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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁVAL ÉS ORSZÁGOS
NÉPSZAVAZÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL
A SZAVAZÁS IDEJE: 2022. ÁPRILIS 3-ÁN VASÁRNAP 6 ÉS 19 ÓRA KÖZÖTT.
Szavazatát a szavazóköri névjegyzékbe vételről szóló értesítőben megjelölt szavazóhelyiségben adhatja le.
Az országgyűlési képviselők választásán Ön egy egyéni képviselőre és egy pártlistára szavazhat. Amennyiben Ön 2022. március
18. napjáig kérte a nemzetiségi névjegyzékbe vételét az országgyűlési képviselők választására kiterjedő hatállyal, akkor lehetősége
van a pártlisták helyett a nemzetiségének országos önkormányzata által állított listára szavazni.
Szavazni csak személyesen lehet!
A szavazáshoz hozza magával a következő érvényes igazolványokat:
		
- lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány vagy
		
- lakcímigazolvány és útlevél vagy
		
- lakcímigazolvány és vezetői engedély (jogosítvány) vagy
		
- régi, papíralapú személyi igazolvány (ez lakcímigazolvány nélkül is érvényes).
Érvényes személyazonosító okmány bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség.
A szavazás előtt ellenőrizze, hogy az igazolványai érvényesek-e! A 2020. március 11. napján, vagy azt követően lejárt, vagy lejáró
igazolvány a veszélyhelyzetre figyelemmel érvényesnek tekintendő.
A képviselő-testület a
2022. február 08-án tartott rendkívüli ülésén
döntött arról, hogy:
• a Magyar Falu Program „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer
építése/felújítása” megnevezésű pályázat elkészítéséhez szükséges tervezési feladatok
ellátásával megbízott RMB Transz Kft.-t - a
felméréseket követően benyújtott árajánlatának megfelelően – összesen bruttó 700.000
Ft összegű vállalkozói díjért bízza meg az
útburkolat-felújítási munkákra vonatkozó
tervezési feladatok ellátásával, tekintettel
arra, hogy a korábban tervezett 6 utca helyett 4 utca szilárd burkolatának kiépítési
munkáira vonatkozóan kerül sor a pályázat
benyújtására,
• 2022. március 1. napjától 2022. május 31.
napjáig, határozott időtartamra bérbe ad a
Kiszombor, Ökrös J. u. 1. szám alatti ingatlanon lévő épületből 50 m2 alapterületű részt.
a 2022. február 28-án tartott soros ülésén
megalkotta:
• az újszülöttek támogatásáról szóló 4/2022
(II. 28.) önkormányzati rendeletet,
módosította:
• az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati
rendeletet,
• az önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 19/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendeletet,
döntött arról, hogy:
• a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal CS/B01/02609-1/2022 számú törvényességi felhívásában foglaltakkal egyetértve
az önkormányzat Szervezeti és Működési

Szabályzatáról szóló 19/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 11.§ (6) bekezdésének
hatályon kívül helyezéséről gondoskodik,
• a Kiszombor, Ökrös J. u. 1. szám alatti ingatlanon lévő 20 m2 területű garázs helyiség
bérbeadására vonatkozó bérleti szerződésben meghatározott időtartamot 2022. március 1. napjától határozatlan időtartamra
módosítja,
• a TOP Plusz-1.2.3-21 kódszámú „Belterületi utak fejlesztése” tárgyú felhíváshoz
kapcsolódó „Belterületi utak építése, felújítása Kiszombor településen” című felhívás
keretében pályázatot kíván benyújtani önkormányzati tulajdonú útalappal rendelkező belterületi közutak szilárd burkolatának
kiépítésére, valamint szilárd burkolatú utak
felújítására,
megválasztotta:
• a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvényben biztosított jogkörében
eljárva a Kiszombor nagyközségben működő 4 szavazókör szavazatszámláló bizottságának tagjait és póttagjait,
elfogadta:
• a Kiszombor Nagyközség Önkormányzata
és a Kiszombori Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti, egységes szerkezetbe foglalt Együttműködési megállapodást,
• Kiszombor Nagyközség 2022. évi közművelődési rendezvénytervét
hozzájárult:
• ahhoz, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő Kiszombor, Nagyszentmiklósi u.
9. szám alatti Régi Művelődési Ház auláját
és az abból nyíló zárható raktárhelyiséget
„Fiatalok klubja” elnevezéssel a Kiss Mária
Hortensia Honismereti Kör használja azzal
a feltétellel, hogy az érintett helyiségek tisz-

tántartásáról és a fiatalok felügyeletéről a
használatba vevő köteles gondoskodni.
a 2022. március 17-én tartott rendkívüli
ülésén
megalkotta:
- az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 6/2022 (III. 17.) önkormányzati rendeletet,
döntött arról, hogy:
• a TOP Plusz-1.2.3-21 kódszámú „Belterületi utak fejlesztése” tárgyú felhíváshoz
kapcsolódó „Belterületi utak építése, felújítása Kiszombor településen” című felhívás
keretében pályázatot kíván benyújtani önkormányzati tulajdonú útalappal rendelkező
belterületi közutak
• Jókai utca 188,0 m
• Arany J. utca Szántó Kovács J. utca – Tisza utca közötti szakaszán 138,0 m
• Szabadság utca Torontáli u. – Nagybokori utca közötti szakaszán 224,0 m
• Nagybokori utca Szabadság utca – Torontáli utca közötti szakaszán 270,0 m
• Kürt utca 303,0 m
• Viola utca 98,0 m
szilárd burkolatának kiépítésére összesen
1221,0 m hosszúságban, valamint a szintén
önkormányzati tulajdonú Szegedi utcában
a körforgalom - Zöldfa utca között 200,0
m és a Deák F. u. Rákóczi utca – Hunyadi
utca között 330,0 m hosszúságú szakaszokon az aszfaltburkolat teljes szélességben
történő felújítására. A projekthez kapcsolódó műszaki tervdokumentáció készítésével
az RMB-TRANSZ Kft.-t bízza meg bruttó
2.000.000 Ft összegű vállalkozói díjért.
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LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
TISZTELT LAKOSSÁG! Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Makó Város Önkormányzatával megkötött megállapodás alapján a fogorvosi ügyeleti ellátást 2022. április 1. napjától Makó Város Önkormányzatának Makó, Hollósy Kornélia utca 2/A szám alatti fogorvosi rendelőjében minden hétvégén és hétköznapra eső ünnepnapon napi 2 órában dr. Juhász Tamás fogorvos biztosítja. A fenti ügyeleti időben
a szolgáltató csakis sürgősségi ellátást végezhet, egyéb beavatkozásokra egyéni finanszírozás mellett sincsen lehetőség.
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

