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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

 A KÉPVISELŐ TESTÜLET ÜLÉSEIRŐL 
A képviselő-testület a 2016. augusztus 30-án tartott soros ülésének 
első napirendi pontjában elfogadta a polgármesteri jelentést. 
A rendelettervezetek, döntési javaslatok napirend keretében döntött 
 - az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016 (II.24.) ön-
kormányzati rendelet módosításáról, 
 - a Kiszombori Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabály-
zatának módosításáról,
 - az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügylete-
iből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2015. évet követő három évre 
várható összegéről, mely szerint az Önkormányzatnak nincs adóssá-
got keletkeztető ügylete,
 - az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügylete-
iből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2016. évet követő három évre 
várható összegéről, mely szerint az Önkormányzatnak nincs adóssá-
got keletkeztető ügylete,
 - az önkormányzat tulajdonában lévő földek bérleti díjának 2016/2017-
es gazdasági évre 3 Ft/m2/év összegben történő megállapításáról, 
 - az Önkormányzat tulajdonában lévő Kiszombor, Szegedi u. 2/C. szám 
alatti (gyógyszertár - orvosi rendelő) épületre, valamint a Kiszombor, 
Szegedi u. 2. szám alatti védőnői szolgálat épületrészre vonatkozóan 
a fűtési rendszer átalakításának megrendeléséről,
tudomásul vette 
 - Horváth Izabellának, a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intéz-
mény vezetőjének a házi segítségnyújtás létszámkeretének feltöltésé-
vel kapcsolatos tájékoztatását,
 - a Határbástya Kft. (Rónay-kúria) étel- és italajánlatát a 2016. évi Ki-
szombori Közösségi Napok rendezvény szeptember 16-18-ai napjaira 
vonatkozóan,
döntött
 - az EDF DÉMÁSZ Hálózat Elosztó Kft. tájékoztatásában foglaltakkal 
kapcsolatban további információk beszerzéséről szakember megke-
resésével a települést érintő áramszünetek okaival kapcsolatosan, 
 - arról, 
 o hogy nem szándékozik számlavezető pénzintézetet váltani, és az 
együttműködési megállapodást nem kívánja megkötni a Pillér Taka-
rékszövetkezettel, 
 o hogy a Kiszombor nagyközségben élő 63 év feletti idős személyek 
részére kiszombori vonatkozású képeket tartalmazó falinaptárt aján-
dékoz karácsony alkalmából,
 o hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeinek 60. 
évfordulója alkalmából emlékkövet állít Kiszombor településen,
 - a KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft.-vel (4025 Debrecen, Széche-
nyi u. 46.) 2014. június 1. napján megkötött bérleti szerződés 2016. 
december 31. napjáig történő meghosszabbításáról.

Harmadik napirendi pontként elfogadta az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének első félévi helyzetéről szóló tájékoztatást.

Negyedik napirendi pontjában elfogadta a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ kiszombori feladatellátásáról, az iskola működteté-
sének tapasztalatairól szóló tájékoztatót.

Végül zárt ülés keretében 
 - a KSZGYI intézményvezetői pályázat elbírálása során határozott idő-
re, 5 évre 2016. október 1-től 2021. szeptember 30-ig intézményveze-
tőnek kinevezte Kohut Amáliát és
 - döntött arról, hogy a „Kiszomborért” díj alapításáról és adományo-
zásának rendjéről szóló 25/2008. (IX. 5.) KKÖT rendeletében foglaltak 
alapján a 2016. szeptember 16-18-án megrendezésre kerülő Közös-
ségi Napok keretében Süli János részére „KISZOMBORÉRT” díjat ado-
mányoz Kiszombor nagyközség érdekében kifejtett közszolgálati te-
vékenysége elismeréseként.

A képviselő-testület a 2016. szeptember 27-én tartott soros ülésé-
nek első napirendjeként elfogadta a polgármesteri jelentést. 

A rendelettervezet, döntési javaslatok napirendi pontban 
módosította
 - az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú 
használatával kapcsolatos egyes feltételekről szóló 20/2013. (VIII.28.) 
önkormányzati rendeletét, 
döntött 
 - támogatási kérelem benyújtásáról a Széchenyi 2020 keretében 
meghirdetett „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP 
rendszer országos kiterjesztéséhez” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 jelű 
intézkedésre, 
 - a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2017. évi fordulójához történő csatlakozásról,
 - pályázat benyújtásáról A helyi önkormányzatok szociális célú tü-
zelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímen 
kiírt pályázatra 466 m3 kemény lombos fafajta igénylésére,
 - a 12 lakásos épület elektromos hálózatának felújításával kapcsolatos 
intézkedések megtételéről, 
egyetértett
 - azzal, hogy a TOP-2.1.3-15 kódszámú pályázati felhíváshoz kap-
csolódó „Belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése 
Kiszomboron” tárgyú pályázathoz a geodéziai tervdokumentáció ke-
rüljön elkészítésre,
 - azzal, hogy a TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázat keretében a bölcsőde 
felújításával kapcsolatos tervek kerüljenek elkészítésre,
 - a Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda 
Éves Munkatervében foglaltakkal.

A harmadik napirendi pont keretében elfogadta az Ady Endre Műve-
lődési Ház és a Közművelődési Könyvtár beszámolóját a településen 
folyó közművelődési és könyvtári tevékenységről. 

Negyedik napirendi pontként tudomásul vette a településen működő 
alábbi civil szervezetek tevékenységéről szóló tájékoztatást
 - Oláh Veronika Alapítvány 
 - „Kiszomborért” Alapítvány 
 - Kiss Mária Hortensia Honismereti kör 
 - „Kiszombori Diákokért”Alapítvány
 - Kiszombori Lövészklub
 - „Mosolygó Gyermekarcok” Alapítvány
 - Egészségért és Elviselhetőbb Életért Kiszombor és Vidéke Alapítvány
 - Marosszögi Egyetértés Vadásztársaság
 - Kiszombori Polgárőr Egyesület 
 - Kiszombori Községi Sportkör 
 - Kiszombori Szabadidős és Természetbarát Sportegyesület
 - Kiszombori Sporthorgász Egyesület 

Végül ötödik napirendként tudomásul vette a településünkön falusi 
turizmussal, szállásadással foglalkozó Lilaakác Panzió, Tó-Party Pa-
noráma Panzió és Falusi Turizmus Nonprofit Bt. tapasztalatait, terveit 
összegfoglaló tájékoztatókat. 
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Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, 
amennyiben síremléket készíttet, javíttat szí-
veskedjen bejelenteni a Kiszombori Polgár-
mesteri Hivatalban.

 FELHíVÁS
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Kiszombor Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormány-
rendelet alapján kiírta 2017. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási hallga-
tók számára („A” típusú pályázat) a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan, valamint a 
2017/2018. tanévben felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára („B” típusú pályázat) hat egymást követő 
tanulmányi félévére vonatkozóan (2017/2018. tanév, a 2018/2019. tanév és a 2019/2020.).

A részletes pályázati kiírás elérhető: a http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica címen, illetve a www.kiszombor.
hu honlapon.
A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében egyszeri pályázói re-
gisztráció szükséges, melynek elérése: 
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési ön-
kormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel 

együtt érvényes.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje:

2016. november 08.

A határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatok az elbírálási folyamatból való kizárását vonja maga után.

A benyújtás határidejének túllépése esetén a pályázat formai hibásnak minősül
és az elbírálási folyamatból való kizárást vonja maga után.

A pályázati kiírással kapcsolatban személyesen ügyfélfogadási időben, illetve telefonon tájékoztatást kérhetnek a Polgármesteri 
Hivatalban (Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.), illetve a 62/525-090-es telefonszámon. 

Mi is az a BURSA HUNGARICA?

A Bursa Hungarica egy egyszerűen igényelhető szociális ösztöndíj, sajátos felsőoktatási támogatás, amit a helyi önkormányza-
toktól lehet igényelni pályázat benyújtása által.

A támogatás hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók megsegítésére szolgál. A pályázók köre szerint megkülönböz-
tethetünk „A” és „B” típusú pályázatot. 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: 
A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és az intézményi 
támogatás.

Az intézményi ösztöndíj rész azt jelenti, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma a települési (és a megyei) önkormányzat által 
megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben a felsőoktatásban részt vevő hallga-
tók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kiegészíti. Az 
intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2016. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó volt.

