és kereslet összekapcsolá-
sával segíti a gyerekek sportágválasztását. A program keretében 
országszerte kerülnek megrendezésre sportágakat bemutató 
események. Ilyen eseményen vettünk részt még három KLIK-es 
iskolával együtt a makói térségből. A 4. évfolyamból 10 jó tanu-
ló, jó sportoló gyermek utazott Szegedre, ahol a Sportcsarnok-
ban volt sportágbemutató. Fiatal sportolók ismertették meg a 
gyerekeket, hogyan kell egy-egy sportágban tevékenykedni. 
Forgószínpadszerűen kerülhettek oda, ahol kipróbálhattak min-
den egyes sportágat. Ezek a következők voltak: atlétika, asztalite-
nisz, birkózás, evezés, judo, kajak – kenu, kézilabda, kosárlabda, 
labdarúgás, röplabda, sportlövészet, tenisz, tollaslabda, torna, 
vívás. Ahol sikerült teljesíteniük az adott feladatot, ajándékot 
is kaptak: kitűzőt, léggömböt, matricát, prospektust stb. Bízunk 
benne, hogy e sportízelítő segít a gyerekeknek, hogy kiválasszák 
kedvenc sportágukat, és hozzásegíti őket az egységes élethez 
tartozó mozgásokhoz. 
     Engedi Zsuzsanna

 „ A SPORT LEGYEN A TIED!” – PROGRAM 
 A KISZOMBORIAK DÓZSA-VÁGTÁJA 
Immár 4. éve hagyomány iskolánkban, hogy megrendezésre ke-
rül a Dózsa-vágta elnevezésű futóverseny. Az idén már két ízben 
el kellett halasztanunk az esős időjárás miatt, de október 3-án, 
szombaton a gyönyörű napsütés kárpótolt bennünket minde-
zért. Aki már az előző években is részt vett ezen a programun-
kon, jól tudja, hogy nem egy szokványos futóversenyről van szó. 
Rendezvényünk célja, hogy a gyerekek, szüleikkel, rokonaikkal, 
barátaikkal és a pedagógusokkal együtt töltsenek el egy vidám 
hangulatú közös szombat délelőttöt. Még soha ilyen szép szám-
mal nem vettünk részt ezen a programon, mint idén, talán ezért 
is sikerült ilyen nagyszerűen. Minden évben valamilyen téma-
körhöz igazodva öltöznek jelmezekbe az osztályok, és ezekben 
a mókás maskarákban futnak egy kört a nagyiskola pályáján, 
melyet vidám zene is kísér. Volt már mese, film, stb. a téma, idén 
valamelyik nemzet jellegzetességeit kellett képviselni az öltözé-
keknek. Láthattunk most japán rizsszedőket papírkalapokban, 
török pasát és háremét, indiánokat színes tollakkal. Felvonultak 
mexikóiak sombreroban, az USA színeiben a Szabadság-szo-
bor, New York jelképeivel a sárga taxikkal. Futottak még a bajor 
népviselet képviselői is jellegzetes hózentróglis nadrágjaikban, 
Hawaii hula táncosok virágfüzérekkel a nyakukban. A jelmezes 
felvonulást a negyedik osztályosok zárták egy vidám sirtakival, 
amihez bárki csatlakozhatott. Természetesen az osztályokkal 
szaladhattak a szülők, pedagógusok, testvérek is. Idén először az 
óvodások is képviselték magukat ezen a rendezvényen. Minden 
jelmezes felvonulást egy évfolyam futóversenye követett, ahol a 
legjobb 6 lány, illetve fiú versenyző indult. Nekik is 1 kört kellett 
megtenniük, de ez már valódi küzdelem volt. Öröm volt látni, 
ahogy az osztálytársak, hozzátartozók hangos szurkolással lelke-
sítették őket. A versenyszám nyerteseit egy szép emlékplakettel 
jutalmazták. Végül a döntőben az évfolyamgyőztesek mérhették 
össze gyorsaságukat. Természetesen külön a lányok és a fiúk. 
Miután kiszámolták a gyerekek előző körben mért ideje alapján, 
hogy ki milyen előnnyel indul, az első osztályos a nyolcadikossal 
is egyenrangú versenyben küzdhetett. A rendezvény a szuper 
győztesek jutalmazásával fejeződött be. Azt hiszem, mindenki, 
aki részt vett ezen az eseményen, elmondhatja, hogy igazán jól 
sikerült, nívós délelőttöt zártunk.
A jó hangulat igazolta, hogy szükség van ezekre a közös összejö-
vetelekre, gyereknek és felnőttnek egyaránt. Már várjuk a követ-
kező Dózsa-vágtát!

Kiss Virág

 Osztály           Fiú          Lány

 1. osztály Molnár Dániel Parancs Fruzsina
 2. osztály Horog Dominik Farkas-Csamangó Gréta
 3. osztály Horváth Zoltán Kovács Lara
 4. osztály Fancsali Péter Erdélyi Hanna
 5. osztály Gera Bazsó Kórász Alexandra
 6. osztály Bernáth Csaba Fürge Olívia
 7. osztály Rózsa Norbert Tóth Ágota
 8. osztály Cseh Dániel Balla Noémi

 1-8.osztály közötti megmérettetés győztese:Gera Bazsó

 A MÚZEUMBAN JÁRTUNK... 
A makói József Attila Múzeumban különleges bemutatóval 
lepték meg a közönséget. A Természettudományi Múzeum 
Jégkorszak című vándorkiállítását nézhetik meg az érdeklődők. 
A kiállítás témája, a legutóbbi jégkorszak, maradványok és re-
konstrukciók segítségével mutatja be, hogy milyen hatást gya-
korolt a környezetre. Megismerhetjük az utóbbi 2,5 millió év klí-
maváltozásait is. A szeptemberi megnyitó óta sokan látogattak 
el a múzeumba, és látták, milyen élőlények éltek, milyen fontos 
földtörténeti események zajlottak le évmilliókkal ezelőtt. A köz-
ségi önkormányzat nagylelkűen minden kiszombori diáknak 
megvásárolta a belépőt, így az évfolyamok egy-egy délutánt a 
múzeumban tölthettek, ahol az említett kiállításon túl a skan-
zenbe is betekinthettek. Hogy hogyan látták ezt a diákok, azt 
alább olvashatják. 
                                                                                       Baloghé Papós Borbála

 BETEKINTÉS A MÚLTBA 
Egy esős napon betekintést nyertünk a jégkorszak világába. Osz-
tályommal a József Attila Múzeumban jártunk. Amikor belép-
tünk az előcsarnokba, egy néni fogadott minket. Elsőként egy 
tévén keresztül láthattuk, hogy a Föld a tengelye körül forog. 
Megtudtuk, hogy a Föld hogyan változott az évezredek során. 
Ezután olyan terembe léptünk, ahol különböző, már kihalt álla-
tok koponyáit, például egy óriási mamutét, egy hatalmas kardfo-
gú tigris kitömött mását és egy hiénát láttunk, sőt egy pézsma-
tulok is volt ott. A következő állomásunk a tatai és a vértesszőlősi 
leleteket tartalmazó szekrénynél volt, ahol fogakat és csontokat 
figyelhettünk meg. Ezután balra fordulva egy jégkori farkas, egy 
barlangi hiéna és egy őstulok csontvázát néztük meg. A kiállí-
tásnak része volt egy preparált rénszarvas is. Az emeleten régi 
festményeket és tárgyi emlékeket láttunk. Nagyon örülök, hogy 
részt vehettem ezen a kiállításon, ahol egy letűnt kor emlékei kis 
időre valósággá váltak.

