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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

 A KÉPVISELŐ TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL 
2016. február 8. napján tartott soros ülésen a képviselő-testület első 
napirendként elfogadta a polgármesteri jelentést.
A rendelettervezetek, döntési javaslatok napirend keretében a testü-
let:
- döntött arról, hogy 
 • az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 60. évfordulója al-
kalmából emlékhely kerüljön kialakításra Kiszomboron, egyúttal fel-
kérte a polgármestert, hogy az emlékhely kialakításának előkészítését 
kezdje meg,
 • a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által beadott 
KEOP-2.3.0/2F/09-2009-0012 projektszámú pályázat kapcsán, a Mér-
nök Szervezet megbízási szerződése alapján felmerült, Kiszombor te-
lepülésre vonatkozó 84.881 Ft összeget az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésében eredeti előirányzatként biztosítja,
 • elutasítja a kötelező betelepítési kvótát,
 • a Kiszombori Gyermeknap rendezvény megrendezéséhez 250.000 
Ft összeget, valamint a Kiszombori Ifjúsági Közösség által szervezett 
egyéb programokra 250.000 Ft-ot kíván biztosítani,
 • az önkormányzat 2016. évi költségvetése előterjesztett I. változatát 
alkalmasnak tartja arra, hogy Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
2016. évi költségvetése tervezete előterjesztéseként a február 23-ai 
ülésén tárgyalja azzal, hogy figyelembe kell venni a költségvetési szer-
vek vezetőivel és munkatársaival megtartott egyeztető tárgyaláson az 
intézmények részéről jelzett, többletkiadással járó méltányolható igé-
nyeket, valamint a Kiszomboron működő civil szervezetek 2016. évi 
támogatásának keretösszegét 3.500.000 Ft-ban határozta meg,
 • a TOP-2.1.3-15 kódszámú Települési környezetvédelmi infrastruk-
túra fejlesztés tárgyú felhívásra „Kiszombor nagyközség belterületi 
csapadékvíz-elvezető csatornák felújítása” tárgyú pályázatot kíván 
benyújtani, valamint megrendelte a pályázat előkészítéséhez kapcso-
lódó PET műszaki tartalmat 465.000 Ft + áfa, a tenderterv elkészítését 
770.000 Ft +áfa összegért a VÍZÖV Kft.-től.

A következő soros ülését február 23-án tartotta a képviselő-testület, 
az első napirendi pontban elfogadta a polgármesteri jelentést.
A rendelettervezetek, döntési javaslatok napirendben
- módosította 
 • az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II. 25.) ön-
kormányzati rendeletét;
- döntött arról, hogy 
 • a Kiszombor, Szegedi u. 2. szám alatti székhellyel működő védőnői 
szolgálat védőnőjének távolléte idejére, határozott időre, tartós he-
lyettesítésre, a védőnői álláshely betöltésére pályázatot ír ki,
 • a zavartalan és folyamatos betegellátás érdekében hozzájárul ah-
hoz, hogy a Dentallium Orvosi Bt. által, dr. Gyergyóújfalvi-Lázár Ist-
ván fogszakorvos személyes közreműködésével működtetett, 6775 
Kiszombor, Szegedi u. 2. szám alatti fogorvosi körzet helyettesítését 
dr. Gyergyóújfalvi-Lázár István távolléte idején dr. Dancsik Zoltán és 
dr. Rózsa Krisztina Eszter mint tartós helyettesek telephelyükön – dr. 
Dancsik Zoltán: 6722 Deszk, Tempfli tér 4. szám, illetve dr. Rózsa Krisz-
tina Eszter: 6913 Csanádpalota, Kossuth ltp. 1. szám alatt – lássák el,
 • a KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft.-vel 2014. június 1. napján 
megkötött bérleti szerződést, mely alapján a Kft. az önkormányzat 
tulajdonát képező Rónay-kastély udvarából 2000 m2 nagyságú terü-
letet telephelyként (gépek, anyagok tárolása, raktározása, rakodása) a 
településen folyó ivóvízminőség-javító program kivitelezésének idő-
tartamára bérel bruttó 100.000 Ft/hó összeg bérleti díj ellenében, a 
Kft. kérelmére, azonos bérbeadási feltételek mellett meghosszabbítja 
2016. augusztus 31. napjáig,
 • önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjének a Kiszombor, Szent 
István tér 3. szám alatt megüresedett garázst bérbe adja,
 • a Sportcsarnok használatával kapcsolatos lakossági igényfelmérés 
eredményére tekintettel 2016. március 1. napjától a szombati 2 óra 
hossza és vasárnapi 4 óra hossza - ügyeleti időn túli – többlet-nyitva-
tartást biztosítja oly módon, hogy a KLIK Makói Tankerület mb. igaz-
gatója kérésére a tornacsarnok felügyeletére felelősségteljesen ellátó 
személyt alkalmaz a fenti időtartamok alatt,

 • szükségesnek tartja az Önkormányzat tulajdonában lévő Kiszombor, 
Szegedi u. 2/C. szám alatti (gyógyszertár, orvosi rendelő) épületben, 
valamint a Kiszombor, Szegedi u. 2. szám alatti védőnői szolgálat épü-
letrészében lévő nyílászárók cseréjét, a beérkezett árajánlatok közül 
az Alp-Favill ’96 Kft. által benyújtott árajánlat felel meg az ajánlati fel-
hívásban foglaltaknak, és a megfelelő árajánlatok közül ezen árajánlat 
tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást,
 • szükségesnek tartja az Önkormányzat tulajdonában lévő Kiszombor, 
Szegedi u. 2/C. szám alatti (gyógyszertár - orvosi rendelő) épületben 
lévő kazán cseréjét,
 • felmérést kíván készíttetni azzal kapcsolatban, hogy az Önkormány-
zat tulajdonában lévő Kiszombor, Szegedi u. 2. szám alatti védőnői 
szolgálat épületrészben új kazán beszerzése szükséges-e, vagy a há-
ziorvosi rendelőkben lévő kazánokról megoldható-e az épületrész 
fűtése,
 • az Önkormányzat tulajdonában lévő Kiszombor, Szent István tér 
3. szám alatt található bérlakások fűtéskorszerűsítését szükségesnek 
tartja, egyúttal felkérte a polgármestert, hogy a fűtéskorszerűsítésre 
vonatkozóan készíttessen árkalkulációt,
 • a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. 
§ (2) bekezdése alapján a polgármester szabadságának ütemezését 
jóváhagyja,
 • a TOP-2.1.3-15 kódszámú Települési környezetvédelmi infrastruktú-
ra fejlesztés tárgyú felhívásra „Belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettsé-
gének csökkentése Kiszomboron” tárgyú pályázatot kíván benyújtani, 
a pályázathoz kapcsolódó projekt-előkészítő tanulmányt megren-
deli az Euro M-Érték Pénzügyi Tanácsadó és Befektető Kft.-től bruttó 
2.413.000 Ft összegért,
 • a TOP-1.4.1-15 kódszámú, a foglalkoztatás és az életminőség javítá-
sa családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 
fejlesztése tárgyú felhívásra pályázatot kíván benyújtani, a pályázat-
hoz kapcsolódó megalapozó dokumentum elkészítését megrende-
li az Euro M-Érték Pénzügyi Tanácsadó és Befektető Kft.-től bruttó 
1.651.000 Ft összegért, valamint a pályázat benyújtásához szükséges, 
az épület átalakításával és bővítésével kialakítandó 3 csoportszobás 
bölcsőde és a működéséhez szükséges kiszolgáló funkciók építési en-
gedélyezési tervdokumentáció elkészítését Krizsán Katalin egyéni vál-
lalkozótól  rendeli meg bruttó 623.700 Ft összegért. A fenti összegeket 
nyertes pályázat esetén a pályázati támogatásból biztosítja.
 • a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör adminisztratív tevékenysé-
géhez az Ady Endre Művelődési Ház (6775 Kiszombor, Szegedi u. 13.) 
épület padlásterében irodahelyiséget biztosít,
 • Endrész Erzsébetnek, a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör elnöké-
nek tájékoztatóját a 2016. évi programjaikról tudomásul veszi,
 • Kiszombor belterületén a Makói utca – Szent István tér, valamint a 
Szegedi utcai körforgalom Nagyszentmiklósi utcai ágában tartja szük-
ségesnek gyalogos-átkelőhelyek létesítését,
 • a belterületi gyalogos-átkelőhelyek burkolatépítését a Tám-Pont 
’99 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-től bruttó 2.221.950 Ft, 
a forgalomtechnika létesítését a Közúti Szolgáltató és Kereskedelmi 
Kft.-től bruttó 350.393 Ft, valamint a közvilágítás létesítését az Erzol 
2000 Kft.-től bruttó 623.672 Ft összegben rendeli meg.
Utolsó napirendi pont keretében a képviselő-testület megalkotta az 
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(II. 24.) önkor-
mányzati rendeletét.
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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a lakáshoz jutás helyi támogatá-
sának szabályozásáról szóló 10/2016. (III. 30.) önkormányzati rendeletét, amely célként rögzíti, hogy Kiszombor 
Nagyközség Önkormányzata segítse elő a fiatal házaspárok, a gyermeket nevelő családok és gyermeküket egyedül 
nevelő szülők lakáshoz jutását, lakhatási problémájuk megoldását és ezáltal csökkenjen a település közigazgatási 
területén az üresen álló lakóházak száma, egyúttal emelkedjen a lakosságszám.