Az „A” típusú kiírt pályázat feltétele, hogy a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév első félévében a felsőoktatási hall-
gató nappali tagozaton tanuljon, teljes idejű hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen. Ez vonatkozik az alap- és mesterképzésre, 
valamint az osztatlan képzésre is. Illetve azokra, akik felsőfokú vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
A „B” típusú 2017. évre vonatkozó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányo-
kat kezdeni kívánó fiatalok számára írták ki. A pályázás feltétele, hogy 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló kö-
zépiskolások, valamint felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek 
legyenek. Az ösztöndíjat tehát azok is kérhetik, akik csak a következő tanévben (2017/2018.) kezdik meg felsőfokú tanulmánya-
ikat. 
Továbbá fontos mindkét típusú pályázatnál, hogy csak Kiszombor nagyközség közigazgatási területén állandó bejelentett lakó-
hellyel rendelkező hallgatók pályázhatnak. Ezt a pályázó lakcímkártyával tudja igazolni.
Az ösztöndíjból nem részesülhetnek a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses 
állományú hallgatói, a doktori (PhD) képzésben résztvevők, valamint azok, akik kizárólag külföldi intézménnyel állnak hallgatói 
jogviszonyban.
A 2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév első félévére 12 db „A” típusú pályázat érkezett be. „B” típusú pályázatot senki 
nem igényelt.
A tavalyi évben a Képviselő-testület döntésével 12.000.- Ft/ hó/ fő támogatási összeget fogadott el, így az önkormányzat 2016. 
évben 12.000.- Ft x 10 hó x 12 fő összesen: 1.440.000.- Ft összegben támogatta a felsőoktatásban tanuló hallgatókat.

 BURSA HUNGARICA PÁLYÁZATI FELHíVÁS 
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Kiszombor Nagyközség Önkormányzata pályázati eljárás keretében bérbeadás útján hasznosítani kívánja a 
Kiszombor, Óbébai u. 1. szám alatti 539/12. hrsz.-ú, 272 m2 összalapterületű üzlethelyiséget (volt CBA üzlet) 
az alábbiak szerint:

A 272 m2 összalapterületű üzlethelyiség havi bérleti díjának pályázati alapára: 
198.886,-Ft.

A pályázó az általa benyújtott ajánlatban a pályázati alapáron, vagy az általa felkínált magasabb áron pá-
lyázhat. Pályázni a Polgármesteri Hivatalban (6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.) igényelhető „Pályá-
zati ajánlat” adatlapon lehet.

Pályázati ajánlatot legkésőbb 2016. október 20. (csütörtök) 14.00 óráig lehet benyújtani a Polgármesteri 
Hivatalnál. 

A részletes pályázati felhívás megtekinthető a www.kiszombor.hu honlapon.

Érdeklődni a 62/525-090 telefonszámon lehet.

 KIADÓ ÜZLETHELYISÉG 

A belügyminiszter augusztus hónapban pályázatot írt ki Magyarország 2016. évi központi költségvetésről 
szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 18. pontja alapján az 
önkormányzatok számára vissza nem térítendő támogatás igénylésére, tüzelőanyag vásárlására. 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a korábbi évek igényeit figyelembe véve a 
helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímen 
kiírt pályázat benyújtása, és a Kiszombor esetében kérhető maximális mennyiségű tüzelőanyag igénylése 
mellett döntött. 

A támogatás feltétele, hogy kemény lombos tűzifa vásárlása esetén a 14.000 Ft/erdei m3 + áfa támogatási 
összeget az önkormányzat 1.000 Ft/erdei m3 + áfa összegű önrésszel egészíti ki, valamint az önkormányzat-
nak kell biztosítani a tűzifa szállítási költségeit a kivágás helyétől a lakossághoz való kiszállításig. 
A Képviselő-testület az önerő 2.495.550,- Ft összegét az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséből a termé-
szetben nyújtott segélykeret terhére biztosítja.
A belügyminiszteri döntés a támogatásról október hónapban várható. A jogosultak körét a települési ön-
kormányzatoknak helyi rendeletben kell szabályozni, erre a döntést követően a megítélt mennyiség isme-
retében kerülhet sor. 

A pályázatból megvásárolt tűzifa igénylése a helyi rendelet hatályba lépését követően az abban meghatá-
rozottak szerint történhet.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az önkormányzat a szociális rendelete alapján jelenleg is tud természetbe-
ni támogatásként biztosítani tűzifát az arra rászorulók részére.

 SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS  
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Tisztelt Gazdálkodók!!!!
Eljött a búcsú ideje.

Értesítem Önöket (Titeket), hogy 2016. szeptember 22. az utolsó munkanapom falugazdászként.

Nyugdíjas lettem,

s ezúton szeretném megköszönni az együtt töltött éveket, a közös munkát Mindenkinek.
Köszönöm a gazdálkodóknak a megértő (esetenként sok-sok várakozás, akár a programok nem megfelelő működése, akár más gondok miatt) 
együttműködést, köszönöm a községi vezetők, vezetőség támogatását, a helyi intézmények dolgozóinak maximális támogatását, együttmű-
ködését.
Remélem, még sokszor találkozunk, ha nem is itt a munkahelyen, de mondjuk az utcán, piacon vagy bárhol másutt. Azt kívánom mindenkinek, 
hogy erőben, egészségben folytassák és nem utolsósorban eredményesen a gazdálkodásukat. Ebben segíteni fog utódom, Fehér Attila falu-
gazdász, aki több éves gyakorlattal rendelkezik. A fogadóórák időpontja nem változik, problémáikkal keressék bátran a megszokott ügyfélfo-
gadási időben.
Még egyszer köszönöm az együttdolgozást.

Tisztelettel: Nagy Csaba
                    falugazdász

 AZ ŐSZ AZ ÚJ GYEREKEK BESZOKTATÁSÁNAK IDŐSZAKA A BÖLCSŐDÉBEN 
A gyermeknek első természetes környezete a család. A családból való időszakos kiszakadás nem könnyű sem a szülő, sem a kisgyermek számára. Gyakran ebben 
az életkorban történik az anyától való első elválás.
Az első feladat a kölcsönös megismerés, ezért is tartjuk fontosnak a családlátogatást. A kisgyermek a számára megszokott, biztonságos környezetben ismerked-
het meg a kisgyermeknevelőkkel.  A gyermek beilleszkedését segíti és megkönnyíti a fokozatos anyás beszoktatás módszere. 
így a kisgyermek nem azonnal, egyik napról a másikra kerül be a bölcsődébe, hanem az új környezet elfogadására és az anyától történő elszakadásra fokozatosan 
készítjük fel. Az anya vagy apa együtt tölti az első hetet a gyermekével a bölcsődében. A beszoktatási idő általában két hétig tart a gyermek egyéni reakciójától 
függően, ez esetenként hosszabb, illetve rövidebb időt is jelenthet. A beszoktatás egyik fontos eleme az idő! A gyermek új környezetben eltöltött idejét, napról 
napra fokozatosan növeljük. Kezdetben csak 1-2 órát van a bölcsődében, és az időt naponta növelve, csak a második hét végére, esetenként a harmadik héten 
marad egész napra. Az idő fokozatos növelésével a naponta történő rövid ideig tartó elszakadások és az ismétlődő újratalálkozások az anyával fokozatosan kiépíti 
a gyermekben az időleges elszakadást. Megtapasztalja ezáltal azt, hogy anya vissza fog jönni érte.
A beszoktatási idő arra is jó alkalom, hogy a szülő megismerheti a bölcsőde nevelési módszereit és a kisgyermeknevelőket, akikre gyermekét bízza.  A kisgyermek-
nevelő és szülő kapcsolata közvetve és közvetlenül is visszahat a gyermekre, és meghatározza a beszoktatás légkörét. Ha a gyermek érzi, hogy anya bizalommal 
fordul a kisgyermeknevelőhöz, ő is könnyebben tud kapcsolatot kiépíteni és elfogadni. 

Őszi programjaink:
 
• „ Töknapi” családi délután.
Egy jó hangulatú, közös töklámpás készítésre várunk benneteket kedves szülők, nagyszülők 2016. október 27-én 15 órától.

