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 ■ A képviselő-testület 
a 2020. szeptember 22-én tartott rendkívüli 
ülésének első napirendi pontjaként döntött 
a Helyi Választási Bizottság időközi polgár-
mester választás végleges eredményéről szó-
ló tájékoztatójának tudomásul vételéről. 
 A második napirend pontban Gazsi Gá-
bor, a megüresedett képviselői mandátumot 
megszerző önkormányzati képviselő esküt 
tett. 
 Harmadik napirendi pontként Szirbik 
Imre polgármester esküt tett. 
 A negyedik napirendi pontban döntött ar-
ról, hogy Szekeres Krisztiánt nem válasz-
totta meg Kiszombor Nagyközség Önkor-
mányzat alpolgármesterének. 
 Végül utolsó napirendi pontként módosí-
totta az önkormányzat Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatáról szóló 14/2019. (X. 31.) 
önkormányzati rendeletet. 
 ■ A 2020. szeptember 29-én tartott soros 
ülésének első napirendi pontjában döntött 
Szekeres Krisztián alpolgármesterré válasz-
tásáról. 
 Második napirendi ponként az alpolgár-
mester esküt tett. 
 A harmadik napirendi pontban döntött 
az alpolgármesteri tisztség miatt kiesett bi-
zottsági tag megválasztásáról, melynek so-
rán a Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatko-
zat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság el-
nökének Gazsi Gábor képviselőt, a Szociá-
lis, Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket El-
látó Bizottság tagjává Endrész Erzsébet kép-
viselőt választotta meg. 

 Negyedik napirendi pontként döntött az 
alpolgármester tiszteletdíjának és költségté-
rítésének megállapításáról. 
 Az ötödik napirendi pontban elfogadta a 
polgármesteri jelentést.
 A rendelettervezetek, döntési javaslatok 
napirendi pontban 
megalkotta: 
	 •	 az	 idősek	 2020.	 évi	 egyszeri	 támogatá-
sáról szóló 24/2020. (IX. 30.) önkormányzat 
rendeletet, 
	 •	a	szociális	célú	tüzelőanyag	támogatásról	
szóló 25/2020. (IX. 30.) önkormányzat ren-
deletet, 
módosította: 
	 •	 az	 Önkormányzat	 2020.	 évi	 költségve-
téséről szóló 7/2020. (II. 27.) önkormányzat 
rendeletet, 
döntött:
	 •	a	2020.	évi	Bursa	Hungarica	Felsőoktatá-
si Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához 
történő csatlakozásról, 
	 •	az	önkormányzat	tulajdonában	lévő	föl-
dek bérleti díjának a 2020/2021-es gazdasá-
gi	évre	4,-	Ft/m2+ÁFA/év	összegben	történő	
megállapításáról, 
	 •	a	Kiszombor,	1499	hrsz-ú	belterületi	in-
gatlan	 hosszú	 távú,	 15	 évre,	 2020.	 október	
15. napjától 2035. október 14. napjáig szóló 
bérbeadásáról, 
	 •		a	Helyi	Esélyegyenlőségi	Program	felül-
vizsgálatának jóváhagyásáról, 
	 •	 a	 Kiszombor,	 Nagyszentmiklósi	 u.	 7.	
szám alatt található zöldséges üzletben öltö-
ző és vizesblokk kialakításáról, 

hozzájárult: 
	 •	 az	 önkormányzat	 tulajdonában	 lévő	
Kiszombor, Szegedi u. 1. szám alatti üzlet-
helyiségből további 30 m2 alapterületű rész 
kozmetika üzemeltetése céljára történő al-
bérletbe adásához, 
egyetértett: 
	 •	 a	 Kiszombori	 Karátson	 Emília	 Óvoda	
Éves Munkatervében foglaltakkal, 
	 •	azzal,	hogy	Kiszombor	 település	körze-
ti megbízotti tisztségére Rakity Aurél r. zász-
lós kerüljön 2020. október 1. napjával kine-
vezésre, 
	 •	a	Kiszombor,	539/1	hrsz-ú	ingatlan	Sze-
gedi utca felől kialakított parkoló előtti te-
rületéből 20 m2 területen 2020. október 1. 
napjától 2021. szeptember 30. napjáig lángos 
sütésére és árusítására alkalmas büfékocsi 
elhelyezésére vonatkozó bérleti szerződés-
ben foglaltakkal. 
 Hatodik napirendi pontként elfogadta a 
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal 
Makói Járási Hivatalának a településen vég-
zett tevékenységéről szóló tájékoztatóját. 
 Végül zárt ülés keretében döntött 
	 •	egy	család	részére	visszatérítendő	lakás-
célú	támogatás	nyújtásáról,	
	 •	 egy	 ingatlantulajdonos	 esetében	 az	 in-
gatlan komfortfokozat növelése iránti kére-
lem elutasításáról. 

 ■ A 2020. október 6-án tartott rendkívüli 
ülésén módosította az Önkormányzat 2020. 
évi költségvetéséről szóló 7/2020. (II. 27.) 
önkormányzat rendeletet. 

Kiszombor	Nagyközség	Önkormányzatának	célja,	hogy	a	településen	élő	idősek	szociális	biztonságát	megőrizze,	segítséget	nyújt-
son az életkörülményeik minél magasabb szinten tartásához, javításához. Koruk, egészségi állapotuk romlása miatt, a gyógyszer, a 
gyógyászati segédeszközök, a téli fűtési és egyéb megemelkedett kiadásaik egyszeri támogatásával kívánja enyhíteni az idősek anya-
gi terheit.

Ennek érdekében a Képviselő-testület megalkotta 
az idősek 2020. évi egyszeri támogatásról szóló 24/2020.(iX. 30.) önkormányzati rendeletét.

Az idősek egyszeri támogatására jogosult az a személy, aki
 a) 1951. január 1. napja előtt született, 
 b) Kiszomboron bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen a településen él, valamint
 c)	 családjában	az	egy	főre	jutó	havi	nettó	jövedelem	nem	haladja	meg	a	228.000	Ft-ot.
A	támogatás	mértéke:	5.000	Ft	értékű	utalvány.

A	70	év	feletti	időskorú	kiszombori	lakosok	a	pénzbeli	támogatást	2020.	november	16-áig	vehetik	fel	a	Polgármesteri	Hivatalban	a	
megküldött kérelem kitöltését követően a nyugdíj összegének, a személyazonosságnak a tajszámnak az igazolásával.

Amennyiben a jogosult a támogatást személyesen átvenni nem tudja, azt meghatalmazottja szabályszerű meghatalmazás és a meg-
hatalmazott személyi okmányainak bemutatásával is átveheti. 
További tájékoztatásért a Kiszombori Polgármesteri Hivatal Szociális ügyintézőjéhez fordulhatnak! tel.: 06-62/525-090.

