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■ A képviselő-testület a 2020. február 25-én tar-
tott soros ülése első napirendjeként elfogadta a 
polgármesteri jelentést. 
 A rendelettervezetek, döntési javaslatok napi-
rendi pontban 
módosította: 
•	 az	 Önkormányzat	 2019.	 évi	 költségvetéséről	
szóló	4/2019.	(II.	27.)	önkormányzati	rendeletet,	
•	 a	hulladékgazdálkodási	közszolgáltatásról	szó-
ló	10/2015.	(V.	27.)	önkormányzati	rendeletet,
•	 az	egyes	pénzbeli	és	természetbeni	ellátásokról	
szóló	8/2018.	(II.	28.)	önkormányzati	rendeletet
megalkotta:

•	 a	 köztisztviselők	 illetményalapjáról	 szóló	
4/2020.	(II.	27.)	önkormányzati	rendeletet,	
•	 az	újszülöttek	 támogatásáról	 szóló	6/2020.	 (II.	
27.)	önkormányzati	rendeletet,	
•	 az	 önkormányzat	 2020.	 évi	 költségvetéséről	
szóló	7/2020.	(II.	27.)	önkormányzati	rendeletet,	
jóváhagyta: 
•	 a	Makói	Kistérség	Többcélú	Társulása	társulási	
megállapodásának módosítását,
•	 a	 „Makó	és	 Térsége”	 Ivóvízminőség-javító	Ön-
kormányzati	Társulás	társulási	megállapodásának	
módosítását, 
•	 az	Önkormányzati	Társulás	MAKÓ	város	és	tér-

sége	szennyvízcsatornázásának	és	szennyvíztisz-
tításának megvalósítására társulási megállapodá-
sának módosítását,
•	 a	 2020-as	 Kiszombori	 Közösségi	 Napok	 prog-
ramtervezetét, 
döntött:
•	 Szegvári	Ernőné	leköszönő	polgármester	részé-
re	végkielégítésként	3	havi	illetményének	megfe-
lelő	összegű	juttatás	tudomásulvételéről	és	hozzá-
járult a leköszönő polgármester által még ki nem 
vett	4	nap	szabadság	megváltásához,	
•	 az	 internetszolgáltatás	 biztosításához	 szüksé-
ges	antennarendszer	elhelyezésére	és	működte-

FELHÍVÁS
A veszélyhelyzet kihirdetése és annak további szigorító intézkedései kapcsán az alábbiakra hívom fel a 
Kiszomboron élők figyelmét. 

A 70. éLEtéVükEt bEtöLtött SzEméLyEkEt A kormÁny ArrA kéri, 
Hogy LAkóHELyükEt VAgy tArtózkodÁSi HELyükEt nE HAgyjÁk EL.

A koronAvírus-járvány Az idősekre jelenti A legnAgyobb veszélyt. 
Ezért arra kérem őket, hogy fogadjanak meg néhány fontos tanácsot, amivel jelentősen csökkenthető a 
fertőzés veszélye. 
 1. Kerüljék azokat a helyeket, ahol sokan vannak, különösen a zárt tereket, a csoportos 
                rendezvényeket, és lehetőség szerint a tömegközlekedést! 
 2. Kerüljék az érintkezést lázas betegekkel, vagy olyan hozzátartozóval, aki köhög, tüsszög, lázas!
 3. Gyakran és alaposan mossanak kezet, szappannal és vízzel!
 4. Kerüljék a puszit, az ölelést, és a kézfogást!
 5. Szellőztessenek gyakran!
 6. Egyenek sok gyümölcsöt, zöldséget és vitamindús ételeket!
 7. Ha tüneteik vannak (például láz, szárazköhögés, izomfájdalom), akkor ne személyesen menjenek      
                a háziorvoshoz, hanem telefonon hívják a háziorvosukat!

Mindenkit kérek figyeljen idős szoMszédAirA és közelebbi, 
távolAbbi hozzátArtozóirA is! hA lehetőségünk vAn rá, segítsék A 

MindennApjAikAt, érdeklődjenek,  Mivel tudnák Megkönnyíteni 
Az éLEtVitELükEt!

Azt kérem, hogy minden idős ember a saját érdekében minimalizálja a személyes találkozásokat. 

Kérem, amennyiben a gyógyszerkiváltásban, valamint a legszükségesebb alapvető élelmiszerek 
megvásárlásában, halaszthatatlan ügyintézésben segítségre szorulnak jelezzék a Kiszombori 
Polgármesteri Hivatal (62/525-090 és 62/525-091), a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 
(62/297-074 és 20/228-00-46) vagy Kozma Anikó védőnő (70/292-34-20) felé munkaidőben telefonon, 
illetve a ph@kiszombor.hu email címen folyamatosan. 

A gyógyszer és a megvásárolni kívánt élelmiszer ellenértékét kérjük szíveskedjenek készpénzben a 
bevásárlást végző munkatársunknak átadni. Sajnos megjelentek a rendkívüli helyzettel visszaélő csalók 
is, főleg az idős embereket célpontként kezelve. Kérek mindenkit, hogy ne dőljenek be nekik! 

Most különösen érvényes a régi mondás:
mindEnütt jó, dE LEgjobb ottHon!

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

szirbik imre
alpolgármester
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Folytatás a 4. oldalon!

■	Kiszombor	Nagyközség	Önkormányzata	Képvi-
selő-testülete a 2020. február 25-ei ülésén elfo-
gadta	az	egyes	pénzbeli	és	természetbeni	ellátá-
sokról	 szóló	8/2018.(II.28.)	önkormányzati	 rende-
letét,	valamint	módosította	a	hulladékgazdálkodá-
si	 közszolgáltatásról	 szóló	 10/2015.(V.27.)	 önkor-
mányzati	rendelet	kedvezményekről	szóló	rendel-
kezéseit. 
A legfontosabb ellátások jogosultsági feltételei 
a következők:
	 A	 rendkívüli	 települési	 támogatás	annak	adha-
tó, 
a)	akinek	családjában	az	egy	főre	jutó	havi	nettó	
jövedelem	a	47.500	Ft-ot,	
b)	 gyermeket	 nevelő	 családban	 az	 egy	 főre	 jutó	
havi	nettó	jövedelem	az	52.500	Ft-ot,
c)	egyedül	élő	kérelmező	esetén	a	havi	nettó	jöve-
delem	a	68.500	Ft-ot	nem	haladja	meg.
 