 • Nagymama nap: szeretettel hívjuk és várjuk a kedves nagymamákat, töltsenek el velünk és főleg kis unokáikkal egy szép délelőttöt 2016. november 10-én 10 
órától.

A bölcsőde dolgozói

 60 ÉVE TÖRTÉNT  - EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT 1956-RA!
„Kérdik, hogy ez mivégre kellett. 
Miért nem pusztult ki, ahogy kérték? 
Miért nem várta csendben a végét? 

1956 egyszerre dicső és tragikus időszak Magyarország történetében. Egy olyan korszak, amikor ki kellett állni az elnyomás ellen a hazáért, a függetlenségért. 
Egymásért.
Egy maroknyi nemzet Európa közepén lerázta béklyóit, tanúbizonyságot téve hazafiságból, hősiességből, bátorságból.
Akik átélték, azért nem felejtik. S azokat, akik életüket adták a szabadságért, hozzátartozóik őrzik emlékezetükben. De ’56 nemzeti ügy, s egy nemzetnek kell 
fejet hajtania a hősök előtt, hisz múltunk ismerete nélkül nem lehet jövőnk sem.
Példaként kell szolgáljon nekünk és a jövő generációinak egyaránt, hogy soha ne adjuk alább a szabadságnál!

S hogy valóban méltó módon emlékezhessünk, Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 186/2016. (VIII.10.) KNÖT határozatában 
döntött arról, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeinek 60. évfordulója alkalmából emlékkövet állít településünkön. Az ünnepélyes átadóra 
2016. október 23-án 15:15-kor kerül sor a Közművelődési Könyvtár előkertjében.
A Hozd közelebb ’56-ot! címet viselő programsorozat kora délután az Ady Endre Művelődési Házban kezdődik, ahol az alkalomhoz illően egy sokoldalú ’56-os 
kiállítás várja az érdeklődőket az Emlékpont, Márfai József, Szanka József, Borsi Sándor, Görbe Boldizsár, valamint a Helytörténeti Gyűjtemény jóvoltából. 
A továbbiakban az ünnepi műsorban közreműködnek a Dózsa György Általános Iskola növendékei, valamint a Kiszombori Ifjúsági Klub (KIK) tagjai. 

Az emlékmű avatása után is mindenki kedvére válogathat a változatos programok közül. A Közművelődési Könyvtár író-olvasó találkozóra invitálja Önöket 
Dobor Dezsőnek és Marosvári Attilának köszönhetően, a művelődési házban pedig az este folyamán ’56-os témájú filmeket vetítenek a közönségnek.
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata nevében kérem Önöket, jöjjenek el, gyűljünk össze minél többen! Emlékezzünk meg méltó módon ’56 hőseiről, áldo-
zatairól, honfitársainkról!

Bódi Marianna, a Közművelődési Könyvtár munkatársa

Miért, hogy meghasadt az égbolt, 
Mert egy nép azt mondta:>> Elég volt.<<”
(Márai Sándor: Mennyből az angyal)
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ÓVODAI HÍREK

„Lehullott egy falevél, szelek hátán útra kél…” És valóban. 
Benne járunk már az őszben. Egyre több falevél sárgul, barnul. 
Megérett a sok gesztenye a gyerekek legnagyobb örömére. 
Csoportjainkban gesztenyefigurák készülnek, és őszi képek 
kezdték el díszíteni a folyosókat, öltözőket. Lassan végére ér az 
új ovisokat befogadó időszak. Akik a bölcsiből érkeztek, azok-
nak talán kissé könnyebben ment az átállás, az új szokások, fel-
nőttek, társak elfogadása. Reggelente már egyre kevésbé veri 
fel a csendet egy egy kisgyermek anya utáni sírása. Egyre bát-
rabban, örömmel érkeznek a kicsik az oviba, ahol szeretettel és 
türelemmel várjuk őket. 
Szeptemberben óvodásaink is részt vettek az iskolai Dó-
zsa-vágtán. Külön köszönet azoknak a szülőknek, akik szom-
baton velem együtt futottak ovisainkkal. Gratulálunk Barna 
Lora Pannának a Katica, illetve Dinka Olivérnek a Napraforgó 
csoportokból, akik az első helyen végeztek a sok lelkesen futó 
óvodás gyermek között. 
Balázs Tímea

Ebben a nevelési évben kiemelt feladatunk a „Beszélgess ve-
lem!” és a minél több szabad játék lehetőségének biztosítása. 
Tapasztalataink szerint a családtagok egyre kevésbé beszélget-
nek egymással, alig mesélnek gyermekeiknek. Ezért nevelő-
testületünk úgy döntött, hogy e kérdéskör köré fogja fonni a 
nevelési év tervezőmunkáját, a mindennapjainkat és a szülői 
értekezletek témáit, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy az 
elemző gondolkodás és a belső képalakítás csakis szavakon, 
illetve a hallott szövegeken keresztül történik. 

A beszélgetés és a meseolvasás a feltétele annak, hogy valaki 
értelmes, gondolkodó, kreatív ember legyen. 
Elkezdődött a néptánc foglalkozás, az ovis angol, a labdás tor-
na az iskolacsarnokban, a gyógytestnevelés és a külső szakem-
berek által történő egyéni fejlesztések. Megtörténtek a szülői 
értekezletek, ahová igen nagy számban eljöttek az érdeklődő 
szülők. Köszönjük.
Mint minden októberben a szépkorúak köszöntésére is sor ke-
rül. Minden évben nagy szeretettel várjuk nyugdíjas munkatár-
sainkat, akiknek a Katica csoport kedveskedik kis műsorral és 
sok –sok finomsággal. Nagyon készülnek a Napsugár csopor-
tosok is, ők pedig a művelődési házban köszöntik a kiszombori 
időseket. 
Hagyományainkhoz hűen, ismét megrendezzük a nagyszülős 
napot, melyet október 21-én tartunk. Szeretettel várjuk a kin-
cset érő nagyikat! A téma ebben az évben a „Kukoricázzunk” 
lesz, de a többi addig maradjon meglepetés! Ezúton szeretettel 
meghívjuk a kedves nagymamákat, nagypapákat erre a napra, 
hogy egy vidám délelőttöt töltsenek el együtt, közösen uno-
kájukkal!
Ismét lesz papírgyűjtés. Kérjük önöket, hogy ne dobják, ne 
égessék el a sok reklámújságot, üres papírdobozt, hiszen min-
den lap számít! A leadott papírok összege a Mosolygó Gyerme-
karcok Alapítványunk számláját gyarapítja. 

Börcsökné Balázs Márta

 OVIS HíREINK 
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 KÖZÖSSÉGI NAPOK 2016
Hogy egy községből közösség legyen

„Csak megértés alapján lehet emberi közösséget megtartani, legyen az a közösség család, nemzet vagy ország. Az egymás iránt való türelem 
és megértés a társadalom legfontosabb kelléke. Ahol ez kivész az elfogultság miatt, ott minden összeomlik.”

 (Wass Albert)
Immár huszadik alkalommal rendezték meg a Közösségi Napokat 
szeptember 16-18. között településünkön. S húsz év sok idő, ilyenkor 
hajlamos az ember nosztalgiával visszagondolni az eltűnt időkre. Mi-
lyen is volt a falu, a közösség húsz évvel ezelőtt? 
1997-ben az első falunap (akkor még így hívtuk) valóban nagyszabású 
volt. Sikerült méltó módon megünnepelnünk településünk 750. évét. 
Az idei falunap más volt, mint az első. Kevésbé volt hivalkodó, ellen-
ben sokkal csendesebb, bensőségesebb. Ám a rendezvényekre kiláto-
gatóknak így is bőven akadt választani valójuk a sokszínű programok 
közül.
Az ünnepélyes megnyitón Szegvári Ernőné polgármester asszony be-
szédét követően Kiszombor hagyományai szerint átadásra kerültek a 
község megbecsült tagjainak kijáró elismerések. 
A 2016. évi Közösségi Napok keretein belül Süli János vehette át a 
megtisztelő „Kiszomborért” díjat. Ezúton is köszönjük 25 éven át tartó 
áldozatos munkáját, amellyel elősegítette a település fejlődését, köz-
reműködött az Önkormányzat beruházásaiban, a közfoglalkoztatás 
szervezésében, a zöldterületek rendben tartásában és a fásítási mun-
kálatokban. Ha körbenézünk a falu közterületein mindenhol megtalál-
juk munkájának nyomát. 
Másodjára Frank Józsefnét szólították a színpadra. Mindenki szeretett 
Ancika „óvó nénije” 1956-ban kezdett el dolgozni a Kiszombori Állami 
Napköziotthonos Óvodában. Majd egy kisebb megszakítás után 1967-
ben visszahelyezték Kiszomborra és nyugdíjazásáig, 1994-ig itt látta 
el ezt a nemes hivatást. Lelkiismeretes, igényes pedagógusi pályáját 
díjazza ez az elismerő oklevél, melyet 60 éves évfordulója alkalmából 
életpályája megkoronázásaként vehetett át.
Végül, de nem utolsó sorban Kiss Gézáné, Koczkás Rozália (Rózsika 
néni) állhatott be a díjazottak sorába, hiszen pontosan ötven évvel 
ezelőtt szerezte meg védőnői képesítését, mely alkalomból a Szegedi 
Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Kar aranyokleve-
let adományozott neki. Elismerésre méltó pályáját 1966-tól 2007-ig 
nyugdíjazásáig Kiszomboron teljesítette. Ám ezt követően is bőven 
kivette részét a teendőkből. Továbbra is községünkben dolgozott az 
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény vezetőjeként. 

