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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Lakás bérleti jogára 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonát képezı  

Kiszombor, Szent István tér 3/C szám alatt fekvı bérház 1 db lakásának bérleti jogára. 
 

A Képviselı-testület az önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérletérıl szóló rendeletének megfelelıen 
pályázatot az a nagykorú személy nyújthat be: 
- aki vállalja, hogy a bérleti szerzıdés fennállása alatt életvitelszerően a bérleményben lakik, 
- a megpályázott lakásra óvadékként 1 havi lakbérnek megfelelı összeget befizet az önkormányzat számlájára. 
 

A lakás havi bérleti díja bruttó: 223,-Ft/m2/hó. 
A bérleti szerzıdés határozatlan idıre szól. 

 

Pályázni lehet egy 53m2 - es, 2 szobás komfortos lakás bérleti jogára. Az érdeklıdık a pályázati őrlapot és a 
csatolandó mellékleteket átvehetik a Polgármesteri Hivatalban (Közgazdasági Csoport), ahol részletes 
felvilágosítás kapható. 
 

A pályázatok beadási helye: Polgármesteri Hivatal (Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.). 
Határideje: 2011. március 21. du. 15:00 óra. 
 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2011. március 29-ei testületi ülés. 
A bérbeadásának idıpontja: 2011. április 1. 
 

KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ  
 

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 66/2011.(II. 22.) KNÖT határozata alapján, 
Kiszombor Község Képviselı-testületének a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 28/2005.(XI. 29.) KKÖT rendeletének, valamint az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2006. (II.28.) KKÖT rendeletének megfelelıen  
 

pályázati eljárás keretében bérbeadás útján hasznosítani kívánja 
 

a Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti épületben lévı 36 m2 nagyságú - önkormányzati 
tulajdonú – üzlethelyiséget (volt „Megéri” üzlet) az alábbiakban részletezett feltételekkel: 
 

I. A helyiség havi bérleti díjának pályázati alapára: 
Üzlet (36 m2):551,- Ft/m2 + ÁFA 
Mindösszesen bruttó: 24.795,- Ft 
 

A pályázó az általa benyújtott ajánlatban a pályázati alapáron, vagy az általa felkínált magasabb áron 
pályázhat. 
A nyilvános pályáztatást követıen a Képviselı-testület ülésén történik a legjobb ajánlattevı kiválasztása. 
A bérleti szerzıdés határozatlan idıre jön létre és minden évben a KSH által közzétett inflációs ráta mértékével 
emelkedik. 
 

II. Az elbírálás szempontjai: 
    Pályázati havi bérleti díj-ajánlat 
A pályázó az I. pontban meghatározott bruttó pályázati alapáron (24.795,-Ft/hó), vagy az általa felkínált 
magasabb áron pályázhat.  
A magasabb bruttó bérleti díjat ajánló pályázó ajánlata lesz a nyertes. Ezen nyilatkozat az összeg tekintetében 
köti a pályázót és a havi bérleti díj az ajánlott magasabb összeg lesz. 
 

 III. Pályázati ajánlat: 
       A pályázat benyújtása:  
Pályázati ajánlatot legkésıbb: 2011. március 21. (hétfı) 15.00 óráig lehet benyújtani Kiszombor 
Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál (6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.) 
 

 A pályázatnak tartalmaznia kell: 
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a) A pályázó nevét, címét. Több együttes pályázó (pl. házastársak) esetén a pályázat érvényességéhez 
valamennyi pályázó nevét, címét tartalmaznia kell az ajánlatnak. Gazdasági társaság esetén a cégkivonatot is 
csatolni kell. 
b) A pályázati feltételek elfogadásáról szóló nyilatkozatot. 
c) A pályázati árajánlatát (pályázati alapár vagy pályázó által kínált legmagasabb ár). 
 

A pályázót az ajánlati kötöttség a szerzıdés megkötéséig köti. 
Pályázni a Polgármesteri Hivatalban igényelhetı „Pályázati ajánlat” adatlapon lehet, melyet zárt borítékba kell 
helyezni. 
 

A pályázati eljárás akkor érvényes és eredményes, ha arra legalább három ajánlattevı benyújtotta a pályázati 
kiírásban szereplı módon és határidıben ajánlatát. Második, illetve további forduló esetén nem szükséges 
három ajánlattevı. 
 

- Amennyiben fenti idıpontig három pályázat beérkezik, fenti idıpontban az ajánlatok a Polgármesteri Hivatal 
hivatalos helyiségben felbontásra kerülnek. A bontásnál az ajánlattevı vagy képviselıje jelen lehet.  
- Amennyiben fenti idıpontig nem érkezik be legalább három pályázat, a benyújtott pályázatok nem kerülnek 
felbontásra. 
 

Ebben az esetben második pályázati fordulóra van szükség, a következı pályázati határidı 2011. március 24. 
(csütörtök) 12.00 óra 
 

Az elsı pályázati határidıig pályázók pályázatukat változatlan tartalommal fenntarthatják, vagy 
visszavonhatják, illetve fenti idıpontig új pályázók is jelentkezhetnek. 
A második pályázati határidı lejártának idıpontjában az ajánlatok – függetlenül a benyújtott ajánlatok számától 
- a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségben felbontásra kerülnek.  
A bontásnál az ajánlattevı vagy képviselıje jelen lehet. 
A döntést megelızıen a pályáztató megvizsgálja a benyújtott pályázatokat, s a pályázókat hiánypótlásra 
hívhatja fel. A pályázati tárgyalásig nem pótolt hiányosságok a pályázó kizárását vonják maguk után. Az ajánlat 
tartalma csak a hiánypótlási felhívás keretében módosítható. 
A pályáztató jogosult a pályázatból kizárni azt a pályázót, aki a versenytárgyaláson nem jelent meg 
személyesen, vagy meghatalmazott útján sem képviseltette magát.  
 

A meghatalmazást ügyvéd által készített és ellenjegyzett okiratba vagy közokiratba kell foglalni. 
 

IV. Pályázati tárgyalás helye és ideje: 
Idıpontja: 2011. március 29-ei testületi ülés  
Helye: Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.) 

A Képviselı-testület megvizsgálja az ajánlatokat és a legelınyösebb ajánlatot tevı javára dönt.  
Eredményhirdetés a pályázati tárgyaláson (A Képviselı-testület ülésén), amelyre a pályázók meghívást kapnak. 
 

V. Szerzıdéskötés: 
A pályázat nyertese vállalja, hogy az eredményhirdetést követı 8 napon belül az Önkormányzattal bérleti 
szerzıdést köt.  
A pályázattal kapcsolatban felmerült kérdésekre Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatalának (62/525-090) munkatársai adnak részletes tájékoztatást. 
 

A helyiség megtekinthetı: munkanapokon – elızetes egyeztetés alapján 
 

ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTII  HHÍÍRREEKK        
 

P O L G Á R M E S T E RP O L G Á R M E S T E RP O L G Á R M E S T E RP O L G Á R M E S T E R I  F O G A D Ó Ó R AI  F O G A D Ó Ó R AI  F O G A D Ó Ó R AI  F O G A D Ó Ó R A     
    

Szegvári Ernıné polgármester 2011-ben is minden hétfın fogadóórát tart irodájában, délelıtt 9-tıl 12 óráig. 
A hét többi munkanapján is bizalommal fordulhatnak ügyeikkel a polgármesterhez személyesen vagy az alábbi 
telefonszámokon: 06/525-090,  06 30 525 64 95 
 
 
 
 

KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ  
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Tájékoztató a képviselı-testület üléseirıl 
 

A tavalyi év utolsó képviselı-testületi ülése a megszokottól eltérın nem a hónap utolsó keddjén volt, mivel 
az ünnepi idıszakra esett, hanem egy korábbi idıpontban december 15-én.  

A kilenc órakor kezdıdı ülés elsı napirendjén a település rendezési tervének módosítási munkálatai, ill. az 
aktuális munkafázis ismertetése volt. 2010 márciusában döntött úgy a testület, hogy elindítja az igen hosszú és 
összetett munkafolyamatot. Jelen ülésen a tervezı, Szemerey Márta és az önkormányzat építésügyi munkatársa 
ismertette a terv jelenlegi állapotát és a szöveges rész mellett bemutatták a tervrajzokat is.  

A rendezési terv elsı változatáról hosszasan tárgyaltak képviselıink és néhány módosítási javaslattal kérték a 
munka folytatását. Késıbbi üléseken újból napirendre kerül a tervezet. 

Második napirendben döntési javaslatokkal foglalkozott a képviselı-testület.  
Minden év utolsó, decemberi ülésén döntenek képviselıink a következı évre érvényes közszolgáltatói 

díjakról. Ekkorra az összes szolgáltató elküldi az árakkal kapcsolatos számításait, javaslatait. Ezeket a 
szolgáltató képviselıivel megtárgyalják, és szavazással döntenek. (összegszerően a cikk végén – a szerk.) 
Elsıként a települési szilárd hulladék szolgáltatási díjának kialakítására került sor. A Csongrád Megyei 
Településtisztasági Kft. képviselıje elmondta, hogy a tavalyi évhez képest tovább növekedett az elszállított 
szemét mennyisége, kb. 5%-kal. Ez azt jelenti, hogy ugyanennyivel nıtt a szemétlerakóban történı 
elhelyezésének költsége is.  

A fentivel összefüggésben a szolgáltató képviselıje elmondta, hogy sok a kukákban a nem odaillı hulladék 
(építési törmelék, gaz és egyéb kerti hulladék stb.). Vélhetıen a súlynövekedés is összefüggésben van azzal, 
hogy sok esetben válogatatlanul kerül a szemét a kukákba. Képviselıinket kérte, szorgalmazzák a lakosságot 
arra, hogy a komposztálható hulladékot (pl. növényi szárak stb.) ne a szemetesbe tegyék, ill. az építési 
törmeléket és egyéb olyan hulladékot, amit a Hulladékudvaron átvesznek (fém, elhasznált fóliasátrak, nagyobb 
mennyiségő üveg stb.) ne tegyenek a kukákba.  

Tehát a 2011-es szemétszállítási díjat meghatározó tényezıket figyelembe véve (KSH inflációs ráta, elızı 
évi elszállított szemétmennyiség, üzemanyagárak) a szolgáltató 12%-os emelést javasolt, mely fedezné 
megnövekedett költségeit, de az önkormányzat újabb, alacsonyabb százalék kialakítását kérte, így 5,4%-os 
emelést fogadott el a képviselı-testület.   

Az ivóvíz és a szennyvíz közszolgáltatói díjának megállapítása is megtörtént. Elsıként az ivóvíz díjának 
árkalkulációját ismerte meg a testület. A Makó Térségi Víziközmő Kft. 4,2%-os emelési javaslatot tett, amit a 
testület elfogadott.  

A folyékony hulladék közszolgáltatási díjára is 4.2%-os emelést kalkulált a szolgáltató. A képviselı-
testületnek lehetısége van normatív (állami) támogatásból csökkenteni a folyékony hulladék elszállításának 
köbméterenkénti díját. Ennek mértéke 2011-ben is (az elızı évhez hasonlóan) 100 Ft/m3 lehet. A képviselı-
testület ezt további 156 forinttal növelte a község költségvetése terhére, így összesen 256 Ft/m3 kedvezményt 
kap a lakosság a szolgáltatási díjból.  

A 2011. évre érvényes kéményseprési díj elfogadása is megtörtént. Tavaly került megválasztásra – a korábbi 
szolgáltató szerzıdésének lejárta után – a Szegedi Kéményseprıipari Kft.. A pályázaton elnyert szolgáltatás 
végzésének feltétele volt, hogy 2011-ben a díjakat nem emelhetik a KSH által közzétett fogyasztói árindex 
mértékénél többel. 

A közszolgáltatási díjak megállapítása után került sor a polgármesteri jelentésre az elızı ülés óta eltelt 
idıszakról.  
 
„December 1-jén Sportcsarnok főtéskorszerősítésének kiviteli terveirıl egyeztettem a tervezıvel. Utána polgárır 
szervezet létrehozásáról tárgyaltam, létrehozásának lehetıségei felıl tájékozódtam. 
December 2-án az Alerion Hungária Energetikai Kft.-tıl Csók Levente keresett meg szélerımőpark létesítésének 
témájában. Ezen a napon mikrotérség-vezetık fórumán voltam Makón. 
December 3-án Szegeden voltunk a jegyzıvel, a katasztrófavédelem tartott értekezletet. 
December 7-én a Makó TV stúdiójában LEADER-pályázatainkról beszélgettünk Ferencszállás jegyzıjével és Nagyér 
polgármesterével.  
December 8-án a mőszaki ellenırünkkel a Helytörténeti Győjteményt tekintettük meg. Délután intézményvezetıi 
értekezletet tartottunk. 
December 9-én Makón a Többcélú Kistérségi Társulás ülésén voltam. A kiszombori iskola adott nagyon szép karácsonyi 
mősort, köszönjük nekik. Délután a nık elleni erıszak megelızésére tartott szakmai konferenciát nyitottam meg a 
mővelıdési házban.  
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December 13-án az ATIKÖVIZIG, a társulat, és a Katasztrófavédelem csatornabejárást tartottak, errıl készült egy 
jegyzıkönyv. Most javítást végzünk több helyen, a Pollner Kálmán, a Mezı és a Kiss utcában is. 
December 13-án LEADER-közgyőlésen voltam, utána a Luca-napi rendezvényen vettem részt a mővelıdési házban.„ 

 

Megkeresés érkezett az önkormányzathoz az Alerion Hungária Energetikai Kft.- tıl, melyben szélerımő park 
létesítéséhez kért elızetes elvi szándéknyilatkozat az önkormányzattól. 

A megkeresésben leírtak szerint Kiszombor nagyközség külterületén kerülne létesítésre a szélerımő park, a 
nagyközséget körbevevı területeken. A kérelmezı 20-30 toronyból álló parkot szeretne felépíteni, melyhez elsı 
lépés az önkormányzat elvi beleegyezése. Ha ez adott, a szélerımő park létesítésének feltételeit kell vizsgálnia a 
beruházó cégnek (szélirány, szélerısség, szeles idıszakok stb.). 

Szélerımő létesítésének feltétele a rendezési tervbe történı beillesztése, elfogadása. Mivel a rendezési terv 
módosítása folyamatban van lehetıség van arra, hogy a képviselı-testület elvi döntést hozzon a szélerımő park 
megvalósulásáról, az ahhoz kötıdı és rendezési tervet érintı kérdésekrıl.  Az önkormányzat kezelésében vagy 
tulajdonában álló olyan terület nincs, melyen szélkerekek létesíthetık.   