                               Süveg Merse, 5. b
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 JÉGKORSZAK – KIRÁNDULÁS A MÚZEUMBA 
Lehetőségünk nyílt arra, hogy az évfolyamunk megnézze a ma-
kói József Attila Múzeum Jégkorszak című kiállítását. Először 
idegenvezetőnkkel, Badicsné Szikszai Zsuzsannával, a múzeum 
igazgatónőjével a skanzent néztük meg. A legszegényebbek 
lakhelyét, gabona tárolására alkalmas gabonás kast és hombárt 
láttunk először. Utána a műhelyeket néztük meg. A kovács- majd 
később a bognárműhelyben e régi mesterségek szerszámait is 
megfigyelhettük. Arról is mesélt Zsuzsika néni, hogy nem vélet-
lenül került egymás mellé ez a két műhely. Bepillanthattunk a 
régi korok hétköznapjaiba is. Ezután sétánkat bent folytattuk, 
ahol interaktív bemutatók, gerinces maradványok és rekonst-
rukciók mutatták be az elmúlt 2,5 millió év fontosabb földtör-
téneti eseményeit. Megfigyelhettük, hogy a lehűlés milyen ha-
tást gyakorolt a környezetre. Érdekesek voltak azok a már eltűnt 
élőlények, amelyeknek valós méretű rekonstrukcióját kiállítva 
láttuk.  Képet kaptunk arról is, hogy az ember hogyan tudja 
alakítani a környezetét, és megtudtuk az is, hogy a Föld éghaj-
lata állandóan változik, és volt több olyan időszak is, amit jég-
korszaknak tekinthetünk. A múzeumlátogatás utolsó perceiben 
még egyszer megnéztük a kardfogú tigrist, a barlangi hiénát és 
a gyapjas mamut redős zápfogát. Érdekes és tartalmas kiállítást 
láttunk, amelyben megismertük a Föld történetét, ugyanakkor a 
makói, Makó környéki emberek életéről is sokat tanultunk.

 Balázs Luca, 7. b

  TISZTELT KISZOMBORI LAKOSOK! 
Örömmel tudatom, hogy átrágva magunkat a jog és a bürokrá-
cia útvesztőjén, szeptembertől „A Kiszombori Diákokért” Alapít-
ványt a megyei bíróság ismét közhasznúsági szervezetté minő-
sítette. Ez több mint egy év megfeszített ügyvédi munkával járt, 
de túl vagyunk rajta. Mindenkinek nagyon köszönjük, aki ezen 
idő alatt adójának 1%-ával szerette volna támogatni Alapítvá-
nyunkat, de sajnos nem sikerült a megszüntetett jogállásunk 
miatt. Bízunk benne, hogy ez nem szegte az adakozó kedvet, és 
jövőre ismét számíthatunk támogatásukra. Alapítványunknak 
gyakorlatilag ez az egyetlen számottevő forrása, tehát ha tenni 
szeretnénk gyermekeinkért, akkor ezzel igazán sokat tehetünk. 
Mindeközben természetesen az élet nem állt meg, és az eddig 
összekuporgatott anyagi forrásunkból ezen idő alatt is zavarta-
lanul működtünk. Anyagi támogatást nyújtottunk több rendez-
vény lebonyolításához (Trapp-nap, Dózsa-vágta, akadályver-
seny, tanulmányi versenyek stb.) ahol tanulmányi eredménytől 
függetlenül az iskola mind a több mint 300 tanulója részesült 
a támogatásból. A legjobbjaink versenyeken való indulását tá-
mogattuk a nevezési díj átvállalásával, illetve az év végi jutalom-
könyveket finanszíroztuk. 11 tanulónk részesült ösztöndíjban 
(5000 Ft/fő) kiemelkedő tanulmányi eredményéért, illetve szor-
galmáért, mert félévről évvégére a „tanulós” tantárgyak jegyeit 
kijavította, akár 2-esről 3-asra is! További 3 tanulónk kapott egy-
szeri pénzjutalmat (7-10000 Ft/fő), mert 7-8 évfolyamon kitűnő 
lett. Mindezek mellett fedeztük a fenntartási költségeinket is. 
(ügyvédi díj, könyvelői honorárium, postaköltségek stb.) Vége-
zetül ismételten arra biztatom Önöket, hogy ha tehetik, támo-
gassák alapítványunkat a nemes cél érdekében, hogy gyerme-
keink öröme, jutalmazása, motiválása biztosított legyen a mai 
szűkös időkben is! Ezt megtehetik személyes felajánlásokkal, az 
iskolabáli részvételükkel és adójuk 1%-ának felajánlásával.
Gyermekeink nevében köszönettel: 
   Nagy Róbert (kuratóriumi elnök)

 KÖZELGŐ ESEMÉNYEINK
A múlt után az előttünk álló közel jövő! Novemberben három 
fontos esemény vár ránk. 11-én nyílt napot tartunk az alsó ta-
gozaton az óvodások számára. Ilyenkor még jobban megeleve-
nedik a Móricz utcai épület, jó látni a rengeteg gyereket. Ekkor 
ismerkednek meg először az épülettel, a tanító nénikkel. Talál-
koznak régi ovis társukkal, és nagyon meglepődnek, mennyi 
mindent tanulnak a pedagógusoktól. 21-én, szombaton lesz a 
11. Iskolabál. Érdekessége, hogy a Tornacsarnokban rendez-
zük meg, mert a Rónay-kúria épületét kinőttük. Mindenképp 
szeretnénk kedveskedni vendégeinknek, s ezért választottuk a 
nagyobb helyet. A belépőjegy ára 3.600 Ft, ami tartalmaz egy 
tombolajegyet is, így mindenkinek lesz legalább egy esélye akár 
a fődíjra is! Svédasztalos vacsorával, jó hangulattal várja önöket 
az Oláh Veronika Alapítvány és „A Kiszombori Diákokért Alapít-
vány”! A hónap utolsó rendezvénye a hagyományos Trapp-nap 
25-én. Ekkor bolondos és sportos feladatok szórakoztatják az is-
kola minden lakóját. Minden évben akad olyan feladat, amelyik a 
falu lakosságának egy részét is bevonja, ezért kérem, ha egy diák 
kéri az önök segítségét, ne mondjon nemet, egy egész évfolya-
mot segíthet hozzá akár a győzelemhez is!