Az ünnepeltek szemmel láthatóan meghatottan vették át az őket 
megillető elismerést. És valóban „Mi lehet jobb annál, mint szeretni, 
amit csinálunk, és tudni, hogy annak értéke is van?” (Katherine Gra-
ham) 
Odaadó munkájukat szívből köszönjük!
A díjátadót követően átsétálhattunk a Művelődési Házba, ahol Borsi 
Sándor szobrászművész „Töredékek” című kiállításának megnyitóján 
vehettünk részt. A Tanár Úr gondolt a helytörténet iránt érdeklődőkre 
is, precíz rajzai segítségével képzeletben bebarangolhattuk Zombort 
a Rónayak idejében. 
A szombati nap is tartogatott sok változatos kikapcsolódási lehetősé-
get a résztvevőknek. A kicsik Pepe Manó bőröndmeséin szórakozhat-
tak, majd aszfaltrajzversenyen csillogtathatták meg képességeiket. A 
verseny győztese a tehetséges Tóth Ágota lett.
A délutáni műsor inkább az idősebbeknek kedvezett. Nóta és operett 
válogatást hallgathattunk meg, majd a citerazene és a népdalok után 
a csíkszentdomonkosi Tenyeres Talpas Hagyományőrző Tánccsoport 
kápráztatott el minket. Hatalmas köszönet nekik, amiért vállalták a 
csaknem 600 km-es utat.
Az este viszont a fiataloké volt. Az Intim Torna Illegal fellépése iránt 
óriási volt az érdeklődés, a viszonylag hosszúra nyúlt koncerten bárki 
jól érezhette magát, hiszen a hangulat nagyszerűre sikeredett. De az 
este ekkor még korán sem ért véget, a buli tetőfokán az M-Jam zene-
kar csapott a húrok közé
A vasárnap a szokott módon ismét a sportkedvelőké és a helytörténe-
té volt.  Többek között elrajtolt a Torontál Kaland és Teljesítménytúra 
is immár harmadik alkalommal. A verseny végén a Hivatali Tekerők 
tekertek be a legmagasabb pontszámmal a célba. Gratulálunk nekik!
Ezen a hétvégén unatkozni nem lehetett. A programokra kilátogatók 
biztos vagyok benne, hogy találtak kedvükre valót. Remélem jövőre 
még többen leszünk, hisz nagyszerű érzés egy ilyen szép múltú tele-
pülés tagjának lenni, látni a fejlődését, de még jobb olyan lelkes, időt 
és energiát nem sajnáló emberekhez tartozni, akik végső soron egy 
községet igazi közösséggé formálnak.

Bódi Marianna

RENDEZVÉNYEK
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RENDEZVÉNYEK

Az ősz egyik színes programja volt a XX. Kiszombori Közösségi Napok sportrendezvénye.
2016. szeptember 18-án, vasárnap nagyközségünk és a térség lakói lehetőséget kaptak arra, hogy különböző sportágakban, mozgásos tevé-
kenységekben kipróbálhassák magukat.
Ahogyan a természet színpompássá varázsolta napunkat, úgy a mozgásprogram is színessé, változatossá válhatott.
A vasárnap délelőtt nyitányaként a III. Torontál Kerékpáros Kaland- és Teljesítménytúra versenyzői már 7:30-kor gyülekeztek, s a pályaismer-
tetés és a sorsolás után 08:00 órakor elkezdhették az akadályok leküzdését. A Kiszombori Szabadidős és Természetbarát Sportegyesület lelkes 
szervezői szellemi és fizikai képességet igénybevevő feladatokkal tarkították a 30 km hosszú kerékpáros kalandtúrát, úgymint: szellemi totó, 
teke, lövészet, kerékpáros sprint, canopy, kelevézvetés, töltéskiképzés, súlylökés, horgász célbadobás, kerékpáros ügyességi és közlekedési 
ismeretek.
A Kiszombori Dózsa György Általános Iskola alsó tagozatos kisdiákjai 09:00 órakor egy vidám táncprodukcióval indították el a sportpályán lévő 
délelőtti programokat. Tóth-Rozsán Tünde tanító néni irányításával bemelegedtek a kisdiákok, majd Bíró Szilvia edzőnő a felnőtteket is átmoz-
gatta. Öröm volt látni, hogy minden generáció pár perc erejéig együtt mozgott jó hangulatban. 
09.30-tól különböző mozgásformákat kínáltak a szervezők az egészségükért tenni akaró vendégeknek. 
Nagy Gyula koordinálása mellett az öregfiúk színvonalas focimeccset tartottak. Bíró Szilvia csapatával gymstickezett. Maróti Levente lovagi 
bajvívást mutatott be, Decsiné Oláh Zsuzsanna főtörzsőrmester és dr. Tóth Mária hadnagy kerékpáros ügyességi versenyt tartott. Süvegné 
Nagy Ivett tanítónő érdekes váltóversenyt vezetett le a Kiszombori Dózsa György Általános Iskola tanítványainak és szüleinek, nagyszüleinek. 
Sirokmán Attila a futókat, míg Görbe Imre a település erős embereit próbálta megmozgatni.
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata, valamint Ifjúsági, Kulturális és Sportbizottsága hálatelt szívvel köszöni a következő személyeknek a 
sportnapon nyújtott áldozatos munkájukat:
 
Vajdáné Bárdi Magdolna, Galamb Ágnes, Kádárné Varga Szabina, Tóth-Rozsán Tünde, Süvegné Nagy Ivett, Benyóné Novotni Lívia, Vajda Ágnes, 
Boda Mariann, Vízhányó Mária Ágnes, Decsiné Oláh Zsuzsanna, dr. Tóth Mária, Simor Gábor, Bíró Szilvia, Tiszaszegi Csilla, Nagy Gyula, Simon 
Szilveszter, Avramut Pál, Szirbik Imre, Görbe Imre, Sirokmán Attila, Maróti Levente, Dorogi István, Sákovics József, dr. Decsi Róbert, Szűcs Tamás, 
Bánhidi Ildikó, Czirbus Beáta, Maróti-Forgács Beáta, Maróti Gábor, Szűcsné Ponyecz Mária, Mártonné Miron Ágnes, Bartáné Vékony Hajnalka, 
Tóthné Balázs Andrea, Herczeg Csabáné, Herczeg Csaba, Tóth András, Bajusz Olivér, Kenyeres Sándor, Kenyeres Balázs, Tóth Boglárka, Sarnyai 
Anikó Emese, Némethné Koczka Gabriella, Márta Beáta, Márta János, Barta Hajnalka, Németh János, Kenyeresné Szabó Aranka, Németh Anna, 
Badics István, Balázsné Makra Hajnalka, Balázs Zoltán, Hegedűs Sándor és a KIK Kiszombori Ifjúsági Klub csapata. Külön köszönjük Szabóné Vígh 
Erzsébet iskolaigazgató asszonynak, hogy lehetővé tette a gyermekek felkészülését, valamint a Kiszombori Polgárőr Egyesületnek és Kiszombor 
Nagyközség közmunkásainak, hogy ugyancsak nagyban segítették a Sportnap sikeres lebonyolítását, illetve minden kedves kísérő szülőnek a 
részvételt. 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata kis ajándékokkal, ajándéktárgyakkal kedveskedett a szervezőknek és a résztvevőknek.
Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas professzorunk már a XX. században megfogalmazta: „A sport a test útján nyitja meg a lelket.”
Bízunk benne, hogy a jubileumi Közösségi Nap sportrendezvényén részt vett mozgást kedvelő vendégeink jól érezték magukat, és máskor is 
elfogadják meghívásunkat a testi-lelki egészséget formáló sportos rendezvényünkre.
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata
      Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottsága

 SZíNES SPORTNAP

A Kiszombori Falunap legszebb táncosait láthatták azok az érdeklődők, akik péntek este és szombat délután kilátogattak a főtérre, a színpad elé.
A Csíkszentdomokosi táncosok elhozták a székely nép örökségének egy darabját, és megmutatták az ott élő emberek életét, örömét, szomo-
rúságát.
Táncuk tele volt szenvedéllyel és tűzzel, így szavak nélkül is kifejezésre juthatott minden érzelem és üzenet. A jókedv és öröm még azokat is 
táncra bírta péntek este, akik sohasem „néptáncoztak”! A szombati előadás színvonalas műsora pedig felejthetetlen élményt nyújtott. A jelen-
lévők közül sokunkat megérintett az a hangulat, amely a színpadról áradt felénk.
Köszönjük nekik, hogy mindezt önzetlenül elhozták és megmutatták nekünk!
Köszönjük a szállásadó családok jó szándékát, hogy asztalt és ágyat terítettek a vendégeknek. Sok-sok finom süteménnyel kínálhattuk kedves 
vendégeinket, amelyet hálásan köszönünk mindazoknak, akik jó szívvel sütötték a vendégek asztalára.
Köszönjük Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának az anyagi támogatást, amellyel a vendégek ellátását és a programokat biztosította. Kü-
lönleges programban volt részük a táncosoknak, amikor ellátogattunk velük a Makói Hagymatikúm Fürdőbe.
Végül köszönjük a Kúria dolgozóinak munkáját, a finom ételeket, a Művelődési Ház valamennyi dolgozójának segítségét.
Kedves Tenyeres-Talpasok!
Sok-sok élményt szereztetek nekünk önzetlenül, így csak azt kívánhatjuk számotokra, hogy bármerre mentek, minél több embernek tudjátok 
átadni táncotokkal azt az életérzést, amely bennetek van!
Jó volt veletek együtt lenni, és köszönjük, hogy eljöttetek hozzánk!
 

              A vendéglátók nevében: Kenyeresné Aranka és Darvas Irénke

 KÖSZÖNJÜK CSíKSZENTDOMOKOS! 
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Állandó szüneteink időpontjai: 
Őszi szünet: 2016. november 2-től 2016. november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. október 28. (péntek), a szünet utáni első 
tanítási nap 2016. november 7. (hétfő). 
Téli szünet: 2016. december 22-től 2017. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. december 21. (szerda), a szünet utáni első 
tanítási nap 2017. január 3. (kedd). 
Tavaszi szünet: 2017. április 13-tól 2017. április 18-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. április 12. (szerda), a szünet utáni első tanítási 
nap 2017. április 19. (szerda).
Az első félév vége: 2015. január 20. Az iskolák január 27-ig értesítik a tanulókat és szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.
Utolsó tanítási nap: 2015. június 15 csütörtök. Az általános iskolában ekkor ér véget a tanítás.
Az iskola életéhez kapcsolódó ünnepek és Iskolánk névadójának tiszteletére rendezett programok
- Dózsa – Napok I. Dózsa - vágta szeptember 24.
- Dózsa- Kupa Minifoci Bajnokság október
- Iskolabál november 26.
- Dózsa – napok II. Trapp – nap 17.
- Karácsonyi ünnepség december 21.
- Kiszombor történeti verseny 2017. február 
- Dózsa Művészeti Gála március 10.
- Anyák napi műsorok az alsó tagozaton
- Dózsa gála június 9.
- Dózsa – napok III. június 12-13.
- Ballagás 2017. június 17.

Az új tanév mindig tartogat változást, az idén sem volt ez másképp. A legfontosabbak közül néhányat szeretnék megosztani kedves olvasóink-
kal. 

- Mindjárt az elején sajnos negatív rekorddal kezdtünk, hiszem évtizedek óta nem fordult elő, hogy az induló elsősök létszáma olyan kevés volt, 
hogy csak egy osztályt tudtunk indítani 21 fővel. 
- Az alsó tagozaton ettől az évtől kezdve kevés kivétellel felső tagozatos képesítésű angol tanár tanítja a nyelvet heti két órában.
- Már 1-8. évfolyamon az órarendbe illesztve tartjuk hitoktatók segítségével az erkölcstan, hit és erkölcstan tantárgyat.
- A 4.5.6.7.8. évfolyamon angol, 5.6.7.8. évfolyamon matematika, magyar nyelv és irodalom tantárgyakból van osztálybontás. Büszkén mond-
hatjuk, hogy az érettségi tárgyakat minden felsős és egy alsós évfolyamon kiscsoportban tanítjuk, ami kb. 10 főt jelent. Célja, hogy minél haté-
konyabban tudjuk a gyerekeket, lehetőleg saját fejlődési ritmusukban eljuttatni az ismeretek elsajátításához.
- A felső tagozaton, a tanulószobán mindenki bent tartja a felszerelését, és az alsó tagozaton megszokott rendszerben a másnapi leckét készíti 
el.
- A délutáni foglalkozásokon célunk a gyerekek segítése a másnapi felkészülésben. Ezt segítik az egyéni fejlesztő, a szaktárgyi felkészítő, a kö-
zépiskolai felvételire felkészítő foglalkozások.
- A szakértői bizottság által kiállított papírral rendelkező diákokkal; a beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarral küzdőkkel és egyéb problé-
mával küzdő tanulókkal gyógypedagógus, logopédus, gyógytestnevelő, tiflopedagógus foglalkozik.
- A Magán zeneiskola fa és rézfúvós, néptánc, gitár, zongora és kézművész, szolfézs tanszakkal kezdte az évet.

Szülői értekezletek időpontjai:
- szeptember 21.a 8. évfolyam és az alsó tagozatos gyerekek szülei-
nek
- szeptember 22. a 5., 6., 7. évfolyam szüleinek 
- január 24. a 8. évfolyam szüleinek
- január 25. az alsó tagozat szüleinek
- január 26. 5., 6., 7. évfolyam szüleinek
- április 25. a felső tagozat szüleinek
- április 26. az alsó tagozat szüleinek

Nyílt napok
- október 12. a 4. évfolyamosok szüleinek felső tagozat 5. a osztályának bemutatkozója
- október 19. a 4. évfolyamosok szüleinek felső tagozat 5. b osztályának bemutatkozója
- november 9. „Hívogat az iskola” – óvodás csoportok számára az 1-3. évfolyamon
- február 8. alsó tagozaton
- február 9. felső tagozaton
- március 1. óvodás nagycsoportosok és szüleik számára
- március 6. alsó tagozat
- március 7. felső tagozat