Amennyiben a megújuló energiaforrások felhasználása keretében megvalósulna a településen a szélerımő 
park, az a helyi közösség energiafelhasználásában nem jelentkezik, mivel a megtermelt energiát a hálózatra 
csatlakozva szolgáltatónak adja el a befektetı, viszont a település adóbevételeiben hozhat növekedést. 

A Képviselı-testület a tájékoztatóba foglaltak alapján úgy döntött, hogy nem zárkózik el a megújuló 
energiaforrások felhasználásának lehetıségétıl, mert a modern, környezettudatos szemlélet nem idegen az 
önkormányzattól. Azonban a Képviselı-testület szükségesnek érezte a téma alaposabb megismerését, ezért 
felkérte Szegvári Ernıné polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat az Alerion Hungária Energetikai Kft.-vel, 
és hívja meg képviselıjét a következı testületi ülésre, ahol megszülethet az elvi beleegyezésrıl a végleges 
döntés. 

A képviselı-testület tájékoztatót hallgatott meg a 2010. évi adóbevételekrıl. A helyi költségvetés bevételi 
részét képezi az iparőzési adó, a földbérbeadásából származó jövedelemadó, a gépjármőadó, valamint az adók 
módjára átadott helyszíni-, illetve szabálysértési pénzbírság behajtásából származó bevétel.  
 

2010. november 30-ig az adóbevételek az alábbiak szerint alakultak: 
 

Adónem Évi kivetés 
/terhelés/ 

Tervezett bevétel 
Hátralék Önkormányzat 

adóbevétele 
 Ft. Ft. Ft Ft. 

Iparőzési adó 29.049.395 25.000.000 14.055.372 22.815.145 
Gépjármőadó 26.830.683 24.000.000 15.579.717 22.527.194 

Termıföld. bérbead.sz.ja. 0 0 30.010 0 
Összesen 55.880.078 49.000.000 29.665.099 45.342.339 

 

 A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló törvény alapján a társulási tanács tagjai 
évente legalább 2 alkalommal beszámolnak a képviselı-testületeiknek a társulási tanácsban végzett 
tevékenységükrıl. A második beszámoló írásos anyagának megismerésére jelen ülés keretein belül került sor. A 
képviselık elfogadták a Makói Kistérség Többcélú Társulása 2010. évi munkájáról szóló beszámolót. 
 

A 2011. ÉVI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEK 
 

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKSZÁLLÍTÁS DÍJAI: 
 

  120 literes edényzet   298,- Ft/ürítés/db +áfa=  372,5 Ft 
  240 literes edényzet    392,- Ft/ürítés/db +áfa=  490 Ft 
  hulladékgyőjtı zsák   298,- Ft/db +áfa=     372,5 Ft 
 

AZ IVÓVÍZ KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJA: 
 

vízdíj:  198,10 Ft/m3 + áfa=  247,6 Ft 
alapdíj:   280,4 Ft/hó + áfa=  350,5  Ft 

 

A FOLYÉKONY HULLADÉK SZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJA 
 

2.226,- Ft/m3 +áfa=  2.782,5 Ft 
kedvezmény összege:  100 Ft normatív támogatás 

156 Ft önkormányzati támogatás 
256 Ft/m3 

A kedvezménnyel csökkentett összeg: 2782,5–256= 2526,5 Ft 
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A KÉMÉNYSEPRÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJA 
 

Kémény típusa                 lakossági/közületi  
 

Egyedi kémények tisztítása, ellenırzése 
4 évenkénti mőszaki felülvizsgálata          764,- Ft 
Egycsatornás győjtıkémény tisztítása, ellenırzése (szintenként) 
                      314,- Ft 
Központi kémény tisztítása, ellenırzése (méterenként)    157,- Ft 
Tartalékkémények tisztítása, ellenırzése         418,- Ft 
Kémények, füstcsatornák építésével, használatával  
összefüggı szakvélemény adása            díjtalan 
Lakó- és közösségi épületek kéményeinek 
    - kiégetése (Ft/óra)            1.465,- Ft 
    - füstnyomás próbája           díjtalan 
Bontás nélküli dugulás elhárítás            díjtalan 
Nem folyamatos tartózkodás céljára használt épületek  
kéményeinek tisztítása, ellenırzése           764,- Ft 
 

Rendelet szerint felülvizsgálati kötelezettség alá esı kémények terhelhetıségének megállapítása, mőszaki 
felülvizsgálata, szakvéleményezése. Újonnan épített, felújított, újból használatba vett, gázfogyasztó 
berendezéssel kapcsolatos vizsgálatok           4.598,- Ft/alkalom 
 

A képviselı-testület munkaterve összeállításának határideje január 31. A munkatervhez figyelembe kell 
venni a jogszabályok által kötelezıen megtárgyalandó napirendeket (pl. költségvetés, zárszámadás, a kistérségi 
társulási munkáról, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátásról, az adóbevételek alakulásáról szóló 
tájékoztatások, következı évi költségvetési koncepció, közszolgáltatások éves díjának megállapítása), továbbá 
azokat, melyek napirendre tőzésérıl a képviselı-testület külön dönt. Emellett elızetesen írásban kérnek 
javaslatokat valamennyi önkormányzati képviselıtıl és az intézményvezetıktıl. A fentiek alapján összeállított 
munkatervet a testület megszavazta és az alábbiakban közöljük.  

 

KISZOMBOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Képviselı-testületének 2011. ÉVI MUNKATERVE 

 
A képviselı-testület munkaterv szerinti üléseinek tervezett idıpontja: minden hónap utolsó keddi napja. 
 
A testületi ülések kezdeti idıpontja délelıtt 900 óra, állandó napirendi pontjai: 
 
1. Polgármesteri jelentés. 

Elıadó:  Szegvári Ernıné polgármester 
 

2. Rendelettervezetek. Döntési javaslatok.  
Elıadók:  Szegvári Ernıné polgármester  Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 

 

JANUÁR 25.  
3. A 2011. évi költségvetési rendelet I. változatának megvitatása. 

Elıadók:  Szegvári Ernıné polgármester   Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
 

4. Kiemelt önkormányzati célok meghatározása 2011. évre. 
Elıadók:  Szegvári Ernıné polgármester   Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 

 

FEBRUÁR 22.  
3. Kiszombor – Ferencszállás - Klárafalva önkormányzatainak a Kiszombori Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Szociális 
Alapszolgáltatás és Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Szervezeti Egységének fenntartó társulása költségvetésének elfogadása. 

Elıadók:  Szegvári Ernıné polgármester   EESZI-vezetı 
 

4. Kiszombor – Ferencszállás - Klárafalva önkormányzatai által fenntartott Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos 
Óvodai Társulás költségvetésének elfogadása.  

Elıadók: Szegvári Ernıné polgármester   Börcsökné Balázs Márta óvodavezetı 
 

5. Kiszombor – Ferencszállás – Klárafalva önkormányzatai által fenntartott Iskolafenntartó Társulás költségvetésének elfogadása.  
Elıadók: Szegvári Ernıné polgármester   Szabóné Vígh Erzsébet iskolaigazgató 

 

6. A 2011. évi költségvetési rendelet elfogadása. 
Elıadó: Szegvári Ernıné polgármester 

 

7. Nıklub tevékenysége a községben.(kötetlen beszélgetés) 
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FALUGYŐLÉS 2011. MÁRCIUS 3. 17 ÓRAKOR A MŐVELİDÉSI HÁZBAN 
Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl. 

Elıadó: Szegvári Ernıné polgármester 
 

MÁRCIUS 29.  
3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának a 2010-2014-es évekre vonatkozó Gazdasági Programjáról. 

Elıadó: Szegvári Ernıné polgármester 
 

4. A Rendırség tájékoztatója a településen végzett tevékenységükrıl. 
Elıadók: rendırkapitány 

 

ÁPRILIS 26.  
3. A 2010. évi költségvetés teljesítésérıl szóló pénzügyi beszámoló. 

Elıadók: Szegvári Ernıné polgármester   Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
 

MÁJUS 31.  
3. Beszámoló az EESZI tevékenységérıl.  

Elıadó: EESZI vezetı 
 

4. Beszámoló Kiszombor nagyközség egészségügyi alapellátásának mőködésérıl. 
Elıadók: Szegvári Ernıné polgármester   EESZI-vezetı, háziorvosok, fogorvosok 

 

5. A gyermekvédelmi munkáról szóló beszámoló Kiszombor nagyközség területén.  
Elıadók: Szegvári Ernıné polgármester   EESZI-vezetı 

 

6. Tájékoztató Makó város és térsége szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának EU-Kohéziós Alap támogatással 
megvalósuló projekt idıarányos teljesítésérıl, Kiszombor települést érintı aktuális állásáról, a várható feladatokról.  

Elıadók: Dr. Buzás Péter a Társulás Elnöke  Dr. Ortutay Miklós projektmenedzser 
 

JÚNIUS 28.  
3. Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvodai Társulás 2010/2011-es nevelési évre vonatkozó tevékenységérıl 

szóló beszámoló. 
Elıadók: Szegvári Ernıné polgármester   Börcsökné Balázs Márta óvodavezetı 

 

4. Dózsa György Általános Iskola beszámolója a tanulók továbbtanulási lehetıségeirıl, az elért eredményekrıl. 
Elıadók: Szegvári Ernıné polgármester   Szabóné Vígh Erzsébet iskolaigazgató 

 
JÚLIUS HÓ (Szünet) 
 
AUGUSZTUS 30.  
3. A 2011. évi költségvetés I. félévi teljesítésének értékelése.  

Elıadók: Szegvári Ernıné polgármester   Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
 

SZEPTEMBER 27.  
3. A vízügyi szervezet (Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat) tájékoztatója Kiszombor nagyközség területén végzett 
tevékenységérıl. 

Elıadó: igazgató 
 

4. Tájékoztató Kiszombor nagyközség környezetének állapotáról, a közterületek rendjérıl, a település környezetének alakításában 
aktuális önkormányzati és lakossági feladatokról.  

Elıadók:  Szegvári Ernıné polgármester   Süli János ügyintézı 
 

OKTÓBER 25.  
3. A lakossági szolgáltatást végzı nagyobb szolgáltatók – elektromos és gázenergia, víz - tájékoztatója a településen végzett 
tevékenységükrıl. 

Elıadó: szervezet vezetıje 
 

4. Makó-Térségi Víziközmő Társulat tájékoztatója. 
Elıadók: Szegvári Ernıné polgármester   Dr. Nagy Lajos  a társulat elnöke 

 

5. Tájékoztató a Makói Kistérség Többcélú Társulása tevékenységérıl. 
Elıadók: Szegvári Ernıné polgármester   Dr. Buzás Péter a társulás elnöke 

 

NOVEMBER 29.  
3. A költségvetés háromnegyed évi teljesítésének értékelése. 

Elıadók: Szegvári Ernıné polgármester   Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
 

4. A 2012. évi költségvetési koncepció megvitatása.  
Elıadók: Szegvári Ernıné polgármester   Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
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NOVEMBER HÓNAPBAN KÖZMEGHALLGATÁS  
Napirend: A következı évi költségvetési koncepció ismertetése. 

Elıadó: Szegvári Ernıné polgármester 
 

DECEMBER 13.  
3. Tájékoztató a helyi adóbevételek alakulásáról, a helyi adórendeletek módosítása.  

Elıadók: Szegvári Ernın polgármester   Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
 
4. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadása.  

Elıadók: Szegvári Ernıné polgármester  Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
 
5. Közszolgáltatási díjak felülvizsgálata. 

Elıadók: Közszolgáltatók vezetıi. 
 

A 2011-es év elsı ülését január 25-én, kedden tartotta a település képviselı-testülete. A hagyományosan 
kilenc órakor kezdıdı ülés elsı napirendje a polgármesteri jelentés volt. 
 
„December 16-án a makói rendırkapitányság kapitányságvezetıje és a rendırırs új megbízott parancsnoka, 
Mózes János rfhdgy. volt nálam. Bejelentette kapitány úr, hogy megbízással Mózes János úr látja el a 
feladatokat Kiszomboron a rendırırs parancsnokaként.  
December 18-án a mővelıdési házban elıadást tartott a Borostyán együttes, nagyon szép rendezvény volt, 
kevesen jöttek el, mert nagyon rossz volt az idı. 
December 22-én Makón a szennyvíztársulás ülésén voltam.  
Január elsı hetében a makói munkaügyi központtól kaptunk tájékoztatást az új közmunka-programról.  
Január 10-én Makón a Többcélú Társulás ülésén vettem részt, délután a makói kórház tartott partneri 
találkozót.  
Január 13-án Makón voltam polgármesteri fórumon, majd védelmi bizottsági ülés volt, ahol jelen volt az 
ATIKÖVIZIG új igazgatója és tájékoztatott bennünket a belvízhelyzetrıl. Magasabb a talajvízszint, mint 
bármikor is volt. Sajnos elég pesszimisták a vélemények a javulással kapcsolatban. Azt mondta, hogy májusra 
várható javulás. Komoly gondok vannak mindenfelé. Esetünkben a Csipkés-csatornán keresztül folynak le a 
vizek, nincsenek tele a csatornák, tudja fogadni a Maros, a szivattyúk folyamatosan mennek.  
Január 14-én Szerbiából kerestek meg bennünket egy határon átnyúló IPA-programhoz tartozó pályázat 
beadásának lehetıségével. A honlapunkon látták a kastélyunkat, és ık pont ilyen partnert keresnek egy 
mőemlékük felújításához benyújtandó pályázat kapcsán..  
Január 17-én Andó György tervezıvel a Kör utcai árkokról egyeztettünk, valamint dr. Szıllısi Béla volt itt, a 
sportcsarnok főtéskorszerősítésének pályázatát készítettük elı.  
Január 18-án délelıtt a Rónay-kúria étterem vezetıjével tárgyaltunk a térítési díjakról és a rezsiköltségekrıl. 
Délután sportbizottsági ülésen vettem részt. 
Január 19-én az iskola garanciális ügyeirıl, a tőzjelzı problémájáról egyeztettünk az elektromos mőszaki 
ellenırrel. 16 órakor a Nıklub meghívásának tettünk eleget jegyzı úrral, képviselı-testületi tagokkal.  
Január 21-én Buella Mónika kertépítıvel a „szerb” pályázathoz készítettük elı az anyagokat.  
Ezt követıen szociális bizottsági ülésen vettünk részt jegyzı úrral, majd kimentünk a 90 éves Kovács Jánosnét 
köszönteni. Még a délután folyamán látogatott meg a temesvári Új szó hetilap fıszerkesztıje. Szeretnének 
megjelentetni egy riportot Kiszomborról, illetve ık is a kapcsolatok felvételében gondolkodnak, és persze erre 
mi is nyitottak vagyunk.” 
 

