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A Köztársasági Elnök 93/2019. (III.1.) KE határozatában az Eu-
rópai Parlament tagjainak 2019. évi választásának időpontját 
2019. május 26. napjára tűzte ki.

A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart. A választópolgár egy lis-
tára szavazhat. 

A választópolgárok a névjegyzékbe történő felvételükről, a Nem-
zeti Választási Irodától 2019. április 5-ig értesítést kaptak.

A névjegyzék 2019. május 24. (péntek) 16.00 óráig te-
kinthető meg a Polgármesteri Hivatalban (6775 Kiszombor, 
Nagyszentmiklósi u. 8. Tel.:62/525-09015-ös mellék). A névjegy-
zékből való kihagyás, vagy abba való felvétel miatt, 2019. május 
24. (péntek) 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani a Helyi Válasz-
tási Iroda vezetőjéhez. 

Szavazni csak személyesen, a személyazonosság igazolását köve-
tően, a választópolgár lakóhelyén vagy - átjelentkezéssel - lakóhe-
lyétől távol, a kijelölt szavazókörben, illetőleg külföldön Magyar-
ország kijelölt külképviseletein is lehet. 

Az Európai Unió más tagállama Magyarországon élő nagykorú ál-
lampolgárai bármikor kérhetik az uniós regisztrációt, de ez csak 
akkor kerül átvezetésre a 2019. évi EP választás szavazóköri név-
jegyzékén, ha legkésőbb 2019. május 10-én (pénteken) 16.00 
óráig beérkezik a kérelem a lakóhely szerinti helyi választási iro-
dához.

A fogyatékossággal élő választópolgárok a választásoktól füg-
getlenül, a választójog gyakorlásához folyamatosan benyújtható 
speciális segítséget igényelhetnek. A kérelmezett segítség minden 
választásra érvényes.
Amennyiben a szavazás napján Braille-írásos sablon segítségével 
kíván szavazni, az erre irányuló kérelmét legkésőbb 2019. május 
17-én (pénteken) 16.00 óráig kell benyújtania.
A választópolgárnak ahhoz, hogy a szavazás napján akadálymen-
tes szavazóhelyiségben szavazhasson – amennyiben a lakóhelye 
szerinti szavazókör szavazóhelyisége nem akadálymentes - az erre 
irányuló kérelmét legkésőbb 2019. május 22-én (szerdán) 16.00 
óráig be kell nyújtania.

A szavazás napján külföldön tartózkodó, de magyarországi lak-
címmel rendelkező választópolgárok a külképviseleti névjegy-
zékbe való felvételt a lakóhelye szerinti helyi választási irodától 
legkésőbb 2019. május 17-én (pénteken) 16.00 óráig kérhetik 
személyesen, levélben vagy a www.valasztas.hu honlapon.

Az átjelentkezésre irányuló kérelmeket legkésőbb 2019. május 
22-én (szerdán) 16.00 óráig lehet benyújtani személyesen, akár 
a lakóhely, akár a bejelentett tartózkodási hely szerint illetékes 
helyi választási irodához. A kérelem levélben csak a választópol-
gár lakóhelye szerinti helyi választási irodához nyújtható be. A 
www.valasztas.hu honlapon benyújtott kérelmet az informatikai 
rendszer továbbítja az illetékes helyi választási irodához.
A választópolgár 2019. május 22-én (szerdán) 16.00 óráig kérhe-
ti, hogy a korábbi kérelmében megjelölt település helyett más tele-
pülésen szavazhasson (azaz módosíthatja kérelmét), illetve 

- levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten 2019. 
május 22-én (szerdán) 16.00 óráig
- személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással interneten 2019. 
május 24-én (pénteken) 16.00 óráig kérheti visszavételét a lakcí-
me szerinti szavazóköri névjegyzékbe.

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de 
egészségi állapota, fogyatékossága vagy fogva tartása miatt nem 
tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurnát igényelhet.