INFORMÁCIÓK KÖZMŰSZOLGÁLTATÓK ELÉRHETŐSÉGEIRŐL
• Az MVM Next Földgázszolgáltató ügyfélszolgálata hétfőn 14–18, kedden 8–12 óra között tart cégképviseletet a Démász Liget utcai
telephelyén. Hibabejelentés: (0680) 440-141,
(0680) 820-141.
• Az MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft. hétfőn
14–18, kedden 8–12 óra között tart ügyfélszolgálatot a Liget utca 3. alatti telephelyén. Telefonos ügyfélszolgálat: (0662) 565-600.

• A közvilágítás üzemeltetését és karbantartását az MVM NEXT ENERGIAKERESKEDELMI ZRT. látja el. A hibákat az alábbi elérhetőségen jelezhetik a szolgáltató számára:
Telefon: (0662) 565-881 (4-es menüpont),
e-mail: kozvilagitashiba@mvm.hu, https://
www.mvmnext.hu/aram/kozvilagitasi_
hibabejelentes/
• A Telekom minden munkanap és szombaton

nyitvatartási időben fogad a Szegedi u. 8/C
szám alatt, telefon: (0662) 213-055.
• Az Alföldvíz Zrt. makói ügyfélszolgálati
irodája a járványügyi készültség miatt zárva
tart. Ügyintézésre jelenleg telefonon van lehetőség hétfőn, kedden és csütörtökön 8.00–
15.30 között, szerdán 8.00–20.00 között,
pénteken 8.00–14:00 között, telefon: (0680)
922-334.

BÖLCSŐDEI HÍREK
ÉRTESÍTÉS! A KISZOMBORI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY BÖLCSŐDÉJÉBEN
BEIRATKOZÁST TARTUNK 2022. ÁPRILIS 4–8 KÖZÖTT 8.00–12.00 ÓRÁIG!
Azoknak a családoknak a jelentkezését
várjuk, akik a 2022/2023-as nevelési évben
igénybe szeretnék venni szolgáltatásunkat.
Keressék fel bölcsődénket személyesen vagy
telefonon a 06 62/297-070 számon. Bölcsődénk címe: Kiszombor, Rákóczi utca 8. Kérem azokat a családokat is, akik már eddig
jelentkeztek, hogy erősítsék meg felvételi
szándékukat!
Amit kínálni tudunk:
• Jól képzett, tapasztalattal és gyakorlattal
rendelkező kisgyermeknevelők és szakdolgozók
• Egyéni bánásmód		
• Családias hangulat
• Szeretetteljes légkör
• Gyermekközpontú szemlélet

• Nevelési tanácsadás
• Életkornak megfelelő csoportok és napirend
• A bölcsőde saját főzőkonyhájában készülő, a gyermekek szükségleteinek maximálisan megfelelő egészséges, változatos étrend
• Korszerű, minden igénynek és követelménynek megfelelő új épület
• Gyönyörű, jól felszerelt, barátságos csoportszobák
• Bőséges játékkészlet
• Hatalmas parkosított, mozgásfejlesztő játékokkal, párakapukkal ellátott udvar
• Változatos családi programok
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Pópityné Hegyes Szilvia,
bölcsődevezető

ÓVODAI HÍREK
SOK-SOK VÁLTOZATOS PROGRAM ÉS
ÉLMÉNY GAZDAGÍTJA OVISAINKAT
■ A februári és a márciusi hónapunk a
gyermekcsoportokban megvalósított tudatos ismeretnyújtás és egyéni fejlesztések
mellett szerencsére már sok-sok különféle
programokban bővelkedhetett, melyet egyrészt a nyertes „Kincses Kultúróvoda 2021”
pályázat tett lehetővé, másrészt enyhítettek
a vírushelyzet megszorító intézkedésein,
így ennek eredményeként bátrabban tekinthettünk ki intézményünk falai mögül.
Február végén vidám farsangi mulatozással
mi is elbúcsúztattuk a telet. Az évek alatt
hagyománnyá vált, hogy ilyenkor a dadusok
a gyerekeknek ízletes fánkot vagy csőregét
sütnek. Ezt a kedves gesztust, a gyerekek

nevében szeretnénk a nyilvánosság előtt is
megköszönni nekik.
Kilencéves hagyományunk, hogy a
kiszombori óvoda fennállásának minden
évfordulóján - február 25-én – „Ovi szülinapot” tartunk - idén már a 139. -et ünnepelhettük meg a gyerekekkel közösen.
A Napraforgó csoport vállalta az ünneplés
megszervezését, melyet ezúttal „a nagyik
macija buli” -nak neveztünk el. Kis verssel,
színjátékkal kedveskedtünk a többi csoportnak. Ezúton is köszönjük a kiszombori cukrászat valamennyi munkatársának, hogy egy
nagy macival díszített torta felajánlásával
tették még szebbé ünnepnapunkat, melyet a
gyerekek igen nagy örömmel fogyasztottak
el. A „Kincses Kultúróvoda2021” pályázat
szakmai programjai is színesítették terve-