A képviselı-testület feladata és hatásköre az önkormányzat éves költségvetésének elfogadása az 
államháztartásról szóló törvény alapján. A költségvetés elıkészítése már elızı év végén elkezdıdik. A januári 
ülésen - a kormány által elızı év végén elfogadott költségvetés alapján – a költségvetés elsı változatának 
megtárgyalása történik. Ebben néhány változás, pontosítás még várható, így a végleges és teljes költségvetést a 
következı ülésen (február) fogadja el a testület, melyrıl az újság hasábjain olvashatnak majd részletesen. Jelen 
ülésen az elsı változatban tárgyalta a képviselı-testület. 

A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben (bölcsıde iskola, óvoda és az EESZI idısek 
otthona) fizetendı térítési díjakról a vonatkozó törvény alapján évente kétszer dönthet a fenntartó. Normatív 
állami támogatást az ingyenes és 50%-os térítési díjat fizetık után biztosít az állami költségvetés. A gyerekes 
családok kiadásait figyelembe véve mindösszesen a 2010. évi inflációs rátával megegyezı, azaz 4,9%-os 
emelést tartalmazott az elıterjesztés, melyet a képviselık is elfogadtak.  
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A GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁT BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNYEK TÉRÍTÉSI DÍJAI 
(bölcsıde, iskola, óvoda és az EESZI idısek otthona) 
 

A gyermekek ellátását biztosító intézményekben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül csak az 
étkeztetésre állapítható meg térítési díj, mely az alábbi mértékő: 
 

bölcsıde: 
reggeli       51,07 Ft 
ebéd         191,52 Ft 
uzsonna     51,07 Ft 
összesen: 293,66 Ft + áfa = 367,07 Ft 
 

óvoda: 
tízórai        56,48 Ft 
ebéd         220,29 Ft 
uzsonna     56,48 Ft 
összesen:    333,25 Ft + áfa = 416,5 Ft 
diabetikus ebéd 289,10 Ft+ áfa = 361,37 Ft 

iskola/napközi: 
tízórai     76,26 Ft 
ebéd   268,29 Ft 
uzsonna    76,26 Ft 
összesen: 420,81 Ft +áfa = 526 Ft 
diabetikus ebéd 289,1 Ft +áfa = 361,37 Ft 

 

A költségelvő bérlet alapján bérbe adott önkormányzati bérlakások (a Nagyszentmiklósi utcai társasház) 
esetén az önkormányzat szerzıdéses kötelezettséget is vállalt arra, hogy úgy állapítja meg a lakbéreket, hogy 
azok fedezzék az adott bérlakás üzemeltetésének, fenntartásának és felújításának költségeit. Ennek érdekében a 
költségelvő bérlakások bérleti díja a rendelet szerint „minden év januárjában a KSH által hivatalosan 
megállapított infláció mértékével növekedik”. A befolyt bérleti díjat teljes egészében a bérlakások 
karbantartására, felújítására kell majd fordítania az önkormányzatnak, amikor az szükségessé válik. 

A többi önkormányzati bérlakás bérleti díját az értékállóság megırzése érdekében célszerő ugyancsak az 
inflációs rátának megfelelı mértékben emelni. A KSH hivatalos közleménye szerint 2010. évben az inflációs 
ráta 4,9 %, így a lakások, helyiségek bérleti díja ilyen mértékő emelése mellett döntött a testület.  
 

Megnevezés 2011. évi bérleti díj (bruttó) 
összkomfortos 261 Ft/m2/hó 
komfortos 223 Ft/m2/hó 
félkomfortos 170 Ft/m2/hó 
komfort nélküli 64 Ft/m2/hó 
garázs  232 Ft/m2/hó 

  
költségelvő bérlakás lakbére 391Ft/m2/hó 

Kertes ház bérbeadása esetén a kerthasználati díj a mindenkori lakbér 20 %-a. 
 

2010. évben a helyiségek (üzlethelyiség, raktár) bérleti díját nem emelte meg a képviselı-testület ezzel 
támogatva a vállalkozókat, vállalkozásokat. Képviselıink ehhez továbbra is tartották magukat és 2011-re sem 
szavaztak meg bérletidíj-emelést. 

A közfoglalkoztatás eddigi rendszerét 2011. évtıl kezdıdıen új támogatási rendszer váltja fel. Megszőnik a 
közmunkaprogram, a közcélú munka, valamint a közhasznú munkavégzés, és helyükbe az egységes 
közfoglalkoztatás lép. 
 

A közcélú foglalkoztatást felváltó új forma a rövid idıtartamú közfoglalkoztatás: 
 

Ennek keretében kizárólag a rendelkezésre állási támogatást felváltó ún. bérpótló juttatásra jogosultak 
foglalkoztathatók. A rövid idıtartamú közfoglalkoztatás támogatását a helyi önkormányzatok a kötelezıen 
ellátandó, illetve önként vállalt közfeladatainak ellátására igényelhetik.  

A Munkaügyi Központ Makói Kirendeltsége a vonatkozó Kormányrendelet alapján pályázatot hirdet a rövid 
idıtartamú közfoglalkoztatás: a helyi önkormányzatok közfeladat ellátását segítı 2011. évi támogatására. A 
pályázat célja, hogy minél több munkára képes és aktív korú, szociálisan rászoruló ember számára biztosítson 
munkalehetıséget. A támogatás forrása: a Munkaerıpiaci Alap 2011. évi „Közfoglalkoztatás kiadásai” 
elıirányzatának megyére decentralizált kerete. A pályázat benyújtására csak az önkormányzat jogosult. Az idei 
évben 3 alkalommal nyújthat be pályázatot a rövid idıtartamú foglalkoztatásra.  

A bérpótló juttatásra jogosultak napi 4 órás munkaidıben, legalább 2 hónap, legfeljebb 4 hónap idıtartamú 
foglalkoztatásához támogatásként a közfoglalkoztatottak munkabére és járulékai 95%-a igényelhetı.  
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A Munkaügyi Központ Makói Kirendeltsége elızetes felmérést végzett a kistérségünkhöz tartozó 
önkormányzatok foglalkoztatási igényeirıl, és az alábbi döntést hozta meg a rendelkezésre álló pénzügyi 
forrásoknak megfelelıen: napi 4 órás alkalmazás esetén 105 fı foglakoztatását támogatja 2 hónapos 
idıtartamban (a 105 fı éves keret), melyhez az önkormányzatnak 465.000,- Ft önerıt kell biztosítania.   
 

A közhasznú munkavégzés támogatása helyett hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás: 
 

A hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás támogatásával a közérdekő célok programszerő támogatása valósul 
meg. A támogatás célja, hogy a hátrányos helyzető, elsısorban bérpótló támogatásra jogosult álláskeresık 
részére hosszabb idıtartamú foglalkoztatási lehetıséget nyújtson a települési önkormányzatok közfeladatainak 
ellátásában való részvétel útján.  

A helyi önkormányzatok pályázati úton kaphatnak támogatást kötelezıen ellátandó, illetve önként vállalt a 
lakosságot vagy települést érintı feladatok ellátására vagy közhasznú tevékenység folytatására.  
Abban az esetben, ha a benyújtott pályázatban megjelölt munkakörre a kirendeltség nem tud megfelelı 
munkaerıt biztosítani, aki jogosult a bérpótló juttatásra, akkor más, álláskeresıként nyilvántartott személy 
foglalkoztatása is támogatható. A foglalkoztatás idıtartama 2-12 hónap lehet, és napi 6-8 órás munkaidıben 
történik. A támogatás mértéke a munkabérek és járulékok összegének 70%-a.  

A hosszú idıtartamú közfoglalkoztatás tervezett üteme szerint, napi 6 órában, 6 hónapos alkalmazás esetén 
az önkormányzatnak 2.898 000 Ft önerıt kell biztosítania, a jelenlegi közhasznú alkalmazásokhoz (2010. 
december 15 - 2011. március 31.) pedig 702 000 Ft-ot. A pályázatot az idei évben csak egy alkalommal 
nyújthatja be az önkormányzat. 

A település önkormányzata 2011. március 1. napjától 2011. december 31. napjáig tartó idıszakra 105 fı 
rövid idıtartamú közfoglalkoztatására, míg a hosszú idıtartamú közfoglalkoztatásban 18 fı foglalkoztatására 
kíván pályázatot benyújtani. A pályázat elıkészítési munkái után munkaügyi központ létszámkeretének 
függvényében a februári ülésen dönt a képviselı-testület a beadandó véglegesített közfoglalkoztatási 
pályázatról. 

A decemberi ülésen döntött a képviselı-testület arról, hogy az Alerion Hungária Energetikai Kft. szélerımő 
telepítési szándékához elsıdlegesen szükséges elvi hozzájárulás megadása elıtt személyesen hallgatja meg a 
befektetıt. Így a januári ülésre meghívta a Kft. ügyvezetıjét, aki kollégáival részt vett az ülésen, ahol az 
iparágról, ill. a konkrét program megvalósíthatóságáról, megvalósulásának lépéseirıl tájékoztatta a 
képviselıket.  

A felmerülı kérdésekre pontos válaszokat kapott a képviselı-testület, melyek leginkább a mőszaki 
paraméterekre, megvalósítás menetére, idıtartamára, a környezeti hatásokra és a beruházás rentábilisságára 
vonatkoztak. A hosszas beszélgetésbıl, egyeztetésbıl kiderült, hogy az elvi hozzájárulástól még igen hosszú idı 
telik el a tényleges megvalósításig. Legalább egyéves mérési, feltérképezési idıszak elızi meg a cég végleges 
döntését a telepítésrıl. A döntés is nagyon sok tényezın múlik. A legalapvetıbb a szeles idıszakok mennyisége, 
a szélerısség, de nem elhanyagolható a földtulajdonosokkal történı megegyezés sikeressége sem, hisz csak 
bizonyos számú szélkerék telepítésével válhat megtérülı befektetéssé a beruházás.  

A képviselı-testület a hallottak alapján kinyilvánította azon szándékát, hogy Kiszombor külterületén 
szélerımő park létesítéséhez elvi jóváhagyását adja, engedélyezi a helyi Településrendezési Terv módosítását 
szélerımő park létesítése céljából. A Településrendezési Terv módosításához szükséges háromoldalú szerzıdés 
megkötéséhez hozzájárul, a módosításának elıkészítését megelızı, annak ideje alatt történı elızetes mérések 
elvégzéséhez szintén. Ezzel egy hosszú folyamat indult el, melynek végén, kb. egy év múlva derül ki, hogy fent 
említett beruházó tud-e, akar-e szélerımőparkot létesíteni Kiszombor külterületén. 

2010-ben a kormány módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvényt. Hatályba lépésének ideje december 31. napja volt, illetve egyes további rendelkezések hatályba 
lépésének napja 2011. január 1. 

A szociális törvényben módosításra került a jövedelem fogalma, valamint átvezetésre kerültek az 
egyszerősített foglalkoztatás keretében, illetıleg a korábban alkalmi munkavállalói könyvvel végzett munkára 
vonatkozóan idıközben bekövetkezett törvényi változások.  

Mivel 2011-tıl a közfoglalkoztatás három formája, a közmunka, közhasznú munka és közcélú munka 
megszőnik, és helyettük egységes közfoglalkoztatás került bevezetésre, így ennek megfelelıen ez a fogalmi 
változás is átvezetésre került a törvényben. 

Fentieket figyelembe véve szükségessé vált a település képviselı-testületének az egyes pénzbeli és 
természetbeni ellátásokról szóló rendeletének a módosítása.  
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A szociális törvény egyik jelentıs változása, hogy az eddigi rendelkezésre állási támogatást az ún. bérpótló 
juttatás váltja fel. A bérpótló juttatás szabályainak többsége megegyezik a rendelkezésre állási támogatás 
szabályaival. Azonban új eleme is van! A települési önkormányzat rendeletben elıírhatja, hogy a juttatásban 
részesülı a lakókörnyezetét tartsa rendben. Az eltérı helyi viszonyok miatt az egységes központi szabályozás 
helyett célszerőbb, ha az erre vonatkozó rendelkezéseket a helyi önkormányzati rendelet tartalmazza, éppen 
ezért egészült ki a szociális törvény egy annak megalkotására felhatalmazó rendelkezéssel. E rendelkezés 
szerint a települési önkormányzat rendeletében a bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltételeként 
elıírhatja, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének 
biztosítására vonatkozó, a rendeletében megállapított feltételeket teljesítse. A támogatást kérelmezı vagy az 
arra jogosult által életvitelszerően lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos 
terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerő használhatóságának, valamint higiénikus 
állapotának biztosítására irányuló kötelezettség írható elı. A rendeletben megállapított feltételek teljesítésére a 
kérelmezıt, illetve a jogosultat megfelelı határidı kitőzésével a jegyzınek fel kell szólítania. 

A rendeleti szabályozás a szerepét akkor tudja betölteni, ha meghatározásra kerül az, hogy az önkormányzat 
mit vár el az érintettektıl a „lakókörnyezet rendezettségének biztosítása” körében.  

Tekintettel arra, hogy a szociális törvény fenti rendelkezésének konkrét meghatározására, végrehajtására, az 
ellenırzés módjára, rendszerességére még nincs egységes alkalmazás, és jelenleg még az ellenırzés személyi 
elıírása, feltétele sem adott, ezért a fentiek tisztázása szükséges, és azt követıen a téma újbóli tárgyalása, helyi 
rendeletbe építése következhet. 

2011. január 12-én a bánáti, Novo Milosevo-i (Beodra-i) helyi közösség képviselıje elektronikus levélben 
kereste meg az önkormányzatot, amelyben tájékoztatott arról, hogy Vajdaság legnagyobb kastélyának - az 
egykori Karácsonyi családénak - a magtárát szeretnék pályázati pénzbıl múzeummá alakítani. Erre lenne nekik, 
az IPA-program keretében, szükségük egy magyar partnerre Csongrád megyében, közös pályázat beadásához. A 
képviselı-testület a pályázat beadása mellett döntött (részletek a pályázati hírekben a    oldalon). 

A képviselı-testület 2010. októberi ülésen felvetıdött a közúton történı biztonságos átkelés feltételeinek 
biztosítása, azaz az Óbébai utcai iskola, a Szegedi u.- Nagyszentmiklósi u.- Óbébai u- körfogalom, Zöldfa utca-
Szegedi utca óvodai csomópont és a Makói u.-József A. u.-Móricz u. találkozásánál kijelölt gyalogátkelıhely- 
létesítés feltételeinek vizsgálata. 