A	temetési	segély	nem	állapítható	meg	annak,
a) akinek	családjában	az	egy	főre	jutó	jövedelem	
meghaladja	a	95.000	Ft-ot,
b)	egyedül	élő	esetén	pedig	a	115.000	Ft-ot.

Rendszeres	 gyógyszertámogatásra	 jogosult	 az	 a	
kérelmező 
a)	akinek	családjában	az	egy	főre	jutó	havi	nettó	
jövedelem	a	71.000	Ft-ot,	70.	életévét	betöltött	ké-
relmező	esetén	a	78.000	Ft-ot,	egyedülálló	esetén	
pedig	a	85.000	Ft-ot	nem	haladja	meg,
b)	 valamint	 a	 háziorvos	 vagy	 a	 kezelőorvos	 ál-
tal	 igazolt	 havi	 rendszeres	 gyógyszerköltsége	 a	
4.000	Ft-ot	eléri,
c)	és	közgyógyellátási	igazolványra	nem	jogosult.
	 Az	eseti	gyógyszertámogatásra	az	a	kérelmező	
jogosult,	akinek	családjában	az	egy	főre	jutó	havi	
nettó	jövedelem	a	80.000	Ft-ot,	egyedülálló	ese-
tén	a	110.000	Ft-ot	nem	haladja	meg.
	 Települési	támogatásként	nyújtott	lakásfenntar-
tási	 támogatásra	az	a	személy	 jogosult,	akinek	a	
háztartásában	 az	 egy	 fogyasztási	 egységre	 jutó	
havi	 nettó	 jövedelem	nem	haladja	meg	az	 öreg-
ségi	nyugdíj	mindenkori	 legkisebb	összegének	a	
290%-át	(82.650	Ft/fő),	és	a	háztartás	tagjai	egyi-
kének	sincs	vagyona.
	 Egyszemélyes	 háztartásban	 –	 a	 (3)	 bekezdés-
ben foglaltaktól eltérően - lakásfenntartási támo-

gatásra	 jogosult	 az	 a	 személy,	 akinek	havi	 nettó	
jövedelme	 nem	 haladja	 meg	 az	 öregségi	 nyug-
díj	 mindenkori	 legkisebb	 összegének	 a	 350%-át	
(99.750	Ft/fő),	és	vagyona	nincs.
 A 120 literes szabványedényzet	szerinti	hulla-
dékgazdálkodási	közszolgáltatási	díja	50	%-	ának	
megfelelő	díjkedvezményre	jogosult
	 •	az	önálló	(kétszemélyes)	háztartásban	élő	há-
zaspár,	illetve	élettársak,	ha	mindkettejük	70.	élet-
évét	 betöltött	 személy,	 amennyiben	 a	 családban	
az	egy	főre	jutó	havi	jövedelem	nem	haladja	meg	
a	97.000	Ft-ot.
	 Az	egyedül	élő	65.	életévét	betöltött	nyugdíjas	
személy,	amennyiben	havi	jövedelme	
	 •	nem	haladja	meg	a	116.000	Ft-ot,	írásbeli	ké-
relemre a 60 literes szabványedényzet megvá-
sárlásához	 legfeljebb	8.000	Ft	összegig	 támoga-
tásban	részesíthető.		
	 A	 rendelet	 megtalálható	 a	 www.kiszombor.hu	
honlapon,	 további	 tájékoztatásért	 fordulhatnak	a	
Kiszombori	Polgármesteri	Hivatal	Szociális	ügyin-
tézőjéhez.

tésére vonatkozó bérleti szerződés elfogadásáról, 
•	 a	Kiszombor,	Nagyszentmiklósi	u.	7.	szám	alatt	
található	 Szolgáltatóház	 elektromos	 hálózatának	
felújítási	munkáira	az	ajánlattevők	kiválasztásáról,
•	 pályázat	 kiírásáról	 a	 Kiszombori	 Szociális	 és	
Gyermekjóléti	 Intézmény	 intézményvezetői	 állás-
helyének	betöltésére,	
hozzájárult:
•	 ahhoz,	 hogy	 2020.	március	 01.	 napjától	 2021.	
február	28.	napjáig	tartó	időtartamra	12	fő	hosszú	
időtartamú	közfoglalkoztatott	alkalmazásához,	az	
Önkormányzat	 kötelezően	 ellátandó,	 illetve	 ön-
ként	 vállalt,	 a	 lakosságot	 vagy	 települést	 érintő	
feladatok elvégzésére,
•	 ahhoz,	 hogy	 2020.	március	 01.	 napjától	 2021.	
február	28.	napjáig	tartó	időtartamra	5	fő	hosszú	

időtartamú	 közfoglalkoztatottnak	 a	 Kiszombori	
Szociális	 és	Gyermekjóléti	 Intézményben	 történő	
alkalmazásához,
•	 ahhoz,	hogy	a	Harangvirág	népdalkör	a	Rónay-
kúria	 emeleti	 szintjén	 a	 környékbeli	 baráti	 nép-
dalkörök	 meghívásával	 dalos	 találkozót	 rendez-
zen	2020.	április	18.	napján,	továbbá	döntött	arról,	
hogy	a	rendezvényt	50.000	Ft	összeggel	támogat-
ja, 
egyetértett: 
•	 azzal,	 hogy	 a	 Csongrád	 Megyei	 Rendőr-főka-
pitányság	 Makói	 Rendőrkapitányság	 Kiszombori	
Rendőrőrs	 őrsparancsnoki	 tisztségére	 Barkó	 Jó-
zsef	r.	őrnagy	kerüljön	2020.	április	1.	napjával	ki-
nevezésre. 
	 Harmadik	napirendi	pontként	meghatározta	az	

önkormányzat	 saját	 bevételeinek	 és	 adósságot	
keletkeztető	ügyleteiből	eredő	fizetési	kötelezett-
ségeinek a 2020. költségvetési évet követő 3 évre 
várható	összegét.
 
	 A	 negyedik	 napirendi	 pontban	 döntött	 arról,	
hogy	a	Torontál	emléknap	rendezvényt	2020.	 jú-
nius	4.	napján	17.00	órai	kezdettel	akként	hagyja	
jóvá,	hogy	a	kiállítás	a	Rónay-kúria	emeleti	szint-
jén	lévő	rendezvényterében,	a	konferencia	az	ét-
termi részen, a gálaműsor a teraszon kerüljön 
megrendezésre	 azzal,	 hogy	 előadók	 akadályoz-
tatása	esetén	a	 rendezvény	2020.	 június	3.	nap-
ján	17.00	órai	kezdettel	kerül	megrendezésre,	va-
lamint	 jóváhagyta	 Kiszombor	 Nagyközség	 2020.	
évi	közművelődési	rendezvénytervét.	