Ha szeptember, akkor Dózsa - vágta. Jó döntésnek bizonyult, hogy a bizonytalan tavaszi időpontot a nyárias őszre helyeztük át. Ez a rendezvény 
két versenyből ered: bohókás felnőttek készítenek olyan járműveket, amivel igyekeznek vízre szállni. Ez a „gép” már a repülés pillanatában 
alkotó elemeire esik szét, nem baj, a móka, az ötlet a lényeg. A magyar mindig is lovas nemzet volt, erre utal a vágta, amelyet komoly lovagló 
tudással rendelkező felnőtte űznek. E kettő kereszteződése lett a speciálisnak tekinthető sajátos „Dózsás vágtánk”. Minden évben egy rendező 
elv szerint kell vicces jelmezbe felöltözni az egész évfolyamnak és ebben kell teljesíteni egy tiszteletkört a nagy iskolai futópályán. A jelmezesek 
parádéja közt méri össze tudását az osztályok 3-3 legjobb fiú és lány tanulója. A legvégén a mért futási sebességből kiszámítva állnak a rajthoz 
az évfolyam győztesek. Nyolcuk közül így alakul ki, ki az iskola leggyorsabb futója, abszolút győztese.  
Az idei év a MAGYAR ZENE éve volt. A kiválasztott zeneszám hangulata és mondanivalója határozta meg a jelmezt. Az ovisok hangjegyeknek 
öltözve nyitották meg a rendezvényt szüleikkel együtt. Az ötödik évfolyam a „6:3” győztes csapatnak és szurkolóinak öltöztött az ötvenes évek 
divatjának megfelelően. Ugyanebből a korból való csónak úszott elő a Duna parti csónakházból fürdőruhás, csíkos fürdőköpenyes strandolók-
kal a hetedikesek előadásában. Kolumbusz Kristóf három hajója közül a harmadikosok a Santa Marián jelentek meg előttünk kalózokkal együtt, 
akik hiába próbálták legyőzni a matrózokat, nem sikerült.  Az elsősök ötletesen oldották meg a túrázók, hegymászók jelmezét, szinte kedvünk 
támadt beállni közéjük. A délelőttnek voltak buborék szállítói a másodikosok személyében, ami azért volt jó, mert az évfolyam versenyek célba 
érőit is bíztatták a sok színes gömböcskével. Újra a strandok hangulatát idézte fel a hatodik évfolyam, majd a negyedikesek végigcipelték a lim-
bó hintón a limbó lécet, minden fordulónál át is bújtak alatta. A nyolcadikosok üzentek nekünk a zenén keresztül a kismadárral, ami már elszálló 
félben van. A vágta másik fontos szereplői a szülők voltak, akik vállalták a jelmez viselését gyermekeikkel együtt és lefutották a távot. Szívből 
köszönjük az aktív részvételt!! Gratulálunk minden tanulónknak, akik képviselték az osztályaikat. Külön elismerés illeti Bernáth Csabát és Karsai 
Dorinát a fiú és lány kategória abszolút győzteseit.

Szabóné Vígh Erzsébet

 DÓZSA-VÁGTA
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Régi hagyomány, hogy a járás iskolái különböző témákban összemérik erejüket. A tantárgyi versenyek mellett a sport különböző 
fajtái közül a futás került a középpontba október első hétvégéjén.  Már az oda vezető úton jó hangulat és barátságos légkör ala-
kult ki, annak ellenére, hogy egymás ellenfelei voltunk. Földeákon, az iskolai gyors átöltözés és a bemelegítés után a körök lefutá-
sának sorrendjét alakítottuk ki. Tőlünk 22 diák vállalkozott arra, hogy a maratoni távot lefutja váltóverseny szerűen. Mindenkire 3 
kör jutott, amit nem egyszerre kellett teljesíteni. Vegyes csapatunk minden tagja becsülettel rótta a köröket. A célhoz közeledve 
felhangzott a biztató szurkolás, taps, „Húzz bele!” felszólítás. A közösségi szellem végig érezhető volt, de a nap legmeghatóbb 
pillanat az volt, hogy az utolsó kört közösen futották le, jelezve a stílusos zárást. 
A tanárok ez idő alatt más műfajban mérettették meg magukat. Marhapörkölt főző verseny zajlott a központban, melynek részt-
vevői voltak a mieink is. A 26 induló között a mi bográcsunkat Simor tanár úr irányította és felügyelte. Mesterszakácsokat megszé-
gyenítő praktikát láttunk tőle, innen is onnan is rakott ezt azt, és percről percre alakult a színe, illata, íze. Szerintünk a legfinomabb 
pörkölt a mienk lett, s a legkevésbé sem zavart minket, hogy a zsűri ezt nem így látta. Saját bevallásuk szerint, olyan sok finom íz 
született a versenyen, hogy a rangsorolással inkább a főzés vicces és sportszerű oldalát akarták hangsúlyozni.  
A nap folyamán a futás mellett arcfestés, gyermekjátékok, műsorok szórakoztatták a helyi és a vendég érdeklődőket, szurkolókat. 
Az árusok különböző játékokkal és csemegékkel csábították standjukhoz az előttük sétálókat. A nagy kavalkádban néha ismerő-
sökkel is találkoztunk, akik a hangulat kedvéért vagy a főzőverseny trófeájáért látogattak el Földeákra.
A munka után a csodálatos időben jól esett a pihenés és a közös ebéd. A finom pörkölt olyan nagy sikert aratott felnőttek és gye-
rekek közt, hogy a végére minden elfogyott. Hazafelé menet a buszban éreztük csak igazán, hogy mennyire elfáradtunk, de ez a 
fáradtság mégis nagyon kellemes volt. Jövőre újra ott leszünk!
A nap főszereplői voltak: Lele Bernadett, Tóth Ágota, Szabó Viktória, Pap Zoé, Horváth Bernadett, Márki Barbara, Dinka Viktória, 
Fürge Olívia, Laoreanu Alexandra, Farkas Viktória, Benkő Bernadett, Katona József, Szalma Márton, Balla Márk, Orincsai Dominik, 
Szilvási Zsolt, Botlik Bertold, Hatvani Rinaldó, Horváth Sándor, Horváth Richárd, Halász Krisztofer, Hegyi Raul, Kócsó László, Nagy-
György Ágnes, Tiszaszegi Csilla, Juhász Petra, Varga Viktória, Rácz Bernadett, Bán Nóra, Kovács Kitti, Vajdáné Bárdi Magdolna, 
Simor Gábor, Háló Sándor, Pásztor Attila, Takácsné Kádár Erika
Köszönöm a gyerekeknek és a kollégáknak a tisztes helytállást! 
          Szabóné Vígh Erzsébet

igazgató

 FUTÓVERSENY FÖLDEÁKON

 OLVASS, HOGY OLVASSON!
KÖNYVTÁRI HÍREK

„Az Informatikai és Könyvtári Szövetség az egyes intézmények tevékenységét közös gondolkodással, egységre törekvő koordi-
nációs szerepével, együttes projektek forrásainak megteremtésével tudta és tudja támogatni. Erre az Országos Könyvtári Napok 
programsorozat szervezésével minden évben nagyon jó lehetőség nyílik. 2016-ban már egy évtizedes múlttal készülődnek a 
könyvtárak az őszi eseményekre…. „ (http://osszefogas.kjmk.hu/)
Ezzel az eszmével indítottuk útjára Kiszomboron is a rendezvénysorozatot - október 4-9-éig. Az első nap délelőttjén a KSzGyI 
munkatársa, Moldován Irénke és kis, ámde annál lelkesebb 7 fős csapata, valamint Kádárné Varga Szabina és 3. b osztálya a „Ki-
csiktől nagyoknak, nagyoktól kicsiknek” c. könyvajánló programunkon vettek részt. Feladata mindkét generációnak volt, ahogy 
az a címből is kiderül. Az idősebb korosztály igazán remek klasszikusokat ajánlott a gyerekeknek, míg a kicsik, valami igazán új, 
izgalmas, vicces olvasnivalót ajánlottak a hölgyeknek. 
Nagyszerű, mondhatni családias hangulat alakult ki a könyvtárban. Reméljük, a két csapat egymásra hangolódása üzenet lehet 
bárki számára: amikor csak időnk engedi, olvassunk, olvassunk, hiszen egy jó könyvvel ilyen egyszerű két ennyire eltérő korosz-
tály között (is) megtalálni a közös hangot, felépíteni a hidat. 
A második napon Süvegné Nagy Ivett tanár néni kísérte el harmadikosait, akiknek az 
„Olvass, hogy olvasson” c. programmal készültünk. Nógrádi Gábor: Segítség, ember! c. művéből kaptak a gyerekek ízelítőt, majd 
egyéb ifjúsági regényekről meséltünk röviden, s azt latolgattuk, vajon mi lehet a befejezés. Kreatív, ötletes, humoros, szerencsés, 
de baljós végződések is elhangzottak. A megmozgatott fantázia, kíváncsiság így elegendő lesz mindig a következő meséhez, 
regényhez.   
Az izgalmakat egy rövid kvízjátékkal vezettük le, ebben mindenki nagyon ügyes volt, valójában itt is kiderült, bizony, olvasnak a 
gyerekek s a felnőttek is egyaránt.
Az elkövetkezendő napok szeretnénk, ha ugyanilyen sikerrel folytatódnának, melyről a későbbiekben szintén számot adunk.
Addig is térjenek be hozzánk egy John Grishamért, Jókaiért, Fábián Jankáért …! 