Szabóné Vígh Erzsébet
iskolaigazgató

 PÁLYAVÁLASZTÁS – SEGÍTSÉGGEL
Iskolánk fontos feladata a gyerekek felkészítése a továbbtanulás-
ra, szakmaválasztásra. Ez nemcsak a lehető legjobb tanulmányi 
eredmények elérését, a felvételire való minél jobb felkészülést 
jelenti, hanem azt is, hogy különböző iskolatípusokat, szakmákat 
is megismerjenek a diákok.
Ennek érdekében pályaorientációs képzésben is részesülnek a 
gyerekek, illetve részt vehetnek a Szegeden megrendezésre ke-
rülő, középiskolákat bemutató pályaválasztási börzén is.
 Már az elmúlt tanévben is bővült a szakmákkal kapcsolatos is-
meretszerzési lehetőségek köre a munkaügyi központ által szer-
vezett üzemlátogatásokkal, amelyeken a hetedik osztályosaink 
vettek részt.
Ebben a tanévben öt cég fogadott bennünket. Elsőként a Sáko-
vics és Társa Faipari Kft. Liget utcai telephelyén ismerhették meg 
a gyerekek az asztalos szakma szépségeit, a benne rejlő lehető-
ségeket. Érdeklődéssel vették szemügyre a tanulók munkáit is. 
Ezután a Dél-alföldi Közlekedési Központ szegedi telephelyén 
nézhettek szét az autószerelés, gépkocsivezetés iránt érdeklő-
dők. 
A szintén makói telephelyű Váll-Ker Kft. üzemében a kandalló-
gyártás teljes folyamatát megismertük, és az ezzel kapcsolatos 
szakmákat is. Végül a kereskedelemmel, a vendéglátással a sze-
gedi OBI áruházban, illetve a makói Grand Hotel Gloriusban is-
merkedtek a gyerekek. 
Mindegyik cégről elmondhatjuk, hogy szeretettel várták a hoz-
zájuk látogató általános iskolás diákokat, akik teljes képet kaptak 
egy-egy cég működéséről, az ott hasznosítható szakmákról, vég-
zettségekről. Köszönjük ezt a lehetőséget.

Szabó Tünde, Baloghné Papós Borbála
osztályfőnökök
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KISZOMBORI SZOCIÁLIS és GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY-HÍREK

      IDŐSEK KLUBJA 
„Nemes szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek csupán 
tiszta szív és sok sok szeretet.”(Pázmány Péter)

2015. október 1. napján került megrendezésre Kiszombor Nagy-
község felújított, megszépült Ady Endre Művelődési Házában az 
Idősek Nemzetközi Világnapja településszintű rendezvénye.

E nap alkalmából fogadják szeretettel Cseh Istvánné saját költe-
ményét: 

Idősek napjára!

Időseket ünnepelni érkeztünk,
Gondolj hát reánk Drága Istenünk.
Hálás szívvel, szeretettel jöttünk,
Hogy e szép napot együtt köszöntsük.

Az ember, mikor a szép kort eléri,
Eltelt éveit emlékként végignézi,
Lapozva a napokat, az éveket sorra,
Élete hasonlít egy virágcsokorra.

Az ember a virág közt különbséget is tehet,
A bánatvirágok szúrós tövist teremnek.
Némelyek szívet, lelket sebeznek,
Az örömvirágok mind feledtetik ezeket.

. Az eddigi út sokat volt egyenetlen,
De végigjártuk akármily nehezen,
És mégis vállalnád még egyszer és még egyszer,
Mert vágyik még mindig szeretetre az ember.

Adott nekünk az élet szép gyermekeket,
Így igen gyorsan repültek az évek.
Most már az unokáknak is örülünk,
Már csak emlék lesz, sok-sok küzdésünk.

Ez a szép kor, ahova eljutottunk, 
Sokat futottunk, majd fáradtan megálltunk.
Mentünk, dolgoztunk, mert kérték a NAGYOK.
Majd otthon kezdtük a második műszakot.

Nem szálltunk, csak tettük a dolgot,
Mert láttuk, hogy mindenki elégedett és boldog.
Nem rohanunk már, hisz nem kéri senki,
Lassabban mozgunk, úgy tudunk elvégezni.

Fáradtan leülünk egy kicsit pihenni,
Bizony-bizony alig bírunk felkelni.
Drága Istenem, hát ide jutottunk,
Hosszú rögös úton így elfáradtunk.

Figyeljünk hát és most előre nézzünk,
Drága Isten mennyit ad még nékünk.
Ha te bárkit tudsz becsülni és tisztelni,
Hidd el, téged is fognak majd szeretni.

Mi mindent rejtett életünk, sorolni sem lehet,
Rengeteg megértést – jóságot – erőt, sok szeretetet.
Egymásra bármi is volt, soha ne haragudjunk,
Mert nem biztos, hogy holnap újra találkozunk.
 
Az intézmény dolgozói kívánják, hogy derűsen, jókedvűen, jó 
egészségben és békeségben töltse a megérdemelt pihenés éve-
it nagyközségünk minden szép korú lakója!

KÖNYVTÁRI HÍREK
Olvasóink újra birtokba vették a felújított könyvtárépületet. Az 
átadás napjától igen nagy az érdeklődés, a látogatottság. Renge-
teg dicséretet kapott a megújult könyvtár, amit ezúton is köszö-
nünk, és továbbítjuk az Önkormányzatnak, a Képviselő-testület-
nek, valamint Polgármester asszonynak.

Első vendégeink meghívását az Országos Könyvtári Napok ide-
jére szerveztük, melynek keretén belül a Dózsa György Általános 
Iskola alsó tagozatának legkisebbjeit köszöntöttük. A gyerekek 
mesébe foglalva kaptak ízelítőt a könyvtárhasználatról, a beírat-
kozásról, megismerkedhettek a könyvtári kölcsönzés menetével.

Október 15-én vendégünk volt a zombori illetőségű Kerekes Éva, 
aki ez év nyarán meghódította a Mont Blanc 4.810 m magasan 
lévő csúcsát. Felkérésünket örömmel fogadta egy élménybeszá-
moló megtartására, melyet érdeklődéssel fogadtak a kiszombo-
riak.

