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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL RÖVIDEN
A képviselő-testület 2015. április 28. napján tartotta soros 
ülését, melynek keretében első napirendként elfogadta a 
polgármesteri jelentést. A művelődési ház felújítása miatt 
a falugyűlés időpontját október hónapban határozta meg. 
A rendelettervezetek, döntési javaslatok napirendben
- elfogadta az EDF DÉMÁSZ tájékoztatását a községben 
végzett 2014. évi szolgáltatói tevékenységéről;
- hozzájárult a Rónay-kúria étterem nyitva tartásának mó-
dosításához, mely szerint az étterem 2015. május 1. nap-
jától 2015. szeptember 30. napjáig 11 és 18 óra között 
lesz nyitva, továbbá rendezvények alkalmával a vendégek 
igényeihez alkalmazkodva;
- tagként csatlakozott a Települési Önkormányzatok Or-
szágos Szövetsége Történelmi Városok és Települések 
Hálózatához;
- a Kiszombor, Csatorna u. 11. szám alatti ingatlan tulaj-
donosának megköszönte az ingatlan megvételre törté-
nő felajánlását, azonban a tulajdonjog megszerzésének 
lehetőségével nem kívánt élni, tekintettel arra, hogy Ön-
kormányzatunk már elegendő hasznosítható ingatlannal 
rendelkezik;
- a „Kiszombori Híradó” nyomdai kivitelezésének elvég-
zésével a Makói Mozaik Kft.-t bízta meg tekintettel arra, 
hogy a szolgáltatásra a legkedvezőbb árajánlatot adta;
- döntött arról, hogy a helyi termelői piaccal kapcsolatos 
lakossági igények felmérése érdekében próba jelleggel 
kispiac tartását szándékozik meghirdetni, amelynek he-
lyéül a Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. számú épület 
melletti üres területet jelölte ki. Időpontjául 2015. május 
31. napját (7.00 – 12.00 óra között) határozta meg „Mi ud-
varunk” elnevezéssel a helyi őstermelők részére zöldség 
és gyümölcs árusítása, valamint a helyi lakosoknak „bol-
hapiac” céljából;
- Idősek klubja népdalkörének és tánccsoportjának az Or-
szágos Nyugdíjas Ki Mit Tud? versenyen történő részvétele 
szállásdíjához 150 000 Ft összegű támogatást biztosított;
- elfogadta a Kiszomborért Alapítvány és a Kiss Mária Hor-
tensia Honismereti Kör tájékoztatóját;
- hozzájárult ahhoz, hogy a Közművelődési Könyvtár ál-
lományából a selejtezésre került könyvek 100 Ft/db áron 
értékesítésre kerüljenek elsősorban a helyi lakosság szá-
mára;
- döntött arról, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfej-
lesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakos-
ság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére új 
gépjármű beszerzésére nem kíván pályázni, de támogat-
ja, hogy a Nagyboldogasszony Plébánia pályázatot nyújt-
sonbe gépjármű beszerzésére, amennyiben Kiszombor 
lakossága számára olyan egyéb közösségi célú 

szolgáltatásokat kíván ezáltal nyújtani, amelyek Kiszom-
bor Nagyközség Önkormányzata feladatellátásának köré-
ben nem szerepelnek, az önkormányzati feladatellátáson 
túl a helyi lakosoknak többletszolgáltatást jelentenek;
- hozzájárult ahhoz, hogy az Óvoda rendelkezésére biz-
tosított továbbképzéseket támogatott forrásokból – az 
óvoda Továbbképzési Programjában meghatározott sze-
rint – 1 fő óvodapedagógus 4 féléves Tehetségfejlesztő 
szakvizsgás képzésben vegyen részt;
- támogatja, hogy a település 6 tehetséges tanulója részt 
vehessen a 2015. június 15-26-a között megtartandó XV. 
Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep munkájában;
- az önkormányzati tulajdonú Kiszombor, Nagyszentmik-
lósi u. 9. szám alatti épületben bérelt 26 m2 nagyságú 
üzlethelyiségre vonatkozó bérleti jogviszonyt közös meg-
egyezéssel 2015. április 30. napjával megszüntette;
- döntött arról, hogy pályázatot kíván benyújtani a szoci-
ális nyári gyermekétkeztetés 2015. évi támogatására az 
emberi erőforrások minisztere pályázati felhívása alapján 
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
kiskorú gyermekek részére napi egyszeri meleg étkezte-
tés biztosítására, 2015. június 29-től 2015. augusztus 28-ig 
terjedő időszakra;
- egyetértett a 2015. szeptember 18-19. napján megren-
dezésre kerülő Kiszombori Közösségi Napok összeállított 
programtervével;
- megtárgyalta és elfogadta a Makói Kistérség Többcélú 
Társulása belső ellenőrzési szervezete által 2014. évben 
végzett belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves elle-
nőrzési jelentést, továbbá az önkormányzati költségvetési 
szerveknél végzett ellenőrzések alapján készült éves ösz-
szefoglaló jelentést;
- elfogadta a 2014. évről szóló zárszámadási rendeletet. 

 KÉRÉS
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata falufásítás keretében folyamatosan új fákat ültet. A fák gondozást igényel-
nek. Az önkormányzat dolgozói mindent megtesznek gondozásuk érdekében, de kapacitásuk véges, ezért kérjük a 
lakosság segítségét a fák eseti locsolásában.

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata
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 ÚJ EKG-VAL AZ EGÉSZSÉGÉRT
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a két területi el-
látási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi körzet szá-
mára 1-1 db General Electric gyártmányú MAC 600 EKG 
készüléket vásárolt,  575.000,- Ft/db áron. 
Az új EKG készülékkel, pontosan, gyorsan és hatékonyan 
lehet vizsgálni a betegeket, így egy újabb lépést tettünk 
az egészségesebb település felé.

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata
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BŐLCSŐDEI HÍREK

 40 ÉV A BÖLCSŐDÉBEN
Harkai Józsefné Mártika nagyon sok kisgyerme-
ket nevelt-gondozott a bölcsődében, és eljött 
az a nap, amikor el kell köszönnünk tőle, mert 
nyugdíjba vonul. Munkája nagy odafigyelést 
igényelt, hiszen a szülők a legdrágább kincsüket 
bízták rá: a gyermeküket. 

