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Köszöntjük az 
Édesanyákat! 
Ágh István: Virágosat álmodtam 

Édesanyám, 
virágosat álmodtam, 
napraforgó 
virág voltam álmomban, 
édesanyám, 
te meg fényes nap voltál, 
napkeltétől 
napnyugtáig ragyogtál. 
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A márciusi soros ülését március 26-án tartotta a település Képviselő-testülete. A polgármesteri jelentést 

követően Palicz András kapitányságvezető és Károlyi Zoltán megbízott őrsparancsnok a Kiszombor Rendőrőrs 
településen végzett tevékenységéről tartott beszámolót. Az elhangzottakból és az írásos anyagból is kitűnt, hogy 
jelentős csökkenés volt az elkövetett bűncselekmények számában. A legnagyobb csökkenés a vagyon elleni 
bűncselekményekben volt Kiszomboron, ugyanez volt jellemző a kapitányság tekintetében is.  
2011-ben a településen elkövetett bűncselekmények száma 60 volt, míg 2012-ben már csak 34, 2013 első 
negyedévében összesen 3. A Képviselő-testület elfogadta Kiszombor Rendőrőrs tevékenységéről szóló 
beszámolót, egyúttal megköszönte a településen végzett eredményes rendőrségi munkát. 

Rendelettervezetek, döntési javaslatok napirend tárgyalásával folytatódott az ülés. 
A Képviselő-testület döntött a Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti épületben lévő üzlethelyiség 
bérbe adásáról 2013. április 1. napjával a legmagasabb árajánlatot tevőnek. 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 
13/2007.(IV. 24.) KKÖT rendelet módosítása következett, mely alapján 2013. április 1. napjától az alábbiak az 
intézményi térítési díjak mértéke: 
a) étkeztetés térítési díja              460 Ft 
Az étkezésért fizetendő térítési díj az áfa összegét tartalmazza. 
b) a kiszállítás díja egységesen    130 Ft/alkalom/háztartás 
A kiszállítás díja mentes az áfa alól. 
b) házi segítségnyújtás díja            580 Ft/óra 
A házi segítségnyújtás díja mentes az áfa alól 
c) nappali ellátás napi térítési díj napközbeni tartózkodás esetén           0 Ft 
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ca) a nappali ellátás keretében igénybe vett étkezés intézményi térítési díja megegyezik az a) pontban 
meghatározott étkeztetés díj összegével. 

Ezt követően a Képviselő-testület megalkotta az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 8/2013. (III. 27.) önkormányzati rendeletét, majd jóváhagyta a Kiszombori Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatát.  

Módosításra került a Képviselő-testület 2013. évi munkaterve, a 2013. május 28. napján tartandó soros 
testületi ülés napirendjei közé felvételre került: „Tájékoztató a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
kiszombori feladatellátásáról, az iskola működtetésének tapasztalatairól.” tárgyú napirendi pont. 
Majd a Képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat 2013. évi éves összesített közbeszerzési tervét.  
Ezt követően megtárgyalásra és elfogadásra került „A Makói Kistérség Hulladék-gazdálkodási Terve 2011-
2016.” szakmai anyag (megtekinthető: ftp://pmhiv3.teleline.hu/PUBLIC/makkist.zip), „A Szeged Regionális 
Hulladékkezelési Programhoz csatlakozott települések közös Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálata” 
és a „Kiszombor Község Környezetvédelmi Programjának Felülvizsgálata” (megtekinthető: www.kiszombor.hu 
internetes oldalon). 

A Képviselő-testülete hozzájárult 2013. március 1. napjától 2013. december 31. napjáig tartó 
időtartamra 53 fő hosszú időtartamú közfoglalkoztatott alkalmazásához, az Önkormányzat kötelezően 
ellátandó, illetve önként vállalt, a lakosságot vagy települést érintő feladatok elvégzésére, melyhez szükséges 
pályázati önrész összegét (bruttó: 2.198 e Ft) az Önkormányzat költségvetésében biztosítja. 
Ezt követően meghosszabbításra került a Kiszombor 05326/2 hrsz.-ú ingatlan (lőtér) sportcélú hasznosítására 
megkötött megállapodás 2013. május 31. napjáig.  

A Képviselő-testület hozzájárult a Szent Gellért Borház és Étterem dr. Mihály Zoltán és Fiai 
Kereskedelmi és Termelő Egyéni Céggel kötött szerződés alapján az étkeztetési térítési díjak, valamint a 
koncessziós díj 2013. április 15. napjától - a KSH által közzétett éves infláció mértékének megfelelő - 5,7 %-kal 
történő megemeléséhez. Ezen döntés a gyermekétkeztetés térítési díjait nem érinti. 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. felhívására arról határozott, hogy a település csatlakozni kíván a Föld 
napja alkalmából – 2013. április 22-én megrendezésre kerülő országos szemétgyűjtő akcióhoz.  
Ezt követően 21 önkormányzati tulajdonú ingatlan belső szennyvízcsatorna-rendszerének tervezésével 
kapcsolatos munkák megrendelését, azok elkészítését és a kivitelezési munkák műszaki ellenőrzésére 
vonatkozó összegeket hagyta jóvá. 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő–testülete ezúton fejezi ki elismerését és 
köszönetét a Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda és a Dózsa György Általános Iskola azon 
munkatársainak, akik mint rendezők, szervezők, felkészítők és résztvevők részesei voltak Kiszombor 2013. évi 
március 15-i ünnepi rendezvényének, és ezzel hozzájárultak nemzeti ünnepünk méltó, egyben kiemelkedően 
színvonalas megünnepléséhez. 
Megköszöni Süli Jánosnak és munkatársainak is a március 15-én végzett munkát, mert végigtakarították az 
utcákat, a buszmegállókat, gondoskodtak arról, hogy a művelődési ház udvarára is be lehessen állni autóval.  

 
 
 

 

Búcsúztató 
 

Drága Jóska bácsi! 
 

Ötödikes kislány voltam, amikor Borika nénitől hozzád kerültem 
sokadmagammal orosz órára. Meglepett, hogy a szigorú, de következetes 
tanár bácsi az óra legfeszültebb pillanatát egy viccel oldotta fel. 
Nevettünk veled együtt, majd egyik pillanatról a másikra újra komolyság 
és munka következett. Hát így kezdődött a mi kapcsolatunk, amely 
felnőttként visszagondolva életre szóló élmény volt.  

Pályád 1947-ben kezdődött Kiszomboron. A tantestület egyik 
energia-központjaként - nem tudom, hogy csináltad - de mindenütt ott 
voltál: zongoráztál, énekeltél, „színjátszottál”, fényképeztél. Családot 
látogattál, segítettél a továbbtanulásban, kirándulni vitted a gyerekeket, s 
valahogy mindig megtaláltad a hangot a legnehezebben kezelhető 
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diákjaiddal is. A szülők jó szívvel és bizalommal fogadták meg észrevételeidet, tanácsaidat.  Sokáig te 
töltötted be a megyei szakfelügyelői posztot, mely a szakma nem kis elismerésének egyik jele volt. Mindig 
jókedvűen, vidáman dolgoztál, spontán jöttek belőled az ötletek, pedig egészségi állapotod nem mindig tette ezt 
lehetővé. Példás szakmai és családi életeddel hiteles tudtál maradni. Olyan voltál, amilyennek mutattad magad: 
tisztességes, megbízható, becsületes ember.  

Sok év tanítás, a diákok és szülők szolgálata után 1991-ben eljött a nyugdíjas élet. Végre folytathattad 
otthon, amit az iskolában abbahagytál. Cseperedő unokáidhoz mentél Angyalka nénivel babára vigyázni, jött – 
ment a piros Wartburg. Ha nem így volt, házhoz jöttek a gyerekek, akikkel szinte összenőttetek. Lányod és fiad 
családja kitöltötte és bearanyozta az életed.  
Tudom, hogy így volt, mert te voltál az, akivel nyugdíjas elfoglaltsága ellenére legtöbbet beszélgettem. Havonta 
egyszer bejöttél hozzám az iskolába. Fél óránál nem ültél le hosszabb ideig, de ez alatt az idő alatt csak 
mellesleg elújságoltad most épp milyen szép eredményeket ért el Ádám, Tamás, Endre, Orsi és Fanni. A 
szemed ilyenkor kicsit könnyes lett, de tudtuk, csak azért, mert az iskolában száraz a levegő… 
Míg beszélgettünk, az iroda nyitott ajtaján a fiatal kollégák beköszöntek, nem ismertek téged. Majd ahogy telt-
múlt az idő megtanulták, hogy Te, egy nyugdíjas pedagógus vagy, s most is idetartozol. Hát így lettél a 
jelenlegi tantestületünk tagjainak is kollégája.  

Az osztálytalálkozókon sok jó hangulatú osztályfőnöki órát tartottál, ahol kellemes élményeket idéztetek 
fel. Az utóbbi néhány évben nekem úgy tűnt, mintha mindenkinek Te lettél volna az osztályfőnöke, mert sok 
elhunyt pedagógust helyettesítettél.  
Csak egy vagyok a sok – sok tanítvány közül, aki a jó tanártípust megismerte benned. Egy a sok lakos közül, 
aki szeretett veled egy faluban élni. Egy a kollégák közül, akinek megtiszteltetés volt egy tantestületben tanítani 
veled, hiszen neved a „Nagyok” között fogalommá vált.  

