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Nyertes pályázatok bemutatása 

Játszótér 

Örömteli, hogy az elmúlt években 
növekedett Köblényben a gyermekek 
száma, ezzel párhuzamosan pedig 
egyre nagyobb volt az igény egy új, 
modern játszótér kialakítására. Önerő-
ből ennek a finanszírozása – elsősor-
ban a szükséges műszaki előírások, 
megfelelőségi tanúsítvánnyal rendel-
kező eszközök miatt – nehéz lett volna 
az önkormányzatnak. A Magyar Falu 
program keretein belül 2021-ben meg-
hirdetett pályázatok közül ezért ki-
emelt figyelmet fordítottunk a 
kistelepülések közterületi játszóterei-
nek kialakítására, fejlesztésére kiírt 
programra. Helyszínnek csak olyan in-
gatlan jöhetett szóba, amely önkor-
mányzati tulajdonban áll. Emellett 
fontos szempont volt, hogy a kijelölt 
terület lehetőleg központi fekvésű le-
gyen, jó megközelíthetőséggél. Így 
esett a választás a kultúrház melletti 
helyszínre. Mellette szólt továbbá a 
meglévő kerítés is, amelyen belül az ott 
tartózkodó gyerekek védettebb kör-
nyezetben lehetnek. Ezen kívül itt a 
térfigyelő kamerarendszer is biztosít-
hatja az eszközök védelmét.  

A beadott pályázati anyagban 
igyekeztünk olyan eszközök beszerzé-
sére támogatást szerezni, amelyek a 
gyerekek mozgáskultúráját, mozgás-
fejlődését segítik, ugyanakkor tartós, 
kopásálló anyagokból készülnek, így 
hosszútávon is ellátják szerepüket. A 
játszótér ugyanakkor egyfajta kültéri 
közösségi hellyé is válhat, ahol a gyere-
kek és szülők együtt tölthetik a szabad 
idejüket.  

 
A pályázatot júliusban elfogadták 

és a támogatást elnyertük, melynek 
összege 4 864 326 Ft. (Ez természete-
sen bruttó összeg, mely magában fog-
lalja az ÁFA mellett a projekt teljes 
kivitelezését, eszközök tanúsítását stb.). 
A támogatás 100 %-os intenzitású, visz-
sza nem térítendő összeg, tehát az ön-
kormányzatnak önrészt nem kellett 
biztosítani hozzá.  

Augusztusban megkezdődött a te-
rület előkészítése és az eszközök telepí-
tése, így a hónap végén már 
használatba is vehették a gyerekek a 
játszóteret. Kialakításra került egy 5 x 
3,5 m-es homokozó keret, egy kétülé-
ses lengőhinta homokos talajjal, mér-
leghinta, mászóvár, rugós játék és egy 
láncos lépegető. Emellett két pad és két 
hulladékgyűjtő is a rendelkezésre áll. 
Reméljük, hogy a gyerekek (és a szü-
lők) sok vidám órát fognak itt eltölteni.    
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Temetői út 

Szintén sikerrel zárult a Belügy-
minisztérium „önkormányzati feladat-
ellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása” keretére beadott pályáza-
tunk. Az önkormányzati tulajdonban 
álló utak, hidak felújítására, karbantar-
tására írták ki a keret egy részét, melyre 
Köblény a temetői bekötőút burkolat-
felújítására adott be pályázati anyagot. 
Ennek az útszakasznak a felülete erő-
sen leromlott állapotban van, a meg-
erősítése régóta indokolt volt. A pozitív 
elbírálás alapján az önkormányzat a 
felújítási munkálathoz 4 605 603 Ft tá-
mogatásban részesült. Ez a támogatás 
85 %-os intenzitású, tehát a költségek-
nek csak 15 %-át kell önerőből kipótol-
nunk. A kivitelezővel az egyeztetés 
megtörtént, és a munkálatokat szept-
ember közepén el is végezték. A te-
mető így már lényegesen jobb 
minőségű úton közelíthető meg. 

  

 

Átadás 

A két nyertes pályázat által meg-
valósított beruházások hivatalos át-
adása 2021. október elsején történt 
meg. A fogadással és ebéddel egybekö-
tött rövid ünnepségen a környező tele-
pülések polgármeseterei, és a 
körjegyzőség munkatársai mellett részt 

vett dr. Hargitai János országgyűlési 
képviselő és Dunai Péter, a Baranyai 
megyei Közgyűlés alelnöke is. Az át-
adás után a résztvevők egyeztettek a 
Köblényt és a szomszéd településeket 
is érintő további lehetőségekről.    