A rendelet az értelmező rendelkezéseket követően tartalmazza a lakáshoz jutás helyi támogatása igénybevételének 
feltételeit, meghatározza a lakáscélú támogatás mértékét, rögzíti az eljárási rendelkezéseket, továbbá a támogatási 
szerződés tartalmát.

A lakáscélú támogatás kizárólag kamatmentes kölcsön formájában Kiszombor nagyközség közigazgatási területén 
lakásvásárlásához vehető igénybe.

A kamatmentes kölcsön formájában nyújtott támogatás összege a támogatással érintett lakás vételárának 15 %-a, 
de legfeljebb 1 millió Ft lehet. 

A rendelet az alábbi linken tekinthető meg:
http://www.kiszombor.hu/images/letoltesek/lakashoz_jutas_helyi_tamogatasa_10_2016.pdf

 LAKÁSHOZ JUTÁSI TÁMOGATÁS 
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     SZELEKTÍV HULLADÉKGYűJTÉSI TÁJÉKOZTATó

Minden hónap 2. szerdáján külön gyűjtőjáratban reggel 6 órától szállítjuk el, 

az úgynevezett „házhoz menő zsákos” szelektíven gyűjtött hulladékot, amelyet válogatóüzemünkben utóválogat-
nak. Kérjük, hogy a fent jelzett időpontig szíveskedjenek 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 gyűjtőszi-
getre való lerakása TILOS. Ez a cselekmény környezetszennyezés, és így súlyos szabálysértésnek minősül. 

Tájékoztatjuk, hogy a „házhoz menő zsákos” szelektív gyűjtésnél az alábbi táblázat 1. oszlopában szereplő anyagfaj-
ták helyezhetők.  További információt a szelektív hulladékgyűjtésről az alábbi weboldalon találhat: 
www.szkht.hu/hulladekgyujtes/szelektiv-hulladekgyujtesi-rendszer

SZELEKTÍVEN gYűjTHETő cSOMAgOLÁSI HuLLADÉ-
KOK

 - Újságpapír, hullámpapír, kartondoboz lapjára hajto-
gatva (hungarocell nélkül), szórólapok, csomagolópapír, 
tönkrement könyvek, prospektusok, elhasznált füzetek.

 - Üdítős- és ásványvizes flakonok (PET palack), PP+HDPE 
flakonok (kozmetikai, mosószeres stb. flakonok), nylon 
szatyor és zacskó, többrétegű italos karton
(üdítős és tejes dobozok).

 - Üdítős, energiaitalos és alkoholos dobozok, konzerv-
dobozok.

HASZNOSÍTHATATLAN, SZELEKTÍVEN NEM 
gYűjTHETő HuLLADÉKOK

 - Használt papír zsebkendő, használt szalvéta, egyéb 
szennyezett papír (pl.: zsíros, olajos papírok, csokis pa-
pírok, jégkrémes papírok) műanyag borító, matrica stb.

 - Hungarocell, vajas, tejfölös, joghurtos műanyag dobo-
zok (kimosva sem), műanyag poharak, egyéb szennye-
zett műanyag stb.

 - Olajos, festékes, vegyszeres fém dobozok és egyéb 
fémhulladékok, stb.

A szelektív hulladékot elhelyezése előtt kérjük, úgy kezelje, hogy minél kevesebb helyet foglaljon el, emiatt kérjük, TAPOSSA LAPOSRA! A kilapí-
tott – 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 környezetterhelés csökkentéséhez, a környezet minőségének javításához.
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 PÁLYÁZAT CIVIL SZERVEZETEK SZÁMÁRA 
PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 
2016. évi TÁMOGATÁSÁRA

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatni kívánja a település területén működő civil szervezeteket (alapítvá-
nyokat, egyesületeket), egyházakat (a továbbiakban: civil szervezetek), hogy ezzel is hozzájáruljon a település lakossága érdekében végzett 
tevékenységükhöz.

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

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

III. A Pályázaton felosztásra kerülő keretösszeg: az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(II. 24.) önkormányzati rende-
let határozza meg.

IV. A Pályázó adatairól a pályázati adatlapon nyilatkozik.

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

VI. A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja: 
A pályázatot Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének címezve, a Polgármesteri Hivatalba (6775 Kiszombor, Nagy-
szentmiklósi u. 8.) kell benyújtani zárt borítékban úgy, hogy az 2016. május 9-én 15.00 óráig megérkezzen.

VII. Kapcsolat, megállapodás, a pályázat értékelésének időpontja
 - A pályázók a döntésről 8 napon belül írásban értesítést kapnak.
 - A pályázaton elnyert pénzösszeg átutalása a Képviselő-testület támogató döntését követő támogatási szerződés megkötését követő 15 
napon belül történik.
 - A kifizetés feltétele, hogy Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a támogatás felhasználásáról minden egyes civil 
szervezettel külön szerződést köt, amelyben meghatározásra kerülnek a támogatott pályázati célok. A szerződés aláírásának végső határideje 
a képviselő-testület döntésének kézhezvételétől számított 15. nap. A támogatás felhasználásával kapcsolatban Kiszombor Nagyközség Ön-
kormányzatának Képviselő-testülete utólagos elszámolási kötelezettséget ír elő, melynek határideje 2017. április 30.
 - A pályázó, a pályázat benyújtásával egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy az elnyert támogatási összeg felhasználásának ellenőrzése 
céljából az önkormányzat által felkért személy részére betekintési jogot biztosít.
 - A pályázatok bontását a Képviselő-testület Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottsága (a továbbiakban: Bi-
zottság) végzi 2016. május 10-én. A pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül benyújtott pályázatok tekintetében a formailag hiányos 
pályázat benyújtóját a Bizottság 8 naptári napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
 - A támogatás odaítéléséről a Képviselő-testület dönt a Bizottság véleményének ismeretében, 2016. május 31-ei rendes ülésén.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Az elmúlt évek adatai alapján a 2015/2016. évi fűtési szezonban megnőtt a kéménytüzek száma a szilárdtüzelésű tüzelőberen-
dezést használó lakóingatlanokban. Ennek fő oka a nem megfelelő tüzelőanyag használata és a kémények karbantartásának hiá-
nya. A fűtési költség csökkentése érdekében sokan tüzelőberendezéseikben égetik el a háztartási hulladékot, mely azonban nem 
csak jogszabályba ütközik, de környezetszennyező, egészségkárosító, és a kéményekben életveszélyes állapotot is előidézhet.

A háztartási hulladékok elégetését a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet tiltja, a rendelet alapján háztar-
tási tüzelőberendezésben kizárólag a papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen, száraz fahulladék égethető el. Az 
előírások megsértőivel szemben a környezetvédelmi hatóság eljárást indít, és bírságot szabhat ki.

A szilárd anyagok elégetésével füstgáz, korom, hamu és salak keletkezik. Az égés során olyan mérgező összetevők szabadulnak 
fel, illetve olyan kémiai reakciók indulhatnak be, amelyek új mérgező vegyületeket hozhatnak létre, levegőbe jutásuk esetén be-
épülnek a környező talajba, növényzetbe, élővizekbe, és ezeket a mérgező anyagokat lélegzik be a környezetében élő emberek 
is. A műanyag, gumi, egyéb kőolajszármazék alapanyagú hulladék, festékkel, vegyi anyagokkal kezelt fa és egyéb hulladékok 
elégetésekor keletkezett égéstermék emberi szervezetbe jutása légzőszervi megbetegedésekhez vezethet, elősegíti a rosszin-
dulatú betegségek kialakulását, a nehézfémeket tartalmazó por károsíthatja a veséket, elpusztítja az agysejteket, tüdő- és máj-
károsodást okozhat.

