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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

 A KÉPVISELŐ TESTÜLET ÜLÉSEIRŐL 
A képviselő-testület június 7-én rendkívüli ülést tartott, melynek ke-
retében
- módosította az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 
1/2015.(II. 25.) önkormányzati rendeletét;
- döntött arról, hogy 
 • a „12 lakásos lakóépület fűtéskorszerűsítése” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban Kiss László egyéni vállalkozó és a Csikaiszer Kft. ajánlata 
érvénytelen, mivel az ajánlatban szereplő hiányt a hiánypótlási felhí-
vásban megadott határidőig nem pótolta, valamint a közbeszerzési 
eljárásban a nyertes ajánlattevő a Ferroép – Szer Épületgépész Kft. 
tekintettel arra, hogy az ajánlattételi felhívásra beérkezett érvényes 
ajánlatok közül a Kft. által benyújtott ajánlat az értékelés szempont-
jaként megjelölt legjobb ár – érték arányt tartalmazó ajánlat bruttó 
17.755.481 Ft összegben,
 • megbízza a SZTÉMI Építész Iroda Kft.-t a 12 lakásos lakóépület fűtés-
korszerűsítése műszaki ellenőri feladatainak elvégzésével 140.000 Ft + 
áfa összegű megbízási díjért,
 • egyetért a MÁV Zrt. és Kiszombor Nagyközség Önkormányzata kö-
zött megkötendő – a Kiszombor belterület 212/1 hrsz.-ú ingatlanra 
vonatkozó - kártalanítási és elhelyezési megállapodással,
 • a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Idősek Klubjában 
működő Nótafa Népdalkör tagjainak kérelmére, az Országos Nyugdí-
jas Ki Mit Tud? versenyen történő részvétele szállásdíjához 9 fő részére 
5.000 Ft/fő összeget, azaz összesen 45.000 Ft támogatást biztosít,
 • módosítja a 2016. évi munkatervét.

A képviselő-testület soros ülést tartott június 28-án, melynek első na-
pirendjében egyetértett azzal, hogy az Ady Endre, a Kossuth Lajos, 
a Petői Sándor, az Ökrös József, a Deák Ferenc, a Hunyadi János, a 
Dózsa György, a Rákóczi Ferenc, az Arany János és a Jókai Mór utcán 
a névadóról szóló rövid tájékoztatást tartalmazó utcatábla – közterü-
letenként 1-1 példányban - kerüljön kihelyezésre, melyhez legfeljebb 
30.000 Ft összeget biztosít, valamint elfogadta a polgármesteri jelen-
tést.
A testület a rendelettervezetek, döntési javaslatok napirendi pontban
- módosította 
 • az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(II. 24.) ön-
kormányzati rendeletét;
- döntött
 • a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményveze-
tői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázatok véleményezését 
végző Előkészítő Bizottság tagjainak kijelöléséről,
 • a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményve-
zetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázati kiírásról és jóvá-
hagyta a pályázati felhívást,
 • a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szakmai Prog-
ramjának és annak 7. mellékletét képező bölcsődei ellátás házirendjé-
nek jóváhagyásáról,
 • az „Energetikai beruházások Kiszomboron” tárgyú pályázathoz kap-
csolódó dokumentumok elkészítésének megrendeléséről, melyet az 
Euro M-Érték Pénzügyi Tanácsadó és Befektető Kft.-től rendel meg 
3.346.457 Ft + áfa összegben,
 • az „Energetikai beruházások Kiszomboron” tárgyú pályázat benyúj-
tásáról, mely alapján az önkormányzati tulajdonú Kiszombor, Rákóczi 
u. 8. szám alatti ingatlanban bölcsőde kialakítása és a Kiszombor, Sze-
gedi u. 2. szám alatt található fogorvosi rendelő épületének energeti-
kai korszerűsítése valósulna meg, a pályázat költségvetését
bruttó 85.000.000 Ft összegben fogadta el, a támogatás a beruházás-
hoz szükséges összeg 100 %-áig igényelhető,
 • a 2016. szeptember 18. napján a Kiszombori Közösségi Napok ke-
retében megrendezésre kerülő sportnap programjai tervének jóvá-
hagyásáról, valamint a sportesemények lebonyolításához legfeljebb 
230.000 Ft összeget, két darab rendezvénysátor beszerzéséhez legfel-
jebb 260.000 Ft összeget biztosít;
- tudomásul vette 
 • a „Kiszomborért” Alapítvány elnökének tájékoztatóját az Alapítvány 
2015. évi tevékenységről, valamint elfogadta 2015. évről szóló beszá-
molóját.

Harmadik napirendi pont keretében a Kiszombori Mikrotérség Karát-
son Emília Napköziotthonos Óvoda 2015/2016-os nevelési évre vo-
natkozó tevékenységéről szóló beszámolót fogadta el.
A következő napirendben tudomásul vette az önkormányzati tulajdo-
nú, belterületi beépítetlen telekingatlanokkal kapcsolatos szabályo-
zás jogszabályi hátteréről szóló tájékoztatást.
Zárt ülés keretében az önkormányzati tulajdonú, megüresedett, Ki-
szombor, Nagyszentmiklósi u. 3/2. szám alatti költségelvű bérlakás 
bérletére benyújtott pályázatokat bírálta el.
Július 12-én rendkívüli testületi ülést tartott a képviselő-testület, 
melynek során a döntési javaslatok napirendben döntött arról, hogy 
 • pályázatot kíván benyújtani a Magyarország 2016. évi központi költ-
ségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 5. a) pont szerin-
ti közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra, az Önkormányzat 
fenntartásában lévő Ady Endre Művelődési Ház – mint közösségi szín-
tér - műszaki, technikai eszközállományának gyarapítására 1.311.337 
Ft összegben, melyhez 874.225 Ft önkormányzati önerőt biztosít,
 • a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonproit Kft.-vel – mint 
Közszolgáltatóval - megkötött Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződés módosítását elfogadja.
Július 21-én ismét rendkívüli testületi ülést tartott a képviselő-testület, 
melynek során a döntési javaslatok napirendben döntött arról, hogy 
 • a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való rész-
vételről szóló tájékoztató alapján kérelmet kíván benyújtani a Nemze-
ti Fejlesztési Minisztériumhoz 
 o kültéri sportpark kialakítására az Önkormányzat tulajdonában lévő 
6775 Kiszombor Szegedi u. 5. (13/2. Hrsz.) szám alatti játszótéren és 
felhatalmazta a polgármestert a pályázat előkészítésére, valamint
 o az Önkormányzat tulajdonában lévő 6775 Kiszombor, 1462. hrsz. 
alatt található sporttelepen 200 méteres futókör kialakítására, egyút-
tal felhatalmazta a polgármestert, hogy a kérelem megalapozásához 
és benyújtásához szükséges felméréseket, adategyeztetést végeztes-
se el,
 • a Magyar Telekom Nyrt. kérelmére az önkormányzat tulajdonát ké-
pező 05660/2. hrsz.-ú ingatlanból 100 m2 nagyságú területet - mo-
biltelefon bázisállomás üzemeltetéséhez szükséges távközlési beren-
dezések elhelyezése és üzemeltetése céljára – 2020. december 31. 
napjáig, 2016. évre vonatkozóan bruttó 531.908 Ft/év összeg bérleti 
díj ellenében bérbe adja.