 

Belterületi vízrendezés 

A települési környezetvédelmi 
infrastruktúra-fejlesztésekre kiírt pá-
lyázatra Köblény is benyújtotta a pá-
lyázati anyagot. Az elsődleges cél a 
Kossuth utca 1. és a központ közötti út-
szakaszon a vízelvezető rendszer teljes 
körű felújítása volt. Ez régóta nagyon 

esedékes, hiszen az árok burkolata leg-
utóbb két évtizeddel ezelőtt került javí-
tásra, állapota - főleg az alsó, kultúrház 
alatti szakaszon - kritikus. A pályázatot 
elnyertük, melyre összesen bruttó 100 
millió Ft-os, vissza nem térítendő tá-
mogatást biztosít a Pénzügyminiszté-
rium.  
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A pályázat műszaki előkészí-
tése, a kivitelezőkkel történő egyezte-
tések jelenleg is zajlanak, a részletes 
adatokkal, ütemtervvel a következő ki-
adásban jelentkezünk. A munkálatok 
előreláthatóan a jövő év tavaszán in-
dulhatnak meg. 

 

 

2010-ben a Béke utca, illetve a Kos-
suth utca másik szakaszán az árokrend-
szer korszerűsítése megtörtént, a most 
elnyert pályázattal egy újabb, jelentős 
szakaszon újulhat meg a vízelvezetés. A 
következő ütemben, ha nyílik rá lehe-
tőség, akkor a Béke utca és a Kossuth 
utca legfelső szakaszán szeretnénk 
megoldani a vízrendezést.  

Falunap - 2021 

Május végén enyhülni látszott a 
vírushelyzet és a korlátozó intézkedé-
sek jelentős részét is feloldották. A tes-
tület ekkor úgy döntött, hogy a 
hagyományos időpontban, június 
utolsó szombatján (06.26.) tartjuk meg 
az idei falunapot, amelyre sok prog-
rammal készültünk. Bár előző este vi-
haros idő volt, szerencsére a 
rendezvény idején ideális volt az időjá-
rás, a nagy meleg is mérséklődött va-
lamennyire.  

A programok már 10 órakor el-
kezdődtek, a gyerekeknek légvár, népi 
játékok álltak rendelkezésükre, emel-
lett arcfestésre, csillámtetoválásra volt 
lehetőség. A Bonyhádi Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület fergeteges habparty-t 
biztosított a kicsiknek, utána pedig bo-
hóc szórakoztatta őket. 13.00-kor volt 
az ebéd, melyhez a vegyespörköltet 
Kleri Gábor, a babgulyást pedig Óbert 
Bernadett és Óbert Balázs készítették. 
Ezúton is köszönjük nekik a finom éte-
leket.  

Az első fellépő a Mázai Bányász Fú-
vószenekar volt, majd a Csurgó Zene-
kar szórakoztatta a gyerekeket, Ihos 
József pedig a felnőtteket. A szászvári 
Ifjúsági Együttes néptánc-bemutatóját 
a Band Of Streets zenekar követte, 

18.00 órakor pedig a tombolasorsolás 
következett. A felajánlásokat itt is sze-
retnénk megköszönni mindenkinek! A 
fődíj idén egy 81 cm átmérőjű HD Led 
TV volt, melynek a szerencsés nyertese 
Tóth Noémi (Szakcs) volt. Gratulálunk 
hozzá! A műsort este hét után a Sógo-
rok Együttes vidám fellépése zárta, 
majd az Emerton Band zenélt hajnalig 
a szabadtéri bálban. 