Az utóbbi években mind többen állnak vissza vegyestüzelésre, ill. építenek be kiegészítő fűtésként kandallókat. Szilárd- és olaj 
tüzelőanyagok használata során korom- és kátránylerakódás képződik a kéményekben, a nem megfelelő tüzelőanyag haszná-
lata pedig megnöveli ezen lerakódás mértékét, mely az égéstermék-elvezető belső keresztmetszetének szűkülését okozza. A 
kémény leszűkült keresztmetszete több veszélyt is hordoz magában: a tüzelőberendezés nem kap elég levegő-utánpótlást a 
működéséhez, ezért szívóhatás alakul ki a kéményben, és az égéstermék a tüzelőberendezésen keresztül visszaáramlik a lakó-
térbe, füst, - illetve szén-monoxid-mérgezést okozva ezzel. A kéményben lévő nagymértékű korom és kátránylerakódás egy 
intenzív fűtés esetén a nagy külső- és belső hőmérséklet különbség hatására belobbanhat, kéménytüzet okozva ezzel. A kémény 
bekötőnyílásain vagy kitorkolásán kinyúló lángnyelvek könnyen átterjedhetnek a lakóépület éghető anyagú épületszerkezeteire, 
a környezetében lévő bútorzatra.

A hulladékkal vagy nedves fával való tüzelés a megspórolt fűtési költségekkel szemben sokkal nagyobb kárt tud okozni, szeny-
nyezi a levegőt, károsítja az egészséget, veszélyezteti az anyagi javakat és az emberi életet is, ezért felhívjuk a Tisztelt Lakosság 
figyelmét, hogy a légszennyezés, a szén-monoxid-mérgezés és a kéménytüzek elkerülése érdekében mindenki csak a tüzelőbe-
rendezésének megfelelő tüzelőanyagot használjon, és biztosítsa a kéményseprők részre a kémények rendszeres ellenőrzését, 
tisztítását!

 LAKOSSÁGI FELHÍVÁS 
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 ÁLLÁSHIRDETÉS 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Munkavezetőt
Keres

Elvárások
 • érettségi bizonyítvány
 • B kategóriás jogosítvány
 • megbízhatóság

Feladatkör
 • Város és községgazdálkodási feladatok ellátása
 • Közfoglalkoztatottak napi munkájának megszervezése, irányítása
A munkaviszonyra az Mt. (2012. évi I. törvény) szabályai irányadóak.

Munkavégzés helye
Kiszombor

jelentkezés módja

Személyesen vagy postai úton Kiszombor Nagyközség Önkormányzatához benyújtott pályázattal lehet.
cím: 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Beadási határidő: 2016. április 19.
A munkakör azonnal betölthető.

Bővebb információ: 62/525-090 Baranyi Istvánné vagy személyesen a fenti címen.
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BőLcSőDEI HÍREK

 • Februárban farsangi családi délelőttöt tartottunk bölcsődénkben. A kicsi gyermekek számára a téltemetés nem jelent sokat. Ezt 
a délelőttöt az tette számukra különlegessé, hogy belebújhattak kedvenc mesefiguráik, kedvenc állataik ruhájába, „bőrébe˝. A 
legnagyobb örömöt azonban az szerezte nekik, hogy vendégek érkeztek hozzájuk, és együtt játszhattak, táncolhattak szüleikkel, 
nagyszüleikkel a jól megszokott környezetükben.

 • Márciusban együtt köszöntöttük a húsvétot. Hagyomány már bölcsődénkben, hogy „nagypénteken˝ megnyitjuk kapunkat a 
hozzánk járó gyermekek testvérei előtt. Ezen a napon az óvodában és az iskolában már szünet van, így el tudnak látogatni testvé-
reikhez a más intézményekbe járó gyerekek. A kisgyermeknevelők bábjátéka után indult az igazi izgalmas játék: tojásvadászat az 
udvaron. Nagyon jó volt látni a gyerekek csillogó szemét, boldog mosolyát, amikor rátaláltak a fűben és a bokrok alatt megbúvó 
csoki tojásokra.

 • Májusra tervezett programjaink: 
 Anyák napi ünnepség május 3. 15 óra
 
gyermeknapi családi délután május 20. 15 óra

 • Áprilisban beiratkozást tartunk bölcsődénkben! Felhívjuk azoknak a szülőknek a figyelmét, akik szeptembertől intézmé-
nyünkbe szeretnék hozni gyermeküket, látogassanak el hozzánk április 25-29 között 10 órától 12 óráig vagy 13 órától 15 óráig.

       Pópityné Hegyes Szilvia
       kisgyermeknevelő

 BÖLCSIS HÍREK, PROGRAMOK 

 FARSANGI BATYUS BÁL 
KISZOMBORI SZOcIÁLIS és gYERMEKjÓLÉTI INTÉZMÉNY-HÍREK

2016. február 27-én második alkalommal került megrendezésre település szinten az Idősek farsangi támogató batyus bálja. A 
fellépőkön túl, sokan megtiszteltek bennünket jelenlétükkel, melynek nagyon örültünk. 
A program összeállításában elsődleges szempont volt számunkra a humor, kacagás elérése a nézők körében, - minden, ami a 
farsangra jellemző. Elkergetni az emberek arcáról a téli borút.
- A Nótafa népdalkör citerakísérettel, nótával köszöntötte a megjelent kedves vendégeket, majd egy vidám humoros csokorral 
kedveskedett. 
- A színjátszók egy nyelvtörőjelenettel készültek és az Esőnap Álomszínház tagjaival közösen elvitték a kedves nézőket a -„Gyógy-
szertárba”- sok vidámságot csalva az arcukra. 
- Természetesen nem hiányozhattak a táncosok sem, ők meglepetés tánccal készültek. 
- A délután folyamán láthatott a közönség prózai vidám előadást és egy székely népmesét is. 
 Köszönjük a fellépő Esőnap Álomszínház művészeinek, az Általános Iskola diákjainak, felkészítő tanáraiknak és klubtagjainknak 
munkáját, felkészülésüket, mellyel nagyban hozzájárultak a műsor, bál színvonalas lebonyolításához. Továbbá köszönet Kiszom-
bor Nagyközség Önkormányzatának, az Ady Endre Művelődési Ház dolgozóinak, Szabó Istvánnak (aki videofelvételt készített), 
Edit virágboltnak valamint a helyi vállalkozóknak, üzleteknek, nagylelkű adományozóknak, akik segítették a rendezvényt.
A bál jótékonysági célt is szolgált a nagylelkű adományokból 79.750 forint gyűlt össze, melyet a fellépésekhez szükséges ruhák 
anyag vásárlására kívánunk felhasználni.  
Köszönjük támogatásukat, a klub tagjai és munkatársai nevében.
            Nappali Ellátás dolgozói
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ÓVODAI HÍREK

 OVIS HÍREINK 
Most is „Bizalommal fordulok hozzád”

A rend őrei - több éves hagyományunkat követve - az idén tavasszal 
is tartottak bemutató-, ismerkedő-, tájékoztató délelőttöt az oviban, a 
3-7 éves korú gyermekeinknek.
Decsiné Oláh Zsuzsanna főtörzsőrmester szoros kapcsolatot ápol az 
óvoda és a rendőrség intézménye között. Mivel kisebbik gyermeke 
jelenleg óvodás korú - a mindennapos találkozások megkönnyítik az 
együttműködést, így már meg is kezdődhettek az előkészületei az 
egyik kiemelkedő tavaszi óvodai projektnapunknak is. A „Bizalommal 
fordulok hozzád” jó-gyakorlatunk első programjaként a makói Ren-
dőrkapitányság Közlekedésrendészeti alosztályától Gyengéné Varga 
Magdolna főtörzsőrmester és Kószóné Sztraka Anasztázia törzszász-
lós rendőrnők beszélgettek a gyerekekkel a biztonságos gyalogos és 
kerékpáros közlekedésről. Sok kérdésre már jól tudták a gyerekek a 
választ, de előkerültek olyanok is, amelyekből kiderült, hogy bizony 
nagyon fontos évente újra és újra beszélni ezekről a kicsikkel, sőt ve-
lünk felnőttekkel, pedagógusokkal és szülőkkel is egyaránt. Kiderült 
például, hogy ha együtt kerékpározik egymás után szülő és gyerek, 
akkor közlekednek megfelelően, ha a gyermek halad elöl és utána 
követi a szülő – mert így tudja szemmel tartani gyermekét. Sőt va-
lójában az a helyes, ha a gyermek nem az úttesten, hanem a járdán 
kerékpározik. Ilyen és ehhez hasonló kérdések átbeszélése után, egy 
kis mozgásos játékkal, rímes versikével megtanulták és jól az emléke-
zetükbe vésték a közlekedési lámpa színeinek jelentését. Lezárásként 
még egy-egy csokit is kaptak a gyerekek ajándékba a rendőr néniktől, 
így megerősítve bennük azt a megtapasztalást, hogy a rendőröktől 
nem kell félni annak, akinek „nincs vaj a fején”, hiszen a rendőrök ér-
tünk vannak, „szolgálnak és védenek” bennünket. 
A bizalom kiépítése így vette hát kezdetét ebben az évben. A folytatás 
még sok meglepetést tartogat számunkra. 

