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K I S Z O M B O R  N A G Y K Ö Z S É G  Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K  I N F O R M Á C I Ó S  L A P J A  

 
AA  TTAARRTTAALLOOMMBBÓÓLL        
 

Tájékoztató a képviselı-testület üléseirıl                      1-6. old. 
A szociális törvény változásaival módosult a helyi szociális rendelet                6. old 
Pályázati kiírás a Kiszomboron mőködı társadalmi szervezetek és alapítványok támogatására     7-8. old. 
Csatornázási hírek: Közbeszerzések kiírásáról döntött a Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás        8. old. 
Iskolai hírek                                  9-12. old. 
Óvodai hírek                               12-15. old. 
Egészséghét 2011. május 2-6.                            15. old. 
Civil hírek                                 20-22. old. 
 

FIGYELEM ! 
 

 Tájékoztatjuk  az  ebtulajdonosokat,  hogy  a  
nagyközség Polgármesteri Hivatala elıtt a következı  

idıpontokban eboltás lesz: 
2011. május 3. (kedd)   1400-1700-ig 
          május 10. (kedd)   1500-1700-ig 
          május 14. (szombat) 700-900-ig 

 
 

Az oltás díja ebenként:   2.800,- Ft (az Állatorvosi Kamara által meghatározott díj.) 
      (háznál oltás plusz kiszállási díjjal jár) 

Új oltási könyv: 200,- Ft 
Az új sorszámos eboltási könyvet kérjük, hozzák magukkal!  
 

ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTII  HHÍÍRREEKK        
 

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

Tájékoztató a képviselı-testület üléseirıl 
 

Februári soros ülését 22-én, kedden tartotta a település képviselı-testülete. Elsı napirenden a polgármesteri 
jelentés volt, melyben az alábbiakról tájékoztatta a képviselıket: 
 

„Január 26-án a VÁTI helyszíni pénzügyi és mőszaki ellenırzést tartott az orvosi rendelı felújítása kapcsán. 
Január 27-én a mikrotérségek vezetıinek fórumán voltam Makón. Ezen a napon a makói rádió interjút kért a 
LEADER-pályázatainkról, a Vályogos-tóról, illetve a Helytörténeti Győjteményrıl. Délután Szegeden voltam a 
Hulladékgazdálkodási Társulás ülésén.  
Január 31-én Makón sószobát néztünk meg.  
Február 2-án intézményvezetıi értekezletet tartottunk jegyzı úrral, utána dr. Mihály Zoltánnal tárgyaltunk a 
Rónay-kúria üzemeltetésérıl. Este a honismereti kör meghívásának tettem eleget. 
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Február 8-án Makón voltam, ahová az országgyőlési képviselıasszony hívta meg a polgármestereket. Dr. 
Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelıs államtitkár a közfoglalkoztatásról tartott tájékoztatást. 
Délutánra a vállalkozókat hívták, és a vállalkozóknak tartott fórumot az ıket érintı foglakoztatási 
pályázatokról.  
Február 9-én Szegeden TÖOSZ küldöttgyőlésen voltam. 
Február 10-én Makón a Fejlesztési Tanács, a Többcélú Társulás és a Víziközmő Kft. taggyőlésén vettem részt.  
Február 11-én este a „Falucsinosító hétvégérıl” egyeztettem egy helyi civil szervezettel. 
Február 12-én szombaton Mórahalmon voltam az EGTC elnökségi ülésén, ez egy határon átnyúló gazdasági 
társaság, amibıl 4 van az országban összesen, ebbıl az egyik a mórahalmi. Határon átnyúló pályázatokat lehet 
majd írni önkormányzatoknak, vállalkozásoknak, több lehetıség nyílik majd meg.  
Február 13-án a horgászegyesület taggyőlésén voltam alpolgármester úrral.  
Február 15-én találkoztunk az ifjúság képviselıivel. Szeretnénk ifjúsági szervezetet, ifjúsági közösséget 
kiépíteni. Jelen volt Balázs Zoltán képviselı és Nagy Lırinc is a megbeszélésen. Azt beszéltük meg, hogy 
felkaroljuk ezt a kezdeményezést, és március végén minden házhoz eljuttatunk egy meghívót, amiben a fiatalokat 
egy beszélgetésre invitálunk a mővelıdési házba, megpróbáljuk elırelendíteni ezt a közösségépítı folyamatot.  
Február 16-án a VÁTI mőszaki ellenıre az iskola felújítást ellenırizte. A pénzügyi elszámolás ezt követıen 
indul. A teljes támogatási keretet fel tudtuk használni, és még áfa-kompenzációt is fogunk kapni az 
elszámoláskor, ami nem visszatérítés, csak a menet közben bekövetkezett áfa-emelés okozta költségnövekedést 
kompenzálja. 
Február 17-én Szabó Ágnes református lelkész keresett meg. Hamarosan indul az imaházuk felújítása. 
Szeretnének segítséget kérni majd a festési munkákhoz.  
Mózes János rendırırsparancsnok keresett meg, beszélgettünk az aktuális feladatokról, a mezıırökkel történı 
kapcsolattartásról, a gyalogosok úton közlekedésérıl, kocsmákról, cigarettázó gyerekekrıl kértem, hogy 
figyeljenek erre is oda.  
Február 15-én a Víziközmő Kft. és a szennyvíztársulás ülésén voltam. 
Február 21-én Ádók Jánossal és Vízhányó Ferenccel a megyei közgyőlés alelnökével tárgyaltam a Rónay-
kastély ügyében.” 
 

Döntési javaslatok tárgyalásával folytatódott az ülés.  
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerősítése” címő 

nyertes pályázat keretében a Sportcsarnok komplex energiatakarékossági fejlesztését valósítja meg. Tekintettel 
arra, hogy a felújítási munkálatok költsége eléri a közbeszerzési értékhatárt, az önkormányzat közbeszerzési 
eljárás lefolytatására kötelezett, mely nélkül a projekt nem valósulhat meg. A Képviselı-testület korábbi 
határozatában a közbeszerzési eljárás lefolytatására megbízta a Csomiber Beruházás-Szervezı és Szolgáltató 
Kft-t, jelen döntésével pedig elindította azt. 

A mezııri díj kivetésével kapcsolatban a településen növénytermesztéssel foglalkozó ıstermelık, 
vállalkozók és vállalkozások képviselıi beadvánnyal fordultak az önkormányzathoz. 
Beadványukban indítványozták, hogy az önkormányzat 2011. évtıl szüntesse meg a mezııri szolgálatot. Ennek 
indokaként kiemelték, hogy az általuk mővelt mezıgazdasági területeken olyan növényeket termelnek, melyek 
nem igénylik az ırzést, továbbá az elmúlt években nagyobb területek voltak tartósan víz alatt, gazdálkodásra 
alkalmatlanok, ırzésük felesleges. Valamint a mezıırök által ırzött területek a rendelkezésre álló létszámhoz 
képest nagyok. 

Az önkormányzat éves költségvetési rendelete alapján a mezııri járulék 0,12 Ft/m2 . A képviselı-testület a 
járulék mértékét évek óta nem emelte. Kiszomboron 6000 hektáros területen a mezei ırszolgálatot jelenleg 3 
mezıır látja el. Napi tevékenységük során együttmőködnek a rendırséggel, határrendészettel. Közös járırözés, 
illetve a társhatóságoknak történı jelzéssel több szabálysértési eljárást is kezdeményeztek, hatáskörtıl függıen, 
mind az önkormányzat jegyzıjénél, mint I. fokú szabálysértési hatóságnál, mind a bíróságnál.  

A mezııri járulék egyik alappillére az ırszolgálat mőködésének. A mőködési költségek másik összetevıje a 
központi költségvetési támogatás, melynek igénylése és leutalása évente folyamatosan történik.  

A mezei ırszolgálat fenntartásáról és az ehhez kötıdı személyi kérdésekrıl a képviselı-testület a 2011. évi 
költségvetési koncepció kapcsán már foglalkozott, és fenntartásáról határozott. 

A mezıırök foglalkoztatásával az önkormányzat 3 fı munkahelyét biztosítja. A mezıırök 
közalkalmazottak, határozatlan és egy fı határozott idejő kinevezéssel. A jogszabályok alapján a határozott 
idejő munkaviszony lejárat elıtti megszüntetésekor – ha arra a munkáltató oldalán felmerülı okból kerül sor, és 
az ırszolgálat megszüntetésérıl szóló döntés ilyen – a határozott idıre járó munkabért és juttatásokat ki kell 
fizetni a határozott idı teljes idejére.  
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Mindezek mérlegelése után a képviselı-testület a mezııri szolgálat fenntartását indokoltnak tartja és 
döntésével a fenntartás mellett foglalt állást. 

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) pályázatot hirdetett a legalább középfokú végzettségő 
álláskeresık közfoglalkoztatás-szervezı munkakörben való elhelyezkedésük támogatására. 
A foglalkoztatás kezdete 2011. április 1., vége szeptember 30. 

A Makói Kistérség Többcélú Társulása pályázatot nyújt be közfoglalkoztatás-szervezık foglalkoztatásának 
támogatására, melyben a társulás tagjai partnerként szerepelnek. Sikeres pályázat esetén Kiszombor 1 fı 
munkabérének, valamint járulékainak összegét nyerheti 6 hónapos idıtartamra. 

A képviselık a pályázati lehetıség kihasználása mellett döntöttek, és csatlakoztak a többcélú társulás 
pályázatához. 

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 közhasznú munkavégzés támogatása helyett hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás támogatásával a 
közérdekő célokat programszerően támogatja a kormány. A támogatás célja, hogy a hátrányos helyzető, 
elsısorban bérpótló támogatásra jogosult álláskeresık részére hosszabb idıtartamú foglalkoztatási lehetıséget 
nyújtson az önkormányzatok közfeladatainak ellátásában való részvétel útján.  Az önkormányzatok támogatást 
kaphatnak kötelezıen ellátandó, illetve önként vállalt a lakosságot vagy települést érintı feladatok ellátására 
vagy közhasznú tevékenység folytatására. 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 a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Makói 
Kirendeltségével egyeztetésre került, mely alapján Kiszombor önkormányzata összesen legfeljebb 15 fıt 
alkalmazhat 2011-ben napi 6 órában, 6 hónap idıtartamban. Az önkormányzatnak ehhez 2 006 000 forint 
önerıt kell biztosítania. A pályázatot az idei évben csak egy alkalommal nyújthatja be az önkormányzat. 

A képviselık döntése alapján 2011. március 1-tıl augusztus 31-ig terjedı idıszakra 7 fı, április 01-tıl 
szeptember 30-ig 8 fı hosszú idıtartamú közfoglalkoztatott költségeinek biztosítására nyújtja be pályázatát. 

A településen tervezett gyalogátkelıhelyek létesítését vizsgálva a képviselı-testület elızı ülésén döntött, 
arról, hogy a Szent István tér – Móricz Zs. u. keresztezıdés; Szent István tér – József Attila utca keresztezıdés, 
valamint a Nagyszentmiklósi utcán a Szent István szobor és a Templom tér közötti csomópontokban kíván 
gyalogátkelıhelyet létesíteni, továbbá ezek tervezési költségeire ajánlatokat kért. Jelen ülésen a beérkezett 
árajánlatokból kiválasztották a terveket készítı vállalkozót. Ez alapján a terveket a KÖVIMET Mérnöki 
Tervezı és Szolgáltató Bt. 400.000,- Ft + áfa, összesen bruttó 500.000,- Ft tervezési díjért készíti le. 

Az általános iskola felújítási pályázatában - többletpontért, azaz a biztosabb sikerek érdekében – az 
önkormányzat sószoba kialakítását vállalta. A nyertes pályázat kivitelezése során ez meg is történt, viszont a 
szoba sóval történı „berendezése” nem volt a pályázat része, azt az önkormányzat saját költségvetésébıl 
finanszírozza. Erre kért árajánlatot, mely alapján a testület döntött arról, hogy a Szolárium Szerviz Kft. 
484.000,- Ft + áfa összegő árajánlatát fogadja el.  

Az ülés délutáni napirendje volt a szomszéd településekkel, Ferencszállással és Klárafalvával társulásban 
mőködtetett intézmények (Kiszombori Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Szociális 
Alapszolgáltatás és Gyerekjóléti Szolgálatot Ellátó Szervezeti Egység, Kiszombori Mikrotérség Karátson 
Emília Óvoda, Dózsa György Általános Iskola Iskolafenntartó Társulás) 2011. évi költségvetésének tárgyalása 
és elfogadása.  

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete január 25-i ülésén a 2011. évi költségvetési 
rendelettervezet elsı változatát megtárgyalta. Jelen ülésen második változatát fogadta el, mely már tartalmazza 
az önkormányzat és intézményeivel elızetesen folytatott egyeztetéseken felmerülı, a mőködéshez szükséges 
összes költségvetésbe épülı tételt.  
 

Márciusi ülését a megszokottól eltérıen nem a hónap utolsó keddjén, hanem április 5-én tartotta a település 
képviselı-testülete. 