 
 

Reméljük, hogy mindenki jól 
érezte magát a rendezvényen, bízunk 
abban, hogy 2022-ben is a hagyomá-
nyos időpontban tudjuk megszervezni 
a falunapot, mely jövőre június 25-ére 
esik. Az önkormányzat nevében sze-
retnénk köszönetet mondani minden-
kinek, aki a rendezvény szervezésében, 
lebonyolításában segédkezett!  
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Kupakgyűjtés 

Sok településen, bevásárló központ 
környékén állítottak már fel kupak-
gyűjtőket, ahol a használt műanyag pa-
lackok, flakonok kupakját lehet 
elhelyezni. Alapvetően három célja 
van egy ilyen kezdeményezésnek. (1) A 
gyűjtött kupakokból származó (nem 
túl magas) bevételt fel lehet ajánlani va-
lamilyen jótékony célra, (2) környezet-
védelmi szempontból is előnyös, ha a 
másként a szemétben landoló kupakok 
egy helyre kerülnek és emellett (3) van 
némi közösségi, szemléletformálási 
szerepe is, hiszen a gyűjtést általában 
gyerekek, szülők, nagyszülők együtt 
végzik. Elhelyezhető az ásványvizes, 
üdítőitalos palackok kupakja, valamint 
a dobozos tej, gyümölcslé, üdítőital ku-
pakja mellett akár a flakonos tisztító-
szerek, mosószerek, öblítők kupakjai is. 

Köblényben a nyár elején került 
kihelyezésre a gyűjtő, amely Mészáros 
András (Tófű) munkája, ezúton is kö-
szönjük neki. Szeptemberre teljesen 

megtelt már, így az első adag kupakot 
már el is juttattuk Pécsre, ahol a beteg 
kisfiú, Máté gyógyulásáért szervezett 
kezdeményezéshez járultunk hozzá 
(www.facebook.com/Kupakgyűjtés-
Máté-Gyógyulásáért). 

 

Siklósi kirándulás 

A tavalyihoz hasonlóan idén nyá-
ron is szerveztünk egy kirándulást jú-
lius 17-én, szombaton a Siklósi 
Fürdőbe. Az autóbuszos kiránduláson 
39-en vettek részt, mely a gyerekek 

számára ezúttal is teljesen ingyenes 
volt. Szerencsére napközben az időjá-
rás nem volt rossz, bár nem ez volt a 
legmelegebb nyári nap… Este egy ko-
moly vihar érte el a környéket, így a  
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hazaút végén a szalatnaki pincesoron 
a tűzoltók lezárták az utat, így a busz 
sem tudott tovább menni. A részt 

 

 

vevők közül sokan besegítettek a tűz-
oltóknak az ágak eltakarításában, így 
valamivel gyorsabban szabaddá vált az 
út. Így több szempontból is kalandosra 
sikerült a nap.  

Légifotó 1959-ből 

Szerencsére napjainkban az internet segítségével nagyon sok régi dokumen-
tum, kép, térkép elérhető már, sok érdekessége lehet találni egy-egy település múlt-
jával kapcsolatban. A www.fentrol.hu oldalon olyan légifotók között lehet böngészni, 
amelyek akár több évtizeddel korábban készültek, így madártávlatból rögzítettek 
egy pillanatfelvételt az akkori faluképről. Köblény első légifotója 1959-ben készült, 
melynek egy részlete látható itt a falu központi részéről. 62 év telt el a felvétel készí-
tése óta, és ha alaposabban vesszük szemügyre a képet, sok érdekességgel találkoz-
hatunk, melyek közül párat szeretnénk itt is megemlíteni.   

- 1959-ben szilárd burkolatú út még nem volt a faluban. A Szalatnakra vezető út 
még az akkori TSZ-istálló mögött haladt el. Az 1972-ben átadott műút helyén 
ekkor még kertek voltak, illetve egy gyalogút vezetett csak a nyomvonalon. 
Érdekesség, hogy a TSZ-istálló épülete előtt (gyakorlatilag a mai út helyén) egy 
kisebb épület látható: ez volt az egykori tejcsarnok, melyben Egyed Kati néni 
vette át a gazdáktól a tejet.  

- A Béke utca és a mai bekötőút között még nem volt meg a mai híd. Az utca 
még a mai Kossuth u. 44 előtt torkollott a főtér környékére, ami ekkor egyál-
talán nem volt lekövezve. 

- A mai kultúrház még nem állt (az csak 70’-es években épült meg). Helyén ek-
kor még egy régebbi kultúrház állt.  

- Nagyon jellegzetes az elsősorban a két háború között kialakult egységes falu-
kép. Szinte minden telken a hagyományos, hosszú parasztház mögött az L 
alakban épült pajta és istálló állt. A legtöbb ház udvarán megfigyelhető a hosz-
szanti irányban elnyúló melléképületek sora (disznóólak, górék stb.), melyek-
ből mára kevés maradt meg.  