Benák Gabriella, óvodapedagógus

Március 15. megünneplése

 Ebben az évben nekünk, Napraforgó csoportosoknak jutott az a meg-
tisztelő feladat, hogy felléphettünk a községi ünnepi megemlékezé-
sen. 
Lelkesen kerestük meg és gyakoroltuk a közösen kiválasztott verseket, 
énekeket. Ráhangolódásképpen elhelyeztük a saját kezűleg készített 
nemzeti színű zászlóinkat a Kossuth és Petőfi szobroknál. 
Végre eljött a várva várt nap. Ünneplőbe öltözve, kokárdával a szívunk 
fölött, izgatottan léptünk a „nagy sínpadra”. Műsorunk igazi sikert ara-
tott, amit a közönség vastapssal jutalmazott. 

Süliné Horváth Gabriella, óvodapedagógus

Márciusi színházi élmény az oviban 

A Mandula színház „Jégszívű herceg” – című mesedarabjával nyújtott 
felejthetetlen élményt óvodásainknak.
A mese darab interaktív előadás volt, hiszen a tapasztalt színészek a 
gyerekeket is bevonták a mese folyamába, akik aktív részvételükkel 
önfeledten élvezték a játékot. A kis műsort látványos díszlet, jelmezek 
és élő zene színesítette. 
A színházi előadást Annus Zoltán helyi vállalkozó óvodánk alapítvá-
nyába átutalt önzetlen pénzadománya tette lehetővé – melynek célja 
a nehéz helyzetben lévő gyermekek megsegítése. Ennek köszönhe-
tően a mese előadást itt helyben, az óvodában élvezhette minden 
óvodás, köztük azok is, akik családjukkal ritkán élhetnek át ilyen élmé-
nyeket. 
Felajánlásának további részéből egyéni fejlesztő eszközök beszerzését 
tervezzük. Köszönjük az önzetlen támogatást!

Imre Mátyásné, óvodapedagógus

A Kiszombori Karátson Emília Óvoda és a „Mosolygó Gyermekar-
cok” Alapítvány nevében tisztelettel megköszönjük mindenkinek, 
hogy részvételükkel, tombola- és/vagy adomány felajánlásukkal, vala-
mint munkájukkal hozzájárultak a 19. óvodabál sikeréhez. Különösen 
köszönjük azt, hogy sokan évről-évre mindig támogatják az óvodánk-
ba járó gyermekeinket. 

“Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit másokért, 
ha még oly apróságot is — valamit, amiért fizetséget nem kapsz, 
csupán a kitüntető érzést, hogy megtehetted.”  
 (Albert Schweitzer)

A báli adományokból a játszó udvarok megújítását, az óvoda udvari 
játékainak fokozatos korszerűsítését tervezzük megvalósítani a közel-
jövőben. Ebben számítunk a szülők, támogatók önkéntes munkavég-
zésére is.

Börcsökné Balázs Márta, óvodavezető

Móra Ferenc mesebirodalmába is jártunk Makón - a „Mosolygó Gyer-
mekarcok” Alapítvány támogatásával - a József Attila Múzeumban a 
szegedi múzeum kihelyezett időszaki kiállításán. Tehetséggazdagító 
munkacsoportunk igyekezett kihasználni a program adta pozitív le-
hetőségeket. A pedagógusok összegyűjtötték minden csoportokból a 
téma iránt érdeklődő, nyitott gyerekeket és beutaztak Makóra, meg-
tekintették a tárlatot, majd múzeumpedagógus vezetésével interaktív 
foglalkozáson vettek részt. Ez alkalommal is rengeteg plusz élménnyel 
gazdagodva térhettünk vissza az oviba, ahol megosztottuk tapaszta-
latainkat a többiekkel, majd további tevékenységekben dolgoztuk fel 
közösen azokat. 

A Ficánka csoport a Víz Világnapja kapcsán a Vályogos tóhoz kirán-
dult a legkisebbekkel. Megfigyelték a víz- és vízkörnyéki élővilágot, 
ismerkedtek a horgászattal is. Természetesen a kirándulást alapos és 
tudatos felkészülés előzte meg. Többek között a vadkacsák etetését 
is beterveztük és felkészültünk rá. Sok örömet, izgalmat, felfedezést, 
megtapasztalást adott ez a délelőtt is, és örömmel újságoltuk az oviba 
érve a többieknek élményeinket. Büszkék voltunk arra, hogy a hosszú 
sétautat - elfáradva ugyan-, de kitartóan megjárta az ovi legfiatalabb 
korú csoportja. 

Március 22-én a Kiss Mária Hortenzia Honismereti Kör hagyományt 
teremtő „Tojásbokor díszítés Zomborkán” – elnevezésű programján 
vettünk rész a templom kertben a „Napraforgókkal”, „Ficánkákkal” és a 
„Katicákkal”. A saját készítésű dekorációk elhelyezése után Attila atya a 
Húsvéti ünnepkörről mesélt a gyerekeknek a templomban.

Szűcsné Ponyecz Mária és Mártonné Miron Ágnes, 
óvodapedagógusok
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„Nyitott kapuk” szellemében szeptember óta mindig találunk lehetőséget arra, 
hogy a családokat vendégül lássuk az iskolában. Nemcsak a szülői értekezle-
tekre gondolunk, hanem programokra, rendezvényekre, kirándulásokra. Feb-
ruár, március hónapban két alkalommal is éltünk ezzel a lehetőséggel azért, 
hogy betekintést nyújtsunk gyermekeik tanulmányi munkájába. Azok a szülők, 
akik lemaradtak az egyik hónapról, bepótolhatták a másikban megszemlélni 
gyermekük órai aktivitását.
A tanulók fegyelmezetten és aktívan működtek közre. Viccesen meg is je-
gyeztük, hogy lehetne sűrűbben is ilyen látogatás, ha a szülő jelenléte ekkora 
visszatartó erő! A hetedik és nyolcadik évfolyamon szerényebb volt az érdek-
lődés, 1-6. évfolyamon nagyon örültünk, hogy sok szülő élt a lehetőséggel. Ta-
valy óta hagyományteremtő céllal a felső tagozat munkájába is betekinthettek 
a negyedikes tanulók szülei, meglátogathatták a tanórákat, megszemlélhették 
milyenek a szaktantermek, miért vándorolnak óráról – órára. Bár a következő 
évben tanító pedagógusok személyét nem lehetett pontosan meghatározni, 
így is jó volt ismeretséget kötni.
Mindig izgalommal és nagy várakozással tölt el bennünket tanítókat, amikor 
megismerkedhetünk a leendő első osztályosokkal és szüleikkel. Az idén erre 
március elején került sor.
Tanítványainkkal együtt sok érdekes, változatos feladattal és ajándékkal ké-
szültünk a találkozásra. A negyedikesek nosztalgiával emlékeztek azokra az 
időkre, amikor még maguk is ovisként lépték át az iskola kapuját. Az apróságok 
közül voltak bátrabbak, de akadt olyan is, aki anya ölében ülve tisztes távolság-
ból figyelte az eseményeket. Az óvodások az interaktív táblához kapcsolódó 
feladatokat élvezték leginkább, ez teljesen új volt számukra, ilyennel még nem 
volt dolguk. Néhányan egész ügyesen kezelték az érintőképernyőt. A közös 
munkából kiderült, hogy az óvónők sokat foglalkoztak velük, észrevehetően 
tájékozottak voltak számolásból, környezetismeretből és szövegértésből. Kö-
szönet nekik a lelkiismeretes felkészítésért!  
Mi abban bízunk, hogy ez a lelkesedés szeptembertől csak fokozódik. 

