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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

 A KÉPVISELŐ TESTÜLET ÜLÉSEIRŐL RÖVIDEN
2015. december 15. napján tartott soros ülésen a képviselő-testü-
let első napirendi pontban a rendelettervezetek, döntési javasla-
tok napirendet tárgyalta, melynek keretében a testület:
- módosította 
• az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II. 25.) 
önkormányzati rendeletét,
• a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (IX. 26.) KKÖT ren-
deletét,
• a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről 
és a fizetendő térítési díjakról szóló 16/2013. (VI. 26.) önkormány-
zati rendeletét;
- döntött arról, hogy 
• egyetért a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Kiszombo-
ri Határrendészeti Kirendeltség kirendeltségvezetői tisztségére 
Éberhardt Gábor r. ezredes, rendőrségi főtanácsos kinevezésével,
• szándékát fejezi ki, hogy a Kiszombor Térségi Szociális, Gyermek-
jóléti és Óvodai Önkormányzati Társulást 2016. augusztus 31. nap-
jával közös megegyezéssel meg kívánja szüntetni,
• jóváhagyja a Makói Kistérség Többcélú Társulása 2016. évi belső 
ellenőrzési tervét, mely magában foglalja Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervét is,
• a Maros-völgyi LEADER Egyesület részére átadott 3.899.593 Ft 
összegből az MVH által meg nem térített 133.151 Ft részösszeg 
visszafizetésétől eltekint,
• hozzájárulását adja a Maros-völgyi LEADER Egyesület jegyzett 
tőkéjének működési célokra történő felhasználásához, ennek ér-
dekében a Képviselő-testület az alapításkor befizetett 55.000 Ft 
összegről lemond,
• hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 2007-2013. tervezési időszak-
ban a Maros-völgyi LEADER Egyesület részére kiegészítő műkö-
dési támogatásként, a kamatterhek finanszírozására előlegként 
korábban átadott 128.187,- Ft összeget a továbbiakban működési 
célokra is felhasználhassa az Egyesület,
• az Önkormányzat - egyértelmű jogszabályi kötelezettség hiányá-
ban - a Kiszombori Dózsa György Általános Iskola tálalókonyha 
dolgozóit a KLIK munkavállalói állományából nem veszi át, és a to-
vábbiakban sem viseli a tálalókonyha működtetésével összefüggő 
költségeket,
• támogatja a 2016. évi kártyanaptár kiadását, az 1250 db kár-
tyanaptár nyomdai költségéhez bruttó 21.110 Ft-ot biztosít,
A második napirend keretében döntött arról, hogy a jövőben már-
ciustól november hónapig, a hónap első vasárnapján a „kispiac” 
Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. számú épület melletti üres te-
rületen kerüljön rendszeresen magtartásra a helyi őstermelők ré-
szére zöldség és gyümölcs árusítása, valamint a helyi lakosoknak 
„bolhapiac” céljából, majd elfogadta a polgármesteri jelentést.
A 2016. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló 
32/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendeletét a harmadik napirendi 
pontban alkotta meg.
A következő napirend keretében tájékoztatót fogadott el a helyi 
adóbevételek alakulásáról.
Ötödik napirendként a jogi személyiségű társulásokban végzett 
tevékenységről szóló beszámolót fogadta el.
Az utolsó napirendi pontban a Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 
3/3. és 3/8. számú bérlakásokra benyújtott pályázatokat bírálta el.
2016-ban első, soros ülését január 26-án tartotta a képviselő-tes-
tület, melynek keretében első napirendként elfogadta a polgár-
mesteri jelentést.
A rendelettervezetek, döntési javaslatok napirendben
- módosította 
• az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 17/2014. (X. 22.) önkormányzati rendeletét,

• a költségelvű bérlet alapján biztosított önkormányzati bérlaká-
sok bérbeadási feltételeiről szóló 5/2002.(III. 26.) KKÖT rendeletét,
• az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 1/2015.(II. 
25.) önkormányzati rendeletét, valamint
• a gyermekétkeztetés térítési díjáról és a bölcsődei napközbeni 
ellátásáért fizetendő intézményi térítési díjról szóló 9/2012.(III. 28.) 
önkormányzati rendeletét;
- döntött arról, hogy 
• sem a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegeníté-
sükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 28/2005.(XI. 29.) KKÖT 
rendelet, sem a költségelvű bérlet alapján biztosított önkormány-
zati bérlakások bérbeadási feltételeiről szóló 5/2002. (III. 26.) KKÖT 
rendelet által szabályozott lakásbérleti díjak mértékén 2016. év-
ben nem változtat, tekintettel arra, hogy a KSH hivatalos közlemé-
nye szerint 2015. évben a fogyasztóiár-index nem emelkedett,
• az önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyisé-
gek bérleti díját Kiszombor nagyközség területén 2016. évben az 
alábbiak szerint határozza meg: üzlethelyiség 592 Ft/m2, raktár 
237 Ft/m2, tehát a bérleti díjak nem emelkedtek,
• jóváhagyja a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
Szakmai Program módosítását,
• egyetért azzal, hogy Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
együttműködési megállapodást kössön a Csongrád Megyei Ön-
kormányzattal európai uniós forrásokra benyújtott támogatási 
kérelmekre és a támogatás elnyerése esetén a projekt megvaló-
sítására,
• egyetért a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., a MÁV Magyar 
Államvasutak Zrt. és Kiszombor Nagyközség Önkormányzata kö-
zött megkötendő a Kiszombor belterület 212/1 hrsz.-ú ingatlannal 
kapcsolatos kártalanítási és igénybevételi megállapodással,
• a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási 
Központ megkeresésével kapcsolatban véleményét akként adja 
meg, hogy a Kiszombor, Óbébai u. 56. szám alatti (hrsz.: 888) in-
gatlan műemléki védettségének megszüntetését nem javasolja,
• felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy a Sportcsarnok 
használatával kapcsolatos lakossági igényfelmérés eredményére 
tekintettel tárgyalásokat folytasson le a KLIK Makói Tankerület mb. 
tankerületi igazgatójával a Sportcsarnok‒ szombati 2 óra hossza 
és vasárnapi 4 óra hossza - ügyeleti időn túli - többlet nyitvatartá-
sáról, valamint készítse elő az ezzel kapcsolatban várható önkor-
mányzati kiadások tervezetét,
• a II. Kiszombori „Villám” Focitorna szervezőinek kérelmére, a 
sportrendezvényt 10.000 Ft összeggel támogatja;
- módosította 
• Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény alapító okiratát.
Harmadik napirendi pont keretében a képviselő-testület elfogad-
ta a 2016. évi munkatervét.