A képviselő-testület augusztus 10-én rendkívüli ülést tartott, a döntési 
javaslatok napirend keretében döntött arról, hogy
 • módosítja a Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziottho-
nos Óvoda alapító okiratát,
 • az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeinek 60. évfordu-
lója alkalmából emlékkövet állít Kiszombor településen,
 • a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. 
évi C. törvény 3. melléklet II. 8. pontja alapján az adósságkonszoli-
dációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatására pályázatot kíván benyújtani 112 millió Ft összegben a 
Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda, a 
KSZGYI Kiszombor, Óbébai u. 11. szám alatti épülete, a védőnői szol-
gálat és az Ady Endre Művelődési Ház épületekkel kapcsolatban, vala-
mint eszközbeszerzésre,
 • a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban igényel-
hető futókör kialakítására – az előzetes felmérések, adategyeztetések 
alapján - nem kíván kérelmet benyújtani,
 • kérelmet kíván benyújtani a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sport-
park Programban való részvételről szóló tájékoztató alapján a Nemze-
ti Fejlesztési Minisztériumhoz 1 db B típusú (70 m2) kültéri sportpark 
kialakítására az Önkormányzat tulajdonában lévő játszótéren,
 • a rendezvényt szervező Szegedi Sport és Fürdők Kft. kérelmére a 
„Határ menti tekerés” szabadidős kerékpáros teljesítménytúra részt-
vevőinek Kiszomboron történő fogadásával egyetért, a túrázók foga-
dásához, vendéglátásához (üdítő, ásványvíz, sütemény) legfeljebb 40 
ezer forint összeget biztosít,
 • egyetért a 2016. szeptember 16-18. napján megrendezésre kerülő 
Kiszombori Közösségi Napok összeállított programtervével.
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BŐLCSŐDEI HÍREK

 BúCSú A BÖLCSŐDÉTŐL 
A búcsúzásra 2016. augusztus 24-én délután került sor. A gyerekek 
egész délelőtt izgatottan várták az ünnepséget, a meglepetést. Bol-
dogan és bátran énekelték a megtanult dalokat, és bontották ki az 
„útravaló” batyut. Az ünnepi torta elfogyasztása után elérzékenyülve 
búcsúztunk el egymástól.

 KEDVES GYEREKEK! 
Elérkezett a búcsúzás napja, mely mindannyiunk számára kicsit szo-
morú.  El kell válni a megszokott környezettől, a játékoktól, a bölcső-
dés dolgozóktól, akiket már mindannyian jól ismertek. Nagyon sok 
kellemes élményt, emléket őrzünk meg rólatok. Kívánjuk, hogy az 
óvodában is érezzétek jól magatokat, szerezzetek új barátokat, érez-
zétek a felnőttek szeretetét legalább annyira, mint itt a bölcsődében 
éreztétek.

MIÉRT KELL…
Miért kell most ballagni, szépen lassan menni?
Én nem tudok menni, csak futni, szaladni.
De mégis ballagni kell, mert ez most egy ünnep.
De miért ünnep az, hogy nem jövök ide többet?
Jó, jó tudom, hogy óvodás leszek, de az csak ősszel lesz.
Most minek ünnepeljek?
Különben is kicsit szomorú vagyok, mert el kell mennünk innen,
Mert mi vagyunk a nagyok.
Most kezdhetem elölről, ott az óvodában,
Hogy szót fogadjak, jó legyek, feleljek is bátran.
Meg fogom próbálni, ezt most megígérem,
De, hogy miért kell innen elmennem, azt továbbra sem értem!

Akiktől búcsúzunk:
Ianovici Lídia
Fancsali Áron
Vas Tímea
Léhman Lénárd
Berényi Cintia
Nagy Czirok Gréta

                                                   A bölcsőde dolgozói

Kolompár Brendon
Petrovics András
Czavalinga Gábor
Horváth Leila
Vasvári Panka
Márkus Gvendolin Szoi

ÓVODAI HÍREK

„Itt van az ősz, eljött végre, a sok gyermek örömére…”
Egy gyermek számára vajon tényleg öröm? Egy részük örül, mert ját-
szani tudnak a hulló falevelekkel, makkal, gesztenyével, és az oviban 
újra találkozhatnak a kis barátokkal. Másik részük nem, mert el kell 
köszönnie a nyártól, a gondtalan pihenéstől. Korábban kell felkelni, 
lefeküdni, és beindul újra a felnőttek körében csak „taposómalomnak” 
nevezett mindennapok.
Óvodánk is elköszönt a nyártól, mely cseppet sem volt eseménytelen.
Júniusban értekezlet keretében lezártuk a 2015/16-os nevelési évet. 
Ingyenes felajánlásnak köszönhetően az Aqva p’art –ban tarthattuk 
megbeszélésünket. Ezúton köszönjük Rónai Ottónak és feleségének, 
hogy részünkre egy színvonalas helyszínt biztosítottak.
A nyári élet során óvodásaink összevont csoportokban játszhattak. 
Köszönjük a szülők pozitív hozzáállását, segítségét, türelmét, hogy 
megpróbálták megkönnyíteni munkánkat azzal, hogy gyermekeiket, 
amikor csak megtehették otthon tartották, ezáltal megvalósulhatott 
a kollégák szabadságolása, illetve intézményünk is megszépülhetett. 
Az udvari fajátékok lefestésre kerültek. Ebben önkéntes munkát vállalt 
Méreg Szabina a Napraforgó csoportból, Dömösi Zsolt, Süli András, 
Balázsné Pápay Katalin, Bajúsz Zoltán és Anga Anett a Napsugaraktól, 
Apjok Kitti pedig az édesanyjával érkezett a Katica csoportból.
Önkormányzatunk anyagi támogatásának köszönhetően lefestésre 
kerültek a csoportszobák, mosdók, folyosók. 