Tudom, ha tudnál, most szerényen mosolyognál, lesütnéd a szemed, és megpróbálnád elhárítani a 
dicsérő szavakat. De sajnos az enyém az utolsó szó, s ezért igyekszem elmondani sokak nevében, hogy nagyon 
szerettünk téged. Szerettük a „mindenütt ott vagy” fürgeségedet, hogy három évvel ezelőtt a nyugdíjas 
találkozón még kettesével vetted a lépcsőt a nagyiskolában, hogy mindenkit megelőztél a köszönéssel, még a 
sokkal fiatalabbakat is. Szerettük, hogy „te voltál a valaki, akinek a ház ügyeit intézni kellett”, hogy képes 
voltál minden tanítványodra emlékezni. Szerettük a viccelődésedet, a szemhunyorításodat, kivillanó fehér 
fogsorodat, jellegzetes köhintésed…  
Sosem hittem volna, hogy valaha azzal búcsúzom tőled, amit te tanítottál meg nekem 40 évvel ezelőtt:  
Cегодня от сутствует Ёжеф Надь - навсегда. 
 
Mától  hiányzik  Nagy József  –  örökké!  
 
Nyugodj békében!  
                                                    Szabóné Vígh Erzsébet 
                                                         iskolaigazgató 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata pályázati eljárás keretében bérbeadás útján hasznosítani kívánja a Kiszombor, 
Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti épületben lévő 67,7 m2 nagyságú üzlethelyiséget és a hozzá tartozó 33,3 m2 nagyságú 
raktárhelyiséget az alábbiak szerint: 
A helyiség havi bérleti díjának pályázati alapára: 
Üzlet (67,7 m2): 582 Ft/ m2 
Raktár (33,3 m2): 233 Ft/m2 
Mindösszesen: 47.160 Ft/hó 
A pályázó az általa benyújtott ajánlatban a pályázati alapáron vagy az általa felkínált magasabb áron pályázhat. Pályázni 
a Polgármesteri Hivatalban (6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.) igényelhető „Pályázati ajánlat” adatlapon lehet. 
Pályázati ajánlatot legkésőbb 2013. április 22. (hétfő) 15.00 óráig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalnál.  
A részletes pályázati felhívás megtekinthető a www.kiszombor.hu honlapon. 
Érdeklődni a 62/525-090 telefonszámon lehet. 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonát képező 
Kiszombor Szent István tér 3/A szám alatt lévő bérház 1 db lakásának bérleti jogára 
A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről szóló rendeletének megfelelően pályázatot az 
a nagykorú személy nyújthat be: 
-aki vállalja, hogy a bérleti szerződés fennállása alatt életvitelszerűen a bérleményben lakik, 
-a megpályázott lakásra óvadékként 1 havi lakbérnek megfelelő összeget befizet az önkormányzat számlájára 
-A lakás havi bérleti díja: 245 Ft/m2/hó. 
A bérleti szerződés határozatlan időtartamra szól. 
Pályázni lehet egy 53 m2-es, 2 szobás komfortos lakás lakásbérleti jogára. 
A pályázati űrlapot, a csatolandó mellékleteket átvehetik a Polgármesteri Hivatalban, ahol további részletes felvilágosítást 
kaphat az érdeklődő. 
A pályázatok beadási helye: Kiszombori Polgármesteri Hivatal  
     Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 
Határideje: 2013. május 22. du. 1500 óra 
A pályázatok elbírálásának határideje: 2013. május 28. 
A lakás bérbeadásának időpontja: 2013. június 1. 
 

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonát képező Kiszombor Szent István tér 3/C szám 
alatt lévő bérház 1 db lakásának bérleti jogára 
A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről szóló rendeletének megfelelően pályázatot az 
a nagykorú személy nyújthat be: 
aki vállalja, hogy a bérleti szerződés fennállása alatt életvitelszerűen a bérleményben lakik, 
a megpályázott lakásra óvadékként 1 havi lakbérnek megfelelő összeget befizet az önkormányzat számlájára 
A lakás havi bérleti díja: 245 Ft/m2/hó 
A bérleti szerződés határozatlan időtartamra szól. 
Pályázni lehet egy 53 m2-es, 2 szobás komfortos lakás lakásbérleti jogára. 
A pályázati űrlapot, a csatolandó mellékleteket átvehetik a Polgármesteri Hivatalban, ahol további részletes felvilágosítást  
kaphat az érdeklődő. 
A pályázatok beadási helye: Kiszombori Polgármesteri Hivatal 
Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 
Határideje: 2013. május 22. du. 1500 óra 
A pályázatok elbírálásának 
határideje: 2013. május 28. 
A lakás bérbeadásának időpontja: 2013. június 1. 

 
 

 
 

Megújult a sporttelep öltözője 
 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a 

tulajdonában lévő 1462 helyrajzi számú sporttelepen öltőzök 
bővítését valósította meg a 76/2011.(VII. 29.) VM rendelet 
alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER 
fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatás 
pályázati felhívásának keretében. 
A bővítés összköltsége 11.306.27 Ft, melyből a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési 
Támogatások Igazgatósága 7.965.889 Ft támogatási összeget 
határozott meg az Önkormányzat részére. 
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Tisztelt gazdálkodók! 
 

Ismét igényelhető a területalapú támogatás  
 

Megkezdődött a területalapú támogatás igénylésének az ügyintézése. A kérelmeket szankciómentesen legkésőbb 
május 15-éig lehet elektronikus úton benyújtani. Minden olyan megművelt, 2003. június 30-án is megfelelő 
mezőgazdasági állapotban lévő területre igényelhető, melyet a földhasználó jogszerűen használ, és betartják a Helyes 
Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) előírásait. A támogatott összes területnek, legalább 1-ha-t el kell érnie, 
kivéve, ha a támogatást legalább 0,3 ha szőlő- vagy gyümölcsültetvényre igénylik. A támogatható blokkokon belül a 
legkisebb igényelhető táblaméret 0,25 ha. A SAPS támogatás várható mértéke 62.000 Ft körül alakul, gyep -és 
szántóterületre egyaránt, a vetésszerkezettől függetlenül, de pontos ha-ra vetített mértékét külön rendelet fogja 
meghatározni. Az egységes kérelem keretében 25 támogatási jogcím vonatkozásában igényelhetőek kifizetések. Pl.: a-
kedvezőtlen adottságú területek kompenzációs támogatása (KAT), - agrárkörnyezet-gazdálkodási szubvenció (AKG), - 
Natura 2000 gyepterületek támogatása, -EMVA erdő, -NVT erdő, - a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző- 
szerkezet-átalakítási program, - mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás. A támogatás igénylésekor a 
kockázatközösségben nem tag gazdálkodók (szántó esetében 10 ha alatti, ültetvény esetében 1 ha alatti, szántóföldi 
zöldség esetén 5 ha alatti stb. területművelők) is csatlakozhatnak az agrárkár-enyhítési rendszerhez is, melynek 
hektáronkénti összege szántóföldi növények esetén 1000 Ft, szántóföldi zöldségnövény és ültetvény területek után 3000 
Ft/ha. Ez belvíz, aszály, vihar- és jégesőkárokra is nyújt enyhítést. 
  Az Agrárkamara tanácsadója, Fehér Attila /Tel: 06/20-5102783/ áprilisban és május elején minden hétfőn és 
kedden, 8 és 16 óra között a művelődési házban tart térítésmentesen ügyfélfogadást.  
 
                                               Fehér Attila Tibor tanácsadó 
 

 
 

Magán Zeneiskolás kiszombori versenyeredmények 
 

A makói Magán Zeneiskola kiszombori diákjai szép versenyeredményekkel vitték jó hírét a 
Magán Zeneiskolának, a kiszombori Dózsa György Általános Iskolának és egész Kiszombor községnek, 
hiszen nemcsak a Kiszomboron, de a Makón tanuló kiszombori diákok is kiváló eredményeket értek el 
az utóbbi hetek művészeti versenyein. 

A makói „Tornyok-Harangok” képzőművészeti pályázaton Kiss Bernadett III. díjat nyert, Tóth 
Tamara, Jani Zsófia, Farkas Regina, Naszradi Réka, Csuhaj Dorottya, Molnár Ágnes Gizella dicséretben 

részesült. A Kisalföldi Erdőgazdaság „Mit jelent számomra az erdő? című rajzpályázatán Tenczer Franciska színvonalas 
munkájáért dicséretben részesült. Felkészítő tanáruk: Oláh Eleonóra. 

A makói „Tornyok-Harangok” képzőművészeti pályázaton Szabó Tantris IV. díjat nyert, Csanádi Norbert, Szabó 
Márkó, Szabó Béla, Nacsa Lora, Szabó Renáta Dicséretben részesült. Felkészítő tanáruk: Rónainé Török Csilla.    
A szerbiai Szabadkán 2013. február 22-24. között megrendezésre kerülő FEMUS Nemzetközi Zeneművészeti Versenyen 
Csapó Boglárka fuvola hangszeren I. díjat nyert. Felkészítő tanára: Csikotáné Erdei Eleonóra, zongorakísérője: Horváth 
Andrea volt. 