A következő napirendben az Önkormányzat fenntartásában lévő 
Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvodá-
ban az óvodai beiratkozások idejét a 2016. április 20-21. közötti 
időszakban 8-16 óráig, a nyári zárva tartás idejét ‒ a korábban 
megszokott módon ‒ augusztus utolsó két hetében, 2016. au-
gusztus 22-31. közötti időszakban határozta meg, az óvoda heti 
nyitva tartásának idején nem változtatott.
Az ötödik napirend keretében az Önkormányzat fenntartásában 
lévő Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény keretén be-
lül működő Bölcsőde éves nyitva tartása esetében a nyári zárva 
tartás idejét 2016. augusztus 25-31. közötti időszakban (5 munka-
nap) határozta meg.
Utolsó napirendként a Kiszombor Nagyközség Önkormányzata és 
a Kiszombori Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együtt-
működési megállapodás felülvizsgálatát végezte el.
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     SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Minden hónap 2. szerdáján külön gyűjtőjáratban reggel 6 órától szállítjuk el, 

az úgynevezett „házhoz menő zsákos” szelektív en gyűjtött hulladékot, amelyet válogatóüzemünkben utóválogatnak. Kérjük, hogy a fent jel-
zett időpontig szíveskedjenek a megtelt zsáko(ka)t kihelyezni az ingatlanuk elé. Az Önök lehetőségében áll továbbá a szelektív hulladékgyűjtő 
szigeten elhelyezni a csomagolási papír, műanyag, fém, és vegyes öblösüveg hulladékot. Az ezektől eltérő anyagok (pl. kommunális hulladék, 
lom) belehelyezése és a gyűjtőszigetre való lerakása TILOS. Ez a cselekmény környezetszennyezés, és így súlyos szabálysértésnek minősül. 

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

SZELEKTÍVEN GYŰJTHETŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKOK
 - Újságpapír, hullámpapír, kartondoboz lapjára hajtogatva (hungaro-
cell nélkül), szórólapok, csomagolópapír, tönkrement könyvek, pros-
pektusok, elhasznált füzetek.

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

 - Üdítős, energiaitalos és alkoholos dobozok, konzervdobozok.

HASZNOSÍTHATATLAN, SZELEKTÍVEN NEM 
GYŰJTHETŐ HULLADÉKOK

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

 - Hungarocell, vajas, tejfölös, joghurtos műanyag dobozok (kimosva 
sem), műanyag poharak, egyéb szennyezett műanyag stb.

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

A szelektív hulladékot elhelyezése előtt kérjük, úgy kezelje, hogy minél kevesebb helyet foglaljon el, emiatt kérjük, TAPOSSA LAPOSRA! A kilapí-
tott ‒ levegőmentes formájú ‒ italos kartondobozra, PET palackra hajtsa vissza a kupakot mielőtt visszanyerné eredeti térfogatát! Amennyiben 
szolgáltatásunkkal kapcsolatban kérdése, észrevétele van, forduljon bizalommal társaságunkhoz az alábbi elérhetőségeken:    

 ttkft@telepulestisztasag.hu * www.telepulestisztasag.hu 
Telefonos és személyes ügyfélszolgálat 

(6728 Szeged, Városgazda sor 1.)
ügyfélfogadási ideje:  hétfő, kedd, szerda: 8:00-15:00           csütörtök: 7:00-19:00           péntek: 8:00-13:00

Telefon: 62/777-111; Fax: 62/777-112
Hulladékszállítással kapcsolatos bejelentések, észrevételek: 62/777-234

Köszönjük, hogy a szelektív hulladékgyűjtéssel Ön is hozzájárul a hulladékgazdálkodás fejlesztéséhez, a hulladékok okozta környezetterhelés csökkentéséhez, a környezet minőségének javításához.

     ÖSSZEFOGÁS 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2016. január 29-én éjjel 2 órakor a Kiszombor, Régi M. u. 35. szám alatti ingatlanon tűz keletkezett, melynek kö-
vetkeztében a lakóépület tetőszerkezete és az épület berendezésének nagy része elégett.

Az ingatlanban 3 család 6 kiskorú gyermekkel élt.
Az épület tetőszerkezete részben leégett, élet- és balesetveszélyes. A tetőt, ahol lehet, fólia helyettesíti, a maradvá-

nyokat az udvarra hordták halmokba.

A család nevében szeretnénk megköszönni a lakosság, a jó szándékú emberek szíves segítségét, azt az összefogást, 
amellyel a család megsegítéséhez azonnal és hatékonyan hozzájárultak. Köszönjük a ruhákat, élelmiszereket, búto-

rokat, konyhai felszereléseket, amivel önzetlenül segítettek a bajbajutott családon. 

A leégett ház felújításához, újjáépítéséhez, a család kárának enyhítéséhez az 
Egészségért és Elviselhetőbb Életért Kiszombor és Vidéke Alapítvány közreműködésével 

(6900 Makó, József Attila u. 7., Adószám: 18467619-1-06) számlaszámára történő befizetéssel pénzadományok 
gyűjtését indítottuk.