Az idei évben már három alkalommal rendeltünk könyveket, 
igyekszünk frissíteni az állomány kínálatát arra törekedvén, hogy 
változatlanul ki tudjuk elégíteni az olvasói igényeket, kedvet te-
remtve az olvasáshoz kicsiknek, nagyoknak egyaránt.

Könyvtárunk a megszokott nyitvatartási renddel várja továbbra 
is olvasóit:
Hétfő: ZÁRVA
Kedd - péntek: 8:00-17:00
Szombat: 8:00-12.00
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RENDŐRSÉGI HÍREK

  TANÉVKEZDÉS 
A tapasztalatok szerint szeptember hónapban, a tanévkezdés 
időszakában magasabb az iskoláskorú gyermekek veszélyezte-
tettsége, legyen szó közúti közlekedési balesetről, személy illet-
ve vagyon elleni bűncselekményről, rossz szándékú befolyásról, 
vagy éppen kellően át nem gondolt döntésekről. Erre való te-
kintettel nagyon fontos, hogy a tanévkezdés időszakában a pe-
dagógusok, az iskolarendőr, az iskolai bűnmegelőzési tanácsadó 
mellett a szülők is felhívják a figyelmet a leggyakoribb veszély-
helyzetekre, és ha szükséges, közösen átismételjék, megbeszél-
jék a legfontosabb közlekedési szabályokat, bűnmegelőzési kér-
déseket. 
Szeptemberben az egyik legfontosabb veszélyforrás, hogy a 
gyermekek egyik napról a másikra tömegesen jelennek meg a 
közúti közlekedésben, ráadásul a szünidőt követően felszaba-
dultabbak és figyelmetlenebbek is. Gyalogosok esetében gyako-
ri probléma az úttesten való szabálytalan átkelés, a körültekintés 
nélküli úttestre lépés, kerékpárosoknál a szabálytalan irányvál-
toztatás, kanyarodás - ezekre a balesetek elkerülése érdekében 
a járművezetőknek is számítaniuk kell. Az egyedül közlekedő 
gyermekek esetében ajánlatos kijelölni a legbiztonságosabb 
útvonalakat, és azokat (a betartandó szabályokat illetve a lehet-
séges veszélyforrásokat megbeszélve) érdemes akár többször is 
végigjárni velük. 
A vagyon elleni bűncselekmények megelőzése érdekében fel 
kell hívni a diákok figyelmét, hogy amennyiben nincs rá feltét-
lenül szükség, értékes tárgyat (drága telefont, iPodot, tabletet 
stb) ne vigyenek magukkal az iskolába. Utcán, tömegközlekedési 
eszközökön figyeljenek a táskájukra; zsebbe vagy hátizsák külső 
rekeszébe ne tegyenek telefont, pénzt, igazolványokat, azokat 
biztonságos helyen (például a táska lehetőleg külön is záródó 
belső rekeszében) tartsák.                                                  
Fontos, hogy a fiatalok tisztában legyenek vele, milyen helyzet-
ben honnan, kitől kérhetnek segítséget. Ide tartozik a segélyhívó 
telefonszámok (kiemelten a 112-es központi segélyhívó) isme-
rete is. Mivel vészhelyzet esetén gyakran a felnőtteknek sem 
jutnak eszükbe ezek az elérhetőségek, hasznos lehet a pénztár-
cában, tolltartóban elhelyezett, a Csongrád Megyei Rendőr-fő-
kapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által készített diák Bárka 
kártya, amely a legfontosabb segélyhívó számokat, megelőzési 
információkat tartalmazza. 

  FIGYELEMFELHÍVÁS 
Ezúton is szeretnénk felhívni a figyelmet az elsősorban a megye-
székhelyre jellemző nyakláncletépések számának megnöveke-
désére, és a megelőzés lehetőségeire. 
Ezen esetek jellemzője, hogy a tettes először kiszemeli áldozatát, 
majd feltűnés nélkül követni kezdi. Valamilyen gyér forgalmú 
helyen (lépcsőházban, néptelen utcaszakaszon stb.) az áldozat 
mögé osonva, hátulról ragadja meg annak nyakláncát, erőteljes 
mozdulattal letépi azt, majd elmenekül a helyszínről. 
Az elkövető általában gondosan ügyel arra is, hogy arcát ne 
láthassák meg: a fejére húzza a kapucniját, vagy arcát kendővel 
takarja el. 
A meglepetésszerű támadás gyakorta valamilyen tevékenység-
re figyelő, például a kapuban, lakásajtóban a nyitással elfoglalt, 
vagy úttesten átkelni készülő személy, illetve lassabban mozgó, 
védekezésre kevésbé képes idős ember ellen irányul. 
Hasonló veszély fenyegetheti az utcán telefont használó gyer-
mekeket, fiatalokat is, akiknek a tettes a kezéből ragadja ki a mo-
bilt, majd elfut azzal.

Kérjük, ügyeljenek értékeikre! Tavasz végétől ősz elejéig, a ka-
bátszezon megkezdéséig általában már messziről észrevehető, 
visel -e valaki ékszert. A megelőzés érdekében az utcán lehető-
leg takartan viseljék a nemesfémből készült nyakláncot, a feltű-
nő illetve drágább ékszereket, és figyeljenek rá, nem követik-e 
Önöket. Gyanús jel észlelésekor csatlakozzanak más járókelők-
höz, vagy hívjanak segítséget! Ha megoldható, hazaérve addig 
ne nyissák ki az ajtót, míg idegenek tartózkodnak a közelben. 
A fiatalok figyelmét hívják fel rá, hogy közterületen ne hivalkod-
janak értéktárgyaikkal, ne játsszanak telefonjukkal, ne vegyék 
elő a táblagépüket - különösen olyan helyen ne, ahol azt mások 
könnyűszerrel elvehetik tőlük. 
Érdemes tudni, hogy amennyiben a megtámadott személy 
megpróbálja értékeit megvédeni (például belekapaszkodással), 
azaz ellenáll a támadásnak, a cselekmény már nem lopásnak, 
hanem rablásnak minősül, ami súlyosabb büntetést von maga 
után. Ugyanakkor fontos, hogy mindig a testi épség megóvása 
legyen az elsődleges szempont! 

Ha valakit megtámadnak, azonnal kezdjen el hangosan kiabálni, 
valamilyen formában hívja fel a közelben tartózkodók figyelmét, 
kérjen segítséget. Az elkövető elfogása, az eredményes felderí-
tés érdekében azonnal értesíteni kell a rendőrséget!