Az ülés a rendırség tájékoztatójával kezdıdött, melyen a rendırség részérıl megjelent Gachályi Béla rendır 
alezredes a Csongrád Megyei Rendır Fıkapitányság Hivatalának vezetıje, Palicz András rendır alezredes, a 
Makói Rendırkapitányság vezetıje és Mózes János rendırszázados, a Kiszombori Rendırırs megbízott 
parancsnoka. A testületnek elküldött írásos anyag ismeretében képviselıink személyesen is feltehették 
kérdéseiket a rendıri vezetıknek. 
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Palicz András tájékoztatta a képviselıket a rendırség általános helyzetérıl, 2011. évi lehetıségeikrıl, 
szervezeten belüli változásokról. A kiszombori ırs vezetıje az ırs mőködésének helyi vonatkozású 
információival szolgált. Ezt követıen képviselıi kérdésekre válaszoltak. 

Közérdeklıdésre számot tartó információ a helyi rendırség elérhetıségének módja. Több jelzés érkezett 
arról, hogy telefonon nem érhetı el a kiszombori ırs. Válaszként megtudtuk, hogy amennyiben rendırt 
kívánnak hívni, vagy oda bejelenteni valamit, mindenképpen érdemes a központi 107-es számot hívni. Ez a 
hívás Makóra fut be, ahonnan koordinálják a járırök mozgását, és igen hatékonyan, gyorsan tudnak a kívánt 
helyszínre rendırt küldeni. Ezzel ellentétben, amennyiben közvetlenül a kiszombori ırsöt hívják, elıfordulhat, 
hogy a szolgálatban lévı rendır külsı helyszínen lát el feladatot, és nem érhetı el vezetékes telefonon. Emiatt 
fontos, hogy a 107-es hívószámnak elsıbbsége legyen.  

Mózes János tájékoztatta a képviselıket, hogy a hozzájuk érkezı jelzéseknek, igényeknek eleget téve, 
rendszeresebben fogják mérni kiszombor belterületén a sebességhatárok betartását, illetve akciójelleggel fogják 
figyelmeztetni az úttesten gyaloglókat, továbbá ellenırizni a kerékpárosokat (alkoholfogyasztást). Kérik 
mindenki toleranciáját a nagyobb szigor miatt, saját biztonságunk érdekében van szükség az akciókra. 

Megtudhattuk azt is, hogy szervezés alatt áll egy Polgárır szervezet, mely a Rendırség és a helyi kisebbségi 
önkormányzat együttmőködésével valósulhat meg. 

A beszámoló végén a képviselı-testület az elızı évi költségvetés terhére még az év végén megvásárolt 
benzinjegyek átadásáról döntött, mely a helyi járırözési feladatok költségeit hivatott támogatni 645 000 
forinttal. 

Állandó napirend a polgármesteri beszámoló, az elızı ülés óta eltelt idıszak munkájának ismertetésével. 
 

„Március 1-jén a Szennyvíz Társulás Intézı Bizottságának ülésén voltam. 
Március 3-án falugyőlést tartottunk a mővelıdési házban. 
Március 4-én kormánymegbízott hívta meg a polgármestereket. Bemutatták a kormányablakot, és pályázatokról 
kaptunk tájékoztatást a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtıl. 
Március 5-én remek óvodabálon vettem részt. 
Március 7-én a kastély ügyében tárgyaltunk szakemberekkel Kiszomboron. Ezen a napon átvettük a sószobát. 
Délután a Sportcsarnok tervezıjével konzultáltunk. 
Március 8-án 17 órától polgári védelmi felkészítést tartottunk a tanácsteremben. Nagyon sokan elfogadták a 
meghívásunkat. Akik megjelentek, nagyon jónak tartották a kezdeményezést. Április 19-ére szervezünk egy 
polgári védelmi gyakorlatot. Lesz szivattyúzási gyakorlat, egy átereszt ki fogunk cserélni, ill. egy ház 
homokzsákolását gyakoroljuk.  
Március 11-én Makón a Többcélú Társulás ülésén vettem részt. 
Március 14-15-én voltak a 1848-49-es eseményekre emlékezı ünnepségeink. A népdaléneklési verseny nagyon 
jól sikerült. 15-én a felsı tagozatosok adták a mősort, nagyon szép mősort láthattunk.  
Március 16-án intézményvezetıi értekezletet tartottunk.  
Március 17-én Ottmár László a DÉMÁSZ kapcsolattartója volt nálam.  
Március 16-án megkezdıdtek a sarki fórumok, ezt a másik héten folytattuk. 
Március 18-án Makón Védelmi Bizottsági ülésen vettem részt Süli Jánossal. 
Március 19-én Kaposvári Péter a MÁV szegedi igazgatója keresett meg a vasútállomások miatt. 
A március 21-ei héten is volt három sarki fórum. Eredményesek voltak a fórumok.  
Március 23-án rendkívüli testületi ülés volt. 
Március 24-én a szennyvíztársulás ülésén voltam. 10 órától a tervezett gyalogátkelıhelyek létesítése miatt 
helyszíni bejáráson voltam. Jelen volt a közlekedés felügyelet, rendırség, Közútkezelı Kht.-tól képviselı, a 
tervezınk és Gábor Vilmos.  
Március 29-én Budapesten voltam a TÖOSZ küldöttgyőlésén.  
Március 30-án Szociális Bizottsági ülés volt. Utána gyermekvédelmi konferencia. 17 órától az Ifjúsági és Sport 
Bizottság ülésén vettem részt. 
Március 31-én a Rónay-kastélyról tárgyaltunk a megyei közgyőlés alelnökeivel.  
Április 2-án, szombaton ifjúsági fórumon vettünk részt. Azt hiszem, 14-en voltak összesen. Voltak felnıtt korúak 
is. Reméljük, elindul egy folyamat.” 
 

A településrendezési terv módosítása folyamatban lévı munkája a képviselı-testületnek. A Tér-Idı Mőterem 
Bt. a terv módosításának munkafázisairól folyamatosan tájékoztatja a képviselı-testületet, akik véleményezik, 
ill. további kiegészítéseket, módosításokat kérnek, kérhetnek. 
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A mindenkori önkormányzat egyik legfontosabb feladata a település fejlıdési irányának meghatározása, ezen 
belül a fejlesztési célok kijelölése. Ezek mentén lehet tervezni, pályázati forrásokat elnyerni.  

A fejlesztési elképzelések egy része hosszú távra határoz meg feladatot, de középtávra és rövidtávra szóló 
elemeket is meg kell határozni. A település önkormányzata jelenleg is rendelkezik a ciklust még érintı 
középtávú fejlesztési koncepcióval. A cikluson túli, hosszabb, 2011-2014 közötti idıszakra vonatkozó tervét 
jelen ülésen fogadta el a képviselı-testület. 
Az Önkormányzati törvényben foglaltak szerint „a gazdasági program a képviselı-testület megbízatásának 

idıtartamára, vagy azt meghaladó idıszakra szól. A gazdasági program az önkormányzat(ok) részére helyi 
szinten meghatározza mindazon célkitőzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetıségekkel 
összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével - a kistérségi 
területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve - az önkormányzat(ok) által nyújtandó kötelezı és önként vállalt 
feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza különösen: a fejlesztési 
elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elısegítését, a településfejlesztési politika, az adó politika 
célkitőzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat” 

„A gazdasági programot a képviselı-testület az alakuló ülését követı hat hónapon belül fogadja el, ha az 
egy választási ciklus idejére szól. Ha a meglévı gazdasági program az elızı ciklusidın túlnyúló, úgy azt az 
újonnan megválasztott képviselı-testület az alakuló ülését követı hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és 
legalább a ciklusidı végéig kiegészíteni vagy módosítani.” 

Fentiek alapján összeállított gazdasági terv egy rövid részletét közöljük, mely röviden összegzi a 
legfontosabb feladatokat. 

„A Képviselı-testület által kiemelt elvek a feladatellátás során: 
- fejlesztésorientáltság 
- pályázati támogatások felkutatása, eredményes pályázással az erıforrások növelése 
- települési értékteremtés 
- az intézményi mőködıképesség megırzése 
- stabil gazdálkodás 
- színvonalas, ügyfélközpontú közszolgálati munka, az ügyintézési teher csökkentése 

 

A pályázatok nyújtotta pénzforrások bevonásával az alábbi fejlesztések szükségesek: 
- a falu teljes körő szennyvízcsatornázása 
- az utak felújítása 
- a járdaprogram folytatása 
- a Sportcsarnok épületének komplex energiatakarékossági fejlesztése 
- megújuló energiaforrások bevonásának megvizsgálása 
- önkormányzati csapadékvíz-elvezetı csatornák felújítása, karbantartása 
- Rónay-kastély hasznosítása 
- ivóvízminıség-javító program 
 

Szociális segély helyett fontosabb feladatunk a munkahelyek teremtése, szükséges folytatnunk a 
közmunkaprogramot is. 
Nagy hangsúlyt kell helyezni az egyházakkal és a településen mőködı civil szervezetekkel való 
együttmőködésre, a kapcsolataink továbberısítésére, kiemelten kell kezelni az ifjúság ügyét.” 

 

A program teljes szövege terjedelme miatt az újság hasábjain nem jelentethetı meg, de olvasható a 
www.kiszombor.hu honlapon. 

A helyi önkormányzatokról szóló törvény rögzíti, hogy a képviselı-testületek az alakuló ülésüket követı fél 
éven belül felülvizsgálják, megalkotják a szervezeti és mőködési szabályzatukat. 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı legutóbb a 2010. október 14-én az alakuló ülésén, 
elsısorban a képviselık létszámához, a bizottságokhoz kötıdı aktualitások miatt módosította SZMSZ-ét. 

Az alakuló ülést követı féléves idıintervallum alatt hatályba léptek olyan jogszabályok, amelyek a 
jogszabályszerkesztésben is jelentıs, új formai követelményeket támasztottak a helyi rendeletekkel szemben. 
Az új SZMSZ tervezete ezek figyelembevételével készült el, melyet képviselıink elfogadtak, így hatályba lépett 
az új, módosított szabályzat. 

A közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évben alkotott törvény 2008. április 1-
jével lépett hatályba. Hatálya kiterjed minden államháztartáson kívülre nyújtott pénzügyi támogatásra. A 
törvény hatálya alá tartoznak a helyi önkormányzati támogatások is. Ennek értelmében a település 
önkormányzata pályázat útján tud támogatást nyújtani az önkormányzati rendszeren kívül mőködı 
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szervezeteknek. E pályázati kiírásról minden évben dönt a képviselı-testület és nyilvánosságra hozza. A 
pályázat teljes anyagát a Pályázati hírek rovatban, az újság 7. oldalán találják. 

„A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” címő felhívására a 
Dózsa György Általános Iskola által benyújtott „Informatikai infrastruktúra fejlesztése a kiszombori Dózsa 
György Általános Iskolában” tárgyú pályázat támogatást nyert.  A megvásárolni kívánt eszközök értéke eléri a 
közbeszerzési értékhatárt, ezért a település önkormányzata egyszerő közbeszerzési eljárás lefolytatására 
kötelezett. A közbeszerzési eljárás lefolytatására a SZMI Mérnöki Iroda Kft. 300.000 Ft + áfa összegő 
árajánlatot tett, melyet a képviselı-testület elfogadott. 

A tavalyi év végén a település képviselı-testülete napirendre vette a Kiszombori Falunapok idıpontjának 
kérdését. Az utóbbi évek kiszámíthatatlan, rossz idıjárása miatt felmerült annak módosítása. Decemberi ülésén 
a szeptember harmadik hétvégi idıpontot július utolsó hétvégéjére módosította a képviselı-testület. Idén ez 
július 30-31-ére esik. Ebben az idıpontban lesz a település legnagyobb szabadtéri rendezvénye, ami idén nem 
viseli a falunapok elnevezést. Errıl bıvebben olvashat az újság 6. oldalán. 
 

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

A szociális törvény változásáról 
A szociális törvény változásaival módosult a helyi szociális rendelet 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 2011. 
január 1. napjától felhatalmazást ad a települési önkormányzatok részére, hogy a bérpótló juttatásra jogosult 
személyek részére a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében elıírt részletes szabályokat rendeletben 
szabályozza. 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. április 5-i ülésén módosította az egyes 
pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 3/2008.(I.30.) KKÖT rendeletét. 
A módosítás alapján a bérpótló juttatás megállapításának, valamint folyósításának feltételeként – a bérpótló 
juttatás egyéb feltételeinek megfelelı - jogosult kérelmezı, vagy az ellátásban már részesülı személy (a 
továbbiakban: bérpótló juttatásra jogosult személy) köteles lakókörnyezetének rendezettségét biztosítani. 
A bérpótló juttatásra jogosult személy lakókörnyezetét abban az esetben kell rendezettnek tekinteni, ha 

a) a főfélék magassága nem haladja meg a 20 cm-t, 
b) a gyomnövények mennyisége a hasznosítható terület 20%-ánál nem foglal el több területet és a 

magasságuk nem haladja meg a 20 cm-t, 
c) nincs 120 liter mennyiségnél (győjtıedényzet mérete) több háztartási hulladék az udvaron sem 

szétszórt, sem felhalmozott állapotban, 
d) a háziállatok tartása esetében e célra megfelelıen kialakított hely áll rendelkezésre, melynek a 

tisztasága is megfelelı, nincs nyoma rágcsálóknak és légyinváziónak, nem folyik szét az udvaron a 
trágyalé, 

e) a kerítés olyan állapotú, amely megakadályozza az állatok elkóborlását és a kisgyerekek járdára vagy 
utcára kiszaladását, és a településkép rendezettségét mutatja, 

f) a tüzelınek való rendezett formába van felhalmozva, 
g) a ház elıtti belvízelvezetı-csatornarendszer tiszta, a csapadékvíz lefolyását háztartási hulladék, 

építési törmelék, föld és növények sem akadályozzák, és 
h) a ház elıtti növényzet nem akadályozza a forgalmat és a kilátást az úttestre. 