ink megvalósítását. Egy új projektor és nagy
méretű parafatáblák beszerzése gazdagítják
nevelőmunkánkat. Az elkészült „folyosó galéria” macis kiállításai így a szülinap kedves
programrészei lettek. A Makói József Attila
Múzeum utazó kiállításának köszönhetően
régi korok játékaiból egy gazdag összeállítás megtekintésére is volt lehetőségünk. A
gyermekek meglepett rácsodálkozással figyelték azokat a régi játékokat, amilyenekkel
talán dédszüleik játszottak régen, melyek
fémből, fából vagy rongyból készültek, és
a mai gyermekek is örömmel kipróbálták
volna őket. Az egyszerű, stilizált színek is
eltérnek napjaink játékaitól. Volt, aki elemet
is keresett a játékokon vagy gombot, amitől
jár, vagy beszél az autó vagy baba. Valóban,
a mai kor gyermeke túl van halmozva ren-
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geteg eszközzel. Egyre jobban terjednek
az interaktív játékok, melyek gyakran már
sírnak, beszélnek stb. Ezzel az a baj, hogy
megkötik a gyermek fantáziáját, és gátolják
a képzeletük szárnyalását és azt, hogy saját
elgondolásuk alapján kitartóan játszanak.
Meglepve hallgatták azt is, hogy régen milyen kevés játékuk volt a gyerekeknek, és
arra mennyire vigyáztak! Ezen a héten a
József Attila Múzeum újabb „bőrönd múzeumi” foglalkozásán is részt vehettek az
iskolába készülő nagycsoportosaink. Ezúttal
a farsangi hagyományokat elevenítették fel,
és busóálarcokat készítettek. A színvonalas,
kreativitásra ösztönző műhelymunka eredményeként a gyermekek megismerkedtek
egy újabb ősi magyar néphagyománnyal és
annak legendájával. Természetes anyagok
felhasználásával (mint a kenderkóc vagy
gyapjú), igazán szép, egyben rémisztő maszkok készültek. A sikeres pályázatunk elősegíti a kulturális intézmények együttműködését is, és mi azt szerettük volna, ha nem csak
a nagyok, hanem a teljes ovi is részesülhetne
egy igazán színvonalas bábelőadásban. Így

látogatott el hozzánk a Szegedi Kövér Béla
Bábszínház, és az Ady Endre Művelődési
Ház megnyitotta kapuit óvodásaink részére.
Ennek köszönhetően megtekintették a „Betyárvilág” bábos előadást, mely Rózsa Sándor gyermekkoráról és fiatal életéről szólt.
A gyerekek nemcsak magára a bábdarabra,
a bábokra és a színészek művészi játékára,
az igényes díszletekre és népzenei betétekre
csodálkoztak rá, hanem az épületre, a színháztérre is. Ugyanis a kisebbek közül többen
még nem jártak a művelődési házban, nem
tapasztalhatták meg, hogyan kell egy előadáson viselkedni, így végre ez is megvalósulhatott.
Márciusban a Dózsa György Általános
Iskolából meghívást kaptak azok a nagycsoportosok, akik szeptemberben megkezdik
majd a tanulmányaikat. Az „Iskolahívogató” program a rossz idő miatt a tornateremben került megrendezésre, ahol 2 csoportra osztva Hajnal János vezetésével igazi
farsangi hangulatban rophattuk a táncot az
iskolás gyerekekkel közösen. A talpalávalót
az óvodai nagyszülős napunkról már ismert
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Csürhe banda zenéje biztosította. E közös
alkalom remek lehetőség arra, hogy az óvodából „kirepülő” gyerekeink megismerkedjenek leendő tanítóikkal és az intézménnyel.
Reméljük, lesz még ilyen betekintés a suliba, hiszen a sikeres iskolakezdésnek ez egy
nagyon jó biztonságos alapot ad. A Covidintézkedések enyhítésének eredményeként
idén a főterünk Kossuth és Petőfi szobrainál
lehetőséget kaptunk mi is az ünnepi műsorban való részvételre. Ezért kollégámmal,
Süliné Horváth Gabika óvó nénivel egy csokorba összegyűjtöttük a nagycsoportosokat.
Az óvodás korosztálynak megfelelő verssel,
énekkel, tánccal méltó módon mi is részt
vettünk a március 15-ei műsorban. Azért
tartjuk fontosnak évek óta, hogy már óvodások is szerepeljenek ezen a megemlékezésen,
mert a magyarságtudat megalapozását már
ebben a korban el kell kezdeni:
„….Zöld a mező, zöld a rét.
Boldog legyen, ez a nép!”
Balázs Tímea,
a Napraforgó csoport óvodapedagógusa
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■ Nagyon kedves vendégek érkeztek intézményünkbe március 4-én. A mozgalom
kezdetétől támogató örökbefogadónk- T-S
Szilvia Budapestről látogatott meg minket
ismét kedves férjével és kisfiával, és hozták
el személyesen a gondosan összeválogatott
és csomagolt adományaikat. Mesekönyvek,
ruhák, kiscipők, papucsok, rollerek, kismotorok és egyéb játékok mellett mind az 5 csoportunknak alkotást, kreativitást segítő rajzeszközöket, alapanyagokat is hoztak, mellyel
nagyon nagy örömet szereztek kicsiknek és
nagyoknak egyaránt. A kedves család részt
vett a „Téltemetés a mohácsi busókkal”
programon is. Nagyon szépen köszönjük
nekik a kedves és hasznos támogatást a gyermekek nevében is! Ők is tudják már, hogy
„A befektetett gondoskodás visszamosolyog
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a gyermekarcokról!” – ami érvényes a következő esetben is:
Megtisztelő felkérés érkezett óvodánkhoz.
A Kiszombori Határrendészeti Kirendeltség
parancsnoka kérte az együttműködésünket.
Az ideiglenesen - az adminisztrációk elrendezésének idejére - az őrsön tartózkodó
menekültekkel érkező gyermekek számára
kértek eszközöket, játékszereket. Mindenki
örömmel sietett a segítségükre, hiszen egy
ilyen helyzetben minden gondoskodás számít. Kis székeket, szőnyegeket, játékokat,
egy kis édességet, mesekönyveket, színezőket, írószereket gyűjtöttünk nekik össze a
csoportokból és az örökbefogadóktól kapott
felajánlásokból. Reméljük, hogy legalább
erre az átmeneti kis időre egy kis mosolyt,
néhány kellemes pillanatot, hasznos elfog-

laltságot tudtunk számukra nyújtani, és ezzel a határőrség munkáját is elősegíteni.
Börcsökné Balázs Márta, óvodavezető