  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
  ERŐT, EGÉSZSÉGET, TISZTELT KISZOMBORIAK! 
Immáron második alkalommal került megrendezésre a MATASZ 
(Magyar Tartalékosok Szövetsége) Kiszombori Klubjának szerve-
zésében a felső tagozatos gyermekeket mozgósító honvédelmi 
tábor július 20-24. között.
Ami másfél évvel ezelőtt egy érdekes gondolatnak, megvalósí-
tásra váró ötletnek tűnt, ma már méltó helyet foglal el Kiszom-
bor életében - mondhatjuk joggal, hiszen meglepően magas lét-
számú jelentkező akadt „katonai szolgálatra”. Végül huszonegy 
fiatal vonult be a kukorica-útvesztő területén kiépített laktanyá-
ba. Többen is jelentkeztek, de lehetőségeink ekkora létszámot 
engedtek.
Célunk most sem volt más, mint hogy az érdeklődők számára 
ízelítőt adjunk a rendvédelem mindennapjaiból. A mai fiatalok 
a számítógépes játékok alapján úgy gondolhatják, hogy a kato-
náskodás a hősies „egyedül a világ ellen” lövöldözésben merül 
ki. Nos, a tábor ideje alatt sikerült ezt a tévhitet eloszlatnunk!
Az egyenruhások hétköznapjait ismerhették meg kiskatonáink; 
a csapatban tevékenykedés lényegét, a szigorú napi rendszabá-
lyokat, a fegyelmet, az alaki kiképzés által kapott határozottsá-
got, az egymásrautaltságot.
A területünkön dolgozó rendvédelmi szervektől óriási segítsé-
get kaptunk minden tekintetben.
A Kiszombori Határrendészeti Kirendeltség parancsnoka azon 
felül, hogy egy egész délutánt kitöltő látványos és hasznos be-
mutatót szervezett a táborozóknak - megtekinthettük magát a 
laktanyát, azon belül is a fogdát, ujjlenyomatot vettünk, drog- és 
rendvédelmi kutyás bemutatót láthattunk, valamint a különféle 
technikai segédeszközöket próbálhattuk ki - még a kirendeltség 
kisbuszát is rendelkezésünkre bocsátotta a szegedi programja-
inkhoz.
Ugyanilyen szeretettel és odaadással fogadott minket a Makói 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság vezetője és beosztott állomá-
nya, valamint a Katasztrófavédelem makói irodájának vezetője 
is. Hálásak vagyunk, amiért ekkora, fáradságot nem kímélő segít-
séget kaptunk tőlük. Bemutatták a tűzoltólaktanyát, az állomány 
körleteit, a technikai felszereléseket (tűzoltóautó, fecskendők, 
ruházat, szerkocsi). A tűzoltóktól kapott „hidegzuhany” – kicsit 
eláraszthattuk egymást a nagy hőségben a tűzoltó-fecskendők-
kel - méltó és szuper lezárása volt a hétnek.
Valami oknál fogva még a profitorientált civil cégeknek is tet-
szett kezdeményezésünk, hiszen akár a paintball szervezőire, 
akár a szegedi Hadipark üzemeltetőjére gondolunk, bizony ők 
is kedvezményt adtak csapatunknak, pedig nekik ezek a bevé-
telek jelentik a megélhetést. Köszönet a korrekt levezetésért és 
türelmükért.
És most már a kiskatonáinkról is ejtsünk pár szót! Nagyon büsz-
kék vagyunk az idei esztendő sorállományára, mert a pokoli me-
leg ellenére is szó nélkül végigküzdötték a felnőtteket is próbára 
tevő feladatokat. A negyven kilométeres kerékpározást Kübek-
házára a hármas határhoz, a Triplex Konfiniumhoz vagy a szege-
di „paintball-háborút”.
Köszönet Kübekháza vezetőségének, amiért a Mézeskalács Házi-
kóban meleg szeretettel fogadtak minket.
Szegedi túránk alkalmával ebédelni a Szegedi Rendvédelmi 
Szakközépiskolában volt lehetőségünk, ahol fakultatív módon 
tekintettük meg egy oktató segítségével az egész hatalmas ob-
jektumot, ami meglepetésként ért, ezért hálásak vagyunk érte!
Szegedi túránk alkalmával ebédelni a Szegedi Rendvédelmi 
Szakközépiskolában volt lehetőségünk, ahol fakultatív módon 
tekintettük meg egy oktató segítségével az egész hatalmas ob-
jektumot, ami meglepetésként ért, ezért hálásak vagyunk érte!
Ha már katonáskodás, mindenképpen meg kell említenünk a 
lőtéri gyakorlatunkat, ahol lőelméletet, fegyverismeretet, kézig-
ránát dobást - valamint a legfontosabbat: a célba lövést – gyako-
rolhatták a „kiskatonák”.

Az utolsó napon horrorisztikus élményben is volt részünk; jár-
tunk a makói vezetési pont óvóhelyén, ahol csupán a telefonunk 
lámpája volt az egyetlen fényforrás…
A tábor zárásaként már hagyománnyá vált, hogy a kiskatonák 
szüleik jelenlétében esküt tesznek, megkapják rendfokozatukat, 
valamint obsitjukat, majd közös szalonnasütéssel töltöttük az 
estét.
Összegzésképpen örömmel nyugtázhatjuk, hogy köszönhetően 
a rengeteg önzetlen segítő személynek és szervezetnek, az igen 
alacsony részvételi díj ellenére idén is sikerült tartalmas, érdekes 
és izgalmas tábort szerveznünk.
A tábor sikeres lebonyolításáért köszönet illeti az alábbi szemé-
lyeket:
Szilasi-Horváth Jenő ezredes, a Kiszombori Határrendészeti Ki-
rendeltség parancsnoka, dr. Decsi Róbert alezredes, Balogh 
Róbert tű. alezredes, a Makói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
parancsnoka, Nagy-György Attila őrnagy, katasztrófavédelmi 
irodavezető, Simor Gábor tanár úr, Sákovics József, a Kiszombori 
Lövészklub Sportegyesület elnöke, a kübekházi Mézeskalács Ház 
munkatársai, valamint Kiszombor Nagyközség Önkormányzata, 
Vízhányó Mária Ágnes tanítónő, Pásztor Attila tanár úr, Balázsné 
Makra Hajnalka, Rónay-kúria Étterem és a MATASZ Kiszombori 
Klub tagsága (szervezők és lebonyolítók: Balázs Zoltán, Kenyeres 
Sándor, Tóth András, Bujdosó Géza, segítők: Gazsi Gábor, Bacsa 
György, Kelemenné Goldis Julianna, Jankó Istvánné, Terzin Jó-
zsefné, Endrész Erzsébet).