ÖNkORMÁNYZAti HÍRek

ÉRTESÍTÉS 
IdőSEk 2020. ÉvI EgySzERI TámogaTáSa
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A települési önkormányzatok szociális 
célú	 tüzelőanyag	 vásárlásához	 kapcsoló-
dó támogatására tekintettel – sikeres pá-
lyázata alapján – barna kőszén vásárlá-
sához részbeni támogatásban részesült 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata. 
 Kiszombor Nagyközség Önkormányza-
ta Képviselő-testülete a 2020. szeptember 
29-ei ülésén elfogadta a szociális célú tü-
zelőanyag támogatásról szóló 25/2020.
(IX.30.) önkormányzati rendeletét. 
	 A	 szociális	 célú	 tüzelőanyag	 támogatás	
szempontjából szociálisan rászorult, aki 
 a)  a szociális igazgatásról és szociá-
lis ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
szerint
  aa)		aktív	korúak	ellátására	vagy	
  ab)	időskorúak	járadékára	vagy
 b) 	települési	támogatás	keretében	nyúj-
tott lakásfenntartási támogatásra jogosult, 

vagy
 c) a gyermekek védelméről és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvényben szabályozott halmozottan hát-
rányos helyzetű gyermeket nevelő család 
tagja, vagy
 d) családjában az egy főre jutó havi net-
tó jövedelem a mindenkori öregségi nyug-
díjminimum	265	%-át,	(75.525	Ft/hó)	70.	
életévét betöltött kérelmező esetén 275 
%-át,	(78.375	Ft/hó)	egyedül	élő	esetén	pe-
dig	a	315	%-át	(89.775	Ft-ot)	nem	haladja	
meg.

A támogatás megállapítása iránti eljárás 
kérelemre indul.
A kérelmeket 2021. január 8. napjáig le-
het benyújtani a kiszombori polgármes-
teri Hivatalnál.

A	szociális	célú	 tüzelőanyag	támogatáson	
kívül önkormányzatunknál rendkívüli te-
lepülési támogatásként megállapított tű-
zifa-támogatás is igényelhető.
A	természetben	is	nyújtható	rendkívüli	te-
lepülési támogatás annak adható, 
 a) akinek családjában az egy főre jutó 
havi	nettó	jövedelem	a	45.000	Ft-ot,	
 b) gyermeket nevelő családban az egy 
főre jutó havi nettó jövedelem az 50.000 
Ft-ot,
 c) egyedül élő kérelmező esetén a havi 
nettó	jövedelem	a	65.000	Ft-ot	
nem haladja meg.

	 A	kérelmek	benyújtása,	illetve	a	támoga-
tásokról további információ kérhető a Pol-
gármesteri Hivatal szociális ügyintézőjé-
nél.

■ Október során, az idősek világnapjához 
kapcsolódóan bölcsődénkben is hagyomány 
a nagyszülők köszöntése. Egy közös vidám, 
kreatív délelőttre szoktuk invitálni őket, a 
gyerekek nagy örömére. Ebben az évben sok 
más programunkkal együtt, sajnos, ennek 
a napnak is el kell maradnia, hiszen most 
mindennél fontosabb, hogy vigyázzunk egy-
más egészségére.
 A nagyszülők gyerekszemmel a vidámság, 
a nyugalom szimbólumai. Ők sütik a leg-
finomabb süteményeket, és ők veszik meg 
azokat a játékokat az unokáknak, amiket a 
szülők nem szeretnének, és sokszor csak ne-
kik van türelmük századszorra is megnéz-
ni ugyanazt a mesét, amit a kis unoka na-
gyon szeret. A nagyszülők nagyon nagy se-
gítséget, támogatást jelentenek a fiatal csalá-
dok számára.  Bölcsességükkel, tapasztalata-

ikkal, türelmükkel és nagy-nagy szeretetük-
kel segítik a gyermekeiket, unokáikat. Nagy 
áldás, ha a szülők tudják, hogy a nagyi vi-
gyáz a gyerekekre akkor is, ha ők későn ér-
nek haza. Sokan mondják, hogy mivel a szü-
lőké minden felelősség a gyerek nevelésével 
kapcsolatban, ezért akik igazán kiélvezhe-
tik a kisgyerekek társaságát, azok a nagyszü-
lők.	Unokáik	 társaságában	 újra	 felelevenít-
hetik fiatal korukat, amikor ők voltak szü-
lők, de most megengedhetik maguknak azt, 
hogy kizárólag annak pozitív oldalát élvez-
zék. Újra átérezhetik egy kisgyerek ragasz-
kodását, azt, hogy tőlük kér segítséget, rájuk 
mosolyog, amikor jól érzi magát.
 Az unoka érkezése szinte minden nagy-
szülőre csodálatos hatással van. Új fordula-
tot	vesz	az	életük,	hiszen	újra	van	egy	olyan	
személy, aki feladatot és vidámságot visz az 

életükbe. Az unokák sokszor a legjobb pszi-
chológusok és a legjobb hangulatjavítók is 
egyben.	Az	elmúlt	évtizedekben	nemcsak	a	
gyermekvállalási kor tolódott ki, és ezzel óri-
ásit változott a családok élete, hanem a nagy-
szülői szerep sem olyan, mint 30 éve. Abban 
azonban nincs változás, hogy minden szülő 
arra vágyik, harmonikus kapcsolat legyen a 
nagyszülők és az unokák között. Leginkább 
azonban a gyerekeknek kedvez az, ha a szü-
lők	 és	 nagyszülők	 kiegyensúlyozott,	 szere-
tetteljes kapcsolatot ápolnak.  A nagyszülők 
szerepe elvitathatatlan, hiszen részt vesznek 
a családi értékek közvetítésében, a hagyo-
mányteremtésben. A gyerekek olyan me-
séket, dalokat hallhatnak, amelyeket csak 
a nagymamák és a nagypapák ismernek, a 
gyakori mesehallgatás, közös éneklés bőví-
ti szókincsüket, előkészíti a majdani írás- és 

BÖlCsőDei HÍRek

Fecske Csaba: A nagymamánál
A nagymamánál jó,
csak ott jó igazán.

A nagymamának sok keze van,
de ez igaz ám!

Egyik kezével főz,
a másikkal mosogat,

a harmadikkal fejemen
egy dudort borogat.
A nagymamánál jó,

mert ott van nagyapa,
aki a mezőről tücsökszavú

estét hoz haza.