A mozgóurna iránti kérelmet az alábbiak szerint kell benyújtani:
a) a helyi választási irodához
- levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten 2019. 
május 22-én (szerdán) 16.00 óráig
- személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással interneten 2019. 
május 24-én (pénteken) 16.00 óráig vagy 16.00 órát követően 
ügyfélkapus azonosítással interneten 2019. május 26-án (vasár-
nap) 12.00 óráig,
b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazás út-
ján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kéz-
besítéssel a szavazás napján 2019. május 26-án (vasárnap) 12.00 
óráig.
 A Kiszombori Helyi Választási Iroda címe: 6775 Kiszombor, 
Nagyszentmiklósi u. 8. Tel.: 62/525-090, e-mail: ph@kiszombor.
hu, vezetője: Dr. Kárpáti Tibor jegyző, helyettese: Tenczerné 
Bajusz Ilona igazgatási csoportvezető.
Kiszomboron az alábbi szavazókörökben élhetnek szavazójoguk-
kal a választópolgárok, a szavazatszámláló bizottság választott tag-
jai várhatóan az alábbi szavazókörökbe kerülnek beosztásra:  

1. SZÁmú SZAVAZóKöR 
Nagyszentmiklósi u. 8. - akadálymentesített

Tagok:
 Kerekesné Mészáros Edit, Nacsa Erika,Nagy Róbert

Póttagok:
 Matuszka Teréz, Prónai Éva

2. SZÁmú SZAVAZóKöR 
móricz Zsigmond u. 4. - akadálymentesített

Tagok:
 Duruczné Ocskó Edit, Fodor Lászlóné, Jani Edit

Póttagok:
 Vízhányó Mária Ágnes, Zatykó Györgyné

3. SZÁmú SZAVAZóKöR 
József Attila u.19. 

Tagok:
 Molnár Éva, Németh Jánosné, Süli Katalin Mária

Póttagok:
 Adrián Renáta, Mártonné Miron Ágnes

4. SZÁmú SZAVAZóKöR: 
Szegedi utca 13. - akadálymentesített

Tagok:
 Hévízi Géza Istvánné, Kelemenné Goldis Julianna Jolán
 Kesjár Györgyné

Póttagok:
Bajnóczi Petra, Nógrádiné Vigh Krisztina 

Tisztelt Választópolgárok!
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A szavazatszámláló bizottságokba a jelölő szervezetek által dele-
gáltak bejelentése 2019. május 17-én (péntek) 16.00 óráig történ-
het. Ezt követően tájékoztatást adunk a választáson közreműködő 
szavazatszámláló bizottságok tagjairól.
Azon választópolgárok, akiknek lakcíme csak Kiszombor tele-
pülés megnevezését tartalmazza, illetőleg akik átjelentkezéssel 
szavaznak településünkön, választójogukat a kiszombori 1. szá-
mú szavazókörben (Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.) gyako-
rolhatják. 

Részletes tájékoztatásért a Polgármesteri Hivatalban működő He-
lyi Választási Irodához lehet fordulni az alábbi telefonszámokon: 
62/525-090, 62/525-091.

        
Dr. Kárpáti Tibor

 Kiszombori Helyi Választási Iroda vezetője

öNKORmÁNYZATI HÍREK
■ A képviselő-testület a 2019. március 26-án 
tartott soros ülése első napirendjeként elfogad-
ta a polgármesteri jelentést. 

A rendelettervezetek, döntési javaslatok napi-
rendi pontban 
módosította: 
- a személyes gondoskodást nyújtó ellátások-
ról, azok igényléséről és a fizetendő térítési dí-
jakról szóló 13/2017. (III. 29.) önkormányzati ren-
deletet,

pályázatot írt ki: 
- a Kiszomboron működő civil szervezetek 
2019. évi támogatására, 

elfogadta: 
- „A biológiailag lebomló hulladék eltérítése a 
hulladéklerakóktól” című, KEHOP-3.1.2. kódszá-
mú pályázathoz kapcsolódó konzorciumi és va-
gyonkezelési szerződést,
- az NKM Áramszolgáltató Zrt. 2018. évi tájé-
koztatóját, 
- a kiszombori határátkelőhely fenntartása ér-
dekében a Kiszombori Határrendészeti Kiren-
deltséggel megkötendő együttműködési meg-
állapodásban foglaltakat, 

döntött:
- a Kiszombor, Mező u. 12. szám alatti víztorony 
bontásáról, és a víztornyon elhelyezett hírköz-
lési berendezésekkel kapcsolatos, a SASIP-5 
Kft.-vel fennálló határozatlan időtartamú bérleti 
szerződés 2020. január 1-jével történő felmon-
dásáról, 
- a polgármester cafetéria juttatására vonatko-
zó szabályozásról,