ÓVODAI HÍREK
■ Oviba pillantó

„ Itt a tavasz eljött végre, 
a sok gyermek örömére!”

És	valóban,	itt	a	várva	várt	tavasz,	és	vele	együtt	a	
jó idő, a napsütés, kivirult az óvoda. A farsang el-
teltével,	most	már	a	természet	megújulását	várjuk.	

Hóvirágokkal,	tulipánokkal	díszítjük	a	csoportszo-
bákat,	 faliújságokat.	Egyre	 többet	 tudunk	az	ovi-
sokkal sétálni menni, és a jó levegőn tartózkodni. 
	 Programokban	is	bővelkedünk.	Az	„Esélyterem-
tő	óvoda”	pályázatnak	köszönhetően	teljesen	 in-
gyenesen	 a	 Napsugár	 és	 Katica	 csoport	 nagyjai	

Szegedre	utaztak	március	5-én,	ahol	a	Szent-Györ-
gyi	 Albert	 Agorában	 Gryllus	 Vilmos	 „Zenék,	 me-
sék,	hangszerek”	igen	interaktív,	érdekes,	komp-
lex előadását tekintették meg.

	 A	 sok	 jó	 adottságú	 ovis	 gyermekeink	 között	

Március	15-e	alkalmából	
koszorút	helyez	el	

Lázár	János	országgyűlési	képviselő	
és	Szirbik	Imre,	alpolgármester.
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szépen	 rajzolni	 tudóak	 is	 vannak.	Közülük	a	 leg-
ügyesebbek	a	 Logopédia	 Európai	Napja	 tisztele-
tére	meghirdetett	„Meseországban	jártam…”	rajz-
pályázaton	vehettek	részt.	A	kiállítás	és	díjátadó	a	
makói	József	Attila	Könyvtárban	volt.	A	térségből	
közel	150	rajz	érkezett	be.	Örömmel	dicsekedhe-
tünk,	mert	a	Napraforgó	csoportból	Szűcs	Gréta	a	
megtisztelő	II.	helyet	érte	el.	Ezúton	is	gratulálunk!	
(Felkészítője	Jani	Edit	óvodapedagógus)
	 A	 nemzetközi	 nőnap	 szép	 hagyományát	 óvo-
dánkban	 is	 követjük	 évről	 évre.	 A	 fiúk	 ilyenkor	
kis meglepetésekkel, virággal készülnek, amivel 
megajándékozzák	a	lányokat.	Ők	pedig	a	dajkáink	
bevonásával	 rágcsálnivalókat,	 kekszet,	 kókusz-
golyót	készítenek	viszonzásul.	Ezt	a	szép	szokást	
fontosnak	tartjuk,	hisz	már	ebben	az	életkorban	ki	
lehet	alakítani	a	gyermekekben	az	egymás	 iránti	
tisztelet,	megbecsülés	alapjait.	
	 Nemzeti	ünnepünkre	hangolódva	zászlókat	fes-
tettünk,	 piros-fehér-zöld	 lobogókat	 készítettünk,	
kokárdákat	színeztünk,	nagy	várak	 is	épültek,	és	
csákós,	lovas	huszárokká	változtak	a	gyerekek.	A	
Napraforgó	csoport	lelkesen	készült	a	községünk	
művelődési	 házában	 tartandó	 neves	 eseményre,	
amit végül óvodai keretben kültéren, a szobrok 
előtt be is mutattak. 
	 Sajnos	 mindannyiunkat	 szomorúan	 érintett,	
hogy	a	világban	és	Európában	is	egyre	terjedő	ko-
ronavírus	miatt,	nemcsak	ezt	az	eseményt	kellett	

lemondani,	hanem	az	óvodabálunkat	 is.	Ez	utób-
bit	sokan	támogatták	tombolafelajánlásokkal.	Kre-
atív	módon	próbáljuk	megoldani,	hogy	mégis	gaz-
dára	találjanak	ezek	az	adományok.	Nyilvánosan,	
online	fogjuk	a	tombolasorsolást	megtartani.	Sze-
retnénk,	hogy	az	elmaradt	bál	ellenére	minden	le-
hetséges	módot	megtaláljunk	arra,	hogy	támoga-
tásokat	 szerezzünk	 a	 „Mosolygó	 Gyermekarcok	
Alapítványunk”	által	óvodás	gyermekeinket.

Balázs Tímea, óvodapedagógus

■	Szeretnénk	a	nyilvánosság	előtt	is	megköszön-
ni	mindazoknak,	akik	adományaikkal	 támogatták	
rendezvényünket:
Agmerogold	 Bt.,	 Agromag	 Maros	 Malom	 Makó,	
Akteke	Alexandra,	Andrásiné	Tóth	Erika,	Állatele-
del	bolt	Kiszombor	 -	Kis	Gézáné	Évi,	Anonim	 fel-
ajánló,	Aranyhal	Horgász	bolt	Makó	–	Dékány	La-
jos,	Balázs	Zoltán,	Bástya	Hotel	–	Puszta	Sándor,	
Börcsökné	 Balázs	 Márta,	 Csipet	 –	 Trafik	 Makó,	
Demkóné	 Vígh	 Sarolta,	 Endrész	 Erzsébet,	 Exotic	
Sun	solárium	–	Makó,	Fodor	Andrea,	Gabi	Állatele-
del	Makó,	GOODS	Market	Kiszombor	-	Schererné	
Gábor	Zsuzsa,	Grenrosné	Süli	Ivett,	Hagymatikum	
Makó,	Haklik	 János,	Higiénia	 Trade	Kft.	–	Dencs	
Péter,	Horváthné	Ács	Krisztina,	Írószer	Kiszombor	
-	 Repcsákné	 Frank	 Edit,	 Kacz	 Mária,	 Kiszombori	
kenyér	és	pékárú	bolt	–	Borsos	Attila,		Kocsis	Vi-
rág	Makó	 –	 Kocsis	 János,	 Kovács	 Ilona,	 Kökény	