SzÉNTámogaTáS kISzomBoRoN
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olvasástanulást. A nagyszülőkkel töltött idő 
megerősítheti önbizalmukat, jótékonyan hat 
kapcsolatteremtő és konfliktuskezelő képes-
ségükre. A nagyszülők mindig jönnek, ha 
szükség van rájuk, és egészen biztosan a leg-
finomabb süteményekkel lepik meg a csalá-
dot.
 Éljenek hát sokáig vidámságban, egész-
ségben, kedvességben és türelemben a nagy-
mamák és nagypapák!

pópityné Hegyes szilvia bölcsődevezető

A nagyszülők szeretetét felülmúlni nem lehet!

Bölcsességük jóra tanít minden apró gyermeket.

Szeretettel pátyolgatja, van ideje játszani, felnőttnek már igazából ő sem akar látszani.

Tanult régi hibáiból, s jóvátenni van oka: gyakorlatban érlelt tudást kap tőle az unoka

Sokan hiszik, elkényeztet, pedig életre tanít, s nem akarja, más élje meg rég elvesztett álmait.

Így hát, amit ők adnak, felülmúlni nem lehet.

Kincset adnak a jövőnek: úgy hívják, hogy SZERETET.

ÓvODAi HÍRek
■ ősZRe HANgOlÓDÁs
Az óvodai nevelési év megkezdésével, a be-
illeszkedéssel párhuzamosan igyekeztünk a 
gyermekek kíváncsiságát különböző, válto-
zatos, az ősszel kapcsolatos témákkal felkel-
teni. A gyerekek a faluban tett séták alkal-
mával felfedezték a beköszöntő évszak szép-
ségeit, a sárguló faleveleket, a földre hulló 
makkot, gesztenyét, a messziről pirosló csip-
kebogyót. A kiskertekben megfigyelték a be-
takarításra váró zöldségeket, gyümölcsö-
ket. Rácsodálkoztak az időjárás változására, 
a kertekben folyó munkálatokra, mezőgaz-
dasági gépekre. Az összegyűjtött termések-
ből, zöldségekből termésbábokat, gyurma-
figurákat készítettek, melyeket magvakkal 
díszítettek. Díszes füzéreket, képeket alkot-
tak levelekből, az összegyűjtött őszi kincsek-
ből. Gólyákat, fecskéket barkácsoltak válto-
zatos anyagok felhasználásával, hiszen a sé-
ták során felfedezték az üresen maradt fész-
keket is, melyek mindig élénken foglalkoz-
tatják a kicsiket. Hova lettek szeretett mada-
raink? Hol töltik a telet? Mikor jönnek visz-
sza? Versekkel, mesékkel, énekekkel igyek-
szünk minden évben ezt a témát feldolgozni. 
Az idén ehhez kapcsolódva, a Madárbarát 
Óvoda	 Program	 részeként	 egy	 kreatív	me-
seelőadást is megnézhettek a gyerekek, két 
ezt az élményszerző meglepetésprogramot 
megszervező óvó néni Editke és Timike elő-
adásában a „Lusta gólyáról”, aki nem szí-
vesen hagyta itt szülőföldjét. A gyerekeket 
is aktívan bevonó mesejelenet során azt is 
megtudták, hogy mivel táplálkoznak ezek a 
madarak, és hogy a hidegben elegendő ele-
séget sem találnak már. A játékos tanulás so-
rán	rájöhettek	a	gyerekek,	miért	is	kell	útra	
kelni a költöző madaraknak.
 Az őszi időjárás lehetőségeit kihasználva 
és a járványhelyzet miatt is minél több időt 
igyekszünk a szabadban tölteni hosszabb rö-
videbb sétákkal, mozgással, játékkal. Nagy 
örömünkre játszó udvarainkra nagyszerű 
mozgásfejlesztő játékokat kaptunk. Mind-
két udvarrészünkre színes, minden igényt 
kielégítő játékelemet állítottak fel egy sike-
res önkormányzati pályázatnak köszönhető-
en, melyet a gyerekek az ünnepélyes átadó 
után mérhetetlen örömmel vettek birtokuk-

ba. Továbbnövelte örömüket, hogy mindkét 
homokozóba került friss homok, sőt a mű-
agyag tárolóba is jutott. Így még inkább mo-
tiválhatóak arra, hogy közösen vigyázzunk 
udvarrészünk szépségére, rendjére. Az óvo-
dai munkára nevelés részeként a gyerekek 
is részt vesznek a közös levélsöprésben, ge-
reblyézésben. Öröm látni lelkesedésüket és a 
közös munka eredményét.
 Minden év októberének kiemelt program-
ja a „Nagyszülős nap”, melyre mindannyian 
lelkesen készülünk. Az idén alkalmazkod-
ni kellett a kialakult rendkívüli helyzethez, 
ezért az óvintézkedések figyelembevételé-
vel más formában oldottuk meg az ajándé-
kozást, köszöntést. A nagyszülők online fe-
lületen láthatták a nekik szánt verseket, ked-
ves meséket a gyerekek előadásában. Vissza-
jelzésekből tudjuk, hogy felejthetetlen és vi-
dám perceket szereztünk ezzel nekik. A sze-
mélyes ajándékok sem maradhattak el, me-
lyek csupa szívvel és szeretettel készültek. Ha 
rendkívüli módon is, de sikerült megoldani 
a tenyérlenyomatokkal, hogy „Kéz a kézben” 
legyen együtt a nagyikkal valamennyi óvo-
dásunk.
 Az idén is sok olyan lehetőség megvalósí-
tásán gondolkodtunk, mely minden óvodai 
korcsoport számára lehetőséget ad kíváncsi-
ságuk	kielégítésére,	és	új	élményekkel	gazda-
godhatnak. Éppen ezért - körültekintő szer-
vezés mellett - a nagycsoportosok a Mosoly-
gó Gyermekarcok Alapítvány támogatásá-
val ellátogathattak a szegedi Kövér Béla Báb-
színház előadására, valamint megismerked-
hettek a helyi könyvtár lelkes dolgozói által 
bemutatott „Papírszínház” előadásaival is.

Jani edit, óvodapedagógus

■	Végre	 elkészültek	 a	 szúnyoghálók	 a	 cso-
portszobák ablakaira és a hátsó udvarra is 
egy	 szúnyoghálós	 ajtót	 készített	 nekünk	 a	
helyi asztalosmester, Hegedűs István. 
 A meleg őszi időjárást kihasználva, és ter-
mészetesen a járványügyi eljárásrendünk-
nek is megfelelően SZMK választmányi gyű-
lésre hívtuk meg a csoportok képviselőit a 
hátsó udvarunkra. Szeretném itt is megkö-
szönni, hogy sokan eljöttek a meghívásunk-
ra, és azt is, hogy a szülők jelölését elfogadta, 

Folytatás a 6. oldalon!

