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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSEIRŐL RÖVIDEN 2015. július 29. napján tartott rendkívüli ülésen a képviselő-tes-
tület a döntési javaslatok napirend keretében
- döntött arról 
• figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 74. § (6) bekezdésére, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkára 
38227/2015/KOIR ügyiratszámú, miniszteri döntésről szóló érte-
sítésében, valamint a Képviselő-testület 105/2015.(V.26.) KNÖT 
határozatában foglaltakra, hogy 2015. szeptember 1-je és 2019. 
augusztus 31-e közötti időszakra a köznevelési intézmény mű-
ködtetésével összefüggő költségvetéshez megfizetendő 2.000 
ezer Ft havi hozzájárulás összegét elfogadja, valamint az ön-
kormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek 
terhére a saját tulajdonában álló – az állami intézményfenntartó 
központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak 
ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon állami intézmény-
fenntartó központ általi működtetéséhez megállapított hozzájá-
rulás megfizetését vállalja,
• a Makói Extrém Sportegyesület, mint szervező kérel-
mére és részére a 2015. augusztus 9-én megrendezésre kerülő 
Kiszombori Roncsderbihez biztosítja az Önkormányzat tulajdo-
nát képező rendezvénysátort azzal a feltétellel, hogy a szerve-
ző köteles a használatba adásra kötött külön megállapodásban 
meghatározott feltételeket teljesíteni, különös tekintettel a sá-
tor felállítására, szétszerelésre, tisztántartásra, őrzésre és a károk 
megtérítésére vonatkozóan, valamint
• az önkormányzati tulajdonú, Kiszombor, Szegedi u. 5. 
szám alatti játszótér területén, valamint az 1462 helyrajzi számú 
sporttelepen térfigyelő kamerarendszer kiépítésével egyetért, 
felkérte a polgármestert, hogy a meglévő árajánlaton felül kér-
jen több vállalkozótól árajánlatot a kamerarendszer kiépítésével 
kapcsolatban.

A képviselő-testület 2015. augusztus 25. napján tartotta soros 
ülését, melynek keretében első napirendként elfogadta a pol-
gármesteri jelentést.
A rendelettervezetek, döntési javaslatok napirendben
- megalkotta a tanév, nevelési év kezdetének, valamint az intéz-
ményi gyermekétkeztetés díjának támogatásáról szóló önkor-
mányzati rendeletét;
- módosította 
 • az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 1/2015.
(II. 25.) önkormányzati rendeletét,
 • az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
17/2014. (X. 22.) önkormányzati rendeletét,
 • a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 10/2015.(V. 
27.) önkormányzati rendeletét, továbbá
 • az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II. 
25.) önkormányzati rendeletét;
- döntött arról, hogy 
 • az önkormányzat tulajdonában lévő földek bérleti díját a 
2015/2016-os gazdasági évre 2  Ft/m2/év összegben állapítja 
meg;
 • egyetért azzal, hogy a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálko-
dási Társulás a KEOP-1.1.1/C/13-0004. számú pályázatának meg-
valósítása érdekében ÁFA finanszírozás biztosítására vonatko-
zó kölcsönszerzés keretösszege 150.000.000 Ft-ról maximum 
460.000.000 Ft-ra kerüljön módosításra, a hitelösszeg banki 
költségének és kezességvállalási díjának Kiszombor településre 
vonatkozó összegét, 78.477 Ft-ot az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében eredeti előirányzatként biztosítja;
 • a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által be-
adott KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 pályázat kapcsán felmerült, 
Kiszombor településre vonatkozó önerőt, 23.808 Ft-ot és a nem 
támogatott önerőt, 4.252 Ft-ot az Önkormányzat 2015. évi költ-
ségvetésében eredeti előirányzatként biztosítja;
 • a Kiszombori Polgárőr Egyesület részére a járőrszolgálat előtti 
adminisztráció elvégzésére és a felszerelések tárolására az ön-
kormányzati tulajdonú Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 9. számú 
épületben a nagyobb alapterületű, fűthető helyiséget biztosítja 
ingyenesen (volt ruhabolt) 2015. szeptember 1. napjától;
 • egyetért a „Határmenti Tekerés” szabadidős kerékpáros telje-
sítménytúra résztvevőinek Kiszomboron történő fogadásával, 
melyhez legfeljebb 50 ezer forint összeget biztosít üdítő, ás-
ványvíz, sütemény megvásárlására;
 • tudomásul veszi a Határbástya Kft. étel- és italajánlatát a 2015. 
évi Kiszombori Közösségi Napok rendezvény szeptember 18-20-
ai napjaira vonatkozóan;
 • a 2015. szeptember 18-20. napján megrendezésre kerülő Ki-
szombori Közösségi Napok meghívójának tartalmával egyetért.
Harmadik napirendi pont keretében tájékoztatót fogadott el az 
Önkormányzat 2015. évi költségvetés első félévi helyzetéről.
Az utolsó napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalta a kép-
viselő-testület.
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A KÖZÖSSÉGI NAPOK 2015 DÍJAZOTTJAI
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
157/2015.(VIII. 25.) KNÖT határozatával ezúton fejezi ki elismeré-
sét és köszönetét Decsiné Oláh Zsuzsannának az iskolarendőri 
tevékenysége során az iskolás és óvodás gyermekek számára a 
biztonságos közlekedés érdekében kifejtett oktatói tevékenysé-
géért.

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
159/2015.(VIII. 25.) KNÖT határozatával ezúton fejezi ki elisme-
rését a Kiszombori Sporthorgász Egyesületnek a színvonalas 
munkáért, amit a Vályogos-tó és környezete folyamatos rend-
ben tartása érdekében végez, egyúttal megköszöni azt az áldo-
zatos tevékenységet, amellyel az Egyesület hozzájárult Kiszom-
bor nagyközség hírnevének öregbítéséhez, a változatos és nívós 
programok megszervezésével és megvalósításával segítette a 
helyi közösség szerveződését, a szabadidő kulturált eltöltését.

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te 158/2015.(VIII. 25.) KNÖT határozatával ezúton fejezi ki elis-
merését a kiszombori Napraforgó Idősek Klubjában működő 
Kiszombori Nótafák és Fürgelábak tánccsoport részére az Or-
szágos Nyugdíjas KI-MIT-TUD döntőjében elért arany fokozatért, 
egyúttal megköszöni azt az áldozatos és színvonalas munkát, 
amellyel hozzájárultak Kiszombor nagyközség hírnevének öreg-
bítéséhez.