- Ekkor az iskola helyben működött. Az 1914-ben épült, ma könyvtárként és te-
leházként működő épületben tanultak az alsó tagozatos diákok. 1950-es évek 
végéig a felső tagozat is Köblényben volt. Az igazgatói lakás hátsó részében volt 
az 5-8. osztályos tanulók tanterme.  

- A templom melletti lakóházat (ma Béke u. 7.) hagyományosan csak pásztor-
házként emlegették, itt lakott a juhász és a kanász, akik a jószágokat hajtották 
ki minden reggel a legelőre. 

A visszaemlékezést és a segítséget köszönjük  
Füvesi Bözsi néninek, és Czégi Mari néninek! 

http://www.fentrol.hu/
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A Köblény központjáról készült légifotó 1959-ből 
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Rövid hírek 

Beiskolázási támogatás – Augusz-
tus hónapban minden beiratkozott 
óvodás és iskolás korú gyermeknek el-
juttattuk a beiskolázási támogatást 
(25 000 ft / fő).  

Hulladék-változások – 2021. dec-
ember 31-es határidővel Köblény – a 
többi környékbeli településhez hason-
lóan – kilép a Cikói Hulladékgazdálko-
dási Társulásból, és egyúttal belépünk 
a Mecsek-Dráva Önkormányzati Tár-
sulásba. A lakossági hulladékszállítást 
ez semmilyen formában nem érinti, az 
továbbra is a megszokott rendben tör-
ténik.  

 Kaszálási felszólítás – az önkor-
mányzat augusztus hónapban eljuttatta 
a felszólító leveleket azon ingatlanok 
tulajdonosaihoz, ahol a terület kaszá-
lása, karbantartása hosszú ideje elma-
radt. Kérjük, hogy ezeket lehetőség 
szerint mielőbb pótolják.  

 Kossuth u. 39. – A félreértések 
elkerülése érdekében szeretnénk tisz-
tázni, hogy az elbontott házhely telkét 
továbbra is az eredeti tulajdonsok bir-
tokolják, az önkormányzatnak a terüle-
ten jelenleg semmilyen részesedése 
nincs. 

Szociális tűzifa – Az idén is volt 
lehetőség a szociális tűzifa iránti kérel-
mek benyújtására. A köblényi önkor-
mányzat ebben az évben 30 erdei 

köbméter fa vásárlásához kapott kor-
mányzati támogatást. Ezt a mennyisé-
get a képviselő-testület döntése alapján 
önerőből kiegészítjük, így minden ké-
relmezőnek egységesen 2 erdei köb-
méter fát biztosítunk. A kiszállítás 
költségeit szintén az önkormányzat vi-
seli.   

Újtelepi út javítása – a tavalyi év-
ben pályázati forrásból felújított újte-
lepi út egy szakaszán a vizenyős útalap 
miatt szükséges volt az ágyazat és a 
burkolat megerősítése.  Emellett az út 
menti vízelvezető árkok, átereszek is 
tisztításra kerültek.  

Rongálás a keresztnél – Szeptem-
berben a tavaly felújított kereszt kör-
nyékét ismeretlenek terepjárókkal 
megrongálták, több betonoszlop meg-
sérült. Az önkormányzat bejelentette a 
rendőrségen az esetet, a térfigyelő ka-
merák anyagát a hatóságok vizsgálják, 
az eljárás elindult.   

Kamerarendszer bővítése – Ok-
tóberben új pályázati kiírás történt 
közbiztonsági, közrendi fejlesztések té-
makörében, amelyre az önkormányzat 
is beadja a pályázati anyagot. Az elsőd-
leges cél a kamerahálózat bővítése lesz, 
elsősorban a falu azon részeit, amelyet 
a tavaly kialakított térfigyelő rendszer 
nem érint.   
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Egyéb érdekességek 
 
Bagolyládák a templomtoronyban 

Sajnos elmaradt a költés az idén a 
templomtoronyban elhelyezett költőlá-
dákban. Az év folyamán komoly esély volt 
a baglyok fészkelésének, amit a ládákba 
behordott nagyszámú rágcsálótetem  is bi-
zonyított. A költést viszont nem kezdték 

meg a madarak.  Jó hír viszont, hogy a kör-
nyéken több helyen újra megjelentek a  
gyöngybaglyok,  Tófűn és Nagyhajmáson 
is sikeresen költöttek. Reméljük, hogy jö-
vőre Köblényben is elfoglalják a költőládá-
kat.  