A tanév szervezésekor nagy figyelmet fordítunk az egyenlő teherviselésre. Az 
egyik tagozat a karácsonyi, a másik pedig a március 15-i műsort rendezi. Ezért 
az idén a két negyedik osztály közösen adott elő műsort nemzeti ünnepünkön.
Nagy odaadással és izgalommal készülődtünk.
Műsorunk egy kisdobos szemszögéből mutatta be a forradalmi eseményeket. 
A gyerekek számos verset tanultak meg, melyet táncos koreográfiával színe-
sítettünk. Pár nap alatt mindenki megtanulta a szövegét és a táncbetéteket is 
nagy lelkesedéssel próbálták. Megtapasztaltuk, hogy a hatalmas színpad mi-
lyen kicsi tud lenni, ha közel ötvenen osztoznak minden négyzetcentiméterén. 
Szerencsére ugyanez történt a nézőtéri helyekkel is, sokan csak a kintről tudták 
nyomon követni a műsort, nekik nagy segítség lett volna egy tévéképernyő azt 
előtérben. A sok gyakorlás meghozta gyümölcsét, mert előadásunk elnyerte a 
nézők tetszését.
Nagy büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a Városi és Térségi Vers és Pró-
zamondó Versenyen Gera Bazsó 5. b osztályos tanulónk 3. helyezést ért el és 
ezzel kivívta a lehetőséget, hogy ő képviselje is Makó Járást és iskolánkat a 
Szentesi rendezésű megyei versenyen. Felkészítője Vízhányó Mária tanítónő, 
köszönjük Marcsika! 
Az elmúlt hónap kellemes meglepetést tartogatott iskolánkra: a fenntartó 
(KLIK) sikeres pályázatának köszönhetően informatika tantermünk 29 új számí-
tógéppel, 15 monitorral, szerver géppel lett gazdagabb. Az ott használt pc-ket 
az alsó tagozatos infólaborba helyeztük át, így hosszú időre sikerült megoldani 
a korszerű oktatást. 
Február végén Budapestre utaztunk kirándulásra felső tagozatos gyerekekkel. 
A célállomás a NASA által szervezett űr kiállítás volt, mely nagy nemzetközi elis-
merést vívott ki magának világszerte. Megtekintettük a kezdeti lépések techni-
káját, testközelből vizsgálhattunk szkafandereket, űrállomásokat. Megtudtuk, 
hogy nekünk magyaroknak nincs szégyellni valónk, hiszen sok honfitársunk 
dolgozott és tevékenykedik napjainkban is a csillagos ég felderítésében. A 
jelenhez közeledve elcsodálkoztunk azon milyen kicsi hely áll rendelkezésre 
a pilóták számára, s milyen „nehéz” lehet a súlytalanság, az érzékeket milyen 
könnyű megkavarni tetejére állítani egy fél oldalra elfordított pilótafülkével. A 
gyerekeknek alkalmuk volt kipróbálni egy kiképző edzést is, mely a tér minden 
irányába megforgatta őket. Büszkén mondhatom, minden tanulónk biztosan 
állta a sarat, mosolyogva léptek ki giroszkópból. A vadászgép szimulátor mel-
lett az űrséta szimulátor jelentett újdonságot, kiderült, hogy nem is olyan köny-
nyű becsavarni egy kis alkatrészt vastag kesztyűben. A nap további részében 
a Hadtörténeti Múzeumba látogattunk el, ahol szintén időutazáson vettünk 
részt, csak most a haditechnika terén. Talán nem meglepetés, de a fiúk figyel-
mét ösztönösen jobban felkeltették a látottak. Mivel remek napsütéses időnk 
volt, beiktattunk egy kis sétát is a városban, majd egy Mc Donald’s -ban csil-
lapítottuk az éhünket. A hazafelé vezető úton a gyerekek cseppnyi jelét sem 
mutatták fáradságnak, nagy nevetések jelezték hol utazik a Kiszombori csapat. 
Sok értékes információval és emlékkel tértünk haza.

      A Víz Világnapjának megünneplését az 1992. évi Rio de Janeiro-i környe-
zetvédelmi konferencián kezdeményezték. A cél természetesen az volt, hogy 
felhívják a figyelmet a víz fontos szerepére életünkben. Az ENSZ márc. 22-ét 
nyilvánította e nappá. Földünk vízkészletének fontosságát kormányok, szerve-
zetek és magánszemélyek hangsúlyozzák ezen a napon.

       Immár hagyománnyá vált, hogy e jeles nap tiszteletére az Apátfalvi Dózsa 
György Általános Iskola játékos, ismeretterjesztő vetélkedést rendez. Az idén 
iskolánkat minden évfolyamról egy tanuló képviselte. A vetélkedő váltóver-
senyek formájában történt. Vegyes csapatokat alakítottak ki elsőtől nyolcadik 
osztályig, azaz egy csapatban volt Kiszombori, Apátfalvi, Földeáki és Csanád-
palotai, Pitvarosi, Maroslelei gyerek.  Öt csapat versengett egymással igazán 
jó hangulatban. Természetesen a feladatok mind a vízzel kapcsolatosak voltak. 
Jó volt látni, hogy a különböző iskolákból érkező gyerekek hogyan segítették, 
bíztatták egymást a verseny során. Ötletes és néha bizony nagy koncentrációt 
igénylő feladatok tették még izgalmasabbá az erőpróbát. A játék végeztével 
a csapatok helyezésüknek megfelelően érmet is kaptak. Természetesen nem 
maradhatott el a közös uzsonna sem. A szervezők üdítővel és péksütemény-
nyel kedveskedtek minden résztvevőnek, így a gyerekeknek és a tanáraiknak 
lehetősége adódott kötetlen beszélgetésre is, ami nagyon jó hangulatúra sike-
redett. Résztvevő diákjaink: Molnár Dániel 1. oszt.; Horog Dominik 2. o.; Pintér 
Ronett 3. o.; Rácz Emese 4. o.; Gera Bazsó 5. o.; Kenyeres Áron 6. o.; Lele Berna-
dett 7.o.; cseh Dániel 8.o.
     
 Napjainkban különösen fontos, hogy már egész kicsi korban tudatosítsuk a fel-
növekvő nemzedékben a környezetvédelem nagy jelentőségét, hiszen a Föld 
az otthonunk és vigyáznunk kell rá! 
„A Föld nem a mienk, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.”
A tavasz nemcsak a természetben hoz frissességet, színt, hanem kulturális 
programjainkban is. 

A Kiszombori Dózsa György Általános Iskola 3 alsó tagozatos osztálya, peda-
gógusaikkal együtt egy kellemes délelőttöt tölthetett el Árgyélus királyfival és 
szerelmével, tündérszép Ilonával a Szegedi Nemzeti Színházban.
A két felvonásos gyermekelőadás rendkívül színes volt.  Egy lenyűgöző mese-
birodalomba csöppenhettünk, melynek segítségével személyiségünk formá-
lódott. Ha kellett átéreztük az aggódást, vagy éppen derűre fakadtunk. Köz-
ben érzelmi világunk megújult, akárcsak a természetben ébredező növények. 
Pomedóriában a mű végére minden jóra fordult. Ilona és Árgyélus királyfi sze-
relme beteljesült. Mortadella, a bűverős zordán boszárkánykirálynő pedig csúf 
vereséget szenvedett. 
A darab üde színfoltja volt, hogy Schlanger András, a rendező általános iskolás 
gyermekeket is színjátszásra ösztönzött. Jó példát kaptak tanítványaink arra, 
hogy tehetséggel, kitartó szorgalommal, akár gyermekszínészekké is válhat-
nak. Libor Katalin jelmeztervező parádés karaktereket álmodott meg. A színház 
megtette igényes kultúraközvetítő tevékenységét. 
Bízunk benne, hogy tanítványaink a következő évadban is örömmel váltanak 
bérletet a Szegedi Nemzeti Színház előadásaira. 
Idén a Kanga – és Szundi- bérletesek száma 127 volt. Mesés szám! Ezt a szép 
látogatói számot tanítványaink szüleinek köszönjük elsősorban, hiszen anyagi 
támogatásukkal válhattak a gyermekek színházlátogatóvá. Emellett iskolánk 
vezetőségének és tanítótársaimnak is köszönöm, hogy fontosnak tartották az 
élményszerzést.
Hálatelt szívvel köszönjük egy gyermekbarát, lelkes színházi munkatárs, szer-
vező, áldásos tevékenységét. Moravszki Jánosné, Ancika néni nélkül nem lett 
volna ilyen szép az őszünk és a tavaszunk. Jó egészséget kívánunk segítőnk-
nek, hogy még sokáig tudjunk közösen fényt, szeretetet, színházi illatot vinni 
tanítványaink szívébe. 
Április 27-ére a Szundi- bérleteseinknek jó ébredést, csodát kívánunk! 
Váljanak részeseivé Árgyélus királyfi és Tündér Ilona rügyező, virágba boruló 
szerelmi történetüknek!