A 2013. február 22-én megrendezésre kerülő Ifjú Zongoristák 17. Csongrád megyei találkozóján, 
Hódmezővásárhelyen Petrik Réka (Dózsa György Általános Iskola Kiszombor) Dicséretben részesült. Felkészítő tanára: 
Nagy Endréné.   

2013. március 6-án a szentesi Kortárszenei Versenyen Csapó Boglárka fuvola hangszeren KIVÁLÓ minősítést 
nyert. Boglárka produkcióját a zsűri külön kiemelte. Felkészítő tanára: Csikotáné Erdei Eleonóra, zongorakísérője: 
Horváth Andrea volt.  

A 2013. március 9-én Szegeden megrendezésre kerülő V. Tavaszi Regionális Dél-alföldi Gitártalálkozón remek 
játéka elismeréséül Petrovics Dániel és Imre András Dicséretet, Hévízi Tamás Kiemelt Dicséretet kapott. (Valamennyien 
a kiszombori Dózsa György Általános Iskola tanulói.) Felkészítő tanáruk: Szalkai Sándor. 
 
 
 

III. Szóló Néptáncverseny 
Magán Zeneiskola Makó 

2013. március 23. 

Dömösi Lola Piroska II. díj  Dózsa György Ált. Isk. - Kiszombor  

Terhes Krisztina Dicséret  Dózsa György Ált. Isk. - Kiszombor  
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Badics Anna Sára I. díj PF-díj Dózsa György Ált. Isk. - Kiszombor  

Bokor Amanda II. díj  Dózsa György Ált. Isk. - Kiszombor  

Horváth Brigitta Georgina II. díj  Dózsa György Ált. Isk. - Kiszombor  

Horváth Mónika III. díj  Dózsa György Ált. Isk. - Kiszombor  

Horváth Sándor Tamás I. díj PF-díj Dózsa György Ált. Isk. - Kiszombor  

Kenyeres Áron III. díj  Dózsa György Ált. Isk. - Kiszombor  

Kohányi Attila Dicséret  Dózsa György Ált. Isk. - Kiszombor  

Majoros Zoltán I. díj PF-díj Dózsa György Ált. Isk. - Kiszombor  

Szabó István Zoltán III. díj  Dózsa György Ált. Isk. - Kiszombor  

Zemankó Tünde Rita Dicséret  Dózsa György Ált. Isk. - Kiszombor  

Baranyi Tamás III. díj  Dózsa György Ált. Isk. - Kiszombor  

Benkő Bernadett I. díj PF-díj Dózsa György Ált. Isk. - Kiszombor  

Kohajda Balázs I. díj PF-díj Dózsa György Ált. Isk. - Kiszombor  

Lele Bernadett II. díj  Dózsa György Ált. Isk. - Kiszombor  

Molnár Brigitta II. díj  Dózsa György Ált. Isk. - Kiszombor  

Panyor Zsombor III. díj  Dózsa György Ált. Isk. - Kiszombor  

Méreg Molli I. díj  Dózsa György Ált. Isk. - Kiszombor  

Pópity István Balázs I. díj PF-díj Dózsa György Ált. Isk. - Kiszombor  

Scherer Ákos II. díj  Dózsa György Ált. Isk. - Kiszombor  

Gecse Bence Dicséret  Dózsa György Ált. Isk. - Kiszombor  

Kis Boglárka III. díj  Dózsa György Ált. Isk. - Kiszombor  

Veréb Csenge II.díj  Dózsa György Ált. Isk. - Kiszombor  
 

PF-díj: Pesovár Ferenc néptánc –és népzenekutatóról elnevezett díj, a legkiemelkedőbb táncosok kapták meg ezen 
a versenyen. 
A néptáncverseny legeredményesebb versenyzőit felsorakoztató iskolának járó Vándor-díj at ebben az esztendőben a 
kiszombori Dózsa György Általános Iskola nyerte.   

A III. Szóló Néptáncverseny kiszombori táncosainak felkészítő tanára: Badicsné Szikszai Zsuzsanna.  
 
A versenyzők és felkészítő tanáraik elhivatott, lelkiismeretes munkájáért, valamint a szülők mindenkori segítőkész 
támogatásáért az egész intézmény nevében Csikota József, a makói Magán Zeneiskola karnagy-igazgatója mond 
köszönetet. 
                                        Ágoston-Magyar Edina –kulturális menedzser 
 
 

 
 

Tájékoztatás 
Beíratkozni, jelentkezni a művészeti iskolába a 2013/2014-es tanévre 2013. május 10-30-a között Rónainé Török 

Csilla tanárnőnél a Dózsa György Általános Iskolában lehet. (Tel.:06 20 380 11 59)   
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Zeneiskola tantestülete 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

 

Szegvári Ernőné polgármester 2013-ban is minden hétfőn fogadóórát tart irodájában, délelőtt 9-től 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 
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 Ovis híreink 

 
A Kiszombori Karátson Emília Óvoda és a „Mosolygó Gyermekarcok” Alapítvány nevében 

tisztelettel megköszönjük mindazoknak a segítségét, akik részvételükkel és felajánlásukkal 
illetve munkájukkal hozzájárultak a 16. óvodabál sikeréhez és ezáltal támogatták az óvodás 
gyermekeinket!  
Bacsa György, Balázs László, Balázs Zoltán,Baranyi Sándor, Barbi Szépségszalon, Becsei György, Beinschróth 
Gábor, Bohner Bíborka, Borka Krisztián, Börcsökné Balázs Márta, Csizmadia Mónika, DEÁK Autós Iskola, 
Dénes Andrásné, Dömösi Ibolya, dr. Berkei Ottó, dr. Horváth Dezső, dr. Visy Csaba, Edit Virágüzlet, Gabnai 
János és neje, Gábor Zsuzsa, Geczóné Kiss Katalin, Hagymaház, Hagymatikum, Haklik János, Haklik Tamás, 
Hambalgó Mihály, Harkai Józsefné, Infúzió söröző, Juhász Kálmán, Kakuja Írószer Makó, Kardos László, 
Katonáné Simon Éva, Kerekesné Mészáros Edit, Kiss Gézáné, Kocsis kocsma, Kocsis virágüzlet Makó, Kovács 
Gáborné, Kökény Lászlóné gyógypedagógus, Kuhn Klára, Lele Attila, Leléné Szalay Bernadett, Manyók József, 
Marhahús 99 Kft., Martonosi Tiborné, Mészáros Gergő (Tappancs), Mityók Károly, Mityók Károly, Mityókné 
Bíró Erika,  Mityókné Bíró Erika, Nacsa Erika, Nagy Gyula, Németh János, Németh Jánosné, Nyári Istvánné, 
Nyári Izabella, óvoda minden dolgozója, Pállai Zoltán, Papp István, Papp Istvánné, Papp Mónika, Pósa Endre 
NOVUM, Putnoki Nóra, Selective Professional fodrászat, Simon Edit, Simonné Klonka Edit, Simor Gáborné, 
Süvegné Nagy Ivett, Szabóné Tamás Julianna, Szabóné Tóth Márta, Szabóné Uracs Ildikó, Szabóné Vígh 
Erzsébet, Szegvári Ernőné, Szekeres Krisztián, Szeles József, Szirbik Imre, Tábori Zoltán, Tó-party Panzió, 
Tóth Ágnes, Tóth Antal, Tóth Katalin, Tóth Könyvkereskedés, Tóth Krisztina, Tóth Mihály, Tóth Mihályné, 
Tóth Viktor, Tóth Zoltán, Tóthné Veronka, Török Dezső, Trutz Gyöngyi, Túriné Szűcs Katalin, Vígh Melinda 
és családja, Vincze László Kenyér és Pékáru Szaküzlet, Zombori Norbert, Zomboriné Ági. 
 
Társadalmi munkájukkal segítettek 

Tóth Antal és Karsai István, Kovács Sándor, valamint Fodor János makói asztalos, a csoportok 
elöregedett, megrongálódott asztalkáinak és székeinek felújításában segítettek. Cseh Róbert víz- és 
csatorna- szerelési munkáival segítette óvodánkat. Nagyon köszönjük a gyors és hatékony 
szakmunkájukat!  
 