A Képviselő-testület külön köszönetét fejezi ki Darvas Irénnek a 
siker érdekében kifejtett tevékenységéért.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának célja, hogy 
enyhítse az óvodába és iskolába járó gyermeket nevelő 
családok anyagi terheit, valamint a szülőket arra ösztö-
nözze, hogy a kiszombori óvodába és iskolába írassák be 
gyermekeiket, ezzel biztosítva az intézmények működé-
séhez szükséges létszámot. Ennek érdekében megalkotta 
a tanév, nevelési év kezdetének, valamint az intézményi 
gyermekétkeztetés díjának támogatásáról szóló 16/2015.
(VIII.26.) önkormányzati rendeletét.

1. A tanév és a nevelési év kezdésének támogatásában 
részesíti az önkormányzat: azon szülőt, gondviselőt vagy 
más törvényes képviselőt (a továbbiakban: szülő), akinek 
a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem ha-
ladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb ösz-
szegének 500 %-át (142.500 Ft/fő) és 

a) óvodáskorú gyermeke a Kiszombori Mikrotérség Karát-
son Emília Napköziotthonos Óvodába jár, 

b) általános iskolás korú gyermeke a Kiszombori Dózsa 
György Általános Iskola tanulója,

c) az általános iskolás tanuló vagy az óvodás a kiszom-
bori intézményektől eltérő intézménybe jár és a szülő a 
Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs 
Bizottság által kiállított szakvéleménnyel igazolja, hogy a 
gyermek integráltan nem nevelhető vagy foglalkoztatha-
tó, a gyermekét sajátos nevelési igénye, fogyatékossága 
miatt a település intézményében ellátni nem tudják, 

d) gyermeke általános iskolai tanulmányait befejezte, de 
közoktatási intézmény nappali tagozatán tanul, és családi 
pótlékra jogosult.
A szülő a tárgyév szeptember 30-ig nyújthatja be kérelmét 
és nyilatkozatát a család egy főre jutó nettó jövedelméről. 

Az iskolai oktatási év kezdetére megállapított támogatás 
mértéke 8.000 Ft/ gyermek. 
Az óvodai nevelési év kezdetére megállapított támogatás 
mértéke 5.000 Ft/gyermek.

A tanév, nevelési év kezdetének támogatása természet-
beni támogatás formájában fogyasztásra készétel, ruhá-
zat, valamint tanszer vásárlására felhasználható utalvány 
(gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány) formájában kerül 
kifizetésre a jogosult szülő részére.

2. Az intézményi gyermekétkeztetés díjának támogatásá-
val az önkormányzat azon gyermeket nevelő családokat 
támogatja: a szülő saját háztartásában gyermekintézmé-
nyi ellátást igénybe vevő kiskorú gyermeket vagy olyan 
fiatal felnőttet nevel, aki középfokú oktatási intézmény 
nappali tagozatán tanul, a család nem rendelkezik va-
gyonnal, és az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem 
haladja meg az öregségi nyugdíjminimum összegének 
200 %-át (57.000 Ft/fő).

A gyermekétkeztetési támogatást a szülő kérelme alapján 
a tanév idejére (maximum 10 hónap), de legfeljebb a ké-
relem benyújtását követő hónap első napjától kell meg-
állapítani.

A gyermekétkeztetési támogatás havi összege
 - gyermekenként 3.000 Ft/hó, amennyiben normatív ét-
kezési kedvezményben a gyermek nem részesül,
 - gyermekenként 1.500 Ft/hó, ha a gyermek 50 %-os nor-
matív étkezési kedvezményben részesül. 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete módosította az egyes pénzbeli és természet-
beni ellátásokról szóló 1/2015.(II.25) önkormányzati ren-
deletét. 

Települési támogatásként nyújtott gyógyszertámogatás-
ra jogosult az a kérelmező jogosult

a) akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövede-
lem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 210%-át 
(59.850 Ft/fő), 70. életévét betöltött kérelmező esetén 
230%-át (65.550 Ft/fő), egyedülálló esetén pedig a 250%-
át (71.250 Ft/fő) nem haladja meg,

b) valamint a háziorvos vagy kezelőorvos által igazolt havi 
rendszeres gyógyszerköltsége a 4.000 Ft-ot eléri,

c) és közgyógyellátási igazolványra nem jogosult.
A támogatásokról részletes tájékoztatást kaphatnak a Ki-
szombori Polgármesteri Hivatal szociális igazgatási ügy-
intézőjétől, valamint a kérelmek benyújtására is ott van 
lehetőség.

 SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI HELYI RENDELETEK VÁLTOZÁSAI 
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BÖLCSŐDEI HÍREK

 NYÁRI ÉLET A BÖLCSŐDÉBEN 
A nyári élet, a napirend megszervezése kicsit szabadabb a 
bölcsődében is. A tervezett játékos kezdeményezések helyett a 
spontán, alkalomszerű játékoké a főszerep. Nagyobb hangsúlyt 
kapnak az udvari, nagymozgásos játékok. Próbáljuk a nyár örö-
mét a bölcsődében is biztosítani a gyerekeknek. 
A labdázás, csúszdázás mellett a nagy melegben jó móka a víz-
zel való játszás, ehhez fontosak a pancsolás kellékei / vízimalom, 
locsoló, kisvödör, kishajók/.
 Az árnyékban való hűsölésnél fokozottan ügyelünk a folyadék-
pótlásra.  Akinek kedve van, időnként szappanbuborékot is ker-
gethet. A kicsik számára azonban a motorozás, a labdázás, ho-
mokozás, csúszdázás megunhatatlannak számít. 

 BúCSú A BÖLCSŐDÉTŐL!
 „Búcsúzásra üt az óra, elindulunk szépen sorban
 a félútról visszanézünk, ez volt, ami kedves fészkünk.
 Köszönjük, hogy szeretettel gondoztatok, neveltetek, 
 ígérjük, hogy szót fogadunk, kis szívünkből búcsút mondunk.”