- arról, hogy a Kiss Mária Hortensia Honisme-
reti Kör kérésére a 2019. június 24-én megren-
dezésre kerülő Szent Iván-éji tűzugráshoz kap-
csolódó rendezvényre nem hívja meg fellépő-
ként a Cimbaliband együttest, azonban így a 
honismereti kör javaslatával ellentétben a 2019. 
május 1-jei rendezvényre sem kívánja meghívni 
fellépőként az együttest, 

hozzájárult: 
- a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör kéré-
sére ahhoz, hogy a húsvétoló rendezvényhez 
kapcsolódó gobelinkiállítás az Ady Endre Műve-
lődési Ház aulájában kerüljön megrendezésre, 
továbbá döntött arról, hogy a párhuzamossá-
gok elkerülése érdekében a továbbiakban kizá-
rólag a Rónay-kúria felső szintjén lévő rendez-
vényteremben járul hozzá kiállítások megren-
dezéséhez, és felkérte a honismereti kör elnö-
két, hogy kiállítás szervezése előtt előzetesen 
kezdeményezzen egyeztetést, 
- a Kiszombori Dózsa György Általános Isko-
la és az Oláh Veronika Alapítvány együttes ké-
relmére ahhoz, hogy a Kiszombor, Óbébai u. 11. 
számú, 545/2 hrsz.-ú ingatlan beépítetlen ker-
ti részét az általános iskola iskolakert kialakítá-
sára használja, mely a későbbiekben közösségi 
színtérként az általános iskolás gyermekek és 
a KSZGYI keretein belül működő Idősek klubja 
tagjai részére kapcsolattartási, együttműködé-
si, valamint pihenési lehetőséget biztosít. 

Harmadik napirendi pontként elfogadta 
- a Makó Rendőrkapitányság Kiszombor nagy-
község közbiztonsági helyzetéről szóló beszá-
molóját,
- a Kiszombor Határrendészeti Kirendeltség 

2018. évben végzett tevékenységéről szóló tá-
jékoztatót, 
- a Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
Makói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót, 
- a Kiszombori Polgárőr Egyesület tevékenysé-
géről szóló tájékoztatót. 

A negyedik napirendi pontban elfogadta az ön-
kormányzat 2019. évre vonatkozó közbeszerzé-
si tervét 

 
■ A képviselő-testület a 2019. április 8-án tar-
tott rendkívüli ülésén 
döntött:
- az új tervezői költségvetés szerinti mérsék-
lődött költségekre tekintettel a „Helyi piac 
létesítése Kiszomboron” című TOP-1.1.3-15-
CS1-2016-00018 számú projekthez kapcsoló-
dó pályázat visszaadása tárgyú, 149/2018. (VIII. 
28.) KNÖT határozat visszavonásáról,
- a „Helyi piac létesítése Kiszomboron” című 
TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00018 számú projekthez 
kapcsolódó pályázathoz közbeszerzési tanács-
adói tevékenység ellátásának megrendelésé-
ről, 
- a „Helyi piac létesítése Kiszomboron” című 
projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
megindításáról,

egyetértett
- a „Helyi piac létesítése Kiszomboron” című 
projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
Ajánlati felhívásának tartalmával. 

TISZTeLT LAkOSSÁg! 
Felhívjuk figyelmüket a kijelölt kerékpártárolók 

rendeltetésszerű használatára. Ne támasszák kerékpárjukat 
a közintézmények falának, oszlopának! kérjük Önöket, 

tartsák tiszteletben mások munkáját, 
vigyázzunk együtt értékeinkre!
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FELHÍVÁS AZ INgATLANOK ELőTTI KöZTERüLETEK TISZTÁN TARTÁSÁRA

kiszombor Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet a tulaj-
donát képező Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 3. szám alatt fekvő költ-
ségalapú bérház 8. ajtó alatti lakásának bérletére.
 A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő lakások 
bérletéről szóló rendeletének megfelelően a költségalapú lakás bér-
beadására pályázatot az a nagykorú személy nyújthat be:
•	 akinek	vagy	vele	együttköltöző	házastársának,	közeli	hozzátartozó-
jának 1/1 arányú tulajdonában, haszonélvezetében, bérletében nincs 
másik beköltözhető lakása, illetve vállalja, hogy megszünteti a bérle-
ti jogviszonyt,
•	 a	megpályázott	lakásra	6	havi	lakbérelőleg	befizetését	vállalja,
•	 előnyt	 élvez,	 aki	 a	 pályázat	 benyújtásának	 időpontjában	 legalább	
egy éves kiszombori bejelentett lakóhellyel rendelkezik.
 Költségalapon lakást bérbe adni annak lehet, aki a fenti feltételek-
nek megfelel. Amennyiben a megüresedő lakásra, a meghirdetett ha-
táridőn belül több, a feltételeknek megfelelő pályázat érkezik, a képvi-
selő-testület dönt a bérlő kiválasztásáról.