Az igényes, szép munkáját ezúton is köszönjük Fancsali Zoltánnak és 
csapatának. Önkéntes segítségét köszönjük Kovács Sándornak és Ju-
hász Róbertnek. Elekné Icukának pedig külön köszönjük azt a sok édes 
barackot, melyet a nyári élet alatt a gyerekeknek behozott az oviba. A 
makói Bartal Transz Kft. felajánlását is meg kell említeni, hiszen tőlük 
3 köbméter homokot kaptunk, melyet a gyermekekkel be is hordtunk 
a homokozóba. 

A 2016/17-es nevelési évben bekövetkező személyi változások.
Frank Ramóna határozott idejű szerződése lejárt, helyette új kollé-
ganőt, Horváth Annabellát köszönthetjük óvodánkban. Janiné Gere 
Évike nyugdíjba vonul, munkakörét Soósné Pécsi Gabriella vette át. 
Sikeres szakvizsgát tett Baranyiné Gulácsi Zsuzsanna, melyhez ezúton 
is gratulálunk. Főiskolai tanulmányait elkezdi Rafai Anita.
2005 szeptembere óta társulásban működtettük a két szomszédos te-
lepülés óvodáját. A két kistelepülés önkormányzata úgy döntött, hogy 
2016. szeptember 1-től a Szeged Kistérség Többcélú Társulás Óvodá-
ihoz csatlakoznak. Így az új nevelési évet már új névvel indíthatjuk:
Kiszombori Karátson Emília Óvoda

Kedves gyerekek, szülők, kollégák. Mindenkinek sikeres, eseménydús 
nevelési évet kívánunk!
   Börcsökné Balázs Márta, és Balázs Tímea

 OVIS HÍREK 
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CIVIL HÍREK

 VÁLYOGOSI HÍREK 
- A Kiszombori Önkormányzat és a Kiszombori Sporthorgász Egyesü-
let 2016. szeptember 18-án 06:45 órától a kiszombori Vályogos-tavon 
megrendezi a „Vályogos Bajnoka 2016.” horgászverseny második 
fordulóját. A versenyre bárki nevezhet, aki rendelkezik 2016. évre ér-
vényes állami horgászjeggyel. Nevezési díj 3000 Ft, amit nevezéskor 
előre kell beizetni.
Nevezni csak egyéni kategóriában lehet a kijelölt napijegyváltó helye-
ken. A pontos versenykiírás a www.valyogos.hu honlapon található.

- 2016. szeptember 1-jén 10.00 - 13.00 óra között 500 kg 3 nyaras 
ponty került telepítésre. 
/ez évben eddig 3400 kg/ 
- 2016. augusztus 11-én 500 kg 3 nyaras ponty érkezett a tóba.

- Az elmúlt hónapban ismét sikerült szebbé varázsolni tavunkat. A 
több napos környezetrendezési munkálatok során felújított szemét-
tárolók kerültek kihelyezésre.
A fentiek megvalósításában az egyesület vezetősége köszönetét feje-
zi ki az önkormányzatnak, valamint Kelemen Mihály, Tóth Kása János, 
Vas János, Horváth Imre, Gera Tibor, Paku Tamás, Oláh Sándor, Mraz-
nicza Zoltán, Szabó Ferenc, Bokor Imre, Tóth János horgásztársaink-
nak.

- Az illetékes Halgazdálkodási Hatóság Cs-8/2016. számon ökológiai 
célú szelektív halászati engedélyt adott ki egyesületünknek, ami alap-
ján végezhetjük a törpeharcsa ökológiai célú szelektív halászatát. Ezt 
a feladatot Rácz Krisztián horgásztársunk végzi, aki halász végzettség-
gel rendelkezik. Kérünk minden horgászt, hogy segítségével, hozzáál-
lásával segítse elő az invazív halfaj elleni küzdelmet. Horgásztársaink 
kérdéseikkel Kis Róbert horgászmester, környezetvédelmi felelőshöz a 
06 70 6216745 telefonszámon, valamint Rácz Krisztián 06 30 7274305 
telefonszámon fordulhatnak.

- 2016. július 29-től a halőrház közel 150 méteres körzetében szabad 
internetelérés van. /user: hal1, pw: hal/ 
- A Kiszombori Sporthorgász Egyesület Társadalmi Ellenőrei szeptem-
ber 3-án, szombaton a reggeli órákban két horgászt ellenőriztek. Az 
ellenőrzés során horgászok átadták a horgászattal kapcsolatos okmá-
nyaikat, azonban személyazonosságukat igazolni nem tudták. 

A kiérkező rendőrök megállapították, hogy egy kiszombori és egy ma-
kói lakos más személyek horgászokmányaival, jogosulatlanul horgász-
va fejenként egy-egy pontyot fogtak. A halakat a helyszíni vizsgálat 
után visszahelyezték a tóba. Az ügy körülményeit a Rendőrség szervei, 
a Halgazdálkodási főfelügyelő és az érintett Egyesületek vizsgálják.

Az elmúlt hónapban 5 fő tett sikeres vizsgát horgászatból. 
Vizsgát tenni lehetősége van a 10. életévét betöltött személynek. Aki 
a 15. életévet elérte, annak kötelező a vizsga, amennyiben horgászni 
szeretne. Ebben az évben még szeptember 30-án, péntek 17 órakor a 
Kiszombor, Ady Endre Művelődési Ház, Szegedi út 13. szám alatt lehet 
vizsgát tenni.
Azok számára, akik a Kiszombori Sporthorgász Egyesületnél kívánnak 
vizsgát tenni, ingyenes felkészítési lehetőséget biztosítunk, melynek 
időpontja szeptember 23-a,  péntek 17 óra. A felkészítés helye Ki-
szombor, Ady Endre Művelődési Ház, Szegedi út 13.
A felkészítés, megfelelő létszám esetén kerül megtartásra, ezért ez re-
gisztrációhoz kötött. Regisztrálni a kiszombori.she@gmail.com címen 
lehet név, telefonszám és e-mail cím megadásával. A vizsgával kap-
csolatosan érdeklődni a fenti e-mail címen, illetve telefonon a 70/ 771 
49 53 számon lehet.