A hivatal az ügyben érintettek bevonásával 2010. november 18-án elızetes helyszíni egyeztetést hívott össze.  
A januári ülésen a képviselı-testület döntött arról, hogy három helyen kíván kijelölt gyalogátkelıhelyet 
terveztetni. A Szent István tér – Móricz Zs. u. keresztezıdés, a Szent István tér – József Attila utcai 
keresztezıdés és a Nagyszentmiklósi utcán a Szent István-szobor és a Templom tér között. A fentiek 
megtervezéséhez árajánlatokat kér az önkormányzat tervezı cégektıl. 
 

AADDÓÓHHÍÍRREEKK  
 

Gépjármőadó: 
 

A gépjármőadóról szóló többször módosított 1991. évi LXXXII. törvény 2011. évben hatályba lépı legfontosabb 
változásai:  

 „Adómentesség” változik: 
 „5.§ f) a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvıképességet korlátozó 

(kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös 
háztartásban élı szülı - ideértve a nevelı-, mostoha- vagy örökbefogadó szülıt is - (a továbbiakban együtt: 
mentességre jogosult adóalany) egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érı, nem személytaxiként üzemelı 
személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és 
adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a 
legkisebb teljesítményő személygépkocsi után jár” 

 

 „Értelmezı rendelkezések” változik: 
 

„18.§ 19. légrugós vagy azzal egyenértékő rugózási rendszerő gépjármő, pótkocsi: az a jármő, amelyik a Tanács 
96/53/EK Irányelvének II. Melléklete szerinti légrugós vagy azzal egyenértékő rugózási rendszerrel rendelkezik. 
Amennyiben az önkormányzati adóhatóság az adómegállapítása során e tényt nem vette figyelembe, akkor az 
adóalany ezt a közlekedési hatóság által kiadott hatósági bizonyítvánnyal, az igazságügyi gépjármő-közlekedési 
mőszaki szakértı szakvéleményével vagy „útkímélı tengely” bejegyzést tartalmazó forgalmi engedély 
bemutatásával igazolhatja.” 

 



12 

2004. évtıl a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Központi Okmányiroda Elektronikus 
Okmányügyek Osztálya az önkormányzatok illetékességi területe szerint leválogatott adatokat az illetékes 
Okmányirodáknak küldi meg, amely mindezt továbbítja az adott adatok kezelésére és felhasználására az illetékes 
önkormányzati adóhatóságnak. Ennek értelmében az adózónak az önkormányzat adóhatóságánál bejelentési 
kötelezettsége nincs.  
 

Kivéve: súlyos mozgáskorlátozott személy szállítása esetén. 
 

A jármő tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentését - a változástól számított nyolc napon belül - az eladó 
tulajdonos a tulajdonjog változásáról készült, teljes bizonyító erejő magánokirat benyújtásával vagy megküldésével 
teljesíti az illetékes okmányirodához. A közlekedési igazgatási hatóság a teljes bizonyító erejő magánokirat alapján 
(adásvételi szerzıdés) a bejelentés tényét és idıpontját a nyilvántartásba bejegyzi. 
Amennyiben az adózó tulajdonában már nincs az a gépjármő, amelyrıl az adókivetés megtörtént, úgy szíveskedjen az 
adóhatóságot megkeresni az egyszerősített ellenırzés lefolytatása végett. (adásvételi szerzıdés bemutatásával) 
A jármő közúti forgalomból történı ideiglenes kivonása meghatározott idıtartamra, de legfeljebb hat hónapra 
engedélyezhetı.  
Ha a tulajdonos a 6 hónap lejártáig nem kéri a forgalomból történı ideiglenes kivonás meghosszabbítását, úgy 
automatikusan a gépjármővet a hatóság forgalomba helyezi. Ettıl az idıponttól fennáll az adózó adófizetési 
kötelezettsége. 
Felhívom az adózók figyelmét arra, hogy a forgalomból történı végleges kivonás csak bontási jegyzıkönyv alapján 
történhet. Az adókötelezettség mindaddig fennáll, míg a közlekedési hatóság a kivonásról az Okmányirodán keresztül az 
önkormányzat adóhatóságát nem értesíti. 
 
Iparőzési adó: 
 

Minden vállalkozó esetében az adó mértéke 2011. évben is (2001. január 1-je óta változatlanul)   
 az adóalap    1,8%-a 
 

(Összehasonlításként néhány településen ezen adómérték az alábbi:  
Apátfalva 2 %, Csanádpalota 2 %, Deszk 2 %, Ferencszállás 2 %, Földeák 1,5 %, 
Klárafalva 2 %, Magyarcsanád 1,8%, Makó 2 %, Maroslele 2 %, Nagylak 2 %, 
Óföldeák 1,6 %, Szeged 2 %.) 
 

Ide tartozik 2003. január l-tıl a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezıgazdasági 
ıstermelı, feltéve, hogy ıstermelıi tevékenységébıl származó bevétele az adóévben a 600.000 Ft-ot meghaladja. 

 
Adóbevallások határideje: 
 

Iparőzési adó: 
 minden vállalkozás és ıstermelı esetében   2011. május 31. 
  (2010. évrıl) 
 új vállalkozás esetében: a vállalkozás kezdését követı   15 napon belül  
 
Fizetési határidık: 
 

1. Iparőzési adó: 
  I. félévi adóelıleg pótlékmentesen:   2011. március 16.  
            II. félévi adóelıleg :     2011. szeptember 15. 
            2010. évi adókülönbözet:    2011. május 31. 
            2010. évi ıstermelık iparőzési adója:   2011. május 31. 
 feltöltési kötelezettség:  az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény 32.§ (1) bekezdésében, valamint a 2. 

mellékletében foglaltak szerinti vállalkozásoknak:          tárgyév december 20. 
 
2. Gépjármőadó: 
  I. félévi adó pótlékmentesen:    2011. március 16. 
      II. félévi adó:         2011. szeptember 15. 
 

Ismételten felhívom szíves figyelmüket arra, hogy a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 
értelmében a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelı díjhátralék valamint a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 35.§ (3) bekezdése értelmében a társulási hozzájárulás adók 
módjára behajtható köztartozás. 
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A Csongrád Megyei Településtisztasági Kft., valamint a Makó és Térsége Víziközmő Társulat minden negyedévet 
követı hónap 15. napjáig átadja behajtásra a szemétszállítási díjhátralékosok, illetve a társulási hozzájárulás hátralékosok 
listáját. 
 
Az adók módjára történı behajtás átadását követıen a hátralékosokat felszólító levélben értesítjük a hátralék összegérıl, 
és felhívjuk figyelmüket a hátralék mielıbbi rendezésére. Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény 161. §-a 
alapján a végrehajtást az adóhatóság köteles lefolytatni. 

Önkormányzati adóhatóság 

PPÁÁLLYYÁÁZZAATTII  HHÍÍRREEKK        
 

Határon átnyúló együttmőködés 
Szerb – Magyar IPA-pályázaton vesz részt Kiszombor 

 

2011. január 12-én a bánáti, Novo Milosevo-i (Beodra-i) helyi közösség képviselıje elektronikus levélben 
kereste meg az önkormányzatot, amelyben tájékoztatott arról, hogy Vajdaság legnagyobb kastélyának - az 
egykori Karácsonyi családénak - a magtárát szeretnék pályázati pénzbıl múzeummá alakítani. Erre lenne nekik, 
az IPA-program keretében, szükségük egy magyar partnerre Csongrád megyében, közös pályázat beadásához. A 
pályázatot február 12-ig kellene benyújtani. 

Az Európai Bizottság 2008. március 25-én fogadta el a 2007-2013 idıszakra szóló Magyarország - Szerbia 
IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance) Határon Átnyúló Együttmőködési Programot.  
A támogatás egyik fı célja, hogy a tagállamok - ebben a programban Magyarország és Szerbia - határon átnyúló 
együttmőködése, gazdasági-társadalmi integrációja erısödjön. A programban közös, határon átnyúló 
fejlesztéseket kell megvalósítani. Egyik ilyen fejlesztési cél a közös kulturális örökség, a kulturális értékek, a 
hagyományok ápolása és a turizmus fejlesztése 

A Program finanszírozását 85%-ban pályázati hozzájárulás biztosítja, a fennmaradó részbıl a pályázóknak 
5% önerıt kell biztosítaniuk, a kormányzati támogatás 10%-os. A támogatás odaítélése hosszadalmas, akár egy 
éves folyamat eredménye.  

Fentiek alapján, az IPA-pályázat keretében Kiszombor mőemléki környezetének rendezésére pályázhat 
(közterületek és közparkok felújítása), közösen a szerb partnerrel, oly módon, hogy a vezetı kedvezményezett 
szerepét a nagyobb támogatási összegre pályázó szerb partner tölti be. 

A levélben történı megkeresés után nem sokkal, január 18-án a kiszombori polgármesteri hivatalban 
egyeztetést tartottak a pályázatról, melyen részt vett Stražmešterov Sava - az örökségvédelmi szervezet helyettes 
vezetıje, Bakić Svetlana - restaurátor az örökségvédelmi szervezettıl, Dragan Rauški - Vojvodinspa 
várostervezı, Saša Vojnović - Novo Miloševo polgármestere, ðorñe Popov - Vojvodinspa, elnök, Fejstamer 
Róbert - ICR ügyvezetı pályázati tanácsadó, Szuda Zoltán - tanácsadó, Gulyás Csaba – tanácsadó, Szegvári 
Ernıné polgármestere, és Bacsa György alpolgármester. 

A szerb partner bemutatkozott és ismertette projektelképzelését. Novo Milosevo a Karácsony család 
építészeti örökségének helyszíne, az egykori góré épülete már helytörténeti múzeum. Cél a Karácsony-kastély 
magtárának felújítása, melynek teljes költsége 250.000 EUR. Ennek egy részét tervezik IPA forrásból fedezni.  
Kiszombor projektelképzelése, a Rónay-kúria tetıtér beépítése nem lehet a projekt része, hiszen nem osztható 
meg, ezért a település a mőemléki környezet rendezésével tud pályázni.  

Megállapodás született, hogy a pályázatban a fıpályázó szerb oldalon lesz. A pályázati dokumentációt 
szintén ott állítják össze, melyhez magyar oldalról az Euro M-érték Kft. szállítja a mellékleteket és az angol 
nyelvő szöveget. Január 28-ra a magyar fél összeállította a projektelképzelését, és ezt beárazva elküldte a szerb 
partnereknek, majd ezt követıen újabb találkozón megállapodtak a pontos kötelezettségvállalásról és 
projekttartalomról.  

A projekt a tiszántúli kastélyok tematikus út kijelölését célozza meg, ezért egy magyar és szerb nyelvő 
rövidfilmsorozat készül, egy szerb, angol és magyar nyelvő nyomtatott kiadvány, valamint egy nyitó és egy záró 
rendezvény konferenciával egybekötve. 

A tárgyaló felek kifejezték azon szándékukat, miszerint ezen a pályázati fordulón együtt szeretnének indulni, 
valamint a késıbbi együttmőködést is szorgalmazták. A januári képviselı-testületi ülésen ezt képviselıink is 
megerısítették határozati formában, így a munka folytatódhat, a pályázat beadásra kerül.  
 
 

KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ  
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CCSSAATTOORRNNÁÁZZÁÁSSII  HHÍÍRREEKK        
 

Tájékoztató az OTP Lakástakarék-pénztári számlakivonatokról 
 

A Makó és Térsége Víziközmő Társulat azon tagjai, akik 5 évvel ezelıtt LTP szerzıdést kötöttek a 
szennyvíz-csatornarendszer megépítésének finanszírozására, a napokban kaptak egy levelet az OTP 
Lakástakarék-pénztártól, úgynevezett számlakivonatot, amelyen az OTP azt közli, hogy 2010. év folyamán ki, 
milyen összeget fizetett be. Mivel a decemberi befizetés átutalása 2011. január hónapban történt, ezért még az 
nem szerepel az OTP kimutatásában.  

A decemberi átutalásból és abból a ténybıl, hogy a szerzıdés 2011. február 28-án jár le, szerepel a 
levélben a 2011. márciusig befizetési dátum, vagy amennyiben elmaradása van, még késıbbi idıpont is 
szerepelhet.  

Kívánság szerint a 62 /211 – 177 /114 melléken minden munkanapon szívesen adunk tájékoztatást a 
hozzánk fordulóknak.  

Makó és Térsége Víziközmő Társulat 
 

További fontos tudnivalók! 
 

Az OTP-LTP szerzıdések lejárta után az ott összegyőlt összeget felhasználni nem kell! Az a beruházás 
megkezdéséig 2%-os kamattal az OTP-LTP-nél marad, és majd a csatornázás munkáinak azon fázisában, 
amikor a bekötések megkezdıdnek, használható fel.  
 

Kérjük a kedves lakosságot, hogy a csatornázási beruházással kapcsolatos szóbeszédnek ne higgyenek! 
A beruházás kivitelezıinek közbeszerzési eljárás útján történı kiválasztása folyamatban van.  Amint ezzel 
kapcsolatban döntések születnek, az újság hasábjain olvashatják. 
 

IISSKKOOLLAAII  HHÍÍRREEKK        
 

A januári hónap minden iskolás számára a félévrıl szól. Az elsı és másodikosok szöveges kifejtéssel, a többiek 
jeggyel értékelve adnak számot az elsı 6 hónap munkájáról. Jó néhány éve értékeljük mi, pedagógusok is a tanított 
tantárgyban elért eredményeket, s vonunk le következtetéseket.  

Általánosságban megállapítható, hogy az alsó tagozat és a felsı élesen nem válik el egymástól, bár köztük 1 egész 
jegynyi különbség van, 4,53 a legjobb 3,5 a legalacsonyabb osztályátlag. Vajon mibıl adódik az eltérés?  
Az alsó tagozat funkciója az elıkészítés és a bevezetés. Ha a házépítés példáját vesszük alapul, ekkor rakjuk le az 
alapokat. A tudományok fajtái itt kezdenek el gyökeret ereszteni.  