Költségalapon bérbe adott lakás esetében a bérleti díj 462 Ft/m2/hó.
 A bérleti díj mértékét a képviselő-testület minden év decemberében 
felülvizsgálja úgy, hogy a következő év január 1-től érvényes bérleti díj 
mértéke legalább a felülvizsgálat évét megelőző év hivatalos inflációs 
rátájával növekedjen a bérleti díj értékállóságának biztosítása érdeké-
ben.

A bérleti szerződés határozatlan időtartamra szól.
Pályázni lehet egy 62 m2-es, kétszintes, 2,5 szobás összkomfortos la-
kás bérletére. Az érdeklődők a pályázati űrlapot és a csatolandó mel-
lékleteket átvehetik a Polgármesteri Hivatalban, ahol további részletes 
felvilágosítás kapható.

A pályázatok beadási helye: 
kISZOMbORI POLgÁRMeSTeRI HIVATAL, 

kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.
határideje: 2019. május 17-e 12.00 óra.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. május 28.

TISZTeLT INgATLANTuLAjdONOSOk!

A köztisztasággal és a települési szilárd hul-
ladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 
1/1986. (II. 21.) ÉVM–eüM együttes rendelet 
6. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a tu-
lajdonos köteles gondoskodni
-  az ingatlan előtti járdaszakasz, 
-  járda hiányában egy méter széles terület 
 sáv,
-  ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttes 
 tig terjedő teljes terület,
-  a járdaszakasz melletti nyílt árok és en 
 nek műtárgyai tisztán tartásáról, 
-  a csapadékvíz zavartalan lefolyását aka 
 dályozó anyagok és más hulladékok eltá 
 volításáról.

A szórakoztató-, vendéglátó- és árusí-
tó helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a 
nyitvatartás ideje alatt - ettől eltérő megálla-
podás kivételével – a használó köteles tisztán 
tartani, és a hulladékot eltávolítani.

A közterület rendeltetésétől eltérő célra 
(árusítás, építési-szerelési munka stb. céljá-
ra) történő használata esetén a használattal 
érintett terület közvetlen környezetét a hasz-
náló köteles tisztán tartani.

A helyi közutak kezelésének szakmai szabá-
lyairól szóló 5/2004. (I. 28.) gkM rendelet 
3.2.2. b) pontjában foglaltak is rendelkeznek 
arról, hogy az ingatlan tulajdonosának (ke-
zelőjének, használójának) kell gondoskod-
nia az ingatlan előtti járdaszakasz ( járda hiá-

nyában 1 m széles területsáv, illetve ha a járda 
mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes 
terület), valamint a járdaszakasz melletti nyílt 
árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról, 
a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadá-
lyozó anyagok eltávolításáról.

Településünk szépítése, tisztán tartása 
mindannyiunk közös érdeke, továbbá az ár-
kok tisztántartása az ár- és belvízi védekezés 
szempontjából is kiemelkedően fontos, ezért 
kérjük a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, tegye-
nek eleget a jogszabályban előírt kötelezettsé-
geiknek.

SzíveS együttműködéSüket 
ezúton iS köSzönjük!

kiszombor Nagyközség Önkormányzata

TÁJÉKOZTATÁS A NAgYSZENTmIKLóSI UTCA TEHERFORgALmÁNAK KORLÁTOZÁSÁRóL
Kiszombor Nagyközség belterületén a központ-
ban lévő körfogalomtól a 431. számú útig tartó a 
Nagyszentmiklósi utcai szakasz a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. kezelésében van. 
 Lakossági bejelentések és saját észrevétel 
alapján megállapítottuk, hogy ezen az útsza-
kaszon a falu külterületéről a termelt árukat 10 
tonna feletti pótkocsis járművek szállítják el.
A Nagyszentmiklósi utca súlyterhelését figye-
lembe véve, lehet, hogy bírja a túlsúlyos gép-
járműveket, de ezen gépjárművek, mivel a 
Nagyszentmiklósi utcán az útpadkán várako-
zó gépjárműveket kikerülik, az út másik olda-
lán az útpadkát tönkre teszik, ezáltal balesetve-
szélyes kátyúk alakulnak ki, amelyek a kisebb 
gépjárművek biztonságos közlekedését akadá-
lyozzák. 
 Ezen szempontokat figyelembe véve megke-
restük az út kezelőjét, a Magyar Közút Nonprofit 