Drámapedagógiai foglalkozások az oviban 

Ebben a tanévben új színfoltot jelentenek a Simor Gáborné által vezetett drámapedagógiai 
foglalkozások. A drámapedagógia a személyiség fejlesztésének olyan módszere, amelynek során az 
egyén ismeretei, készségei, képességei, társas kapcsolatai a drámapedagógus által irányított, 
csoportban végzett közös dramatikus cselekvés révén fejlődnek. Ezeken a foglalkozásokon a 
gyerekek szüleikkel együtt vesznek részt. A kezdeti – főleg a szülők részéről jelentkező – gátlások 
leküzdése után kialakult egy kis csapat, akik többé-kevésbé rendszeresen részt vesznek a játékokban. 
Az a tapasztalat, hogy - a gyerekek legnagyobb örömére - a szülők, olykor nagyszülők is gyermeki 
örömmel játszanak. Így sokszor új oldalukról ismerik meg családtagjaikat, és az is gyakran előfordul, 
hogy a gyerekek biztatják, buzdítják a felnőtteket. Jó hangulatban, de a fókuszba helyezett témától 
függően (volt már témánk például a megbocsátás, a kirekesztettség, a másság elfogadása) néha 
komolyan, könnyesen, elgondolkodtatva telnek e délutáni foglalkozások percei. 
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Rajzpályázat 
  A Micimackó csoportos gyerekekkel részt vettünk a víz világnapja alkalmából térségünkben 
megrendezett „Víz, víz tiszta víz...„ című rajzpályázaton. A díjnyertes pályamunkákat a 
Hagymaházba költözött Városháza Galéria állította ki. A díjakat Buzás Péter polgármester adta át. 
Óvodánk Micimackó csoportja csoportos dicséretet kapott: Bíró Kata, Mezei Vanessza, Baszradi Barbara, 
Zatykó Lili, Szabó Hédi, Pintér Ranett és Neparáczki Letícia. Külön dicséretben részesült a Ficánka 
csoportos Tóth Dániel. 

        
Focis tehetséggondozás az oviban 

Ügyes kis ovi focisaink az MLSZ utánpótlás - Bozsik program - tavaszi első fordulóján 
próbálhatták ki magukat. E program célja a labdarúgás egyesületi tömegbázisának megteremtése, a 
futballra alkalmas játékosok kiválasztása, az élvonalbeli játékossá nevelés. Igen erős csoportba 
kerültünk, de szépen helytálltunk. A gyerekeket dicséret illeti. Urbán Petra megkapta a legjobb 
hátvéd oklevelet is. Csapatunk tagjai voltak: Bíró Kata, Zsiga László, Horváth Levente, Horváth Zoltán, 
Horog Dominik. Felkészítőik: Németh Angéla és Fancsali Zoltán.  
 
Ízelítő az előttünk álló programokból 

Májusban ismét megrendezzük a „Bizalommal fordulok hozzád” című Rendvédelmi 
Napot. 
 E jógyakorlatunk több éves múltra tekint már. Az idei lesz a 10. a sorban. Ekkor a gyermekek 
élményszerűen ismerkedhetnek a rendvédelmi szervekkel, e szervek munkájával és 
munkatársaikkal. Ez a délelőtt minden alkalommal maradandó élménnyel gazdagítja a kicsiket, de a 
résztvevő felnőtt szakembereket is. 

Az édesanyák, nagymamák köszöntése és a gyermeknap is a májusi ünnepeink évről évre.  
Az anyák napi versekkel, dalokkal, kis kézműves ajándékokkal már izgatottan készülnek a 
csoportok. A gyerekek csoportonként meghitt ünnepi légkörben köszönik meg az anyai 
gondoskodást. 
 

Május 24-én várunk minden kedves szülőt is - apukát és anyukát - az óvodai gyermeknapra, 
melynek a „Magyarnak születtem” - címet adtuk. Ezen a napon nemcsak a gyerekeket szeretnénk 
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ünnepelni, hanem magyarságunk gyökerei előtt is tisztelegni. Olyan ősi népi játékokkal ismertetjük 
meg a gyerekeket, amelyeket apával és anyával is együttjátszhatnak. Kipróbálhatják a kelevéz 
játékot, a rönkdobást, a patkódobást és még sok más érdekes játékot. Erre a napra nem kell más, csak 
egy piknik kosár és egy kockás pléd.  
                                  Karátson Emília Óvoda dolgozói 
  

  
  

 
 

 

 
Tisztelt Kiszomboriak! 

 
Szeretném megköszönni a támogatását mindazoknak, akik az adójuk 1%-át A „Kiszombori Diákokért” 

Alapítványnak ajánlották (ajánlják) fel, és egyben tájékoztatni szeretném Önöket az Alapítvány munkájáról, 
azért, hogy Önök betekintést nyerjenek abba, hogy az Önök által felajánlott adójuk 1%-ából, illetve egyéb 
adományokból, támogatásokból befolyó javak mire fordítódnak. Úgy érzem, hogy természetes dolog az, hogy 
mindenki szeretné tudni, hogy az általa befizetett támogatás jó helyre került-e? Mind magam és a kuratórium 
nevében azt hiszem, bátran mondhatom, hogy a lehető legjobb helyre került. 
Az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerinti kiadások 2012. évben: 

♦ Dalos-zenés verseny és képzőművészeti pályázat ∼48 000 Ft 
♦ „1 perc és nyersz” vidám vetélkedő ∼25 000 Ft 
♦ Trapp-nap (egész iskolát megmozgató sportnap) ∼34 000 Ft 
♦ „Dózsa Vágta” futóverseny 1-8. osztályig ∼36 000 Ft 
♦ Asztalitenisz iskolai verseny ∼20 000 Ft 
♦ Helyi angol verseny ∼30 000 Ft 
♦ Iskolai farsang ∼10 000 Ft 
♦ Minifoci-kupa jutalmazása ∼10 000 Ft 
♦ Gyermeknapi horgászverseny ∼30 000 Ft 
♦ Regionális értő-olvasási verseny jutalmazása ∼24 000 Ft 
♦ Tanulmányi versenyek nevezési díjainak befizetése ∼25 000 Ft 
♦ Dózsa-napok lebonyolítása, jutalmazása ∼20 000 Ft 
♦ Év végi jó tanulók jutalmazása ∼150 000 Ft 

Ezen kívül az elmúlt tanévben beindítottuk ösztöndíj rendszerünket, melyben 15 tanuló érintett (5 000 
Ft/fő � 75 000 Ft), köztük olyanok is, akik közepes tanulmányi eredménnyel rendelkeznek, de kitartó 
szorgalmas munkájuknak köszönhetően „tanulós” tantárgyakból javítanak félévről év végére, amellett, hogy 
példás a szorgalmuk és a magatartásuk. Remélem a következő tanévben hasonló számú tanulónknak adhatunk 
ösztöndíjat. 

Bízva abban, hogy az 1%-ból származó bevételünk nem csökken, garantálhatom, hogy az eddigi 
támogatásokat a fent említett rendezvényekre, programokra, továbbra is rendelkezésre tudjuk bocsátani, 
valamint az új kezdeményezéseket támogatni tudjuk. 

 Nagy Róbert 
 kuratóriumi elnök 
„DÓZSA VÁGTA”  
Kedves régi tanítványaink és szüleik! 
Ballagáskor mindig úgy köszönünk el, hogy az „alma mater” mindenkit visszavár. Nos, itt a lehetőség, hogy 
szavunkon fogjatok bennünket.  Lassan hagyománnyá válik az a bolondos vágta, melyet minden tavasszal 
megrendezünk. A flúgos futam helyszíne a nagy iskola udvara, május 11. szombat. A „táv” egy kör a 
focipálya körül (kb. 200 méter), témája: mese. Nem számít, mennyi időre van szükség a lefutáshoz, egy 
feltételnek kell csak megfelelni: olyan jelmezben kell teljesíteni a kört, ami ötletes, vicces, és semmi köze a 
sporthoz, csak valamelyik mesére – rajzfilm, animációs, klasszikus stb.  - emlékeztet. Nem baj, ha a tizedik 
méternél darabokra hullik, csak legyen egyéni. A jelmezek bármiből készülhetnek, nincs semmi megkötés. 
Jelentkezni lehet egyénileg és csoportosan. Indulhatnak régi osztályok, baráti körök, volt és jelenlegi szülői 
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munkaközösségek, szimpatizánsok és mindenki, aki kellő humorral és jókedvvel rendelkezik. Nevezési 
határidő: 2013. május 6. hétfő igazgatói iroda (62/ 525-142 telefonon is). Mindenki válasszon magának 
nevet, ugyanis a jelmeznek megfelelő zenével szeretnénk kedveskedni a futóknak.  
Remélem, találkozunk! 

 
                              Szabóné Vígh Erzsébet 

                           Igazgató 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bölcsődei hírek! 
 
 Március végén húsvétoló testvérnapot tartottunk bölcsődénkben, amelyre szeretettel hívtuk és vártuk a 
szülőket és a testvéreket. A kisgyermeknevelők műsorral készültek erre a családi délelőttre: A három pillangó 
című mesét bábozták el, amit a gyerekek csillogó szemekkel néztek. Majd közös tánc következett az Alma 
együttes zenéjére. Egy aranyos kis koreográfiát tanultunk meg a gyerekekkel, amely a szülők körében is nagy 
sikert aratott. Ezután végre felkerestük a nyuszifészket csoportonként, a gyerekek nagy-nagy örömére. Persze a 
testvérek sem maradtak ki a finom csokitojás evésből. Majd folytatódott a zene és a jókedv. Mivel februárban 
elmaradt a farsang a sok beteg gyermek miatt, ezért ezt is most pótoltuk be. Sokan jelmezbe öltöztek, még a 
szülők közül is kedvet kaptak néhányan. A sok mozgás után jól esett a finom ebéd, amelyre vendégül láttuk a 
testvéreket is. Útravalóul még egy-egy nyuszi is lapult a kisgyermeknevelők által készített kosarakban.  

Sikerült egy hangulatos, vidám délelőttöt együtt tölteni szülőknek és gyerekeknek egyaránt.  
  