 

A rendeletben elıírt feltételek teljesülését a kérelem benyújtását követıen a határozathozatal elıtt, valamint azt 
követıen folyamatosan ellenırzi a Polgármesteri Hivatal ügyintézıje, helyszíni szemle, illetve 
környezettanulmány lefolytatásával.  
Az Szt. 34. §-a alapján nem állapítható meg, illetve meg kell szüntetni a bérpótló juttatásra való 
jogosultságát annak a személynek, aki lakókörnyezetét felszólítás ellenére sem rendezi. 
 

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

Kiszombori Közösségi Nap - 2011. július 30-31. 
Új, nyári idıpontban Kiszombor legnagyobb szabadtéri rendezvénye 

 

Tavaly év végén a település képviselı-testülete napirendre vette a Kiszombori Falunapok idıpontjának 
kérdését. Az utóbbi évek kiszámíthatatlan, rossz idıjárása miatt felmerült annak módosítása. Decemberi ülésén 
a szeptember harmadik hétvégi idıpontot július utolsó hétvégéjére módosították a képviselık.  
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Ez év elején, a település költségvetésének megalkotása során, egyre pontosabb költségvetési számok láttán, 
mind biztosabbá vált, hogy a falunapokra nem tud költségvetést biztosítani, ill. pályázati forrás sem adódott. 
Ennek okán újból a képviselı-testületi ülés napirendjére került a falunapi rendezvény. Felmerült annak 
lehetısége is, hogy 2011-ben költségvetés hiányában elmarad. Hosszas vita és mérleglés után a képviselık a 
rendezvény megtartása mellett döntöttek. Döntésükkel állást foglaltak amellett, hogy egy nagy, közösségi 
rendezvényre mindenképpen szüksége van a településnek, ahol és amikor kötetlen keretek között 
szórakozhatnak, találkozhatnak, élhetnek közösségi életet, mely a faluközösségre fejlesztıleg hat. Az anyagi 
korlátok viszont nyilvánvalóak. A szervezés mikéntjét meghatározóak. Ezért, mindamellett, hogy megszavazták 
a rendezvény megtartását, az a javaslat hangzott el, hogy idén ne falunapként szerepeljen a rendezvények 
sorában. Az eddigi falunapok egy jellemzı arculattal, küllemmel rendelkezett, sok olyan eleme volt, ami idén 
nem biztosítható. Ezért úgy határoztak, hogy a célt, a szándékot legjobban kifejezı néven, „Kiszombori 
Közösségi Napként” szervezıdik az esemény.  

A Kiszombori Közösségi Nap, mint neve is mutatja, településünk minden közösségét igyekszik bevonni, 
fellépıi szinte kizárólag helyiek közül kerülnek majd ki. Kiszombor aktív közösség, sok kulturális és 
szabadidıs csoporttal, amatır zenekarokkal. Szerencsére nem okoz gondot egy mozgalmas, tartalmas nap 
produkciókkal való feltöltése.  

Most, a jelen gazdasági helyzetben van talán a legnagyobb szükség arra, hogy részvételükkel, 
megjelenésükkel támogassák a helyi közösségnek szervezett rendezvényt. Együtt, a saját produkcióinkból, 
magunknak szervezünk egy szép nyári hétvégét. Minden kiszomborinak ott a helye! Reméljük, találkozunk 
július 30-31-én! 
 

PPÁÁLLYYÁÁZZAATTII  HHÍÍRREEKK        
 

PPÁÁLLYYÁÁZZAATTII  KKIIÍÍRRÁÁSS  AA  KKIISSZZOOMMBBOORROONN  MMŐŐKKÖÖDDİİ    
TTÁÁRRSSAADDAALLMMII  SSZZEERRVVEEZZEETTKK  ÉÉSS  AALLAAPPÍÍTTVVÁÁNNYYOOKK  TTÁÁMMOOGGAATTÁÁSSÁÁRRAA  

 

Pályázati kiírás 
a Kiszomboron mőködı társadalmi szervezetek és alapítványok támogatására 

 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete támogatni kívánja a település területén mőködı 
társadalmi szervezeteket, egyházakat, alapítványokat, hogy ezzel is hozzájáruljon a település lakossága érdekében 
végzett tevékenységükhöz. 
 

I. A pályázaton való indulás feltétele: 
• települési mővelıdési, sport, érdekvédelmi közéletben való aktív részvétel, rendezvények szervezése, 

maradandó értékek létrehozása, illetve a közösség érdekében végzett egyéb tevékenység, mely alkalmas 
arra, hogy hozzájáruljon a településen élık életminıségének javulásához, öregbíti a település jó hírét, 
továbbá hitelesen képviseli és támogatja a Képviselı-testület általános célkitőzéseit. 

• legalább egy éve mőködik a településen (legalább egy éve jogerısen bejegyezték) 
• a pályázó társadalmi szervezet/alapítvány pályázatát, a kötelezı adatokat, illetve mellékleteket a 

pályázatra nyitva álló határidın belül nyújtja be. 
 

II. A pályázat kertében nem támogathatók: 
1. azon szervezetek/alapítványok, amelyek a támogatást nem a megállapodásban foglaltak szerint 

használták fel és a szerzıdés ilyen irányú módosítását nem kezdeményezték. 
2. politikai tevékenységet folytató szervezetek, pártok 
3. azon szervezetek/alapítványok, melyek a pályázatra nyitva álló határidın túl nyújtották be pályázatukat, 

illetve azon szervezetek/alapítványok, melyek hiánypótlásukat a rendelkezésre álló határidın belül nem 
pótolják 

4. azon szervezetek/alapítványok, amelyek pályázati dokumentációja nem tartalmazza a pályázat által 
kötelezıen elıírt adatokat, mellékleteket, és ezen adatokat a hiánypótlásra nyitva álló határidı belül nem 
pótolják 

5. azon társadalmi szervezetek/alapítványok, melyek tevékenységét pályázaton kívül, együttmőködési 
megállapodás keretében támogatja a Képviselı-testület, 

6. azon szervezetek/alapítványok, amelyeknek lejárt köztartozása van. 
 

III. A pályázaton felosztásra kerülı keretösszeg: 
az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 6/2011. (II. 23.) KNÖT. rendelet határozza meg. 
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IV. A pályázó adatairól a mellékelt pályázati adatlapon nyilatkozik. 
Az adatlap letölthetı a www.kiszombor.hu honlapról vagy átvehetı személyesen a Polgármesteri Hivatalban 
 

V. A pályázat kötelezı mellékletei: 
• a pályázó szervezet/alapítvány tevékenységének rövid ismertetése 
• a tárgyévi tervezett költségvetése, az összeg tervezett felhasználása (Tételes bevételek és kiadások) 
• beszámoló a tárgyévet megelızı év teljes költségvetésérıl 
• rövid beszámoló és értékelés az elızı évi tevékenységrıl, a pályázó szervezet/alapítvány elızı évben 

megvalósult költségvetésének ismertetése, és abban az önkormányzati támogatás felhasználásának 
részletes kimutatása 

• a társadalmi szervezet/alapítvány nyilvántartásba vételérıl szóló bírósági végzésnek az egy évnél - vagy 
ha közben változás volt, attól az idıponttól - nem régebbi egyszerő másolata 

• nyilatkozat a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. 
§-a alapján 

• hatályos alapító okirat, illetve alapszabály 
• 30 napnál nem régebbi igazolás az állami adóhatóságtól arról, hogy köztartozása nem áll fenn 

 

VI. A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja: 
A pályázatot Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének címezve, a Polgármesteri 
Hivatalba (6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.) kell benyújtani zárt borítékban úgy, hogy az 2011. május 
9. 15.00 óráig megérkezzen. 
 

VII. Kapcsolat, megállapodás, a pályázat értékelésének idıpontja: 
• A pályázók a döntésrıl 8 napon belül írásban értesítést kapnak. 
• A pályázaton elnyert pénzösszeg átutalása a Képviselı-testület támogató döntését követı támogatási 

szerzıdés megkötését követı 15 napon belül történik. 
• A kifizetés feltétele, hogy Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a támogatás 

felhasználásáról minden egyes szervezettel/alapítvánnyal külön szerzıdést köt, amelyben 
meghatározásra kerülnek a támogatott pályázati célok. A szerzıdés aláírásának végsı határideje a 
képviselı-testület döntésének kézhezvételétıl számított 15 nap. A támogatás felhasználásával 
kapcsolatban Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete utólagos elszámolási 
kötelezettséget ír elı, melynek határideje 2012. január 31. 

• A pályázó, a pályázat benyújtásával egyidejőleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy az elnyert támogatási 
összeg felhasználásának ellenırzése céljából az önkormányzat által felkért személy részére betekintési 
jogot biztosít. 

• A pályázatok bontását a Képviselı-testület Pénzügyi, Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és 
Ellenırzı Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) végzi 2011. május 10-én. A pályázat benyújtására 
nyitva álló határidın belül benyújtott pályázatok tekintetében a formailag hiányos pályázat benyújtóját a 
Bizottság 8 naptári napos határidıvel hiánypótlásra szólítja fel. 

• A támogatás odaítélésérıl a Képviselı-testület dönt a Bizottság véleményének ismeretében, 2011. 
május 31-ei rendes ülésén. 

 

CCSSAATTOORRNNÁÁZZÁÁSSII  HHÍÍRREEKK        
 

KKÖÖZZBBEESSZZEERRZZÉÉSSEEKK  KKIIÍÍRRÁÁSSÁÁRRÓÓLL  DDÖÖNNTTÖÖTTTT  
AA  MMAAKKÓÓ  ÉÉSS  TTÉÉRRSSÉÉGGEE  SSZZEENNNNYYVVÍÍZZCCSSAATTOORRNNÁÁZZÁÁSSII  TTÁÁRRSSUULLÁÁSS  

- sajtóközlemény – 
 

Ha sikeresek lesznek a napokban megjelenı csatornázási munkálatokra vonatkozó közbeszerzési 
eljárások, akkor az év második felében megkezdıdhetnek a tervezési és kivitelezési munkálatok a 
Társulás településein. 
 

A Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás Társulási Tanácsa 2011. március 16-i és 24-i ülésén 
döntött a csatornázási munkák közbeszerzéseinek jóváhagyásáról. A Társulás a tavaly lefolytatott 
eredménytelen közbeszerzéseket követıen mőszaki és közbeszerzési szempontból is átdolgozta az ajánlattételi 
felhívásokat, azok így megkapták a Közremőködı Szervezet jóváhagyását.  
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Ez azt jelenti, hogy a napokban megjelenhetnek az ajánlati felhívások az Európai Unió TED nevő 
közbeszerzési honlapján (http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do) és a magyar Közbeszerzési Értesítıben 
(http://www.kozbeszerzes.hu/nid/KE). 

A Társulás két közbeszerzési eljárásban, összesen 4 szerzıdés megkötésére vár ajánlatokat 2011. május 12. 
napjáig: 
• Makó és a mőszakilag elválaszthatatlan Apátfalva és Magyarcsanád települések csatornázására (a becsült 

érték nettó 7.277.204.000 Ft),  

• Földeák település csatornázására (a becsült érték nettó 1.258.352.000 Ft),  

• Kiszombor település csatornázására (a becsült érték nettó 1.317.624.000 Ft)  

• Maroslele település csatornázására (a becsült érték nettó 1.089.464.000 Ft).  
 

A most meghirdetett közbeszerzési eljárások eredményessége esetén így - a már leszerzıdött szolgáltatásokkal 
és a kivitelezés alatt álló makói rekonstrukciós munkarésszel együtt - a teljes 14,1 milliárdos költségvetés több 
mint 75%-át fedik majd le szerzıdések idén júniusra. 
A mostani közzétételt remélhetıleg áprilisban újabbak követhetik, mikor a jelenleg még mőszaki-szakmai 
egyeztetés alatt álló szennyvíztisztító telep bıvítésére és az üzemeltetéshez szükséges gépek beszerzésére 
irányuló két közbeszerzés indul majd útjára.  

  
  
  
IISSKKOOLLAAII  HHÍÍRREEKK        

 

A Víz Világnapja 
 

A Víz Világnapja alkalmából az apátfalvi Dózsa György Általános Iskola kistérségi természetismeret versenyt 
rendezett, melyen hat iskola közel 120 tanulója vett részt. Iskolánkat 16 alsó és 10 felsı tagozatos tanuló 
képviselte, a kiírásnak megfelelıen. A kicsik egyénileg, a nagyok csapatban adtak számot tudásukról. 
Az alsós feladatsorok játékos formában felölelték az egész éves tananyagot, mind a négy évfolyamon. Így 
számot kellett adniuk a gyermekeknek az állat- és növényvilággal, az egészséges életmóddal, közlekedéssel, 
idıjárással és nem utolsósorban a vízzel kapcsolatos ismereteikrıl.  
A felsısök is játékos formában bizonyíthatták felkészültségüket, de nem egyénileg, hanem csapatban. Itt sem 
csak a víz volt a központi téma, hanem komplex természetismerettel kapcsolatosra volt szükség a feladatok 
megoldásához.  
Amíg az eredményhirdetésre vártunk, a kedves megvendégelés után az iskola könyvtárában egy kisfilmet 
nézhettünk meg a Föld vízkészletérıl. Tájékoztatást kaptunk a kistérség ivóvízellátásáról, az ivóvíznyerés 
módszereirıl. Megismerkedhettünk a korszerő szennyvíztisztító mőködésével. 
Eredmények: 

Víz Világnapi tanulmányi verseny 
alsó tagozat (2011. 03. 22.) 