A humán jellegő tárgyak mind a magyar nyelvbıl eredeztethetık. Nagyon fontos a szöveghallás, a pontos szövegértés. 
A tiszta hallás sokat segít abban, hogy a hangok hosszúságát, ritmusát, egymás közötti hangzásbeli különbségét pontosan 
értelmezzék „kódolják”. A hallottakat meg kell tanulni lefordítani írott jelekké, azaz betőkké. A betők írott kis, nagy, 
nyomtatott kis, nagy formáit az elsı osztály tanítja a gyerekeknek egyéni ütemben. Itt bizony a teljességre kell 
törekednünk, hiszen csak arra mondhatjuk, hogy írástudó, aki minden betőt tud írni, olvasni. A 100%-hoz közeli 
eredmény a nagyon jó.  

A magyar nyelv helyesírásának tanulása nem egy egész életre szóló tevékenység, mint a kínaiaknál, de szabályok azért 
itt is vannak. Másodiktól egészen nyolcadikig fokozatosan alakítjuk ki a tanulók ismereteit. Segítenek ebben a szabályok, 
kivételek, definíciók. Ezek megtanulásához sok szorgalom és kitartás kell. 

Az olvasás, az irodalom tanulása a legintenzívebb az összes tantárgy közül, hiszen a tudományok nem szájról szájra 
terjednek, mint az ókorban, hanem ezt gyakorolják a gyerekek akkor is, ha épp  nem tudományos jellegő irodalmat 
olvasnak vagy írnak. Az alsóhoz képest a felsı tagozatok eredménye enyhén csökken:  

 

nyelvtan   alsó:  4,05  
felsı: 3,48 

irodalom  alsó:  4,31 
felsı 3,68 

 

Matematikából a négy alapmővelet elsajátítása történik az 1-3. évfolyamon. A fejben és az írásban való biztos 
számolás jelenti a bonyolultabb mőveletek alapját. Az összefüggések felfedezése, esetenként több ismeretlen kiszámítása, 
a törtekkel való mőveletvégzés magasabb szintő gondolkodási mőveletet kíván, s itt már szorgalommal csak egy bizonyos 
szintig lehet eljutni. Idıben ez nagyjából negyedik osztály, innen indulnak a különbségek, a négyes alá ekkor csúszik az 
átlag. (4,2-bıl 3,3)  

A legszembetőnıbb különbség a természettudományos tárgyaknál jelentkezik. Alsóban a környezetismeret a 
körülöttünk lévı növényi, állati, emberi környezettel ismertet meg. Ezzel a tanulós tantárgyakat alapozzuk meg. Nagyon 
sokat segít, ha a tanulásban felnıtt segíteni tud. Az alsó tagozaton a tanítók vezetik rá a tanulás módszertanára a 
gyerekeket. Az eredmény: 4,51 
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A természetismeret az idıjárási jelenségeket, okait, hatásait részletezi, elıtérbe kerülnek az ok-okozati összefüggések. 
4-5-6. évfolyamon egyre nagyobb az elvárás. A tanulónak el kell tudni mondani a tananyagot, le kell tudni írni, saját 
szavaival el kell tudni magyarázni folyamatokat, s közben használni kell idegen szavakat, kifejezéseket. Ha alkalmanként 
„kimaradnak” tananyagrészek, amelyek lépcsızetesen épülnek egymásra, feltétlen be kell pótolni. Itt újra elıtérbe kerül a 
szorgalom. Ennél a tantárgynál bárki képes jeles osztályzatot elérni, mert kreativitásra nincs szükség, csak a 
memorizálásra. Miután mindenbıl szaporodnak az elvárások, itt jelentkezik a legjobban a kitartás fogyatkozása: az 
eredmény már csak 3,4 

A 7-8. évfolyamon teljesedik ki legjobban a küzdeni tudás. A természetismeret ezeken az évfolyamokon 4 tantárgyra 
bomlik fel: fizika, kémia, biológia, földrajz. Tehát hatodikhoz képest 3-mal több új „tanulós” tantárgy lép be, és vele 
együtt a számonkérés is ennek arányában nı. Fizikából, kémiából feladatmegoldások is nehezítik a gyerekek életét, 
szükség van a megértésre, kombinációra, logikára. A szorgalom, a kitartás jelentısége hatványozódik, nagy szükség van a 
családra, aki segít a tanulásban, kikérdezésben. E négy tantárgy félévi jegyeinek átlaga: 3,2.  

Visszatérve a házépítıs példára, a jó alap bármilyen felépítményt elbír. Hogy a „fı falakra” milyen díszes homlokzat, 
tetı vagy extra kivitelezés kerül, csak a gazdáján múlik. A genetika az egyedüli, amit tudomásul kell venni, de minden 
mást a környezet javíthat, ellensúlyozhat.  

Az iskolában arra törekszünk, hogy mindenki erıs alapokkal és alapmőveltséggel rendelkezzen. Bár a követelmény 
egységes, de mindenkit saját magához mérünk. A szülık számára van egy nagy segítség, amellyel lemérhetik, hogy 
gyermekük „teljes erıbedobással” dolgozik-e? Ez nem más, mint a szorgalomjegy. Tudjuk, hogy ugyanazt az osztályzatot 
nem egyforma erıfeszítéssel érjük el. Tehát a szorgalom tantárgy árulja el legjobban a gazdáját. Az elızı évi félévi 
iskola átlagunk: 3,99 az idei 3,95-tel szemben. A négyszázadnyi elmaradás elenyészı, elégedettek lehetünk, hiszen a 
változó évfolyamok ellenére tartjuk az eredményeket.  

Természetesen ez az eredmény szebben is csilloghatna, ha a bukottak száma nulla lenne, de ez most 13.  Így a 16 
kitőnı eredményét sajnos nagyon lerontja. Meggyızıdésem, hogy akit iskolaérettnek nyilvánítanak, nem lenne szabad 
megbuknia, lelkiismeretes munkával minimum az elégséges osztályzatot meg lehetne szerezni!  
Hiszem, hogy KÖZÖS erıvel sikerül elérni ezt az áldásos, ideális állapotot! 

Szabóné Vígh Erzsébet 
TANTÁRGYI ÁTLAGOK         1 – 3. évfolyam 

TANTÁRGY 1. A 1. B 2. A 2. B 3. A 3. B össz. 

MAGYAR NYELV 
ÉS IRODALOM 

írás:        
olvasás:  

írás:        
olvasás:  

  4,05 
4,22 

4,05 
4,41 

4,05 
4,31 

MATEMATIKA     4,27 4,14 4,2 
KÖRNYEZETISMERET     4,61 4,41 4,51 

TESTNEVELÉS     4,72 5 4,86 

RAJZ     4,66 4,68 4,67 

ÉNEK     4,83 4,91 4,87 
TECHNIKA     4,77 4,73 4,75 

OSZTÁLYÁTLAG     4,52 4,53 4,52 

Az elsı és második évfolyamon szöveges értékelés miatt nincsenek tantárgyi átlagok!  
 

TANTÁRGYI ÁTLAGOK         4 – 8. évfolyam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* angol és matematika csoportbontás szerint készül: A – alapozó  B – haladó  
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KEDVES KISZOMBORI DIÁKOK, IFJAK ÉS FELNİTTEK! 
 

NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENYT HIRDETÜNK KÖZSÉGÜNKBEN! 
 

Nevezni 5 korosztályban lehet: 
 

I.      Általános iskola 1-2. osztály 
II. Általános iskola 3-4. osztály 
III. Általános iskola 5-6. osztály 
IV. Általános iskola 7-8. osztály 
V. 15 éves kortól – felsı korhatár nélkül 
(középiskolás diákok, egyetemi hallgatók, felnıttek) 

 

Elıadandó: 2 szabadon választott MAGYAR népdal. 
Hangszeres kíséret csak az V. korcsoportban megengedett, de nem kötelezı 

 

A produkciók maximális ideje: 3 perc 
 

Jelentkezés:  2011. március 4-ig 
az Ady Endre Mővelıdési Házban. 
I-II-III-IV. korcsoport: iskolai elıválogató verseny után korcsoportonként maximum 8 fıvel 
V. korcsoport: létszám megkötés-nélkül 

 

A népdaléneklési verseny helyszíne, ideje: 
Ady Endre Mővelıdési Ház, Kiszombor 
2011. március 14. hétfı, 16:00 

 

A versennyel kapcsolatos bármilyen információ, felvilágosítás Rónainé török Csillától kérhetı a 06 20 380 11 
59-es telefonon. 
 

Mindenkit szeretettel várunk a rendezvényre! 
 

ÓÓVVOODDAAII  HHÍÍRREEKK        
 

Hírek az oviból 
„A gyerekekbe tízéves korukig annyi nevetést, derőt, játékos kedvet kell belegyömöszölni, 
 hogy hetven évig kitartson.” 

 

Csukás István szavainak tökéletesen megfelel az óvodai életünk. 
 

Az év talán legszebb ünnepére, a karácsonyra készülıdés hatotta át az egész decembert, melynek csúcspontja 
a december 20-án megtartott közös ünneplés volt. Délelıtt a tornaszobában feldíszített karácsonyfa körül 
hallgattuk, néztük meg a kicsiktıl a legnagyobb óvodásig összeállt csoport mősorát: verseltek, énekeltek, zenére 
mozogtak, táncoltak.  

Késı délután már a szülıket is hívtuk egy közös ünneplésre. Napok óta készült, alakult az udvaron felállított 
óriási adventi koszorú. A meghirdetett idıpont elıtt már fél órával elkezdtek gyülekezni kicsik-nagyok, 
mindenki jólesı várakozással beszélgetett szülıtársaival. Elıször Badicsné Szikszai Zsuzsa iskolás 
néptánccsoportja betlehemes játékot mutatott be. Ezután, a negyedik adventi gyertya meggyújtása után, minden 
csoport elmondta az ünnepre tanult versét. Közös énekléssel zártuk a megható pillanatokat. Másnap az 
elsıosztályos gyermekeink és az ovis „nagyok” járták körbe az ovis koszorút, és mondták el verseiket, dalaikat. 
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Az adventi koszorú létrejöttében több szülı is segített. Ezúton köszönjük Jani Istvánnak a szalmabálákat, 
Csepkó Gábornak a lovas kocsival történı szállítást, és Daróczi Istvánnak a tuják kivágását. 

A felfokozott hangulatú december után kicsit csendesebb volt a január, de eseményben most sem volt hiány. 
A Katica csoportosok a szegedi Kövér Béla Bábszínházban a Minden egér szereti a sajtot címő mesét nézték 
meg. A Ficánka csoport pedig a Szegedi Nemzeti Színházban tekintette meg Dickens Karácsonyi ének c. 
gyermekelıadását. A Ficánka és a Bajnok csoport néptáncbemutatóján a Magán Zeneiskola tanárai mellett a 
szülık is megnézhették, milyen ügyesek a gyerekek. A Delfin csoportba járó gyerekek a fogorvosi rendelıben 
tettek látogatást. Miután megismerkedtek az ott dolgozókkal, a rendelıvel, ügyesen és bátran megengedték a 
doktor néninek a fogaik vizsgálatát is. A Ficánka csoport élelmet vitt a vadetetıkbe, ez bizony már igazi 
nagycsoportosoknak való feladat volt, hiszen jó messzire kellett gyalogolniuk. A túrát napokig tartó 
élelemgyőjtés elızte meg, valamint képeskönyvek és DVD nézegetése. A kirándulást még hangulatosabbá tette 
a csodálatos hóesés, mely önfeledt havas játékok lehetıségét is biztosította a töltésoldalon. Köszönjük a 
határıröknek, hogy vigyáztak ránk, és így biztonságosan kelhettünk át a fıúton. 

 

 
Minden csoportban lezajlottak a szülıi értekezletek. Örömmel tapasztaljuk, hogy általában magas a 

résztvevı szülık száma. Mi, óvodapedagógusok igyekszünk olyan légkört kialakítani, ahol a szülık szívesen 
beszélnek örömeikrıl, de gondjaikról is. Azt tapasztaljuk, hogy kéréseinket, ötleteinket elfogadják a szülık, és a 
többség segítıkészen áll a munkánkhoz. A nagycsoportba járó gyerekek szüleinek az iskola igazgatója, Szabóné 
Vígh Erzsébet adott tájékoztatást az iskolában folyó munkáról. 

Bár most még nehezen hisszük, lassan vége a télnek. Februári programjainkat a farsangi készülıdés hatja át, 
de errıl majd a következı újságban számolunk be. 

Simor Gáborné, óvodapedagógus 
 

KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ  
 

Különösen öröm számunkra, hogy számosan, idejüket nem sajnálva, bekapcsolódtak óvodai programjainkba, 
akár úgy, hogy díszeket készítettek, és segítettek a tornaszoba dekorálásában a karácsonyi délelıttünket 
megelızıen, akár mézeskalácsokkal, mézeskalács-házikóval, szaloncukrokkal, nem használt játékok 
felajánlásával hozzájárulva az ünnepi hangulat kiteljesedéséhez, valamint az óriási adventi koszorúhoz hoztak 
dekorációt, díszeket. A programokat összeállító és megszervezı gyermekvédelmi munkacsoport, valamint a 
szakmai munkaközösségünk nevében is köszönöm, hogy eljöttek, részt vettek az ünnepre készülıdésben, és 
közösen kívánhattunk a gyertyafények mellett minden családnak békés, szeretetteljes ünnepeket. Közös 
összefogásunk eredményeként a papírgyőjtésbıl kapott összegbıl és az adventi vásár bevételébıl a „Mosolygó 
Gyermekarcok” Alapítvány kiegészítésével valamennyi csoportunknak fejlesztı játékokat tudtunk átnyújtani. A 
projekt célját csak így, közösen sikerült elérnünk, hogy „Legyen varázslatos mindenki számára ez a nap!” 
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Településünk lakosai közül többen is hozzájárulnak ahhoz, hogy a kicsiny gyermekek ovis élete még szebb 
lehessen. Itt ragadjuk meg az alkalmat, hogy köszönetet mondjunk Jasztrab Antalnak a felajánlott Mikulás 
ruháért! Ilyen szép még sohasem volt a Mikulás!- mondták a nagycsoportosaink. 

     
Szabó István (Szasza) váratlan ajándékokkal lepte meg a kicsiket, közel 80 darab az eredetivel megegyezı 

kinézető játék mobiltelefont hozott csoportjainknak, melyek azonnal fıszereplıivé váltak szerepjátékaiknak.  
Kórász Gyulának pedig azt, hogy segített nekünk a hatalmas koszorút szétbontani és a helyét feltakarítani.  