Kedves Mártika!
Az életed új fordulatot vesz. Egy régi ajtó zárul 
be előtted. De ne félj, hiszen ez nem a vég, ha-
nem egy kezdet, egy új ismeretlen kép.
Soha ne felejtsd el, kik téged szeretnek, soha ne 
fordíts hátat az embereknek. Szeresd a szépet, 
szeresd a jót. Ha szükséged van ránk, mi mindig 
itt vagyunk.
40 év, még kimondani is soknak, hosszúnak tű-
nik. Biztosan végigdolgozni sem volt mindig 
könnyű. Ez azonban nem látszott rajtad. Az utol-
só napon is vidáman és lelkesen jöttél dolgozni. 
Furcsa, hogy nem vagy itt a bölcsődében, hiszen 
Te ide tartoztál. Mi, többiek úgy jöttünk ide, hogy 
te segítetted a „beszokásunkat” úgy, mint sok-
sok falubéli kisgyermekét. Hiányzik nyugalmad, 
bölcsességed, vigasztaló, megnyugtató szavaid, 
szakmai tapasztalatod. Nagyon sokat tanulhat-
tunk tőled! 

Ezt bizonyítja az is, hogy egy szakmai pályázatra 
benyújtott munkádat a Magyar Bölcsődék Egye-
sülete országos szinten 5. hellyel értékelte. Eh-
hez és az elmúlt 40 évhez is gratulálunk neked. 
Kívánjuk, hogy nyugdíjas időszakod is legyen 
legalább 40 év, amit tölts el aktívan, boldogan 
családod körében.

Kedves Szülők!

Gyermeknapi családi délutánra várunk bennete-
ket 2015. 05. 28-án délután 15:00 órára.
Egy feledhetetlen szórakozásra, melyen arcfes-
tés, ugrálóvár, lufihajtogatás, kézműves tevé-
kenység és sok-sok finomság vár rátok ezen a 
délutánon.

Bölcsőde dolgozói

KISZOMBORI SZOCIÁLIS és GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY-HÍREK

2015-ös évben elkezdődött intézményünk Óbé-
bai u. 11. szám alatti épületének felújítása.
Eddig megvalósultak már:
 • Külső nyílászárók cseréje
 • Az épület teljes külső hőszigetelése, vakolása
 • Melléképület felújítása.
 • Kisebb munkálatok (mozgáskorlátozott feljáró 
bővítése, vízelvezetés átalakítása)
Hátralévő munkálatok:
 • Padlás hőszigetelése
 • Napelemek elhelyezése
 • Udvar parkosítása.

 GYEREKNAP

A felújítás alatt teljes nyitva tartással működött 
az intézmény. Igyekeztünk a munkálatok elő-
rehaladtát a munkaidőn túl is biztosítani (esti 
órákban, hétvégén).
A művelődési ház felújítása miatt a falugazdász 
is nálunk kapott helyet átmenetileg. Pedagógu-
sok továbbképzéséhez is helyet biztosítottunk, 
és a védőnői szolgálat baba-mama klubja is ná-
lunk kerül megrendezésre átmenetileg.
A kliensek, klubtagok és a hozzánk fordulók 
megértését köszönjük és kérjük a továbbiakban 
is a felújítási munkálatok végeztéig.

Horváth Izabella
Intézményvezető

 KSZGYI FELÚJíTÁSA
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ÓVODAI HÍREK

 25 SZÉP ÉV
Közel 25 év munkavégzés után, március 24-én töltötte 
utolsó munkanapját az óvodánkban Kovács Icuka dajka 
néni. Valamennyi kis óvodásunk, néhány kisiskolás gyer-
mek és a teljes kollektíva körében köszöntük meg ezen a 
napon, hogy együtt nevelte, szerette a szárnyai alá került 
gyermekeket. Most már megkezdheti a megérdemelt pi-
henését, hiszen nyugdíjba vonul. Kívánunk neki jó egész-
séget, sok boldog pillanatot a nyugdíjas évekhez.

Börcsökné Balázs Márta

 ALAPíTVÁNY
„Ott kezdődik a nagyemberség, hogy az ember észreveszi, 
hogy mások is élnek a földön őkívüle, és amit tesz, úgy 
teszi, hogy nemcsak magára gondol, hanem másokra is.”

Szabó Magda

A Kiszombori Karátson Emília Óvoda és a „Mosolygó Gyer-
mekarcok” Alapítvány nevében tisztelettel megköszönjük 
mindenkinek, akik részvételükkel, tombola- és/vagy ado-
mány felajánlásukkal, valamint munkájukkal hozzájárultak 
a 18. óvodabál sikeréhez. Különösen megköszönjük azt, 
hogy sokan évről évre mindig támogatják óvodás gyer-
mekeinket.

„Valahányszor valaki jót cselekszik ezen a világon:
egy pillangó száll föl a levegőbe, s viszi a hírt a Jóistennek.”

Wass Albert

 MESEDÉLELŐTT A SZÜLŐKKEL
A Karátson Emília Óvoda Bajnok csoportjában felmerült a 
gondolat, mi lenne, ha a gyermekek szülei aktív részesei 
lennének mindennapjainknak, ezzel betekintést nyerve 
ovis életünkbe. Mindezt mi mással lehetne kivitelezni, 
mint a gyermekek nagy kedvencével, a mesével. így hát 
szülői értekezleten nagy lelkesedéssel invitáltuk meg a 
szülőket, jöjjenek mesélni a gyermekeknek, legyenek ré-
szesei a délelőttjeinknek. 
Az első lelkes mesemondó anyukánk az egyik kiscsoporto-
sunk, Ludányi Kinga anyukája volt. A mese délelőtt mene-
te szerint kiválasztotta a neki szimpatikus hetet, és vállalta, 
hogy mindennap megajándékozza a gyermekeket az álta-
la kiválasztott mesével, amit a gyermekek nagy izgalom-
mal vártak. Első nap „A tejfogak titokzatos varázsa” című 
mesét hallgatták meg a gyerekek. Nagy meglepetésünkre 
nemcsak mesét hallhattunk, de csodaszép, Kinga anyuká-
ja által rajzolt, a meséhez is kapcsolódó színezőt kaptak a 
gyerekek. Másnap a gyermekek türelmetlenül kérdezget-
ték, hogy mikor jön már Kati néni. így természetesen nagy 
örömet váltott ki, amikor valaki kopogtatott az ajtón. Az 
összes tekintet érdeklődően, izgatottan az ajtóra irányult, 
szerencsére a várva várt mesemondó anyukánk érkezett 
meg. A gyermekek nagy figyelemmel kísérték végig a tör-
ténetet, a végén pedig újabb színezővel a kezükben kö-
szönték meg a szép délelőttöt.
 A gyermekek a többi napon is nagy szeretettel fogadták a 
hozzánk látogató anyukát, nem történt ez másként a hét 
utolsó napján sem. A mese ezúttal a furfangos léggöm-
bökről szólt. A gyerekek a hét lezárásaként a mesében is 
szereplő léggömböket kapták ajándékba, amit sok szere-
tettel és szép szóval köszöntek meg. 
Reméljük, hogy Kati néni is olyan jól érezte magát velünk 
az óvodában, mint ahogy mi, és sok pozitív élménnyel zár-
ta a hetet. Továbbra is várjuk sok szeretettel a szülőket, 
töltsünk együtt pár feledhetetlen és örömteli délelőttöt.
      Vida Éva
  óvodapedagógus
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(A Rendvédelmi napról bővebben a következő faluújság-
ban olvashatnak majd.)
Május hetedikén kutyusok jöttek óvodánkba. Kádár Ga-
bika néni hozta el hozzánk terápiás célra oktatott labra-
dorjait. A gyermekek nagy örömmel tekintették meg a be-
mutatót, csodálva a kutyusok ügyességét. Lehetőség volt 
arra is, hogy pórázon vezessék a kutyusokat, és kézjellel 
utasításokat adjanak. Reméljük, jövőre is eljönnek majd 
ezek az ügyes labradorok egy kis közös játékra.