 

1. évfolyam: 
 

3. Farkas Viktória (1. b) 
4. Horváth Gábor (1. b) 
indult még: 
Kohányi Attila (1. a) 
Kenyeres Áron (1. a) 

2. évfolyam: 
 

1. Chikán Lili (2. a) 
4. Tenczer Franciska (2. b) 
5. Lele Bernadett (2. b) 
indult még: 
Petrik Réka (2. a) 

 

3. évfolyam: 
Kerekes Márk (3. a) 
Varga Pál (3. a) 

4. évfolyam: 
4. Matuszka Eszter (4. b) 

 

Felkészítık:  
Bali Nándorné, Moldován Orsolya, Bán Nóra, Vajdáné Bárdi Magdolna, Burai Vilmosné, Vízhányó Mária, 
Sinka Józsefné 
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felsı tagozat (2011. 03. 22.) 
 

5 - 6. évfolyam csapatverseny 1. hely 
Hıgyes Tamás (5. b) 
Scherer Ákos (5. b) 
Veréb Csenge (6. a) 
Bíró Sámuel (6. a) 
Repcsák Péter (6. a)  

7- 8. évfolyam csapatverseny 1. hely 
Pipic Dominik (7. b) 
Pap Nóra (7. a) 
Tokai Renáta (8. a) 
Papp Máté (8. a) 
Fejes Roland (8. b) 

 

Felkészítık:  
Halkik János, Háló Sándor, Szabóné Vígh Erzsébet, Baloghné Papós Borbála, Kerekes János, Rácz Géza 
 

Szép eredményekkel és új ismeretekkel gazdagodva tértünk haza. 
Sinka Józsefné 

 

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

Informatika versenyeredmények az általános iskolából 
 

Informatikaoktatásunk – amely már az elsı osztálytól történik – csúcsát a versenyek jelentik, melyre 
tanulóink heti két szakköri órában készülnek az irányításom alatt. Évekre visszamenıleg szép eredményekkel 
büszkélkedhetünk. Az utóbbi 4 évet tekintve, minden évben van országos döntıbe jutott versenyzınk, valamint 
tavaly próbaképpen a 8-os tanulóimmal megoldattam „éles” körülmények között – májusban – a középszintő 
érettségi feladatait. Mindkét tanulóm 4-es vizsgaeredményt ért el! 

Az idei versenyeredményekrıl úgy tudok beszámolni, hogy a versenyek még egy része tart. 
A Kozma László Országos Informatika Verseny alkalmazói kategóriájában 900 induló közül Veréb Csenge 

és Molnár Botond a 6. évfolyamból, Debreczeni Márk és Rácz Máté a 8. évfolyamból jutott a Bács-Kiskun-, 
Békés- és Csongrád megyék regionális döntıjébe. A március 19-ei fordulón mindannyian jól szerepeltek, 
esélyesek a Százhalombattán megrendezendı országos döntıre. A pontos eredmények április végére várhatók. 

A térségi IV. Almási Informatika Versenyen közel 100 felsı tagozatos diák mérte össze erejét 5 iskolából. 
Az iskolák összesített versenyét a kiszombori Dózsa György Általános Iskola nyerte, megelızve a makói Kálvin 
Általános Iskolát, az Almási Általános Iskolát, a József Attila Gimnáziumot, és a földeáki Návay Általános 
Iskolát. Az egyéni eredményeket tekintve a következı helyezések születtek: 
5. évfolyamon Zombori Ádám 3. hely, Budai László 5. hely 
6. évfolyamon Veréb Csenge 1. hely, Túri Roland 6. hely 
7. évfolyamon Pipic Dominik 1. hely 
8. évfolyamon Debreczeni Márk 2. hely, Rácz Máté 3. hely 

Mindkét versenyen az eredmények értékét külön emeli, hogy tanulóink ellenfeleinek többsége informatika 
tagozatos iskolákból kerül ki. 

Bízva tanulóim töretlen lelkesedésében, és abban, hogy az elvégzett kemény munka meghozza gyümölcsét, 
remélem a továbbiakban is hasonló eredményekkel erısíthetjük iskolánk és településünk jó hírét! 
 

Nagy Róbert (felkészítı tanár) 
 

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

Mottó: „Az egészség nem minden,  
de az egészség nélkül minden semmi.”  

/Schgenhaner/ 

Egészségnap – 2011.  
 

 2011. március 19-e különleges nap volt a kiszombori Dózsa György Általános Iskolában. Nos, nem csak 
azért, mert szombat lévén mégis az iskolában tartózkodtunk, és nem is azért, mert a várva várt József nap nem 
hozta meg a hozzánk főzött reményeket, vagyis a tavaszi meleget, hanem azért, mert megrendezésre került az 
elsı Egészségnap. Ezen a napon négy állomáson keresztül kaptak ízelítıt a gyerekek többek közt – egészséges 
életmódról, a tisztálkodás fontosságáról, a különleges ízekrıl és arról is, hogy az egyik legnagyobb kincsünk a 
Földön az ivóvíz. Az évfolyamokat szülık kísérték állomásról – állomásra, ahol a felkészült pedagógusok 
interaktív elıadásokkal várták ıket.  
 

 Elsı állomás:  
Itt elıször egy hajápolásról és kézmosásról szóló gyorskvízt kellett megoldani a csapatoknak. Ezt követte egy 
elıadás, mely a haj szerepérıl, betegségeirıl szólt. Megtudhattuk azt is, hogy hány szál haja van egy egészséges 
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embernek, illetve napi hány szál elvesztése számít még átlagosnak. A második elıadás azt ismertette, hogy kb. 
mennyi baktérium tud megtelepedni a kezünkön és ezáltal a használati tárgyainkon, és hogy milyen banális 
betegségeket lehet megelızni egy egyszerő kézmosással. A harmadik elıadás a legnagyobb kincsünkrıl, az 
ivóvízrıl szólt. Szomorú volt megtudni, hogy a Földön minden hatodik ember szomjazik, és víz hiányában nem 
tud tisztálkodni. Ezentúl még az is kiderült, hogy a XXI. század legértékesebb kincse az ivóvíz, mely a világ 
egyes tájain már most luxuscikknek számít.  
 

 Második állomás:  
Az állomás témaköre az egészséges táplálkozás volt. Elıször a gyerekek az elızetesen elkészített poszterek 
alapján beszéltek az egészséges életmódról. Ezután három csoportban külön-külön totókat oldottak meg 
(fogápolás, lázcsillapítás, kullancs stb.) Majd egy egészséges napi menüt kellett a csoportoknak összeállítani. 
Végezetül banánturmixot készítettek, amelyet el is fogyasztottak. A gyerekek lelkesen, összeszedetten, örömmel 
végezték a játékos feladatokat.  
 

 Harmadik állomás:  
A gyerekek elıször néhány gondolatot meghallgattak a helyes fogápolásról és a megfelelı eszközökrıl. Ezután 
4 csoportban dolgoztak tovább. A feladatokban sorrendbe kellett tenni a helyes fogápolás lépéseit. Párosítani 
kellett az összeillı címeket a fogápolási technikákról szóló cikkekkel.  
Végül plakátot készítettek és meghallgatták egymás kiselıadásait. Igaz-hamis állításokkal rögtön tudták 
ellenırizni magukat, hogy kellıen figyeltek-e.  
 

 Negyedik állomás:  
Ezen az állomáson az egészséges alapanyagokat ismerték meg a gyerekek.  
Minden évfolyam négy csoportra osztva négy különbözı feladatot kapott. Az egyik feladat során az ételek 
elkészítésével kapcsolatos totón törhették a fejüket, egy másik – inkább gyakorlati jellegő feladat során tíz 
különbözı főszert kellett felismerniük. Bár a főszerek nevét nem mindig tudták, felismerték azt, hogy milyen 
ételben szokták érezni az aromáját. Volt még táplálkozási piramis összeállítás egy kis zöldségismerettel 
vegyítve, de legépszerőbb feladat a kóstolás volt. Bekötött szemmel ízérıl, illatáról kellett felismerniük a friss 
zöldségeket és gyümölcsöket.  
 A nap zárásaként mindenki elfogyaszthatott egy könnyő és finom ebédet, mely párolt zöldségekbıl, 
káposztasalátából és sült csirkecombból állt. Reményeink szerint ez a nap kezdete volt egy olyan folyamatnak, 
amellyel azt szeretnék elérni, hogy az itt tanuló gyerekek majd egészségtudatos felnıttekként éljék az életüket, 
és valóban tudatában legyenek minden döntésüknek, amit az egészségükkel kapcsolatban hoznak majd.  
 

Burgerné Gyulai Gabriella, Nagy György Ágnes, Baloghné Papós Borbála, Takácsné Kádár Erika  

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

 

Egészségnap az alsó tagozaton 
 

2011. március 19-e egy olyan nap volt, amikor a tanulók játékos keretek közt sajátíthatták el az egészséges 
életmóddal kapcsolatos ismereteket. Bár nekik szinte fel sem tőnt, a változatos és sokszínő játékok segítségével 
rendkívül hasznos információk birtokosai lettek. Annak érdekében, hogy kisebb csoportokban többféle feladatot 
végezhessenek el, évfolyamonként négy helyszínen, körforgásszerően foglalatoskodtak a kisdiákok. 

Az elsı évfolyamos tanítók segítségével, az egészséges alapanyagokkal ismerkedhettek meg jobban a 
gyerekek. Kádárné Varga Szabina tanítónınél a táplálékpiramis kiegészítése volt a feladat, az alapélelmiszerek 
képeit kellett a piramis megfelelı helyére tenni. A tapasztalat azt mutatta, hogy a gyerekek eléggé tájékozottak 
voltak ebben a témában. 

Ezután Moldován Orsolya tanítónı feladata következett. A diákoknak tapintás alapján kellett felismerni 
különbözı gyümölcsöket, zöldségeket, melyek egy nagy zsákban voltak összekeverve. Miután kitalálták, a 
padon csoportosították ıket megadott szempont alapján. 
A legnépszerőbb feladatnak Kiss Virág tanítónı játéka bizonyult. Asztalánál a tanulók bekötött szemmel 
kóstolhattak gyümölcsöket, zöldségeket, melyeket a kóstolás után meg is kellett nevezni. 
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A feladatok sorát Bali Nándorné egészséggel kapcsolatos tesztje zárta, mely a gyerekek meglévı ismereteit tárta 
fel. 
 A második évfolyamos tanítók feladatai az egészséges táplálkozással, a helyes étrend kialakításával voltak 
kapcsolatosak. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónı asztalánál egynapi menüt kellett összeállítaniuk a 
gyerekeknek. Ezt a feladatot színes képek és szókártyák gazdagították.  

A következı asztalnál Tóth-Rozsán Tünde tanítónı várta a diákokat csalafinta állításaival, melyekrıl a 
tanulóknak el kellett dönteniük, hogy igazak, avagy hamisak. Az osztályok többsége helyesen választott az 
állítások megbeszélésekor. 
Ezen az évfolyamon Engedi Zsuzsanna tanítónı játékos feladata volt a legnépszerőbb, a gyerekeknek illat 
alapján kellett az ételeket megnevezniük. Tippjeiket egyenként leírták papírra, és a helyes megoldásokért 
pontokat kaptak. A diákok rendkívüli lelkesedéssel igyekeztek felismerni minden ételt, és ezzel a legtöbb pontot 
elérni.  

A negyedik asztalnál Bán Nóra tanítónı képkirakója várta a tanulókat. Miután a gyerekek a kép darabjait 
összeillesztették, feltárult elıttük a táplálékpiramis, annak minden egyes részletével. Ennél az asztalnál már 
csak a táplálékok neveit kellett a megfelelı helyre tenniük. 

A harmadik évfolyamos tanítóknál a gyerekek a fogápolás témakörében tevékenykedtek. Hogy ismereteik 
minél pontosabbak legyenek Kelemen Ágnes tanítónınél egy fogsormodell és egy fogkefe segítségével 
megmutatták, átbeszélték, hogyan kell helyesen fogat mosni. Az ismeretek elmélyítéséhez kártyákat használtak, 
amelyeken a helyes lépéssor volt látható. Ezeket a kártyákat kellett megfelelı sorrendbe rakniuk a tanulóknak.  
Vízhányó Mária tanítónınél egy, a témához kapcsolódó totót töltöttek ki a lelkes gyerekcsapatok, de ezen a 
ponton ismerkedhettek meg a fogkefe feltalálásáról szóló történettel is.  

A következı helyszínen Burai Vilmosné tanítónı úgy igazította feladatait, hogy vidám és egészséges fogak 
mosolyogtak vissza a gyerekekre a kirakott puzzle darabjairól és a számok összekötése után elıbukkanó képrıl 
is.  

Az utolsó asztalnál Vajda Ágnes tanítónınél apró képeken a fürdıszobában található eszközökkel elıször 
memóriajátékot játszottak a nebulók, majd csoportosítaniuk kellett a képeket, és kiválasztaniuk a fogápoláshoz 
szükséges használati tárgyakat.  