ARAnyoSi ERvin: A nAgySZülőK SZERETETE



és vállalta az SZMK elnöki feladatokat Koz-
ma Anikó, akit mindenki támogatott szava-
zatával. A szülők a zárt online felületen már 
megismerték az erre a nevelési évre megter-
vezett éves munkatervünket. Ez alkalommal 
személyesen mondhattak véleményt, esetleg 
további javaslatokat a betervezett feladata-
inkhoz. Köszönjük a megerősítéseket, a tá-
mogató véleményeket és a gyűlésen tett segí-
tő felajánlásokat. Közösen sokkal könnyebb 
nevelési céljainkat elérni. 
 A népmese napját interaktív módon az 
Ovi-rádión keresztül ünnepelhettük meg, 
Balázsné Gabikának köszönhetően. Két 
ügyes segítője is akadt a mesemondásban. 

Az egyik Balázs Viola, a másik pedig Csaná-
di Olivér. Remek élmény volt ez is.
 Ismét csomagokat kaptunk egy örökbe fo-
gadó	házaspártól,	ezúttal	Pomázról.	A	kiváló	
minőségű használt ruhák és a kreativitást se-
gítő eszközök minden csoportba eljutottak. 
Szívből köszönjük önzetlen támogatásukat. 
Mint	ahogy	Dinnyésné	Júliának	is	a	felaján-
lott mosószereket, melyeknek szintén nagy 
hasznát vesszük itt az oviban.
	 Mindennap	 nagy	 örömet	 szerez	 a	 két	 új	
többfunkciós mozgásfejlesztő udvari játék a 
gyerekeknek. Köszönjük szépen!

Börcsökné Balázs Márta, óvodavezető
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iskOlAi HÍRek
■ A megszokotthoz képest az iskola csen-
des, nagyon csendes, megszűntek rendezvé-
nyei…
 Minden szempontból eltér az idei tan-
év	az	eddigiektől.	Közel	6	hónapig	nem	ta-
lálkoztunk a gyerekekkel, s ez mindenkinek 
hosszú	idő	volt.	Az	otthoni	tanulás	egészen	
másképp zajlott, mint a hagyományos isko-
lai. Úgy láttuk, hogy a tanulók örülnek egy-
másnak, s hellyel - közzel bennünket, taná-
rokat is elviseltek, csak hogy együtt lehes-
senek. :) Bizony nehéz volt nekik a vissza-
szokás: reggel fel kell kelni, még akkor is, ha 
nincs hozzá kedv. S jön a délutáni önálló ta-
nulás, s másnap a számonkérés. 
 Tantestületünk elkötelezett abban, hogy a 
diákokat visszavezessük a rendszeres tanu-
láshoz. Első lépésként össze kellett egyeztet-
ni az egészségügyi elvárásokat az órarend-
del. Sajnos nem tarthatunk olyan foglalko-
zásokat, ahol egyik osztály keveredik a má-
sikkal. Kénytelenek voltunk megszüntet-
ni a matematika és a magyar tantárgy év-
folyambontását emiatt. Egyedül angolból 
maradt meg a kiscsoportos oktatás. Azért, 
hogy a tanítás hatásfoka ne csökkenjen, az 
alsó tagozat mintájára szaktárgyi foglalkoz-
tató órákat vezettünk be a fent említett tan-
tárgyból. Ezeken az órákon az aznapi lec-
két tanulják meg a tanulók. A tanulószobára 
így azok a tantárgyak maradnak, amelyikből 
nincs	 szaktárgyi	 óra.	 Cél,	 hogy	 5-6.	 osztá-
lyokban lehetőleg ne maradjon otthonra ta-
nulnivaló, csak a másnapi óra anyagát kell-
jen átismételni. 7-8. évfolyamon (heti 30-31 
órájuk van) sajnos nem tudjuk a tanulószo-
bán teljesen elkészíttetni az összes leckét, de 
igyekszünk az otthon elkészítendő mennyi-
séget csökkenteni. A sorrend mindig a kí-
vülről megtanulandóval kezdődik, ezt kö-
veti az írásbeli feladat. Akadnak néhányan, 
akik csak színlelik a tanulást, de a kikérde-
zésnél kiderül a hiányosság, s emiatt otthon-
ra marad a feladat. Már körvonalazódott, 

hogy kikre kell odafigyelni a saját érdekük-
ben. Mint mindent, ezt a rendszert is türe-
lemmel és kitartással, következetesen kell 
felépíteni. Eddigi eredményeinket, a kapott 
osztályzatokat	tekintve	jó	úton	haladunk,	az	
osztályok egyre jobban összekovácsolódnak, 
a gyerekek gyakorolhatják a számukra leg-
megfelelőbb tanulási módszert, segítséget 
kaphatnak a szaktanártól. Cél, hogy minden 
tanuló a legjobb eredményt hozza ki magá-
ból tehetségének, képességeinek függvényé-
ben. Köszönjük a családok támogatását, és 
a továbbiakban is kérjük, hogy támogassa-
nak minket abban, hogy rendszeres tanulás-
ra szoktassuk a gyermekeiket!
 Hagyományos programjainkat is átfogal-
mazta a járvány miatti óvintézkedések so-
rozata. Szerencsére a sportot így sem kellett 
nélkülöznünk, a szülők és támogatók ren-
geteg	 pontot	 futottak	 össze	 az	 elmúlt	 hó-
napban. Köszönjük szépen! Nagy büszke-
ség számunkra, hogy Kecskeméti Bence 7. b 
osztályos tanulónk főszereplője lett Móricz: 
Légy jó mindhalálig című könyvéből ké-
szült musicaljének a Kecskeméti Katona Jó-
zsef Színházban. Levelezős tanulmányi ver-
senyeken indulunk a legtehetségesebb tanu-
lókkal, ezek eredményei ezután fognak kide-
rülni. 
 Sajnos a szívünk egyik kedves rendezvé-
nye a nyugdíjas dolgozók köszöntése elma-
rad a kollégák védelme érdekében. Tisztelet-
tel,	de	csak	közvetett	úton	tudjuk	őket	meg-
köszönteni. Az idei esztendőben nem tud-
juk megrendezni a 17. iskolabálat sem, mely 
igen közkedvelt volt. Reméljük, hogy a kö-
vetkező	 tanévben	már	 túl	 leszünk	 a	 járvá-
nyon, és minden akadály elhárul a szerve-
zés elől. Egyelőre várakozó állásponton va-
gyunk a karácsonyi műsor tekintetében, kár 
lenne bármit is mondani, mi lesz két hónap 
múlva.	Mindenképp	 tájékoztatjuk	 a	 kedves	
szülőket, családokat.
 Szintén a pandémiának esett áldozatul a 