Balázs Tímea

ÓVODAI HÍREK

 TAVASZI PROGRAMDÖMPING AZ ÓVODÁBAN
A jó idő beköszöntével megsokasodtak óvodánkban azok 
a programok, melyek kicsalogatják a gyermekeket és ne-
velőiket a szabadba. Se szeri, se száma a sok sétának, a 
friss levegőn töltött reggeli tornáknak, játszóterezésnek. 
Az idő kegyes a kirándulást szervezőknek. 
A Napsugár és a Napraforgó csoport Makóra ment kirán-
dulni busszal, ahol megtekintették a városi közlekedést, a 
főteret és annak környékét. A Katica csoport a Vályogos-tó-
hoz sétált a Víz Világnapja alkalmából, ahol távcsövekkel 
megtekintették a csodás vízimadarakat, azok fészekra-
kását, táplálkozását. A Bajnok csoport lovas kocsikázott 
a faluban, határszemlét tartottak Szabó Endre bácsinak 
köszönhetően. A Napsugarak a Dömösi család meghívá-
sának eleget téve bebújhattak egy ősmagyar jurtába, és 
megismerkedhettek az ősmagyar viselettel, szokásokkal. 
A Ficánka csoport Szegedre utazott busszal a Nagyszín-
házba, ahol a Hoppláda című művet tekinthették meg. A 
Napraforgók pedig ellátogattak Szurmai Benedekékhez, 
ahol kipróbálhatták a kertjükben elhelyezett trambulint, 
illetve Durmicsné Katinka meghívásának köszönhetően 
fagylaltozhattak. Ezúton is köszönjük minden olyan szülő, 
nagyszülő, ismerős segítségét, akik a megszokott óvodai 
mindennapokat színesebbé, változatosabbá próbálják 
tenni a gyermekek legnagyobb örömére.
Óvodánkban is hagyománnyá vált az édesanyák, nagy-
mamák meghívása és köszöntése egy-egy dallal, verssel, 
virággal. Ezek a meghitté varázsolt pillanatok még jobban 
elmélyítik, szorosabbá teszik az anya-gyermek kapcsola-
tot. Ezekben a napokban szívekkel, rajzokkal, tesszük han-
gulatosabbá a folyosókat. Azért, hogy ne csak erre a napra 
legyen szép az óvodánk, hogy az udvar is mosolyogjon a 
sok virágtól, gondos kezek kellenek. A gyermekekkel ta-
vaszi nagytakarítás címén gereblyéztünk, söprögettünk, 
besegítve ezzel Felyes Margitka gondoskodó, lelkiismere-
tes munkájába. Árvácskáktól pompázik most már az ud-
var, melyet a Dömösi Kertészet biztosított. Köszönet érte.
Az idén is megrendezésre kerül a Rendvédelmi nap, me-
lyet projekthét előz meg. Vagyis a gyermekek a hét fo-
lyamán megismerkednek a helyes, biztonságos közleke-
déssel, a rendvédelmi szervek munkájával. Ez alkalomból 
Decsiné Oláh Zsuzsanna ovi-suli rendőr tartott bemutatót 
óvodásainknak, és vizsgálta át a gyermekek kerékpárját. 
Május 5-én a Ficánka és a Napraforgó csoport kerékpá-
rozni tudó gyermekei kirándulni mentek a magyar-román 
határhoz, természetesen kerékpárral, szigorú, de annál 
kedvesebb rendőri és polgárőri kísérettel. Indulás előtt 
mindenki láthatósági mellényt kapott, így indult el a csi-
pet-csapat a közel 10 kilométeres túrára. Az idő most is ke-
gyes volt, napsütésben kerekeztek, maradandó élményt 
szerezve az óvodásainknak. A mellényekért külön köszö-
net Decsiné Zsuzsika néninek. A túra megszervezéséért 
pedig Mártonné Miron Ágnesnek. 
Rendvédelmi napra való felkészülést segítette még a Szal-
ma házaspár is, akik OSB-lapra felfestették a mentők, tűz-
oltók, rendőrautók valósághű mását. 
Ezzel egyfajta „kukucskálót” készítettek a gyermekeknek, 
melyet a hét folyamán és a későbbiekben is óvodásaink 
birtokukba vehetnek, játszhatnak vele. 

 BÚCSÚZUNK!
Nádasdi Sándorné - vagy, ahogy mindannyian hívtuk - 
„Pirike néni” – óvodai nagycsaládunk tagja volt, hiszen 
1977-től 1991-ig dolgozott a régi, majd a jelenlegi óvoda 
épületében. Az itt eltöltött 14 év alatt nagyon sok zombori 
kisgyermeknek volt az óvodai dajkája és az óvó nénik jobb 
keze. Szeretettel, mindig mosolygósan fordult a gyerekek-
hez, de a szabályok betartását is megkívánta tőlük. Részt 
vállalt az igazi nevelésben. Áldozatos, fáradságos, odaadó 
munkáját nem feledjük el.
 Szívünkben őrizzük szeretett alakját és a sok ked-
ves és szép közös emléket.