ISKOLAI HÍREK
KEDVES OLVASÓK!
■ Eltelt egy hónap, és iskolánkban sok érdekes pillanatot élhettek meg a diákok. Apró beszámolóinkkal tekintsenek be egy kicsit az
iskola falai közé, gyönyörködjenek gyermekeikben a fényképek segítségével! Az óvodásokkal közös programunk és a farsangi élményekről készült beszámoló mellett a Lázár Ervin Program keretein belüli színházlátogatásokról értesülhetnek. Jó szórakozást kívánok!
Vajda Ágnes - intézményvezető
■ Február 25-én, két órától farsangot tartottunk az iskolában, amelyre minden osztály
külön-külön készült. Mindenki nagyon várta a közös programot, amit valaki filmnézéssel töltött.
Osztályunk csapatok közötti vetélkedőkkel tette hangulatosabbá a délutánt, a
bátrabbak jelmezbe öltöztek. Volt zene-és
képfelismerés, tánc, ügyességi játék. A győztes csapat jutalmat kapott. Farsangi fánkot
ugyan nem ettünk, de szülinaposaink finom
süteménnyel készültek. Jó volt látni az osztálytársak vidám arcát, termünk nevetéstől
volt hangos. Gyorsan eltelt a délután, mindenki jókedvvel ment haza.
7. a osztály
Iskolánkban a két harmadik osztály fogadta
a nagycsoportos ovisokat és az óvó néniket a
„Hívogat az iskola” című programunk keretében február 28-án.
Jó hangulatú táncház várta őket, amely
egyben télbúcsúztató és tavaszváró szabadtéri kikapcsolódásként szolgált. Az időjárás
megtréfált bennünket, nem láthattuk ezen a
napon a tavaszi napsugarakat, így a tornaszobában került megrendezésre az esemény.
A talpalávalót a Csürhe banda szolgáltatta,
akik muzsikájukkal jól megtáncoltattak bennünket. Köszönjük Hajnal János (Jani bácsi)
közreműködését, aki a táncházat vezette, és
a hangszerekkel is megismertette az érdeklődő gyerekeket.
Február végén, a farsang időszakában mi
is lehetne az ovisoknak szánt meglepetés? A
harmadikosok farsangi álarccal kedveskedtek a kicsiknek.
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Reméljük, hogy a jó hangulatú programon
remekül érezték magukat a vendégeink és
az iskolások egyaránt. Talán mégis sikerült
elűzni a telet? Várjuk a tavaszt és a következő
vidám találkozást!
A harmadikos tanító nénik nevében:
Tóth - Rozsán Tünde - pedagógus
2022. február 22-én a Kövér Béla Bábszínház Tiszavirág című előadását tekintettük
meg a Kiszombori Dózsa György Általános
Iskola 1. a és 1. b osztályával a makói Hagymaházban.
Az előadást nagyon élvezték, tetszett nekik. Sokszor hangos nevetéssel telt meg az
egész nézőtér. Az előadás után ismereteket
szerezhettek a magyarországi folyókról és
élővilágáról a kis diákok.
Porkoláb Mária – pedagógus

„Ég és Föld között” minden megtörténhet,
akárcsak a mesében. Ennek lehettünk tanúi 2022. március 1-jén a Szegedi Nemzeti Színházban Presser Gábor-Sztevanovity Dusán A padlás című félig mese, félig
musical darabját megtekintve harmadik
és ötödik osztályos diákjainkkal.
Dusán A padlást egyetlen éjszaka alatt
írta meg, és a saját dolgozószobájáról mintázta a színpadon megjelenő padlásszobát,
melyben Rádiós, az intelligens feltaláló folyamatosan számítógépét, Robinsont tökéletesíti. Egyszer csak ide érkezik 4 bolyongó szellem, hogy ezen az ég és föld közötti
különleges helyen találkozzanak a Révés�szel, aki az Örökre Szépek bolygójára viszi
őket, hogy végre otthonra leljenek. A tiszta
lelkű emberek, mint pl. Süni (aki szerelmes
Rádiósba) és Mamóka, látják a szellemeket,
megpróbálnak segíteni nekik, és a végső katarzist a gonosz házmester sem tudja megakadályozni.
A szemet gyönyörködtető díszlet, a fülbemászó, ismert dallamok és a kápráztató
színpadi játék a mesék bűvöletén keresztül,
észrevétlenül oldják fel a szorongás, félelem
és elmúlás nyomasztó érzését, és tanítanak
minket szeretetre, együttérzésre, kitartásra...
Prónai Éva – pedagógus
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AZ ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
■ Az elmúlt időszakban is sok program közül válogathattak az érdeklődők a művelődési házban. Minden korosztály megtalálhatta a kedvére való eseményt.
A Kiszombori Karátson Emília Óvoda jóvoltából és a "Kincses Kultúróvoda 2021"
program keretein belül, a Kövér Béla Bábszínház előadásában a Betyárvilág című
bábszínházi előadást tekinthették meg az óvodások február 23-án a művelődési házban.
Február 25-én a Kossuth-díjas ének- és mesemondó Berecz András kápráztatott
el minket Angyalfütty című előadásával az Ady Endre Művelődési Házban. De nem
csak az est tematikájában jelent meg az angyal motívum. Földre szállt angyal ő maga
is. Kimeríthetetlen mondanivalóval, tele tartalommal. Csupa szív, csupa humor,
csupa alázat.
A népmese, a mesemondás és a magyar nyelv összefonódásából Berecz András
utánozhatatlan előadásában valódi kincs született. Felemelő este volt. Igazi gyógyír
a fáradt léleknek.

MEGEMLÉKEZTÜNK AZ 1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC ESEMÉNYEIRŐL.
Március 15-e rendkívül különleges dátum a magyarság történetében, hisz bizonysága mindannak az eszmének, amelyért egy nemzetnek
érdemes küzdeni. Az elnyomás ellen vívott harc során hőseink bátorságból, küzdeni akarásból, hazaszeretetből, áldozatkészségből is példát
mutattak az utókor számára. Emlékezni rájuk nemcsak jogunk, de kötelességünk is.
Szirbik Imre polgármester úr köszöntőjét
követően a Kiszombori Karátson Emília
Óvoda nagycsoportosainak, majd a Kiszombori Dózsa György Általános Iskola
felső tagozatos tanulóinak ünnepi műsorát
tekinthettük meg.
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Petőfi Sándor: A tavaszhoz
Ifju lánya a vén télnek,
Kedves kikelet,
Hol maradsz? mért nem jelensz meg
A világ felett?
Jöszte, jöszte, várnak régi
Jóbarátaid;
Vond föl a kék ég alatt a
Fák zöld sátrait.
Gyógyítsd meg a beteg hajnalt,
Beteg most szegény,
Oly halványan üldögél ott
A föld küszöbén;
Áldást hoz majd a mezőre,
Ha meggyógyitod:
Édes örömkönnyeket sír,
Édes harmatot.
Hozd magaddal a pacsírtát,
Nagy mesteremet,
Aki szép szabad dalokra
Tanít engemet.