Fogások: - Veréb Tibor 08. 09-én amúr, súlya: 8 kg. - Ferenczi János 
07.18-án ponty, súlya: 12,98 kg. - Szabó Tibor 06.30-án amúr, súlya: 
10 kg.

Vezetőség

 MATASZ HÍREK 
A MATASZ Magyar Tartalékos Szövetség Kiszombori Klubja az idei 
nyár elején is meghirdette honvédelmi táborát, melynek „kiképzési 
programja” olyannyira felkeltette a gyerekek és szüleik érdeklődését, 
hogy a túljelentkezés több mint kétszeres volt. Ez is mutatja számunk-
ra, hogy jó úton járunk.
A tábor öt napja folyamán a következő programok voltak: csapatépí-
tés, katonai, honvédelmi alapismeretek, lövészet a kiszombori lőtéren, 
a Kiszombori Határátkelőhely megtekintése, paintball Szegeden, I. vi-
lágháborús emlékek megtekintése újszegeden a Délvidék Házban, 
a keceli Hadipark, a kiskunhalasi 1956-os emlékmű, a makói Tűzoltó 
Kirendeltség bemutatása, majd az ünnepélyes eskütételt követően 
közös vacsora a gyerekek, a szülők és a táborvezetők részvételével.
A programokon túl a tábor céljának megfelelően igyekeztünk olyan 
magatartásformát mutatni a 10-14 éves gyerekeknek, amely a mai in-
formációs világban nem sűrűn tapasztalható. Ilyen például a Himnusz 
és a zászlónk tisztelete, hőseink emlékezete vagy a legegyszerűbb do-
log: köszönni.
Mi, a tábor szervezői is folyamatosan tanulunk és tapasztalunk, és i-
gyeljük, hogy a gyerekek befogadók-e, illetve el tudjuk-e velük fogad-
tatni ez alatt a néhány nap alatt ezeket az értékeket.
A táborozó gyerekek visszajelzései, valamint a tábor lebonyolításában 
szereplők észrevételei alapján a tábort sikeresnek ítéljük.
Minden gyermeknek sok sikert kívánunk az életben, s bízunk abban, 
hogy az itt tanultaknak hasznát veszik a későbbiek során.
Külön nagy köszönet a tábor lebonyolításához nyújtott segítségért és 
részvételért az alábbiaknak:

dr. Decsi Róbert alezredes, Nagy-György Attila alezredes, Balogh Ró-
bert tűzoltó alezredes, Éberhardt Gábor rendőr alezredes, Decsiné 
Oláh Zsuzsanna főtörzsőrmester, Szanka József harctérkutató (Szeged 
– Délvidék Ház), Király Nikolasz (Szegedi Haditechnikai Park), Simor 
Gábor tanár úr, Sákovics József vállalkozó, Vízhányó Mária Ágnes taní-
tónő, Balázsné Makra Hajnalka (adminisztrációs munkák), Kiszombor 
Nagyközség Önkormányzata, Hegedűs Sándor művelődésszervező, 
Kiszomborért Alapítvány (anyagi támogatás), Kiss Mária Hortensia 
Honismereti Kör, Kiszombori Plébánia, valamint a MATASZ Kiszombo-
ri Klubja teljes tagsága - a tábor lebonyolításában tevékenyen segítet-
tek: Kenyeres Sándor, Gazsi Gábor, Tóth András, Bujdosó Géza, Varga 
Attila atya, Kelemenné Goldis Julianna, Terzin Józsefné, Duruczné 
Ocskó Edit.

Balázs Zoltán
táborvezető

a MATASZ Kiszombori Klubja elnöke
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HONISMERETI HÍREK
 13. HONISMERETI TÁBOR
Nem csoda, hogy az ember szeretett a természetből tanulni, hiszen az életét 
mentette meg ezzel, így a szövés eltanulásával is. A szövés-fonás sok-sok forté-
lyát sikerült táborunkban megszeretni és elsajátítani mindannak a lelkes tábo-
rozóknak (20 fő: Naszradi Réka, Dinnyés Áron, Jani Zsóia, Katona Réka, Katona 
Edina, Kiss Zorka, Erdei Martin, Kardos Réka, Kardos Rita Illangó, Magyar Sza-
bolcs, Kovács Lara, Szalma Dániel, Dömösi Lola Piroska, Dömösi András Junior, 
Baranyi Benjamin,Cseh Sára, Ádok Robin, Simon Gina, Dömösi Kamilla), akik az 
öt napot erre szánták. Felállítottuk az udvaron a kilencezer éves múltú szövő-
széket, amit organikus (növényi) díszítéssel szőttünk. Papírszövetet, gyöngy-
fűzést nád és sás feldolgozását, stoppolást, krepp-papíros körszövést, szövő-
keret alkalmazását (Oláh Veronika Alapítvány támogatásával)  nagy kedvvel 
csoportmunkában végeztük. Ez a tábor különleges volt azért is, mert busszal 
három napot kirándulva tanultunk. Énektanulással igazi nagy szövőszéken is 
dolgozhattunk, és összeállítottunk egy ősi vízszintes szövőszéket Algyőn, ahol 
remek fürdőzés is várt reánk, valamint a falumúzeum  és gyógynövénykert ej-
tette ámulatba a kis csapatot.
Nem maradhatott ki Tápé sem és a Móra Múzeum Pompei kiállítása, valamint 
a vadasparki barangolás. Az élménydús hetet nagyszerű kiállítással zártuk, alig 
tudtunk a száznál is több alkotásból választani. Óvodástól 14 évesig mindenki 
jól érezte magát.
Helyszín: Kiszombor, kultúrház. Szervező: Endrész Erzsébet. Szakmai vezető: 
Süliné Rácz Emőke. Segítők: Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör tagjai (Terzin 
Józsefné, Gulácsiné Simondán Ilona, Szűcsné  Ponyecz Mária, Papdi Mihályné, 
Szalmáné Horváth Mártika, Sóki Andrásné, Novotni Lívia, Engler Magdolna, Ba-
lázs Lászlóné, Makra Jánosné, Sinka Lajosné és algyői barátaink: Gál Tibor és 
felesége Gálné Nagy Ildikó)