nyolcadikosok pályaorientációs iskolaláto-
gatás sorozata, valamint a hetedikesek mun-
kahely-látogatása és a szülők „továbbképzé-
se” a jelenlegi iskolarendszerről. Amit lehet, 
elektronikus	 úton	 vagy	 papíralapon	 a	 gye-
rekektől küldünk el. A digitális oktatás alatt 
jól bejáratott e-mail-címeket, facebook-
csoportokat és a KRÉTA naplót használhat-
ják az érdeklődő családok. Sajnos az iskolák-
ra vonatkozó jogszabályok nem adnak lehe-
tőséget a személyes találkozásra. A végzős 
tanulók október első hetében pályaorien-
tációs kérdőívet töltöttek ki, melynek ered-
ményét az Oktatási Hivatal által összeállí-
tott program értékelte, és tett javaslatot a to-
vábbiakra. A nyolcadikosok kezét nem en-
gedjük el, még a téli szünet előtt átfogó tájé-
koztatót kapnak a középiskolai tanulmányi 
rendszerről, valamint helyi kérdőíven és in-
ternetes teszt kitöltésével segítjük előkészíte-
ni a megfelelő iskolaválasztást.
 A „Nyitott kapuk” és a „Hívogat az iskola” 
nyílt óráit és rendezvényeit egyelőre a máso-
dik félévben tervezzük megrendezni.
 Kedves Szülők! Tudom, hogy a 2020/2021. 
tanév még mindig nem hagyományos, a ré-
gen megszokott medrében zajlik. Indoko-
latlannak tűnhet, ha a tüsszögő, picit tak-
nyos, náthás gyermeket hazaküldjük. Tiszte-
lettel kérem Önöket, hogy ne haragudjanak 
ránk emiatt, sajnos a megelőző szabályokat 
be kell tartanunk. A reggeli hőmérséklet-
mérést és a fertőtlenítést minden szünetben 
megtesszük, a maszkot a közösségi terek-
ben	viseljük.	Fokozottan	figyelünk	a	tiszta-
ságra, fertőtlenítésre. Türelmesek vagyunk, 
és mindent megteszünk, hogy ilyen feltéte-
lek mellett is, de hagyományos módon tanít-
sunk, mert mindenki számára még mindig 
ez a leghatékonyabb. 
 Szívből kívánok minden családnak jó 
egészséget!

szabóné vígh erzsébet
intézményvezető
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■ RuHAOsZtÁs
 A Kiszombori Szociális és Gyermekjólé-
ti Intézmény Családsegítő és Gyermekjólé-
ti Szolgálat
• 2020. október 30-án 9:00-10:00 óráig és
• 2020. november 13-án 9:00-10:00 óráig
ingyenes ruhaosztást tart, kiszombori lako-
sok részére, a régi művelődési ház helyiségé-
ben (Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 9.). A 
járványügyi intézkedéseket betartva, kérjük 
hozzanak magukkal szájmaszkot, és hasz-
nálják a bejáratnál kihelyezett kézfertőtle-
nítőt! A helyiségben egy időben 4 fő tartóz-
kodhat! Szíves megértésüket köszönjük!
 Továbbra is fogadunk felajánlásokat az 
Intézményben	 (Kiszombor,	Óbébai	 u.	 11.),	
amely	 lehet	 jó	 állapotú,	 mások	 számára	 is	
használható ruhanemű, ágynemű, cipő, sző-
nyeg,	bútor,	konyhai	eszköz.	Nagyobb	meny-
nyiségű adomány felajánlása esetén, kérjük 
előzetesen telefonon egyeztessenek munka-
társainkkal. 
eléRHetőségüNk: 
Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti In-
tézmény Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat	6775	Kiszombor,	Óbébai	u.	11.	
Tel.:	06-62/297-074	
email: gyjsz.kiszombor@gmail.com 

■ZARÁNDOkút ANDOCsRA
Nagy lelkesedéssel készültünk a rég várt za-
rándokútra.	 Andocshoz	 közeledve	 a	 fák	
lombjai fölött kiemelkedő templomhoz ér-
tünk. A szentmise alatt áhítattal hallgattuk a 
szentatya beszédét. Mise után megtekintet-
tük a Szűz Mária és a karján tartott kis Jé-
zus szobrának adományozott ruhákat. Az 
ország minden tájáról, sőt külországokból is 
hoznak szebbnél szebb ruhákat. Ezekben az 
adományokban benne van a remény, a fáj-
dalom és a szent fogadalom. A szentélyben, 
az oltár fölött van elhelyezve a Mária-szobor, 
amelyre az ablakon keresztül a nap sugarai 
aranyló fényt árasztanak. Remélem, hazajö-
vet mindenki hozott a szívében egy kis bé-
két, nyugalmat.
 Köszönjük: Varga Attila atyának, Gulyás 
Attilának, Szőke Lászlónak és Galambné Ju-
hász Tündének a szervezést és az együtt töl-
tött szép napot.

Balázs lászlóné, 
a kiszombori idősek klubja tagja

ksZgYi HÍRei

kÖNYvtÁRi HÍRek

ősZi kÖNYvtÁR
■ Minden októberben várva várjuk az Or-
szágos Könyvtári Napok kezdetét. A könyv-
tárak ilyenkor kiemelt szerepet kapnak. Ér-
dekes programokkal, játékos vetélkedők-
kel, író-olvasó találkozókkal, könyvtáran-
ként egyedi rendezvényekkel várjuk az ér-
deklődőket. A kiszombori Közművelődé-
si Könyvtárban is több programmal készül-
tünk. Akikre mi leginkább számíthatunk, a 
Dózsa	György	Általános	Iskola	tanulói	és	a	
Karátson	Emília	Óvoda	ovisai,	pedagógusai.		
Könyvek utáni nyomozásra hívtuk a harma-
dik osztályt. Némi bevezető után a gyerekek 
lelkesen fogadták a feladatot, ami bár köny-
nyűnek tűnt, okozott némi fejtörést a fiata-
loknak. Némi gondolkodás és a csapatmun-
ka meghozta gyümölcsét, végül kinyomoz-
tak a szóban forgó könyvekkel kapcsolatban 
mindent.
 A negyedikeseket más, komolyabb témá-
val vártuk. Látja, de nem biztos, hogy figye-
li az ember a körülötte lévő épületeket, szob-
rokat stb. Van, akinek születése óta termé-
szetes, hogy az ott áll, bár az eredetével ke-
vésbé foglalkozunk. Akkor válhat érdekes-
sé, ha megtudtunk egy-egy részletet, titkot, 
tényt, ami addig nem foglalkoztatott ben-
nünket. Tudjuk, hogy ők is évekig jártak a 

kastély mellett, nap mint nap. Vajon isme-
rik-e a kastély történetét? Ha ismerik is, az 
ismétlés vagy felelevenítés sosem elfecsérelt 
idő. 