Molnár József Bálint: Ifjú hévvel 1848
márciusában című versét Horog Dominik
8. a osztályos tanuló előadásában hallgathattuk meg. Őt követte Kovács Levente 8. a
osztályos tanuló, Juhász Gyula: 48 március
15. című versével.
Végezetül Aranyosi Ervin: Március 15ére című költeményét Gál Ákos Levente 7. a
osztályos tanuló előadásában hallhattuk.
Ezúton köszönjük az óvoda és iskola vezetőinek közreműködését, valamint a felkészítő pedagógusok, óvodapedagógusok, dadusok áldozatos munkáját.

S ne feledd el a virágot,
Ne feledd el ezt,
Hozz belőle, amennyit csak
Elbír két kezed.
Nagyobbodtak a halálnak
Tartományai,
S bennök sokan a szabadság
Szent halottai;
Ne legyenek szemfedőtlen
Puszta sír alatt,
Hintsd reájok szemfedőül
A virágokat!

■ Március 1-jén tartotta meg a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti
Intézmény hagyományos farsangi rendezvényét a művelődési házban. Erről
bővebben KSZGYI cikkében olvashatnak.
Az idei nőnapi előadás rendhagyó
módon Kiszombor Nagyközség Önkormányzata és a Kiss Mária Hortensia
Honismereti Kör közös szervezése révén
valósult meg. A Szegedi Nemzeti Színház művészeinek előadásában Varsányi
Anna New York csalogánya című zenés
komédiáját nézhették meg az érdeklődők.
Március 21-én a Csiga Duó látogatott
el hozzánk az Oláh Veronika Alapít-

vány jóvoltából. A gyerkőcök rendkívül
élvezték a tavaszvárással kapcsolatos
zenés műsort. Erről bővebben az OVA
hírei között olvashatnak.
Természetesen az elkövetkező hónapokban is sokrétű programokkal, rendezvényekkel készülünk Önöknek az intézményen belül és kívül egyaránt. Egy
izgalmas akcióra azonban itt is szeretnénk felhívni a figyelmüket. Áprilisban
a költészet kedvelőinek kedvezünk Verselő buszmegállók című kezdeményezésünkkel. A magyar költészet napja alkalmából ugyanis április 11-ére versekkel,
költészettel díszítjük fel a község buszmegállóit. A már jól ismert költemények
mellett kevésbé népszerű alkotásokat,

kortárs szerzeményeket is olvashatnak
majd. Arra buzdítunk gyerekeket, felnőtteket, időseket egyaránt, sétáljanak
végig a buszmegállók között, álljanak
meg egy-egy pillanatra és merüljenek el
a magyar líra csodálatos világában. Tartsanak velünk és öltöztessük fel együtt a
lelkünket ünneplőbe!
Ezúton kívánunk kellemes húsvéti ünnepeket minden kedves látogatónk számára!
Programjainkért, további információkért bátran keressék hivatalos facebook
oldalunkat!
Bódi Marianna és
Zomboriné Szabó Klára
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KÖNYVTÁRI HÍREK
ENGEDD, HOGY OLVASSON!
■ Március 12-24. között, 22. alkalommal került megrendezésre az Internet
Fiesta. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség ilyenkor összehangolt eseményekre biztatja az intézményeket. A rendezvények célja a digitális írástudás
terjesztése és az internet felhasználási lehetőségeinek minél szélesebb körű
bemutatása, az okos megoldások megismertetése, népszerűsítése.
Mint minden évben, az idén is csatlakozott a kiszombori könyvtár a programsorozathoz. Fiestánk első vendége Süvegné Nagy Ivett és osztálya, az 1.
b volt. Ebben a formátumban először jártak nálunk a könyvtárban. Az első
találkozáskor elmeséljük, milyen jó dolog könyvtárba járni, könyvtártagnak
lenni, mennyire jó olvasni. Megismertetjük őket azokkal a dolgokkal, melyek
fontosak egy könyvtárba járó, 21. századi gyermek számára is (pl. milyen részekből áll a könyv, hogyan viselkedünk a könyvtárban, milyen szabályokat
kell betartanunk stb.). Nos, ezt a sok információt, ha nem is tanulják meg
azonnal - és persze, nem is muszáj, csak szép sorban mindent -, legalább már
hallanak róla.
S ha már itt jártak, nem mehettek el mese nélkül, így a tavasz elején A tavaszi nyúl c. mesét vihették útravalóul. A gyerekek jól érezték magukat, az utolsó negyedóra a könyvek lapozgatásával, nézegetésével telt. Elengedni pedig csakis beiratkozási lapokkal engedtük el őket. Így legközelebbi látogatásuk alkalmával már teljes jogú könyvtárhasználóként
veszik igénybe a könyvtárat. (Köszönjük a szülők együttműködését – a lapok kitöltésre vonatkozóan.)
■ Kovács Kitti osztályának a 2. b osztálynak, a tavalyi tanév alatt tartó szigorítások nem tették lehetővé, hogy őket vendégül lássuk. Kárpótlásként
próbáltunk nekik egy kellemes délutánt szerezni, mely nem csak a könyvtár
bemutatásával, hanem mesehallgatással és játékkal egészült ki. Mivel ők már
tanultak a mesékről, annak fogalmáról, típusairól, így nem volt nehéz kitalálnunk, milyen feladatot kreáljunk a gyerekeknek. A kis létszámú csapat játszi
könnyedséggel dobálta fel a helyes megfejtéseket a táblára. Az az egy-két gyerkőc, akik eleinte ódzkodtak a "táblához" menni, később ráéreztek a könyvtári
feladatok ízére, így végül nekik sem okozott problémát a "szereplés".
A második osztály szintén jól érezte magát a könyvtárban, a leküzdött feladatok után könyveket vehettek a kezükbe, így az utolsó percek szorgos olvasással
teltek. Az elégedettségmérő rendszerünk felső fokán landoló zöld csík bizony
nemcsak annak köszönhető, hogy ügyesek voltak, hanem nagyon jól is viselkedtek.
Visszavárunk benneteket, legközelebb, már igazi könyvtári tagokként!
A gyerekek számára így kezdődött a könyvtárral való – reméljük, szoros és
örök - barátság. Köszönjük, Klári, a fotózást!
■ Néhány hete a 4. osztályt Vízhányó Mária ig. h. hozta el egy könyvtári órára. Akkor a
tavasszal, kapcsolatban gyakorlati óra is zajlott. Néhány fiú – az osztály nevében – ültetett
6 db kardvirág hagymát. Ránk bízták őket… Akkor (és most is) kicsit aggódtunk, megmaradnak-e a nősziromfélék. Örömmel látjuk, hogy az eldugdosott hagymácskák, fittyet hánynak a kinti fagyos szélre, hiszen őket nem érheti, így vígan vannak - egyelőre - a jelenlegi
helyükön, gyönyörűen kibujkáltak rejtekükből. Tovább őrizzük őket, míg jobb helyet nem
találunk nekik.
■ A TITOKZATOS PLÜSS - EGÉR ERIK
Az úgy történt, hogy egy könyvtári rendezvény alkalmával, mindenki megérkezett, csak az
előadó nem… De! Egy könyvtáros soha nem esik kétségbe! Főleg nem a saját portáján! Mindig van a tarsolyában valami, amibe az ilyen meglepetésszerű esetek alkalmával bele tud
nyúlni. Az osztályt (ráadásul, ha nem csal az emlékezetünk, kettőt is!) nem engedhettük el
üres kézzel. Előhívtuk Eriket, akinek elmeséltük a történetét; hogyan került a könyvtárba,
és mi a világon a legkedvesebb időtöltése. A gyerekeknek, bár ők már nem elsősök voltak,
mégis tetszett a bemutató, szeretettel fogadták Eriket.
2016 óta minden első osztályt a könyvtárhasználat rejtelmeibe - hogyan működik, és mi is
az a könyvtár -, a titkos segítőnkkel együtt vezetjük be. A kisegér segítségével azt is megmutatjuk, ki és hogyan lehet tag, és ha már beiratkozott, hogyan zajlik a kölcsönzés, vagyis mindent, amit nekik tudniuk kell már ebben a korban is. (Ha nem is jegyzik meg, de legalább,
mint már említettük: hallják.)
Eriket kolléganőnk, Bódi Marianna (még a 2015-ös átadóünnepségre) hozta otthonról a
gyerekrészlegbe, aki azóta itt maradt, és itt lakik, így a köszönet Mariannak jár, hogy hét éve nélkülözi egerét. Erik tehát - öreg motoros fiatal
szívvel -, hozzátartozik már a könyvtárhoz, nem selejtezhető!
Adrián Renáta - könyvtáros
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KISZOMBORI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY HÍREI
■ Március 1-én farsanggal köszöntöttük
a tavaszt, bár a délelőtt tartogatott számunkra egy kis meglepetést, ugyanis szállingózott a hó, de kedvünk töretlen maradt. Lelkesen készülődtünk, és vártuk a
délutáni mulatságot, melyre Apátfalváról
és Ferencszállásról is érkeztek vendégek.
Színvonalas műsorral készültek a fellépők, köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat, megtiszteltek jelenlétükkel. A
kiszombori Harangvirág népdalkör egy
népdalcsokorral készült az ünnepségre,
tagjaik hétről hétre fáradhatatlanul, mosolyogva tartják az énekkari próbákat,
melyet citera kísér. A ferencszállási Kuku-