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-02352891
Közlemény: Kiszombor, Régi Makói u. 35. számú leégett ház lakóinak megsegítése

Amennyiben adományozni készpénzben szeretne, annak módjáról érdeklődjön Dr. Kiss Katalinnál, az Alapítvány 
Kuratóriumának elnökénél.

Segítségét köszönjük!
       Kiszombor Nagyközség Önkormányzata
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
a 2016. január 26-ai ülésén módosította az egyes pénzbeli és 
természetbeni ellátásokról szóló 1/2015.(II.25) önkormányzati 
rendeletét. A rendelet módosítása 2016. január 28. napjától 
hatályos. A legfontosabb ellátások jogosultsági feltételei a kö-
vetkezők:

Rendkívüli települési támogatás (korábban önkormányzati se-
gély) annak adható, 
a) akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 
mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének 140 %-át, 
(39.900 Ft/fő)
b) gyermeket nevelő családban az egy főre jutó havi nettó jö-
vedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének 
160 %-át (45.600 Ft/fő)
c) egyedül élő kérelmező esetén a havi nettó jövedelem a 
mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének 210%-át  
(59.850) Ft/fő
nem haladja meg.

Települési támogatásként nyújtott temetési segély annak ad-
ható: 
a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja 
meg  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
260%-át, (74.100 Ft/fő)
b) egyedül élő esetén pedig annak 310 %-át.(88.350 Ft/fő)

Települési támogatásként nyújtott rendszeres gyógyszertámo-
gatásra jogosult az a kérelmező jogosult
a) akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 
mindenkori öregségi nyugdíjminimum 220%-át, (62.700 Ft/fő) 
70. életévét betöltött kérelmező esetén 240%-át, (68.400 Ft/fő) 
egyedülálló esetén pedig a 260%-át (74.100 Ft/fő) nem haladja 
meg,

b) valamint a háziorvos vagy kezelőorvos által igazolt havi 
rendszeres gyógyszerköltsége a 4.000  Ft/hó-t eléri,
c) és közgyógyellátási igazolványra nem jogosult.

Települési támogatásként nyújtott lakásfenntartási támogatás-
ra az a személy jogosult, - az egyszemélyes háztartás kivételé-
vel, - akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó 
havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének a 260%-át (74.100  Ft/hó), és 
a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
Egyszemélyes háztartásban lakásfenntartási támogatásra jo-
gosult az a személy, akinek havi nettó jövedelme nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 
310 %-át (88.350  Ft/hó), 
és vagyona nincs.

A 120 literes szabványedényzet szerinti hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díja 50 %- ának megfelelő díjkedvezményre 
jogosult
a) az egyedül élő 65. életévét betöltött nyugdíjas személy (in-
gatlanhasználó), amennyiben havi jövedelme nem haladja 
meg a 100.000  Ft-ot, valamint 
b) az önálló (kétszemélyes) háztartásban élő házaspár, illet-
ve élettársak, ha mindkettőjük 70. életévét betöltött személy, 
amennyiben a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb össze-
gének 250 %-át (85.500  Ft/fő) 
A rendelet megtalálható a www.kiszombor.hu honlapon, to-
vábbi tájékoztatásért fordulhatnak a Kiszombori Polgármes-
teri Hivatal Szociális ügyintézőjéhez.

 RENDELET MÓDOSÍTÁS

Támogatás neve: Családos 70 év feletti 
családos 

Gyermeket 

Rendkívüli települési 
támogatás 
Rendszeres 
gyógyszertámogatás 

Eseti 
gyógyszertámogatás 
(ÚJ ELLÁTÁS) 
Lakásfenntartási 
támogatás 
Hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díj 
kedvezmény 
Temetési segély 
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BŐLCSŐDEI HÍREK

Ismét búcsúzunk egy kollégánktól. Alig telt el 1 év Harkainé Mártika nyugdíjba vonulása óta, és most ismét 
búcsúznunk kell. Bölcsődevezetőnk, Dénes Andrásné Erzsike, jól megérdemelt pihenésére készül.
Erzsike 15 évig kisgyermeknevelőként, majd 2001-től szakmai vezetőként, később pedig bölcsődevezető-
ként segítette a kiszombori gyerekek fejlődését. Számára mindig a gyerekek érdeke és biztonsága volt a 
legfontosabb. Lelkiismeretesen és nagy odafigyeléssel szervezte a családokkal közös programokat. Szíve-
sen látta vendégül ezeken a bölcsődés gyerekek hozzátartozóit. Mindig magas színvonalú szakmai munká-
ra törekedett. Mi, dolgozók számíthattunk megértésére, segítségére. Bármikor megkereshettük problémá-
inkkal. Köszönjük neki!
Kedves Erzsike! Kívánunk neked jó egészséget, aktív nagymamaként pedig mozgalmas, boldog nyugdíjas 
éveket családod körében.
„Az életed egy új fordulatot vesz. Egy régi ajtó bezárul előtted. De ne félj! Ez nem a vég, hanem egy új kez-
det, egy új, ismeretlen kép. Soha ne fordíts hátat az embereknek! Szeresd a szépet, keresd a jót! Ha szüksé-
ged van ránk, mi mindig itt leszünk!”
    A bölcsőde dolgozói   

KÖNYVTÁRI HÍREK
Figyelem!

Kedves 4-8. osztályosok! 
A Közművelődési Könyvtár játékra hív benneteket!

2016 januárjában indítottunk egy fél éven át ‒ a 2015-2016-os tanév végéig ‒ tartó 

„Költők, írók, művek” című fejtörő sorozatot.
Még  nem  késő  csatlakozni!