Tóth András és Balázs Zoltán

A MATASZ Magyar Tartalékosok Szövetsége Kiszombori Klub 
tagsága (Balázs Zoltán elnök, Bujdosó Géza elnök-helyettes, 
Tóth András titkár, Bacsa György, Badics István, Bajnóczi János, 
Balázs Ferenc, Balázs Tibor, Duruczné Ocskó Edit, Endrész Erzsé-
bet, Gazsi Gábor, dr. Halmágyi Pál, Jankó Istvánné, Kelemenné 
Goldis Julianna, Kenyeres Sándor, Nádasdi László, Sóki András, 
dr. Szilágyi Dezső, Terzin Józsefné, Varga Attila) továbbra is várja 
soraiba azon érdeklődőket, akik bármilyen módon segíteni kí-
vánják a Klub munkáját.
A Szövetségről bővebben a http://mataszcsongrad.w6.hu/ hon-
lapon tájékozódhatnak, melynek jelmondata:

„Legyünk barátok békeidőben, hogy a bajban igazi bajtársak le-
hessünk”
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CIVIL HÍREK

Oláh Veronika Alapítvány hírei

A Szegedi Törvényszék 2015. szeptember 17-től civil szervezetté nyilvánította alapítványunkat.
Az 2014/15-ös tanév végén könyvjutalmakat vásároltunk - 65 ezer forint értékben - az alsó tagozatosok számára. (Segítő: Vajdáné 
Bárdi Magdolna és Süvegné Nagy Ivett.)
Támogattuk  érmék, plakettek vásárlásával a Dózsa György Napok rendezvényeit.
Pályáztunk az Emberi Erőforrás Minisztérium által hirdetett, működést segítő támogatásra. Legnagyobb örömünkre 300 ezer forin-
tot nyertünk (Pályázatíró: Süli András és Süliné Rácz Emőke). Ebből az összegből az évközi versenyek díjait, továbbá értékes ajándé-
kokat - 168 darab játék, 310 darab oklevél - vettünk a Printkernél 60 ezer forint értékben.
Továbbá szándékunk, hogy az iskolamúzeum kialakításához szekrényeket szerzünk be, amelyben iskolatörténeti, illetve Oláh Vero-
nika életével kapcsolatos kiállítás kap helyet.
Külön köszönetet szeretnék tolmácsolni azon ismeretlen támogatóknak, akik adójuk egy százalékát – összesen 70 ezer forintot - 
alapítványunknak ajánlották fel.
Reményünket fejezzük ki, hogy a jövőben is együtt segíthetjük az alapítvány munkáját, a nevelő és oktató munka sikeréért. Mert 
közös az ügyünk: gyermekeink életét minél jobbá, színesebbé és boldogabbá tenni.

 Süliné Rácz Emőke
kuratóriumi elnök

 FÓKUSZBAN A KISISKOLÁSOK

 VÁLYOGOSI HÍREK
- 1993-ban a Vályogos-tó vízszintje aszály miatt annyira lecsök-
kent, hogy a Makói Horgász Egyesület úgy döntött, hogy befeje-
zi a tó üzemeltetését. 
Lehalászta a vizet, és a kifogott halakat áttelepítette a téglagyá-
ri tóba. Őszre a kiszáradó tó halállományát a jogellenesen halat 
fogó emberek megtizedelték, így a meglévő élővilág teljesen 
összeomlott. A horgászok egy csoportja viszont a bajban meg-
látta a lehetőséget, hiszen ha a lehetetlennek tűnő feladatot 
sikerül megoldani, akkor egy horgászparadicsomot tudnak lét-
rehozni.  1993 októberében 54 horgász megalakította a Kiszom-
bori Sporthorgász Egyesületet.
Az akkori álmokból valóság lett! Nagyon sok áldozattal és mun-
kával sikerült elérni azt, amit az alapítók szerettek volna. A mun-
ka azonban nem ér véget napjainkban sem. Azon fáradozunk, 
hogy még szebbé, és jobbá tegyük a jövőt. Azonban most egy 
kicsit álljunk meg, és emlékezzünk ez elmúlt 22 évre.  Biztosak 
vagyunk abban, hogy az emlékezés percei után őszinte szívvel 
kívánhatjuk: boldog születésnapot!

Forrás: valyogos.hu

- 2015. 10. 02-án sikeresen megrendezésre került  a Dózsa 
György Általános Iskola és a Kiszombori SHE közös szervezésé-
ben a  „DÓZSA-KUPA” horgászverseny a Vályogos-tavon, 42 fő 
általános iskolás tanuló részvételével. Részletek: a valyogos.hu 
oldalon.

- Tájékoztatunk minden horgásztársunkat, hogy megjelent az 
56/2015. (IX.24.) FM-rendelet, ami a Magyar Közlöny 137. szá-
mában, megtalálható. Az alábbiakban a horgásztársakat érintő 
néhány fontosabb változásra hívjuk fel a figyelmet:
-  A kedvezményes, 1.000 Ft-os vizsgadíj kiterjesztésre került az 
ifjúsági horgászok részére is, azaz 10. életév betöltésétől 18. éle-
tév betöltéséig 1.000 Ft-ért vizsgázhatnak a horgász fiatalok.
- A horgászat, legkésőbb a kifogott hal tömegének feljegyzése-
kor a fogási napló fogásösszesítő táblázatában fel kell tüntetni 
a halgazdálkodási vízterület megnevezését, víztér kódját, vala-
mint a fogás dátumát. Darabszám-korlátozás alá eső hal kifogá-
sa esetén a fogási időpontja (óra, perc) is beírandó.
- Halfogásra alkalmas horgászkészség halfogási célú használata 
során annak folyamatos felügyeletét úgy kell biztosítani, hogy 
a horgász az aktív halfogáshoz szükséges beavatkozásokat az 
adott módszerhez igazodó időn belül végrehajthassa. E kötele-
zettség nem vonatkozik azokra az esetekre, amely alatt a hor-
gász másik, jogszerűen használt készségével halat fáraszt, vagy 
annak végszerelékét vízbe juttatja, vagy jogszerűen használt 
csalihalfogó emelőhálót kezel.
- Amennyiben a horgász a horgászhelyét tartósan elhagyja, a 
horgászkészséget halfogásra alkalmatlan állapotba kell hozni, 
és a végszereléket ki kell venni a vízből.
- A nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen (ott ahol 
halgazdálkodás nem folyik, pl.: csatornák) az idegenhonos hal-
fajok kifogását is be kell jegyezni a fogási naplóba.
- A gyermek, illetve értelmi fogyatékos személy az állami hor-
gászjegy birtokában egy darab, egy – legfeljebb háromágú – 
horoggal felszerelt horgászkészsége mellett egyidejűleg 1 db 
1 m2-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőhálót is használhat.
- A horgászat megkezdésekor a horgász tollal, kitörölhetetlen 
módon köteles megjelölni a fogási naplóban szereplő éves nap-
tárban a horgászati tevékenység megkezdésének napját.”
- Az engedélyes a kifogott és megtartani kívánt, darabszám-kor-
látozás alá eső halat horgászat esetén a horogtól való megsza-
badítás után, azonnal köteles a fogási naplóba tollal, kitörölhe-
tetlen módon bejegyezni.
- Október végén az időjárás függvényében 5 mázsa 1 – 2 nyaras 
ponty telepítését tervezi egyesületünk.
- 2015 évben az utolsó Állami Horgászvizsga időpontja: novem-
ber 6. péntek 17 óra. A vizsgáztatás helye Kiszombor, Ady Endre 
Művelődési Ház, Szegedi út 13. 
- Területi jegyek kiadása; kizárólag telefonos egyeztetés után, 
szám: 06/70-327-8862, Oláh Sándor.
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HONISMERETI HÍREK