                                                                        KMHHK – S R E
 XLIV. HONISMERETI AKADÉMIA
A 2016-os év különleges volt Makó és térsége számára, idén ugyanis itt került meg-
rendezésre, közel 20 év után, a honismereti akadémia. Az akadémia július 3 és 8 
között zajlott, melyre Debreczeni-Droppán Béla, az Országos Honismereti Egyesület 
elnöke is ellátogatott. A téma fordulatok a magyar történelemben volt, levetítve 
erre a térségre. Gellért püspöktől a neves néprajzkutató, Bálint Sándorig hallhattak 
előadásokat az érdeklődők. Emellett részt vehettek makói helytörténeti sétán, kon-
certen, táncgálán. 
Július 7-én csütörtökön tanulmánytúrák indultak. Kiszomborra két csoport is ér-
kezett, az egyik reggel 8 órakor Marjanucz László egyetemi docens és Urbancsok 
Zsolt makói főlevéltáros vezetésével, és ezt a csoportot Marosvári Attila, törté-
nész-muzeológus, a KMHHK tiszteletbeli tagja kalauzolta. 
A másik csoport este érkezett településünkre Prof. Dr. Blazovich László, a Csongrád 
Megyei Honismereti Egyesület elnöke vezetésével. Ezen a túrán részt vett Szegvá-
ri Ernőné, polgármester asszony is. A csoportot településünkön – akik egyébként 
máriaradnai kirándulásról tértek vissza Kiszomborra, mint végállomásra – Endrész 
Erzsébet, a Kiss Mária Hostensia Honismereti Kör elnöke és Pál Lászlóné Szabó Zsu-
zsanna, a Csongrád Megyei Honismereti Egyesület titkára fogadta. A túrázókkal 
Kiszombor és a Rotunda történetét Borsi Sándor, művésztanár, pártolótag és Gör-
be Boldizsár, pártolótag ismertette. Ezt követően, Kiszombor Nagyközség szíves 
felajánlásával a csoport egy kellemes vacsorát költhetett el a Rónay-kúriában, ahol 
Szűcs Nóra, fuvolaművésznő dallamait hallgathatta a nagyérdemű.
Külön köszönet jár a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör azon tagjai számára, akik 
rendkívül ízletes buktákat sütöttek a megfáradt vendégeknek! Köszönjük!

Görbe Boldizsár
KMHHK pártoló tagja

CSMHE tagja

A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör erdélyi kirándulást szervezett. 
A szervezési feladatok még tavaly elkezdődtek. Az úti cél Szászföld és annak 
nevezetességei voltak. Szászföld Erdély legtöbb látnivalóval büszkélkedő régi-
ója, hamisítatlan középkori hangulatot árasztó városaival, nagyon szép várai-
val, magas kőfallal körülvett jellegzetes erődtemplomaival.
 Augusztus 24-én indultunk útnak 45-en. Az ötnapos út során közel 1500 km-t 
tettünk meg. A szállásunk a hétfalusi csángók lakta Négyfaluban volt. Innen 
jártuk be csillagtúraszerűen Szászföldet.
Az ötnapos út során megtekintettük Szászföld nevezetességeinek egy részét.
Brassó a Kárpátok vonulatában fekvő festői város. Szászföld fővárosa.
Jellegzetessége Erdély legnagyobb gótikus temploma, a Fekete templom.
Végigsétáltunk a Cérna utcán.  „Megmásztuk a Cenk-hegyet” Lanovkával.
Gyönyörködtük a szép kilátásban. És levezetésképpen végigsétáltunk a sétáló 
utcán.
A világörökség listáján szereplő prázsmári erődtemplom a leglátványosabbak 
közé tartozik Erdélyben.
Nagyszeben egyik jellegzetessége a közepén tornyosuló, monumentális gó-
tikus evangélikus püspöki székesegyház, ami az ország egyik legértékesebb 
műemléke. Jártunk az épen maradt óvárosban. A Hazugok hídját épségben 
hagytuk ott. /A monda szerint a hazug ember alatt leszakad./
Erdély egyik legromantikusabb várkastélya a Drakula kastély néven elhíresült 
törcsvári vár.
 A Peles-kastély Románia egyik legfontosabb műemléke, a román király rezi-
denciája.
Az akkori technikai lehetőségekhez képest nagyon modern gépészeti elemek-
kel rendelkezik.
A belsejét teljesen fafaragások borítják. Csodálatos!
Sajnálatos, hogy a Búcsecs-hegységre felvonóval nem tudtunk feljutni. Hosszú 
sorban álltak az emberek. Min. 3 óra várakozás lett volna. Négy km hosszú és 
1000 m szintkülönbség a felvonó pályája. Csodás lehet a Babele-fennsík. 
Másképp oldódott meg. Helyi emberek ajánlkoztak, hogy felvisznek minket te-
repjárókkal. Elég izgalmasra sikeredett, volt, aki meg is ijedt útközben.
Érthető, szinte vakon ültünk be vadidegen emberek kocsijába. A hegytetőre 
vivő hosszú úton minden megfordult az ember fejében. De az ijedtséget kár-
pótolta a látvány, hiszen 2000 m felett voltunk. Másfél órás kis hegytúra után 
tértünk vissza
a buszunkhoz.
Utunk embert próbáló túrája a Nagykőhavas-hegységben található Hétlét-
rás-vízesés. A túra hossza megközelítőleg oda-vissza 14 km volt. A szakadék 
hossza 160 m és 58 m a szintemelkedés. Két részre osztottuk az utat. úgyne-
vezett alaptáborban maradtak, akik nem vállalkoztak a további kemény útra. 
Ők előkészítették a helyet szalonnasütésre. Jellemző a nehézségre, hogy 26 
ember teljesítette a teljes túrát a 45-ből.  Jó hangulatú szalonnasütéssel zártuk 
a napot a hegyen.
A kirándulás utolsó estéjén csángó népi táncosok műsort adtak nekünk. Szinte 
szavakkal nem lehet kifejezni azt az élményt, amiben részünk volt.
Hazafelé egy kis kerülőt iktattunk az utunkba: a fogarasi havasokat déli oldalról 
támadtuk le, át a hegytetőn, és le az északi oldalon. Félelmetes és lélegzetel-
állító volt, az utunkat mély szakadékok övezték. Sokszor a busz ablakából nem 
látszott az út, csak a mély szakadék.
Az ötnapos út során rengeteg látványban volt részünk. Voltak, akik még ma-
radni szerettek volna. Vagyis mielőtt újra átléptük a határt, arra a kérdésre igen-
nel válaszoltak, hogy „visszaforduljunk-e”.