A tapasztalatok azt mutatták, hogy a gyermekek élvezettel és örömmel vettek részt a játékos feladatokban. 
Ismereteket sajátítottak el az egészséges életmóddal kapcsolatban, és ezek az ismeretek beépültek 
mindennapjaikba is. 

Moldován Orsolya, Vajda Ágnes, Bán Nóra 

        
 

ÓÓVVOODDAAII  HHÍÍRREEKK        
 

Híreink az oviból 
Február 23-án farsangi mulatozással, hangoskodással, télsepréssel adtuk tudtára a természetnek, hogy elég 

volt a télbıl. A szülıkkel való jó együttmőködésnek köszönhetıen valósult meg ismét ez a hagyományt ırzı 
ünnep. İk a jelmezek beszerzésével, elkészítésével és finom süteményekkel tették emlékezetesebbé e napunkat.  

    
Február 25-én és 28-án a Napraforgó csoportosok dramatikus játékában vehettünk részt „A kesztyő” címő mese 

alapján. A gyermekek a már jól ismert mese szereplıinek bırébe bújva teljesen elevenné tették a történetet. 
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Március 5-én ismét báloztunk, immáron 14. alkalommal. A folyton változó világunk miatt megnehezedı körülmények 

között is fontos, hogy akik most gyerekek, azok megkapjanak mindent, felhıtlen, gondtalan óvodáséletet, gyermekkort 
éljenek meg. Ezúton is megköszönjük mindazoknak a támogatását, akik munkájukkal, a bálon való részvételükkel és 
adományaikkal segítették a „Mosolygó Gyermekarcok Alapítványt” és ezáltal a kiszombori óvodás gyermekeket.  

 

Andrási Anita, Árvarázs, Bábel Zita, Bábelné Miskolczi Zsuzsanna, Badicsné Szikszai Zsuzsanna, Balázs Róbert, 
Balázsné Márti (ÜvegTigris), Balogh Imre (Kurta Kocsma), Beinschróth Gábor, Bíró Ferenc, Bíró Sámuel, Börcsökné 
Balázs Márta, Budai Mónika, Cseh István, Demkó Dániel és Vígh Sarolta, Dénes Andrásné, Dorogi Tiborné (Gombház), 
Edit virágüzlet, Erdeiné Terzin Andrea, Ézsiás Lilla, Fekete Zsuzsanna Éva, Fodor Attila, Fodor Bálint, Gábor Zsuzsa , 
Gazsi Gábor (Írószer bolt), Geczóné Kiss Katalin, Gera János Pedró Kocsma, Haklik János, Harkai Józsefné, Horváth 
Tibor, Horváth Zoltánné, Horváthné Ács Krisztina, Hosszúné Piroska (fodrász), id. Baranyi Sándor, ifj. Baranyi Sándor, 
Jobbik Kiszombori Alapszervezete, Juhász Kálmán, Kajti Ili, Kakuja Írószer Makó, Kardiker Kft. Kiszombor, Kaszó és 
társa 2009 Bt., Kelemen Andrea, Kis Géza, Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör, Kiszombor és Vidéke Takarék 
Szövetkezet, kiszombori postai dolgozók,  Klonka Istvánné, Kocsis János (Kertészet Makó), Kocsisné Marika, Kovács 
Gáborné, Kökény Lászlóné, Makói Rendırkapitányság, Mandák Róbert, Maros Malom, Maroshús 99 Kft., Martonosi 
Tibor, Méregné Putnoki Nóra, Mészáros-Buda Tímea, Mityók Károly, Mityókné Bíró Erika, Mraznicza László, Nacsa 
Erika, Nádasdi Katalin, Nagy Endre NOVUM, Nagy Gyula, Naszradiné Balogh Edina, Németh Angéla, Németh Jánosné, 
Neparáczki Jánosné, Paku Imréné, Paku Noémi, Petrikné Simon Erzsébet, Pintér Renáta, Proko Travel Utazási Iroda, 
Romhányi Ferenc (fényképész), Rónai Ottó, Rózsa ABC, Simonné Klonka Edit, Simor Gáborné, SnowFox, Sütı Gábor 
(Fortuna Bull Net Bt), Szabó Lajosné, Szabóné Tamás Julianna, Szegvári Ernıné, Szekeres Krisztián, Szeles József, 
Szivárvány Gyógyszertár, Szőcs Gábor, Tábori Zoltán, TAPPANCS (újság), Tóth Ferencné, Tóth Józsefné, Tóth 
Könyvkiadó, Tóthné Szegvári Mónika, Török Dezsı, Urbánné Vígh Melinda, Varga Tímea (kozmetikus), Viola István, 
Vizhányó Mária Ágnes. 
 

 Ezúton szeretnénk megköszönni Szabó Attilának, hogy a nagyon jó állapotban megtartott értékes 
gyermekjátékokat, melyeket saját gyermekei már „kinıttek” behozta az ovis gyerekeknek. 
 Farkas Évának köszönjük, hogy a nevelési értekezletünkhöz kapcsolódó dokumentumfilmet 
rendelkezésünkre bocsátotta. 
 Köszönjük Szilágyi Emesének (szülı), hogy ötletével és anyagbeszerzéssel hozzájárult ahhoz, hogy 
kolleganıink egyedi „kokárdával” - azaz nemzeti színben pompázó galambokkal a blúzukon - léptek színpadra 
március 14-én. 
 

    
 

Március 7-én a tornaszobánkban „Nyenyere meséje a vörös kisdobosról” címmel zenés mesés elıadáson 
vehetett részt az ovi apraja, nagyja. A Tóth-Pál Zoltán népzenész által létrehozott mesés, interaktív játék egy 
1848-as történetet dolgozott fel népi hangszerek segítségével, mely már elıkészítette gyermekeink nemzeti 
ünnepre való hangolását. Elıször mesés hangszerismertetésbe vonták be a gyerekeket: daltanulással, 
ritmustapsolással, toborzással, meneteléssel. A mesés történetben maguk a gyerekek is szerepelhettek, és persze 
a mese tanulsága sem maradt el. Végül táncházzal és népi játékkal zárult a 45 perces vidám mősor. Az elıadás 
során megszólaltatott hangszerek voltak tekerılant (nyenyere), tárogató, dob. 
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Hagyományainkhoz híven az idén is részt vettünk a március 15-i ünnepség programjain. Március 14-én a 

mővelıdési házban megrendezett népdaléneklési versenyen mutatkozott be az óvónık kórusa, versenyen kívül 
népdalcsokrot adtunk elı. A faluszintő közös március 15-i ünneplésen pedig a Ficánka csoport adott elı ünnepi 
mősort.  

Március 22-én nem feledkeztünk el idén sem a Víz világnapjáról. Minden csoport a gyerekek életkorának 
megfelelıen szervezett játékos, érdekes tevékenységeket, kirándulásokat (Vályogos-tó, víztorony stb.) 

 

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

AZ ÉNEKLÉS LEGYEN MINDENNAPOS TEVÉKENYSÉG!  
 

„A szülık ritkán törıdnek idejekorán a zeneérzék fejlesztésével. A legtöbb gyermek nem jut hozzá, hogy 
természetesen zeneösztönét idejében foglalkoztassa. Ez pedig fejlesztés híján eltompul, az emberek többsége 

zenétlenül megy végig az életen, s még jó ha nem sejti, mit vesztett.„ (Kodály Zoltán) 
Kodály már a 20. században ekképpen nyilatkozott. Sajnos nem javult a helyzet azóta sem. Napjaink technikájából 

eredıen a gyermekek legtöbb esetben legfeljebb „gépzenét” hallgatnak. Ezek a „gyermeksanzonok” azonban nem mindig 
juttatják a gyermeket a megfelelı zenei élményhez. Sokkal inkább az énekelgetı édesanya, nagymama, akik személyes 
játékukkal érzelmileg hatnak a gyermekre. A zenei mondókák és „ölbeli” játékok fontos szerepet töltenek be az 
anyanyelvi fejlesztésben is. Ezekbıl a kétszemélyes játékhelyzetekbıl fejlıdik ki a kisgyermek éneklési kedve.  

Óvodás korban a gyermek érdeklıdését leginkább a szöveges, egyszólamú dallamok kötik le. Igénylik, hogy a dal 
elıadóját ne csak hallja, de lássa is. Csak a megfelelıen kiválasztott zene lehet építı jellegő.   

Az óvodánkban mindennapos tevékenység az éneklés, mely vidám, barátságos légkört teremt és szorongást is old. A 
közösségi érzés fejlesztésében is kimagasló szerepük van a dalos játékoknak. Egy-egy játék során a gyermekeknek 
számos alkalommal kell egymáshoz alkalmazkodniuk, türelmesen kivárni, míg rájuk kerül a sor. Ekkor szembesülnek 
azzal is, hogy melyik társuk kedveli ıket, és el kell fogadniuk mindenkit játszótársuknak, aki ıket választja. Az éneklı 
játék során fejlıdik figyelemmegosztó képességük, hiszen egyszerre kell énekelni, feladatot végrehajtani, szabályokat 
betartani, társaikra és az óvó nénire figyelni. A ritmusérzék alakulását segíti a hangszerekkel kísért dalolás. A zenei 
hallásfejlesztés az aktív éneklésen alapszik. Pl.: játékosan érzékeltetjük a magas és mély hangokat, vagy a halk-hangos 
közötti különbséget. A zenei anyanyelv szorosan kapcsolódik az anyanyelvi neveléshez is, hiszen ritmusában, 
hangsúlyaiban, hanglejtésében, szerkezetében azt követi. 

Mindezeket szem elıtt tartva és kicsit hangsúlyt adva az éneklés fontosságának, döntöttünk úgy nevelési évünk elején, 
hogy tavasszal rendezünk egy daléneklési versenyt óvodánkban az „ovi pacsirtája” címmel.  

Már hetekkel elıtte kezdıdött a készülıdés a vállalkozó kedvő gyerekek lelkesítésével, a megfelelı dalok 
megkeresésével. Majd március 28-tól 30–ig az ovirádión keresztül 3 napon át hallhattuk az ügyesebbnél ügyesebb és 
igazán szép hangú gyerekeket. A résztvevı kisgyerekek mindegyike bátorsága elismeréséül egy-egy emléklappal és 
ajándékkal is gazdagodott. Mi, óvodapedagógusok pedig képet kaphattunk a gyermekek aktuális zenei fejlettségérıl. 

A zene egyetemes, a zene utat teremthet oda is, ahová a szavak már nehezen érnek el. Kodály Zoltán is azt mondta: 
„legyen a zene mindenkié!” Igyekezzünk otthon gyermekeink mindennapjaiba becsempészni - az anyanyelvi képekben és 
szimbólumokban oly gazdag - népi mondókákat, zenei játékokat és népdalokat!   

LEGYEN A ZENE AZ ÖNÉ IS, KEDVES OLVASÓ! 
Benák Gabriella, óvodapedagógus 

    
 

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

Mindig nagy aggodalommal bocsátjuk az elsı osztályba nagycsoportos óvodásainkat, mert nem könnyő a 
helytállás ebben az idıszakban. Tud majd 45 percet ülni? Jól fogja a ceruzát? És még vagy ezer kérdést teszünk 
fel magunkban ilyenkor mi óvó nénik, de a szülık is. Legnagyobb félelmünk az átmenet a mesébıl a valóságba, 
a játékból a feladatok erdejébe. 

2011. február 15-re meghívást kaptunk a tanító néniktıl az elsı osztályba. Nagyon örültünk, hogy 
viszontláthatjuk a tavalyi év Napsugarait és Delfinjeit, és belepillanthatunk a gyerekek mindennapjaiba. 
Gyönyörő iskolában, korszerően berendezett tantermekben tanulhatnak a legkisebbek - kiváló pedagógus 
kollegák irányításával. Megérkezésünkkor megállapíthattuk, hogy mindannyian megmaradtak olyannak, 
amilyennek itt az oviban megismertük ıket: vidám, érdeklıdı, mindent tudni akaró gyerekeknek. Késıbb az 
„osztály vigyázz” elhangzásakor egyértelmően láthatóvá vált, hogy sokat nıttek, és már nem rajtunk csüngenek 
érdeklıdı tekintettel, hanem a tanító nénin. Meggyızıdhettünk, hogy ık pontosan úgy, mint ahogy itt az oviban 
mi tettük, elvarázsolták a gyerekeket egyetlen pillantással a tanulás birodalmába. A játékos feladatok egymás 
után következtek, és a 45 perc úgy elszállt, hogy észre sem vettük. Játékosan felszabadultan dolgoztak, de már 
sokkal nagyobb tudásvággyal, kitartással rendelkeznek, mint egy évvel ezelıtt. 

Tehát megnyugodhatunk mi óvó nénik és önök is kedves szülık. Gyermekeink a lehetı legjobb kezekben 
vannak itt a Dózsa György Általános Iskola pedagógusainál, mert az óvodából iskolába való átmenet a tanító 
néniknek épp oly fontos, mint nekünk. A gyerekek nagyon jól érzik ott magukat, és már csak „udvariasságból” 
vágynak vissza az óvodába. 

a Napsugár és a Delfin csoport óvodapedagógusai 

EEEESSZZII  HHÍÍRREEKK        
 

Egészséghét    2011. május 2-6. 
 

2011. május 2. (hétfı) 
900 1630 Szemészeti vizsgálat 
Vizsgálatot végzi: Bálint Optika Makó 
Szemüveg helybeni készíttetésére is lesz lehetıség. 