tyin tánccsoporttól egy hangulatos country táncot láthattunk, az apátfalvi „Hagyományőrzők” egy vidám és mulatságos
műsorral készültek, „Tollfosztás” címmel.
Produkciójukat első alkalommal adták
elő. A műsorokat zenés-táncos mulatság,
egy kis eszem-iszom követte.
A nőnapról is megemlékeztünk, kedves
verssel és szeretetvendégséggel gondoltunk a klub hölgytagjaira.
Meghívásunkat elfogadta a makói
Egészségfejlesztési Iroda, Erki-Kiss Szilvia pszichológus tartott előadást Testi –
lelki egyensúly címmel, valamint ismertette irodájukban elérhető csoportjaikat,

foglalkozásaikat. Áprilisban és májusban
további programsorozatnak lehetnek részesei az érdeklődők, mely „Tudatos felkészülés az aktív időskorra” elnevezéssel
indul.
Klubtagjaink meghívást kaptak Ferencszállásra, a Tavaszköszöntő térségi találkozóra, de ellátogatunk a makói Hagymaházban tartandó néptáncgálára is.
Újraindul irodalmi kávéházunk, valamint
megtekintjük a makói József Attila Könyvtárban, Szűcs Tímea fotókiállítását, melynek címe: „Izrael, az ellentétek országa”.
a szociális intézmény
dolgozói

HONISMERETI HÍREK
KISZOMBOR MŰEMLÉKEI
■ Hamarosan indul a turistaszezon, amikor is
egyre többen keresik fel Kiszombor épületet,
műemlékeit.
Néhány információ ezzel kapcsolatosan:
A Rónay-sírkert látogatása áprilistól, hétvégén, szombatokon 9-12 óráig lehet önkéntesek
segítségével.A Rónay-kúria kiállítása pedig a
Közművelődési Könyvtár nyitvatartási ideje
alatt, illetve bejelentkezés alapján lehetséges.
A Rónay-kastély tornya évente egyszer, a
honismereti kör által szervezett honismereti napon, ami az idén május 21-én lesz.
Más időpontban polgármesteri engedély
szükséges csoportok számára. A Rotunda
hétvégeken és ünnepnapokon önkéntesek
segítségével, más időpontban a Polgármesteri Hivatal és a Plébániahivatal segítségével.
A Helytörténeti Gyűjtemény a 06-62/525090
és a 30/499-8686-os szám hívásával nézhető
meg.
A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör
Ami történt az elmúlt időszakban:
• Busó és a királyhegyesi barátaink, a Csurgó
néptánccsoport lelkesen segítettek március
5-én a telet űzni, ami mára már talán valóra
is vált. Köszönjük a kiszombori jelmezesek
beöltözését, hozzájárultak a jó hangulat foko-