Zrt.-t, hogy milyen módon lehet ezen útszakaszt 
tehermentesíteni, és a forgalmat csökkenteni. 
A közútkezelő véleményét figyelembe véve, va-
lamint a helyi vállalkozók véleményét is kikérve, 
az útszakasz súlykorlátozására kerül sor. Amely 
azt jelenti, hogy a Szabadság utcától a község 
központban lévő körforgalomig 12 tonna össz-
súlyt meghaladó tehergépjárművek igénybe 
vehetik majd, de azok közül is azok, amelyek a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt.-től külön engedélyt 
kérnek, amit a kiegészítő tábla is előír. 
 Tehát lehetőség van az út használatára na-
gyobb össztömegű járművek igénybevételére is 
- annak, aki a község területén megtermelt áru-
ját a saját telephelyére szállítja -, külön enge-
dély alapján. Ezzel azt zárja ki az útkezelő, hogy 
ezen területet ne átmenő forgalomként hasz-
nálják a megtermelt árut elszállító járművek. 
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FELHÍVÁS

EBOLTÁS - 2019

óVODAI HÍREK

Értesítem a lakosságot, hogy az ebek veszettség elleni összevezetéses 
védőoltását az alábbi helyeken és időpontokban végzem.
Az ebek veszettség elleni védőoltásának beadatása a 164/2008. (XII. 
20.) FVM-rendelet szerint a kutya tartójának kötelessége.
 Az állattartó köteles minden három hónapos életkort elért ebet 30 
napon belül veszettség ellen saját költségén magán állatorvossal beol-
tatni, az oltást az első oltást követően 6 hónapon belül megismételtet-
ni, majd ezt követően a kutyát évenként veszettség ellen beoltatni. 
Az oltással egy időben el kell végezni az ebek közegészségügyi ve-
szélyt okozó belső élősködői ellen való védekezést is, melyhez a szük-
séges gyógyszereket a helyszínen kell megvásárolni. 
 Az oltás díja ebenként 4000 Ft + féreghajtó, amelyet a helyszínen 
kell leróni.
 Kérjük, hogy az egységes európai állatútlevelet, Kisállat egészség-
ügyi könyvet mindenki hozza magával. Abban az esetben, ha oltási 
könyv nincs, az új könyv ára 500 Ft/db.

 A tartási helyen, illetve állatorvosi rendelőkben történő eboltásokkal 
kapcsolatban az oltást végző állatorvosok adnak felvilágosítást.
A kiszállási díj az állattartási helyére egységesen 500 Ft.

CSAk CHIPPeL eLLÁTOTT eb VeZeTHeTő FeL!

Makó, 2019. április 3.                                                           dr. dán jános
állatorvos 

NYuSZIVÁRó AZ OVIbAN
■ Immáron 3. éve vesz részt a „Ficánka” cso-
port ezen a szép hagyományőrző programon, 
melyre a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör 
vezetője kért fel bennünket. Nem véletlen, hogy 
minket, mivel a csoportba járó Naszradi Botond 
anyukája, Naszradi-Balogh Edina volt az ötlet-
gazda. Előző napokban kidíszítettük a kifújt to-
jásokat színes viaszcsöppekkel, melyet kivit-
tünk és felhelyeztünk a templom előtti tujabo-
korra, hogy a tavaszi ünnepkörön így tegyük 
szebbé falunk főterét. 

Mártonné Miron Ágnes 
szakvizsgázott óvodapedagógus

■ A húsvéti ünnepek közeledtével óvodánk 
minden csoportjában a gyerekek lelkesen ké-
szítettek húsvéti nyuszikat, apró meglepetése-
ket, hímes tojásokat, tavaszi díszeket. A hagyo-
mányhoz híven a fiúk vidáman gyakorolták a lo-
csoló verseket, a lányok pedig apró ajándéko-
kat barkácsoltak. Az ovi udvarán közösen díszí-

tettünk fel egy tojásfát, és barkaágakkal, tava-
szi dekorációkkal tettük még hangulatosabbá 
az ünnepvárás időszakát. Idén igyekeztünk va-
lami újjal is kibővíteni az érzelmi ráhangolódást, 
ezért Makóról hívtunk olyan szakavatott segít-
séget, Pintérné Anikó néni személyében, aki a 
nagycsoportos gyerekekkel megismertette az 
írókázás tudományát. Viasz és régmúltat idé-
ző népi eszköz segítségével a gyerekek kipró-
bálhatták a számukra új és érdekes tojásdíszí-
tő technikát. Gyönyörű hímes tojások készültek 

növényi festékekkel és „aranypor „felhasználá-
sával. Lelkes kis csapatok mélyültek el a kézmű-
ves munkába, és boldogan vitték haza a szebb-
nél szebb húsvéti tojásokat, melyek méltó he-
lyet foglalhatnak el családok ünnepi asztalán.