 Következő programjainkra is szeretettel várjuk a kedves családokat:   

 
-Május 2-án anyák napi ringatót tartunk, Badicsné Szikszai Zsuzsanna 

vezetésével 15-16 óráig. Ez már több éves hagyomány intézményünkben, amely 
nagy élményt jelent az édesanyák számára. 
  - Május 30-án családi délután keretében ünnepeljük meg együtt a 
gyermeknapot. Ebben a Huncutka Alapítvány lesz segítségünkre. 
 

                                            A bölcsőde kisgyermeknevelői  

 
 

EESZI -IDŐSEK KLUBJA 
FARSANG 
 
Az Ady Endre Művelődési Házban február hónapban farsangi mulatságot tartottunk, ahol vendégül láttuk a 
helyi Nőklub tagjait. Klubtagjaink vidám, humoros műsorszámokkal készültek, melynek köszönhetően 
hangulatos, kellemes délutánnak lehettünk részesei. Az asztalok, mint mindig, most is megteltek 
finomságokkal. Nem maradhatott el a farsang hagyományos zsírban sült tésztája: a ,,farsangi fánk,, sem. Bízunk 
benne, hogy mindenki jól érezte magát, közös beszélgetések, éneklés és a tánc színesítette összejövetelünket. 
 
NŐNAPI KÖSZÖNTŐ 
 
Március hónapban a férfiak, a nőket köszöntik, köszönik meg kedvességüket, jóságukat, odafigyelésüket. Mi is 
ezen alkalomból megünnepeltük kedves klubba járó ,,hölgy,, tagjainkat. Megtiszteltek jelenlétükkel a község 
képviselő- testületének férfi tagjai. Bacsa György alpolgármester úr köszöntőjében méltatta a nők áldozatos 
munkáját a családban, Gazsi Gábor képviselő úr a nőkről szóló gondolatait osztotta meg a hallgatósággal, 
Balázs Zoltán képviselő úr költői hangon, versben szólította meg a jelenlévőket. Mindhárman jókívánságaik 
mellett, sütemény felszolgálásával kedveskedtek a klubtagoknak, majd közös beszélgetésre kerülhetett sor. A 
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délután nem is múlhatott volna el éneklés nélkül. Régi szokásunkat elevenítettük fel, elénekeltük minden 
jelenlévőnek ,,a saját nótáját,,.  
 
 
NÉPDALKÖRI TALÁLKOZÓ  
 
Most már mondhatjuk: két éves a NÓTAFA csoport (márciusban). Visszatekintve az elmúlt időszakra, részt 
vettük több népdalköri találkozón és számos más programon a településen és a környéken. Április első 
hétvégéjén részt vettünk  a 
,, Tavaszi szél vizet áraszt,, címmel, a  Petőfi telepi VIII. Szeged térségi Népdalköri Találkozón. Ezen 
rendezvényekre önköltségi áron, külön busszal szoktunk utazni. A fellépéseken mindig tanulunk, 
tapasztalatokat gyűjtünk, alkalmunk van ismerkedésre hasonló csoportokkal, feltöltődésre és kikapcsolódásra. 
Az elkövetkezőkben is szeretnénk részt venni hasonló programokon, de már a tervezett, egységes fellépő 
blúzban. 
 
                                                      Nappali ellátás dolgozói 
 
 
 

 
Védőnői Levél 

Tisztelt Érdeklődők! 
 
Az idei évben is megrendezésre kerül az Egészséghét a megszokott formában.  

Időpont: 2013. május 27-31. 
A vizsgálatok egyeztetése még folyamatban.  
A vizsgálattokról információ, időpont-egyeztetés: május 13-tól személyesen a Védőnői 
Szolgálatnál vagy a 62/297-017-es telefonszámon. 
Mindenkit szeretettel várunk! 

Üdvözlettel: Kozma Anikó védőnő 
 

 
 

Figyelem! 

 Bűnmegelőzési Hírek 
 

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén 2012. évre vonatkozóan is megállapítható, hogy 
az állampolgárok a legtöbb esetben vagyon elleni bűncselekmények sértettjei voltak. A tapasztalatok szerint sajnos sok 
esetben maguk a sértettek is hozzájárultak áldozattá válásukhoz.  

Az alkalmi és besurranásos lopások esetében ilyen például az óvatlanság, a kellő körültekintés hiánya (pl. 
felügyelet nélkül hagyott értékek, nyitva hagyott bejárati ajtók, ablakok…), a betöréses lopások esetén a szükséges 
vagyonvédelmi intézkedések elmulasztása. Az időskorú sértetteket sokszor fizikai kiszolgáltatottságuk, a 
közszolgáltatók, hivatalos szervek működési rendjére, az igazoló okmányok formájára, tartalmára vonatkozó ismereteik 
hiányossága teszi könnyű célponttá. Az is több esetben előfordult, hogy a későbbi sértettek orvosi várótermi, kocsmai 
beszélgetés során tettek utalást a lakásukon található ékszerekre, nagyobb mennyiségű készpénzre, akár még azok 
rejtekhelyét is felfedve beszélgetőpartnereik előtt. Mindezek mellett a környezet közömbössége is több alkalommal 
segíthette a jogsértések sikeres véghezvitelét. 

 
Éppen ezért kérjük, hogy a hatékonyabb megelőzés érdekében fogadják meg ajánlásainkat:  

• A kaput, bejárati ajtót akkor is tartsák zárva, amikor otthon tartózkodnak. Gondoskodjanak a lépcsőház, pince, tároló 
folyamatos zárásáról is. 

• Végzettséget, címeket (dr., özvegy…) csak akkor tüntessenek fel a postaládán, névtáblán, ha az feltétlenül szükséges, mert 
ezzel is felkelthetik a bűnözők figyelmét. Egyedül élő nőknél ajánlott csak a vezetéknév kiírása. 

• Ajtónyitás előtt próbáljanak meggyőződni az Önökhöz érkező személy kilétéről (pl. optikai kitekintő, biztonsági lánc 
igénybevételével). Ha idegenek csengetnek be, és információt vagy szívességet kérnek, szolgáltatást, eladó árut kínálnak, ne 
engedjék be őket a lakásba, házba. A hivatalos személyektől, szolgáltatók munkatársaitól kérjenek igazolványt. 
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• Rablás, betörés elkerülése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani az ingatlanok védelmére. Az elkövetők általában olyan 
helyen próbálkoznak, ahol gyengének tűnik a védelem, ahová viszonylag rövid idő alatt be lehet hatolni. A bejárati ajtó 
zárását minimum 2 db, különböző rendszerű biztonsági zár biztosítsa, de hatékonyabbak a több ponton záródó 
zárszerkezetek. A szakszerűen felszerelt hevederzár megfelelő zárást biztosít, és az ajtólapot is merevíti. Emellett érdemes 
odafigyelni az ajtó anyagára, vastagságára, a vasalatok, sarokvasak kialakítására, az ajtólap és a tok záráspontosságára stb. 
Vásárlás előtt érdemes szakember tanácsát kérni.   

• Üvegezett bejárati ajtó zárjában belülről se hagyjanak kulcsot, mert egy betörőnek nem jelent gondot a kettős ablaküveg 
betörése sem, benyúlva pedig már egyszerű az ajtó kinyitása. 

• Viszonylag olcsó (típustól függően kb. 1500 forinttól lehet már kapni) technikai 
eszköz az elektronikus ajtóék, melyet a bejárati ajtó alá, a padlóra kell helyezni.  

• Az ajtó feszítése, nyitása hozza működésbe a billenő kapcsolót, ami hangjelzést 
generál, így a tulajdonos azonnal észleli a behatolást, és szükség esetén 
segítséget tud kérni.                           

• Az ajtók mellett fordítsanak figyelmet a lakás, pince, padlás, garázs… 
ablakainak védelmére is (rácsok, biztonsági fólia illetve redőny stb.), hiszen behatolás szempontjából ezek is kockázatot 
jelentenek. (Még az emeleti ablakok is!) 

• Ha elutaznak, szóljanak valamelyik megbízható szomszédnak vagy rokonnak, adják meg elérhetőségüket, kérjék meg őket a 
levélszekrény kiürítésére, az újságok, értesítők összegyűjtésére, esetleg a redőnyök fel - és lehúzására. Ha tudják, hogy 
szomszédjuk nem tartózkodik otthon, figyeljenek a gyanús személyekre. Ha ismeretleneket látnak csomagokkal, használati 
tárgyakkal, műszaki cikkekkel stb. közlekedni, figyeljék meg, melyik lakásból jöttek ki, próbálják ismertetőjegyeiket 
megjegyezni, az általuk használt jármű típusát, rendszámát felírni. 

• Lakáskulcsot még a bejárat közelében található „biztos rejtekhelyen” (lábtörlő, mérőóra szekrénye stb.) se hagyjanak. A 
kulcsokat az igazolványoktól elkülönítve tartsák maguknál, és a kulcstartón se legyen feltüntetve a lakcím. 

• Ha otthonról való távozás előtt azt tapasztalják, hogy valamelyik zárat nem lehet bezárni (pl. mert azt kívülről 
beragasztózták), gondoskodjanak zárcseréről. Közben lehetőleg ne hagyják felügyelet nélkül a lakást, mert lehet, hogy a 
bűnözők így készítették elő a betörést. 