A játék lényege és menete:
Minden hónapban, a könyvtár épületének folyosóján lévő hirdetőtáblán 

(valamint a könyvtár Facebook oldalán) elhelyezünk egy kérdéssort, melyre várjuk a helyes megfejtéseite-
ket a kölcsönző pultnál külön erre a célra kihelyezett gyűjtőládába. 

A kérdések magyar írók, költők és az általuk alkotott műveikhez kapcsolódnak.
A válaszok leadási határideje minden alkalommal ki lesz függesztve a faliújságon (érdeklődhettek a könyv-

tárban is).
A hatodik, egyben utolsó feladvány június 1-jétől 11-éig lesz elérhető, a válaszokat június 18-áig várjuk! 
Azok a diákok, akik a hat hónap során minden kérdésre helyesen válaszolnak, és a határidőket betartják, 

sorsoláson vesznek részt. 

Három szerencsés nyertest
sorsolunk ki, akik az év végi bizonyítvány mellé

jutalmat kapnak a helyes megfejtésekért, kitartásukért, játékos kedvükért.

Hívunk benneteket a könyvtárba, nemcsak a játék élményével, de sok-sok olvasnivalóval is várunk benne-
teket!

A 2015-16-os tanév második félévére is jó tanulást kívánunk: 
Közművelődési Könyvtár

Nyitva tartás:
Kedd-péntek: 8:00-17:00,       Szombat: 8:00-12:00,         Vasárnap-hétfő: ZÁRVA 
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ÓVODAI HÍREK

 OVIS HÍREINK
„Minél inkább havazik, annál inkább hull a hó…” énekli Mici-
mackó a híres dalában. Nos, nem egyszer meghallgattuk már 
óvodánkban e jól ismert muzsikát egyrészt, hogy nekünk is jó 
kedvünk kerekedjék, másrészt, hogy talán tudunk vele havat 
varázsolni. Mert valljuk be őszintén, a gyerekeknek nagyon hi-
ányzik, hiányzott a hó, mellyel sokat lehetett volna játszani az 
udvaron, a játszótéren. Sajnos hiába az ének, a mesék, versek 
meghallgatása, éneklése, a hó elmaradt. Szokásainkhoz híven 
azért folyamatosan beszélgettünk, játszottunk a téllel kapcso-
latosan. Megetettük a madarakat, etetőket készítettünk, és fe-
lelevenítettük, bővítettük a téllel kapcsolatos ismereteket. Volt 
olyan csoport is, aki képzeletbeli utazást tett a Sarkvidékre, 
ahol pingvinekkel táncolhattak. 
Minden kolléga tapasztalatának, szakértelmének és kreativi-
tásának köszönhetően olyan felejthetetlen programokat szer-
vezett a gyermekeknek, melyek valamelyest elterelték óvo-
dásaink figyelmét a hó hiányáról. Volt ovi-mozi kicsiknek és 
nagyoknak „mozis nénivel” és pattogatott kukoricával, illato-
zott óvodánk a palacsintától, sütitől, pizzától, mellyel a dadus-
kák kedveskedtek a gyerekeknek. A nagycsoportosok is ismét 
elutazhattak Szegedre a Bábszínházba. A Didergő király kissé 
átdolgozott mesejátékát tekinthették meg a színészek lenyű-
göző, profi előadásának köszönhetően.
Januárban OKJ-s képzésben résztvevő leendő dajkák érkeztek 
intézményünkbe, akik óvodánkat választották szakmai gyakor-
latuk színhelyévé. Munkájukat sokat segítették a már igen sok 
tapasztalattal rendelkező szakképzett dajkáink.
Balázs Tímea óvodapedagógus

 FELHÍVÁS
A Mosolygó Gyermekarcok Alapítvány közreműködésével már 
javában készülünk az 19. Óvodabál megrendezésére.

Kedves Kiszomboriak, kedves Támogatóink!

2016. március 5-én a Rónay-kúriába várunk minden kedves 
bálozót, akik azzal, hogy eljönnek, egyben hozzájárulhatnak az 
oviudvar felújításához is. Azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy 
a hiányzó fajáték helyére új mozgásfejlesztő eszközt vagy kül-
téri asztalokat és székeket szereznénk be, hogy a jó időben, a 
szabad levegőn is biztosítva legyenek az aktív tevékenykedé-
sekhez a feltételek. Ezért különösen számítunk a kedves szü-
lők részvételére, hiszen a báli adományokból saját gyermekeik 
óvodai tartózkodása válik még kellemesebbé. 
A zenéről és a báli menüről hamarosan plakátjainkról tájéko-
zódhatnak!
Tiszteljenek meg minket azzal, hogy eljönnek, vagy adománya-
ikkal támogatják az óvodánkat!

Börcsökné Balázs Márta, óvodavezető

Kedves Szülők, Családtagok, Támogatók!

Adójuk 1 %-ának felajánlásakor gondoljanak saját gyermekeikre és támogassák a Mosolygó Gyermekar-
cok Alapítványt, hogy a jövőben még több színes program és fejlesztés valósulhasson meg a kiszombori 

oviban!
Az alapítvány adószáma:

18465954-1-06

         Az alapítvány kuratóriuma

 ADÓ 1%
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ÓVODAI HÍREK
 BETERVEZETT ÓVODAI PROGRAMJAINK 2016. AUGUSZTUS 31-IG
Február
26-án: 133. Ovi-Szülinap - tehetség műhelyek bemutatkozása
29-én: Farsangi mulatság - zárt
Március
5-én: 19. Óvoda-bál      
  
Április
20-21-én Beiratkozás az óvodába
29 körül - Anyák napi köszöntők

Május
6-án: Rendvédelmi nap záró eseménye
13-án Nevelésnélküli nap ‒ szakmai program
30-31-én Gyermeknapi meglepetés programok 
   - Nyitott családi program

MEGHÍVÓ 
KISZOMBOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

ÉS A KISZOMBORI SZOCIÁLIS ÉS 
GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY 

Tisztelettel 
  

2016. február 27-én (szombat) 14 órai  

 BATYU BÁLRA. 