Börcsökné Balázs Márta
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ISKOLAI HÍREK

 JÁTSSZUNK FIZIKÁT!
A Játsszunk fizikát! emlékversenyt 16. alkalommal rendezték 
meg idén a fény évének jegyében. A versenyre országszerte ér-
keztek résztvevők, 50 diák, ill. csapat jelentkezett. A versenyt a 
Szegedi Tudományegyetem rendezte.
A Kiszombori Dózsa György Ált. Isk. 5. a osztályának tagjai voltak 
Badics Anna Sára, Kenyeres Áron, Putnoki Lukács, Udvarhelyi Pé-
ter. Felkészítő tanáruk Pásztor Attila.
A csapat az ált. iskolai korosztályban 3. helyezést ért el. Ez azért 
nagyszerű eredmény, mert a gyerekek még fizikát egyáltalán 
nem tanulnak, leghamarabb csak 7. osztályban találkoznak a 
tantárggyal. A 3 forduló során mindig nagyon nagy érdeklődés-
sel és lelkesedéssel kísérleteztek, heteken keresztül jó hangulat-
ban teltek a felkészülés délutánjai. Remélhetőleg ezzel sikerült 
megalapozni a fizika iránti érdeklődésüket, elhivatottságukat.
     Pásztor Attila

 ANGOL
Az elmúlt hónapban két makói versenyen is jeleskedtek diákja-
ink. Az egyik a makói József Attila Gimnáziumban megrendezett 
angol nyelvi szép kiejtési verseny, amin két diákunk vett részt, 
Matuszka Eszter (a tavalyi első helyezett) és Tóth Boglárka. Eszter 
színvonalas  
szereplésével idén az előkelő negyedik helyet szerezte meg a 
kiélezett versenyben, Bogi pedig elismerő oklevelet kapott (fel-
készítő tanáruk: Burgerné Gyulai Gabriella). Gratulálunk nekik.
A másik verseny a már nyolcadik alkalommal megrendezett Bá-
bel-nap volt, melynek helyszíne a makói SZIGNUM. Az idei mű-
veltségi vetélkedő fő témája a Vadnyugat volt. A résztvevőknek 
előzetesen egy plakátot kellett készíteniük, melyek a verseny 
napján az iskola  tornacsarnokában voltak megtekinthetőek. Ez 
volt ugyanis a vetélkedő helyszíne, ami zsúfolásig megtelt lel-
kes diákokkal. A makói iskolákat  a SZIGNUM, az Almási, a Bartók, 
a Szikszay, a Katolikus és a JAG képviselte. Szegedről a Karoli-
nábol jöttek, illetve mi Kiszomborról 44 fővel (11 csapat) jelen-
tünk meg (évek óta mi tartjuk a legtöbb fővel versenyző iskola 
rekordját). Büszkén mondhatom, hogy az 5-6. osztályos korosz-
tályból mi hoztuk el az első helyet. Csapatunk a Western Girls 
nevet viselte, melynek tagjai a  6. b osztályból kerültek ki: Baranyi 
Fanni, Halál Gabriella, Lele Bernadett és Tenczer Franciska (fel-
készítő tanáruk: Burgerné Gyulai Gabriella). Gratulálunk nekik és 
köszönjük, hogy ismét öregbítették iskolánk hírnevét.
    Burgerné Gyulai Gabriella

 A SZAKMA SZTÁR FESZTIVÁLON JÁRTUNK
2015. április 27-e reggelén iskolánk, a Kiszombori Dózsa György 
Általános Iskola 14 hetedik osztályos tanulója ugyanúgy gyüle-
kezett az udvaron, mint minden más hétköznapon. Arcuk azon-
ban kicsit vidámabb volt, hiszen ők a becsengetés helyett a buszt 
várták, amellyel a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
szervezésében Budapestre utazhattak a VIII. Szakma Sztár Fesz-
tiválra. Az érkező buszon már csanádpalotai és pitvarosi diákok 
várták a felszállókat, így a kezdetben hosszúnak gondolt úton 
az egymás közti nevetgélés, beszélgetés mellett ismerkedésre is 
lehetőség nyílt, hamar el is telt az idő.
11 óra körül érkezett meg a diáksereg a Hungexpo Budapesti 
Vásárközpontjába, ahol már több száz diák szeme előtt zajlott a 
Szakma Kiváló Tanulója Verseny és az Országos Szakmai Tanul-
mányi Verseny döntője, amelyen 39 szakma legjobbjai mérték 
össze tudásukat.
Először közösen, két nagyobb csoportban végigsétáltak iskolánk 
diákjai a G és F csarnokon, hogy mindenki láthassa, mit, hol ta-
lál meg. Ezután kisebb csoportokban, önállóan fedezhették fel a 
látnivalókat.
 így tanulóink figyelemmel kísérhették a gyakorlati versenymun-
kák elkészítésének mozzanatait: előttük lettek egyre magasab-
bak az épülő falak, előttük lett a gerendákból tető, a fadarabok-
ból faragott telefonasztalka, a nyers húsból, zöldségekből finom 
ebéd, a „loboncos” hajból csodaszép frizura, a szövetből csinos 
kosztüm…
De nemcsak láthatták a munkafolyamatokat, hanem ki is pró-
bálhatták a kiválasztott szakma egy-egy feladatát. A legtürel-
mesebbek így készíthettek anyák napja előtt finom és gyönyörű 
marcipán virágokat, virágtartó polcocskát, ceruzatartó doboz-
kát, festhettek különböző mintájú sablonnal gipszkarton lapo-
kat. Vállalkozó szellemű tanulóink szimulátorral lefesthették egy 
személyautó ajtaját, hegeszthettek, elektromos áramköröket 
állíthattak össze.  Az ápolók „kórterme” mellett a bátrabbak el-
lenőriztethették vércukorszintjüket, „újraéleszthették” az ana-
tómiai babát. A szakmák standjainál szellemi tudásukat is meg-
csillanthatták a diákok, így az informatikai rendszergazdáknál 
iskolánk tanulója, Zsiga Attila nyert is, s értékes ajándékokkal lett 
gazdagabb. 
A járkálásban elfáradt gyerekek a színpad előtt ülve pihenhettek, 
miközben a különböző iskolák diákjai által előadott, szórakozta-
tó műsorszámokat, divatbemutatót nézték.
Miután mindenki megnézte és kipróbálta az őt legjobban érdek-
lő szakmákat, 14 órakor hazaindult kis csapatunk. Kissé elfárad-
va, de élményekkel tele érkeztek az iskola elé tanulóink.
 A Szakma Sztár Fesztiválra nagyon illenek Kung Fu Ce 
(Konfucius) szavai: „Mondd és elfelejtik, mutasd meg és emlé-
kezni fognak rá, vond be őket, és tudni fogják!” Tanulóink szak-
maismerete sokat bővült azzal, hogy nem csak hallhattak a kü-
lönböző szakmákról, hanem testközelből láthatták annak egyes 
munkafolyamatait, sőt ki is próbálhatták azokat.
Reméljük, jövőre is eljuthatnak diákjaink erre a rendezvényre!
    Fehérné Pásztor Katalin