Az ovisokkal folytattuk az OKN programso-
rozatát, mégpedig az iskolára készülő gyere-
keket kísérte át hozzánk Haklikné Balázs Il-
dikó	óvodapedagógus.	A	26	csicsergő	gyer-
kőcből pillanatok alatt lett érdeklődő, figye-
lő tekintetű, jól nevelt gyerek. A varázsla-
tot Ildike néni és a megnyíló meseláda idéz-
te elő. A ládikában a Sipirc! című klasszikus 
láncmese rejtőzött, amely egy kismalacról 
szól, aki ügyet sem vet gazdasszonyára. Mi-
vel rendkívül türelmes és ügyes volt a kis csi-
pet	csapat,	a	papírszínházban	lapuló	Bújócs-
ka című mesével folytattuk a foglalkozást. 

Nagyon szuper volt velük "dolgozni", nem-
csak ők, de mi is nagyon jól éreztük magun-
kat. Köszönjük az óvó néniknek a sok-sok 
foglalkozást, felkészítést, törődést a gyerekek 
irányában! Mi most ebből csíptünk egy da-
rabot, és eltettük a könyvtári emlékek közé.
 A következő hét is mozgalmasan telt a 
könyvtárban. Újra ellátogatott hozzánk a ne-
gyedikes csapat, hiszen az előző heti nyomo-
zás után nem maradt idő más játékra. Tör-
lesztettük az adósságunkat, meginvitáltuk 
őket egy Kahoot játékra. A fennmaradó idő-
ben kölcsönöztek, mindenki egy könyvvel a 
kezében tért vissza az iskolába. 
	 A	hét	utolsó	napján	(szept.	16-án)	megle-
petésvendégünk volt. Egy olyan foglalkozá-
son vehettek részt az első osztályosok, mely-
re nem tudtak készülni. Kurucsai Szabolcs 
az	Árboc	Egyesület	„kapitánya”	látogatott	el	
hozzánk. Szabi 11 éve vak. Az érzékenyítő 
előadásában mesélt a gyerekeknek arról, ha 
találkoznak az utcán egy mozgásában korlá-
tozott vagy vak emberrel, hogyan közeled-
hetnek feléjük, kell-e őket, és hogyan lehet 
segíteni. 
 Beszélt arról, hogy milyen nagy segítsé-
ge a néhány éve nála lévő Elvis kutya. Biz-
tonságot	nyújt	számára,	és	sokkal	könnyebb	
vele az utcán közlekednie, mint a merev tar-

ügYfélfOgADÁs: 
	 •	Hétfő:	8.00–12.00	és	14.00–16.00	
	 •	Kedd:	14.00–17.30	
	 •	Szerda:	8.00–12.00	és	14.00–16.00
	 •	Csütörtök:	8.00–12.30

Folytatás a 8. oldalon!



tásra kényszerítő fehér bottal. Bemutatót is 
tartottak Elvissel; szlalomoztak, parancsszó-
ra (jobb, bal, előre) irányváltással való köz-
lekedést láthattunk, bemutatták a fegyelme-
zett kutya egyik ismérvét, miszerint a lábá-
ra, orrára helyezett jutalomfalatot csak ak-
kor ehette meg, ha arra engedélyt kapott.  
 Rengeteg fejlesztő játékot is hozott vendé-
günk,	 amit	 a	 gyerekek	 kipróbálhattak	 úgy,	
hogy szemtakarót kellett használniuk! A fe-
hér	bottal	való	járást,	súlyok	érzékelését	(fa-
kockákban	elhelyezett,	különböző	súlyúakat	
kellett párosítani), vagy azt, hogyan kell egy 
pohárba vizet önteni nem látóként. De vol-
tak hang alapján párosítandó kockák, ördög-
lakat, Braille- írással írt könyv, Rubik-kocka, 
különböző anyagok (szintén tapintással való 
párosítása, farmer, plüss, durvább vagy fino-

mabb anyag). Kétféle játék, melyben az illa-
tokat kellett kitalálni: melyik tégely milyen 
illatot rejt. 
 Szabi megköszönte a gyerekek részvétel-
ét, zárásként pedig biztatta őket, ha baj éri az 
embert, nem szabad elcsüggedni, feladni!
Nógrádiné vigh krisztina, Adrián Renáta
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■ Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
a hagyományokhoz híven ismét megajándé-
kozta	a	település	szépkorú	lakóit	 idősek	vi-
lágnapja alkalmából.
 A nagy sikerű műsorban operettelőadással 
örvendeztették meg a közönséget. Sajnálatos 
módon a szokásos fogadásról most le kellett 
mondanunk, de reményeink szerint az elő-
adók személye bőven kárpótolta a nagyérde-
műt.

 Oszvald Marika – Jászai Mari-díjas, érde-
mes művész, Erzsébet-díjas, Hevesi Sándor-
díjas, 1990-ben az év színésznője, a Halha-
tatlanok Társulatának örökös tagja – hatal-
mas sikert aratott sziporkázó, lendületes elő-
adásmódjával. A művésznő partnere a fiatal 
és rendkívül tehetséges művész, Ondrik Já-
nos	volt,	aki	korábban	a	Színház	–	és	Film-
művészeti	Főiskola	Operett-musical	tansza-
kán szerzett diplomát.

 A korlátozások ellenére is rendkívül kelle-
mes kikapcsolódásban volt részük az érdek-
lődőknek.
 A publikum hangos vastapssal jutalmazta 
az előadókat, akik mindent megtettek azért, 
hogy a közönség jól érezze magát.

 Bódi Marianna és
 Zomboriné szabó klára

AZ ADY eNDRe MŰvelőDési HÁZ HÍRei
Cigánykerék és hatalmas siker - Oszvald marika kiszOmbOrOn

"A szív öregszik meg utoljára.”   (Sylvester Stallone)
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■ sÁNDORMAJORi pikNik 
Tavaly került sor a KMHHK készítésében 
egy emlékhely átadására a helyszínen. Ak-
kor megállapodtunk, évente találkozunk ott. 
Most került erre sor, szeptember 19-én. Kel-
lemes délután volt.

„(…) - MAgAtok is, 
Mint élő kövek, 

épüljetek lelki házzá!”