jani edit
szakvizsgázott óvodapedagógus

■ Sok programelemről beszámoltunk már a 
„Gyermekeink a jövő” EFOP-pályázat kapcsán. 
Az utóbbi két „Sportolj velem!” - szülőkkel kö-

TISZTeLT LAkOSSÁg!
 2015. március 5. napján lépett hatályba az Or-
szágos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014.
(XII.5.) BM-rendelet, amelynek 225. § (1) bekez-
dése alapján, ha a jogszabály másként nem 
rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, nö-
vénytermesztéssel összefüggésben és a bel-
területi ingatlanok használata során keletke-
zett hulladék szabadtéri égetése tilos. 
 Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Kép-
viselő-testületének az avar és kerti hulladék 
nyílttéri égetéséről szóló 6/2015.(IV.1.) önkor-
mányzati rendelete korlátok között, de lehető-
vé teszi bizonyos időtartam alatt és feltételek 
fennállása esetén a kerti hulladék elégetését. 
 A rendelet teljes szövege az alábbi linken ér-
hető el: 

http://www.kiszombor.hu/files/6_2015_
avaregetes_rend.pdf

 A rendeletben foglaltak alapján az avar és 
kerti hulladék nyílttéri égetését minden év 
február 1. napjától május 31. napjáig, valamint 
október 1. napjától november 30. napjáig le-
het elvégezni szerdai napokon 14.00 óra és 
18.00 óra között és szombati napokon 10.00 
óra és 14.00 óra között. 
A fent megjelölt időszakban is TILOS az avar 
és kerti hulladék nyílttéri égetése:
 a) a tűzvédelmi hatóság által országosan el-
rendelt általános tűzgyújtási tilalom idején, 
 b) a füstköd riadó alkalmával elrendelt korlá-
tozás időtartama alatt, 
 c) szeles időben,

 d) ködös, párás és esős időben,
 e) közterületen,
 f) egészségügyi, oktatási, nevelési, kulturális 
intézmények 100 méteres körzetében azok mű-
ködési ideje alatt,
 g) ünnepnapokon,
 h) szabadban tartott önkormányzati rendez-
vények, ünnepségek ideje alatt.
 Az országosan elrendelt általános tűzgyújtá-
si tilalomról az alábbi elérhetőségen tájékozód-
hatnak:
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.
php?pageid=monitor_tuzgyujtasi_tilalom
 A tűzvédelmi szabályok megsértése esetén a 
tűzvédelmi hatóság (Katasztrófavédelem) járhat 
el.

kiszombor Nagyközség Önkormányzata

■ kiszombor, Polgármesteri Hivatal 
  Időpont: május 7. (kedd)  15.00–17.00
■ kiszombor, Polgármesteri Hivatal
  Időpont: május 14. (kedd) 15.00–17.00
■ kiszombor, Polgármesteri Hivatal
  Időpont: május 18. (szombat) 7.00–9.00



önkéntes munkájukkal teszik jobbá, élménysze-
rűvé a gyerekek ovis mindennapjait. Csakmag 
Tündétől gyermekmintás függönyöket kaptunk, 
hogy még otthonosabb lehessen az ovink.
 Árnyékoló háló, kinti tábla felszerelésével, 
dekorációt felhelyezni segítő kampók, lécek fel-
szerelésével (Mezei László) és a Némethné Gabi 
által megálmodott kis kert kialakításával segítik 
nevelőmunkánkat.
 A vetemények, palánták már szépen növe-

kednek a kis kezek gondoskodásával, annak 
köszönhetően, hogy Balázs Zoltán, Sipos Já-
nos, Nagy Zoltán, Harkai Attila, Árva Zsuzsanna, 
Tóth-Majoros Éva, Tóth Sándor, Csanádi Zoltán, 
egy „Boldogság kertet” alakítottak ki két emelt 
ágyással, kiskapuval az óvoda hátsó udvarán. 
Munkájuk értékteremtő, nagyon jó célt szolgál. 
Hálásan köszönjük!