 EGYÜTT GYERMEKEINK 
 BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉSÉÉRT!
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a KLIK Makói Tankerülete 
és a Közlekedéstudományi Intézet együttműködésével meghir-
detett ÉletÚton pályázaton közel 200 000 Ft-ot nyert iskolánk, 
melyből elsősorban mini közlekedési pálya kialakításához szük-
séges jelzőtáblákat, közlekedési lámpákat, gyalogátkelőhelyeket 
vásároltunk.
A pályázat célja, hogy gyermekeink biztonságosan közlekedje-
nek gyalog, kerékpárral és közlekedési eszközökön.
A kitűzött cél érdekében egész iskolánk megmozdult. A gyer-
mekek életkori sajátosságainak megfelelő szintű tesztlapokon 
gyakoroltak pedagógusaik segítségével. A felsősök internetes 
feladatsort oldottak meg.
Az alsósok a gyakorlás után egy szülő-gyerek program keretében 
mélyíthették tudásukat április 17-én a Móricz utcai épületben.
Minden évfolyamról 2 gyermek vett részt ezen a délutánon, ki 
anyukájával, ki apukájával, de volt még olyan gyermek is, aki 
nagypapájával jött. Nagy élmény volt látni, ahogy összedolgoz-
tak kicsik és nagyok a tesztek megoldásában. 

Ezután memóriajátékkal játszottak, természetesen közlekedési 
táblák voltak a kártyákon.
A tanórán kívüli biztonságos közlekedésre nevelésnek ezek csak 
az első lépései voltak, hisz új eszközeinkkel, iskolarendőrünkkel 
szorosan együttműködve, évente több közlekedésbiztonsági 
foglalkozást szeretnénk megvalósítani a szülők bevonásával.
Gyermekeink a legnagyobb kincseink, biztonságuk érdekében 
mindent meg kell tennünk!

Sinka Józsefné igh.
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 INFORMATIKA
Iskolánkban a felső tagozaton 15 éves múltra tekint vissza az 
informatika szakkör, melynek fő tevékenysége az alkalmazói 
kategória (szövegszerkesztés, prezentációkészítés, grafika, in-
ternetes keresés és a 7-8 évfolyamon táblázatkezelés) verse-
nyeire való felkészülés. (A versenyek utáni „lazább” időszakot 
kihasználva programozást tanulunk, ami jól előkészíti az emelt 
szintű érettségit!) A Kozma László és a Gábor Dénes Országos 
Versenyeken való eredményes szereplés egyre jobban felérté-
kelődik számunkra, hiszen olyan tagozatos iskolákkal (Orosháza, 
Kecskemét, Százhalombatta, Budaörs stb.) kell megmérkőznünk, 
ahol nem ritka a mindennapos! informatikaóra. Ennek ellenére 
az idén is jól szerepeltek tanulóink.

A Kistérségi Almási Versenyen a rendező iskola mellett Földeák, 
Pitvaros, a makói József Attila Gimnázium és Kiszombor indult, 
összesen 51 tanulóval. Az alábbi eredmények születtek:
5. évfolyam
Szűcs Virág (5. B) 2. helyezett
Dávid Ivonn (5. B) 4. helyezett
6. évfolyam
Balla Márk (6. B) 5. helyezett
Kasza Diána (6. B) 6. helyezett
7. évfolyam
Cseh Dániel (7. B) 1. helyezett
Nacsa Lora (7. B) 2. helyezett

  TANULMÁNYI SIKEREK TAVASZI KÖNTÖSBEN

Az év 4. hónapja tavaszi ruhába öltöztet bennünket. Április szeszélyes, tartja a mondás. Az időjárásban meglehet, de a tanulmányi 
életben nem. Dózsás diákjaink számos színes, színvonalas versenyen indultak, s onnan kiváló eredményekkel tértek haza. Sokszínű 
volt április, akárcsak a versenykínálat. Humán- és reáltárgy egyaránt jelen volt a palettán. Büszkék vagyunk diákjainkra, felkészítőikre.
Egy szép tavaszi csokorba kötjük eredményeinket.
A versenyek mellett érdemes megemlíteni, hogy iskolánk adott helyet három szakmai programnak.
A Mentor(h)áló 2. 0 pályázat kapcsán Kincses Tímea, a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója és Tóth Imre, a 
földeáki Návay Lajos Általános Iskola igazgatója tartott előadást a pedagógusoknak, valamint Vajda Ágnes tanítónő és 4. b osztályos 
tanítványai egy szorobános matematikaórával gazdagították a szakmai megújulást.
Bízunk benne, hogy nyári beszámolónk is ragyogó híreket tartalmaz.
Folytatódjék a nyiladozás a természetben és iskolai életünkbe!       VMÁ

A Kozma László Országos Informatika Versenyen az 5.-es korcso-
portban 95, míg a 6-os korcsoportban 145 tanulóból a következő 
eredményeket értük el:
5. évfolyam
Dávid Ivonn (5. B) 34. helyezett
Szűcs Virág (5. B) 60. helyezett
6. évfolyamon
Orincsai Dominik (6. B) 56. helyezett
Petrik Réka (6. A) 60. helyezett
Tenczer Franciska (6. B) 72. helyezett

A Gábor Dénes Országos Informatika Versenyen a több száz ne-
vezőből az 5-6. évfolyamon 85, míg a 7-8. évfolyamon 108 tanu-
ló került a második fordulóba. Közülük az első 20-at hívták be az 
országos döntőbe. Mi az alábbi eredményeket értük el:
5. évfolyam
Szűcs Virág (5. B) 62. helyezett
6. évfolyam
Tenczer Franciska (6. B) országos döntőbe jutott (eredmény má-
jus végére várható)
Petrik Réka (6. A) 29. helyezett
Balla Márk (6. B) 35. helyezett
7. évfolyam
Nacsa Lora (7. B) 57. helyezett
Cseh Dániel (7. B) 63. helyezett