Vízhányó Mária Ágnes
Takácsné Kádár Erika, Csányi Erika

Fazekas Gizella, Moldován Orsolya, 
Sziget Tímea, Szabóné Vígh Erzsébet

 HÍREK AZ ISKOLÁBóL 
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Ezúton is köszönjük támogatóinknak adójuk 1 %-ának felajánlását.

Kérjük, továbbra is támogassanak bennünket!

Adója 1%-át ajánlja fel egyesületünknek!
Kiszombori Szabadidős és Természetbarát Sportegyesület

Adószám: 18472730-1-06

   KISZOMBORI SZABADIDŐS ÉS TERMÉSZETBARÁT SPORTEGYESÜLET

   „KISZOMBORI DIÁKOKÉRT” ALAPÍTVÁNY
Tisztelt Kiszomboriak!

Örömmel tudatom, hogy akik az adójuk 1%-át A „Kiszombori Diákokért” Alapítványnak szeretnék felajánlani, azok az idei évi adóbevallással 
ismét megtehetik. Az alábbiakban tájékoztatom Önöket az Alapítvány munkájáról, a felajánlott adójuk 1%-áról, illetve egyéb adományokból, 
támogatásokból befolyó javakat mire fordítjuk. Természetes dolog, hogy mindenki szeretné tudni, hogy az általa befizetett támogatás jó helyre 
került-e? Magam és a kuratórium nevében bátran mondhatom, hogy a lehető legjobb helyre került!
Az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerinti kiadások 2015. évben:
• Trapp-nap (egész iskolát megmozgató sport nap)    20 000 Ft
• „Dózsa Vágta” futóverseny 1-8. osztályig     18 000 Ft
• Helyi angol verseny       20 000 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
• Ösztöndíj (nem csak a kitűnő tanulóknak)     60 000 Ft
• Dózsa-napok lebonyolítása, jutalmazása     20 000 Ft
• Év végi kiemelkedő tanulók jutalmazása     150 000 Ft
Az ösztöndíj rendszerünk keretében több olyan tanuló is támogatásban részesült, akik közepes tanulmányi eredményt értek el, de a kitartó 
szorgalmas munkájuknak köszönhetően a „tanulós” tantárgyakból javítottak félévről évvégére, amellett, hogy megőrizték példás szorgalmukat 
és magatartásukat.
Amennyiben az idei adóbevallásukban Alapítványunkon keresztül a gyermekeiknek szeretnék felajánlani adójuk 1%-át, akkor a nyomtatványon 
a következő adatokat kell szerepeltetni:
A kedvezményezett adószáma: 18457043 – 1 – 06
Bízva abban, hogy támogatásukból származó bevételünk nem csökken, garantálom, hogy az eddigi támogatásokat a fent említett rendezvé-
nyekre, programokra, továbbra is rendelkezésre bocsátjuk, valamint az új kezdeményezéseket támogatjuk.
 Nagy Róbert
 kuratóriumi elnök

   KISZOMBORÉRT ALAPÍTVÁNY
A Kiszomborért Alapítvány községünk egyik legkorábban létrejövő alapítványa, és az évek során tartalmas tevékenysége volt a közösségünk 
érdekében. Kuratóriumának tagjai köszönik a lakosság hosszú éveken keresztül felajánlott támogatásait, és kéri, ha lehetőségük engedi, 
támogassák az önkormányzati alapítású alapítványt a SZJA-juk 1 %-ával. Köszönjük.

                                            Adószámunk: 19082930-1-06                                                                                            Endrész Erzsébet

   óBESENYŐ - 2016. MÁRCIUS 19.
Ezen a szombati napon a Romániai óbesenyőn asztalitenisz versenyt rendeztek a falu Művelődési Házában. Kiszombor is résztvevője volt e 
nemzetközi találkozónak Budai László Naszradi András Lantos Zoltán és Süveg Péter személyében.
Öt asztalon folyt a hagyományos verseny, melyen román, magyar és vajdasági versenyzők mérték össze ügyességüket.A serülők,és a lányok is 
külön csoportban. Az egész napos versenyben csoportokban két nyert szettig ment a játék,és 11 pontig.A döntőket pedig három nyert szettig 
játszottuk. Az ebédidőben megvendégeltek,remek csirke paprikást ehettünk, bolgár módra. A mezőny idén is erős volt,rutinos játékosok,és 
fiatal tehetségek bizonyították számunkra hogy a határ túl felén is komolyan veszik ezt a sportot. 
A verseny végére kiderült, hogy Kiszombor III. helyezést ért el most is. De új dobogóst avattunk Budai László személyében.Gratulálunk minden 
résztvevőnek

A csapat
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Egészségért és Elviselhetőbb Életért Kiszombor és Vidéke Alapítvány 

kéri Önöket, hogy az alapítvány tevékenységét támogassák adójuk 1% -nak felajánlásával.
(6900 Makó, József Attila u. 7.,)  

Adószám: 18467619-1-06)

   EGÉSZSÉGÉRT ÉS ELVISELHETŐBB ÉLETÉRT KISZOMBOR ÉS VIDÉKE ALAPÍTVÁNY
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   VÁLYOGOSI HÍREK
- A Kiszombori Sporthorgász Egyesület 2016. évi Közgyűlését 2016. 2. 28-án 48 fő részvételével tartotta meg a meghívóban közölt napirendi 
pontok alapján, melynek főbb témái az alábbiak voltak:   
- Vezetőségi tagok, Felügyelő Bizottság, Fegyelmi Bizottság beszámolója, melyet a közgyűlés egyhangúan elfogadott.

- Vályogos-tóért, és a horgászatért cím adományozása:
A Kiszombori Sporthorgász Egyesület el kívánja ismerni a Vályogos-tóért és a horgászatért huzamosabb időn keresztül áldozatos munkát végző 
személyeket. Ezért 2014. évben megalapította a „Vályogos-tóért, és a horgászatért” megtisztelő címet. A huzamos időn át végzett eredményes 
munkájának elismeréseként: Szegvári Ernőnének,  Kiszombor Nagyközség polgármester asszonyának adományozta. 
- Jelölő Bizottság előterjesztése alapján a leköszönő Rónai Ottó helyett Bajusz Zoltánt választotta Sport és Ifjúsági felelősnek. A leköszönő ve-
zetőségi tag munkáját Miskolci László, elnök köszönte meg.

- A 2016-os engedélyárak nem változtak, viszont bevezetésre került a sporthorgászjegy. Részletek az egyesület honlapján.

- A 2016-os Horgászrend, nyitva tartás:
Horgászrendünk értelmében; - „Felnőtt és ifjúsági horgászok, -pergető horgászok kivételével- kötelesek pontymatracot és szájfertőtlenítőt 
maguknál tartani, illetve azt szakszerűen alkalmazni.”
Éves és kedvezményes területi engedéllyel rendelkező horgászok: január 1-től március 31-ig 06-22, valamint április 1-től november 30-ig min-
den nap 0-24 óráig, decemberben 06-22 óráig horgásznak.
Első féléves területi engedéllyel rendelkező horgászok: január 1-től március 31-ig 06-22, valamint április 1-től június 30-ig minden nap 0-24 
óráig horgászhatnak. 

- 2016. március 22-én 800 kg 3 nyaras ponty került telepítésre, az elmúlt évben összesen: 4800 kg.

- Állami horgászjegy nélkül tavunkon még napijeggyel sem lehet horgászni, ezért Egyesületünk állami horgászvizsgát szervez. Elegendő jelent-
kező esetén ingyenes felkészítőt is biztosít, az alábbi időpontokban: május 27., július 29. és szeptember 30-án 17 órakor. Bővebb információ 
egyesületünk honlapján.

- Tilalmi idők: süllőt, balint, sügért március 1-től április 29-ig; kősüllőt március 1-től június 30-ig, márnát, jászt, domolykót, szilvaorrú keszeget, 
paducot, gardát ápr.15-től máj. 31-ig.

- Területi jegyek kiadása: szerdánként 15:00 órától az Ady Endre Művelődési Házban  (Kiszombor, Szegedi u. 13.) vagy telefonos egyeztetés 
alapján,  telefonszám: 06/70-327-8862, Oláh  Sándor.

TISZTELT HORGÁSZTÁRS!

A Kiszombori Sporthorgász Egyesület
2016.04.24-én 06:45 órától a kiszombori Vályogos tavon megrendezi a 

„Vályogos Bajnoka 2016.” horgászverseny 

első fordulóját.

A versenyre bárki nevezhet (férfi, női és ifjúsági kategóriában) aki rendelkezik 2016 évre érvényes Állami Horgászjeggyel (gyer-
mekeknek ingyenes).