Lászlóné,	 Klonka	 Edit,	 Lakatos	 Ramóna,	 Lász-
ló	 Mónika	 edző,	 Lőrincz	 Mária	 Magdolna,	 Ma-
kói	Mozaik,	Márta	János,	Mártonné	Miron	Ágnes,	
Martonosi	 Szabolcs,	 Matmazel	 Makó	 –	 Magyar	
Andrea,	Mészáros	Gergő	-	Tappancs,	Nacsa	Erika,	
Nagy	Andrea,	NOVUM,	Óföldeáki	Tészta	-	Molnár	
István,	Prónai	György,		Proko	Travel	Makó,	ROCCO	
Étterem	 és	 Pizzéria	 Makó,	 Sarnyai	 Józsefné,	
Sarnyai	Mónika,	Schererné	Gábor	Zsuzsanna,	Süli	
Panna	 Dorka,	 Szabóné	 Uracs	 Ildikó,	 Tésztaguru	
Makó,	Tóth	Krisztina,	Tóvizi	Andrea,	Vass	Renáta,	
Vígh	Ferencné,	Zatykó	Diána,	Zombori	Gazdabolt	
-	Nagy	Gyula.
	 Eredetileg	a	bálon	szerettük	volna	megköszön-
ni	két	embernek	a	hosszú	ideje	végzett	önkéntes	
munkáját,	amit	az	óvodáért	és	az	óvodás	gyerme-
kekért végeznek. A továbbiakban megkeressük 
majd	 a	 lehetőséget	 a	 személyes	 köszöntésre	 is,	
most	viszont	ezúton	is	szeretnénk	nyilvánossá	ten-
ni	elismerésünket.	Szűcs	Éva	önként	elvállalta,	és	
évek	óta	végzi	az	Alapítványunk	könyvelését,	adó-
bevallását,	közhasznúsági	jelentéseit.	Komoly	se-
gítség	ez	nekünk,	és	nagyon	hálásak	vagyunk	pre-
cíz	munkájáért	és	nagylelkűségéért.	
	 A	másik	Fancsali	Zoltán	 -	az	ovis	gyermekeink	
edzője,	 aki	 évek	 óta	 önzetlenül	 -	minden	 héten,	
szerdán	-	labdás	tornát	tart	az	iskola	tornacsarno-
kában	ügyes	 kis	 ovisainknak.	Kiváló	 lehetőséget	
kapnak	tőle	a	mozgásukban	tehetséges	gyerme-



kek,	és	valamennyi	odajáró	kisgyermek	mozgás-
fejlődésére	 is	pozitív	hatással	van.	Kedves	„edző	
bácsi”	–	nagyon	köszönjük.
 Rendkívüli napokat élünk meg, éreznünk kell 
mindannyian	 a	 felelősséget,	 hogy	 megelőzhes-
sük	a	nagyobb	bajt.	A	koronavírussal	kapcsolatos	
helyzetről	a	szülőket	azonnal,	 folyamatosan	tájé-
koztatjuk,	az	online	felületen	és	a	faliújságokon	is	
egyaránt.	Minden	higiéniai	szabályt	kellően	betar-
tunk	és	betartatunk.	A	gyerekeket	alapos	kézmo-
sás	után	engedjük	be	a	csoportszobába,	megtanít-

juk	őket	a	helyes	orrfújás	mellett	az	alapos	kézmo-
sásra is. 
	 Kérünk	minden	kedves	szülőt,	hogy	a	tájékozta-
tásoknak	megfelelően	–	felelősen	közreműködjön	
velünk.	Informáljanak	minket,	és	lehetőség	szerint	
előzzük	 meg,	 hogy	 a	 vírussal	 kontaktusba	 kerül	
személyek	zárt	óvodai	közösségünkbe	bekerülje-
nek.	Kérem,	folyamatosan	figyeljék	a	tájékoztatási	
felületeinket.
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■ JAMeS BOndOT kApTUk AJÁndÉkBA
Kiszombor	Nagyközség	Önkormányzata	a	hagyo-
mányokhoz	 híven	 nőnap	 alkalmából	 idén	 is	 fan-
tasztikus	műsorral	köszöntötte	a	település	hölgy-
tagjait.
	 Szirbik	 Imre	 alpolgármester	 úr	 kedves	 szavait	
követően	Udvarhelyi	Boglárka	és	Kautzky	Armand	
szórakoztatta	a	 lelkes	közönséget.	Felcsendültek	
ismert	 operettslágerek,	 magyarnóták,	 táncdalok	
az	 Európa-szerte	 ismert	 operaénekes	 és	 prima-
donna,	Udvarhelyi	 Boglárka	 előadásában.	 A	mű-
vésznő	csodaszép	ruhakölteményeket	sorakozta-
tott	fel,	mely	a	közönség	soraiban	zajos	sikert	ara-
tott.	De	az	 irodalomkedvelők	sem	maradtak	cse-
mege	nélkül,	hiszen	James	Bond	szinkronhangja,	
a	különleges	hangjáról	híres	Kautzky	Armand	ör-
vendeztetett meg bennünket népszerű, klasszikus 
versekkel.	 Igazán	 nagyszerű	 élmény	 volt	 testkö-
zelből	hallgatni	kivételes	orgánumát,	mely	betöl-
tötte a teret.
 A művészek közvetlenségükkel, kedvességük-
kel,	humorukkal	kivívták	a	közönség	szimpátiáját,	
majd a műsor után készségesen álltak a rajongók 
rendelkezésére.
	 Reméljük,	mindenki	maradandó	élménnyel	gaz-
dagodott,	különösen	a	hölgyek,	hiszen	elsősorban	
nekik, róluk szólt ez a szép este.

kedVeS VendÉgeInk!
AZ ORSZÁgOS heLYZeTRe VALó TekInTeT-
TeL A MűVeLődÉSI hÁZ MÁRCIUSI, ÁpRILI-

SI RendeZVÉnYeI IS eLMARAdnAk. 
AZ eLMARAdT pROgRAMOkAT A JöVőBen 

TeRMÉSZeTeSen IgYekSZünk póTOLnI. 
MegÉRTÉSükeT köSZönJük.