Nagyon köszönjük! 
Az SZMK választmányt tájékoztattam az intézmény további céljairól, a költségvetésének alakulásáról, és ık 

is megosztották velünk véleményüket, javaslataikat. 
Az iskolával ezekben a napokban talán még szorosabb a kapcsolatunk, mint máskor. Látogatóba jöttek több 

alkalommal a leendı tanító nénik a nagycsoportosainkhoz, de az ismerkedés nem ér még véget, mert hamarosan 
nyílt napokra várjuk a szülıket és tanítókat ide az óvodai nyílt napokra, és hamarosan mi is megyünk ismét az 
iskolába. A napokban zajlanak az iskolaérettségi vizsgálatok, hamarosan készülnek az óvodai szakvélemények 
az iskolai beíratásokhoz. 

Kolléganıim mindennap találnak valamilyen jó alkalmat, és lehetıséget, hogy sok élménnyel és feladattal 
lássák el a gyermekeket. Az egyik délelıtt a Napsugár csoport óvodapedagógusai olyan meglepetéssel álltak elı, 
és hívták meg a többi csoport gyerekeit is, ami vetekedik a pénzért megfizetett elıadásokkal. A „Vajas pánkó” 
mesét bábozták el, és kísérték jelmezbe öltözött dramatikus játékukkal, élı zenével és dalokkal, mellyel a 
gyermekeknek igazi, önfeledt szórakozást nyújtottak. A Napraforgó csoportos gyermekek pedig a munkára 
nevelıdés terén szereztek tapasztalatokat, és ügyesen felseperték az ovi udvarán és az óvoda elıtti járdákat. 
Nekik jó móka volt, mi pedig láthatjuk, hogy már ilyen életkorban is tehetnek valamit környezetük 
rendbetételéért.  

  
Végezetül a hagyományos, immár 14. óvodabálunk idıpontját szeretném ismertetni a község lakosaival. 

(Kérem, figyeljék majd a kihelyezett plakátokat!) Március 5-én szeretettel várunk minden szórakozni vágyó 
felnıttet a XIV. Jótékonysági Óvodabálunkra. Mi már készülünk rá, és várunk mindenkit nagy-nagy 
szeretettel!! 

Börcsökné Balázs Márta, óvodavezetı 

EEEESSZZII  HHÍÍRREEKK        
 

A Mikulásgyárról 
 

A 2010-es év végén ismét megrendezésre került a Mikulásgyár. Köszönetet szeretnénk mondani 
mindazoknak, akik adományaikkal hozzájárultak ahhoz, hogy szebbé tegyük 12 kisgyermekes család 
karácsonyát. 

Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 
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Karácsonyi ünnepség a Csodaország bölcsıdében 
 

Az ünnepek felélénkítik, megszínesítik napjainkat, igazi élményt nyújtanak a felnıtteknek és gyermekeknek 
egyaránt. Fontos, hogy az ünnepek elıtt kellıképpen felkészüljünk, az elıkészületek alatt érzelmileg 
hangolódjunk rá, éljük át e kedves ünnep rejtelmes, szeretetben gazdag világát. Ilyenkor a csoportszobák ünnepi 
díszbe öltöznek, a gyermekek alkotásai az ünnepekhez kapcsolódnak, a karácsonyi dalok-mondókák fokozzák a 
várakozás örömét. Már hagyománnyá vált bölcsıdénkben a karácsonyi készülıdés. Októberben elkezdtük 
készíteni a kopogtatókat, asztaldíszeket, apró ajándéktárgyakat. Az Aranykapu vásár elıtt egy héttel a folyosón 
elhelyeztük alkotásainkat a bölcsıdés gyerekek szülei részére. A templomkertben is kipakoltunk. A befolyt 
adományokból a csoportszobák játékkészletét bıvítettük. Karácsonyi ünnepségünket december 22-én rendeztük 
meg. Ez a családi délelıtt egy kellemes, szeretetteljes együttlét volt, amely pozitív érzelmi töltést adott a 
gyermekeknek, szülıknek és a bölcsıde összes dolgozójának egyaránt, ezzel is erısítve a család és a bölcsıde 
kapcsolatát. Szakmai vezetınk, Dénesné Erzsike köszöntötte a polgármester asszonyt, Szegvári Ernınét, az 
EESZI vezetıjét, Kiss Gézánét, Varga Attila plébánost, szülıket, gyerekeket. Az ünnepi beszéd után 
színvonalas mősort mutattak be a kiszombori általános iskola néptáncosai Badicsné Szikszai Zsuzsanna 
vezetésével. Majd Varga Attila plébános gitáron és egy kedves apuka, Borcsa Lóránt, szintetizátoron három 
karácsonyi dalt adott elı, a bölcsıdei dolgozók pedig kórust alakítva énekeltek. Ezután következett az 
ajándékátadás. Már nagyon vártuk ezt a pillanatot mi felnıttek is, hogy átadhassuk, az önkormányzat által 
vásárolt, értékes mozgásfejlesztı játékot, melyet a polgármester asszony jókívánságaival, boldogan vettek 
birtokba a gyerekek. Ez a játék szobában és udvaron egyaránt jól használható. Az ünnep hangulatát fokozta a 
dolgozók által készített finom sütemények kínálása, elfogyasztása. Végül szeretnénk megköszönni a kiszombori 
önkormányzatnak a FEBER mozgásfejlesztı játékot és a kedves szülıknek, támogatóknak a felajánlott 
adományokat, melyekbıl sok-sok játék kerülhetett a karácsonyfa alá gyermekeink nagy örömére. A szülıkkel 
együtt mi is részesei lehettünk ennek a boldogságnak. 

Horváthné Ács Krisztina, kisgyermeknevelı 
Kedves pillanatok képekben: 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KKÖÖNNYYVVTTÁÁRRII  HHÍÍRREEKK        
 

ÚJ SZOLGÁLTATÁSSAL BİVÜLT A KÖNYVTÁR KÍNÁLATA 
 

2011 februárjától 2 db Windows 7-es operációs rendszerrel felszerelt számítógép várja a lakosságot. A gépek 
Internet elérhetıséggel is rendelkeznek, és szövegszerkesztésre, nyomtatásra is van lehetıség. 

A nyilvános számítógépeket nyitvatartási idıben lehet használni könyvtári tagságtól függetlenül is. 
 

Nyitva tartásunk:    Hétfı: 13-17 óráig     Kedd-Péntek: 8-17 óráig 
 

Érdeklıdjön telefonon: 62/297-012 
 

KKÖÖZZHHÍÍRRRRÉÉ  TTÉÉTTEETTIIKK        
 

Temesvári Heti Új Szó 
A regionális közéleti hetilap szerkesztıinek látogatása Kiszomboron 

 

Telefonos kapcsolatfelvétel után, január 21-én délelıtt tett látogatást településünkön a temesvári Heti Új Szó 
közéleti hetilap fıszerkesztıje Graur János, és Makkai Zoltán gazdasági igazgató Kovács István kíséretében, 
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társaságában, aki egyfajta összekötı kapocs itt Kiszomboron az egyre „halványuló” határ túloldalán lévı 
Igazfalvával, Temesvárral és környezı településeivel, hisz mindkét helyre hazajár.  
Vendégeinket Szegvári Ernıné polgármester fogadta irodájában, ahol kötetlenül beszélgettünk, ismerkedtünk.  
Az ismerkedés mellett a találkozó célja olyan határon átnyúló pályázati lehetıség keresése, melyen a temesvári 
és a helyi újság, a Kiszombori Híradó közösen szerepelhetne. A valaha egy régióhoz, a Bánsághoz tartozó két 
település igaz, hogy méreteikben különbözıek, de egy-egy sajtótermékük összekapcsolódhat, megismerhetjük 
egymás közéleti, esetleg közérdekő híreit.  

A Heti Új Szó munkatársai megtiszteltek bennünket néhány bemutató 
példánnyal újságukból és az évente kiadott Kalendáriumukból, sıt Graur János a 
Feltámadás a Bánságban címő könyvébıl is ajándékozott egy-egy példányt. 
Természetesen temesvári vendégeink is megismerhették a Kiszombori Híradót, 
néhány szám átlapozásával szerezve képet arról, hogy helyi újságunkban mirıl, 
milyen formában írunk. Továbbá a szerkesztıi munkáról és a kivitelezésrıl is 
világosabb képet kaptak.  

Újságíróként a beszélgetés nem szállhat el nyom nélkül, így természetesen a 
XXI. század papírja, a digitális diktafon rögzítette vendégeink érdeklıdı 
kérdéseit és a válaszokat, mely egy terjedelmes cikk formájában kapott helyet 
az újság január 28-ai számában, címlapon a kiszombori templommal. 
Polgármesterünket a falu életérıl, gazdaságáról, lehetıségeirıl kérdezte a 

fıszerkesztı, engem pedig a közösségi életrıl, mőemlékekrıl, határon átnyúló kulturális 
kapcsolatainkról. Ebbıl kaphatott a temesvári olvasóközönség képet településünkrıl, és erre járván 
legközelebb, talán pont ennek köszönhetıen kedvet kapnak körülnézni Kiszomboron.  

Hogy ez a friss kapcsolat megmaradjon, fejlıdjön, ígéretet tettünk, a hozzánk eljuttatott Heti Új Szó 
példányaiból a könyvtárban és a mővelıdési házban mindig lesz elérhetı, és ott azt bármikor olvasni, lapozgatni 
lehet. Amennyiben igény merülne fel rá, akár a terjesztés valamely formáját is ki lehet dolgozni. 

Temesvári vendégeinket Kovács István alaposan körbekalauzolta a faluban, melynek természetesen nyoma 
maradt fényképezıgépen, és a fent említett újságszám hasábjain (a fotón a címlap látható). 
 

Tehát kedves Olvasóink, ha felkeltette érdeklıdésüket a temesvári Heti Új Szó, bártan látogassanak el a 
könyvtárba vagy a mővelıdési házba, és kérjék az ott dolgozóktól az újságot, melybıl már több heti szám 
megérkezett hozzánk. Köszönjük temesvári barátaink kedvességét. 

Nagy Lırinc 
 

KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ  
 

Tisztelt kiszombori sportbarátok 
 

A sportcsarnok tekepályáján 2011. 02. 12-én véget ért az 1. Kiszombori Nıi Teke Bajnokság! A meghirdetett 
bajnokságra nagy sajnálatomra "csak" három csapat nevezett be, de a lelkesedésük és jó kedvük mindenért 
kárpótolt.  Volt kérem szépen ott minden, egykezes gurítás, dobás, és ugyanez két kézzel, nekifutva és helybıl gurítva. 
Szakmai útmutatásra és a verseny lebonyolítására Andrási Gyulát kértem fel, és İ jó szívvel jött segíteni. Hálás köszönet 
érte! A szervezésben még segített Nagy Gyuszi és Matuszka Gyuri. Nekik is köszönöm!  
Álljon itt a résztvevı csapatok helyezése és névsora a kései utódoknak példaképül, hogy mit vittek végbe a jelenkor bátor 
úttörıi.  
 

1.Helyezett: Mézes Málna csapat 
Márta Beáta, Tóthné Katona Erzsébet, Vajkáné Vonz Erika, Kisné Pestl Rita, Vargáné Zatykó Beatrix,Tóth 
Beáta. 
 

2.Helyezett: Bad Girls csapat 
Gábor Zsuzsanna, Kardosné Zsuzsa, Miskolcziné Maca, Szabóné Uracs Ildikó, Papósné Pipicz Erika, Kiss 
Erika 
 

3.Helyezett: Esınap Álom Színház csapat 
Vizhányó Mária Ágnes, Bánhidi Ildikó, Tóthné Balázs Andrea, Kelemenné Goldis Julianna, Kenyeresné 
Aranka, Farkas Éva, Sarnyai Anikó Emese. 
Gratulálok a résztvevıknek, és köszönöm, hogy jelentkeztek. Jó egészséget kívánok mindenkinek, és remélem 
találkozhatunk majd velük a következı sport rendezvényen is. 

Balázs Zoltán Ifj. és Sport Biz. elnöke 
KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ  
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FALUGAZDÁSZ FOGADÓÓRA 
VÁLTOZÁS!! 

 

2011. március 1-jétıl a falugazdász hetente csak egyszer, keddi napokon tart ügyfélfogadást a mővelıdési 
házban 8-tól 16 óráig. 
A kiszombori falugazdász feladatokat továbbra is Nagy Csaba végzi. 
 

EEGGYY  SSZZÁÁZZAALLÉÉKK  
 

A „Kiszomborért” Alapítvány számára az idén is felajánlható a SZJA 1 %-a. 
Adószámunk: 19082930-1-06 

Köszönjük támogatásukat, amivel lehetıvé teszik, hogy a községben tehessünk értékeink megmentéséért, 
környezetünk szebbé tételéért. 

az alapítvány Kuratóriuma  
 

KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ  
 

A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör részére is lehet 2011-ben a SZJA 1 %-át felajánlani. 
Az egyesület célja:  Hagyományápolás. 
- Minél szélesebb körben megismertetni a lakossággal Kiszombor történetét, érezzék ezáltal is magukénak a 
helyet, ahol élnek. 
- A község hagyományainak felelevenítése, megırzése, széleskörő megismertetése. 
- Helytörténeti Győjteményünket, amely a községi önkormányzat tulajdonában áll, rengeteg tárgyat, iratanyagot 
tartalmaz, folyamatosan bıvítjük, az ifjúsággal megismertetjük a régmúlt embereinek életét. Célunk bennük is 
kialakítani a patriotizmus érzését. 
- Kutatómunkát végzünk, visszaemlékezéseket győjtünk községünk múltjával kapcsolatban, megırizve azokat 
az utókor számára. 
- Községünk környezetének óvása. 
Aki egyetért célkitőzéseinkkel, és van lehetısége, kérjük, támogasson bennünket. 
Adószámunk: 18479342-1-06 Számlaszámunk: 56800016-10007833 
 

A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör  tagsága 
 

KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ  
 

Tisztelt Kiszomboriak! 
 

Szeretném tájékoztatni Önöket az iskolánkban mőködı „Kiszombori Diákokért” Alapítvány munkájáról, 
azért, hogy Önök betekintést nyerjenek arról, hogy az Önök által felajánlott adójuk 1%-ából, illetve egyéb 
adományokból, támogatásokból befolyó javak mire fordítódnak. Úgy érzem, hogy természetes dolog az, hogy 
mindenki szeretné tudni, hogy az általa befizetett támogatás jó helyre került-e? Mind a magam, illetve mind a 
kuratórium nevében azt hiszem bátran mondhatom, hogy a lehetı legjobb helyre került. 