Ebben az évben is eljött a búcsúzás ideje: az óvodába menő 
gyermekeink 2015 augusztus 29-én elbúcsúztak bölcsődénktől.
Sokan közülük még csecsemőként, tipegőként kerültek a bölcső-
débe.
Voltak, akik kicsit félénken, sírva lépték át a bölcsőde kapuját, 
mostanra már bátran, óvodaérettként indulnak tovább az élet 
útján.
Kívánunk ezeknek a gyerekeknek jó egészséget, sok örömet és 
minden jót az óvodai élethez.
Szeretettel gondolunk rátok mi, a bölcsőde dolgozói.
Akik búcsúznak:  
  Szilágyi Gergő
                               Naszradi Botond
                               Simon Szaffi Luca
                               Cseh Zsófi
                               Dorogi Milán
                               Fudala Hanna
                               Farkas Marcell
                               Kökény Kálmán
                               Nagy Laura 
                               Terhes Viktória
                               Patály Linett
                               Simeonoff Vivien
                               Sárkány Benett
                               Rácz Anna Zita
                               Pálfi Amira

Kiszombor, 2015. augusztus 11. 
                                                  Dénes Andrásné                 
                                                                                bölcsődevezető
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ÓVODAI HÍREK

 OVIS HÍREINK „Itt van az ősz, itt van újra…”- mondja a költő, s 
lám, valóban elmúlt a nyár, újra elkezdődött az 
óvoda. Az eltelt időszakban megszépült intéz-
ményünk kívül, belül. A pedagógiai munkát se-
gítők (dadusok) szorgalmas kezei által megtör-
tént a nagytakarítás, a játékok, bútorok, mosdók 
fertőtlenítése, hogy szeptemberben szép, tiszta 
csoportszobákkal indulhasson a 2015/16-os ne-
velési évünk.
újra kezdetét veszi a reggeli koránkelés, az „ipar-
kodás” és az új kisgyermekek befogadása. Ekkor 
minden a törődésről, a bizalommal teli légkör 
kialakításáról szól szülő – gyermek – nevelők 
között. Akik nem jártak bölcsődébe, azoknak kis-
sé nehezebb ez a korszak, hiszen semmiféle ta-
pasztalatuk nincs még az intézményi nevelésről. 
Szeretnénk, ha a gyermekek biztonságban érez-
nék magukat új környezetükben, mert csak ez-
által tudnak megnyugodni. Az anya – gyermek 
elválásának, leválásának időszakában a nevelők 
a fokozatosság elvét tartják szem előtt, vagyis az 
előzetes családlátogatás, megbeszélés után, a 
gyermek igényeit figyelembe véve, mindennap 
a picik egyre többet tartózkodnak anya nélkül a 
csoportjukban. 
A reggeli sírás természetes, nem kell megijedni, 
mert ez egy fontos érzést kifejező megnyilvánu-
lás, ami a későbbiekben alábbhagy. 

A befogadást azzal segítjük, hogy az otthonról 
hozott plüss játékaikat behozhatják. Ringatók-
kal, simogató, illetve ölbeli játékokkal próbáljuk 
a kicsik bizalmát elnyerni, szorongásukat oldani. 
A társak sokat segítenek ilyenkor, hiszen nekik 
már vannak óvodás tapasztalataik. Vigasztalják, 
játékba hívják újonnan érkező pajtásaikat, ezzel 
is segítik a csoportban már kialakult szokásrend-
szer elfogadását. Minden gyermek más otthoni 
környezetből, más szociális hátérrel érkezik óvo-
dánkba. Nem szabad tehát összehasonlítgatni 
őket egymással, mert minden gyermek egy ön-
álló személyiség.
Végezetül meg kell még említenünk azt a saj-
nálatos tényt, miszerint a nyáron megrongálták 
az intézményünk melletti játszótér kútját. A kút 
nemcsak az óvodások szomját oltja a nagy nyári 
melegben, hanem minden kiszombori lakosét. 
Az Önkormányzat és a „Mosolygó Gyermekar-
cok Alapítvány” közös összefogásának köszön-
hetően a kút helyreállítása megtörtént. Ezúton 
is szeretnénk megkérni minden kiszomborit, 
hogy vigyázzunk együtt a közös értékeinkre!
Színes, sikeres nevelési évet kívánunk minden-
kinek!
        
Balázs Tímea (óvónő)

A TESZTÜZEM FÁZISÁBA
PROJEKT   

Makó és térsége ivóvízminőség-javító Projekt 
elkészült, így kezdetét vette a tesztüzem, 

Ebben az időszakban folyamatos vízmintavétel történik,
mintavétel eredménye, sikeresnek nyilvánított 
Népegészségügyi Osztálya felügyeli. A sikeres tesztüzemet követ
Az ivóvíz szolgáltatásban az átállási folyamat nem okoz problémát.

A projekt célja az egészségre ártalmas anyagok kisz
technológiai fejlesztések révén val
megvalósul az Európai Unió által elvárt, a meghatározott határértékeknek megfelel
biztosítása. A projekt a térség mind a 

A TESZTÜZEM FÁZISÁBA ÉRT AZ IVÓVÍZMINŐ

javító Projekt (KEOP-1.3.0/09-11-2011-0025) technológiai rendszere 
elkészült, így kezdetét vette a tesztüzem, amely várhatóan egy hónapot vesz igénybe.

szakban folyamatos vízmintavétel történik, amennyiben tíz egymást követ
eredménye, sikeresnek nyilvánított a tesztüzem. A folyamatot a Csongrád Megyei Járási Hivatal 

Népegészségügyi Osztálya felügyeli. A sikeres tesztüzemet követően hálózatra bocsátják a tisztított vizet. 
Az ivóvíz szolgáltatásban az átállási folyamat nem okoz problémát.

zségre ártalmas anyagok kiszűrése az ivóvízből, amely els
technológiai fejlesztések révén valósul meg. A program lezárását követően
megvalósul az Európai Unió által elvárt, a meghatározott határértékeknek megfelelő

mind a tizenhét települését érinti.  