Nevezési határidő: 2016.04.22., díja 3000Forint,
 amit nevezéskor előre kell befizetni (helyszíni nevezést nem fogadunk el).

Nevezni csak egyéni kategóriában lehet a kijelölt napijegy váltó helyeken.
A pontos versenykiírás a tóparton elhelyezett hirdetőtáblákon és a www.valyogos.hu honlapon található.

A verseny díjazottjai értékes ajándékokkal térhetnek haza, minden gyermek külön ajándékot kap.
A horgászversennyel egy időben a parkolóban főzőverseny kerül megrendezésre 08:00-12:00 között időben. 

A főzéshez szükséges minden kelléket a versenyzőnek kell magával hoznia. 
 

Nevezni a fentiek szerint lehet. Nevezési díj: 2000 Forint.
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   ZOMBORI GYERMEKEK SIKERE
A Shintai Dojo Sportegyesület keretében sportoló kiszombori gyere-
kekre büszkék lehetünk, hisz a két makói gyermek mellett ők is beju-
tottak a debreceni megmérettetés után a Kyokushin Karate Diákolim-
pia döntőjébe, ami a veszprémi Arénában lesz 2016. április 2-án. 
Az öt gyermek: Szeder Zsanett (Makó) Csapó Árpád (Makó) Németh 
Ádám (Kiszombor) Decsi Gergely (Kiszombor) Szalma Dániel (Kiszom-
bor) 
Az egyesület a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör támogatója, az 
útvesztő rendszeres szereplője. 
Nagyon örülünk sikerüknek, gratulálunk nekik, és sikereket kívánunk 
Veszprémben is.

                     Endrész Erzsébet, a kör elnöke

   2. JóTÉKONYSÁGI SÜTIVÁSÁR
Március 26-án húsvéti, nagyszombati jótékonysági süteményvásárt 
rendezett a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör.
Pár héttel megelőzően beindult a szervezés. Sütésre névre szóló felké-
rések kiküldése. Felhívás megosztása közösségi oldalakon. Az utolsó 
héten minden bevetve: hirdető táblák, reklámtorta, szórólapok, mé-
dia.
Na és egy kis idegesség is: - lesz elég süti- lesz elég vásárló-jól sikerül? 
Igaz, ez már a második süteményvásár-rendezésünk! De azért izgul-
tunk.
Nyolc órától tíz óráig lehetett a sütiket hozni. Szinte megállás nélkül 
hozták a tálca süteményeket. Az előkészített asztalok roskadásig meg-
teltek szebbnél szebb, finomabbnál finomabb házi készítésű sütikkel. 
Az 50-60 tálca süteménykölteményből két egyforma nem volt. Szinte 
felsorolni nehéz. Néhány ízelítőnek: mogyorókrémes torta, képviselő-
fánk, gesztenyés kocka, puncs szelet, töpörtős pogácsa, sajtos pogá-
csa, muffinok kavalkádja, túrós kocka, kímélő szelet, zserbó, mézes 
zserbó, lúdláb, mákos kocka és még sok minden más süti. 
Tíz órára a vásár indítására megtelt a helyiség vásárlókkal. A honisme-
reti kör elnöke, Endrész Erzsébet, pontban tíz órakor megnyitotta a 
rendezvényt, és elindította a vásárlást. Öröm volt látni a szervezők ré-
széről, hogy van sütemény, van vásárló.
Délre szinte elfogyott a közel 1000 szelet sütemény. Az a kevés, ami 
megmaradt, nem veszett kárba, a vasárnapi húsvétolón elfogyasztás-
ra került.
Szívből jövő köszönet az alább felsorolt süteménysütőknek és ado-
mányt nyújtóknak. 
Adrián Renáta, Bajnóczi Jánosné, Bajnóczi Petra, Bakos Tamásné, Ba-
lázs Lászlóné, Baranyi Sándorné, ifj. Baranyi Sándorné, Borsiné Engi 
Katalin, Börcsökné Balázs Márta, Czirbus Beáta, Csizmadia Imréné, 
Duruczné Ocskó Edit, Endrész Erzsébet, Engler Magdolna, Farkas 
Lászlóné, Furulyás Antalné, Gazsi Istvánné, Görbe Boldizsár, Gulácsiné 
Simondán Ilona, Hegedűsné Bellik Klára, Jankó Istvánné, Katonáné Er-
zsike, Kelemenné Goldis Julianna, Kerekes Mónika, Kerekesné Irénke, 
Kiszombori Cukrászat – Juhász Kálmán, Kovács Gizella, Makra János-
né, Nagy-György Jánosné, Nagy Katalin, Nagy Máté, Naszradi Barbara, 
Naszradiné Sodar Judit, Nyári Mihály, Ruchné Reisz Eta, Süliné Rácz 
Emőke, Szegvári Ernőné, Terzin Józsefné, Tiszaszegi Csilla. 
A sütő hölgyek, urak között két útvesztő bérletet sorsoltunk ki, melyet 
Nagy-György Jánosné és Tiszaszegi Csilla nyertek. Gratulálunk.
  És nagyon nagy köszönet a vásárlóknak, kiket felsorolni itt 
nem tudunk, hisz oly sokan voltak. Ők voltak, kik segítettek megvalósí-
tani álmunkat. Varázslók voltak, hisz átváltoztatták a sütiket adomány-
nyá. A befolyt adomány összegét nemes célra fogjuk fordítani.
   Hagyományt teremtettünk, mivel ez már a második sütivá-
sár volt, és az elkövetkező években is szeretnénk mindig megtartani 
azonos céllal és azonos tartalommal a nagyszombati jótékonysági sü-
teményvásárt. 
                                                                                          Bajnóczi János

Kiszombor közösségét húsvétolónkra március 27-én 10-12 között az 
Ady Endre Művelődési Házba vártuk.
Kézműves-foglalkozásokkal Dömösi Emese, Szűcsné Ponyecz Maca, 
Majorosné László Edit, arcfestéssel Tenczerné Kasza Mária, Szalmáné 
Horváth Mártika kedveskedett  a gyermekeknek, felnőtteknek.
Állatkákkal lehetett ismerkedni, őket simogatni  Baranyi Csaba, Csuhaj 
András támogatóink segítségével, lovacskázásra Szalay Zoltán hozta 
el pónijait. Baranyi Tímea vadászgörényt-bemutatót tartott, öccse, Ba-
ranyi Sándor nyuszikát mutatott a gyerekeknek.
Tenczer Szilvia kis kutyusát lehetett simogatni, Török Dezső pedig kis 
csirkéket küldött a rendezvényre.
A játékos vetélkedőkön volt nagy kacagás: a tojásdobálás kapcsán sok 
tojás áldozatul esett, néhány kabát is. :) , „nyakonöntésre” is volt jelent-
kező, és Tóth Andrással, Bokor Mihállyal „kakaslövésben ”, íjászatban 
próbálhatták ki magukat a vállalkozók. A kakasütés is igen népszerű 
volt. Szép, varrott, nagy tojást alkotott Fodorné Margitka és gyermeke, 
Liliom. Sokan, fiúk és lányok, szép locsolóverset mondtak mikrofonba. 
Rendezvényünket a hagyományos tojáskeresés zárta. Minden támo-
gatónknak köszönjük segítségét.
Valamint köszönet a kör tagjainak, akik a rendezvényt vezették, szer-
vezték: Duruczné Ocskó Edit, Jankó Istvánné, Kerekes Mónika, Kerekes 
Sándorné, Nyári Mihály, Süliné Rácz Emőke, Terzin Józsefné, valamint 
Hegedűs Sándornak a hangosításért. 
                                                                                                  Endrész Erzsébet