  
Csapadék

A 2021-es év eddig eltelt hónapjai 
összességében lényegesen kevesebb csapa-
dékot hoztak a környékre, mint a sokéves 
átlag. Szeptember végéig összesen 364 
mm csapadék hullott, ami az átlagos 
mennyiségnek mindössze 57 %-a. Mindez 
úgy, hogy egyetlen olyan hónap sem volt 
még idén, amikor a csapadék mennyisége 
elérte volna a sokéves havi átlag szintjét. 
Ehhez májusban és július-augusztusban 

voltunk a legközelebb, de a júliusi csapa-
dék döntő része is egyetlen nagyobb felhő-
szakadáshoz köthető. Jól jellemzi az idei 
aszályos időjárást az is, hogy a buszmeg-
álló mögött az árok hosszú ideig teljesen 
kiszáradt, illetve a faluban több kút is ki-
merült az alacsonyabb talajvízszint miatt. 
Október első felében érkezett nagyobb 
mennyiségű eső, ezzel ez a hónap csaknem 
„elérte” az átlagot. (Az itt közölt adatok ama-
tőr körülmények között kerültek rögzítésre.)   

 

 
 
Programajánló, környékbeli események 

2021.10.26. Gasztro-Színházi fesztivál a Bikali Élménybirtokon 

2021.11.06. Márton Napi Gasztrokaland & Lovagok csatája, Bikali Élménybirtok. 

2021.11.20 – VIII. Nagy Orfűi Kolbász és Szalonna Fesztivál 

2021.12.18 – Szalatnak, Adventi vásár és koncertek a templomtéren 
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Közérdekű információk 

Szemétszállítás 
A szelektív hulladékgyűjtés a követ-

kező hónapokban ezeken a napokon 
lesz esedékes: 

2021. október 22. 
2021. november 26. 
2021. december 24. 

 
Szentmisék 

Év végéig várhatóan ezeken a va-
sárnapokon lesz soros szentmise a köb-
lényi templomban (az időpontok 
módosulása előfordulhat). A pirossal ki-
emelt napokon a szokásostól eltérően 
nem 08.30-kor kezdődik.  

 

2021. október 31 –  08.30 
2021. november 14. (Búcsú)   08.30 
2021. november 28.  –  08.30 
2021. december 12. –  08.30 
2021. december 24.  – 21.30 
2021. december 25. (Kar.) 08.00 
2021. december 26.  –  08.30

 

 
Egészségügy – elérhetőségek, időpontok, nyitva tartások 
 

Házi és gyermekorvosi 
ügyelet 

Komló, Kossuth Lajos u.103. 
Telefonszám: 72/481-510 
 

Munkanapokon összevont ügyelet 
du. 15.00 és reggel 07.00 között. 
Hétvégén és munkaszüneti napokon 
külön gyermekorvosi ügyelet is 0-24 
között. 

Gyermekorvos:  
Dr. Andrási Friderika 

Szászvár, Arany János u. 30. 
Telefonszám: 72/389-021 

hétfő: 8-11.00, 15-16.00 között 
kedd, szerda, csütörtök:  
8-10.00 között 
péntek: 8-11.00 között 

Háziorvos:  
Dr. Temesi Gyula 

Kárász, Ady Endre u. 20 
Telefonszám: 72/520-706 

hétfő, kedd, csütörtök, péntek:  
8-11.30 
szerda: Szalatnakon 

Fogorvos:  
Dr. Úr Andrea 

Szászvár, Rózsadomb u. 1.  
Telefonszám: 72/389-309 

hétfő, szerda: 12-18.00 között 
kedd, péntek: 8-14.00 között 
csütörtök: iskolafogászat 

Labor Telefonszám: 72/589-044 munkanap 7.30-09.00 között 

Gyógyszertár  Szászvár, Május 1. tér 1. 
Telefonszám: 72/389-060 

Nyitva tartás:   
hétfő-csütörtök: 08-17.00-ig 
péntek: 08-16-ig  
szombat: ügyelet 8-11.00-ig 

Körzeti állatorvos: 
Dr. Csősz Gyula 

Kárász, Fürdő u. 14 
Telefonszám: 30/986-0969 

 

 
 
 
Közüzemi információk 
 

EON Déldunántúli 
Áramszolgáltató 

Rt. 