 

Az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerinti kiadások 2010. évben: 
♦ Vers- és prózamondó verseny jutalmazása (március) 40 000 Ft 
♦ Minifoci-kupa jutalmazása (február-március) 10 000 Ft 
♦ Egyes tanulmányi versenyek nevezési díjainak befizetése 15 000 Ft 
♦ Regionális értı-olvasási verseny jutalmazása (április) 20 000 Ft 
♦ Dózsa-napok lebonyolítása, jutalmazása (május) 20 000 Ft 
♦ Év végi jó tanulók jutalmazása (június) 150 000 Ft 
♦ Trapp-nap sportvetélkedı jutalmazása (október) 15 000 Ft 
♦ Helyi angol verseny jutalmazása (december) 10 000 Ft 
 

Elérkezett az adóbevallások ideje. Fel szeretném hívni minden olyan kiszombori lakos figyelmét, aki 
szívügyének érzi az alapítványunk, és rajta keresztül a kiszombori diákok támogatását, hogy az adóbevallásnál 
az adójának 1%-át ajánlja fel az alapítványunk részére. 

 

Név: A „Kiszombori Diákokért” Alapítvány 
Adószám: 18457043 – 1 – 06 
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Kérem éljenek az 1% felajánlásával, mert statisztika szerint az ország lakosainak jelentıs része kihagyja ezt 
a lehetıségek a jótékony célú segítésre. Kérem, mi ne tegyük ezt! 

Támogatásukat elıre is köszönöm a kuratórium nevében, és munkájukhoz további sikereket kívánok. 
 

Nagy Róbert kuratóriumi elnök 
 

 KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ   
 

 A Mosolygó Gyermekarcok Alapítvány már évek óta támogatja a kiszombori óvodás gyerekeket, ezért most 
az ı nevükben kérem Önöket, hogy adójuk 1% -ának felajánlásával támogassák az alapítványt! 

Kérjük így töltse ki az APEH nyomtatványcsomagjában található rendelkezı nyilatkozatot! 
A kedvezményezett adószáma: 

18465954-1-06 
A kedvezményezett neve: 

„Mosolygó gyermekarcok” Alapítvány  
Harkai Józsefné a Kuratórium elnöke 

 

 KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ  
 

„Egészségért és Elviselhetıbb Életért Kiszombor és Vidéke” Alapítvány 
 

Alapítványunk a tevékenységét  nem az "élet napos oldalán"végzi. A gazdasági válság miatt egyre nı a hozzánk 
fordulók száma. Ha segíteni szeretne a rászorulókon, kérem, hogy az adója 1%-át utaltassa az alapítványunk javára. 
  

Egészségért és Elviselhetıbb Életért Kiszombor és Vidéke Alapítvány 
Adószám: 18467619-1-06 

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-02352891 
 

Segítségüket hálásan köszönve: dr. Kiss Katalin, a kuratórium elnöke 
 

KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ  
 

A Kiszombori Sporthorgász Egyesület ezúton is köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2009. évi személyi 
jövedelemadójuk 1 %-át egyesületünk javára ajánlották fel! 
 

2009. évi adó 1%-ból 2010. évben 129 037,- Ft bevételünk keletkezett, amit teljes egészében a halırház 
felépítésére fordítottunk. 
 

Kérjük, a 2010. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át is egyesületünk részére ajánlják fel, segítve ezzel 
munkánkat. 
Egyesületünk adószáma: 18452275-1-06 
www.valyogos.hu                           vezetıség 
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A Magán Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Zenemővészeti Szakképzı Iskola, az „Alapítvány a 
Mővészeti Nevelésért” alapítványa számára is felajánlható a személyi jövedelemadó 1%-a. 

Több mint 10 éve dolgozunk Kiszomboron, és tanítjuk mővészetekre a jövı generációit. Az alapítványon 
keresztül Ön is támogathatja mőködésünket, hogy hosszú távon tudjunk értékes, hasznos tudást átadni a 
felnövekvı nemzedéknek. 

Egyúttal köszönjük a szülık értünk tett erıfeszítéseit, tanáraink odaadó munkáját és minden támogatónk 
segítségét. 

Adószámunk: 18471399-1-06 
 

KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ  
 

Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Kiszombori Csoport 
 

Hosszú évek óta mőködik Kiszomboron mozgáskorlátozottakat, mozgássérülteket segítı klub, egyesület. 
Foglalkozásainkat a mővelıdési házban tartjuk minden második csütörtökön 14 órától.  
Mindenkit szeretettel várunk klubunkban, aki érintett, de még nem találkozott velünk. Látogasson el 
összejöveteleinkre! (márciusban 10-én, 10-én, 24-én és 31-én) 
 

Egyesületünk jogosult a személyi jövedelemadó 1%-ának igénylésére.  
Amennyiben úgy dönt, hogy bennünket támogat, az alábbi adószám feltőntetésével tudja megtenni: 
 

Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Kiszombori Csoport 
Adószám: 19746896-1-06 
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CCIIVVIILL  HHÍÍRREEKK  
 

A HONISMERETI KÖR HÍREI 
 
 
 
 

HOGYAN LÁTOGATHATÓ A HELYTÖRTÉNETI GYŐJTEMÉNY? 
 

A felújított Helytörténeti Győjteménynek állandó nyitvatartási ideje nincs. 
Látogatható bejelentkezés alapján: 
Kiszombor Nagyközség Polgármesteri Hivatalban 06-62/525-090 telefonszámon, vagy 
Endrész Erzsébetnél 06-30/499-86-86 telefonszámon. 
 

KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ  
 

Február 2.  – Farsang jegyében 
Ezen a napon a civil szervezeteket, képviselı-testület tagjait, illetve a szinte minden rendezvényünket támogató 
pártolóinkat hívtuk egy kis beszélgetésre, tapasztalatcserére. Szó esett a honismereti kör 2011. évi tervezett 
programjairól, az együttmőködés lehetıségeirıl. Balázs Zoltán szólt a Kiszombori Nyári Fesztiválról is, 
amelyhez szívesen kapcsolódó támogatókat vár, hív, akik segítenének Kiszombor lakosságának 
közösségformálásában is. 
A beszélgetés közben a kör tagjai által készített farsangi fánkot fogyasztottuk. 
Köszönjük azoknak, akik megtiszteltek jelenlétükkel ezen az estén. 
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Útvesztı pályázat 
 
A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör pályázatot hirdet, ötleteket vár az általa mőködtetett Kukorica-
útvesztı Fesztivállal kapcsolatban. 
Várjuk az elgondolásokat, terveket: az idén milyen formát, alakot vágjunk a 400 méter hosszú, 100 m széles 
kukoricatáblába. Olyan ötleteket várunk, ami mellé érdekes programokat is lehet esetleg kapcsolni. 
A pályázat elsı három helyezettje 3 alkalomra szóló családi jegyet, belépıt kap.  
Határidı: március 1., beadás címe: kzhonismeretikor@gmail.com, esetleg személyesen a mővelıdési házban. 
 

Endrész Erzsébet 
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Téltemetés – farsang a makói múzeumban 
 

A kellemes, jó hangulatú délelıttre honismereti körös asszonyainkat is hívta Badicsné Szikszai Zsuzsanna, aki a 
foglalkozást vezette. Mi szívesen, nagy örömmel vállaltuk a farsangi fánk sütését a gyerekeknek. 
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A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör tervezett programjai önállóan, támogatásunkkal vagy más civil 
szervezetekkel közösen 2011-ben 
 

február március április 
2-án civil szervezetek, képviselı-
testület, támogatók tanácskozása a 
KMHHK-rel 
- farsang 

népdaléneklési verseny 14-én, 
 - Lırincz Mária Magdolna kiállítása, ill. 
népi hangszer bemutató 
(iskola, önkormányzat, „Kiszomborért” 
Alapítvány, honismereti kör) 

 
15-én ünnepi mősor, 
hagyományırzı huszárok 
bemutatója 
(iskola, önkormányzat, honismereti kör, 
„Kiszomborért” Alapítvány) 

10-én a 
KMHHK- Marosvidék Baráti 
Társaság- Esınap Álomszínház-  
Rónay-kúria– közös est a 
költészet napján  
 
húsvétoló  
(honismereti kör, önkormányzat) 

május június július 
15-én Kirándulás a Parlamentbe a 
honismereti kör szervezésében 

5-én a felsıgödi Szent Imre kórus 
szereplése a templomban, Zenés Nyári 
Délelıtt a Rotundában 
 
24-én 
Szent Iván-éji tőzugrás  
Zenés Nyári Esték 1. 
nemzetközi néptáncos találkozó 
(honismereti kör és önkormányzat, szülık, 
Puszta Tüzeinek İrzıi) 

Jótékonysági gitárest a 
Rotundában  
-Zenés Nyári Esték 2. 
 
Útvesztı nyitása:  
július 16- augusztus 14. 
 
Honismereti tábor: 
július 11-15. 
 

augusztus szeptember október 
útvesztı 
Néprajzosok találkozója 
(honismereti kör, önkormányzat) 

 
aug. 19. Szent István-napi ünnepség- 
koncert a templomban 
- Zenés Nyári Esték 4. 
(önkormányzat, honismereti kör) 

Csongrád Megyei Honismereti 
Egyesület fogadása- Helytörténeti 
Győjtemény- kirándulás Csanádra, 
Nagyszentmiklósra 
(honismereti kör, önkormányzat, Rónay-
kúria) 

Okt. 6-ai emlékmősor, fáklyás 
felvonulás, honismereti verseny 
az iskolásoknak 
(honismereti kör, „Kiszomborért” 
Alapítvány, önkormányzat) 

november december 
adventnyitás 
(honismereti kör, önkormányzat, civil 
szervezetek) 

Luca-nap 
(honismereti kör, önkormányzat) 
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Az éj leple alatt 
Talán az idei karácsonykor volt a legcsodálatosabb a megvilágítása a betlehemi szent családnak. Köszönjük ezt az 
önkormányzatnak. Más is így találta, és talán megirigyelte. Annyira megtetszett valakinek, hogy az éj leple alatt 
mindenestıl elvitte, a közösségtıl elorozta. 
Sajnálatos, hogy van a faluban olyan lélek, aki erre képes. 
 

Az elmúlt számban jeleztük, hogy a Helytörténeti Győjtemény anyaga bıvült érdekes és értékes, régi 
üvegnegatívokkal egy helyi lakos révén. Most köszönjük meg Fazekas Andrásnak adományát. 
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Luca-napról dióhéjban 
 

December 13-án már hagyományosan a honismereti kör tagjai érdekes programokkal várták a község apraját-nagyját. 
Igen sokan elfogadták a meghívást, így megtelt a mővelıdési ház aulája. 

Lehetett gyertyát mártani és díszíteni, mézeskalácsra mintákat rajzolni, csuhébabákat alkotni, kukoricát morzsolni és 
csutkából várat építeni, Luca-búzát harisnyába tenni, fejet kialakítani, hogy majd „hajat növesszen”. Készült a Luca-
pogácsa is, amiben néhány lelkes lányka is segédkezett. Volt ólomöntés és ennek alapján a jövendıbeli jóslása, a Luca-
pogácsából kimaradt pénzeket (szerencsepénzeket) igyekeztek a gyerekek megtalálni, megszerezni. a Luca-tök faragása 
fıleg a fiúknak volt nagy élmény. 
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A kör tagsága szinte teljes létszámban arról gondoskodott, hogy a vendégek jól érezzék magukat ezen az estén. Rajtuk 
kívül támogatóink is segítették a rendezvény sikerét: Kajti Imréné, Tenczerné Kasza Mária, Szalmáné Horváth Mártika, 
Rónay-kúria, Juhász Kálmán, ifj, Jani István, Prónai Mátyás, Fejes Roland, Kovács Györgyné, Oláh György, Csizmadia 
Imréné. Köszönjük nekik. 
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A „Kiszomborért” Alapítvány hírei 
Az alapítvány kuratóriuma a legutóbbi ülésén döntött a lakosság által felajánlott 1 % bevétel felhasználásáról. 
Bıvítjük a Rónay-kúriában létrehozott emlékszobát. Most vásároltunk meg egy helyi lakostól, Simon Lászlóné Marikától 
egy kastélyból származó szekrényt, s kaptunk tıle egy kis asztalt is, amelyeket felújítva még teljesebbé válik az 
emlékszoba. 
Támogatást szavazott meg a nyolc fıbıl álló kuratórium a következıkhöz: a február 26-ai táncház rendezvényéhez, a 
március 14-ei népi hangszeres bemutatóhoz, a 15-ei huszárbemutatóhoz, az április 10-ei Rónay-kúriában tartandó 
költészet napi rendezvényhez, az iskola október 6-ai 2. honismereti versenyének díjazásához, valamint a Borsi Sándor 
által készített turistatérkép sokszorosításához. 
Valamint szorosabbra kívánja főzni a kapcsolatot helyi szervezetekkel esetleges együttmőködési megállapodással is. 
Célunk a minél nagyobb összefogás szorgalmazása a civilek között a közösség, a község érdekében. Mert mindannyian 
ezért mőködünk. 

Endrész Erzsébet, elnök 
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Kiszombori horgász hírek 
 

Tájkép munka után 
 

Még sokszor fagyos és hideg az idı a Vályogos tó partján, de azért sok 
minden történt a Kiszombori Sporthorgász Egyesület életében ezen a télen 
is. 

Végéhez közeledik a tó vízszabályozásához és vízparti fejlesztéséhez 
kapcsolódó önkormányzati Uniós támogatású pályázat megvalósulása. Már 
csak a jó idıben megvalósítható partrendezés és füvesítés várat magára. 

Nagy öröm számunkra, hogy egy kis faház építésével és Szeredi Attila 
által biztosított mogyoró tövek telepítésével mi is hozzá tudtunk járulni 
tavunk szépítéséhez. 

Sajnos a mostoha idıjárásnak köszönhetıen gyorsan ki kellett 
próbálnunk a zsilipek mőködését. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a mőtárgyak megfelelıen mőködnek, az 
önkormányzat és a horgász egyesület együttmőködésének köszönhetıen a nagyközséget veszélyeztetı vízmennyiség 
biztonságosan elvezethetı volt, és az eredményes horgászathoz szükséges vízszint is biztosítható. Az elmúlt idıszak azt is 
igazolta, hogy egy nagy mennyiségő hirtelen jött csapadék biztonságos kezeléséhez a tó vízelvezetését is biztosítani kell, 
amit megfelelıen szolgál az önkormányzat által megvalósított elvezetı csatorna megépítése. 