Program: 

Legyen Ön is részese egy vidám délutánnak! 

és tudják, 

HA JÖNNEK, LÖSZNEK, HA HOZNAK, ÖSZNEK! 

Június
3-án Nagyok búcsúztatása 10 órától
8-án Nyitott ovis délután a leendő ovisoknak és szüleiknek
10-én Nevelésnélküli nap: Nevelési évet záró értekezlet

Június15-augusztus 31-ig nyári élet

Augusztus
 22-31 Takarítási szünet
 31: Nevelési évet nyitó értekezlet
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ISKOLAI HÍREK

Meddig lehetnek a gyerekek a suliban? 7.30-16.00-ig, DE szükség szerint már -tól fogadjuk a 

dolgozók gyermekeit;  

Mi az iskolaotthon? Olyan iskolaforma, ahol a gyerekek 

, mert napközben tanító segítségével elkészítik. 

Hétvégére  kaphatnak. 

Mekkorák az indítandó osztályok? 

Mennyibe kerülnek a tankönyvek? Az 1. 2. és 3. osztályban a tankönyvek

Mi a szaktárgyi felkészítés? 

ra és 

-  heti 2 órában 

- heti 2 órában 

Milyen egyéb foglalkozást nyújt még az iskola? 

 tanszakai: zongora, gitár, furulya, dob, 

gyerekekkel? foglaltak szerint. 

állapított meg:  stb. 

Van-e logopédia? 

gyerekekkel. 

Mikor lehet bemenni az iskolába nyílt napra? ; Családi 

Mikor lesz a beiratkozás? 

Mit kell vinni a beiratkozásra? 

biztosítás megkötéséhez pénz,  

Megoldott-e az étkezés iskolán belül? ; igény szerint otthonról 

hozott élelemmel kiváltható; érzékenység miatt 

 megoldott. 

A háromszori étkezésen felül kapnak-e valamit a 

gyerekek? 

 és programban veszünk részt. 

tanszereket kell megvenni? 

 melyben 

        igazgató
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Meddig tartózkodhatnak a gyerekek az 
iskolában? 

7.30-16.00-ig, DE szükség szerint már 7.00-tól fogadjuk 

mert nincs iskolaotthon? 
Igen, a jogszabály szerint csak  lehet távol 
maradni a délutáni tanulószobáról. 

Milyen változás vár az ötödikesekre Magyar nyelv és irodalom, matematika, és angol 
tantárgyból  tanulnak. Az egy 
csoportban tanuló gyereklétszám kb. 
jelenti, hogy  foglalkozik a szaktanár, a 

magyarázatra, egyéni foglalkozásra, gyakorlásra, saját 
ütemben haladásra, tehetséggondozásra, 
felzárkóztatásra.   

napközi? 
A napköziben egy pedagógus foglalkozik a gyerekekkel. 
A tanulószobán 
matematika és angol szakosok) váltják egymást és 

napra. 

Milyen foglalkozások vannak még délután? : azok számára, akik valamilyen okból 
 egy tantárgyból; betegek voltak; hosszabb 

feladatokra, vagy  és 

Milyen szakkörök közül választhatunk délután? : judo, kézilabda, foci,  
 tanszakai: zongora, gitár, fa és 

Hogyan változik meg az órarendjük Általában  vagy 

 elkezdik a  

nem készült el, a maradékot otthon kell befejezni.  

A 

ütemben haladásra. Az  foglalkozások 

felkészülésre. 

Tanulnak-e hittant a gyerekek? 
 szeretne választani 

 , ha 

megjegyezni, hogy a választás egy évre szól, menet 
közben nem lehet változtatni rajta. Az erkölcstant 
iskolánk  pedagógusai tartják. A tananyag a világi és 
vallásos oktatásban megegyezik, csak az ideológia 

ISKOLAI HÍREK
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Foglalkoznak-e továbbra is az SNI- s 

gyermekekkel? 

A gyógypedagógus iskolánk alkalmazott pedagógusa, 

így a fejlesztés személyi változás nélkül folytatódik. 

A gyógytestnevelés továbbra is (kiszombori) 

szakemberrel folytatódik, a rendellenesség típusa 

A tanulószobásoknak módjukban áll továbbra is 

igénybe venni a központi ellátást. Abban az esetben, ha 

valaki ezt nem kívánja igénybe venni, . 

vissza kell érni a délutáni 

tanuló szobára.   

Az étkezésen felül kapnak-e valamilyen élelmet 

a gyerekek? 

Iskolánk tagja az alma és az iskolatej programnak. 

kóstolásra. 

 

kirándulásokon, rendezvényeken részt venni? 

Iskolánk részt vesz minden évben a „Határtalanul” 

területeket ismerünk meg. 

Egyedi, országos kiállítások, kulturális rendezvények 

A Tornacsarnokban továbbra is vendégül látunk neves 

elszármazott sikeres embereket. 

Mivel színesítjük a tanévet? Projektnapokat rendezünk (olyan nap, amit egy témára 

építünk fel), ahová szívesen vendégül látjuk a kedves 

védelmi nap; sportnap; rendvédelmi nap 

Oláh Veronika Alapítvány: jutalmazások 

rendezvényeken, tehetséggondozás, nevezési díjak, 

pályázatok a diákok javára, Jótékonysági Bál szervezése 

A Kiszombori Diákokért Alapítvány: ösztöndíj a 

tanulmányi átlagukon javító gyerekeknek, pénzjutalom 

díjak, pályázatok a diákok javára,  

Kulturált intézményi környezet 

Kis létszámú osztályok, csoportok 

A tantestület nyitottsága 

 

ISKOLAI HÍREK
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CIVIL HÍREK
 OLÁH VERONIKA ALAPÍTVÁNY
Tisztelt Szülők, Pártoló tagok! 