2011. május 3. (kedd) 
 

 
12001400 Bırgyógyászati szőrés 
Vizsgálatot végzi: Dr. Fárk Marianna 

2011. május 4. (szerda) 
900 1200 Audiológiai vizsgálat (hallásvizsgálat) 
Vizsgálatot végzi: Dr. Hartai Tamás 
 

1100 1300 Orthopediai vizsgálat 
Vizsgálatot végzi: Dr. Sohár Gellért 
Gyógyászati segédeszközök felíratására is lesz lehetıség 

1400 1700 Glaucoma szőrés  
(zöld hályog szőrés) 

2011. május 5. (csütörtök) 
800 900 Egészségi állapot felmérés 
(vércukorszint, vérnyomás, testzsír mérés) 
 

800 1000 Dietetikai tanácsadás,  
tájékoztató az egészséges táplálkozásról 

1230 Fül – orr – gégészeti vizsgálat 
Vizsgálatot végzi: Dr. Szántó Ágnes 
 

2011. május 6. (péntek) 
830 1200 Nıgyógyászati Szőrıvizsgálat 
Vizsgálatot végzi: Dr. Kovács Tibor 

 

Információ, idıpontfoglalás:  
Személyesen a Védınıi Szolgálatnál vagy tel.: 62/297-017. 

Kérjük, hogy csak abban az esetben jelentkezzen, ha valóban el tud jönni! 
 

Szeretettel várunk minden érdeklıdıt! Üdvözlettel: a védınık  
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TAVASZI PROGRAMOK A CSODAORSZÁG BÖLCSİDÉBEN 
 

Április 22-én, pénteken délelıtt testvérnapot rendezünk. Már hagyománnyá vált intézményünkben, hogy 
a húsvéthoz kapcsolódóan várjuk bölcsıdés gyermekeink testvéreit is egy közös nyuszi tojás keresésre az 
udvarunkon.  

Május 5-én délután 16 órától az anyák napja alkalmából szeretnénk az édesanyákat, nagymamákat egy 
közösen eltöltött kellemes délutánnal meglepni. Ebben Badicsné Szikszai Zsuzsanna lesz segítségünkre, aki 
Ringató címmel tart egy verses-dalos programot. 

Május 26-án, csütörtökön családi délután keretein belül szeretnénk megünnepelni a gyermeknapot. Idén, 
is mint már évek óta, meglepetésekkel készülünk, és szeretettel hívjuk, várjuk a bölcsıdés gyermekeket, 
szülıket, nagyszülıket.  

 

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

Levél az ÉdesanyáknaLevél az ÉdesanyáknaLevél az ÉdesanyáknaLevél az Édesanyáknakkkk    
 

Május elsı vasárnapja az ANYÁK NAPJA! Ez alkalomból kívánok 
NEKTEK sok- sok boldogságot, örömet, jó egészséget és sok sikert az év 365 
napján! Tudom, szükség van a jó kívánságokra, hisz nagyon szép és nehéz 
feladatokkal bízott meg Benneteket a Mindenható. A gyermeknevelés teljes 
odaadást, feltétel nélküli szeretetet, türelmet és bölcsességet kíván. Kérlek 
Benneteket – ha csak lehetséges – ne vállaljátok egyedül ezt a feladatot. 
Vigyázzatok, becsüljétek meg gyermekeitek Apukáját is, mert nem jó az 
embernek egyedül lenni, szüksége van egy hozzá illı segítı társra. Az idık 

folyamán látni fogjátok, hogy gyermekeiteknek éppen úgy szüksége van az Apukájára, mint az Anyukájára. A 
Ti felelısségetek nagy, nem csak arról kell gondoskodnotok, hogy gyermekeitek jól érezzék magukat, hanem 
sokkal inkább arról, hogy gyermekeitek Apukája is szeressen otthon. Ha gyermekeitek szeretetben, 
egyetértésben látnak Benneteket, ha teljes családban nınek fel, akkor sokat megtettetek jó neveltetésükért, és 
ezt İk meghálálják majd, boldog felnıttek lesznek!  
 

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

Kedves Kedves Kedves Kedves Anyukák, Anyukák, Anyukák, Anyukák, Apukák !Apukák !Apukák !Apukák !    
 

Ha terveitek között szerepel, hogy gyermeketek bölcsıdés lesz, akkor szeretettel várunk benneteket nyílt napunkra, amelyet 
2011. június 25-én, szombaton délelıtt 10-12-ig tartunk. Betekintést nyerhettek intézményünkbe, és megismerhetitek a 

kisgyermeknevelıket. 
Ezt követıen a bölcsıdei beíEzt követıen a bölcsıdei beíEzt követıen a bölcsıdei beíEzt követıen a bölcsıdei beíratkozás 2011. június 27ratkozás 2011. június 27ratkozás 2011. június 27ratkozás 2011. június 27----30303030----ig leszig leszig leszig lesz    

8 órától 16 óráig.8 órától 16 óráig.8 órától 16 óráig.8 órától 16 óráig.    
Érdeklıdni lehet a 62/297Érdeklıdni lehet a 62/297Érdeklıdni lehet a 62/297Érdeklıdni lehet a 62/297    070070070070----es telefonszámon.es telefonszámon.es telefonszámon.es telefonszámon.    

    

Azon szülık, akik a megjelölt idıszakban nem jelezték gyermekük felvételi szándékát, de idıközben sikerült munkába állniuk , 
vagy egyéb indok miatt szükségük van bölcsıdei ellátásra, természetesen várjuk ıket, a bölcsıde szakmai vezetıje készségesen 
tájékoztatja a szülıket.     
 

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

Tisztelt kiszombori Idısek! 
 

EESZI Területi Gondozási Központ célja, az idıs lakosság részére segítségnyújtás. 
A házi gondozás feladata az idıs emberek gondozása saját otthonában. Akik egészségügyi állapotuk miatt önmaguk 
ellátására nem, vagy csak segítséggel képesek. 
Szolgáltatásaink:  
- Higiéniás feladatok (fürdetés, hajmosás) 
- Háziorvossal együttmőködés (gyógyszeríratás, gyógyszerkiváltás) 
- Élelmiszer beszerzése (bevásárlás) 
 - Ebéd kiszállítás 
 - Hivatalos ügyekben segítségnyújtás (posta) 
- Idıs emberek környezetének rendbetétele lakáson belül (porszívózás, felmosás) 
 
Bármilyen kérdése van, keressen fel bennünket akár személyesen, de telefonon is érdeklıdhet. Telefon: 06 -62- 297-074 
 

KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ  
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Nınap az Idısek Otthonában 
 

Tiszteld a nıket, ık szövik és fonják földi sorsunkba a mennyei rózsát.? (Schiller) 
 

Március 8-án tartják a nemzetközi nınapot annak emlékére, hogy 1857-ben ezen a napon New Yorkban 
mintegy negyvenezer munkásnı sztrájkolt egyenlı bérért, munkaidı-csökkentésért. A nık jogai és a nemzetközi 
béke napját 1977-ben tette hivatalos ünneppé az ENSZ-közgyőlés A nınap a mai virágos, kedveskedıs 
megemlékezéssel szemben munkásmozgalmi eredető, a nık egyenjogúságával (munkavállalásával) kapcsolatos 
demonstratív nap volt. A közeledı tavasz, az elsı virágok, megjelenése teszi még szebbé ezt a márciusi napot, 
amelyen az emberiség szebbik – és mondjuk ki bátran, jobbik – felét, a férfiak életének megszépítıit, a nıket 
köszöntjük. A nınap, pedig valóban legyen ünnep. Békés, egymást kiegészítı, egymással harmóniában élı nık 
és férfiak ünnepe. Intézményünkben minden évben megemlékezünk a nıkrıl, az idei évben is sor került az 
ünnepségre. Ez alkalomból kedves vendégeink, klubtagjaink nagyon sok finomsággal töltötték meg az ünnepi 
asztalt, melyet aztán lakóinkkal közösen fogyasztottak el. A jelenlévı férfi társak egy szál virággal köszöntötték 
a hölgyeket. Nótafa csoport elıadása színesítette a délutánt. Örömmel töltött el bennünket, hogy ilyen sokan 
megtiszteltek bennünket elfogadták meghívásunkat, bízunk abban, hogy a legközelebbi programunkon is 
megtisztelnek jelenlétükkel. 

Köszönettel a Gondozási Központ dolgozói 

      
 

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 
 

KKÖÖZZÉÉRRDDEEKKŐŐ  IINNFFOORRMMÁÁCCIIÓÓKK        
 

RENDİRSÉGI INFORMÁCIÓ 
FOGADÓÓRÁT TART A KÖRZETI MEGBÍZOTT 

 

Kiszombor Rendırırsön (Régi Makói u. 2.) Török Tamás r. ırm. körzeti megbízott 
minden hónap második szerdáján 13:00 órától 15.00 óráig fogadóórát tart.  

 
 

KKÖÖZZHHÍÍRRRRÉÉ  TTÉÉTTEETTIIKK        
 

Farsangi népzenei táncház 
 

A farsang a vízkereszttıl (január 6.) hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó idıszak elnevezése, amelyet 
hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemeznek.  
Kiszomboron a bölcsıdében, óvodában, iskolában tartanak farsangi rendezvényeket, de 2009-óta a nagyközönségnek is 
kínálunk farsangi mulatságot. Korábbi években elsısorban a felnıtteket hívtuk jelmezes nosztalgia diszkóba. 

Idén úgy gondoltuk, hogy az eseményt összekötjük a népzenei hagyományokkal. A magán zeneiskolai oktatásnak 
köszönhetıen egyre több a néptáncot ismerı fiatal Kiszomboron, ill. folyamatos a táncoslábú gyerekek utánpótlása.  

Február 26-ára hirdettük meg a farsangi népzenei táncházat a régi mővelıdési ház nagytermébe. Meghívtuk a szegedi 
Kender zenekart, akik végigzenélték a rendezvényt. Tánclépések tanítására, a táncház levezetésére Badicsné Szikszai 
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Zsuzsit kértük fel. Hogy szomjan és éhen se maradjunk, a Rónay-kúria étterem büfével települt ki az eseményre, nagyon 
finom farsangi fánkkal! Ezzel minden adott volt egy kellemes délután, este eltöltésére. 

A délután négy órakor kezdıdı táncház elsı vendégei a legfiatalabb néptáncos palánták voltak szüleikkel. A gyerekek 
hamar feloldódtak, és „Zsuzsi néni” intelmei alapján ropták a táncot. A szülık, némi unszolásra kicsit késıbb bátorodtak 
fel. A jelmezbe öltözött gyerekeket és felnıtteket apró ajándékokkal jutalmaztuk. 
Az idı múltával egyre többen tértek be a mővelıdési házba. Voltak, akik csak nézni jöttek a táncot, vagy csak a népzenét 
hallgatni, és közben a barátokkal egy asztalt körül ülve beszélgetni.  

A farsang nem múlhat el jelmez-, maskaraverseny nélkül. Ahogy ez lenni szokott, elsısorban a gyerekek tettek ki 
magukért változatos jelmezekkel, de néhány felnıtt is vette a fáradságot, hogy jelmezt készítsen magának.  
Elsı táncházunk nem volt nagy létszámú, de akik eljöttek, kellemesen szórakoztak. Reméljük, hogy vendégeink jó hírét 
viszik az eseménynek, és ha legközelebb szervezünk, többedmagukkal jönnek.  

A táncház szervezéséhez nyújtott támogatásért köszönetet mondunk a „Kiszomborért” Alapítványnak és a Kiss Mária 
Hortensia Honismereti Körnek, ill. Balázs Zoltán képviselınek. 

a mővelıdési ház dolgozói nevében Nagy Lırinc 
 

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

Rendezvények nemzeti ünnepünkön 
Népdaléneklési verseny és ünnepi megemlékezés a mővelıdési házban 

 

Régi hagyománya van Kiszomboron a nemzeti ünnepünkhöz kötıdı eseményeknek. Tavaly ünnepelte tízedik évét az 
Irodalmi est, mely alkalomból kiegészült Kárpát-medencei vers- és prózamondók versenyével. A március 15-e elıestéjén 
hagyományosan megrendezett estet idén egy új kezdeményezés váltotta fel, az elıször megrendezett Népdaléneklési 
verseny.  

Március 14-én, a népdaléneklési verseny elıtt Lırincz Mária Magdolna: Vörös gyöngysor címő festménykiállítása 
megnyitóján vehettek részt az érdeklıdık. A megnyitón közremőködı klarinét kvartett (Nagy Sándor, Juhász Gergely, 
Cseke Balázs, Vizi Zsolt) Vivaldi Négy évszakának tavasz tételébıl játszott, ami tökéletesen illett a tavaszi napsütés elsı 
sugaraihoz. A kiállítást Endrész Erzsébet gondolatai nyitották meg. 

A népdaléneklési verseny felvezetéseként délután háromtól népzenei hangszerbemutató vette kezdetét a mővelıdési 
ház nagytermében. Három különleges magyar népzenei hangszert ismerhettek meg az érdeklıdık. Elıször Nagy Gábor, a 
szegedi Rozsdamaró zenekar vezetıje mutatta be a dudát, kecskedudát. A hangszer történetének rövid bemutatása után 
természetesen a megszólaltatása volt a legfontosabb. Különleges, nem mindennapi hangzása van, mely könnyen a hatása 
alá vonja a hallgatóságot. Hasonlóképpen érdekes, talán misztikusnak is mondható hangzása van a fafurulyának. Ebbıl 
több méretőt is megszólaltatott Nagy Gábor.  
Tolna Péter a tekerıt mutatta be a közönségnek. A szintén különleges hangzású hangszeren több népdalt is játszott. A 
bemutató végén a két zenész közös játékkal ajándékozta meg a közönséget. 