Mint minden télen, így az idén sem tétlenkedtek a horgászok. A jég biztonságossá válása után négy napon keresztül,  
5-15 fı részvételével  környezetrendezési munka keretében letakarítottuk a száraz nádat, majd a hó elolvadását követıen 
egy délelıtti szemétszedéssel megtisztítottuk a tópartot, amihez az önkormányzat is segítséget nyújtott. 

A Kiszombori Sporthorgász Egyesület aktívan részt vesz a nagyközség rendezvényeinek megszervezésében, így részt 
vettünk az Ifjúsági és Sport bizottság ülésein illetve a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör által létrehívott civil 
szervezetek találkozóján. Ezeken a rendezvényeken szervezzük és pontosítjuk a 2011. évi rendezvényeket, melyekrıl, ha 
konkréttá válnak, részletesen tájékoztatjuk a lakosságot. 

Mivel most van itt az ideje, így szeretném kérni  a horgászatot kedvelıkön túl mindazon személyeket akiknek tetszik a 
tó, hogy adójuk 1 %-ával segítsék munkánkat, és így közös erıfeszítéssel sok szép napot tudjunk eltölteni  annak partján. 

Bujdosó Géza 
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Jelenségek III. - Vásárlási szokásaink 
 

Az életünkhöz tartozik, hogy idınként el kell mennünk vásárolni. Talán ez még nem is okozna olyan nagy gondot. 
Nagyobb helyeken a bevásárlókocsi elengedhetetlen. A kedves vásárló a jól megpakolt kocsiját odatolja közvetlenül az 
üres kocsikhoz, oly módon, hogy oda már senki egyáltalán ne férhessen, és kezdi kipakolni a vásárolt árut szépen, 
nyugodtan. Néha felnéz és konstatálja, hogy már ketten-hárman állnak ott, várva az üres kocsihoz jutásra. Vannak, akik 
mindezt szemrehányó tekintettel teszik. Mit háborgatom én a nagy munkájában? İ most bevásárolt. 

Az áruházak igyekeznek mindent az eladótérben elhelyezni, és így sokszor 'egysávos út' áll rendelkezésre. Elindulok, 
csak az elıttem lévı befékez és hosszasan vizslatja a vaníliacukor feliratát, majd más árukat is nézeget, egy tapodtat sem 
mozdulva. Zsákutcába jutottam. Ha mindazt a sor végéig kirakott 308 fajta árut ennyi ideig bogarássza, jó ha már így 
tavasszal elkezdek gondolkodni azon, hogy mit is kellene vennem a karácsonyi bejgli sütéséhez. 176-ig elszámolva, 
türelemre intve magam, azért ekkor már bekapcsolom a szirénát, kirakom a kék lámpát és bocsánatot kérve, de elızök. 
Csodák csodájára, van, aki elnézést kér. 

eszel 
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Kersztény gondolatok:  
 

Egy csodálatos ígéret a Bibliából, amelyre támaszkodhatunk, amikor nehéz idık jönnek: " Ne félj, mert veled vagyok, ne 
csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerısítlek, meg is segítlek, sıt gyızelmes jobbommal támogatlak"(Ésaiás:41:10) 
Isten szeretete és gondviselése el akar érni minden embert, ehhez az kell, hogy megnyissuk szívünket, az İ akarata az, 
hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság útjára. Tegye reményteljessé Isten Igéje életünket!       

EPK Kiszombori Gyülekezete 

PPRROOGGRRAAMMAAJJÁÁNNLLÓÓ        
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HAJRÁ ZOMBOR !! 
A Megye I. osztály tavaszi fordulójának sorsolása 

2011. 03. 06. 14:30 Vasárnap Röszke - Kiszombor 
2011. 03. 12. 14:30 Szombat Kiszombor - Ásotthalom 
2011. 03. 20. 15:30 Vasárnap Kistelek - Kiszombor 
2011. 03. 26. 16:00 Szombat Kiszombor - Mindszent 
2011. 04. 03. 16:00 Vasárnap Nagymágocs - Kiszombor 
2011. 04. 10. 16:30 Vasárnap Üllés - Kiszombor 
2011. 04. 16. 17:00 Szombat Kiszombor - Sándorfalva 
2011. 04. 24. 17:00 Vasárnap SZVSE - Kiszombor 
2011. 04. 30. 17:00 Szombat Kiszombor - Csongrád 
2011. 05. 07. 17:00 Szombat Csanádpalota - Kiszombor 
2011. 05. 14. 17:00 Szombat Kiszombor - Balástya 
2011. 05. 22. 17:00 Vasárnap Mórahalom - Kiszombor 
2011. 05. 28. 17:00 Szombat Kiszombor - Tápé 
2011. 06. 04. 17:00 Szombat UTC - Kiszombor 
2011. 06. 11. 17:00 Szombat Kiszombor - Kiskundorozsma 
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HHIIRRDDEETTÉÉSS 
 

Z O M B O R I  G A Z D A  Á R U H Á ZZ O M B O R I  G A Z D A  Á R U H Á ZZ O M B O R I  G A Z D A  Á R U H Á ZZ O M B O R I  G A Z D A  Á R U H Á Z     
Kiszombor, Szegedi u. 1.

- MEGÉRKEZTEK A TAVASZI VETİMAGOK, 
VIRÁGHAGYMÁK, DUGHAGYMA 
- mőtrágyák, lombtrágyák 
- lemosó szerek, gyomirtók 
- kerítésdrót, huzal 
- zár, elektróda, lakat 
- vágókorongok, szög 
- kerékpár külsı és belsı gumik 
- gumicsizma, védıkesztyők 
 

- ecset, hígító, lenolaj 
- lánckenıolaj, motorolaj 
- szilikon, csavarlazító, WD-40 
 

 
 

   Nyitva: H.-P: 7:00-17:00 
                 Szo.: 7:00-12:00 

 
Telefon: 06 20 364 89 75 
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Kertjét akarja beültetni?Kertjét akarja beültetni?Kertjét akarja beültetni?Kertjét akarja beültetni?    Itthon, Kiszomboron mindent megtalál:Itthon, Kiszomboron mindent megtalál:Itthon, Kiszomboron mindent megtalál:Itthon, Kiszomboron mindent megtalál:    
 

- gyümölcsfák (bogyósok is) 
- díszfák 

- örökzöldek 
- virágok 

 

A fentiek széles választéka kapható, amihez ültetési tanácsokkal is szívesen segítünk! Szeretettel várjuk vásárlóinkat a szezonnak 
megfelelı árukészlettel egész évben. 
 

Ugyanitt kukoricamorzsoló eladó. 
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Magyarország egyik legnagyobb, hazai tulajdonban lévı cégcsoportja, a                                                 CSOPORT 
 

utaztatási szolgáltatások 
értékesítési lehetıségét kínálja fel akvizíciós rendszerének keretein belül  KISZOMBOR és vonzáskörzetében. 

 

Amit nyújtunk: 
 

• széleskörő és versenyképes termékpaletta  
• jelentıs bevételi lehetıség  
• 20 éves piaci jelenlét és tapasztalat  
• elismert márkanév  
• rendszeres oktatás és help desk  

Amit elvárunk: 
 

• meglévı ügyfélkör, kiterjedt kapcsolatrendszer  
• számlaképesség 
• erkölcsi bizonyítvány  
• minimum középfokú végzettség  

 

A jelentkezéseket az alábbi elérhetıségeken várjuk: 
telefonszám: +36 30 336 6114  e-mail: csilla.orlovszky@quaestor.hu 
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Magyarország egyik legnagyobb, hazai tulajdonban lévı cégcsoportja, a                                               CSOPORT 
 

megtakarítási termékei 
értékesítési lehetıségét kínálja fel akvizíciós rendszerének keretein belül KISZOMBOR és vonzáskörzetében. 

 

Amit nyújtunk: 
 

• széleskörő és versenyképes termékpaletta  
• jelentıs bevételi lehetıség 
• 20 éves piaci jelenlét és tapasztalat  
• elismert márkanév  
• rendszeres oktatás és help desk  
 
 
 
 

Amit elvárunk: 
 

• meglévı ügyfélkör, kiterjedt kapcsolatrendszer 
• alapszintő pénz- és tıkepiaci ismeretek  
• számlaképesség  
• tevékenység: értékpapír- és árutızsdei tevékenység: 

6612 
• erkölcsi bizonyítvány  
• minimum középfokú végzettség  

 

A jelentkezéseket az alábbi elérhetıségeken várjuk: 
telefonszám: +36 30 336 6114 e-mail: csilla.orlovszky@quaestor.hu 
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Kedves Olvasónk! 
Elızı számunkban jelentettük meg elıször a legfontosabb közszolgáltatók teljes listáját nyitva tartással, ügyfélfogadással, elérhetıségekkel.  
A lista szőkített, elsısorban kiszombori közérdekő információkat tartalmazó változatát jelen újságszámtól kezdve állandó rovatként megtalálja az 
újság hátulján. 

Név Nyitva tartás/ ügyfélfogadás Elérhetıségek 
Kiszombor Nagyközség Polgármesteri 
Hivatala 
Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 

Hétfı 8-16, Kedd 8-17 
Kedd 16-17 építésügyi ügyfélfogadás 
Szerda 8-16, Csütörtök 8-16, Péntek 8-12 

62/525-090  
phkiszombor@vnet.hu 

Felsı tagozat 
Kiszombor, Óbébai u. 6. 

62/525-142, ig. 62/525-140 
06 70 410 66 20    kzaltisk@gmail.com 

Dózsa György Általános Iskola  

Alsó tagozat: Kiszombor, Móricz Zsigmond u. 4 06 70 410 62 82 kzaltisk@gmail.com 

Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília 
Napköziotthonos Óvoda 
Kiszombor, József Attila u. József Attila u. 19. 

Hétfı - Péntek 6-17 Tel.: /Fax: 62/297-063 
kzovoda@sasip.hu 

Egyesített Egészségügyi és Szociális 
Intézmény 
Alapszolgáltatási Központ 
Kiszombor Óbébai u. 11. 

Nyitva tartás folyamatos. 62/297-074 
EESZI.KISZOMBOR@gmail.com 

Védınıi Szolgálat  
Kiszombor, Szegedi u. 2 

Hétfı-Szerda-Csütörtök-Péntek 8:30-9:30 
Önálló védınıi tanácsadás 

62/297-017 
vedono.kiszombor@gmail.com 

Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 
Kiszombor, Szegedi u. 2/b. 
(a könyvtár épületében) 

Hétfı: 8:30-12:00 és 14-16 
Kedd: 14-17, Szerda 8:30-12, Csüt.: 14-16 
Pénteken nincs ügyfélfogadás 

62/297-156 
gyjsz.kiszombor@gmail.com 

Bölcsıde, Kiszombor, Kossuth u. 13. Hétfı - Péntek 6:30-17:00 62/297-070   kz.bolcsode@freemail.hu 
Fogászati ellátás 
Kiszombor, Szegedi u. 2/c 

Dr. Lázár István 
Hétfı 14:00 – 18:30, Kedd 8:00 – 12:30,  
Szerda14:00 – 18:30, Csüt. 8:00 – 12:30,  
Péntek iskolafogászat. 

 Dr. Szınyi Magdolna: 
Hétfı 8 – 12:30, Kedd 14:00 – 18:30, 
Szerda 8- 12:30, Csüt. 14:00 – 18:30,  
Péntek iskolafogászat. 

62/297-464 

Körzeti Orvosi Rendelık 
 
I.számú körzet 
Dr. Hegyes Ferenc 
Kiszombor, Szegedi u. 2. 
 
 

Rendelési idı: 
Hétfı:    9-11 és 14:45-15:45      
Kedd:     9-11 és 14:45-15:45      
Szerda :  8-11      ------           
Csüt.:      9-11 és 14:45-15:45     
Péntek:   9-11 és 14:45-15:45 
 

Rendelkezésre állási idı: Hétfı - Péntek 8-16 óráig 
Tel.: 06/202041857 

62/297-001 

II. számú körzet 
Dr. Kiss Katalin 
Kiszombor, Szegedi u. 2. 
 

Rendelési idı: 
Hétfı: 9-12, Kedd: 13-16,  
Szerda: 9-12, Csüt.: 9-12,  
Péntek: Páros héten: 9-12 
Páratlan héten: 13-16 
 

Rendelkezésre állási idı: 8-16 óráig 
Ügyelet: 16 órától másnap reggel 8 óráig 
Telefon: 06-62/433-104 
6900 Makó, Vorhand Rabbi tér 1. 
Életveszély-elhárítás a nap 24 órájában a 
Mentıszolgálat hívásával a 104-es telefonszámon. 

06-62/296-706 06 20/481 25 17 
kisskatalin@sasip.hu 
 

Községi Könyvtár Kiszombor, Szegedi u. 2/b. Hétfı: 13-17, Kedd-Péntek 8-17 62/297-012     kzkonyvtar@sasip.hu 

Kiszombor Nagyközség Polgármesteri 
Hivatala Ady Endre Mővelıdési Ház 
Kiszombor, Szegedi u. 13. 

Hétfı - Péntek 9-18, ill. rendezvényfüggı 

eMagyarország Pont Hétfı 11-18, Kedd - Péntek 10-18 

62/297-465     aemh@vipmail.hu 

Gyógyszertár, Kiszombor, Szegedi u. 2/c Hétfı - Péntek 8-16 62/297-024 

Magyar Posta Kiszombor 
Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 5. 

Hétfı - Péntek 8-16,  Szombat 8-12 (A Szerencsejáték 
Zrt. megbízásából, egyéb ügyintézés nincs.) 

62/297-790 

Rendırırs Kiszombor 
Kiszombor, Régi M. u. 2 

Hétfı - Péntek 8-16  62/525-020 

Falugazdász: Nagy Csaba 
Kiszombor, Szegedi u. 13. Mőv. Ház 

Keddenként 8-16 óráig 
(március 1-jétıl érvényes ügyfélfogadás) 

62/297-465 

Hulladékudvar Kiszombor, Óbébai út. Szerda és péntek 8-16 óráig. Szombat: 8-12 óráig  

Tőzoltóság Makó 
Makó, Vorhand Rabbi tér 1. 

 62/510-740      segélyhívó: 105, ill. 112 
makotuzoltok@gmail.com 

KISZOMBORI HÍRADÓKISZOMBORI HÍRADÓKISZOMBORI HÍRADÓKISZOMBORI HÍRADÓ Szerkeszti a Szerkesztı Bizottság. Kiadja: Kiszombor Nagyközség Polgármesteri Hivatala Ady Endre 
Mővelıdési Ház. Szerkesztı: Nagy Lırinc. e-mail: aemh@vipmail.hu. Nyomdai elıkészítés: Kiszombor, Szegedi út 13. 