Az OVA megköszöni, a már beérkezett 1% utáni felajánlásokat, 
amelyeket a diákok nevelésének és oktatásának erősítésére fo-
gunk felhasználni. Pályázatokat nyújtunk be, melyekből egyet 
már megnyertünk (300 ezer Ft), az alapítvány működéséhez 
járul hozzá ez az összeg. 
2015. évben az alábbiakban foglalható össze tevékenységünk: 
meglepetésajándék az 1. évfolyamosok számára; sikeres ver-
senyzők jutalmazása; tanév végi jutalomkönyvek vásárlása 
(1-4. osztály); Dózsa-napok alsósainak jutalmazása; szeptem-
berben ajándékok, oklevelek; laptop, minden gyermeknek 
szövőkeret vásárlása; Oláh Veronika hagyatékgondozásához 
kiállítási szekrény beszerzése. 
Célunk: Folytatni, hasznossá tenni tevékenységünket újabb 
pályázatok és adományok segítségével. 
A Móricz utcai iskola udvarára egész osztályt befogadó pihe-
nőt felállítani, mintegy „ERDEI ISKOLA” körülményeit megte-
remteni. Itt, kedvező idő esetén, tanórai, beszélgetős, játékos 
foglalkozást is lehet tartani. 

Tekintsük iskolánkat szeretett otthonunknak is, ezért ápoljuk, 
fejlesszük közösen! 
Adószám: 18290763-1-06
Bankszámlaszám: 56800016-10014949-00000000

Köszönettel: 
        
 Süliné Rácz Emőke 
    OVA kuratórium elnöke 

Ejtsünk néhány szót az Oláh Veronika Alapítvány kiállítási tár-
gyainak rendezésére vásárolt szekrényről: 

Belépve az iskola aulájába, rögtön szembetűnik a korabeli stí-
lusú bútordarab. Ez a cseresznyefa, metszett üvegű klasszicista 
stílusú szekrényke méltó társa a kisharangnak. A XIX. századból 
származik, akár az iskolaépítő Rónay család hagyatéka is lehet-
ne. Ők is úgy, mint Oláh Veronika mindig azon voltak, hogy ki-
fejezésre jusson: A szorgalom az igazi tehetség, ezen az úton 
lehet kitartóan előrehaladni az életben. (Nem csak anyagilag!) 

A szekrényke: 40.000 Ft, a szállítás 18.000 Ft Sopronból elhozta, 
Szné V. E., Szabó István, támogatásul autópályadíjat fizettek, 
benzintámogatás: 10.000 Ft  Süliné R. Emőke  

Vigyázzunk e nemes bútordarabra, amely bíztat a tartalmas 
munkára! 
A hagyaték berendezése hamarosan megtörténik. 

OVA Kuratóriuma: 
- Süliné Rácz Emőke 
- Szabóné Víg Erzsébet 
- Bíró Sámuelné 
- Kenyeres Sándorné 
- Petrikné Simon Erzsébet 
- Süvegné Nagy Ivett 
- Vízhányó Mária 

 VÁLYOGOSI HÍREK
- Egyesületünk közössége 2016. évben 4 alkalommal, közel 160 
óra időtartamban végzett környezetrendezési munkát, mely-
nek eredményeképpen a tó partvonalán közel teljes hosszban 
a nád levágásra került, megteremtve ezzel az ideális horgász-
környezetet a 2016-os szezonra. Köszönjük a résztvevők mun-
káját!

- A 2016. évi állami horgászvizsgáztatással, közgyűlés időpont-
jával, valamint a területi jegyek kiadásával kapcsolatban kérjük, 
látogassanak el a halőrházhoz vagy a valyogos.hu oldalra, ahol 
esetlegesen a tó jegén tartózkodás feltételeiről is tájékozód-
hatnak.

- A fogási naplók leadási határideje 2016. február 28.

- Z. László sporttársunk 2016. január 12-én 16:20 perckor egy 
30 kg-nál nagyobb fehér busát fogott pergető felszereléssel. 
Mivel a halba kívülről akadt a horog, azt visszaengedte.

11



KISZOMBORI HÍRADÓ - XXV. ÉVFOLYAM, 1.SZÁM

HONISMERETI HÍREK

A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör  tagsága köszöni eddigi fel-
ajánlásaikat, és kérjük, ha lehetőségük van, és munkánkat támogatha-
tónak tartják, ajánlják  a SZJA 1 %-át munkálkodó csapatunknak.
Egyesületünk fő célja:  Hagyományápolás.
- Minél szélesebb körben megismertetni a lakossággal Kiszombor tör-
ténetét. A község hagyományainak felelevenítése, megőrzése, széles 
körű megismertetése.
- Helytörténeti Gyűjteményünket, amely a községi önkormányzat tu-
lajdonában áll, rengeteg tárgyat, iratanyagot tartalmaz, folyamatosan 
bővítjük, az ifjúsággal megismertetjük a régmúlt embereinek életét. 
Célunk bennük is kialakítani a patriotizmus érzését.
- Kutatómunkát végzünk, visszaemlékezéseket gyűjtünk községünk 
múltjával kapcsolatban, megőrizve azokat az utókor számára. Közös-
ségi, kulturális programokat szervezünk az érdeklődőknek.
- Községünk környezetének óvása.
- Műemlékeink védelme és sok-sok más.
Idei programunkat a honlapjainkon és a februári újságban is megtalál-
ják, tevékenységünket követhetik az alábbi oldalakon: 

kzhonismeretikor.hu, utveszto.com, facebook.com/kzhonismereti-
kor/, facebook.com/utveszto/, facebook.com/kzhonismeretihirek/, 
facebook.com/Szeretünk-Kiszombor