   HÚSVÉTOLó

   TAVASZI MUNKÁK
Megkezdjük a jó idő nyíltával a Helytörténeti Gyűjteményben is a 
munkát, takarítunk, a sok-sok kapott új tárgyat kezelni kell, melyeket a 
lakosságtól folyamatosan kapunk.
A gyűjtemény látogatható a 30 499 8686-os szám hívásával.
Az út menti keresztek a régmúlt emberének jelentős állomásai voltak, 
ápolásuk alapító okiratunkban vállalt feladatunk, és a helyi Marosszö-
gi Egyetértés Vadásztársasággal karöltve gondozzuk őket. Két keresz-
tet szeretnénk felújítani tavasszal.
Az idén Kiszombor Nagyközség Önkormányzata néhány kereszt 
meszelését közmunkással végzi. Az egyik határban lévő keresztet pe-
dig a Gabonakutató Nonprofit Kft. dénesmajori üzemének dolgozói 
gondozzák.
   TAVASZI MUNKÁK
A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör tagsága köszöni eddigi fel-
ajánlásaikat, és kérjük, ha lehetőségük van, és munkánkat támogat-
hatónak tartják, ajánlják  a SZJA 1 %-át munkálkodó csapatunknak.
Az egyesület célja:  Hagyományápolás.
- Minél szélesebb körben megismertetni a lakossággal Kiszombor tör-
ténetét. A község hagyományainak felelevenítése, megőrzése, széles 
körű megismertetése.
- Helytörténeti Gyűjteményünket, amely a községi önkormányzat tu-
lajdonában áll, rengeteg tárgyat, iratanyagot tartalmaz, folyamatosan 
bővítjük, az ifjúsággal megismertetjük a régmúlt embereinek életét. 
Célunk bennük is kialakítani a patriotizmus érzését.
- Kutatómunkát végzünk, visszaemlékezéseket gyűjtünk községünk 
múltjával kapcsolatban, megőrizve azokat az utókor számára.
- Községünk környezetének óvása.
- Műemlékeink védelme és sok-sok más. Idei programunkat a kzhon-
ismeretikor.hu oldalunkon is megtalálják.
Adószámunk: 18479342-1-06 Számlaszámunk: 56800016-10007833
                                        A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör  tagsága

   HELYTÖRTÉNETI GYűJTEMÉNY
Helytörténeti Gyűjteményünk újabb adományozói:Baranyi István, 
Uracs Istvánné,  Pósa László, Zatykóne Frank Eva, Szabóné Tóth Már-
ta,  Lőrincz Mária Magdolna.   Köszönjük szépen.

Köszönjük szépen az ötletadó Naszradiné Balogh Edinának, Vízhányó Mária 
Ágnes tanító néninek, Szűcsné Ponyecz Maca óvó néninek, Varga Attila atyá-
nak és mindenkinek, aki segített ebben a kis ünneplésben. 
Alig egy nap alatt össze is hoztuk a tojásbokrot kis ünnepi hangulatot teremtve 
a templomkertben.
Nem titkolt célunk, hogy hagyományt teremtsünk a tojásbokor állításával, így 
nem csak adventkor, hanem húsvétkor is ünnepi hangulat fogadja a helyieket.

   TOJÁSBOKOR ZOMBORKÁN
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KÖNYVTÁRI HÍREK

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a településünkön 
aktívan működő
Idősek Klubja minden hölgy tagjának.
Köszönjük, hogy „ötleteltek”, szabtak, varrtak!
Kérésünkre elkészítettek néhány ülőpárnát, melyet a gyerekek-
nek szántunk, 
akik a könyvtári diavetítések alkalmával szeretnek a földön 
ülve, fekve mesét hallgatni, nézni.
Most már a szorgos kezek által varrt párnák biztosítanak ké-
nyelmes és meleg ülőalkalmatosságot, hogy a mesék világába 
kalauzolhassuk őket.
Köszönjük a felajánlott szivacsot Bali Katinak, a rengeteg anya-
got pedig Bódi Julikának!

Köszönjük, köszönjük! 

   KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Első alkalommal az 55 év feletti korosztályt szólítottuk meg „Alko-
tó-Nagyi” címmel. Könnyen fellelhető és kezelhető weboldalakat mu-
tattunk be, kiemelve a varrás témáját. Biztattuk Zombor idősebbjeit - s 
ezt itt is megtesszük -, keressenek bennünket a könyvtárban, szívesen 
állunk rendelkezésükre, akár ötletet, praktikus tanácsokat keresnek 
egészséges életmóddal, varrással, ünnepekre való készülődéssel kap-
csolatban.
A másik két előadásunk a „Törődj vele” címet kapta, melyre a 7. b és 
az 5. b osztályt hívtuk. A Hungaricana közgyűjteményi portál adatbá-
zisainak képeiből, dokumentumaiból (hungaricana.hu), a Kiss Mária 
Hortensia Honismereti Kör honlapján található (kzhonismeretikor.hu/
sites/-gallery/RK/index.html) régi képekből, valamint saját PPT-ből 
kapott ízelítőt, ismertetőt a két osztály. Reményeink szerint becsem-
pésztünk a gyerekek hétköznapjaiba olyan érdekes és értékes webes 
tartalmakat, melyeket ezentúl szívesen „lapoznak”. Bízunk abban is, 
hogy a településünk értékmegőrzésével kapcsolatos honlapok, képek 
bemutatásával szintén felkeltettük a gyerekek figyelmét, s ezekhez az 
oldalakhoz vissza-visszatérnek a továbbiakban kíváncsiságuk, tudásuk 
kiegészítésére.
Nagy örömünkre szolgált, hogy a diákokat elkísérő pedagógusok
- Ildikó és Julcsi néni, valamint Tünde és Berni néni - is szívesen hall-
gatták a prezentációt, s részükre is sikerült olyan érdemi részeket mu-
tatnunk, melyek felkeltették érdeklődésüket.

Adrián Renáta 

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében 2016. márci-
usában 17. alkalommal került sor az Internet Fiesta elnevezésű ren-
dezvénysorozatra, melyet ez alkalommal is a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatott.
Az idei Fiesta célja az volt, hogy a világhálón fellelhető online kulturá-
lis tartalmakat, közkincseket a könyvtárak megosszák az érdeklődők-
kel, s hogy bővüljön a világhálót ismerők és használók köre.
Könyvtárunk csatlakozott az eseménysorozathoz, három előadást 
szerveztünk. 

   INTERNET FIESTA
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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, Földhiva-
tali, 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 Szennyvízcsatorná-
zásának 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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LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére

Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a 
szabadban keletkező tüzek megelőzésére. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz, különösen erős szél esetén. 
A szabadtéri tűzesetek keletkezésének fő oka az emberi gondatlanság. A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos 
szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében tilos a növényzet, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett, vagy kerti 
hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha azt külön jogszabály – pl. növény egészségügyi okból hatósági engedély beszerzése mellett – megengedi. Avar és kerti 
hulladék égetését csak az adott település önkormányzata engedélyezheti rendeletében, de égetni ebben az esetben is csak a rendeletben meghatározott he-
lyen, napokon és módon szabad. Külterületi ingatlanok esetében, amennyiben az égetést jogszabály megengedi, előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi 
hatósággal (irányított égetés). Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett. 
A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne 
hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, 
és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors 
továbbterjedésének. A felügyelet nélkül hagyott tűz könnyen továbbterjedhet és életveszélyt jelentő, vagy súlyos kárt okozó tüzek forrásává válhat.
A szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ az időjárási viszonyoktól, a száraz és szeles időjárás elősegíti a tűz kialakulását, továbbterjedését. Erdőtűz-veszélyes 
időszakban országos szinten a vidékfejlesztési miniszter, területi szinten az erdészeti hatóság tűzgyújtási tilalmat rendelhet el, mely esetén az érintett területen 
akkor is tilos a tűzgyújtás – beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is –, ha azt egyébként más jogszabály megengedi. 
A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység miatt az önkormányzat, a környe-
zetvédelmi hatóság és a tűzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki.
Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkért keresse fel a katasztrófavédelem oldalait (http://www.katasztrofavedelem.hu, 
http://.....katasztrofavedelem.hu ), vagy a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság honlapját (www.erdotuz.hu). Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság tájékoztató kisfilmjei 
az alábbi linkeken tekinthetőek meg:
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=39
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=32

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

6/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete 5. §-a,
A következőket szabályozza:

(1) Nyílt téren csak az e rendeletben meghatározott időszakokban és feltételekkel lehet avart és kerti hulladékot égetni.
(2) Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetését minden év február 1. napjától május 31. napjáig, valamint október 1. napjától november 30. napjáig lehet elvé-
gezni szerdai napokon 14.00 óra és 18.00 óra között és szombati napokon 10.00 óra és 14.00 óra között. 
A további részletszbályokat a rendelet tartalmazza.

   TűZGYÚJTÁSI SZABÁLYOK

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

Tel.:20/364-8975 

Vasárnap is nyitva!! 
 

 rágcsálóirtó szerek 
 műtrágyák, marhatrágya 
 virágföld, műanyag cserepek 
 ecset, festék, hígítók 
 talicska, talicskaputtony 

 

Vasárnap is nyitva!! 
 

 kerti szerszámok, nyelek 
 új Csepel kerékpárok 
 kerékpáralkatrészek  
 külső-belső gumik 
 PB –gáz palackcsere 
 

 
 

Online telefon-és villanyóra feltöltés! 
Nyitva tartás:  H.-P.:   7-17     Szo.:   7-12 

Vasárnap:7:30-11:00 
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