ÉRT AZ IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ 

technológiai rendszere 
mely várhatóan egy hónapot vesz igénybe.

amennyiben tíz egymást követő napon negatív a 
a tesztüzem. A folyamatot a Csongrád Megyei Járási Hivatal 

en hálózatra bocsátják a tisztított vizet. 

mely elsősorban összetett 
Makón és térségében 

megvalósul az Európai Unió által elvárt, a meghatározott határértékeknek megfelelő, egészséges ivóvíz 

KÖZÉRDEKŰ HÍREK

5



KISZOMBORI HÍRADÓ - XXIV.ÉVFOLYAM, 8.SZÁM

ISKOLAI HÍREK

Szeptember 1. országszerte, így iskolánkban is, a 
tanévkezdés ideje. Bár nem mindenki ismeri be, de 
a diákok várták a kezdést. Hagyományosan, az első 
tanítási nap előtt este 6 órakor kedves kis 
versösszeállítással indult a műsor, melyet a legifjab-
bak mutattak be szüleik nem kis büszkeségére. Az 
aktualitások után következett az elsősök iskolássá 
avatása. Ötödikes társaik segítettek az „ígéret” szöve-
gét elmondani, majd megkapták az elsősöknek járó 
jelképes iskolai ajándékot. A meleg ellenére minden-
ki pozitívan, jókedvűen tért haza: MEGKEZDTÜK!
Lassan kezdjük megszokni, hogy minden évben 
néhány új kolléga kezdi nálunk az évet. Jelenleg 
négyen töltik gyermekgondozási szabadságukat 
otthon, s helyettük határozott időre alkalmaztunk 
pedagógusokat. A kezdő gyermeklétszámunk 326 
fő, őket 37 pedagógus tanítja. Technikai létszámunk 
9 fő. Az idei esztendő sok munkát, feladatot és ren-
dezvényt tartogat. A továbbiakban néhány fontos 
dátumot szeretnék leírni, mellyel remélem, sikerül 
minden családnak segíteni az előttünk álló év szer-
vezésében. Őszi szünet 2015. okt. 26-tól 30-ig tart. A 
szünet előtti utolsó tanítási nap okt. 22. csütörtök, a 
szünet utáni első tanítási nap november 2. hétfő. Is-
kolabál: november 21. szombat. A téli szünet 2015.
december 21-től december 31-ig tart. A szünet előtti 
utolsó tanítási nap december 18. péntek, a szünet 
utáni első tanítási nap 2016. január 4. hétfő. A tanítá-
si év első fele január 22-ig tart.  A tavaszi szünet 2016. 
március 24-től március 29-ig. A szünet előtti utolsó 
tanítási nap március 23. szerda, a szünet utáni első 
tanítási nap március 30. szerda. Fontos megjegyezni, 
hogy a miniszteri rendelet által elrendelt munkanap 
áthelyezést a nevelési-oktatási intézményekben is 
alkalmazni kell. Természetesen helyi döntés alapján 
lehetőség van e napokon tanítás nélküli munkanap 
tartására, illetve tanítási szünet elrendelésére. Erről 
minden családot időben értesíteni fogunk. Az iskolai 
év utolsó tanítási napja 2016. június 15. szerda.
Szeptembertől mind a nyolc évfolyamon heti 5 test-
nevelés órája lesz a tanulóknak. 1-3.-ig illetve 5-7. év-
folyamig órarendbe illesztve tanulják az erkölcstant 
vagy a hittant. A szülői döntések egy évre szólnak, 
melyeken legközelebb 2016. májusban lehet mó-
dosítani. Térítésmentes tankönyvellátásban az 1-3. 
évfolyamosok voltak jogosultak, valamint továbbra 
is biztosított volt a rászorultság alapján járó ingye-
nes tankönyvellátás. Már ötödik éve az iskoláztatási 
támogatás a gyermek rendszeres iskolába járásának 
feltételével folyósítható. 50 igazolatlan mulasztás 
esetén az iskola igazgatója jelzést küld az Magyar 
Államkincstárnak, és kezdeményezi az iskoláztatási 
támogatás szüneteltetését. 

A 16 év alatti gyermek védelembe kerül, s a szüne-
teltetés időtartamára járó összeget visszamenőleg 
nem kaphatják meg akkor sem, ha a tanuló ismét jár 
iskolába. Továbbra sem érdemes tehát igazolatlanul 
hiányozni.
Az idén is segíteni szeretnénk a hetedikes, nyolca-
dikos diákoknak az útravaló illetve az út a középis-
kolába programokkal, pályázatokkal. Minden olyan 
rendezvényt meglátogatunk, melyek szakmákat és 
középiskolákat mutatnak be. 
5.6.7. évfolyamon matematikát, magyart és angol 
nyelvet tanítunk 10 fős csoportokban, hogy az itt 
megtanult alapok bármely középiskolának biztos 
alapjait képezhessék. A csoportbontás nem ismeret-
len az alsó tagozaton sem, továbbra is a gyakorló órá-
kat kiscsoportban tartjuk. Ebben az évben is ellátjuk 
a sajátos nevelési igényű tanulóinkat és azokat, akik 
hirtelen növekedésük vagy tartáshibájuk miatt ellá-
tásra szorulnak. Segítséget nyújtunk beszédhibás, 
beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel 
küzdő tanulóinknak is. A művészeti iskola gitár, zon-
gora, dob, fa- és rézfúvós, néptánc- és rajz tanszakon 
várja növendékeit. Délutánonként felzárkóztatás, 
egyéni fejlesztés és tehetséggondozás várja a tanu-
lókat. Természetesen a sportszakkörök, énekkar, a 
nyolcadikosok középiskolai felkészítői, informatika 
és alkotó szakkör, tanulószoba a gyermekek hasznos 
délutáni eltöltését célozzák. Programjainkat úgy ter-
vezzük, hogy a kedves szülők jó néhányba betekin-
tést nyerjenek, és maguk is résztvevői lehessenek. 
Kérem Önöket, éljenek ezzel a lehetőséggel! Két ala-
pítványunk: „Oláh Veronika” és „A Kiszombori Diáko-
kért Alapítvány” segít a gyermekek jutalmazásában, 
ösztöndíjazásában. Nagy megnyugvás, hogy iskola-
rendőrünk Decsiné Oláh Zsuzsa az év eleji közlekedés 
biztonsági felvilágosítástól kezdve, az egész éven át 
tartó odafigyeléssel és azonnali elérhetőséggel segíti 
munkánkat. Segítségével továbbra is jó kapcsolatot 
ápolunk a rendvédelmi szervekkel. Minden fontos 
információt, havi részletes programjainkat figyelem-
mel kísérhetik az újságban, honlapunkon (kziskola.
sasip.hu) és facebook  (https://www.fabook.com/
kziskola?fref=ts) oldalunkon.
Minden kedves családnak, diáknak és iskolai dolgo-
zónak, segítőnknek, partnereinknek sikeres tanítási 
évet kívánok!