Adószámunk: 18479342-1-06 Számlaszámunk: 56800016-10007833
                                                               

A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör  tagsága

 ADÓ 1%

Január 
-újévi köszöntő
-Andrási Attila - jógakurzus
- honismereti verseny meghirdetése alsó tagozat részére 
Február
-Busós maszkakészítés, fánksütés  február 12.  péntek    
-Busós, téltemető rendezvény ‒ febr. 13-án főtér 
és kultúra háza - jótékonysági zenés rendezvény
-25-én -Zomborról mindenkinek históriás előadás-sorozat 1. 
Orbán Imre előadása Árpás Gyula plébános 1918-as írásáról.
Március 
-Jótékonysági süteményvásár nagyszombaton ‒ 26-án ‒ a 
gyermeknap támogatására
- Húsvétoló ‒ március 27. vasárnap
-Jótékonysági könyvvásár a gyermeknap támogatására ‒ a he-
lyi piac napjain
Április
-Lőrincz Mária Magdolna kiállítása
-Április 24. Tavaszi pásztorünnep ‒ Dani János, pásztor meg-
hívása
Május
-Községi gyermeknap támogatása  - sütés az új kemencében
- Zomborról mindenkinek históriás előadás-sorozat 2.
-Ismerjük meg a térség műemlékeit  - kirándulás
-Határlátogatás ‒ a helyi vadásztársasággal együttműködve
Június 
-Zenés Nyári Esték 1. - népzene
-Szent Iván-éji tűzugrás és Mesterségek utcája ‒ táncházas ren-
dezvény a Rónay-kúriában
-kézművesek kiállítása 

Július 
-1-jén 18 óra -Zomborról mindenkinek históriás előadás-sorozat 3.
-3-8-áig Országos Honismereti Akadémia Makón - előadások
‒Zenés Nyári Esték 2. július 17.  17 óra Toronyzene a Rónay-kastély 
tornyából, és 18 óra a temesvári Bartók Béla kórus koncertje.
-Kiszombori Kukorica-útvesztő Fesztivál: július 16-augusztus 13.
-11. Honismereti tábor ‒ július 11-15.
Augusztus 
- útvesztő július 16-augusztus 13. 
-Aug. 19. Szent István-napi ünnepség- koncert a templomban- 
Zenés Nyári Esték 3.
Szeptember  
-Honismereti Nap a Falunapon -a község műemlékeinek meg-
nyitása a lakosság számára
 - Zomborról mindenkinek históriás előadás-sorozat 4.
 - Borsi Sándor kiállítása az Ady Endre Művelődési Házban
Október 
-Okt. 6-ai emlékműsor, fáklyás felvonulás
Honismereti téli esték okt. ‒ febr. Tésztakészítés: csiga és szá-
raztészta; sütések: kürtőskalács, mézeskalács, bejgli, béles és 
rétes, ajvár és egyebek. Adventi-kreatív díszek készítése 
November
-Adventnyitás-november 27. - betlehemállítás- aranykapu vá-
sár - Mikulás
Adventi ‒ karácsonyi koncert ‒ Zenés Téli Este Kiszomboron 
- Zomborról mindenkinek históriás előadás-sorozat 5.
December  
-Luca-napi bolondságok
-Gyűjtés a szeretet jegyében 
  A programbővítés jogát fenntartjuk. 

 A KISS MÁRIA HORTENSIA HONISMERETI KÖR PROGRAMJA - 2016

KÁRTYANAPTÁR-SOROZAT 2016
A régi képekkel kívánunk minden kiszomborinak boldog, sike-
res, gondtalan új évet.

KUPAKGYŰJTÉS
Kérjük még mindig, ne dobják ki kupakjaikat, bármilyen fajta jó 
lehet a játszótér további díszítéséhez. Az Ady Endre Művelődé-
si Házban leadhatják nyitvatartási időben.

SZERETÜNK, KISZOMBOR
A Szeretünk, Kiszombor facebook oldalra változatlanul tesszük 
fel a régi képeket. Akinek van ideje, válogasson a családi kép-
tárból, és juttassa el az oldalnak.
                                                                            a K M H H K tagsága

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY
Helytörténeti Gyűjteményünk újabb adományozói: Furulyás 
Antalné, Horváthné Rózsa, Hajzer Mihály. Köszönjük.

KÖSZÖNET
Köszönjük Bódi Mihály és Tóth Sándor barátunknak  a gyors se-
gítséget kerékügyben.Valamint Bajusz István nagylelkű támo-
gatását.
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Intézmény Cím Nyitva tartás/ ügyfélfogadás Telefonszám/

Polgármesteri Hivatal Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. H 8-16, K 8-17 (építési ügyekben 16-17)
Sz 8-16 ,    P 8-12            (Ebédidő: 12-12.30) 62/525-090 

Makói Járási Hivatal kiszombori ügyfélfogadása Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Hétfőn 8-11.30

Kormányablak a Makói Járási Hivatalban (Okmányirodai, Földhiva-
tali, családtámogatási, fogyasztóvédelmi, stb. ügyek) Makó, Széchenyi tér 22. H 7-17 ,K 8-16, Sz e 8-16, Cs 8-18, P 8-12 62/561-688

Társadalombiztosítási ügyintézés Makó, Széchenyi tér 22. Csütörtök 9-14
Nyugdíjjal kapcsolatos ügyintézés Makó, Széchenyi tér 22. Csütörtök 8-14
Építésügyi hatóság Makó Makó, Széchenyi tér 22. H 7.30-12, Sz 7.30-17.30, P 7.30-12 62/511-876

Járási Földhivatal Makó Makó, Széchenyi tér 6. H 8-11.30 és 13-15, K 8-11.30, 
Sz 8-11.30 és 13-15.30, Cs 8-11.30 62/681-454