AZ ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI

KÖNYVTÁRI HÍREK

Börcsökné Balázs Márta óvodavezető

■ könYVTÁRI híRek - VISSZATekInTÉS
Február	28-án	este	került	sor	Borsi	Sándor	szob-
rászművész,	 múltkutató	 Vigyázat	 –	 Hamis/ítják	
című	farsangi	előadására.	A	zord	idő	nem	kedve-
zett az érdeklődőknek, ám vannak, akik eltántorít-
hatatlanok,	hiszen	tudják,	Tanár	úr	mindig	valami	
különleges	 felvetéssel,	 ténnyel,	 valami	 újjal	 lepi	
meg	közönségét.	Ezzel	a	farsangi	előadással	sem	
volt másképpen. 
	 A	prezentáció	első	része,	a	„Mi	lett	volna,	ha…”	
alcímet	is	kaphatta	volna.	A	már	jól	ismert	néhány	
eredeti fotón, borsi-rajzokon elő-előbukkantak 
„oda	nem	illő”	képek,	alakok.	Különös	volt	elgon-
dolkodni	azon,	hogy	megtörténhettek	volna	azok	
az	események,	helyzetek,	melyek	a	képzelet	szü-

leményét	tárták	elénk.	S	valóban,	mi	lett	volna,	ha	
tényleg	 járt	 volna	Kiszomboron	Bartók,	Rippl-Ró-
nai,	vagy	Juhász	Gyula…	És	miért	ne	tehették	vol-
na…	
A	 második	 részben	 a	 rajzokról,	 egy-egy	 eredeti	
fotó szintén tovább-gondolásáról és felnőtt tartal-
ma	miatt	bővebben	nem	írhatunk.	Annyit	azonban	
elárulhatunk,	hogy	a	pajzán	tartalom	mellett	a	hát-
térrajzok,	a	kastélybelső	–	dohányzó,	szalon	–	né-
hány	kiemelt	részlete	is	nagy	szerepet	kapott.	
	 A	 hagyományt	 nem	 szeretnénk	 megszakítani,	
lesz	még	érdekes	program,	melynek	Borsi	Sándor	
és	a	kiszombori	épületek,	vagy	azok	lakóié,	vagy	
majd megtudjuk kié lesz a főszerep.

könyvtár – Adrián R.
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■	Február	29-én	elűztük	a	telet	Kiszomboron,	és	
elégett	a	telet	jelképező	Télasszony.
	 Este	A	bugaci	határon	című	kétrészes	bohózatot	
kacagta	szinte	végig	a	közönség.
	 Kreatív	délutánunkon,	március	5-én	kokárdát	és	
harisnyavirágot	készíthetett	az	érdeklődő.
	 8-án	újabb	élőkép	készült	húsvétra	hangolódva.
■	Az	 események	 életünkben	 itt,	 Kiszomboron	 is	
változást	hoztak	a	koronavírus	miatt,	így	program-
jainkat	közleményben	már	március	11-én	lemond-
tuk:	 „Figyelem! Közlemény! Minden március-
áprilisi hortensiás program az Operatív Törzs 
ajánlásainak, utasításainak függvényében el-
marad.”
A	tavaszi	munkákat	talán	lehet	majd	végezni,	 így	
lesz	a	Helytörténeti	Gyűjteményben	jó	idő	nyíltával	
takarítás,	illetve	az	út	menti	keresztek	meszelése.
Képanyagunkat,	 tárgyainkat	 az	 elmúlt	 időszak-
ban	gyarapította	Süli	János.	Köszönet	az	adomá-
nyokért.
 
	 Tisztelettel	kérjük	a	szja	1%-áról	ne	feledkezzen	
meg!	A	Kiss	Mária	Hortensia	Honismereti	Kör	tisz-
telettel	köszöni	eddigi	felajánlásaikat,	és	kéri,	ha
teheti,	tegye	ezt	továbbra	is.	Céljaink	az	alábbiak:	
Hagyományápolás.	 Műemlékvédelem,	 kiadvány-
szerkesztés,	 rendezvényszervezés.	 A	 község	 ha-
gyományainak	 felelevenítése,	megőrzése,	 széles	
körű	megismertetése.	Aki	egyetért	célkitűzéseink-
kel,	és	van	 lehetősége,	kérjük,	 támogasson	ben-
nünket. 
Adószámunk: 18479342-1-06
Számlaszámunk: 56800016-10007833

					A	Kiss	Mária	Hortensia	Honismereti	Kör	
tagsága	nevében	Endrész	Erzsébet

HONISMERETI HÍREK

■ FeLhíVÁS A hATÉkOnYABB VÉdekeZÉSRe
Példátlan	 intézkedések	 bevezetésére	 került	 sor,	
amelyek	azt	a	célt	szolgálják,	hogy	a	járvány	minél	
lassabban bontakozzon ki. Az alábbi diagram azt 
szemlélteti,	hogy	abban	az	esetben,	ha	nem	tör-
ténnek	óvintézkedések,	a	járvány	lefolyása	ugyan	
gyorsabb,	 azonban	olyan	 terhet	 ró	 az	 egészség-
ügyi	ellátórendszerre,	amely	annak	összeomlásá-
hoz	vezethet.	Nem	állnak	rendelkezésre	a	megfe-
lelő	 erőforrások,	 így	 ebben	 az	 esetben	 nagyobb	
arányú	 fatális	 kimenetellel	 lehet	 számolni.	 Ezzel	

szemben a megfelelő óvintézkedések felelős be-
tartása	 esetén	 a	 járvány	 ugyan	 elhúzódóbb	 (hó-
napok),	viszont	kevésbé	terheli	meg	az	egészség-
ügyi	rendszert,	minden	páciens	a	megfelelő	ellá-
tásban	 tud	 részesülni,	ezzel	csökkentve	a	súlyos	
szövődmények	kialakulását.