 MAKÓI GYERMEKEK KISZOMBORON 
Októbet 12-én makói 3. osztályos kis gyermekcsapat járt köz-
ségünkben megtekintendő a helyi nevezetességeket. Jártak a 
Helytörténeti Gyűjteményben, Rónay-emlékszobában, Tornyos 
kastélynál, Rotundában. Görbe Boldizsár idegenvezetésével sok 
érdekességet tudtak meg ezeken a  helyeken. Naszradiné Balogh 
Edina szülőként kereste és találta most a lehetőségét az épületek 
bemutatásának, valamikor ő is helytörténeti szakkörös diák volt. 
A honismereti kör tagjai és pártoló tagja állt a gyerekek rendel-
kezésére.

 AZ ARADI VÉRTANÚKRA EMLÉKEZTÜNK – KÉPEKBEN 

A jelenlévők emlékezését segítették, tették ünnepélyessé: Gera 
Bazsó, Budai Márk, a Dózsa György Általános Iskola tanulói, Papp 
Mária és Süli Tamás.
Közreműködésüket köszönjük.

 HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY
A Helytörténeti Gyűjtemény újabb adományozói: Dömösi Zsolt, 
Bódi Mihály, Mack Zoltán. Köszönjük.

 SZERETÜNK, KISZOMBOR
A Szeretünk, Kiszombor oldalra változatlanul tesszük fel a régi 
képeket. Akinek van ideje, válogasson a családi képtárból, és jut-
tassa el az oldalnak.

 KUPAKGYŰJTÉS
Kérjük még mindig, ne dobják ki kupakjaikat, bármilyen fajta jó 
lehet a játszótér további díszítéséhez. Az Ady Endre Művelődési 
Házban leadhatják nyitvatartási időben.
                                                                                                    Endrész Erzsébet

 SEGÍTSÉGKÉRÉS
A község adventi koszorújának készítéséhez november 29-ére 
fenyőágakat keresünk, felajánlást köszönettel fogadunk.
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Intézmény Cím Nyitva tartás/ ügyfélfogadás Telefonszám/

Polgármesteri Hivatal Kiszombor, Nagyszentmiklósi 
u. 8.

H 8-16, K 8-17 (építési ügyekben 16-17)
Sz 8-16 ,    P 8-12            (Ebédidő: 12-
12.30)

62/525-090 

Makói Járási Hivatal kiszombori ügyfélfogadása Kiszombor, Nagyszentmiklósi 
u. 8. Hétfőn 8-11.30

Kormányablak a Makói Járási Hivatalban (Okmányirodai, Föld-
hivatali, családtámogatási, fogyasztóvédelmi, stb. ügyek) Makó, Széchenyi tér 22. H 7-17 ,K 8-16, Sz e 8-16, Cs 8-18, P 8-12 62/561-688

Társadalombiztosítási ügyintézés Makó, Széchenyi tér 22. Csütörtök 9-14

Nyugdíjjal kapcsolatos ügyintézés Makó, Széchenyi tér 22. Csütörtök 8-14

Építésügyi hatóság Makó Makó, Széchenyi tér 22. H 7.30-12, Sz 7.30-17.30, P 7.30-12 62/511-876

Járási Földhivatal Makó Makó, Széchenyi tér 6. H 8-11.30 és 13-15, K 8-11.30, 
Sz 8-11.30 és 13-15.30, Cs 8-11.30 62/681-454

Járási Gyámhivatal Makó Makó, Széchenyi tér 22. H 8-12, Sz 8-12 és 13-16, P 8-12 62/561-681

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Makó Makó Széchenyi tér 22. fsz. 15. H 8-12 és 12.30-18,  Sz 8-12 és 12.30-15
Cs 8-12, P 8-12 40-42-42-42

Járási Munkaügyi Kirendeltség Makó, Deák F. u. 6. H 8-15 , K 8-15, Sz 8-18, Cs 8-15       62/213-553

GDF Suez Makó, Liget u. 3. Sz 8-12, Cs 14-18 40/824-825

EDF Démász Makó, Liget u. 3. Sz 8-12,  Cs 14-18 Hibabejelentés: 
40/822-000

Folyékony hulladékszállítás Alföldvíz Zrt. Makó, Tinódi u. 8/a 62/213-925

Rendőrőrs Kiszombor Kiszombor, Régi M. 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
107, 112

Magyar Posta Kiszombor Kiszombor, Nagyszentmiklósi 
u. 5.

H 8-12 és 12.30-16, K 8-12 és 12.30-16
Sz 8-12 és 12.30-17, Cs 8-12 és 12.30-16
P 8-12 és 12.30-15      Szo 8-12

62/297-790

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

Határátkelő Kiszombor Kiszombor, Külterület 0-24 62/525-002, 
62/525-003

Tűzoltóság Makó Makó, Vorhand Rabbi tér 1. 62/510-740
105, 112

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

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

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

Önkormányzati Társulás Makó Város és Térsége Szennyvízcsa-
tornázásának megvalósítására Dr. Ortutay Miklós H-P 8-16 62/511-800

Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. Szeged, Városgazda sor 1. H-Sz 8-15, Cs 7-19, P 8-13 62/777-111
62/777-113

Szegedi Kéményseprőipari Kft. Szeged, Moszkvai krt. 27. H 8-16 , K 8-16, Sze 8-20, Cs 13-16, P 
8-14

62/548-810
62/485-077

Polgárőrség Kiszombor Kiszombor, Nagyszentmiklósi 
u. 9 06-30/464-35-89

Hulladékudvar Kiszombor, Óbébai út Sz 8-16     P 8-16       Szo 8-12

Dr. Kiss Katalin Kiszombor, Szegedi u. 2.