    KMHHK - BJ

 SZÁSZFÖLDI KIRÁNDULÁS ERDÉLYBEN

Az útvesztőnyitó retrókiállításunk rendezője volt  A KISS MÁRIA HORTENSIA 
HONISMERETI KÖR pártoló tagja BORSI SÁNDOR, segítőI: BORSINÉ ENGI KATA-
LIN, HEGEDŰSNÉ BELLIK KLÁRA, NYÁRI MIHÁLY, ENDRÉSZ ERZSÉBET.
A KIÁLLÍTÁS TÁRGYAIT RENDELKEZÉSÜNKRE BOCSÁTOTTÁK, AMIT NAGY KÖ-
SZÖNETTEL FOGADTUNK.

ADRIÁN RENÁTA
BAJNÓCZI JÁNOS
BÓDI MIHÁLY
BORSINÉ ENGI KATALIN
BORSI SÁNDOR
DURUCZNÉ OCSKÓ EDIT
DÖMÖSI EMESE
GAZSI ISTVÁNNÉ
HADÁR LEVENTÉNÉ
HEGEDŰSNÉ BELLIK KLÁRA
HÉVIZI GÉZÁNÉ
JANKÓ ISTVÁNNÉ
KELEMENNÉ GOLDIS JULIANNA

KÓKAI MIHÁLYNÉ 
KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁR KISZOMBOR
MÁRTONNÉ MIRON ÁGNES
NYÁRI MIHÁLY
POLGÁRMESTERI HIVATAL KISZOMBOR
SÓKI ANDRÁS
SÓKI ANDRÁSNÉ
SZABÓ ISTVÁN
SZALMÁNÉ HORVÁTH MÁRTA
SZEGVÁRI ERNŐNÉ
SZILÁGYI LÁSZLÓ
SZŰCSNÉ PONYECZ MÁRIA

 KIÁLLÍTÁS VÉGE
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A Helytörténeti Gyűjtemény adományozói az elmúlt időszakban: 
Márfai József, Kovács Ilona. Duruczné Ocskó Edit, Kókai Józsefné, 
Nyári Mihály. Köszönjük a köz nevében. 

 HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

 OKTÓBER 23-RA KÉSZÜLÜNK
A községi rendezvényhez kapcsolódva a Helytörténeti Gyűjtemény 
eddigi anyagából,
valamint Márfai József, Márfai Ferenc, állatorvos ia, gyűjteményéből 
56-os kiállítást rendezünk.
Köszönjük az eddigi, Helytörténeti Gyűjteményben lévő irat, fotó és 
tárgyi adományaikat, és kérjük, ha még tudnák színesíteni ezt a palet-
tát bármilyen akkori relikviával, tárgyakkal, jelezzék a 30 499 8686-os 
telefonszámon vagy a kzhonismeretikor@gmail.com e-mail címen.
Köszönjük.

KMHHK - Endrész Erzsébet
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Az útvesztő véget ért, elköszöntünk. De jövőre újra jövünk, mindenkit visszavárunk. 
Köszönet kedves vendégeinknek, hogy adománybelépőjükkel támogatták további, közösségnek rendezett hagyományápoló, kulturális programjaink megvaló-
sulását, tevékenységünket. 
Elismerés az útvesztőt üzemeltető tagoknak és pártoló tagoknak, akiKNEK kitartása, lelkesedése tette családiassá, jó nyári programmá a kukorica-útvesztő feszti-
vált: Jankó Istvánné, Nyári Mihály, Bokor Mihály, Bokor Imre, Kerekes Mónika, Duruczné Ocskó Edit,  Bajnóczi János, Sinka Lajos, Sinka Lajosné, Balázs Tibor, Papdi 
Mihályné, Hegedűsné Bellik Klára, Szűcsné Ponyecz Maca, Süliné Rácz Emőke, Szalmáné Horváth Mártika, Görbe Boldizsár, Süli Katalin, Gulácsiné Simondán Ilona, 
Nagy Katalin, Terhes Józsefné, Sóki Andrásné, Sóki András, Balázs Zoltán, Balázsné Makra Hajnalka, Makra Jánosné, Vízhányó Mária Ágnes, Kelemenné Goldis 
Julianna, Terzin Józsefné, Engler Magdolna, Fejes Roland, Jankó Dániel, Farkas Lászlóné, Kerekes Sándorné, Balázs Lászlóné, Kovács István, Endrész Erzsébet.
Közösségi szolgálatosaink is sokat tettek a jó ügyért: Matuszka Melitta, Baranyi Luca, Hőgyes Tamás, Csapó Boglárka, Túri Roland.

Támogatóinknak a lelkes munkát - jöttek, láttak, segítettek, amikor kellett: 
 
Makói Mozaik
Rádió 88
Rádió 7
Kiszombor Határrendészeti Kirendeltség és Rendőrség
Kiszombor Nagyközségi Önkormányzat
Szeredi Kft.
Gabnai Gábor
Gabonakutató Nonproit Kft.
Dénesmajor Kiszombor
Maros-parti Veterán Autós Motoros Közhasznú Sportegyesüle
A kiszombori motorosok
Marosszögi Egyetértés Vadásztársaság
Annus és Fia Kft.

 
Andrási Attila, Borsi Sándor, Borsiné Engi Katalin, Farkas Éva Erzsébet, dr. Fekete Gyöngyi, Fejes Zoltán, Szűcs József, Baranyi István,Szabó István, Köles László, Rácz 
Csaba, Szabóné Uracs Ildikó,  Kormos Tamás, Balázs István, Tenczerné Kasza Mária, Szegvári Ernőné, Tóth András, Zombori Dezső, Szemrédi Tamás, Mucsi Melinda, 
Bacsa György, Horváth Józsefné, Szirbik Imre,  Nagy Gyula, Rigó Angéla, Dömösi Emese, Tenczer Csaba, Tenczer Zsóia, Kajti Imréné, Tenczer Zita, Baranyi Tímea, 
Hegyes Balázs, Majorosné László Edit, Hévizi Gézáné, Hegedűs Sándor, dr. Bene Gábor, Süli András, Köles László, Kiss Zoltán, Baranyi Tímea,  Baranyi Enikő, Nagy 
Zoltán, Nagy-Kovencz Orsolya, Szalma László,  Bajusz Józsefné, Varga Attila, Fodor Bernadett, Erdei Ferenc, Erdeiné Terzin Andrea, Furulyás Antalné, 0Gazsi Gábor, 
Baranyi Sándorné Saci, Márton Miklós, Lőrincz Mária Magdolna, Csapóné Mátó Mónika, Kis Enikő, Szabó Csaba, Mityók Károly, Kiss Lajos.