	 Ebben	 a	 rendkívüli	 és	 átmeneti	 helyzetben	
szükség	van	arra,	hogy	megtanuljunk	odafigyelni	
egymásra.	
Azzal,	hogy	a	nevelési-	oktatási	intézmények	nem	

látogathatók,	 nagy	 teher	 nehezedik	 a	 dolgozó	
szülőkre.	Arra	kérnek	bennünket,	hogy	 lehetőleg	
ne	 a	 nagyszülők	 -	 akik	 a	 veszélyeztetett	 korcso-
portba	tartoznak	-	vigyázzanak	a	gyerekeinkre.	
	 De	mi	a	helyzet	a	több	generációs	családokkal,	
amikor	nem	tudjuk	elkerülni	a	folyamatos	kontak-
tust?	Ebben	az	esetben	mi	az	a	plusz,	amit	tehe-
tünk?	Miután	nem	zárható	ki,	hogy	már	a	lappan-
gási	időben	is	fertőz	(www.nnk.gov.hu),	ezért	fon-
tos	a	fokozott	elővigyázatosság.
1. Már	szó	szerint	a	csapból	is	ez	folyik,	hogy	gyak-

VÉDŐNŐI HÍREK

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,	támogathatja	az	alapítványt.	Adószámunk: 19082930-1-06 Számlaszá-
munk: 56800016-10000898.	Köszönjük.	A	kuratórium	tagsága

Tájékoztatjuk	Olvasóinkat,	hogy	a	Közművelődési	Könyvtár	további	intézkedésig	szünetelteti	személyesen	igénybe	vehető	szolgáltatásait.	Az	Önöknél	
lévő	könyvek,	valamint	a	lejárt	olvasójegyek	hosszabbítása	automatikusan	megtörténik,	ezzel	nincs	teendője	Olvasóinknak.	A	könyvtárközi	kölcsönzés-
sel	kölcsönzött	könyvekkel	kapcsolatban	személyesen	fogjuk	keresni	Olvasóinkat,	addig	is	olvassák	nyugodtan	ezeket	a	dokumentumokat	és	természe-
tesen	késedelmi	díjat	nem	számolunk	fel!	

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdésük van, keressenek minket a Facebook oldalunkon, Instán, e-mailben, telefonon.
(kzkonyvtar@gmail.com, 62/297-012)

Rengeteg	könyv,	vers,	mese	van	az	interneten,	használják	bátran	ezeket	a	felületeket,	melyek	könnyedén	elérhetőek.	Tegyenek	virtuális	kirándulásokat	
múzeumokban,	könyvtárakban,	a	Müpában…

könyvtár – nógrádiné Vígh krisztina/Adrián Renáta



ran,	és	megfelelően	mossunk	kezet.	Kérem,	min-
denki	gondolja	át,	hogy	valóban	így	tesz?	Hazaér-
kezés, bevásárlás, készpénzes fizetés, tömegköz-
lekedés,	 tüsszentés,	 köhögés	után	 (ami,	 ha	elég	
gyorsak	vagyunk,	papírzsebkendőbe	 történik,	ha	
nem,	 akkor	 legalább	 a	 könyökhajlatba),	 étkezés	
előtt. 
2.	Kézmosás	után	megtörlöm	a	kezem,	de	mibe?	
Ki	van	 rakva	egy	 törölköző,	amibe	az	egész	csa-
lád	törli	a	kezét?	Megszárad	két	kéztörlés	között?	
Vagy	 mindenkinek	 külön	 törölközője	 van?	 Hoz-
záérnek	egymáshoz	a	 törölközőtartón?	Meg	 tud-
nak	száradni	két	használat	között?	Talán	ebben	az	
esetben	a	legbiztonságosabb,	ha	átmenetileg	pa-
pír	kéztörlőt	használunk.
3.	Melyek	azok	a	felületek	az	otthonunkban,	ame-
lyeken	meg	 tudnak	 tapadni,	 és	 sokáig	életképe-
sek	 tudnak	maradni	a	kórokozók?	Mikor	 töröltük	
meg	 a	 kilincseket,	 villanykapcsolókat,	 csapokat,	
mobil	és	vezetékes	 telefonunkat,	egyéb	minden-

napos	 használatban	
levő	 eszközeinket?	Mi-
kor	 cseréltünk	 fogke-
fét? Azt külön tárolják 
a	 családtagok?	 Milyen	
gyakran	 érintkezünk	
készpénzzel? A boltok-
ban	 fizetéskor	 milyen	
gyakran	 érünk	 olyan	
felületekhez,	 amelye-
ket mások is megérin-
tenek	 (bevásárlóko-
sár-,	 kocsi,	 termékeket	
elválasztó	 műanyag	 a	

kasszánál,	terminál	a	PIN-kód	beütésekor)?	
4.	Hogyan	tároljuk	otthon	a	ruháinkat?	Felsőruhá-
zatunk	hozzáér	másokéhoz?	Milyen	hőfokon	mos-
suk	 ruháinkat?	 Amit	 nem	 lehet	 magas	 hőfokon	
mosni, azt ebben az időszakban kivasaljuk, átgő-
zöljük?	A	gőz	hatékonyan	fertőtlenít,	ezért	akár	a	
felületek	fertőtlenítésére	is	használható.
5.		A	megfelelő	személyi	higiéné	sem	elhanyagol-
ható.	A	napi	rendszeres	tisztálkodáson	felül	mos-
sunk	gyakrabban	hajat,	főleg,	ha	napközben	több	
emberrel érintkeztünk. 
6. Kerüljük	a	nagyobb	tömegeket,	zárt	tereket	(be-
vásárlóközpontok,	 szórakozóhelyek,	 játszóterek,	
játszóházak).	Nézzünk	 szét,	 hogy	milyen	munkát	
halogatunk	 régóta	 otthon,	 vagy	 mely	 hobbinkat	
hanyagoltuk	el,	és	foglalkozzunk	azzal.	Ez	nem	a	
rokonlátogatások és a baráti találkozók ideje.

	 A	fentieken	kívül	bizonyára	sok	olyan	óvintézke-
dés	van,	amivel	lehet	akadályozni	a	fertőzés	terje-