Járási Gyámhivatal Makó Makó, Széchenyi tér 22. H 8-12, Sz 8-12 és 13-16, P 8-12 62/561-681

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Makó Makó Széchenyi tér 22. fsz. 15. H 8-12 és 12.30-18,  Sz 8-12 és 12.30-15
Cs 8-12, P 8-12 40-42-42-42

Járási Munkaügyi Kirendeltség Makó, Deák F. u. 6. H 8-15 , K 8-15, Sz 8-18, Cs 8-15       62/213-553
GDF Suez Makó, Liget u. 3. Sz 8-12, Cs 14-18 40/824-825

EDF Démász Makó, Liget u. 3. Sz 8-12,  Cs 14-18 Hibabejelentés: 
40/822-000

Folyékony hulladékszállítás Alföldvíz Zrt. Makó, Tinódi u. 8/a 62/213-925
Rendőrőrs Kiszombor Kiszombor, Régi M. u. 2 H-P 8-16 62/525-020

Rendőrkapitányság Makó Makó, Csanád vezér tér 13.
H-Cs 8-15,  P 8-12
Kapitányi fogadó óra minden hónap első 
hétfőjén 14-16

62/511-260
107, 112

Magyar Posta Kiszombor Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 5.
H 8-12 és 12.30-16, K 8-12 és 12.30-16
Sz 8-12 és 12.30-17, Cs 8-12 és 12.30-16
P 8-12 és 12.30-15      Szo 8-12

62/297-790

Közjegyző Makó Dr. Bartha Béláné Dr. Farkas Margit Makó, Megyeház u. 3-5. 62/211-175

Határátkelő Kiszombor Kiszombor, Külterület 0-24 62/525-002, 
62/525-003

Tűzoltóság Makó Makó, Vorhand Rabbi tér 1. 62/510-740
105, 112

Állatorvos: Dr. Dán János Makó, Kossuth u. 58. 30/205-66-86
20/926-14-38

Falugazdász: Nagy Csaba Kiszombor, Szegedi u. 13. Műv. 
Ház Kedd 8-16 62/297-465

Gyógyszertár Kiszombor, Szegedi u. 2/c H-P 8-16 62/297-024

Önkormányzati Társulás Makó Város és Térsége Szennyvízcsatorná-
zásának megvalósítására Dr. Ortutay Miklós H-P 8-16 62/511-800

Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. Szeged, Városgazda sor 1. H-Sz 8-15, Cs 7-19, P 8-13 62/777-111
62/777-113

Szegedi Kéményseprőipari Kft. Szeged, Moszkvai krt. 27. H 8-16 , K 8-16, Sze 8-20, Cs 13-16, P 8-14 62/548-810
62/485-077

Polgárőrség Kiszombor Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 9 06-30/464-35-89

Hulladékudvar Kiszombor, Óbébai út Sz 8-16     P 8-16       Szo 8-12

Dr. Kiss Katalin Kiszombor, Szegedi u. 2.

Rendelés: H 9-12, K 13-16, Sze 9-12, Cs 9-12
P (páros hét) 9-12, (páratlan hét) 13-16
Gyógyszerírás: H14-15.30, K 8-11,Sze 8-9,
Cs 8-9 és 14-15.30, P (páros hét) 8-9 és 
14-15
(páratlan hét )8-11

62/296-706

Dr. Hegyes Ferenc Kiszombor, Szegedi u. 2.
Minden nap délelőtt: 8-9 gyógyszerírás,
9-11 rendelés
Minden nap délután (kivéve szerda), 
14-15 gyógyszerírás, 15-16 rendelés

62/297-001

Dr. Gyergyóújfalvi-Lázár István Kiszombor, Szegedi u. 2.

H 10-18.30
K 9-17
Sze 14-18.30
Cs 9-16
P 9.30-11.30 (iskolafogászat)

62/297-464
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A Dózsa György Általános Iskola és a 
Makó Magán Zeneiskola ismét megrendezi  
Művészeti Gáláját és Képzőművészeti 

Kiállítását, 
ahol a diákok produkcióit és munkáit tekinthetik meg.

Várjuk Kiszombor lakosainak képzőművészeti munkáit kiállításunkra!
Kérjük, hozza be az Ady Endre Művelődési Házba bemutatni kívánt munkáit 

nyitvatartási időben. 2015. március 7-ig!

A rendezvény időpontja:
2015. március 13. (péntek) 16.30

További információkért figyeljék a plakátokat!

 FIGYELEM! 
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 IMPRESSZUM 

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

Tel.:20/364-8975 

lemosó permetszerek  

 

Megérkeztek a tavaszi 

PB-gázpalackcsere 
 

 

Meggyógyulni, betegségből sérülésből felépülni, napi életvitelt jobbá tenni, a család szeretete mellett, saját környe-
zetben, gondos, szakszerű, ápolással, felügyelettel lehet. Idősgondozást, betegápolást, gyermekfelügyeletet válla-

lunk szakmai gyakorlattal, szakképzett gondozói háttérrel 
Kiszomboron, Makón és Makó kistérségében.

Adja meg ez a lehetőséget szerettének.
Hívjon bennünket az alábbi telefonszámokon:

(06-70) 429-9088;
(06-70) 606-4750

„Kedves kiszomboriak!

Gyülekezetünk 1 udvarost és 2 földmunkást keres kb. fél éves szerződésre március közepi felvétellel. Előze-
tes meghallgatások a kiszombori parókián időpont egyeztetéssel lehetségesek, ahol elmondjuk a feltétele-
ket és az ajánlatot. Telefonos bejelentkezés minden délután 5 órától 8-ig az alábbi számon: 06-62/203-156, 

vagy e-mailben bármikor az alábbi e-mail címre: kiszombor-maroslele@reformatus.hu lehetséges.

Tisztelettel:
Szabó Ágnes 
lelkipásztor”
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