börcsökné balázs Márta, óvodavezető

zös mozgásos program kicsit eltért a többitől. 
Újdonságával is kitűnt a Bedő Katalin közremű-
ködésével megvalósuló táncos délután. Szülők, 
óvodai felnőttek, gyerekek mozogtak ügyesen, 
örömmel a kellemes zene ritmusára. A köny-
nyedsége mellett alaposan megizzasztotta a 
résztvevőket. Finom, egészséges mártogatósok 
fogyasztásával fejeződött be a program. 
 A másik alkalommal a szülőkkel közös focizás 
mellett döntöttünk. Több óvodás gyermekünk 
jár a Bozsik-program keretében az iskola Sport-
csarnokában tartott ovifocira, ezért arra gondol-
tunk, hogy a két programot összekapcsoljuk. Az 
a tapasztalatunk, hogy a legtöbb esetben az 
anyukák vesznek részt, ezért most az apukák 
bevonására helyeztünk nagyobb hangsúlyt, így 
született meg az „apás foci” ötlete. 

 Az ovifoci célja, hogy már a legkisebb korosz-
tályt is az egészséges életre, a mozgás szere-
tetére nevelje, és egyúttal biztosítsa a sporto-
láshoz szükséges optimális feltételeket. A prog-
ram mind eszmeiségében, mind eszköztárá-
ban a gyerekek sportszeretetét, mozgáskultú-
ra-fejlesztését célozza, egyúttal biztosítja az eh-
hez szükséges tudásbeli és tárgyi feltételeket. 
A mozgásos program sikerének kovácsa Fan-
csali Zoltán volt, aki edzőként és apukaként is 
támogatott bennünket, biztosította a helyet, és 
segített a szülők bevonásában. Öröm volt látni, 
amikor a szülők a gyerekekkel együtt végezték 
a bemelegítő gyakorlatokat, majd együtt fociz-
tak. Még bennünket is meglepett a szülők ma-
gas részvételi aránya, illetve lelkesedésük. 
 Az edzés végére igazi csapattál kovácsolód-
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tak, és bízunk benne, hogy feledhetetlen él-
ménnyel gazdagodtak. A pályázat fontos eleme 
az egészséges életmódra nevelés, ezért dél-
előtt az oviban zabpehely kekszet és házi limo-
nádét készítettünk, melyek összeállítása során 
ügyeltünk a reform adalékanyagok használatá-
ra. Az edzés végén közösen fogyasztották el az 
általunk készített reform kekszet és limonádét.

jani edit és Markó gina 
óvodapedagógusok

 
■ Az utóbbi napokban szinte mindennap kér-
ni kellett az önkormányzat vagy a szülők segít-
ségét valamilyen kisebb- nagyobb javítási mun-
kához. Hol a világítással, utcára nyíló kapu re-
teszével, csöpögő csapokkal, udvari kúttal volt 
problémánk, melyekhez mindig gyors segítsé-
get kaptunk Kiss Róberttől és Frank Zolitól és az 
általuk irányított munkásoktól, hiszen olyan ez 
az intézmény is, mint egy családi ház –bizony 
elromlanak benne a dolgok. Köszönjük minden-
kinek!
Ezen túl számos szülő is segítségünkre van – 

ISKOLAI HÍREK

2019. március 7-én a kiszombori, ferencszállási 
óvodások két tanítási órára iskolásokká váltak. 
 A patinás iskolaajtón belépve a gyerekeket 
és szüleiket a dózsás diákok és a pedagógusok 
örömmel várták. 
 Közel 40 gyermek és családtag ismerkedett 
az iskolai élettel. 
 A 4. a és b osztályos tanulók először verssel 
köszöntötték a vendégeket. 
 A költők erősítették a várakozással, álmokkal 
teli óvodásokban az Iskolás leszek! érzés gon-
dolatát. 