• A gépjárműfeltörések és - lopások elkerülése érdekében - főleg látható helyen - ne hagyjanak értéket (GPS, táska, 
fényképezőgép….) az autóban, mert az  nem biztonságos tárolóeszköz. Mindig zárják be az ajtókat, húzzák fel az ablakokat, 
kapcsolják be a riasztót - akkor is, ha csak pár percig vannak távol a kocsitól. A jármű leállítása során válasszák az őrzött 
parkolókat, bevásárlóközpontokban lehetőleg a bejárathoz közeli, kivilágított részen lévő parkolóhelyeket. 

 
EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN! 

 
Csongrád Megyei RFK Bűnmegelőzési Osztály 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

Makói Járási Hivatal 
6900 Makó, Hollósy Kornélia u. 2/A 
Tel: 62/561-696 Fax: 62/561-695 

 

Weszely Tamás - Járási Hivatal Vezető - 62/681-424 - weszely.tamas@makojaras.csmkh.hu 

 

Okmányiroda ügyfélfogadási ideje  Hatósági osztály Szociális iroda ügyfélfogadási 
ideje  

Hétfő  8.00-12.00 és 13.00-16.00  Hétfő  8.00-12.00  
Kedd  8.00-12.00  Kedd  Szünetel  
Szerda  13.00-12.00 és 13.00-17.30  Szerda  8.00-12.00 és 13.00-17.30  
Csütörtök  8.00-12.00  Csütörtök  Szünetel  
Péntek  8.00-12.00  Péntek  8.00-12.00  

 
 
 
 
 

Járási Gyámhivatal - 62/561-696 
6900Makó, Hollósy Kornélia u. 2/A 
Dr. Panyor Anett - Járási Gyámhivatal Vezető  
Tel: 62/561-680 e-mail: panyor.anett@makojaras.csmkh.hu 

 

Gyámhivatal ügyfélfogadási ideje  
Hétfő  8.00-12.00  
Kedd  Szünetel  
Szerda  8.00-12.00 és 13.00-17.30  
Csütörtök  Szünetel  
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Péntek  8.00-12.00  
Járási Földhivatal  
6900 Makó, Széchenyi tér 6. 
Tel: 62/211-422 - Fax:62/211-422  

 

Járási Földhivatal ügyfélfogadási ideje  

Hétfő  8.00-11.30 és 13.00-15.00  
Kedd  8.00-11.30  
Szerda  8.00-11.30 és 13.00-15.30  
Csütörtök  8.00-11.30  
Péntek  Szünetel  

 
 
 
 
 

Járási Munkaügyi Kirendeltség    Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal 
 
 
6900 Makó, Deák F. u. 6     6900 Makó, Széchenyi tér 22 
Fax: 62/213-660Tel: 62/213-553    Tel: 62/213-622 Fax: 62/213-622 
 

Járási Munkaügyi Kirendeltség 
ügyfélfogadási ideje  
Hétfő  8.00-15.00  
Kedd  8.00-15.00  
Szerda  8.00-18.00  
Csütörtök  8.00-15.00  
Péntek  Szünetel  

 

 
 
 

Föld napja 2013. április 22. 

.  
Tegyük szebbé, tisztábbá Kiszombort!! 

 
 

Gyülekező: ezen a napon, 10 órakor az Óbébai utcai iskola udvarán kerékpárral. 
Minden környezetbarát zombori lakost szeretettel várunk!  
 

Közút Kht.   Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
 
 

 
 
 

Tisztelt Adózók! 
Az idei évben lehetőséget biztosítunk arra, hogy a 2012. évi jövedelmeiről 
készített személyijövedelemadó-bevallását az internetről is letölthető 
program segítségével ellenőrizhesse. 
A személyijövedelemadó-bevallás benyújtásának határideje: 2013. 
május 21. 
Az Ady Endre Művelődési Házban kihelyezett ügyfélszolgálatot 
működtetünk 2013. április 30-án, kedden 9-15 óráig, ahol előre elkészített személyijövedelemadó-
bevallását szakembereink közreműködésével és számítógép segítségével ellenőrizheti, és az esetleges 
hibákat korrigálhatja. 
Mindehhez csupán a már kitöltött személyijövedelemadó-bevallását kell magával hoznia. 
Lehetőséget biztosítunk ügyfeleink számára az első ügyfélkapu megnyitására is, így az ellenőrzött 
bevallását az ügyfélkapuján keresztül is elküldheti. 

Szeretnénk segítséget nyújtani önöknek!! 
 

 
 

 
 
 

 
Budapesti kirándulásom a kiszombori  

Szabadidős és Természetbarát Sportegyesülettel 
Egy pár hónappal ezelőtt szereztem tudomást az egyesület létezéséről. Majd 

elolvastam a tavalyi éves tevékenységeikről, illetve idei terveikről szóló cikket. Ahogy 
haladtam a sorok közt, egyre inkább az fogalmazódott meg bennem, hogy miért ne 
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lehetnék tagja én is. Szeretek kirándulni, társasági ember vagyok, a kihívás is motivál, és mivel én nem 
Kiszomboron éltem eddig, egy pár éve úgymond idecsöppentem, szeretnék megismerni új embereket. Úgy 
gondoltam, ez a társaság pont ideális nekem. Kíváncsiságból részt vettem a 2013. március 16-ai budapesti 
kirándulásukon. 
Nagyon készültem erre a kirándulásra, amire a páromat is megkértem, kísérjen el. Induláskor már oldott volt 
a hangulat. Mindenki kedvesen, közvetlenül fordult hozzánk. Sokat beszélgettünk, nevettünk.  
Mikor megérkeztünk Budára, első utunk a Szikla Kórházba vezetett, ahol nagyon sok érdekes történetet 
tudtunk meg a II. világháború időszakáról.  
Következő állomásunk a Láthatatlan Kiállítás volt. Ezt a kiállítást mindenkinek csak ajánlani tudom, mert 
számomra életre szóló élményt nyújtott, hogy „bepillanthattam„ a vakok világába! Megrázó, de egyben 
csodálatos élmény volt.  
Ebbe a napba még egy Terror Háza látogatás is belefért. Kb. 10 évvel ezelőtt jártam már ott, de nem ezt az 
élményt nyújtotta, mint most felnőtt fejjel. Nagyon jó érzéssel jöttem ki a kiállításról. 

Élményeimet és tapasztalataimat összegezve, mind az egyesület tagjaival, mind a programjaikkal 
kapcsolatban, csak pozitív véleménnyel szálltam le este a buszról. Párommal azóta is rengeteget beszélünk 
erről a kirándulásról, a jó közösségről. Most már tudom, hogy szeretnék tagja lenni a csapatnak, és aktívan 
részt venni a tevékenységeikben is. Szívesen és büszkén fogom segíteni e közösséget céljai megvalósításában, 
így én is egy kicsit jobban zomborinak érezhetem magam! 

Köszönöm, hogy részt vehettem ezen a felejthetetlen kiránduláson, már alig várom a következőt.   
Forgács Beáta 

immáron az egyesület tagja 
 
 
 

 
 
 
 
 

Honismereti hírek 
 

Kosárkötő tanfolyam 
2012 októberétől 7 állandó taggal indult a honismereti kör támogatásával a hobbi szinten működő 

tanfolyam. Hetente kétszer jöttek össze a tanulni vágyók, és Olasz István mester irányításával rendkívül 
ügyesen sajátították el a szakma rejtelmeit. 
Csigacsináló esték 

Ugyanezen időben a honismereti kör tagjai és néhány csatlakozó fiatal jó kis beszélgetések közepette 
készítette a csigatésztát. 
 
Kirándulások a körrel:  

 
Egynapos kirándulásunk 
Június 1-jén Visegrád, Szentendre az úti célunk. Egy napra megyünk, és még van néhány helyünk, lehet 
csatlakozni, akinek van kedve egy tartalmas napot velünk tölteni.  
 
Kirándulás Erdélybe  
 
A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör 5 napos túrájához lehet csatlakozni, aki szeretné bejárni Erdély 
szép tájait kis csapatunkkal. 
 
Idő: 2013. október 9-13. 
Kirándulás költsége: 40 000 Ft + 50 Lej + költőpénz. 
Ellátás: családoknál szállás, bőséges reggeli és vacsora. Egy helyen szállunk meg 4 napig, és onnan 
csillagtúraszerűen indulnak a programok. 
Útvonal:  
1. nap -Kiszombor-Makó-Segesvár-Agyagfalva – szállás elfoglalása. 
2. nap –Agyagfalva-Székelyudvarhely- Szejke-Farkaslaka-Korond-Parajd-Szováta. 
3. nap -Agyagfalva-Somlyó-Mádéfalva-Gyergyó-Békás-szoros-Zetelaka- Gyilkos-tó 
4. nap -Agyagfalva-Csíkszereda-Mikó vár-Tusnádfürdő-Makovecz-templomfürdő-Szent Anna-tó-Vargyas-
Kicbacon(Benedek Elek szülőháza) 
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5. Agyagfalva-Székelykeresztúr(Petőfi-körtefa)-Medgyes-Gyulafehérvár(Székesegyház)-Déva-Kiszombor 
 
Az illető helyeken a fő látnivalókat nézzük meg. 
A bekerülési összeg útiköltség részét május 16-ig szükséges befizetni, ez 16 000 Ft. Ez a foglaló. Várjuk a 
kalandra vágyók jelentkezését a kzhonismeretikor@gmail.com levélcímre, ill. a 30-499-8686-os 
telefonszámra, és felvilágosítás az Ady E. Művelődési Házban.  
Május 16-án, 18 órakor  ugyanitt a két kirándulással kapcsolatban megbeszélést tartunk, amire várjuk az 
érdeklődőket. 
 