Négy órakor kezdıdött a nap csúcspontjául szolgáló népdaléneklési verseny. Ennek meghirdetıje, szervezıje a Dósza 
György Általános Iskola volt. Talán még ık sem számítottak akkora sikerre. Az óvoda, az iskola és a kiszombori idısek 
egy-egy kórusa is jelentkezett a versenyre. Az ı produkcióikkal vette kezdetét a rendezvény. Szabóné Vígh Erzsébet 
iskolaigazgató és Rónainé Török Csilla a magán-zeneiskola vezetıjének megnyitó gondolatai után a általános iskola elsı 
osztályosai léptek elıször színpadra. Nagyon bátran tették mindezt. Vastaps jutalmazott minden „apró” versenyzıt. Az 
egymást követı évfolyamok versenyzıi közel másfél órán keresztül váltották egymást a színpadon, és hallatták 
énekhangjukat. Közönségnek és szervezıknek egyaránt meglepetést okozott, hogy milyen határozottan, természetesen 
lépnek színpadra, semmi jelét nem mutatva a színfalak mögötti lámpaláznak. 

Az általános iskolás korosztály után a felnıttek következtek. Négy bátor felnıtt jelentkezı lépett színpadra, akik a 
gyerekeknél jobban izgultak, de produkcióik nagyon jól sikerültek. Nagy volt az ı sikerük is.  
A Szabóné Vígh Erzsébet iskolaigazgató, Rónainé Török Csilla a zeneiskola kiszombori tagozatának vezetıje, Badicsné 
Szikszai Zsuzsanna néptáncoktató pedagógus és Csikota József karnagy, a makói magán-zeneiskola igazgatója által 
alkotott négytagú zsőri döntése alapján az alábbi helyezések születtek. 
 

1-3. osztályosok 
I. helyezett: Süli Panna Dorka  
II. helyezett: Balázs László  
III. helyezett: Polgár Rebeka  
 

4-5. osztályosok 
I. helyezett: Fodor Dániel  
II. helyezett: Varga Eszter  
III. helyezett: Tenczer Franciska  
 

5-6. osztályosok 
I. helyezett: Tasi Renáta  
II. helyezett: Matuszka Melitta  
III. helyezett: Veréb Csenge  

7-8. osztályosok 
I. helyezett: Kovács Pál Vidor és Schmidt Mónika  
II. helyezett: Horonitz Fanni és Gera Pál  
 
 

felnıtt korosztály 
I. helyezett: Süli Tamás  
II. helyezett: Baranyi Csaba  
III. helyezett: Papp Mária és Szabó Ágnes  

 

Igazán felemelı, kellemes rendezvényen vehettek részt az érdeklıdık. Nagy sikert aratott a népdaléneklési verseny. 
Köszönet illeti a szervezıket, az általános iskolát és a „Kiszombori Diákokért” Alapítványt, ill. a hangszerbemutató 
támogatóit a „Kiszomborért” Alapítványt és a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kört. 
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A hagyományoknak megfelelıen március 15-én délelıtt ünnepi megemlékezéssel tisztelegtünk a forradalom és 
szabadságharc eseményei elıtt nemzeti ünnepünk alkalmából. 

A mővelıdési ház zsúfolásig megtelt színháztermében megtartott ünnepség ünnepi szónoka Vígh Krisztina, a Községi 
Könyvtár könyvtárosa volt. Ünnepi gondolatai után a Karátson Emília Óvoda Ficánka csoportja adott elı rövid ünnepi, 
forradalmi jelenetet.  

Az ünnepi mősort a Dózsa György Általános Iskola felsı tagozatosai folytatták, akik a forradalom eseményeit 
elevenítették fel, zenés betétekkel, az iskola kórusának közremőködésével.  

Az ünnepi megemlékezés záróakkordja a Petıfi és Kossuth-szobor koszorúzása volt, ahová gyalogos menetben vonult 
ki az ünnepi mősor közönsége.  

A fıtéri koszorúzás után a hagyományokhoz híven a település képviselı-testülete a temetıben is koszorút helyezett el 
a 48-as emlékhelynél. 

Tizenegy órától volt meghirdetve a Pálffy-huszárok rövid történelmi elıadással egybekötött bemutatója, melyen a 
várttal, egyeztetettel ellentétben minimális létszámmal jelent meg a hagyományırzı társaság. Az amúgy sem túl nagy 
létszámú csapat (6 fı) a hosszúra nyúlt tél miatt lemondta a lovas megjelenést, illetve túlvállalta az aznapi kapacitását, 
így a többi tag makói helyszínre ment. 

Nagy Lırinc 
 

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

Kedves sportot szeretı és kedvelı zombori lakosok! 
 

Két örömteli sportesemény zajlott a közelmúltban a községünk 
sportcsarnokában. Idırendben az elsı a már hagyományosnak tekinthetı 
kispályás focibajnokság. Hét lelkes amatır csapat küzdött az elsıségért.  

A mérkızések jó hangulatban és a megszokott magas színvonalon 
folytak. Bár a csapatok az elsı hívó szóra jönnek, és minden olyan 
gördülékenyen megy, ez azért van, mert VAN egy nagyon lelkes 
szervezıje Nagy Gyula személyében. Neki és a többi segítınek, valamint 
a résztvevıknek is szeretném megköszönni azt, hogy kitartással végig 
csinálták. 

A második sportesemény a nıi tekeverseny volt. Itt is hét csapat 
jelentkezett a megmérettetésre. De mivel ez az elsı bajnokság volt, ezt 

komoly szervezı munka elızte meg. Ennek a munkának az élére két hölgy állt, név szerint Szabóné Uracs Ildikó, és 
Gábor Zsuzsanna. Jó volt látni, hogy a hölgyek milyen jó kedvvel és boldogan próbáltak minél jobb eredményt elérni. 
 

A NİI TEKEVERSENY EREDMÉNYEI: 
 

I.      helyezett:  Mézesmálnák 6722 fával 
Csapattagok: Vajkáné Vonz Erika, Tóthné Katona Erzsébet, 
Márta Beáta,Ocskóné Hegedős Gabriella, Vargáné Zatykó 
Beatrix 
II.      helyezett:  Joker 6330 fával 
III.      helyezett:  Esınap 6149 fával 
IV.      helyezett:  Méhecske 6123 fával 
V.      helyezett:  Csak csajok 5766 fával 
VI.      helyezett:  Tápos csibék 5564 fával 
VII. helyezett:  Tornádó 5562 fával 

 
A KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ TORNA EREDMÉNYEI 
 
I. helyezett:  Posta 
II. helyezett:  Autós Csárda és Panzió 
III.  helyezett:  Ferencszállás 
IV.  helyezett:  Makó 
V. helyezett:   Pékség 
VI. helyezett.   Botláb FC 
VII. helyezett:  Leningrád Cowboys 

Balázs Zoltán 
 

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

Indítsd be! 
A helyi fiatalság mozgósítása 

 

Régóta ismert hiány és hiányosság, hogy Kiszomboron nincs ifjúsági csoportosulás, szervezıdés, klub. A kétezres 
évek elején szőnt meg egy ifjúsági önkormányzat, mely után őr maradt e téren. Hosszú ideig nem volt mozgás az ügyben. 
Pár évvel ezelıtt viszont egyre többször napirendre került a helyi ifjúság ösztönzése, összefogása. Több kezdı lépés is 
történt, néhány kötetlen alkalom létrejött, a fiatalok kisebb csoportjai próbáltak szervezkedni, rendszeres alkalmakat 
összehozni, bevezetni a köztudatba, de sajnos ezek a próbálkozások nem voltak tartósak.  

Egy pályázat adta lehetıségbıl 2004-ben Bázis néven egy alkohol- és drogmentes klub nyílt a régi mővelıdési 
házban, ahol tanítási idı után lehetett csocsózni, pingpongozni, társasjátékozni. Ez év elejéig a hely rendszeres nyitva 
tartással várta a fiatalokat (és nem fiatalokat egyaránt).  

A falu önkormányzata lehetıségeihez képest mindig támogatta az aktuális kezdeményezéseket. Év elején is volt egy 
fellángolás az ügyben, de a megvalósításig még nem jutottunk el.  
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Ideális esetben a fiataloknak maguknak kell, kellene kezdeményezni, ık ismerik legjobban korosztályukat, ık szólítják 
meg leghatékonyabban kortársaikat. És ha már van szándék, lehet szervezni, egyeztetni, hogy hogyan lehet segíteni a 
kezdeményezést.  

A település önkormányzata úgy gondolta, hogy megszólítja a helyi ifjúságot, közös beszélgetésre, gondolkodásra hívja 
ıket, elısegítve esetleg azt, hogy a fiatalok beszélni kezdjenek az ügyrıl, közbeszéd témája legyen köreikben a 
kiszombori ifjúsági élet. 

Erre a beszélgetésre április 2-án került sor a mővelıdési házban. Az Indítsd be! névvel illetett mozgosító akció 
keretében minden háztartásba eljutott egy meghívó, mely röviden és tömören ismertette az akció célját. Az 1700 
postaládába került meghívó reméljük, minél több fiatal kezében megfordult, és gondolatokat ébresztett bennük. 

A meghívásra viszont kevesen reagáltak. Nagyon kis létszámú érdeklıdı jött el a mővelıdési házba. Ettıl függetlenül 
közel másfél órás beszélgetés alakult ki, melyben megosztotta a jelenlévıkkel tapasztalatait a makói ifjúsági klubot 
vezetı Mucsi Tamás. 

Célunk továbbra is az, hogy az önkormányzat adta lehetıségeken belül, amennyiben van kezdeményezı szándék, 
segítsük a kiszombori fiatalságot mőködı közösséggé válni. Az elsı próbálkozást második fogja követni. Hamarosan 
indul a Csapó kettı! akció. 

Nagy Lırinc 
 

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

KISZOMBORI KEZEK MUNKÁJA 
Kiállítás a Kiszombori Közösségi Napon 

 

A július 30-án megrendezésre kerülı rendezvényt megelızı napon, július 29-én (péntek) szeretnénk egy olyan 
kiállítást megnyitni, mely a lehetı legszélesebb körben bemutatja a Kiszomboron alkotó, dolgozó mővészeket, 
mesterembereket, kézmőveseket, hivatásosokat és mőkedvelıket egyaránt. 
Mindamellett, hogy tudásunk szerint felkeressük az érintetteket, kérjük, segítsenek Önök is, térképezzük fel 
alaposan az ügyes kező helybélieket. Ösztönözzük ıket arra, hogy mutassák meg – sok esetben a nagyobb 
közönség által nem ismert – tehetségüket, tudásukat, szakmájukat! 
Jelentkezés vagy akár ötletadás a mővelıdési házban az újság megjelenésétıl folyamatosan (munkanapokon, 
nyitvatartási idıben) vagy e-mailben az aemh@vipmail.hu e-mail címen. 
 

CCIIVVIILL  HHÍÍRREEKK  
 

A honismereti kör hírei 
Márciusi napok 
 

14-én délután fél háromkor Lırincz Mária Magdolna képeinek kiállításával kezdıdött az 1848 hıseinek tiszteletére 
rendezett emlékest. Magdika képei már többször szerepeltek a kiszombori közönség elıtt. Most kiállításának címe Vörös 
gyöngysor, témája pedig a nıi nem. Köszönjük, hogy láthattuk képeit. 

Nagy Sándor és társai zenei produkciója tette még emlékezetesebbé a megnyitót. 
Három órakor pedig népi hangszeres bemutatót láthatott a közönség a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör és a 

„Kiszomborért” Alapítvány támogatása révén. 
Négy órától pedig népdalokat hallhattunk gyermek és felnıtt helyi elıadóktól. 
15-én az általános iskola és az óvoda ünnepi mősora után került sor a Pálffy-huszárok bemutatójára. Illetve került 

volna, amire sokan, fıleg gyerekek, nagyon vártak.  
Sajnáljuk, hogy csalódniuk kellett, de a megállapodást megszegve a Pálffy-huszárok egy idıben több helyre is 

elszegıdtek, így nem került sor a bemutatóra. Mindenkitıl elnézést kérünk ezért. Nem rajtunk múlott a dolog. 
 

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

Költészet Napi Est  
 

Április 10-én a honismereti kör, a Marosvidék Baráti Társaság és a makói József Attila Könyvtár szervezésében 
hangulatos, tartalmas programokon vehettek részt az érdeklıdık. 

Az Esınap Álomszínház két bohózatot adott elı Rejtı Jenı mőveibıl, amivel igazán megnevettették a népes számú 
nagyérdemőt. Köszönjük a társulatnak a színvonalas elıadást. 