    Szabóné Vígh Erzsébet 
      igazgató

 ISKOLAI HÍREK 
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KISZOMBORI SZOCIÁLIS és GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY-HÍREK

 JÁTSZÓHÁZ 
A Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2015 
augusztusában játszóházat szervezett, mint minden év-
ben, általános iskolás gyermekek részére.
Nyári foglalkozásaink keddi és csütörtöki napokon, ösz-
szesen 6 alkalommal kerültek megrendezésre, délelőtti 
elfoglaltságot adva a résztvevő gyermekeknek.
Alkalmanként 25 gyermek vett részt programjainkon, me-
lyek a következők voltak:
 • 2015. augusztus 4.  Ismerkedési nap kézműves- fog-
lalkozással egybekötve.
 • 2015. augusztus 11.  Pogácsasütés a Napraforgó dő-
sek klubjának közreműködésével.
 • 2015. augusztus 13.  Lovaglás a Szalay- lovastanyán.
 • 2015. augusztus 18.  Szellemi vetélkedő és társasjáték 
nap.
 • 2015. augusztus 25.  Sportnap játékos vetélkedővel.
 • 2015. augusztus 27.  Egészségnap, a testi és lelki 
egészségmegőrzés, egészséges életmódra nevelés jegyé-
ben.

Játszóházunkat hagyományosan az iskolai nyári napközi 
után (mely 2015. június 29-től július 31-ig tartott) rendez-
tük meg.
A szociális nyári étkeztetésben részesülő gyerekek a nyári 
napközi ideje alatt helyben fogyaszthatták vagy elvihet-
ték az ebédet. A meleg élelem kiosztását a nyár folyamán 
a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkatársai fel-
ügyelték. 

 A KLUBBAN 
A „Napraforgó” idősek klubjában szívesen töltjük szaba-
didőnket. A tornától, a mórahalmi fellépéssel egybekötött 
fürdőzéstől fizikailag, az „agytornás programoktól” szelle-
mileg, a találkozás örömétől lelkileg is feltöltődve térünk 
haza otthonainkba. Még a  nyári hőségben is zajlottak a 
szokásos ének-és táncpróbák. Elismerés illeti meg azon 
társaimat, akik megjelentek. Egy-két esetben fordult elő 
„igazolt távolmaradás”. Nagy szorgalommal, kitartással 
igyekszünk eddig szokatlan területeken helytállni, hiszen 
aktív éveinkben nem volt lehetőségünk színpadra állni, 
kipróbálni magunkat a nagyközönség előtt. Már egyre 
bátrabban mozgunk a pódiumon, nem riadunk meg ezen 
kihívásoktól sem. A gyakori fellépések eredménye kezd  
megmutatkozni a Ki mit tud?-ok, minősítők egyre jobb 
eredményében.
Immár hagyomány, hogy együtt ünnepeljük  évente egy 
alkalommal, mindenki születés-és névnapját. Augusztus 
13. napján az udvaron bográcsban főtt a krumplistarho-
nya, és mint mindig, lelkesen készültünk az ünnepségre. 
Desszertként az általunk készített édességek és sós cse-
megék kerültek az asztalra. A sütemény, kávé és hangu-
latos beszélgetés mellett megszólalt a régen áhított élő 
zene. Elhangzott a „Happy Birthday” és az „Egy szál ha-
rangvirág” – élővirág helyett. Ezután pedig szédületes 
mulatozásba kezdtünk, mindannyian roptuk a táncot.
Jó hangulatban telt a délután és az este, szemmel látha-
tóan mindenki jól érezte magát, ettől a mozgástól is kelle-
mesen elfáradtunk.

 úJ MUNKATÁRS 
„Jól csak a szívével lát az ember,  ami igazán lényeges  az a 
szemnek láthatatlan” (Saint-Exupéry)
Szívesen veszek részt jótékonysági feladatokban. Kedvenc 
elfoglaltságaim közé tartozik a természetjárás és a túrázás 
is. A művészeteket szemlélőként kedvelem. Országos sakk 
versenybíró vagyok.

A megszerzett ismereteim felhasználásával segítem a 
Gyermekjóléti Szolgálathoz forduló klienseinket. Arany Já-
nos szavait mindig szem előtt tartom:   
„Legnagyobb cél pedig itt-e földi létben 
 Ember lenni mindig, minden körülményben.”
Bízom abban, hogy tevékenységemmel, munkámmal 
hozzájárulhatok a kiszombori gyermekek jólétéhez. Kö-
szönöm szépen a bemutatkozás lehetőségét.

  Tisztelettel: Kohut Amália családgondozó

Személyi változás 2015. július 24. napjától a gyermekjóléti 
szolgálatnál 
Kohut Amália családgondozó személyében

Szakmai tapasztalataim:
Ózdon Családgondozóként, Berentén intézményvezető-
ként adósságkezelési tanácsadóként is tevékenykedtem. 
Sajószentpéteren és Edelényben mentálhigiénés szakem-
berként, valamint az idősek otthonában és a fogyatékosok 
otthonában. Szakoktató, ágazati könyvelő és ágazatveze-
tő Egerben.
Tanulmányaim:
Debreceni Egyetemen Okleveles Szociálpolitikusként, a 
Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán Mentálhigi-
énés szakemberként, Gödöllői Agrártudományi Egyete-
men szervező üzemmérnöki diplomát szereztem.
Munkám, feladataim végzése során sokszor felidézem 
magamban a következő sorokat: 
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 ÉLMÉNYEKET GYűJTS, NE TÁRGYAKAT! - AVAGY: TORONTÁL KALANDTúRA KISZOMBORON ÉS KÖRNYÉKÉN 
újra kalandozhattak Kiszomboron a vállalkozó kedvűek. Július 
26-án (vasárnap) reggel 7 órakor 5-5 fős startra kész kerékpáros 
csapatok gyülekeztek az útvesztő mellett, ahol már izgalommal 
és felkészülten várták őket a Kiszombori Szabadidős és Termé-
szetbarát Egyesület tagjai és támogatói.  Még az időjárás is ked-
vezett ezen a napon egy jó kis 20 km-es kerékpáros csapatjáték-
hoz. 
A gyors regisztrációt és eligazítást követően 9 csapat indult el a 
II. Torontál kalandtúrán a vándorkupa elnyeréséért, no és per-
sze, a sok jó élmény reményében. A „Csonti Brigád”, a „Minden 
lében 5 kanál”, az „újoncok”, a „Harántcsíkolt izomszövet”, a 
„Bazári Majmok Akciócsoport”, a „Makói Mozaik”, a „Tekergők”, 
a „Barbi és a babyk” és az „Ezüstnyilak”  frappáns csapatnévvel 
regisztrált vidám kedvű társaságok csatakiáltással is készültek 
a kalandtúrára, melyet mind a 9 állomáson elzenghettek, még 
mielőtt a testet-szellemet megpróbáló feladatoknak nekifogtak. 
A próbán teszteltük az ügyességet, a bátorságot, a gyorsaságot, 
a csapatszellemet és a vidámságot is. Volt népi játékos feladat, 
kerékpáros sprintszakasz, átcsúszás a Maros fölött, íjászat, lövé-
szet, kerékpáros ügyességi- és közlekedési próba, szellemi totó, 
„mentés másként” - vízi csónakos kihívás és „traktrollkodás”.
 Ebben az évben a Makói Mozaik csapatának sikerült a legtöbb 
pontot szereznie, így ők vihették haza a vándorserleget. De egyik 
csapat sem tért haza üres kézzel, sok-sok értékes ajándékot 
oszthattunk ki felajánlóinknak köszönhetően. Pl.: családi fürdő-
belépőt, mozi belépőket, vacsora, illetve italkupont, finom bor 
és egyéb ajándékcsomagokat. Külön örömünkre szolgált, hogy 
a játékosok között mindenféle korosztály részt tudott venni (a 
legifjabb egy óvodás kisleány volt), illetve, hogy családok, baráti 
társaságok tölthették el így, együttjátszva ezt a napot. A hasunk 
sem maradt ám üresen; finom pogácsa, víz, üdítő pótolta menet 
közben az elvesztett energiát a frissítőpontokon, majd a célba 
érést követően gulyással tölthettük meg azt. Ám, ahogy a cím 
is elárulja, a legértékesebb és legmaradandóbbak mindenki szá-
mára az élmények, melyekkel úgy vélem, ezen a délelőttön gaz-
dagodhatott minden jókedvű résztvevő; úgy a játékosok, mint a 
kalandtúrát lebonyolító szervezőtársaim is. 