Facebook 

 
A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör, ill. a „hamarosan” induló útvesztő tevékenysége a Facebookon napra készen 
követhető: http://www.facebook.com/kzhonismeretikor, www.facebook.com/utveszto. 
 
Helytörténeti Gyűjtemény  
Újabb adományozók: Lőrincz Mária Magdolna, Szőke László, Borsi Sándor, Tenczer Szilvia, Duruczné Ocskó Edit, özv. 
Antalfi Miklósné, Gábor Istvánné. Köszönjük! 

 
Húsvétoló 2013 

 
 
 

 
Immár tíz éves hagyományt 
követve, a Kiss Mária Hortensia 
Honismereti Kör lelkes tagjai és 
pártolói - a Nagyközségi 
Önkormányzat támogatásával - idén 
húsvét vasárnapjának 
délelőttjére ismét vidám, ünnepváró 
programok szervezésével 
kedveskedtek a település lakói 
részére. Bár az időjárás ezen a 
napon sem volt igazán kegyes 
hozzánk, mégis elég szép számmal 
érkeztek nem csupán kiszomboriak, de 
környékbeli érdeklődők is. 

Az Ady Endre Művelődési 
Házban különféle kézműves-
foglalkozásokon próbálhatták ki 
magukat a vállalkozó szelleműek: Galgócziné Marika és Szalmáné Mártika segítségével mézeskalácsból készült 
nyuszifigurákat díszítettünk, Faragóné Horváth Katalin népi kézműves útmutatása alapján megtanulhattuk az igazi hímes 
tojás készítését. Majorosné Editke vezetésével az apróbbak különféle húsvéti csibe-és nyuszibábokat varrtak, a bátrabbak 
a répás rongynyuszi megalkotásának folyamatában merültek el inkább. A húsvéti csillámtetoválást Tenczerné Maca, 
Czagány Kriszta és Kissné Ildikó szolgáltatta. A kakaslövéshez szükséges kellékeket és a nyilazás biztonságát a Puszta 
Tüzének Őrzői: Tóth András, Tóth Bogi, Bokor Mihály felügyelték. 
Szép számmal akadt jelentkező húsvéti verselésre, majd a háromtagú zsűri hosszas tanakodást követően kihirdette a 
legnagyobb és legszebb húsvéti tojás versenyre nevezett igazán szebbnél szebb alkotások díjazottjait. 

Ugyan odabenn is folyamatos volt a sürgés-forgás, kinn az udvaron sem unatkoztak a jelenlévők. Különböző 
ügyességi játékokban próbálhatták ki magukat nemcsak a gyerekek, de a vállalkozó szellemű felnőttek is: volt 
"nyakonöntés", kakaslövés, célba dobás, tojáskeresés, lufinyuszi-pukkantás és tojásdobáló verseny. 
Kis kecskékkel kergetőzhettek az apróbbak, kipróbálhatták a pónilovaglást; fáradhatatlanul csipogó kis csibék, házi 
szárnyasok, nyuszik és kis kutyusok várták az őket simogatni vágyó gyerekeket. 

Köszönjük, hogy megtisztelte rendezvényünket jelenlétével Varga Attila atya, aki kedves szavakkal adta áldását a 
jó hangulatú ünnepváró rendezvényre.  
Ezúton is köszönjük Rónainé Török Csilla, Szalay Zoltán, Baranyi Csaba, Gera Ádám, Csuhaj András, Tenczer Szilvia 
támogatását, akik a kis állatokat biztosították a rendezvény sikeréhez. Balázs Tibor és Vízhányó Marcsika pártoló tagjaink 
is gondoskodtak a vidámságról ezen a napon. 
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Köszönjük valamennyi alkotó, szervező és segítő támogatását, és minden kedves vendégünk részvételét, hogy 
ismét kellemes hangulatú összejövetelen ünnepelhettünk együtt március utolsó vasárnapján.  

 
                                                                                                                  a kör nevében Shererné Makra Hajnalka 
 
Honismereti tábor – 2013. július 8-12. 
 
Táborunk az útvesztő előtti héten lesz ismét. Szeretnénk, ha falunkban a nyári szünetben minél több táborozási 
lehetőség lenne a gyermekek számára, és nyilván ezek más-más időpontban legyenek, segítve a szülőket a gyermekek 
nyári elhelyezésében. 
Ebben az évben a kosárfonás, kaskötés történetével, hagyományával, eszközeivel és technikájával ismerkedhetnek 
meg az érdeklődő gyerekek. A tábor végére a gyerekek elsajátíthatják a kosárfonás alapjait. 
Ezen kívül lesz vetélkedő, keresztmeszelés, útvesztő-látogatás és sok játék... 
Idén Ópusztaszerre kirándulunk!! 
Részvételi díj: 4000Ft /fő + az ópusztaszeri kirándulás díja! 
 
Jelentkezési határidő: 2013. június 20. 
                              Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör tagjai 
 

 

Szeretünk Kiszombor a Facebookon 
 
Az oldal azért jött létre, hogy mindazok, akik kötődnek Kiszomborhoz, képeken, gondolatokon 
keresztül találkozzanak. A február 16-án alapított oldalnak már 495 kedvelője van. Igen sokan 
teszik közkinccsé régi képeiket, gondolataikat, véleményüket.  
Olyan képek kerülnek elő, amelyek segítenek emlékezni a régmúltra, és összekötnek 
bennünket, szívesen nézegetjük őket, elmélázva, milyen más is volt régen az élet, a falunk. 
Látogassák, látogassátok meg, érdemes. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Varga Imre képeiből 
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Gyereknap Gólyalábasokkal! 
 

2013. május 25-én /szombaton/ 10 órától 14 óráig a játszótéren 

gyermeknapot szervez Kiszombor Nagyközség Önkormányzata  

gyermekeinknek. 

Az ünnepelteket sok érdekesség várja ezen a napon, így lesz 

fakörhinta, kézműves-foglalkozások, játékpark, mesemondó és 

táncház.  

Közreműködnek a Tulipános Népi Játékpark és az Óperenciás 

Bábszínház tagjai. Várunk minden zombori gyerkőcöt! 

 

           Kiszombor Nagyközség Önkormányzata, Kiszomborért Alapítvány, Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör,                 

                                                                     Szabadidős és Természetbarát Sportegyesület 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 

Egyházi hírek 
 

Gondolatok a Feltámadás ünnepéhez 
 

Megtörtént a családokban az ünneplés, a hagyományok megélése. Elfogyott az 
asztalokról, a hűtőkből a finom sonka. Megszáradtak a locsolkodáskor vizes lett ruhák és 
hajak, elpárolgott a jó illatú kölni illata is. Jó visszagondolni az együtt töltött időre, a 
rokonokkal való találkozásra, kicsit kilépni a hétköznapok nyomása alól. Bármilyen jó is történt köztünk, 
bennünk - elmúlt. Az ünnep csak egy-két napig tartott, az élet utána visszazökkent megszokott medrébe. Talán 
ennyi volt most is...  
 
A tanítványokban is voltak ilyen érzések, tapasztalatok. A feltámadt Jézus Krisztussal való találkozásuk 
megváltoztatta életüket. Majd Jézus halála után magukra maradtak. Nem tudták, mi történt. 
Reménytelenségükben egyszer csak megjelenik Jézus: 
 
„ a hét első napján este lett, a helyiség ajtaja, ahol a tanítványok összegyűltek, be volt zárva a zsidóktól való 
félelem miatt, eljött Jézus, megállt középen, és azt mondta nekik: Békesség nektek!„  (János evangéliuma 
20,19.) 
 

A fájdalmakat, nehézségeket próbáljuk eltüntetni azzal, hogy bezárkózunk, azaz bezárjuk önmagunkba. 
Nem vagyok képes túllépni saját erőmből a félelmeken, egyre nehezebb, semmi és senki nem jó. A belső 
válaszom: még inkább bezárkózom. Ezt élhették át a tanítványok is. Mit tesz Jézus?  
Belép a zárt ajtókon. Ezt is jelenti: a félelemnek nincs hatalma az Élet fölött. Az Ő feltámadása által 
megérkezik a tanítványokhoz az élet. Ezt a lépést Krisztus teszi meg felénk. A békét, amit oly sokszor 
elveszítünk, és utána kétségbe esve keresünk; amit mi akarunk megteremteni magunkban, kapcsolatainkban, - 
ajándékba kapjuk.  
 