Majd a felújított Helytörténeti Győjteményben tettek egy sétát vendégeink. A Rónay-kúriában a Marosvidék folyóirat 
ez évi elsı számát mutatták be a szerzık, s utána a kúria jóvoltából ízletes vacsorát fogyasztott a közönség.  Farkas Gábor 
citeramuzsikája szórakoztatta a jelenlévıket.  Köszönjük nekik is a támogatást. 
 

a honismereti kör tagsága 
 

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

A honismereti kör tagjai és pártolói 2011. május 7-én Budapestre kirándulnak. Megtekintjük a Néprajzi 
Múzeumot, a Terror Házát, a Parlamentet és zárásként a Nemzeti Színházat. Csatlakozni még lehet hozzánk 
május 2-ig az Ady Endre Mővelıdési Házban jelentkezve. Aki kedvet érez, töltsön velünk egy szép, tavaszi 
napot, jó programokkal. A kirándulás költsége maximum 5000,- Ft. A múzeumi belépıknél kedvezmények 
igénybe vehetık, sıt bizonyos esetekben ingyenes a belépés, valamint a létszám nagysága is költségcsökkentı 
tényezı, hisz az utazási költség többfelé oszlik. 
 

Május 3-án, este 18 órakor, a rendkívüli honismereti körös győlésen (szerda helyett kedden) megbeszélést 
tartunk a mővelıdési házban. Kérjük, mindenki jöjjön el. 
 

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

Segítség kérése 
 

A Helytörténeti Győjteménybe Balázs Lászlóné, Böbike felajánlott egy régi kétcsoroszlyás kukorica vetıgépet, amit a 
pincében tökéletesen el tudnánk helyezni. 
A vetıgép felújítását Szőcs Mátyás és Tóth István mesteremberek vállalták. 
A felújításhoz szükség volna jó minıségő, száraz akácfára. 3 darab kétméteres, legalább 25 cm átmérıjő rönkfára.  
Ez a fa a Borsi Sándor által felajánlott múlt század eleji fényképezıgép lábához, állványának elkészítéséhez is 
megfelelne. 
Aki szívesen segítene ebben bennünket, kérjük, jelentkezzen a 06-30-499-8686-os mobilszámon. 
 

Endrész Erzsébet 
 

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

Új bútordarab a Rónay-emlékszobában 
 

A Kiszomborért Alapítvány megvásárolt egy nagyon szép bútordarabot, amelyet a makói Galamb József 
Szakközépiskola diákjai restauráltak, újítottak fel. Ezúton köszönjük nekik a munkát és Szabó Ignácnak a 
közbenjárást.  
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Március, április havi horgászhírek. 
 

Már lapzárta után 2011. február 13-án került megrendezésre az Ady Endre Mővelıdési Házban a Kiszombori 
Sporthorgász Egyesület éves közgyőlése. 

A Vezetıség és a bizottságok beszámolóiban értékelték az egyesület éves tevékenységét, és az elmúlt évben elvégzett 
munkát. Összességében megállapítható, hogy az egyesület tagsága kulturált módon eredményesen tudott horgászni, a 
Vályogos-horgásztó környezetét megóvta, és folyamatosan karbantartotta, így biztosítva a horgászat feltételeit. 
Szegvári Ernıné Polgármester asszony ismertette az EU-s pályázat jelenlegi helyzetét és reményét fejezte ki a 
mihamarabbi befejezésre. 

Az egyesület éves munkájának eredményeihez gratulálva elmondta, hogy az Önkormányzat a rendelkezésére álló 
lehetıségekkel segíti a horgászok munkáját. 

Az egyesület tagjai közül példás munkavégzésük eredményeként dicséretben részesültek Tóth János, és Borbély 
József horgásztársaink, akiknek ezúton is gratulálunk! 

A továbbiakban a Közgyőlés aktuális horgászkérdésekkel foglalkozott, majd meghatározta ez évi feladatait. 
Egyesületünk csatlakozott a március 26-27-én megrendezett nagy falucsinosító hétvégére szervezett akcióhoz, melyen 

a vasárnapi esıs idı negatív hatásait is figyelembe véve összességében közel 70 fıt mozgósított. Igaz, hogy a horgászok 
munkakedvét nagymértékben motiválta az is, hogy a hétvége elıtt 7 mázsa 1,5 – 2 kilós nagyon szép ponty került 
telepítésre tavunkon. A két nap délutánján pedig azok horgászhattak, akik délelıtt dolgoztak! Tény hogy ennek nem 
mindenki örült, de régi hagyományainkhoz híven mi így is elismerjük a végzett munkát.  
Külön öröm volt az, hogy a Dózsa György Általános Iskolában szervezett horgász szakkörös gyermekek is részt vettek, és 
a felnıttekkel együtt dolgoztak, délután pedig önfeledten horgásztak a felnıttekkel együtt. 
Nagyban segítette az elsı nap munkavégzésének hatékonyságát az Önkormányzat által biztosított traktor, amit 
köszönünk. 

Ezt az alkalmat megragadva szeretnék felhívással élni a horgászatot, illetve a gyermekeket szeretı felnıttekhez! 
A Vályogos-tavon az Egyesület Közgyőlésének döntése értelmében, - érthetı biztonsági és baleset megelızési 

okokból – gyermek horgász csak felnıtt felügyeletével horgászhat. A felügyelı felnıttnek nem szükséges horgásznak 
vagy horgászathoz értı személynek lenni. Tudjuk, hogy sok szülı egyéb elfoglaltsága miatt nem tudja a gyermeket 
elkísérni, ezért kérem azok jelentkezését, akik ilyen jellegő felügyeletet vállalnának! Jelentkezni lehet a 06 70 7714953 
telefonszámon. A jelentkezı elérhetıségét az iskolán keresztül megadjuk azoknak a gyerekeknek, akik felügyelet 
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hiányában nem tudnak horgászni. Ezt követıen a gyermek szülei kapcsolatba tudnak lépni a felügyeletet vállaló felnıttel, 
és létrejöhet a hın áhított horgászat! Higgyék el, nem csak a gyermeknek lesz öröme benne! 

Nagy örömünkre és meglepetésünkre 2011. április 3-án 150 kiló csukát sikerült telepíteni, melyek változó méretőek, 
de akad közöttük 6 kilós példány is. 

A nagy létszámot megmozgató horgászszezon várhatóan több problémát is okozhat egyesületünknek, ezért a vezetıség 
és az ellenırök 2011. április 9-én, a Vályogos partján beszélték meg az elıttük álló feladatokat.  A horgásztóra és a 
horgászókra 10 fıs ellenıri csapat fog felügyelni szükség szerint együttmőködve a rendıri és mezııri szolgálatokkal. Fı 
feladat, hogy kulturált, és szabályos intézkedésekkel tartassuk be a horgászrendet, és biztosítsuk a horgászegyesület 
értékeinek sérthetetlenségét, valamint a horgászók nyugalmát. Az engedély nélküli – „orvhorgászat”- vagy 
szabálytalan horgászaton túl egészségügyi okokból fontos a fürdés és az állatok fürdetésének tilalmának 
betartatása. 

Továbbra is nagy gondot jelent a Vályogos vízminıségének megóvása, mivel még mindig sokan kiengedik a 
háztartási szennyvizet az árokba, így az bekerül a tóba. Kérek mindenkit, hogy óvjuk környezetünket, mert ebbıl csak 
egy van, ami többé-kevésbé pótolhatatlan! A téma fontossága miatt ezzel a következıkben bıvebben foglalkozunk! 
 

A Kiszombori Sporthorgász Egyesület 2011. május 1-jén (vasárnap) rendezi meg a „VÁLYOGOS BAJNOKA 2011. 
I. forduló" egyéni nyílt nevezéses horgászversenyét. 
 

Nevezési díj: felnıtt és nıi  2.000 Ft. 
                      ifjúsági - gyerek 1000 Ft. 
A területi engedéllyel nem rendelkezı nevezık a verseny után továbbhorgászhatnak a nevezési szelvénnyel, ha még nem 
fogták meg a napi megengedett mennyiséget. 
 A versenyen fogott 1 db pontyot a gyerekhorgász is elviheti kivételesen a verseny alkalmából. 
A verseny díjazása: minden helyezett oklevelet, érmet és pezsgıt kap, valamint: 
 

Felnıtt és nıi      I.  10.000.- Ft. 
                         II.  5000.- Ft. 
                        III.  3000.- Ft. 

Ifjúsági-gyerek   I.  7000.- Ft. 
                         II.   3000.- Ft. 
                        III.  2000.- Ft.   Vásárlási utalvány. 

 

A nap programja:  06.00-06.45-ig gyülekezı, nevezés 
07.15 -kor megnyitó, sorsolás, helyek elfoglalása 
12 órakor verseny vége, mérlegelés 
12.45-kor tombolasorsolás 
13 óra után eredményhirdetés 

 

Részleteket a valyogos.hu honlapon olvashatnak. Jó szórakozást kívánok!          Bujdosó Géza 
 

OOLLVVAASSÓÓIINNKK  ÍÍRRTTÁÁKK        
 

Jelenségek IV. - Vásárlási szokások 
 

Ugyanezen üzletben a múltkor egy jólöltözött közép harmincas hölgy az 5-6 éves kislányával álltak az édességpult elıtt. Az 
apróság leemelte az általa óhajtott csokoládét, majd anyuka vette a kezébe. Gyakorlott mozdulattal, a legtermészetesebb módon 
kibontotta, és átadta gyermekének fogyasztásra. Így folytatódott a vásárlás. Becsületükre legyen mondva, a csomagolóanyagot 
megtartva éppen elıttem fizették ki az árát. 

Átvillant bennem a gondolat, mely szerint az élelmesebb áruházak üzembe helyeznek gáztőzhelyeket, mikrókat. A vevık pedig az 
általuk kiválasztott mirelitcsirkét a felbontott főszerekkel ízesítik, és ott például gyorsan sütnek mellé burgonyát. A kész finomságokat 
vásárlás közben szépen elmajszolgatják. A pénztárhoz már csak pár dologgal állítanak oda, valamint egy köteg üresen árválkodó 
zacskóval, flakonnal, sörös-dobozzal. Piknik az áruházban!!! 
MOSS FOGAT! 

Ezt olvastam egy orvosi rendelı várótermében. Egyáltalán mit keres itt egy ilyen felirat? Az ügetın, a lóversenypályán simán el 
tudnám képzelni, de orvosnál? Egyébként meg miért kell felszólítani a fogatot, hogy mosson? Nincs is mosógépe. Akkor meg hogyan? 
Normális??? ☺ 

eszel 
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Keresztény gondolatok:  
Nagyobb ünnepeink közül a karácsonyi és a húsvéti  ünnepeket úgy is szoktuk emlegetni, hogy családi ünnepek. 
Karácsony a szeretet ünnepe, Isten megajándékozott Fiával, Jézus Krisztussal, az İ születésére emlékezünk ilyenkor. 
Húsvét a Feltámadás ünnepe, Isten Fia meghalt a kereszten a bőneinkért, de harmadnap feltámadt, és kegyelmet ad 
mindazoknak, akik hisznek Benne. Ez is a szeretetrıl szól:"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, 
hogy aki hisz ıbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen" (János:3:16) Kívánjuk ezt a kegyelmi ajándékot minden 
ember számára Isten áldásával!  

EPK kiszombori gyülekezete. 
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PPRROOGGRRAAMMAAJJÁÁNNLLÓÓ        
 

IRODALMI EST – TALÁLKOZÁS A KÖLTÉSZETTEL 
Kortárs költık bemutatkozása a mővelıdési házban (Szegedi u. 13.) 
 

2011. május 13-án (péntek) 17 órától várunk minden irodalom és költészet iránt érdeklıdıt személyes 
találkozásra az élı költészettel. Vendégeink mai, kortárs költık: 
 

Jagos István, Kárász József díjas költı (Szeged) 
Kormányos Sándor (Szatymaz) 
Dr. Nagy Mihály (Makó) 
Szőcs István (Kiszombor). 

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.

 

- bio csíramagok, csíratál 
- mőtrágya, virágföld 
- lombtrágya, virág tápoldat 
- növényvédı szerek, gyomirtó 
- kerti szerszámok, nyelek 
- locsolótömlı, szórófejek 
- vágókorongok (kı, fém) 
 

- nortonkút, kútgolyó 

- magyar háti permetezı alkatrészek 
- talicska, kerítésdrót, huzal 
- motorolaj, 2T olaj, fékolaj 
- hígító, rozsdaoldó, ecset 

           

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

Telefon: 06 20 364 89 75 
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KÖZSZOLGÁLTATÓK ÉS KÖZINTÉZMÉNYEK ELÉRHETİSÉGEI 
A lista néhány frissítést tartalmaz! 

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 

Rendırkapitányság Makó 
Makó, Csanád vezér tér 13. 

Hétfı-Csüt.: 8-16, Péntek 8-11:30 
Kapitányi fogadó óra minden hónap elsı hétfıjén 14-16 

62/511-260 
107, ill. 112 

Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. 
Szeged, Városgazda sor 1. 

Hétfı - Csüt.: 7-15, Péntek 7-12 62/777-114 (kiszombori ügyek) 
ttkft@telepulestisztasag.hu 

GDF Suez  
Makó, Széchenyi tér 6. (régi városháza épülete) 

Szerda: 16-20, Péntek: 8-12 06 40/824-825 

Nemzeti Adó és Vámhivatal 
Csongrád Megyei Adóigazgatósága 
Makó Széchenyi tér 22. (Polg. Hiv.) 

Hétfı: 8-12 és 12:30-18, Kedd: nincs ügyfélfogadás 
Szerda: 8-12 és 12:30-15, Csüt.: 8-12, Péntek: 8-12 

06 40-42-42-42 
(központi, nem közvetlen szám) 

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. 