Akik nélkül a II. Torontál Kalandtúra nem jöhetett volna létre:
Fő szervező: Kiszombori Szabadidős és Természetbarát Sporte-
gyesület tagsága és támogató barátai

Támogatók:
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata, 
Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör,
KLIK Makói Tankerülete, 
Kiszombori Dózsa György Általános Iskola, 
Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft., 
Makói Kalandpart, 
Makói Hagymatikum Gyógyfürdő, 
Makói Mozi,
Makói Mozaik, 
Maros Kara Tíz, 
Puszta Tüzének Őrzői,
Kiszombori Polgárőr Egyesület,
Határbástya Kft.
Kerékpárudvar 2005 Bt.
Infúzió söröző
Decsiné Oláh Zsuzsanna,
Pósa László,
Sákovics József, dr. Decsi Róbert,
Gazsi Gábor,
Borvilág - Hegyes István,
Hajzer Mihály és Badics István,
„Szasza büfé”  
  
Köszönjük az együttműködést! 
A résztvevő csapatok többsége reménykedve várja, hogy a To-
rontál Kalandtúra folytatódjon. Legyen meg az akaratuk! 
      

     Némethné Gabi, 
              az egyesület titkára

 JELENTKEZZEN POLGÁRŐRNEK
Szeretne biztonságosabb környezetben élni? Tegyen érte!

JELENTKEZZEN POLGÁRŐRNEK!  

Magyarországon a Polgárőrség 25 éve járul hozzá közrend és közbiztonság megszilárdításához, a bűnözés megelőzé-
séhez. Az Országos Polgárőr Szövetség és tagszervezetei stratégiai partnerei a Rendőrségnek, a Katasztrófavédelemnek
a települési önkormányzatnak és más, a közrend fenntartásában szerepet játszó rendészeti szervnek. A Polgárőrség 
kormányzati támogatásban részesül, tevékenységét törvény szabályozza, tagjait a közfeladatot ellátó személynek járó 
kiemelt védelem illeti meg.

Ha szeretne a közvetlen lakó és szociális környezetének érteket adó önkéntes munkát végezni,
lépjen be Polgárőrségbe.  Nálunk az érettségihez szükséges 50 órás közérdekű munkát is 
el lehet végezni ifjúsági polgárőrként. Több középiskolával van együttműködési szerződésünk. 

  Jelentkezni:
 Kiszombori Polgárőr Egyesület
   Telefon:  06 - 30/ 464 - 35 – 89
 
  Fogadóóra:   minden szerda   1800 - 1900    
  Kiszombor, Nagyszentmiklósi utca 9.
    (Régi művelődési házban)
                                                                  Együtt a közbiztonságért.
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- Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2015. szeptember 18-án a Közösségi napi ünnepségen a Kiszombori Sporthorgász Egye-
sület munkájának elismeréséért dicsérő oklevelet adományozott.
Az eredményes munkavégzésért köszönet illeti minden horgásztársunkat, akik ebben az áldozatos munkában részt vállaltak.

- A Vályogos Bajnoka horgászverseny II. fordulójában az alábbi eredmények születtek 39 indulóból:

Felnőtt:  1.  Nacsa Dániel  10850 g,  2.  Szitás Róbert  7400 g,  3.  Lakatos András   3380 g
Gyermek  és  ifjúsági:  1.  Pipicz Tibor  313 g,  2.  Tóth Máté   111 g
Csapat:  1.  Lukács Kálmán és Nagy Balázs  17260 g,  2.  Szitás Róbert és Sándor Sándor   7572 g,  3.  Szabó Ferenc és  Rácz Krisztián   
2250 g

Az összesített eredmények alapján 2015 évben az alábbiak kapták a „Vályogos Bajnoka” címet:
Felnőtt : Nacsa Dániel. 13780 g , Gyermek és Ifi : T ó t h   Máté.   641 g,  Csapat: Nagy Balázs és  Lukács Kálmán.  24890 g

-Napijegyes horgászaink körében felmerült a kérdés: - a váltott napijegyben meghatározott számú horgászkészség átruházható-e? 
A hatályos jogszabályok értelmében; -a  horgászkészségek a napijegyet kiváltó személyt illeti meg; - azok  nem  átruházhatók !

- Területi jegyek kiadása; kizárólag telefonos egyeztetés után, szám: 06/70-327-8862, Oláh Sándor

- Szeptember 17.én 12 mázsa 3.1 kg átlag egyedsúlyú ponty került telepítésre. Ezzel együtt ez évben 38 mázsa ponty került a tóba.

 VÁLYOGOSI HÍREK
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HONISMERETI HÍREK

Honismereti nap - 2015. szeptember 20.