Felkészítő tanár: Nagy Róbert

KLIK Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bar-
tók Székhelyintézmény szervezésében
matematikaverseny (térségi)

A versenyző neve  Osztály Helyezés   Felkészítő pedagógus
Pintér Ronett  2. a 2. hely   Vajdáné Bárdi Magdolna
Mezei Vanessza  2. a 3. hely   Vajdáné Bárdi Magdolna
Szabó Hédi  2. a 4. hely   Vajdáné Bárdi Magdolna
Süveg Janka  2. a 6. hely   Vajdáné Bárdi Magdolna
Dinka Barbara  2. b 1. hely   Bán Nóra
Tóth Máté  2. b 7. hely   Bán Nóra
Gulyás Kristóf  3. b 1. hely   Jáksó Viktória
Fancsali Péter  3. b 6. hely   Jáksó Viktória
Tábori Fanni  3. b 7. hely   Jáksó Viktória
Mezei Sándor  3. b 21. hely   Jáksó Viktória
Tóth Tamara  4. a 13. hely   Boda Mariann
Süveg Merse   4. b 1. hely   Vajda Ágnes
Budai Márk  4. b 2. hely   Vajda Ágnes
Sárközi Hanna  4. b 5. hely   Vajda Ágnes
Gera Bazsó  4. b 10. hely   Vajda Ágnes

Kálvin Téri Református Iskola és a Makói Katolikus Általános 
Iskola és Óvoda szervezésében
matematikaverseny (térségi)

A versenyző neve  Osztály Helyezés   Felkészítő pedagógus
Pintér Ronett  2. a 12. hely   Vajdáné Bárdi Magdolna
Mezei Vanessza  2. a 14. hely   Vajdáné Bárdi Magdolna
Szabó Hédi  2. a 16. hely   Vajdáné Bárdi Magdolna
Kunos Rebeka  3. a 18. hely   Csányi Erika
Tóth Bojtorján   3. a 15. hely   Csányi Erika
Fancsali Péter  3. b 18. hely   Jáksó Viktória
Hunyi Barbara  3. b 16. hely   Jáksó Viktória
Jani Zsófia  4. b 3. hely   Vajda Ágnes
Petrik Gellért  4. b 12. hely   Vajda Ágnes
Cseh Sára  4. b 13. hely   Vajda Ágnes

Kálvin Téri Református Iskola szervezésében
helyesírási verseny (térségi)

A versenyző neve Osztály Helyezés Felkészítő pedagógus
Süveg Janka 2. a 9. hely Tóth-Rozsán Tünde
Szabó Hédi 2. a 9. hely Tóth-Rozsán Tünde
Dinka Barbara 2. b 7. hely Kovács Kitti
Adai-Simon Vivien 2. b 19. hely Kovács Kitti
Gulyás Kristóf 3. b 1. hely Engedi Zsuzsanna
Süveg Merse 4. b 3. hely Vízhányó Mária
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Móra Ferenc Általános Iskola, Szakképző Iskola és Kollégium 
(Mórahalom) szervezésében
helyesírási verseny (megyei)

A versenyző neve Osztály Helyezés   Felkészítő pedagógus
Gulyás Kristóf 3. b 8. hely   Engedi Zsuzsanna
Süveg Merse 4. b 18. hely   Vízhányó Mária

KLIK Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Almási Tagintézménye szervezésében
helyesírási verseny (térségi)

A versenyző neve    Osztály  Helyezés   Felkészítő pedagógus
Süveg Janka    2. a 3. hely     Tóth-Rozsán Tünde
Szabó Hédi    2. a 5. hely     Tóth-Rozsán Tünde
Kovács Virág    2. a 6. hely     Tóth-Rozsán Tünde
Dinka Barbara    2. b 2. hely     Kovács Kitti
Adai- Simon Vivien 2. b  8. hely     Kovács Kitti
Ipovitz Zsuzsanna    2. b 10. hely     Kovács Kitti
Tóth Bojtorján    3. a 8. hely     Takácsné Kádár Erika
Mityók Emma    3. a 14. hely     Takácsné Kádár Erika
Kunos Rebeka    3. a 16. hely     Takácsné Kádár Erika
Gulyás Kristóf    3. b 1. hely     Engedi Zsuzsanna
Rácz Emese    3. b 4. hely     Engedi Zsuzsanna
Domján Zóra    3. b 7. hely     Engedi Zsuzsanna
Asztalos Elizabet    4. a különdíj      Galamb Ágnes
Süveg Merse    4. b 1. hely     Vízhányó Mária
Jani Zsófia    4. b 6. hely     Vízhányó Mária

Mozaik tanulmányi verseny matematikából
matematikaverseny (országos) 

A versenyző neve Osztály Helyezés      Felkészítő pedagógus
Gulyás Ákos 1. b 14. hely      Kiss Virág

Országos TIT Kalmár László matematikaverseny
matematikaverseny (országos)

A versenyző neve Osztály Helyezés           Felkészítő pedagógus
Tábori Fanni 3. b 13. helyezés Jáksó Viktória
Mezei Sándor 3. b 26. helyezés Jáksó Viktória
Fancsali Péter 3. b 37. helyezés Jáksó Viktória
Hunyi Barbara 3. b 42. helyezés Jáksó Viktória
Sárközi Hanna 4. b 17. hely                  Vajda Ágnes
Gera Bazsó 4. b  26. hely                  Vajda Ágnes

Bendegúz Tudásbajnokság matematikaverseny
matematikaverseny (országos)

A versenyző neve Osztály Helyezés    Felkészítő pedagógus
Süveg Janka 2. a 21. hely     Vajdáné Bárdi Magdolna

Iskolán kívüli sporteredmények 
Bácsvíz Kupa- Kecskemét

1.MCM Diamant Kupa-Kaposvár
2nd World Meeting of Young Finswimmers (Fiatal Uszonyos 
Úszók II. Világtalálkozója)- Kecskemét