 „ Tedd ide az ujjadat és nézd a kezeimet, nyújtsd ki kezedet és tedd az oldalamba, és ne légy hitetlen, hanem 
hívő!” (János evangéliuma 20,27.) 
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Egy másik fontos találkozás, ami Jézus és Tamás között történik a feltámadás után. 
Tamás hitetlenségét szemlélve, rátalálhatunk saját kételyeinkre, bizonytalanságainkra, kishitűségeinkre. 
Tamásban megvan az a vágy is, hogy szeretne találkozni Jézussal, átélni azt az örömet, amit a többiek átéltek. 
Ezek bennünk is ott vannak. Mi Jézus válasza? 
Meghallgatja ezt a kérést, és szeretettel megszólítja Tamást: Gyere és tapasztald meg! Jézus a sebeit mutatja és 
kéri, hogy érintse meg. A feltámadás ünnepe előtt, nagypénteken meghívást kapunk a kereszthódolatban, hogy 
keresztjeinket, sebeinket, melyeket önmagunknak és egymásnak okoztunk, vigyük oda Krisztus keresztjéhez. Itt 
a sebekkel találkozunk, melyek fájnak és szenvedünk tőle. A feltámadás utáni találkozásban a sebek érintéséből 
hit, azaz élet fakad. A meghívás a Feltámadottal való találkozásra nyitva van számunkra is. Ebben teljesedik ki 
életünk sebeinek gyógyulása. 
 
” Aztán harmadszor is megkérdezte Jézus: Simon, János fia szeretsz-e engem?” (János evangéliuma 21,17.) 
  

A Simon Péterrel való találkozás a kiengesztelődés útja. Péter háromszor megtagadta Jézust, és ennek a 
fájdalma ott van a szívében. Ez késlelteti lépteit az üres sírhoz, ez akadályozza abban, hogy higgyen Krisztus 
feltámadásában. A tagadások sokféle formáját mi is elszenvedjük az életben, amikor nehéz felvállalni, hogy 
hiszek Istenben, vagy a tetteimmel nem vagyok képes megélni az evangélium üzenetét. Hogyan léphetek így 
Isten elé, hogyan mehetek így a templomba, mit gondolnak, mondanak rólam. A szeretetkapcsolat bennem is 
sérül, és a szégyen átléphetetlen akadálynak tűnik számomra. Hogyan segít Jézus? 
A feltámadt Jézus egy csodás halfogás után külön beszélget Péterrel, és háromszor megkérdezi: Szeretsz 
engem? Ő kezdeményez! Ez történik a teremtésben, amikor Isten szeretete hív életre bennünket. Ez történik, 
amikor Jézus emberré lesz. Ez történik, amikor a kereszten meghal értünk, hogy újra kimondja: szeret 
bennünket. Ez történik a Péterrel való beszélgetésben, amikor Jézus a legfontosabbat kérdezi Pétertől. Ezáltal 
történik a gyógyulás, amely Péter szégyenét is begyógyította. Ha megfigyeljük önmagunkat, emberi 
kapcsolatainkat, amikor valamin megsértődünk, megbántódunk, mi is ezt kérdezzük: szeretsz így is, ezek után 
is? 
Talán nehéz kimondani ezeket a szavakat, de amikor kimondódik, valami új kezdődik a kapcsolatokban. 
 

A feltámadás ünnepe nem zárult le, ma is történik. Adjanak számunkra erőt, bátorítást ezek a szentírási 
részek a hétköznapok megéléséhez, mert a feltámadás öröme ma is valóság lehet bennünk. Kívánom, hogy így 
legyen!  
 
                                             Varga Atilla plébános 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anyukák figyelem!! 
 

Üzletanyu születik címmel előadást szervezünk 2013. június 8-án  
a művelődési házban. 

Ha a munkaerőpiac nem kapkod utánad, ideje valami újba kezdeni. De mibe?  
Teremts munkahelyet magadnak! avagy: Hogyan indítsunk vállalkozást befektetés nélkül?  
Vida Ági előadásából kiderül: 
- Milyen lehetőségei vannak egy anyukának az álláskeresésen túl? 
- Hogyan teremts magadnak jövedelmet a saját ötleteidre alapozva? 
- Vállalkozás az interneten: Hogyan vágj bele? 
- Hol rontja el a legtöbb kezdő vállalkozó, és te hogyan kerüld el a buktatókat? 
- Vállalkozás indítása anyaként: hogyan jusson időd mindenre?  
 

Vida Ági pszichológus, 2007-ben 2 kisgyermeke mellől indította első honlapját a kismamablog.hu oldalt, ami 
mindössze fél év alatt vált piacvezetővé. 3 könyve jelent meg, 2011-ben elnyerte a HVG Goldenblog versenyében a 
legjobb szakértői blog díját. Rendszeresen tanít egyetemeken, előad pszichológiai és üzleti témákban konferenciákon és 
tréningeken. Ági marketinggel, vállalkozással kapcsolatos tapasztalatait a gazdagmami.hu oldalon osztja meg, ahol 5 év 
alatt több mint 1000 anyukának segített elindítani a saját vállalkozását. Rendszeresen hívják szakértőként a sajtóba, és 
több szakmai magazinban publikál is. 
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FELHÍVÁS  
 

Eboltás 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Makó Járás Főállatorvosa értesíti a lakosságot, hogy az 

ebek veszettség elleni összevezetéses védőoltását az 
alábbi helyeken és időpontokban engedélyezi. 
Az ebek veszettség elleni védőoltásának beadatása a 
164/2008. (XII. 20.) FMV rendelet szerint a kutya tartójának kötelessége. 
Az állattartó köteles minden 3 hónapos életkort elért ebet 30 napon belül veszettség ellen saját 
költségén magán-állatorvossal beoltatni, az oltást az első oltást követően 6 hónapon belül 
megismételtetni, majd ezt követően a kutyát évenként veszettség ellen beoltani.  
Az oltással egyidőben el kell végezni az ebek közegészségügyi veszélyt okozó belső élősködői 
ellen való védekezést is, melyhez a szükséges gyógyszereket a helyszínen meg kell vásárolni.  
Az oltás díja ebenként 3.200,- Ft, amelyet a helyszínen kell leróni.  
Kérjük, hogy az egységes európai állatútlevelet, Kisállat Egészségügyi Könyvet mindenki 
hozza magával. Abban az esetben, ha oltási könyv nincs, az új könyv ára 130,- Ft/db.  
A tartási helyen, illetve állatorvosi rendelőkben történő eboltásokkal kapcsolatban az oltást 
végző állatorvosok adnak felvilágosítást.  
A kiszállási díj az állattartás helyére egységesen 500,- Ft. 
 

Csak chip-el ellátott eb vezethető fel! 
 

Kiszombor Polgármesteri Hivatal 2013. május 14-én (kedd) 16-17 óráig 
     2013. május 21-én (kedd) 16-17 óráig 
     2013. május 25-én (szombat) 7-9 óráig 
 
Makó, 2013. április 15. 
 
 Dr. Dán János s.k. Dr. Kocsubé Sándor s.k. 
 Kamarai ellenőrző bizottság tag    járási főállatorvos 
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ZZ OO MM BB OO RR II   GG AA ZZ DD AA   ÁÁ RR UU HH ÁÁ ZZ  
KISZOMBOR,           JÓZSEF ATTILA U. 13. sz. 

 

- tavaszi vetőmagok       - csibedrót, baromfietetők-itatók 

- Florimo minőségi virágföldek      - cirokseprű, szerszámnyelek 

- virágtápoldatok, műtrágyák      - kerti kisgép, motorolaj, 2T motorolaj 

- növényvédőszerek, gyomirtók      - gyújtógyertya, Brigéciol 

- ecset, meszelő, takarófóliák      - petróleum, műszerolaj 

- festék, színezők, glettanyagok      - hangyairtó, csótánycsapda 

- csemperagasztó, modell gipsz      - kerékpár külső-belső gumik 

- munkavédelmi kesztyűk 

 
 

MEGÉRKEZTEK A TAVASZI VETŐMAGOK!! 
 
 

               Nyitva: H.-P.: 7:00-17:00     Szo.: 7:00-12:00  Telefon: 06 20 364 89 75 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

F O D R Á S Z A T - K O Z M E T I K A  
 
 

Kiszombor , Nagyszentmiklósi u.7. – Régi művelődési ház udvarában 
 
Hosszúné Balogh Piroska-fodrász és Hosszú Judit kozmetikus szeretettel várja a szépülni vágyó hölgyeket és urakat. 

Tekintsd meg ajánlatainkat, és látogass el hozzánk személyesen is! Szépségszalonunk jól megközelíthető. 

Szépségszalonunkban kozmetikai, fodrászszolgáltatásokkal állunk vendégeink rendelkezésére. 

Részletekről érdeklődjön személyesen vagy telefonon. 

 

Tel: 06-30-541-4845 vagy 06-70-266-9608 

 

Szépüljön, frissüljön nálunk! 

 
 
 
 

 

 
 
 

KISZOMBORI HÍRADÓKISZOMBORI HÍRADÓKISZOMBORI HÍRADÓKISZOMBORI HÍRADÓ Szerkeszti a Szerkesztő Bizottság. Kiadja: Kiszombor Nagyközség Polgármesteri Hivatala Ady Endre 
Művelődési Ház. e-mail: aemhaz@gmail.com. Nyomdai előkészítés: Kiszombor, Szegedi út 13. 