zásához. Köszönet a sorsolás támogatóinak:
Anonim, Anonim, Anonim, Edit Horváth
virágüzlet, Nagy Máté cukrászata, Szabolcs
Martonosi, Schererné Gábor Zsuzsa, Ildikó
Szabóné Uracs, Tóthné Veronka virágüzlet,
Vitaminsziget, és Fodor Margónak a segítségét.
• 6-án a szegedi Nemzeti Színház előadása,
a New York csalogánya volt megtekinthető a
kiszombori lakosság számára az önkormányzattal közös nőnapi ajándékként.
• Megindult a Zombortánc Bedő Katalin vezetésével a volt ktsz. épületében, ugyanitt a jógafoglalkozásra is lehet folyamatosan bejelentkezni.
• Két honismereti körös fiatal a község fiataljai számára ifjúsági klubot szeretne megvalósítani, erre az önkormányzat a régi kultúra
háza előterét biztosította számukra, amit ők
ki is festettek, és hamarosan indul az ifjúsági
élet ott. A honismereti kör és a polgárőrség is
támogatja őket.
• Elkészült a húsvéti képünk, amivel boldog
húsvéti várakozást kívánunk mindenkinek, a
kép készítőinek köszönjük: Balázs Tibor, Bedő
Katalin, Hegyes Balázs, Kispéter Gyöngyi,
Klonka Szabolcs.
Várható programjaink április folyamán
Kiszombor húsvéti bokra díszítése 5-én 10

órától.
Április 6-án 18.00-kor, a kör gyűlése után
Rutainé Matuszka Katalin visz el bennünket
40 percben Tunéziába. Az érdeklődőket szívesen fogadjuk. Nagyszombati süteményvásár
16-án 9 órától a régi művelődési ház előterében. Tagságunk az időközben fiataljaink által
kimeszelt régi kultúrház előterében tartja.
Kérjük, támogassák a jótékonysági vásárt akár
házi finom süteményeikkel, akár majd jótékony vásárlásukkal.
Akik sütnek, kérjük, jelezzék a 30/499-8686os számon vagy messengeren.
Húsvétoló 17-én 10.00 órától, programok és
helyszín később.
21-én 15 órától szeniortánc
29-én 17.30 órától Borsi Sándor előadása
Zomborról mindenkinek
Május 1 – majális a főtéren, főzőverseny
Kérjük a szja 1%-áról ne feledkezzen meg!
Tisztelettel köszönjük az eddigi felajánlásokat,
és ha lehetőségük van, támogassák további
munkánkat.
Adószámunk: 18479342-1-06
Számlaszámunk: 56800016-10007833
A Kiss Mária Hortensia
Honismereti Kör tagsága nevében
Endrész Erzsébet
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A KISZOMBORÉRT ALAPÍTVÁNY
HÍREI
Tisztelt Kiszomboriak!
A Kiszomborért Alapítvány a gyermekes családok támogatására a műanyag kupakokat is
gyűjti folyamatosan. A gyűjtőt Hegyes Balázs
készítette el, és az orvosi rendelő előtt található. Mára annyi gyűlt össze, hogy segítséget
kértünk az elszállítására a kiszomboriaktól.
Többen segítettek volna, amit igazán hálásan
köszönünk. Aki elsőként ajánlotta segítségét
egy Anonim támogató.
Az ő segítségével elszállítottuk a Hegyes Balázs által tárolt és kezelt mennyiséget. Egy
óriási nagy zsák Schmidt Ferencék adománya
volt.
Mindenkinek köszönjük, aki a tárolóba rakta
a kupakokat eddig, és továbbra is ezt teszi. Hálásak vagyunk a gyermekes családok nevében.
JÓTÉKONY FÉMHULLADÉK
Március 21 és 22-én megtörtént a felajánlott
fémhulladék elszállítása is. Köszönjük a felajánlásokat, melyekkel segítették az alapítvány
kiszombori gyermekes családokat támogató
tevékenységét:
Anonim, Bajnóczi János, Barnáné Bacsa
Magdolna, Bódi Mihály, Czene Zsolt, Czene
Ferencné, Fábián Levente, Fodor Margó, Furulyás János, Gyüge Sándor, Hévízi Gézáné,
Husztik István, Moldován Péter, Papp Mária,
Schmidt Ferenc, Szép Imre, Tóth Mihály és
mindazoknak, akik a dobozokat és kupakokat
gyűjtik az erre a célra kihelyezett tárolókban.
Gyűjtőmunkáját Bajnóczi Jánosnak, Hegyes
Balázsnak.
Tájékoztatjuk Kiszombor lakosságát
arról is, hogy folytatjuk az adomány-
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gyűjtést, illetve kérelem alapján lehet
támogatásért is fordulni a Kuratóriumhoz a nehéz helyzetben lévő gyermekes
családoknak.
A „Kiszomborért” Alapítvány számára is
felajánlható a szja 1 %-a. Kiszombor község
kultúrája, sportélete, környezetének védelme,

megújulása a fő célja az önkormányzati alapítású alapítványnak. Ha segíteni szeretné ezt a
tevékenységet, támogassa az alapítványt.
Adószámunk: 19082930-1-06
Számlaszámunk: 56800016-10000898.
Köszönjük.
A kuratórium tagsága nevében
Endrész Erzsébet
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OLÁH VERONIKA ALAPÍTVÁNY HÍREI
PROJEKTORT KAPOTT
AZ ALSÓ TAGOZAT
■ Újabb öröm érte az iskola alsó tagozatának
kisdiákjait: az alapítvány NEA-pályázati díjából 205 ezer forint értékben nagyon jó minőségű projektort és vetítővásznat vett az alsós
munkaközösség javaslatára. Így lehetővé válik, hogy a Móricz utcai épületben átvihetők
legyenek az előadások más-más termekbe is.
A víz világnapjára is készültünk: ragyogó kifejező képeket készítettek a gyerekek. Öntözték
a virágágyásokat, dughagymát, fokhagymát,
borsót vetettek, továbbá az őszi ültetést gondozták. Tóth Gábor szülő balesetmentessé tette az ágyásokat, ugyanis a kimagasló vasakat
levágta, s lecsiszolta. Szépen ápolták a kerítés
mellé telepített fákat. Láncot alkotva hordták
a vizet.