A versenyző neve Osztály Helyezés Edző
Czérna Ramóna 4. a egy ezüst-, két bronzérem Kiss Tibor
Süveg Merse 4. b két ezüst-, egy bronzérem Kiss Tibor
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 VÁLYOGOSI HíREK
- A Kiszombori Sporthorgász Egyesület 2015. május 17-én, 
vasárnap rendezi meg a „VÁLYOGOS BAJNOKA I. forduló” 
horgászversenyét. A verseny előtt egyesületünk pontyte-
lepítést tervez.
Nevezni az alábbi kategóriákban lehet: felnőtt férfi, felnőtt 
női, ifjúsági-gyermek, csapat (2 fő) felnőtt férfi és női egyé-
ni: 3000 Ft. (Női kategóriát akkor indítunk, ha legalább 5 
hölgyjelentkező lesz, egyebekben a felnőtt/férfi kategóri-
ában nevezhetnek.  Ifjúsági-gyerek: 1.500 Ft csapat (2 fő): 
6.000 Ft.  Minden nevező egy adag ételt kap.  A versenyre 
5:45-től lehet  gyülekezni a halőrháznál. 
Díjazás: Felnőtt férfi: érem, valamint I. 12000Ft, II. 8000 Ft. 
III. 5000 Ft.
Felnőtt női: érem, valamint I. 12000 Ft, II. 8000 Ft, III. 5000 
Ft (csak 5 vagy több induló esetén) Csapat: érem, valamint 
I. 2x 6000 Ft, II. 2x 4000 Ft, III. 2x3000 Ft.
Ifjúsági-gyermek: érem, valamint I. 4000 Ft, II. 3000 Ft, III. 
2000 Ft.
A horgászverseny részeként főzőversenyt hirdetünk, a 
versenyre előzetesen bárki nevezhet egyénileg vagy cso-
portosan. A nevezési díj 2000 Ft, egy adagot kell biztosí-
tani a bírálók számára. A verseny során bármilyen ételt el 
lehet készíteni. További információk a kijelölt jegyváltó 
helyeken, valamint a 30/54-99-212 telefonszámon, illetve 
a valyogos.hu oldalon.

- A 2013-ban elfogadott CII. számú a halgazdálkodásról és 
a hal védelméről szóló törvény időközi tapasztalatai alap-
ján szükségessé vált a törvény egyes előírásainak módo-
sítása. A földművelésügyi miniszter előterjesztése alapján 
az Országgyűlés megtárgyalta a módosítást, és 2015. ápri-
lis 14-i ülésnapon nagy többséggel elfogadta azt.
A módosításról szóló 2015. évi XLVIII. törvény mellékelt 
szövege megjelent április 27-én a Magyar Közlöny 58. szá-
mában. A törvénymódosításban szereplő néhány fonto-
sabb szabályzás:

 • kereskedelmi célú halászati engedély a 2016-os naptári 
évre, valamint az azt követő naptári évekre nem adható ki.
• halvédelmi bírságot kockáztat, aki halfogásra alkalmas 
horgászkészséget horgászat során folyamatos felügyelet 
nélkül hagyja.
• a vak és gyengén látó személyek is mentesülnek az álla-
mi horgászjegy díjának megfizetése alól;
• a halastavi horgászatnak is lesznek rendeletben megha-
tározott szabályai.
• a halgazdálkodási vízterületen állami horgászjegy és 
fogási napló nélküli horgászat, valamint a fogási napló 
vezetése nélküli halfogás is jogosulatlan horgászatnak mi-
nősül.
• az állami horgászjegy elvételre kerül attól a személytől, 
aki a fogási naplóba rögzítendő fogás bejegyzését elmu-
lasztja, nem nyilvántartott vízen őshonos halakat tart meg.

- 04.16-án 2000, azaz kétezer darab előnevelt (4-6 cm) 
CSUKAIVADÉK  érkezett a tóba. A 41/2010. (II. 26.) Korm. 
rendelet 17 § alapján kérjük a tópartra kutyával kilátoga-
tókat, hogy kutyáikat pórázon vezessék, elkerülve ezzel a 
véletlen támadásokat, atrocitásokat.  Köszönjük!

- Éves vagy első féléves területi engedélyek értékesítése 
minden szerdán 15 - 16 óra között a HALŐRHÁZNÁL (Tó 
utca) vagy telefonon történt egyeztetés után (06 70/ 327-
8862, Oláh Sándor) a megbeszélt helyen és időben. (Saj-
nos a kiadás, a jogszabályi kötelezettségek miatt lassan 
halad. Türelmeteket köszönjük!)  

 MEGHíVÓ - ANGOL TÁBOR
Szeretettel hívunk régi és új érdeklődőket

a kiszombori angol ökumenikus táborunkba
2015. június 22-26-ig, kezdő és haladó csoportba.

Helyszín: Ady Endre Művelődési Ház
Kezdés: 9 óra, 13-ig tart

Program: napi 4 óra játékos angolozás szünetekkel             
Közben játék, éneklés, kézművesség, sport

Napi uzsonnát hozni kell, ebéd nincs

Hozzájárulás: 2.000 Ft / fő /hét
Testvéreknek kedvezmény.

Jelentkezés: 06 36 30 295 1091
Szervezők: Pongó Zsuzsa, Szlávikné Búzás Irén 

tanárnők
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HONISMERETI HÍREK

 HONISMERETI HíREK
A KÖZSÉGI GYERMEKNAPON a játszótéren a Kiss Mária Hortensia 
Honismereti Kör tagjai szeretettel várják a gyerekeket kis megle-
petésekkel. Keressétek a honismeretis faházat!

 HELYTÖRTÉNETI GYűJTEMÉNY
Helytörténeti Gyűjteményünk újabb adományozói: Kovács Ist-
ván, Hajzer Mihály, Kozma István. Köszönjük.

 KÖNYVVÁSÁR
Az elmúlt szombaton jótékonysági könyvvásárt tartottunk a 
gyermekek támogatására. 
A vásárra a Helytörténeti Gyűjtemény pincéjében volt lehető-
ség.
A könyveket felajánlók: Daróczi András, Nagy Katalin, Endrész 
Erzsébet, Papdi Mihályné, Balázs Lászlóné, Duruczné Ocskó Edit, 
Süliné Rácz Emőke.
Hálásan köszönjük a vásárlók adományát, melyet a gyermekek 
számára hasznosítunk.
Többen szívesen adnának még könyveket ilyen célra, talán meg-
ismételjük a vásárt a nyár folyamán.