Adrián Renáta/könyvtáros

Programsorozatunk támogatói:
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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. szeptember 27-én megtartott testületi ülésén az egyesületünk által 
előzetesen beterjesztett tájékoztatóját elfogadta az éves tevékenységünkkel kapcsolatosan.

- Egyesületünk 2016. október 1-jén környezetrendezési munkát szervezett, mely eredményeképpen a halőrház mögötti tároló helyiség új arcu-
latot kapott. Köszönjük a résztvevők munkáját. 

- 2016. szeptember 27-én 500 kg 3 nyaras ponty került telepítésre a Megyei Szövetség ecsegfalvi tógazdaságából, ez évben összesen: 3900 kg.

- 2016. szeptember 18-án ismét egy jól sikerült, színvonalas versenyben vehettek részt a tópartunkra látogatók. Idén először az idő is nekünk 
kedvezett, hiszen az eddigiekkel ellentétben frontmentes, napsütéses, szélcsendes időt fogtunk ki. 36 versenyzővel (30 felnőtt és 6 ifjúsági) 
reggel 8 órától indult a versengés, melyen nagyon szép eredmények születtek.
Felnőtt kategóriában: 1. Nacsa Tibor 5240 g, 2. Ibranca Dinu 4880 g, 3. Szabó Ferenc 4680 g. A „Vályogos Bajnoka” címet az összesített pontered-
mények alapján Frankó Zoltán érdemelte ki, aki összesen 6 pontot szerzett /tavaszi forduló 5 pont, őszi forduló 1 pont/.
Ifjúsági kategóriában: 1. Tóth Tamara 2330 g, 2. Szalontai Róbert 1140 g, 3. Kovács Virág 570 g.  Minden helyezettnek gratulálunk!
Támogatóink voltak: Kiszombor Nagyközség Önkormányzata, Maros Mix Bt., Makói Mozaik, Tó-party Panoráma Panzió, Aranyhal horgász- és 
állateledel bolt, Fritsch Torsten, Balázs Zoltán képviselő.
Köszönjük a segítségét: Vass János, Ács István, Tóth-Kása János, Hatvani József, Galamb János, Gera Tibor, Szabó Ferenc lakosoknak.

Az internet adta lehetőségeket kihasználva forgatható kamerát telepítettünk a halőrház közelébe, amely közel 90%-ban lefedi a tavat, és meg-
könnyíti a tó felügyeletét.  

2016. szeptember 30-án egy fő sikeres horgászvizsgát tett.

- Fogások: Nacsa Dániel 2016.09.25-én, súlya: 8,1 kg amur Túri István 2016.09.18-án 17.00 kor, súlya: 8,3 kg amur, Tóth János 2016.09.16-án 
17.15 kor, súlya: 3 kg balin.

HONISMERETI HÍREK

Ezen a kicsit borongósan induló napon a Kiss Mária Hortensia Honis-
mereti Kör tagjai szeretettel várták a zomboriakat a helyi műemlékek 
megtekintésére. Egy évben egyszer megnyílnak ezen épületek kapui, 
és bekukkanthat az érdeklődő az ósdi falak közé.
Az idén is nyitva állt a Rotunda, Helytörténeti Gyűjtemény, emeletes 
magtár, Rónay-kúria, valamint a Rónay-kastély. Igaz, a kastélytorony 
tetejére most nem juthatott fel a vendég a balesetveszélyes fenti lép-
cső miatt, de a második emeleti körbástyáról is szép látványnak lehe-
tett élvezője.
A „Kiszomborért” Alapítvány jóvoltából Borsi Sándor Turistatérképét 
mindenki ajándékba kapta ezen a napon, ami felvillantja ezen régi 
épületek rövid történetét, érdekességeiket.
Az érdeklődőket az Önkormányzat jóvoltából ásványvízzel és pogá-
csával kínálhattuk. 
Köszönet a honismereti kör tagjainak, akik 17-én is nyitva tartották a 
látogatók számára a Rotundát és a Helytörténeti Gyűjteményt.
Találkozunk jövőre is a HONISMERETI NAPON.

 VÁLYOGOSI HíREK

KISZOMBORI KÖZÖSSÉGI NAPOK - HONISMERETI NAP  OKTÓBER 6. – NEMZETI GYÁSZNAP
Ahogy minden évben, most is fejet hajtottunk 1848-49 hősei előtt.
Az emlékezés az ünnepi misével indult, amit a csanádi Bene Tamás 
esperes-plébános celebrált. 
Majd a templomkertben kezdődött az emlékező műsor verssel, „íté-
lethozatallal”, trombitajátékkal. Az őrök sorfala között vonult az „aradi 
13” fáklyás felvonulók kíséretében.
A szoborparkban csendes eső közben folytatódott az emlékező mű-
sor, és elhelyeztük az emlékezés koszorúit Kossuth és Petőfi szobránál.
Köszönet Bene Tamás csanádi esperes-plébánosnak, hogy eljött hoz-
zánk, a forgatókönyvíró Bajnóczi Jánosnak, a műsorban szereplőknek 
az emlékezés ünnepélyessé tételéért. 
Az ünnepi beszédet mondta Bódi Marianna. 
Narrátor volt Vízhányó Mária Ágnes.
Trombitán játszott Budai Márk, csodálatos verseket mondtak: Gera 
Bazsó, Lele Bernadett, Süveg Janka. Görbe Boldizsár az akkori ítélete-
ket elevenítette fel. Papp Mária előadásában az Esti dalt hallgathattuk, 
és a Nótafa népdalkör nótákat adott elő. Köszönet az őrséget adó és 
a 13 aradi tábornokot megszemélyesítő KIK fiataljainak: Baranyi Nor-
bert, Pópity István, Maróti Ákos, Kovács Pál, valamint a honismereti 
kör tagjainak. Jankó Dánielnek a videózást.
A Kiszombori Polgárőr Egyesület és Rendőrség zárta le az utakat a fák-
lyás felvonulás és a rendezvény alatt, amit szintén köszönünk.
Valamint Hévizi Gézáné és Hegedűs Sándor közreműködését a hely-
szín rendezésében, biztosításában, Csóti Bettinek a fotózást.
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A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör őszi, téli programjai a honis-
mereti téli esték sorozatban:
 - október 6. 17.00 - emlékezés az aradi vértanúkra
 - október 15. Ismerjük meg a térséget!– kirándulás Mezőhegyes-Lö-
kösházára.
 - október hónapban kiállítási anyag válogatása, rendezése a Helytör-
téneti Gyűjtemény anyagából a községi kiállításra, ünnepségre – ok-
tóber 23.
 - november első felében Zomborról mindenkinek – előadás-sorozat 
4. előadása: Szilágyi Kata, régész előadása a zombori ásatásokról
 - november 18-án, pénteken 14 órától bejgli sütésére várjuk az érdek-
lődőket (és régi kártyajátékok)
 - november 27. adventnyitás, betlehem felállítása, szentelése, arany-
kapu vásár a templomkertben
Ünnepi műsort a Karátson Emília Óvoda Ficánka csoportja és a Dózsa 
György Általános Iskola énekkara ad.
 - december 2-a, péntek 14 órára – rétessütésre hívjuk az érdeklődőket 
(és régi kártyajátékok)
 - december eleje – Zomborról mindenkinek 5. előadás: Benke Mária, 
grafológus előadása
 - december 13. – Luca-nap
 - december 30. – zárórendezvény pártolóink, támogatóink részére
 - január eleje – Zomborról mindenkinek előadás-sorozat – Magyar 
népbetegségek a századok folyamán 
 - január – száraztészta készítésre várjuk az érdeklődőket (és régi kár-
tyajátékok)
 - február 4. Vendégeink a busók – Télűzés Zomborkán
 - február 4. Tervezzük a szegedi Nemzeti Színház művészeinek előa-
dását, a Zördög című pajzán népi komédia lesz műsoron. 