A községi önkormányzat megnyitotta a Rónay-kastély tornyát, 
a honismereti kör vezetést tartott a műemlékek bemutatására, 
melyekre igen szép számú vendég érkezett. Közben családi-ba-
ráti vetélkedőre is vártuk a zomboriakat, azonban egy csapat ér-
kezett: Balázs Luca, Balázs Tibor, Gazsi Roberto, Nagy Attila sze-
mélyében. A kúriában Borsi Sándor kiállítását tekinthették meg 
az érdeklődők, majd kerekasztal-beszélgetés zajlott a kiszombori 
műemlékekről, elsősorban a kastélytorony építésével kapcsolat-
ban merültek fel új vonatkozások, amelyeket Borsi Sándor tárt 
elő. Gilicze János, családkutató és Sipos György, építész is meg-
fogalmazta véleményét ezzel kapcsolatban. Vendégeink voltak a 
Megyei Honismereti Egyesületből és a Makói Honismereti Kör is 
kis csoporttal vett részt honismereti napunkon.
Köszönet a közreműködésért a kör tagságának, pártolóinak, az 
épületek rendezéséért az önkormányzatnak, ill. közmunkásai-
nak, kúriának.
Borsi Sándor kiállítása a Rónay-kúriában volt megtekinthető.
A szeptember 19-én megnyílt Naszradi András barátunk kiállítá-
sa október 6-ig látogatható. (Fotó Kovács István)

 HONISMERETI NAP 

 úTVESZTŐ 2015 

Készítők, üzemeltetők:

A honismereti kör tagjai, pártoló tagjai:
Endrész Erzsébet, Bokor Mihály, Balázs Zoltán, Balázs Tibor, Bajnóczi Já-
nos, Sóki András, Jankó Istvánné, Hegedűsné Bellik Klára, Papdi Mihály-
né, Terzin Józsefné, Sóki Andrásné, Fejes Roland, Kelemenné Goldis Ju-
lianna, Vízhányó Mária Ágnes, Balázs Ferenc, Sinka Lajosné, Sinka Lajos, 
Kerekes Mónika, Görbe Boldizsár, Gera Magdolna, Süliné Rácz Emőke, 
Engler Magdolna, Kovács Jánosné, Duruczné Ocskó Edit, Nagy Katalin, 
Süli Katalin, Jankó Dániel, Szőke István, Nagy-György Jánosné.

Támogatók:
 
Makói Mozaik
Rádió 88
Kiszombor Határrendészeti Kirendeltség és Rendőrség
Kiszombor Nagyközségi Önkormányzat
Városi Televízió Makó
Szeredi Kft.
Rádió 7
Makó Híradó
Gabnai Gábor
Gabonakutató Nonprofit Kft.
Dénesmajor Kiszombor
y2.hu , Puszta Zoltán
Marosszögi Egyetértés Vadásztársaság
Annus és Fia Kft.
Maros Kara Tíz
 Kiszombori Szabadidős és Természetbarát Sport Egyesület
Kiszombori Sporthorgász Egyesület
Roncsderbi
Lilaakác Panzió
Tourinform Makó
Hagymatikum Makó
sasip.hu
Bökény Népe Kulturális és Harcművészeti 
Egyesület
Nótafák népdalkör
Kiszombori Hagyományőrző citerazenekar
SHINTAI DOJO – Pap Gábor
Kiszombori Polgárőr Egyesület
Szabad Madár Íjász Csapat
MakóMa
Ady Endre Művelődési Ház
Heti új Szó
Kiszombori motorosok
 
 
Borsi Sándor, Borsiné Engi Katalin,  Farkas Éva Erzsébet, Szegvári Ernő-
né, Kerekes Sándorné,  Balázsné Makra Hajnalka, Szabó Csaba, Békésiné 
Sánta Edit, dr. Fekete Gyöngyi, Puszta Zoltán, Szalmáné Horváth Márta,-
Tenczerné Kasza Mária,Fejes Zoltán, Szűcs József, Baranyi Sándor, ifj. Ba-
ranyi Sándor, Baranyi István, Kovács István, Szabó István, Szabóné Uracs 
Ildikó, Czagány Kriszta, Tóth András, Zombori Dezső, Majorosné László 
Edit, ifj. Majoros Zoltán, Molnárné Bárdi Andrea, Rakonczás Pál és zene-
kara, Kozma Anikó, Kiss Ferencné, Szécsi Andrea, Tiszaszegi Csilla, Kohaj-
da Zoltán, Rácz Ferenc, Bacsa György, Balázs László, Szirbik Imre,  Szűcs 
Éva, Nagy Gyula,  Süli András, Moldován Orsolya, Balázs Tímea, Rigó An-
géla, Dömösi Emese, Tenczer Csaba, Kajti Imréné, dr. Buzás Péter, Kovács 
Sándor, Igaz Györgyi, Velcsov Margit, Szűcsné Ponyecz Mária, Tenczer 
Zita, Kenyeres Sándor, Baranyi Tímea, Baranyi Enikő, Bajnóczi Petra, He-
gyes Balázs, Hévizi Gézáné, Hegedűs Sándor, Markovlyev Tihamér, Köles 
László, Kovács Jenő, Galamb János, Galamb László, Szabó Endre, Baranyi 
Csaba, Baranyi Luca, Igaz Mihály, Nagy Zoltán, Nagy-Kovencz Orsolya, 
Vízhányó István, Andrási Gyula, Czene Zsolt és neje,  Pallaginé Miskolczi 
Márta, Nyári Mihály, Furulyás Antalné, Németh Arnold, Sarnyai Anikó 
Emese, Kreatív csoport, Balázs Lászlóné, Makra Jánosné, László Levente, 
Cseh Istvánné, Szűcs Zoltánné, Csuhaj András , Edit virágüzlet, Gazsi Gá-
bor, Katona József.

 HELYTÖRTÉNETI GYűJTEMÉNY Helytörténeti Gyűjteményünk anyagát gyarapították: Hajzer Mi-
hály, Berta Istvánné, Kovács Ilona, Dömösi Zsolt.

 ASIA EXPRESS Az Asia Express Day in Kiszombor rendezvény keretében Borsi 
Sándor, pártoló tagunk kalauzolta a faluban a vendégeket.