Mobiltelefon: 
06 20/30/70/ 459 96 00 

Vezetékes telefon: 
06 52/ 512 400 

 
H-K-Cs-P: 8:00-18:00 

Sz: 8:00-20:00 

Mérőállás bejelentés 
Vezetékes telefonról (0-24 óráig): 

06-80-210-211 (ingyenesen hívható) 
Mobiltelefonról (0-24 óráig): 
0630/344-9488 (normál díjas) 

SMS-ben (0-24 óráig): 
0630/344-4999 (normál díjas) 

Baranya-Víz Zrt. Telefon: +36 69/311-144 
E-mail: vizmu@baranyaviz.hu 

Cím: Mohács, Budapesti országút 1. 
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Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatalának  
ügyfélfogadási rendje és elérhetőségei 
 

KORMÁNYABLAK 
OSZTÁLY  

 
Osztályvezető:  

Dr. Bácsai Márta 
 

Komló, Városház tér 3. 
72/795-063  

komlo.kab@baranya.gov.hu 

HATÓSÁGI ÉS 
GYÁMÜGYI OSZTÁLY 

 
Osztályvezető, 

Dr. Klumzer Tünde 
 

Komló, Városház tér 3. 
72 / 795-044 

komlo.hatosag@baranya.gov.hu 

ÉLELMISZERLÁNCBIZTONSÁGI ÉS 
ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI 

OSZTÁLY 
Osztályvezető: 

Dr. Simonné Dr. Hódosi Szilvia 
 

Komló, Berek utca 3. 
72 / 581-390 

komlo.ebao@baranya.gov.hu 

 
Ügyintézés kizárólag előzetes 

időpontfoglalással! 

Hétfő 8-16 óráig Hétfő 8-15 óráig 

Kedd 8-12 óráig Kedd 8-15 óráig 

Szerda 8-17.30 óráig Szerda 8-15 óráig 

Csütörtök 8-12 óráig Csütörtök 8-15 óráig 

Péntek 8-12 óráig Péntek 8-12 óráig 

 
FOGLALKOZTATÁSI OSZ-

TÁLY 
 

Osztályvezető: 
Götzerné Páva Mária 

 
Komló, Bajcsy-Zs. utca 9/1. 

72 / 582-300 
komlo.foglalkoztatas@bara-

nya.gov.hu 

FÖLDHIVATALI  
OSZTÁLY 

 
Osztályvezető: 

Hardi Gábor 
 

Komló, Berek utca 3. 
72 / 483-110 

komlo.foldhivatal@bara-
nya.gov.hu 

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI 
OSZTÁLY 

 
Osztályvezető: 

Herczegné Dr. Galambos Anita 
 

Komló, Bajcsy-Zs. utca 5. 
72 / 582-155 

komlo.nepegeszsegugy@bara-
nya.gov.hu 

Hétfő 8-12 óráig Hétfő 8-12 óráig Hétfő 8-16 óráig 

Kedd 8-15.30 óráig Kedd 8-15.30 óráig Kedd - 

Szerda 8-12 óráig Szerda 8-12 óráig Szerda 8-16 óráig 

Csütörtök 8-15.30 óráig Csütörtök 8-15.30 óráig Csütörtök - 

Péntek 8-10 óráig Péntek 8-10 óráig Péntek 8-12 óráig 
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Az egyik legkorábbi csoportkép a köblényi iskola tanulóiról. Az 1924-25-ös tanév I-III. osztályos tanulói.  
Középen Schmeller József plébános. illetve az egy évvel korábban idekerült fiatal tanító, Drescher (Dobai) Ádám. 

(A képet köszönjük Dobai Attilának!) 
 

 

Harangjavítás az 1960-as évekből.  
A képen szereplők: Szabó József („Isten kovácsa”), Csík Ferenc, Kolesznyikó Antal, Csík Mátyás és Stercz József. 

(A képet köszönjük Pápainé Szabó Matildnak!) 
 