■ Ez a bátorító és reményt adó mondat is el-
hangzott Kiss-Rigó László Szeged-Csanádi 
Egyházmegye megyés püspök tanításából, 
melyet szent Péter apostoltól idézett 2020. 
október 11-én (vasárnap) az ünnepi hálaadó 
szentmisén. 
 A körtemplom, - amit 1983-ban szétvá-
lasztottak a templom hajójától, visszaállítva 
eredeti állapotába – ebben az évben is meg-
újult.	
 Esedékessé vált a csapadékvíz elvezetése, a 
belső falszigetelés javítása, a csatorna, térvi-
lágítás teljes cseréje, a külső homlokzat fel-
újítása.	 Bazaltkőből	 új	 járda	 segíti	 a	 moz-
gáskorlátozottakat, hogy akadálymentesen 
el tudjanak jutni a bejárathoz. Ez az átadás 
megkoronázta azt a több éve tartó folyama-
tot, ami a templom héjazatának, a külső és 
belső	 homlokzatának	megújításával	 kezdő-
dött. 
 Hálával és örömmel mondok köszönetet 
a Kiszombori Nagyboldogasszony Egyház-
község nevében azért az összefogásért, anya-
gi és kétkezi munkáért, amit a településen 
megtapasztaltam. 
 A Szeged – Csanádi Egyházmegyének, 
Kiss-Rigó László püspök atyának, a Magyar 
Államnak,	 Lázár	 János	 országgyűlési	 kép-
viselőnek, Szegvári Ernőné és Szirbik Imre 
polgármestereknek, a közmunkásoknak, 
vállalkozóknak	és	minden	jóakaratú	ember-
nek.	Remélem,	hogy	a	megújulás	folyamato-
san történik bennünk és közöttünk.

HONisMeReti HÍRek

kAtOlikus HÍRek

varga Attila esperes plébános Fotó: Naszradi András

■ út MeNti keResZt
A	Dénesmajor	felé	vezető	út	mellett,	Szirbik	
Imre	területén	kooperációban	felújítottuk	a	
7. keresztet. Jó munkában volt részünk.

■ élőképüNk őszi változata bővült Ta-
kács Diána tagunk kompozíciójával. 



■ A honismereti kör eddig megjelent KIAD-
VÁNYAI:	tájékoztató	füzetei,	 leporellói,	ké-
peslapjai, hűtőmágnesei adományért hozzá-
férhetők. Érdeklődni messengeren is lehet. 

■ Kis közösségünk tagjairól, pártolóiról 
(Borsi Sándor, Köles László, Papp Máté, Ta-
kács	Diána)	a	közelmúltban	SZÁMOS	CIKK	
jelent meg, mutatva tevékenységünk sokré-
tűségét. Köszönet értük a médiának. 
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■ Szeptember 20-án megrendezésre került a 
tavunkon a Vályogos bajnoka II. fordulója. 
28 versenyző ragadott botot ezen a jeles na-
pon. Nagyon szép, napos, őszies időnk volt. 
A héten telepített pontyoknak köszönhető-
en többen is büszkélkedhettek pontyfogás-
sal. Ezen a horgászversenyen igazán jól érez-
ték magukat a versenyzők. Az egyéni díjazá-
sok után az összesített pontok alapján kihir-
dettük a Vályogos bajnokát is. Miután meg-
volt az eredményhirdetés, egy finom babgu-
lyást fogyaszthatott el minden részt vevő.
Eredmények: Gyermek: 1. Rácz Noel 1350 
g, 2. Szalontai Róbert 275 g, 3. Varga Tamás 
50g. 
Felnőtt:	 1.	 Füstös	 Péter	 18400	 g,	 2.	 Barta	
Máté 4925 g, 3. Nacsa Dániel 4025 g.
A Legnagyobb hal kifogója címet Barta Máté 
kapta 4925 g-os amurért.
 A két forduló összesített eredménye alap-
ján: Varga Tamás gyermek kategóriában és 
Tóth Nándor felnőtt kategóriában nyerte el a 
"Vályogos bajnoka" címet 2020. évben.
 Köszönjük a versenyzők részvételét és a 
közreműködők segítségét.
 Bővebb információk, részletes eredmé-
nyek egyesületünk honlapján: valyogos.hu

	 •	 Egyesületünk	 elindított	 egy	 Facebook	
profilt  „Vályogos Tó Kiszombor” néven. Cé-

lunk	Egyesületünk	tagságán	túl	a	horgászat	
iránt érdeklődők gyors és korrekt tájékoz-
tatása. Bízunk benne, hogy munkánk nem 
volt hiábavaló, és hasznos információval fo-
gunk szolgálni ebben a médiumban is.
 Információink -reményeink szerint- pár-
huzamosan fognak megjelenni a valyogos.
hu oldallal és egyesületünk hírlevelével, de 
talán, kicsivel gyorsabban célhoz érhetnek.
	 •	Területi	jegyek	kiadása:	telefonos	egyez-
tetés alapján Oláh Sándornál.  Tel.: 70 / 327-
8862.	Napijegyet	az	Aranyhal	Horgászbolt-
ban /Makó, Aradi utca 28.  Nyitvatartás: 
H–P.: 07:00–12:00, 12:30–17:00,  SZ.: 07:00–
12:00	 között,	 vasárnap:	 zárva.	 Felhívjuk	 a	
horgásztársak figyelmét, hogy napijegyet va-
sárnapra az Aranyhal Horgászboltban szom-
baton 07:00–12:00 között tudnak vásárolni/ 
és		Oláh		Sándornál		(Tel.:	70	/	327-8862)	vá-
sárolhatnak.
	 •	Tavunkon	a	 törpeharcsa	 szelektív	halá-
szata folyamatos, elnézést kérünk az esetle-
ges kellemetlenségekért!
	 •	Szeptember	hónapban	egy	főt	vizsgáztat-
tunk,	az	ez	évi	utolsó	Állami	horgászvizsga	
november 27-én kerül megtartásra az Ady 
Endre Művelődési Házban (Kiszombor Sze-
gedi u. 13.) A vizsga ingyenes, viszont je-
lentkezési	 lap	 kitöltéséhez	 és	 az	 új	 kártya-
formátumú	horgászigazolvány	 regisztráció-

jához kötött. Részletekről kérjük, tájékozód-
jon honlapunkon!
	 •	 2020.	 évben	 30	mázsa	 háromnyaras,	 2	
mázsa kétnyaras, 2 mázsa egy nyaras pon-
tyot,	6000	süllő-	és	2000	csukaivadékot,	25	
mázsa vegyes keszeget telepítettünk. Terve-
ink szerint még egy évadzáró telepítés szere-
pel, melynek során fogható méretű három-
nyaras pontyot szeretnénk telepíteni.
	 •	 Ellenőrzési	 tapasztalatok:	 Horgászren-
dünk értelmében, a tavon horgászóknak kö-
telező a szájfertőtlenítő spray és a pontymat-
rac megléte és annak használata. Valamint a 
fogási eredmények nyomon követhetősége 
érdekében	EGYÉNILEG	kell	tárolniuk	zsák-
mányukat, azt a horgászat befejezéséig NEM 
vihetik el a partról, értékesíteniük TILOS!
Továbbá a kifogott halakat -törpeharcsát- a 
parton eldobni tilos, el kell vinni a horgászat 
végén. Gépkocsival csak száraz időben lehet 
a horgászhely közelébe állni, a partvonal-
tól legalább 6 méterre,	ahol	lehet,	az	úthoz	
közel, azonban a közlekedési utakat szaba-
don kell hagyni, a közlekedőket és a horgá-
szokat nem zavarhatják. A gátakra és a DÉLI 
PARTSZAKASZRA még száraz időben sem 
szabad autóval behajtani és kétkerekű jár-
művet a tó partvonalán csak tolni lehet!
	 •	A	41/2010.	 (II.	26.)	Korm.	 rendelet	17.	
§-a alapján kérjük a tópartra kutyával ki-