 HONISMERETI TÁBOR
A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör várja a jelentkezőket a 
nyári honismereti táborába. 
A tábor témája: népi bútorok, bútorfestés.
Programja e körül a téma körül szerveződik sok-sok játékkal, ér-
dekes foglalkozásokkal, kis munkával, kirándulással.
Táborvezetők: Kovács Judit, Süliné Rácz Emőke, szervező: End-
rész Erzsébet, kivitelező a honismereti kör tagsága.
A tábor helyszíne: terv szerint az Ady Endre Művelődési Ház.
A tábor részvételi díja: 8000 Ft, amelyet az eszközellátásra hasz-
nálunk, ill. a kirándulás költségét is tartalmazza. (Kirándulás: 
Óföldeák, Szabadkígyós, Szentes, Hódmezővásárhely) Az egyik 
napon az étkezést a kör asszonyai sütés-főzésével biztosítjuk, 
más napokon hideg élelem, de a Rónay-kúriában  is megoldha-
tó az étkezés.

A tábor ideje: 2015. július 6-10.

Jelentkezési határidő: június 24-e. 

Szülőkkel megbeszélés június 26-án, pénteken 18 órakor az Ady 
Endre Művelődési Házban.

Jelentkezés módja: 30-499 8686-os telefonszámon, ill. a kzhonis-
meretikor@gmail.com levélcímen.

 ADÓJA 1%
Köszönjük az elmúlt évek 1 %-os felajánlásait, amiből kö-
zösségi, kulturális, hagyományápoló programjainkhoz 
kaptunk segítséget. Ilyenek voltak az elmúlt évben: télte-
metés busókkal, húsvétoló, tűzugrás, honismereti tábor, 
útvesztő, honismereti nap, adventi programok, Luca-nap.
Ha van lehetősége, kérjük, az idén is támogasson bennün-
ket. 
Adószámunk: 18479342-1-06
                        a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör  tagsága 

„KISZOMBORÉRT ALAPíTVÁNY”
Köszönjük eddigi támogatásaikat, és a „Kiszomborért 
Alapítvány” az idén is fogadja felajánlásaikat, ha szívesen 
támogatnák adójuk 1 %-ával a község környezetéért, mű-
emlékeiért, közösségi életéért ténykedő alapítványt.
Adószámunk: 19082930-1-06

a Kuratórium tagjai nevében Endrész Erzsébet

 OLÁH VERONIKA ALAPíTVÁNY
Oláh Veronika Alapítvány

A kedvezményezett adószáma: 18290763-1-06
Bankszámlaszám: 5680016-10014949-00000000

Kiszombor és Vidéke Takarákszövetkezet

Az alapítványunk célja:
A Kiszombori Dózsa György Általános Iskola kiemelkedő 
tanulmányi eredményt  elérő alsó tagozatos diákjainak tá-
mogatása. Támogatásunkkal a sikeres tanulmányok foly-
tatását segítjük. A tanulmányi versenyek nevezési díjához 
és egyéb költségeihez (utazás, szállás, eszközök beszer-
zése, stb.) való hozzájárulással, tanulmányi ösztöndíjak, 
tehetséggondozó táborok költségeinek támogatásával, 
anyagi hozzájárulással.  A támogatások odaítélésénél a 
tanuló szociális helyzetét kiemelten figyelembe vesszük. 
Támogatjuk a hitoktatást. 
Harmadik éve, tanév végén az alapítvány adományozza 
az összes jutalomkönyvet.

Az alapítvány céljainak elérése érdekében adományo-
kat gyűjt.

Kérem, támogassák adójuk 1%-ával alapítványunkat!
Süliné Rácz Emőke
kuratóriumi vezető

 KÖNYVTÁRI HíREK
KÖNYVVÁSÁR

A könyvtárból leselejtezett könyvek megvásárolhatók, 
100 Ft/db áron. A régi Rendőrség épületének garázsában 
várunk mindenkit szeretettel. A vásár megtekinthető nyit-
vatartási időben:

Hétfő: Zárva
Kedd-Péntek: 8:00 – 17:00

Szombat: 8:00 – 12:00
11

A februárban alsó tagozatosoknak meghirdetett honismereti 
versenyünkön szép számmal vettek részt tanulók, őket Vízhányó 
Mária és Kelemen Ágnes tanító nénik által készített feladatlapok 
várták.
Most érkeztünk el oda, hogy döntőben mérhetik össze tudásu-
kat Kiszomborról, Kiszombor történetéről. 
A nemes verseny helyszíne a Rónay-kúria, amelyet nagyon kö-
szönünk az étterem vezetőinek.
A verseny ideje pedig: 2015. június 5-e 14.30.
Szeretettel várjuk a versenyző gyermekeket.

 HONISMERETI TÁBOR



KISZOMBORI HÍRADÓ - XXIV.ÉVFOLYAM, 5.SZÁM

RENDEZVÉNYEK

Felelős kiadó: Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
Levelezési cím: 6775 Kiszombor, Szegedi u. 13.     
Lapzárta: 2015. május 7.     
Megjelenik: 1600 példányszámban     
Nyomda: S-Paw Bt. Üllés, Mező Imre utca 7.
Felelős vezető: Szabó Erik
Szerkesztőség: Börcsökné Balázs Márta, Dénes Andrásné, Endrész Erzsébet (korrektúra), 
Hegedűs Sándor (főszerkesztő), Károlyi Zoltán, dr. Kárpáti Tibor, Horváth Izabella, 
Nógrádiné Vígh Krisztina , Szabóné Vígh Erzsébet, Szabó Ágnes, Varga Attila

 IMPRESSZUM 

Nyitva tartás: 
Hétfőtől – Péntekig: 7 – 17 óráig
Szombaton:  7 - 12 óráig
Vasárnap:   7.30 – 11.30 Mobil: 06-20/364-8975

Zombori Gazdabolt
Kiszombor, József Attila u. 13.

VASÁRNAP IS NYITVA!
   
 - locsolótömlő, szivattyú
 - szórófej, öntözőpisztoly
 - fűnyíró,sövényvégó olló
 - alumínium és fa létra
 - lombtrágya, műtrágya
 - növényvédőszerek, gyomírtók
 - kasza, sarló, metszőolló
 - PB gázpalackcsere

      VASÁRNAP IS NYITVA!

 - hígító, ecset, csiszolóvászon
 - diszperzit, oldott mészfesték
 - takarófólia, zománcfesték
 - lakk lazúrfesték, színező
 - glett, gipsz, spakli
 - csemperagasztó, keverőszár
 - telefon online feltöltés 
(Telenor, T-mobile, Vodafone)

12