Lezárult a honismereti kör nyári legnagyobb programsorozata. 5 héten 
keresztül fogadtuk a barangolókat az idén a kastély parkját ábrázoló út-
vesztőben és programjainkon.
A természet nem kedvezett a kinti tevékenységeknek, egyrészt a brutális 
meleg négy héten keresztül, majd a végre megérkezett esős egy hét. De 
a mezőgazdaság ilyen, ezt tudomásul vettük, és ehhez alkalmazkodtunk.
A vendégeink jól érezték magukat, akik mégis kijutottak, kimerészkedtek 
napközben vagy főleg az esti órákban.
3117 vendégünk volt, helybéliek is, de főleg az ország más pontjairól, 
tehát vidékiek. 
Aki figyelemmel kísérte facebook oldalunkat, vagy az utveszto.com olda-
lunkat, láthatta, vagy még visszanézheti, milyen programokat kínáltunk, 
érdekes képek villannak fel így, utólag is.
Köszönjük minden látogatónknak segítségét a jövő évi programjaink le-
hetőségének biztosításában.
A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör aktív tagjainak munkáját, amit 
teljesítettek ebben a  rekkenő melegben majd esőben. Jó szórakozás, 
férfi munka volt, barátaim!
A sok-sok támogatás nagyon jólesett a kör tagjainak, amit az idén igazán 
bőven kaptunk. Sok új támogatónk akadt, aminek igazán csak örülni tu-
dunk. Érzékelhető, hogy sokan látják, jó dolog, amit csinálunk, és nemes 
a célunk. 
KÖSZÖNJÜK az alább felsorolt embereknek, zomboriaknak és vidékiek-
nek munkájukat, önzetlen támogatásukat.
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HIRDETÉSEK

A „Bálint Boltja” 
( FAMILY MARKET) ajánlja:

új és használt kerékpárok         20000 - 50000 Ft
Whirpool kombi hűtőgépek 1 - 2 évesek , A+   energia oszt.
Müa. Cefrés hordó 130 liter              4990 Ft
Mikrohullámú sütők            15300 Ft -tól
Asda (angol) 1200W porszívó mosható tartályos       6990 Ft
Befőttes üvegek          55 Ft-tól, tetők  25 Ft -tól
Ciroksöprűk több méretben               990 Ft  -tól
Kindertojás             279 Ft helyett  199 Ft
Kerékpár külső gumi sok méretben        1080 Ft -tól
Kerékpár belső gumik        490 Ft  - 599 Ft
Kerékpárzárak 10 féle           375 Ft től

Kerékpár csomagtartók, kosarak, sárvédők, ülések, pumpák, világítások, első - hátsó komplett kerekek, egyéb alkatrészek

Raffia zsák fehér 55x100cm (tápos zsák)         85 Ft
Locsolás technikai kiegészítők, slagok, 
Virágcserepek, alátétek  legkisebbtől a legnagyobbig a legjobb áron
Müa. Dézsa 90 literes           1780 Ft
Fürdőszoba szőnyegek : métere         990 Ft
Kappa parfümök  100ml          888 Ft
Befőttes üvegek          55 Ft -tól, tetők  25 Ft-tól
Kinyitható ruhaszárítók        2985 Ft -tól
Ffi. - női divat  karórák   2190.-Hagyományos villanykörték      125 Ft
Benzin adalék 2T 2 ütemű kisgépekhez  1 liter       1340 Ft
Olvasó szemüvegek          299 Ft tól
Inox lábasok, fazekak nagy választékban       2670 Ft tól
5 literes üveg demizson csatos tetővel, müa.kosár alj      1149 Ft
Csirkeetető műa. önadagolós        1555 Ft,  és  2720 Ft
Csirkeitató műa. önadagolós       798 Ft   1099 Ft
PB-gázpalackcsere          3800 FT

Nyitva  : hétfő - péntek   8 -17 óra ,  szombat  8 - 12 óra.

TISZTELETTEL VÁRJUK ÜZLETÜNKBEN !!!
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RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSE, LEBONYOLÍTÁSA KISZOMBORON:
- AQUA  P’ARTszállás, kemping, szabadidőközpont, apartmanház: Óbébai  u. 05401/2.  és a
- TÓ-PARTY PANORÁMA PANZIÓ Kiszombor, Tó u. 2.
  

AZ ÉPÜLETEK ÉS ANNAK TELJES FELSZERELÉSE BÉRELHETŐ!               
    
            Kulturált helyszínt biztosítunk családi-, baráti társaságok rendezvényei: születés-és névnapok, ballagások, eljegyzés, kis lako-
dalom,osztálytalálkozók, oktatás, árubemutatók,  bulik, munkahelyi rendezvények, csapatépítő tréningek…stb.)számára. Távolról 
érkező rokonai, ismerősei részére kényelmes szálláshelyeket kínálunk. új, modern bútorzatú szobák, apartman, sátorhelyek, für-
dőszobák, konyhák korszerű felszereléssel, étkezők. Udvari árnyas és zárt közösségi terek rendezvények számára. Kerti sütés-főzési 
lehetőségek, kemencézés, bográcsozás, grillezés. Ingyenes WI-FI és zárt autóparkoló.
20%-os HAGYMATIKUM fürdőbelépőjegy kedvezményt biztosítunkszállóvendégeinknek! Osztálykirándulások, táborozási  lehető-
ség kőépületben vagy 2 m magas, modern, komfortosan felszerelt, vízálló kempingsátrakban gyermek és ifjúsági csoportoknak.
Sportolási lehetőség  az udvaron: kosárlabda, ping-pong,  csocsó, tengó/lábtenisz, tollaslabda, kerékpár bérlés.
Horgásztó partján  csodálatos természeti környezetben várjuk  Kedves Vendégeinket!

ELÉRHETŐSÉGEK, SZÁLLÁSFOGLALÁS: 
  Tel.: 06-20/ 380-11-59 vagy  06-30/ 54-99-21                       Email:  kiszomborpanzio@gmail.com
Web:    www.falusihorgaszturizmus.hu
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Nyitva tartás: 
Hétfőtől – Péntekig: 7 – 17 óráig
Szombaton:  7 - 12 óráig
Vasárnap:   ZÁRVA

Mobil: 06-20/364-8975

Zombori Gazdabolt
Kiszombor, József Attila u. 13.

VASÁRNAP ZÁRVA!
   
 - diszperzit, mészfesték 
 - zománcfesték , lakklazúr 
 - gipsz, glett, takarófólia
 - ecset, hígító, csiszolóvászon
 - purhab, acryl, szilikon tömítők
 - PB-gázpalackcsere

      VASÁRNAP ZÁRVA!

 - virághagymák, virágföld 
 - őszi saláta, borsó, spenót vetőmag
 - őszi műtrágya, lemosószerek
 - kerékpár külső-belső gumik
  - telefon-online feltöltés 
(Telenor, T-mobile, Vodafone)
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