vÁlYOgOsi HÍRek

■ A fokidrone oldal – Gábor Imre 3 D-s va-
rázslatokat készít régóta. Így készült a ku-
korica-útvesztőről	 és	 a	Rónay-kastélyról	 is,	
amit nagyon köszönünk, és a youtube olda-
lon, illetve a honismereti kör facebook olda-
lán is megtekinthet az érdeklődő. 

■ CseNDes főHAJtÁssal emlékeztünk a 
magyarság aradi hőseinek példamutatására.

■ Október eleji gYŰlésüNkÖN feJ-
lesZtő ugRÓiskOlA megvalósítását 
tervezte a honismereti kör őszre, az idő mi-
att azonban tavaszra halasztottuk. 
 Döntöttünk Borsi Sándor helytörténe-
ti kiadványainak egy közösségi példányos 
megjelenésének támogatásáról, illetve a 
„Kiszombor anno” kiadványunk szerkeszté-
si, nyomdai munkáinak folytatásáról, vala-
mint Kiss Mária Hortensia díszpolgári fájá-
nak pótlásáról.
A	HATÁRTÚRA	 program	 elmarad	 az	 idő,	
illetve más akadály miatt.

■ A hónap végén majd nyilvános műsorral 
az	 1956-os	 eseményekre	 emlékezünk,	 ez	 a	
program	még	egyeztetés	alatt.	A	kultúra	há-
zában	zajló	rendezvényen	60	fő	vehet	részt	a	
távolságtartás miatt, így előzetes jelentkezés-
hez kötjük. A pontos idő a facebookon, illet-
ve plakátokon lesz látható.

endrész erzsébet

ROTundA ügYELETE hÉTVÉgEKEn
Balázsné Makra Hajnalka: 06-30/758-2104
Matos Zoltán: 06-30/455-9255
Süliné Rácz Emőke: 06-30/995-0520
Rutainé Matuszka Katalin: 06-30/893-0316

Szőke László: 06-20/434-3234
Varga Attila atya: 06-20/770-8995
Endrész Erzsébet: 06-30/499-8686
Hétköznap a Plébánia Hivatalát keressék fel, 
ill. a Polgármesteri Hivatalt kérjük hívni a 06-

62/525-090-es számon.
Kiss Mária hortensia honismereti Kör 
kzhonismeretikor@gmail.com
https:/lwww.facebook.com/kzhonismeretikor
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HiRDetés

látogatókat, hogy kutyáikat pórázon vezes-
sék, elkerülve ezzel a véletlen támadásokat, 
atrocitásokat. Valamint a parton állatok le-
geltetése, a partvonal és a partvonalat szegé-
lyező ingatlanok szennyezése vagy károsítá-
sa nem megengedett, önkormányzati intéz-
kedést vonhat maga után.
	 •	Napijegyes	horgásztársaink	október	hó-
napban	05-21	óra,	novemberben	06-18	kö-

zött horgászhatnak tavunkon, II. féléves 
vagy éves területi jeggyel rendelkező 00-24 
között.
	 •	Kérjük	a	tó	partjára	kilátogatókat,	hogy	
látogatásuk során keletkező szemetet, hulla-
dékot az arra rendszeresített hulladéktároló 
edényekben helyezzék el!
	 •	 Szeptember	 végén	 40+-os	harcsa	 akadt	
horogra, Koreck Olga fogta.

	 •	A	2018.	évi	szja	1%-ának	felajánlásából	
egyesületünk 2019. évben 167.558 ft-ot 
kapott, amit környezetrendezéshez szüksé-
ges gépek karbantartására és üzemeltetésé-
re használt fel.
A felajánlásokat kÖsZÖNJük.

vezetőség
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STAR WARS-MITRE EREDETI  
MINŐSÉGI FOCILABDA
5-ös méret
meccslabda

talpátszúrás elleni  betét
acél orrmerevítés
olajálló talp
minőségi, olasz gyártmány

talpátszúrás elleni  betét
acél orrmerevítés
olajálló talp
minőségi, olasz gyártmány

Az árak forintban értendőek és az ÁFÁt tartalmazzák.  

BC SAFETY BIZTONSÁGI GUMICSIZMA
45,46,47 40 l     1.155 Ft

HÚSOS LÁDA

Magyar gyártótól
Nagy szín és modell 
választékban

NŐI, FÉRFI ÉS GYERMEK KERÉKPÁROK BENZINMOTOROS LÁNCFŰRÉSZBENZINMOTOROS LÁNCFŰRÉSZBENZINMOTOROS LÁNCFŰRÉSZBENZINMOTOROS LÁNCFŰRÉSZBENZINMOTOROS LÁNCFŰRÉSZ

58 cm3 (VALÓS)
3.3 lóerő
EURO 5 motor
2 év garancia

HŐSUGÁRZÓK
Fűtési terület: 20-60 m3-ig
2000-3000 W-ig
Többféle típus

LENOR ÖBLÍTŐ
60 ml, 2 mosás

10 db vásárlása
esetén 35 Ft/db

ÁGAPRÍTÓ 2500 W ALÁGYÚJTÓ KOCKA
48 db-os

Minőségi ELOSZTÓK 3-as, 4-es, 6-os
1,5 m, 3 m

MUNKA KESZTYŰK széles választékban LED FÉNYCSŐ

LED IZZÓK
12W

PÁLINKAFŐZŐK
10 l – 100 l

121.5cmX7,7cm
96 W fényerő
40.000 óra élettartam

ROTAKAPÁK
ELEKTROMOS-BENZINES

VÁGÓ- ÉS CSISZOLÓKORONGOK CIRKULA VÁGÓLAPOK

1.280 Ft
60 l

Gyűjtőzsák: 55 liter
Aprítható ágak max. 
átmérője: 4.5cm
Forgókéses aprítás
2+2 év garancia

„Grizzly”
vastagabb,

téli típus

magas kopás-, vágás-, 
szakadás-és szúrás 
ellenállóság

SÓZÓKÁD
65 l

2 év garancia
HECHT & RIWALL

HECHT

2 év garancia

Spring awakening illat

Minimális fogyasztás

230 V