Bökény Népe Kulturális és Harcművészeti Egyesület
Magyar Csillagászati Egyesület Szegedi Helyi Csoportja
Hagymatikum
Nótafák népdalkör
RPD együttes
Kiszombori Hagyományőrző citerazenekar
SHINTAI DOJO – Pap Gábor
Kiszombori Polgárőr Egyesület
Szabad Madár Íjász Csapat
MakóMa
Ady Endre Művelődési Ház
Heti új Szó
Dózsa György Általános Iskola
Apátfalvi színjátszókör
 

 KUKORICA-úTVESZTŐ FESZTIVÁL
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„SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója jogait megsértették a pszichiátrián, jelezze panaszát az alábbi elérhetősége-
ken.
Alapítványunk több mint 20 éve biztosít ingyenes jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelé-
sük során.
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány 
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 
E-mail: panasz@cchr.hu 
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”

„PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyer-
mek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapít-
ványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 

E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!”

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
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EGYHÁZI HÍREK
Kedves Olvasók!
Elhagytuk szeptember 1-jét, s nemcsak az iskolákban, de hittanórákra is „becsengettek”. Ezúton is szeretném MEGKÖSZÖNNI minden régi és új 
hittanosunknak és szüleiknek, hogy bizalmukat ebben az új nevelési évben belénk vetették, s gyermekeket református hittanórákra beíratták. 
Tudatom, hogy ebben az évben gyermekeik két hittantanár „kezei alatt” épülhetnek a hitre:; egyik hittantanárjuk Pongó Zsuzsanna, a másik 
pedig jómagam lesz.

Hivatali idők:
kedd, szerda, csütörtök: 9:00-12:00 - lelkipásztori hivatal (Kossuth u. 2.)
Szükség esetén hivatali időn kívül is elérhető vagyok a 06-30-602-4614 vagy 06-62-203-156-os telefonszámokon.

Istentiszteletek minden vasárnap de. 9 órakor a Kossuth u. 2. szám alatt tartatnak.

Ősz beköszöntével kívánok az egész faluközösségnek még további áldásos betakarításokat, s mezőgazdasági előkészületeket az új évre, illetve 
csendes, kiegyensúlyozott másfajta munkálkodást!

„Legyen velünk Istenünknek, az úrnak jóindulata! Kezeink munkáját tedd maradandóvá, kezeink munkáját tedd maradandóvá!” (90. zsoltár 17. 
vers)

Tisztelettel:

Szabó Ágnes református lelkipásztor

KÖNYVTÁRI HÍREK

A nyáron első alkalommal - s mindjárt két ízben, július 5-8-ig, és au-
gusztus 9-12-ig - rendeztünk könyvtábort. 
A júliusi tábor kisebb sikerrel büszkélkedhet, 6-8 gyermek volt, akik 
eljöttek az első hét napjain. Az augusztusban megtartott könyvtábor 
azonban már felért egy osztálynyi gyerkőccel, 17-19 fő vett részt a 
második turnusban. A korosztály igen vegyes volt, a legkisebb táboro-
zónk az idén kezdi, a „legidősebb” táborozónk pedig éppen befejezte 
az általános iskolai tanulmányait.
Rengeteg meglepetéssel készültünk a gyerekeknek, s nagyon csalá-
dias hangulatban teltek el a délelőttjeink. Minden reggel egy adott 
játékmenet alapján, magunk által kreált mesével „melegítettünk be”, 
ezután következtek a különböző kvízek, talányok, rejtélyek, rejtvé-
nyek. 
Becsempésztünk egy kis tanulást is, mely a könyvtárhasználathoz kap-
csolódott, igen nagy kedvenc vált a Könyvnyomozó című játékból, s 
a gyerekek nem tudták megunni. (Az alapötletért ezúton is köszöne-
tet mondunk a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár gyermek-
könyvtárában tevékenykedő, ötletelő kollégáknak!)
Rengeteget nevettünk, beszélgettünk, meséltünk, ajánlottunk egy-
másnak jó könyveket, olvasnivalót, diailmet vetítettünk, számhábo-
rúztunk és lépcsőszínházat játszottunk.
Nem csak könyvkedvelő gyerekek vettek részt a táborban, azonban 
egy kicsit mindenki azzá vált az utolsó napra.
Igazi élmény volt látni, hogy a gyerekek lelkesek, felszabadultak, s a 
visszajelzések is újra azt igazolták, hogy a könyvtár tud ma olyan szín-
tér lenni, ahová érdemes betérni, visszatérni, szereplővé, olvasóvá 
válni.

A következő nyarat ennek reményében tervezzük – talán hagyományt 
is teremthetünk –, így várjuk, visszavárjuk a könyvtáborba a gyereke-
ket, akik joggal várják el a velük való minél több oldalról történő törő-
dést, foglalkozást, játékos tanulást. 
úgy gondolom, a puding sikerült, épp jókor vettük le a fedőt…

Hanula Erika blogjáról hozott idézetet szeretnék Önökkel megoszta-
ni, melyet szívből teszek, s remélem, hogy minden család jövőképévé 
válik:
„Járjunk könyvtárba. Lehet, hogy nem divatos manapság, pedig na-
gyon hasznos, olcsó és jó szórakozás a gyerekeknek. (Az én iaim pl. 
imádják, hogy nem a megszokott “Nem, ezt nem vesszük meg” szö-
veget hallják tőlem, mint általában a boltban, hanem a “Ha ez tetszik, 
akkor ezt visszük haza. Meg ezt is. Meg ezt is.” mondatokat. Már meg-
érte, nem?)”
Köszönjük az önkormányzat támogatását, a művelődési ház technikai 
segítségnyújtását, és
Bódi Mariann türelmét, a sok-sok fotót.
A Közművelődési Könyvtár FB oldalán láthatóak megzenésített, ké-
pekből válogatott videók a könyvtáborról, valamint folyamatosan, a 
könyvtár életéből feltöltött pillanatképekkel várjuk az oldalra látoga-
tókat.
  