dését.	Mindenkinek	érdemes	átgondolni,	 hogy	ő	
maga	mit	tehet.
	 Bevezetésre	került	a	digitális	oktatás,	ami	saj-
nos az általános vélekedéssel ellentétben okos 
eszközök	elé	kényszeríti	a	diákokat.	A	mindenna-
pos	 testnevelésre	 sincs	 lehetőség.	Kérem	a	 szü-
lőket,	hogy	 figyeljenek	az	alábbiakra	gyermekük	
egészségének	megőrzése	érdekében:	
1.	Milyen	 testhelyzetben	van	a	gyermeke	a	„tan-
órákon”?	 Lehet	 biztosítani,	 hogy	 egyenes	 hát-
tal	 üljön?	Van-e	 arra	 lehetőség,	 hogy	 hason	 fek-
ve	figyelje	okos	eszközét,	ezzel	is	erősítve	a	hátiz-
mot	és	csökkentve	a	hanyag	tartás	kialakulásának	
esélyét.
2.		Fokozottan	figyeljenek	oda	a	gyermekek	moz-
gására.	Délután	a	tanítás	végén	legalább	egy	óra	
intenzív	mozgásra	van	a	gyerekeknek	szüksége.
3.	Figyeljünk	oda	a	gyermekek	étkezésére.	A	ke-
vesebb	 fizikai	 igénybevétel	 kevesebb	 tápanyag-
igényt	 is	 eredményez.	 Természetesen	 biztosíta-
ni kell számunkra az életkornak megfelelő táp-
anyagbevitelt,	viszont	csökkenteni	kell	az	egysze-
rű	 szénhidrátok	 bevitelét,	 ezzel	megelőzve	 vagy	
súlyosbítva	a	túlsúly	kialakulását.
	 Kérem,	hogy	figyeljünk	egymásra,	és	kövessük	
az	 utasításokat,	 hogy	mielőbb	 visszatérhessen	 a	
megszokott rend.
	 Ha	 felmerül,	 hogy	 valaki	 megfertőződött,	 ak-
kor	 ne	 személyesen	 keresse	 fel	 háziorvosát,	 ha-
nem	telefonon	értesítse!	(hétköznap 8-16 óráig: 
dr. kiss katalin: +36-62/296-706; dr. hegyes 
Ferenc: +36-62/297-001; dr. Fekete gyöngyi: 
+36-62/297-523)

kozma Anikó
Védőnő
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■ kInT A pAdOn...
Ott	ültek	a	gyerekek	a	PAVILON	alatt	az	asztaloknál,	amikor	megnéztem	újból	a	CSANÁDI	NORBERT	szü-
lő	által	elkészített	kényelmes,	tetszetős	kivitelű	járdát,	amely	a	szabadtéri	foglalkoztatóhoz	vezet.	A	ko-
rábbi	burkolás	után	most	11	négyzetméter	készült	el.	A	hozzávalókat	a	40x40-es	lapokat	ÖNKORMÁNY-
ZATUNK	ajánlotta	fel,	és	szállította	oda	Kiss	Róbert	és	Frank	Zoltán	segítségével.	Szegélyt,	homokot,	só-
dert,	cementet	Kiss	Péter	Pál	(Makó)	és	az	Oláh	Veronika	Alapítvány	biztosította.	Még	egy	kis	talajigazí-
tás	-	Hajdú	István	segítségével	-		és	már	teljes	rendezettségében	áll	a	zöldövezeti	pihenő.	A	Kiszombori	
Dózsa	György	Általános	Iskola	alsó	tagozatosai	úgy	nyilatkoztak,	hogy	szeretik	ezt	a	helyet,	nagyon	jó-
kat	beszélgetnek,	"bandáznak",	mert	van	egy	külön	birodalmuk.	Esőben,	melegben	van	hova	húzódni-
uk	az	udvaron.	Megígérték,	hogy	vigyázzák,	óvják,	és	a	pavilonhoz	tartozó	két	ízléses	szemetest	is	hasz-
nálják.		Ebben	bízunk,	és	ezért	tették	hozzá	az	önzetlen	felajánlásukat	a	SEGÍTŐK	is.	Nemcsak	anyagi-
akban,	hanem	EMBERI	példamutatásban	is	kiemelkedő	ez	a	hozzáállás.	Bárkit	jóra	ösztökél	az	ilyen	sze-
retetteljes	cselekedet.
Köszönettel:	a	tanító	nénik	és	az	Oláh	Veronika	Alapítvány	Kuratóriuma.
A	jövőben	is	a	támogatásukat	és	az	1	százalékos	felajánlásukat	is	tisztelettel	várjuk.	

OLÁH VERONIKA ALAPÍTVÁNY HÍREI

Adószámunk: 18290763-1-06
Bankszámunk: 56800016-10014949

Süliné Rácz emőke elnök

VÁLYOGOSI HÍREK
■	 2019-ben	 érvénybe	 lépett	 az	 új	 kártyaformá-
tumú	 horgászigazolvány.	 Kérünk	 minden	 leendő	
horgásztársat,	hogy	minél	előbb	 igényelje	új	 for-
mátumú	 horgászigazolványát,	 online	 a	 https://
horgaszjegy.hu/	oldalon.	2020.	évre	érvényes	ál-
lami	jegyet	CSAK	az	kaphat,	aki	ezen	igazolvány-
nyal	rendelkezik,	vagy	annak	igénylését	bizonyít-
ja.
•	Az	új	típusú	koronavírus	okozta	járványügyi	hely-
zet	mint	veszélyhelyzet	miatt	a	Kiszombori	Sport-
horgász	Egyesület	az	alábbi	horgász-és	horgász-

sport	 rendezvényekkel	 kapcsolatos	 intézkedése-
ket	hozza:
•	 A	 területi	 jegy	 értékesítése	 egyesületünknél	
meghatározatlan	 ideig	 szünetel.	 Az	 érintetteket	
a	 MOHOSZ	 közleménye	 alapján	 értesítjük,	 hogy	
a	Magyar	Horgászkártyával,	érvényes	állami	hor-
gászjeggyel,	 jogszabályi	előírás	esetén	élő	egye-
sületi	tagsággal	rendelkező	horgászok	az	on-line	
területi	 jegyvásárlásra	 lehetőség	 van,	 amely	 a	
https://nyito.horgaszjegy.hu	oldalról	biztosított.
•	A	tagfelvételt	az	értékesítési	korlátozás	feloldá-