A nap koronázása a CSIGA-DUÓ előadása volt. Az Ady Endre Művelődési Házban
(NEA-pályázatból 75 ezer forint) ott ült
minden alsós nebuló, és énekelve, táncolva
hívogatták a TAVASZT. Nagy ováció után élményekkel gazdagodva dudorászva hagyták
el a kultúra házát. Reméljük, mindennek lelkükben, szellemiségükben lesz folytatása, és
a szülők is ezt ápolják. Köszönettel az eddigi
támogatásokért, amit a jövőben is szeretettel
várunk.
OLÁH VERONIKA ALAPÍTVÁNY
6775 Kiszombor, Móricz Zs. u. 2.
Adószám: 18290763-1-06
Bankszám: 56800016-10014949
Süliné Rácz Emőke
a kuratórium elnöke
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VÁLYOGOSI HÍREK
■ 2022.február 14-én 10 mázsa háromnyaras pontyot telepítettünk, átlagsúlyuk
2 kg körüli volt.
Sajnos, az elkövetkező időszakban a halárak növekedésével kell számolnunk.
• Tavunkon a legnagyobb problémát jelenti jelenleg a vízszint biztosítása. Vizünk
mennyisége és minősége jelenleg megfelelő. A vízminőséget szakemberrel folyamatosan vizsgáltatjuk.
A vízszintünket befolyásolja az aszályos
időszak, aminek nagyságát jelzi, hogy
már februárban országos tűzgyújtási tilalom került elrendelésre.
A vízpótlás megszervezése folyamatban
van, amit nagyban befolyásol a nagyarányú energia áremelés. Ezzel párhuzamosan elkezdtük a kútjaink karbantartását,
hogy így is tudjunk vizet pótolni, valamint felkészülünk vízforgató eszköz segítségével szükség szerint oxigénszint emelésére.
• A vezetőség döntése értelmében, aki 2206 óra közötti időben horgászni akar, az
köteles a kihelyezett beíró füzetet vezetni
egész évben. Az intézkedés lényege, hogy
az ebben az időszakban horgászókról az
ellenőrzést végzőknek több információja
legyen, illetve tájékoztatást kapjunk arról,
hogy ebben az időszakban hogyan alakul a halfogás. Kérünk mindenkit, hogy
a halőrháznál elhelyezett füzetet vezesse,
ha kérdés merül fel, azt ellenőrnek vagy a
fegyelmi bizottság vezetőjének jelezze.
• Az elmúlt évben elvégzett halállományvizsgálati tapasztalatoknak megfelelően
süllő fészkeket készítettünk, és helyeztünk
ki a hosszú gát térségében. Kérünk mindenkit, hogy a horgászat során erre legyen
tekintettel.
• A fölszedett hirdetőtáblák karbantartá-

sa, és visszahelyezése megtörtént, kérünk
mindenkit, hogy a horgászat megkezdése
előtt tájékozódjon. Kiülők karbantartása
folyamatosan halad, kis türelmet kérünk.
• Egyesületünk a területi jegyek értékesítését a szokott formában végzi. Szerdánként 15:00 –16:00 között Kiszomboron, az
Ady Endre Műv. házban /Szegedi u. 13./
végzi. Kérünk benneteket, legyetek türelemmel, az adminisztráció lassan halad!
Alkalmanként 10-12 engedély kiadására
van lehetőségünk, további infó: Oláh Sándor, 70 / 327-8862. Áraink a valyogos.hu
oldalon elérhetők.
• Napijegyek értékesítése a megszokott
forgalmazó helyeken lehetséges, amit a
vendéghorgászok a jegyárakkal együtt a
valyogos.hu oldalon megtalálnak.
• A Kiszombori Sporthorgász Egyesület
2022.04.17-én megrendezi a Vályogos
Bajnoka horgászverseny első fordulóját.
Nevezési kategóriák és nevezési díjak: felnőtt, 3500 Ft, gyermek-ifjúsági 1500 Ft.
Nevezni a napijegyváltó helyeken, illetve
a helyszínen 06:30-ig lehet. Minden nevezőt egy tál meleg étellel vendégül látunk.
Díjazás: - Felnőtt kategória: 1.
Érem+12000 Ft (utalvány), 2. Érem+8000
Ft (utalvány)
3.
Érem+4000 Ft (utalvány).- Gyermek-ifjúsági kategória: 1. Serleg+6000 Ft (utalvány),
2. Serleg+4000 Ft (utalvány), 3.
Serleg+2000 Ft (utalvány)
Részletek a valyogos.hu oldalon találhatóak.
• Ellenőrzési tapasztalatok: Horgászrendünk értelmében a tavon horgászóknak kötelező a szájfertőtlenítő spray és a
pontymatrac megléte és annak használata.
A fogási eredmények nyomon követhető-
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sége érdekében minden horgásznak zsákmányát EGYÉNILEG KELL tárolnia, azt
a horgászat befejezéséig NEM viheti el a
partról. Drótból készült haltartó használata TILOS!
• Gépkocsival csak száraz időben lehet a
horgászhely közelébe állni, a partvonaltól
legalább 6 méterre, ahol lehet, az úthoz
közel, azonban a közlekedési utakat szabadon kell hagyni, sátrat vagy rodpodot
állítani csak a partvonalon közlekedők
és a szomszéd horgászok zavarása nélkül
szabad. A gátakra és a DÉLI PARTSZAKASZRA még száraz időben sem szabad
autóval behajtani, és kétkerekű járművet
a tó partvonalán csak tolni lehet! Kérjük,
vegyék figyelembe a kihelyezett táblák
utasításait.
• A Vályogos-tavon a mágneshorgászat
tilos, mivel zavarja a horgászatot, illetve
zavarólag hat a halakra. Ezen túl amen�nyiben ezt horgászbottal végzik, ez megtévesztő, hiszen jogosulatlan, vagy meg
nem engedett horgász módszerre utalhat!
• A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17.
§-a alapján kérjük a tópartra kutyával kilátogatókat, hogy kutyáikat pórázon vezessék, elkerülve ezzel a véletlen támadásokat, atrocitásokat.
• A 2020. évi személyi jövedelemadó 1
%-ának felajánlásából egyesületünk 2021.
évben 133.748 Ft kapott. Az összeget környezetrendezéshez szükséges gépek karbantartására és üzemeltetésére használtunk fel. Kérjük, személyi jövedelemadója
1%-ával továbbra is támogassa egyesületünk tevékenységét: Kiszombori Sporthorgász Egyesület, adószám: 184522751-06.
Vezetőség
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