    Adrián Renáta / könyvtáros 
 

 A PUDING PRÓBÁJA AZ EVÉS 

 KIS KÖNYVTÁR, NAGY ÖRÖM 
Kiszomboron nagy az öröm, mivel a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) 
támogatásával megvalósulhat a régóta várt könyvtárfelújítás utolsó 
fázisa. 
2015. szeptember 18-án adták át a gyönyörűen átalakított épületet, 
mely azóta is több változatos kulturális eseménynek adott otthont. 
 A berendezések cseréje akkor sajnos nem valósulhatott meg. Idén 
azonban a település által beadott pályázat sikeresen elnyerte a támo-
gatottságot. A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények kollégiuma 
2 966 118 Ft-tal - mely vissza nem térítendő-, Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzata pedig - a pályázati feltételeknek megfelelően- az 
összköltség minimum 10%-ával járul hozzá a Közművelődési Könyv-
tár berendezéseinek, valamint eszközeinek korszerűsítéséhez. Ennek 
megvalósítására 2017. augusztus 31-éig van lehetőség.
Intézményünk eddig is igyekezett az olvasók kedvében járni, nyugodt 
környezetet teremteni, és színvonalas szolgáltatást nyújtani, ám az 
infrastruktúra fejlesztésével reményeink szerint még több könyvked-

velőt sikerül majd bevonzanunk, s egy mai, modern, a településhez 
mért színvonalú, igényes könyvtárat kialakítani.
Ezúton is köszönjük a Nemzeti Kulturális Alapnak, valamint Kiszom-
bor Nagyközség Önkormányzatának, a képviselő-testületnek a nagy-
vonalú segítséget, mellyel ily módon is hozzájárulnak a kultúra átö-
rökítéséhez. Különösen fontosnak érezzük az olvasás népszerűsítését 
ezekben az időkben, mikor is egyre kevesebben hódolnak e szellemi 
tevékenységnek, holott az olvasás az egyik legigényesebb szórakozá-
si forma, mely bárki számára elérhető. Könyvtárlátogatóinknak pedig 
egyúttal a legolcsóbb repülőjegy, hiszen John Lubbock szavait idézve 
„könyvtárunkban ülve akár a világ összes sarkába eljuthatunk”.

Bódi Marianna
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2016. augusztus 12-én, Földeákon jártunk a Kalandos Éjszakai Versengés című rendezvényen, ahol hatalmas küzde-
lemben a KIK-csapata a dobogó második fokára állhatott!

Jövőre is megyünk és nyerni fogunk! ;)

KIK-HÍREK

 KISZOMBORI IFJúSÁGI NAP (KIN) 2016 

 ÉJSZAKAI KALANDTúRA FÖLDEÁKON 

 KIKMAN JÁRT A SZINEN! 

2016. július 09-én ismét lezajlott a Kiszombori Ifjúsági Központ legnagyobb rendezvénye a Kiszombori Ifjú-
sági Nap, röviden a KIN! Az egész napos versenyen tíz, 8 fős csapat vett részt, és küzdöttek 22 állomáson 
keresztül a KIN bajnoka címért. Idén 4 vidéki ifjúsági csapat is részt vett, és nagyon eredményesek voltak, 
hiszen a dobogós helyezéseket ők vitték el.

A dobogós csapatok

I. helyezés: Zöld-Alföld (Földeák)
II. helyezés: Mobil-Team (Földeák)
III. helyezés: Raptorgyíkok (D2-Szeged)

Gratulálunk minden résztvevő csapatnak!
Jövőre találkozunk újra a KIN-en!
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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. 62/212-838
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

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. Fekete Gyöngyi Kiszombor, Szegedi u. 2.
H-K 14-16
Sz 14-16 (üzemorvosi rendelés)
Cs-p 14-16

62/297-464

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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RENDEZVÉNYEK

 
 

 
 

 
 
 
 

Tájékoztató az őszi lomtalanításról 
 
 

A CSONGRÁD MEGYEI TELEPÜLÉSTISZTASÁGI NONPROFIT KFT értesíti Kiszombor 

lakosságát, hogy  

2016. OKTÓBER 8-ÁN, SZOMBATON 
LOMTALANÍTÁST VÉGEZ A KÖZSÉG TERÜLETÉN. 

 
A lomtalanítás zavartalan lebonyolítása érdekében kérjük, hogy az elszállításra szánt lomot, az 
adott ürítési napon legkésőbb reggel 600 óráig helyezzék ki az ingatlanok elé, úgy hogy az a 
közlekedést ne akadályozza.  
 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lomtalanítás kizárólag a lomok elszállítására szolgál (pl. 
nagyobb méretű berendezési tárgy, bútor, ágybetét, rongy, edény, eszköz, ablaküveg stb). A 
későn kihelyezett hulladékok valamint, az építési törmelékek, komposztálható hulladékok, állati 
trágyák, veszélyesnek minősülő hulladékok (pl. akkumulátorok, vegyszerek, autógumik, 
hűtőszekrények, mikrohullámú sütők, TV-k, stb.) elszállítása nem áll módunkban. 
 
 

LOMTALANÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ A (06-62) 425-231-ES TELEFONSZÁMON 

KÉRHETŐ, ILLETVE BUDAI ZOLTÁN 30-563-15-11-ES TELEFONSZÁMON.  
 

Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. 
 

 

 FELHÍVÁS 
Tisztelt kiszombori Lakosok!

Szeretnénk mindazoknak segíteni, akik koruk, fájó 
lábuk miatt nem tudnak eljutni hozzánk, a könyv-
tárba, azonban szívesen olvasnának kedvükre 
egy-egy igazán jó könyvet.

Kezdeményezésünk az ősztől tavaszig (októ-
ber-április) tartó időszakra szól, havonta egy alka-
lommal az igénylőkhöz eljuttatunk egy-két, akár 
az igénylő által, akár a mi ajánlásunkkal választott 
könyvet.

Kérjük, jelezze nekünk, ha Ön, vagy családjában, 
környezetében, szomszédjában van olyan idős 
személy, aki szívesen olvasna, s vegyék fel velünk 
a kapcsolatot! 

A „mozgó könyv/tár” igénylése történhet tele-
fonon (297-012), e-mailben: kzkonyvtar@gmail.
com.
  Adrián Renáta / könyvtáros
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 IMPRESSZUM 

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

Tel.:20/364-8975 

Vasárnap ZÁRVA!! 
 

 virágföld, őszi műtrágyák 
 csemperagasztó, cirokseprű 
 falazó, vakolóhabarcs 
 ecset, festék, hígítók 
 talicska, talicskaputtony 
 2T olaj, lánckenő olaj  
 kályha, kályhacsövek  

Vasárnap ZÁRVA!! 
 

 új Csepel kerékpárok (garanciával) 
 külső-belső gumik 
 őszi vetőmagok, virághagymák 
 lemosó permetszerek 
 raschel zsák, juta kötöző 
 alágyújtós, koromtalanító 
 PB-gázpalackcsere 

 
 

 
 

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