Rendelés: H 9-12, K 13-16, Sze 9-12, 
Cs 9-12
P (páros hét) 9-12, (páratlan hét) 13-16
Gyógyszerírás: H14-15.30, K 8-11,Sze 
8-9,
Cs 8-9 és 14-15.30, P (páros hét) 8-9 és 
14-15
(páratlan hét )8-11

62/296-706

Dr. Hegyes Ferenc Kiszombor, Szegedi u. 2.

Minden nap délelőtt: 8-9 gyógyszerírás,
9-11 rendelés
Minden nap délután (kivéve szerda), 
14-15 gyógyszerírás, 15-16 rendelés

62/297-001

Dr. Gyergyóújfalvi-Lázár István Kiszombor, Szegedi u. 2.

H 10-18.30
K 9-17
Sze 14-18.30
Cs 9-16
P 9.30-11.30 (iskolafogászat)

62/297-464
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HIRDETÉSEK

SANO PROTAMINO táplálék kiegészítő család sertéseknek. ÚJDONSÁG !!!!!
Új és haszhált kerékpárok               18000 - 49900 Ft
CAPRIOLO (olasz) ffi. Kerékpárok AKCIÓBAN       69900 Ft helyett 49900 Ft-ért
Whirpool kombi hűtőgépek (6 féle) 1-2 évesek, A+ energia oszt. 
Ciroksöprűk több méretben        990 Ft-tól
Kerékpár külső gumik : minden méret       1080 Ft-tól
Kerékpár belső gumik         490 Ft - 599 Ft
Kerékpár zárak, csomagtartók, első-, hátsó kosarak, sárvédők, ülések    A legolcsóbban
Pumpák, világítások, első-, hátsó komplett abroncsok, kiegészítők    A legjobb áron
Tápos zsák fehér 55 X 100cm        85 
Török fürdőszoba szőnyegek méretre (65cm széles)      990 Ft / m
Ruhaszárítók többféle (kinyitható, emeletes)       2535 Ft-tól
Benzin adalék 2T, láncfűrészekhez 1L       1340 Ft 
Lánckenő olaj 1L          899 Ft
Lánckenő olaj PRÉMIUM minőség 4L       3130 Ft
Olvasószemüvegek (német)        299 Ft-tól
Mécsesek, koszorúk, művirágok, gyertyák ÓRIÁSI választékban 
 
PB-gázpalackcsere (GÁZT házhoz is NAGY GÁZZAL) kérésre kiszállítjuk !!!   3800 Ft
 

NYITVA : hétfő - péntek   8 - 17 óra, szombat   8 -12 óra
Tel. : 20/9868-797

TISZTELETTEL VÁRJUK ÜZLETÜNKBEN !!!

A „Bálint Boltja” 
(FAMILY MARKET) ajánlata :

RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSE, LEBONYOLÍTÁSA KISZOMBORON:
- AQUA  P’ART szállás, kemping, szabadidőközpont,  apartmanház: Óbébai  u. 05401/2.  és a  
- TÓ-PARTY PANORÁMA PANZIÓ Kiszombor, Tó u. 2. helyszíneken.
Zárt, fűthető közösségi térben térben 27 fő,  továbbá  időjárási viszontagságoktól védett árnyas, fedett kültérben kb. 50  fő számára 
tudunk   komplett terítékkel, svédasztalos felszereléssel helyet biztosítani.  
AZ ÉPÜLETEK ÉS ANNAK TELJES FELSZERELÉSE BÉRELHETŐ!         

           
            Kulturált helyszínt biztosítunk családi-, baráti társaságok rendezvényei: osztálytalálkozók, születés-és névnapok, ballagások, 
munkahelyi rendezvények, eljegyzés, kis lakodalom, oktatás, árubemutatók, bulik…stb.) számára. Távolról érkező rokonai, ismerősei 
részére kényelmes szálláshelyeket kínálunk. Új, modern bútorzatú szobák, apartman, sátorhelyek, fürdőszobák, konyhák korszerű 
felszereléssel, étkezők. Udvari árnyas és zárt közösségi terek rendezvények számára. Kerti sütés-főzési lehetőségek, kemencézés, 
bográcsozás. Ingyenes WI-FI és zárt autóparkoló.
20%-os HAGYMATIKUM fürdőbelépőjegy kedvezményt biztosítunk szállóvendégeinknek! Osztálykirándulások, táborozási  lehető-
ség kőépületben vagy 2 m magas, modern, komfortosan felszerelt, vízálló kempingsátrakban felnőtt-, gyermek- és ifjúsági csopor-
toknak. Sportolási lehetőség  az udvaron: kosárlabda, ping-pong,  csocsó, tengó/lábtenisz, tollaslabda, kerékpár bérlés.
Horgásztó partján  csodálatos természeti környezetben várjuk  Kedves Vendégeinket!
ELÉRHETŐSÉGEK, SZÁLLÁSFOGLALÁS: 
    Tel.: 06-20/ 380-11-59 vagy  06-30/ 54-99-212                      Email:  kiszomborpanzio@gmail.com 
Web:    www.falusihorgaszturizmus.hu

NYITÁS: OKTÓBER 29-ÉN
Tartósítószer-mentesen, hagyományos eljárással készített                                                                                                             

                                      
-HORDÓS SAVANYÚ KÁPOSZTA : APRÓ és  HASÁBLEVÉL,

-HÁZILAG FELDOLGOZOTT SERTÉSHÚS KÉSZÍTMÉNYEK : szalámi, kolbász, hurka, májas, tepertő, 
sült zsír… 

-egyéb, házi jellegű SAVANYÚSÁGOK kaphatók Kiszomboron a Szegedi utca 17. szám alatt, az                          
udvarban lévő SAVANYÚSÁG KUCKÓBAN. 

Telefonos előrendelés: 06-30/54-99-212   Rónai Ottó
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VASÁRNAP ZÁRVA!
   
 - egérfogó ragasztó, rágcsálóírtók 
 - keménykefe, csőkefe, koromtalanító 
 - kályhacsövek, samotpor, vízüveg
 - hőálló ezüst és fekete spray festék
 - diszperzit, mészfesték, színezők
 - rozsdaoldó, hígító, ecset
 - csemperagasztó, takarófólia 
 - kézi vakolóanyag, glett
 - lombseprű , fejsze, balta

      VASÁRNAP ZÁRVA!

 - téli zélvédőmosó, fagyálló 
 - motorindító, jégoldóspray
 - lánckenőolaj, 2T adalékolaj
 - ajtó, ablak szigetelések
 - új csepel kerékpárok (26” 28”)
 - kerékpár alkatrészek, zárak
 - online villamosenergia-mérő feltöltése
 - online gázmérő feltöltése
 - PB-gázpalackcsere
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