sa	után	fogjuk	végezni	úgy,	hogy	2021.	évi	taggyű-
lésig	egyesületünk	a	Vályogos-tóra	éves,	féléves,	
kedvezményezett	és	sporthorgász	engedélyt	nem	
ad	ki,	 így	halasítási	 díjat	 nem	 lehet	befizetni.	Vi-
szont	minden	 tagtársunk	válthat	vizünkre	napije-
gyet,	heti	jegyet,	és	hétvégi	jegyet.
•	 Az	 állami	 horgászvizsgáztatás	 meghatározat-
lan	 ideig	szünetel.	A	MOHOSZ	tájékoztatása	sze-
rint	az	on-line	ügyintézéssel	elérhető	turista	álla-
mi	 horgászjeggyel	 történő	 horgászat	 lehetősége	
biztosított.  
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•	 Az	 egyesület	 éves	 versenytervében	 szereplő	
rendezvények	meghatározatlan	 ideig	 nem	 kerül-
nek	lebonyolításra.
•	A	megyei	szövetségi	iroda	2020.	március	18-tól	
határozatlan	ideig	zárva	tart.	Amennyiben	a	kiala-
kult	helyzet	súlyosbodik,	akkor	várhatóan	horgá-
szati	 tilalom	 elrendelése	 is	 elképzelhető.	 Ezért	
minden	 horgásztársunkat	 kérünk,	 hogy	 a	 horgá-
szatra	való	elindulás	előtt	tájékozódjon!
•	A	járványügyi	helyzet	megszűnését	követően	az	
ez	 irányú	 feladatainkat	 átszervezzük,	 melyről	 az	
érdekelteket	tájékoztatjuk!
•	Fogási	napló	leadási	határideje	LEJÁRT!
Határidőn	túl	vagy	összesítés	nélkül	leadott	fogási	
napló	esetén	3000	Ft	pótdíjat	kell	fizetni.
•	A	fogási	napló	vezetése	változott,	kérjük	az	érin-
tetteket,	tájékozódjanak!
Információ	 a	 http://horgaszcsmszov.hu/portal/,	 il-
letve	egyesületünk	oldalán.
•	2020.	02.	15-én	a	Kiszombori	Sporthorgász	Egye-
sület	 tagsága	éves	beszámoló	Közgyűlést	 tartott	
Kiszomboron,	 az	 Ady	 Endre	Művelődési	Házban.	
A	közgyűlés	első	részében	megemlékeztünk	Bor-
bély	József	horgásztársunkról,	aki	a	közelmúltban	
halálozott	el,	valamint	azokról	a	horgásztársaink-
ról,	akik	már	nem	lehetnek	közöttünk.	
	 Ezt	 követően	 a	 KSHE	 vezetősége	 Szegvári	
Ernőné	polgármester	asszony	munkáját	köszönte	
meg	és	 ismerte	el.	Tagjaink	közül	 ifj.	Hatvani	Jó-
zsef	 vehetett	 át	 jutalmat	 kiemelkedő	munkavég-
zéséért.
	 A	közgyűlés	további	részében	a	vezetőségi	ta-
gok	és	a	bizottságvezetők	számoltak	be	az	elmúlt	
évi	munkájukról.	Ezt	követően	elfogadásra	került	
a	KSHE	Általános	adatkezelési	szabályzata,	illetve	
annak	melléklete,	valamint	a	KSHE	által	üzemelte-
tett	elektronikus	térfigyelő	rendszer	alkalmazásá-
ra	vonatkozó	szabályzat,	majd	ennek	 tükrében	a	
KSHE	fegyelmi	szabályzata	és	a	Horgászrend	ke-
rült	módosításra.	 Ezek	után	 a	2020.	 évi	 költség-
vetést	 fogadták	el.	 Végezetül	 az	 egyesület	 elnö-
ke	megköszönte	az	elmúlt	év	munkáját,	és	foglal-
ta össze az ezévi feladatokat. 
	 Legfontosabb	 horgászrendi	 változások:	 Halra-
dar	alkalmazása	november	1	és	március	15	között	
csak	 vezetőségi	 engedéllyel	 lehetséges.	 Ellen-
őrizni	 a	 jogszabályokban	 meghatározott	 szemé-
lyek	 jogosultak.	 Az	 őrzési	 feladatok	 eredménye-
sebb	 végrehajtása	 érdekében	 a	 KSHE	 térfigyelő	
rendszert	 üzemeltet	 a	 Vályogos	 területén.	 A	 ka-
mera	működését	megakadályozó,	 az	eszközöket	
rongálókkal	szemben	eljárás	kerül	lefolytatásra!		
	 Az	 intézkedő	 személy	 akadályoztatása	 vagy	
vele	 szembeni	 tiszteletlen	 magatartás	 fegyelmi	
eljárást	 von	maga	után.	Kétkerekű	 járművet	a	 tó	
partvonalánál	 csak	 tolni	 lehet.	 A	 horgászok	egy-
más	közti	 javasolt	védőtávolság	5	m.	Felhívjuk	a	
horgászok	figyelmét,	hogy	a	csapadékos	időjárás-
ra	való	tekintettel	a	közlekedési	és	behajtási	sza-
bályokat	 tartsák	 be	 az	 esetleges	 elakadások	 és	
partrongálások	elkerülése	érdekében.	A	sok	csa-
padék	 hatására	 és	 az	 eredményes	 vízkormány-
zásnak	köszönhetően	a	tó	vize	kisebb	mértékben	

emelkedést	mutat,	ami	jó	hír,	mert	a	telepítési	fel-
adatokat is el tudjuk kezdeni.
•	A	kifogott	CSUKÁT	március	31-ig,	a	BALINT,	FO-
GASSÜLLŐT	és	a	SÜGÉRT	április	30-ig,	 	 valamint	
a	KŐSÜLLŐT	június	30-ig		megtartani		T	I	L	O	S		!
•	 A	 41/2010.	 (II.	 26.)	 Korm.	 rendelet	 17.	 §-a	 alap-
ján	kérjük	a	tópartra	kutyával	kilátogatókat,	hogy	
kutyáikat	pórázon	vezessék,	elkerülve	ezzel	a	vé-
letlen	támadásokat,	atrocitásokat.	Valamint	a	par-
ton állatok legeltetése, a partvonal és a partvona-
lat	szegélyező	ingatlanok	szennyezése	vagy	káro-
sítása	nem	megengedett,	önkormányzati	intézke-
dést	vonhat	maga	után.
•	Március,	április	hónapban	05	–	21	óra	között	na-
pijegyes	horgásztársaink,	I.	féléves	vagy	éves	te-
rületi	 jeggyel	 rendelkező	 horgásztársaink	 április	
01-től	00	–	24	óra	között	horgászhatnak	tavunkon.
•	 Kérjük,	 személyi	 jövedelemadója	 1%-ával	 to-
vábbra	 is	 támogassa	 egyesületünk	 tevékenysé-

gét:	 Kiszombori	 Sporthorgász	 Egyesület,	 adó-
szám:	18452275-1-06
A	2018.	évi	szja	1%-ának	felajánlásából	egyesüle-
tünk	2019.	évben	 167.558	Ft-ot	 kapott,	 amit	 kör-
nyezetrendezéshez	 szükséges	 gépek	 karbantar-
tására	és	üzemeltetésére	használt	fel.
A	felajánlásokat	KÖSZÖNJÜK.
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