Az elmúlt időszakban a Helytörténeti Gyűjtemény adományozói: Már-
fai József, Szabóné Magdika néni, Kovács Iluska, aki Rónay-tényérokat 
adományozott az emlékszobába. 
                                                                                                               KMHHK – EE 

 PROGRAMJAINK  NÉPSZOKÁSOK
Részlet a Kiss Mária Hortensia   Kiszombor története c. könyv Népszo-
kások fejezetből
„A régi időkben minden család termelt kendert. A Maros-parton, a 
Merigetőben áztatták, este pedig hangos volt a falu mindenütt. A fo-
nókában esténkint vidáman folyt a nóta, meg dudaszó, járta a mese. 
Sokszor emlegették a Boszorkányborjút:
A falu egyetlen utcai lámpásából következetesen mindig eltűnt a pet-
róleum. Sokat bosszankodott emiatt a kisbíró, míg végül is elhatároz-
ták, hogy meglesik a tettest. A végrehajtott szándék azonban majd-
nem balul ütött ki. Rémülve látták ugyanis a holdvilágnál, hogy egy 
borjúfejű alak szomjazik mindig a petróleumra. Ez a borjú-boszorkány 
bizony félelemkeltő volt, és sok aggodalmat okozott, de mégiscsak 
nekibátorodtak páran, hogy egyszer megfogják. Nagy nekikészülő-
déssel meg is rohanták, de csak elhűltek, mikor a borjúfej lecsúszott 
a haszontalan csizmadiainas fejéről. Az csinálta ezt a kedves tréfát. 
Hogy elverték-e vagy sem, arról hallgat a krónika.
Még Rónay Jánosnénak is volt pörgő rokkája. 
A hamut rendszerint eladták a kendervásznak fehérítésére. Ez volt a 
hamupénz.
Ugyancsak vidáman folyt a munka a dohányszárító-pajtákban is. Az 
uraságnak kiterjedt dohányföldjei voltak, a pajták közül egy-kettő 
még ma is látható. Tollfosztás már 50-60 évvel ezelőtt sem volt, egy 
rémmese azonban őrzi az emlékét.
Meghalt a legény, és eljött a kedveséért. Egy alkalommal, mikor a lány 
a fosztóból ment haza, mellette termett meghalt szeretője. Amint 
együtt mentek,  megszólal a legény:
-Jaj, de szépen süt a hold,
Megy egy élő és egy holt,
Félsz-e angyalom?
A leány feleli: 
-Nem.
Erre a legény felkapta, elvitte, többet sohse látták a leányt, eltűnt.
Ezt mesélhették a fosztóban, azért féltek a lányok este egyedül haza-
menni.
Általában vidám kedélyű volt a régi lakosság. Ha szegény volt is, az 
élet ízét tudta élvezni. A fiatalság pedig különösen szeretett mulatni. 
Mindig akadt a faluban egy-egy muzsikához értő ember, aki befogad-
ta a fiatalságot házába, és csekély fizetségért (kis búzáért, kukoricáért) 
ropták a táncot duda- vagy citeraszóra.
Annak idején, az 1870-es években a Vörös Tippan házában folytak a 
vidám bálak. Télen a szobában. Az öregember fönt ült a padkán, cite-
rált, és vigyázta a fiatalságot. Ha valamelyik legény helytelenkedett, a 
kéznél levő ustorral közéjük suttyogtatott. így a vidámság sohasem 
esett az erkölcs rovására.”
                                                                                                                KMHHK – BHK

November 27-én 15 órakor – a „Kiszomborért” Alapítvány szereteta-
jándéka a lakosságnak: szegedi színészek operett előadása. Jegyek 
foglalhatók az Ady Endre Művelődési Házban.

                                                                                                                     KA - EE

Tisztelt Olvasók!

A Kiszombori Református Egyházközség 1 FŐ MUNKAVÁLLALÓT tud alkalmazni az alábbi pozícióba: kisegítő épületgondnok. Várjuk olyan 
józan életű, megbízható, munkatársakkal és a vezetővel jó együttműködésre képes munkanélküliek jelentkezését, akik be tudnák tölteni ezt az 
‚ezermesteri’ tisztséget. Elsősorban férfiak jelentkezését várjuk, tekintve a feladatkört, s férfiak közt is előnyt élvez, ha valakinek van B kategóriás 
jogosítványa. Jelentkezni az alábbi telefonszámon: 06-62/203-156 lehet délutánonként 5 óra után, vagy az alábbi e-mail címen: kiszombor-ma-
roslele@reformatus.hu. Nyugdíjasokat sajnos nem tudunk alkalmazni. Jelentkezési határidő: 2016. október 25. Mindenkit személyes interjú 
keretében hallgatunk meg, s mindenkit egyénileg értékelünk. A személyes interjú keretében adunk teljes tájékoztatást a munkalehetőségről, 
s mindenkit értesítünk az eredményről.

Hirdetjük továbbá, hogy 2016. október 22-én, szombaton, de. 9-től 12-ig JÓTÉKONYSÁGI RUHAVÁSÁRT szervezünk a Kiszombor, Kossuth u. 2. 
szám alatt található Imaházunknál. Alacsony áron lehet hozzájutni elfogadható és jó minőségű bébi-, gyerek-, serdülő-, férfi és női ruhákhoz, 
esetenként cipőkhöz, a befolyt összeget pedig karácsony előtti gyermekprogramjaink finanszírozására fordítjuk. Ha valakinek otthon felgyűlt, 
elfogadható vagy jó minőségű ruhája, cipője van azon kívül, amivel már mi rendelkezünk, s szívesen felajánlaná kiszombori lakótársai, ezen 
túl pedig hittanos gyermekeink adventi időszakbéli megsegítésére, szívesen vesszük! Ha szállításban segítséget kérne, forduljon hozzánk bi-
zalommal a fenti telefonszámon a fent jelzett időben! Ruhákat és cipőket (de egyéb kiegészítőket is - pl. táska, nadrágszíj, nyakkendő... ) 2016. 
október 20-ig tudunk fogadni és elhozni, hogy szét is tudjuk válogatni őket. Tisztelettel megköszönjük MINDEN JÓ SZÁNDÉKÚ EMBER segítő 
hozzáállását előre is!    Mert tudják, nem csak karácsony a szeretet ünnepe, hanem mindennap ebből a célból lett nekünk adományozva a mi 
Teremtőnktől. (János evangéliuma 13,34: „Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást; ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy 
szeressétek egymást!” /Jézus/) Tisztelettel:

Szabó Ágnes lelkésznő”

   KISZOMBORÉRT ALAPíTVÁNY

EGYHÁZI HÍREK
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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       62/681-470

GDF Suez Makó, Liget u. 3. Sz 8-12, Cs 14-18 40/824-825

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

Folyékony hulladékszállítás Alföldvíz Zrt. Makó, Tinódi u. 8/a 62/213-925

Rendőrőrs Kiszombor Kiszombor, Régi M. u. 2 H-P 8-16 62/525-020

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

62/511-260
107, 112

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

62/297-790

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

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

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

Állatorvos: Dr Dán János Makó, Kossuth u. 58. 62/212-838
20/926-14-38

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

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

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

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

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

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

Dr. Kiss Katalin Kiszombor, Szegedi u. 2.

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

62/296-706

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

62/297-523

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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 Kiszombor Nagyközség Önkormányzata és a 

  Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 

tisztelettel és szeretettel meghívja 

                                       településünk minden 

                            60 év feletti lakóját az 
 

     Idősek Világnapja 
                            alkalmából tartandó ünnepségre, 

               mely 2016. október 14-én (péntek) 

            14 órai kezdettel kerül megrendezésre 

                              A műsorban közreműködnek: 

                                    Léghajó Színház 

                  Szederinda Citerazenekar (Mélykút) 

                       Dózsa György Általános Iskola 

                             Idősek Napraforgó Klub 

              Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda 
 

Helyszín: Ady Endre Művelődési Ház 

              Szegedi u. 13.  

RENDEZVÉNYEK
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 IMPRESSZUM 

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

Tel.:20/364-8975 

Vasárnap ZÁRVA!! 

 mécsesek bő választéka 
 papírzsebkendő, WC-papír 
 gumicsizma, védőkesztyű 
 ecset, festék, hígítók 
 vágókorongok, elektróda 
 zár, zárbetétek, kilincs, sílt 
 elemek, halogén és LED-izzók 
 kerékpár világítások 

Vasárnap ZÁRVA!! 

 kémény- és füstcső kefék 
 kályhacsövek, kályha 
 alágyújtós, koromtalanító 
 balta, fejsze, hasítóék 
 ágvágó ollók, fűrészek 
 2T olaj, lánckenőolaj 
 rágcsálóirtók, egérfogó 
 PB-gázpalackcsere 

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