E tavaszi napon két játékos tanórával gazda-
godtak a résztvevők. 
 Vajda Ágnes, Galamb Ágnes, Tóth-Rozsán 
Tünde, Vízhányó Mária Ágnes tanító nénik, vala-
mint Szabóné Vígh Erzsébet és Sinka Józsefné 
(Zsuzsika) vezetők kitárták az alma mater ajtóit, 
ahol a betűk és számok birodalmába vezették 
be a Kiszombori Dózsa György Általános Iskolá-
ba látogató vendégeket.
 A 4. a osztályban a Zombori elmélkedő című 
társasjáték során figyelemfejlesztő, szótagoló, 
mennyiségeket számláló, állatfelismerő felada-
tokat, valamint a Mit rejt az iskolatáska? című 
rejtvényt oldották meg. Újdonság volt az óvodá-

soknak az interaktív tábla, a szorobános szám-
képek és a sok ügyes dózsás kisdiák. 
 A 4. b osztályos tanulók és pedagógusaik ta-
lálós kérdésekkel, hangszerjátékkal, dallal idéz-
ték meg a tavaszt, az iskolába készülő gyerme-
kek számára. A furfangos feladványokban meg-
csillanthatták szóbeli kifejező készségüket, ész-
lelésüket, tartós figyelmüket, ritmikai készségü-
ket, memóriájukat.
 Bizonyára szép emlékekkel és kedves aján-
dékokkal (hűtőmágnessel, üdítővel) tértek haza 
a szeptemberi csengőszóra vágyó vidám óvo-
dások és szüleik. 

Vízhányó Mária Ágnes

ISkOLÁS LeSZek!
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■ Április 1. hétfőn Vitéz Szűcs József vívómes-
ter, községünk szülötte tiszteletére emléktáb-
la avatást tartottunk a tornacsarnokban. Ez al-
kalommal egy szép könyv is napvilágot látott, 
mely a megmaradt fotók és dokumentumok fel-
használásával emléket állít a sportember éle-
tének. E könyv ajánlására készült a következő 
előszó.
 Ritkán adatik meg egy község életében, hogy 
olyan könyv jelenik meg, amely egy régen élt, 
helybeli lakos előtt tiszteleg és állít méltó em-
léket. A kis községek előnye, hogy akár egy év-
századnyi időt is képesek visszaugrani az idő-
ben úgy, hogy még mindig akad olyan lakos, aki 
ismerte a keresett személy felmenőinek egy ré-
szét, utódait. A tősgyökeres Kiszomboriaknak 
az Emerenc ág még most is ismerősen cseng. 
Senki sem gondolta volna a XX. század első fe-
lében, hogy szűk 100 évvel később a család be-
vonul a falu történelmébe. 
 Vitéz Szűcs József születésétől, ifjúkori évei-
től bontja ki egy rövid, de fordulatokban gazdag 
élet eseményeit. A fekete-fehér fotókon egy te-
hetséges ember pályafutásának jelentősebb ál-
lomásait ismerhetjük meg: szülők, testvér, diák-
társak, család, szerelem, gyermekek, munka-
társak, sporttársak. Ezzel együtt betekinthetünk 
a XX. század első felének történelmébe, az is-
kolák világába, szellemiségébe. Megtudjuk, mi-
lyen elvárások mentén képezték a katonákat s 
hogyan ötvözték tudásukat tehetségükkel és a 
sporttal. Fejezetről fejezetre jutunk közelebb 
főhősünk személyiségéhez, az ő szeretetteljes 
kis családja sorsának alakulásához.
 A könyv lapjainak tudatos színválasztása elő-

re sejteti, hogy a sikeres életpálya íve termé-
szetellenesen meg fog törni, a történelem viha-
ros eseményei átveszik az irányítást az emberi 
sorsok felett.. 
Mitől több ez az életrajzi könyv, mint csupán fo-
tók és évszámok halmaza?
 Vitéz Szűcs József minden családtagja olyan 
lehet számunkra, mint egy nagy felkiáltójel. 
Megmutatja, hogyan kell elindulni a családala-
pítás útján, a szegénységből milyen módon le-
het eljuttatni gyermekünket tehetsége kibonta-
koztatásáig. Többszörösen alátámasztja, hogy 
a szorgalmas tanulás hogyan képezheti szilárd 
alapját a tudatos életpálya felépítésének. Bebi-
zonyítja, hogy a munka lehet érdekes és egy-
ben szórakoztató, s nemcsak művelője számára 
hasznos, hanem egész korosztályoknak.  Példát 
mutat a család mindent túlélő erejéről, a sze-
retetről, mely képes kiteljesedni, s bajba jutott 
tagjában tartani a reményt a végsőkig. Rámu-
tat az emberi ki/tartás erényére, mely a halált is 
képes túlélni. Megérinti lelkünket hazánk iránt 
érzett, mindenekfelett álló hűsége, szolgálata 
és önfeláldozása. Felhívja a figyelmet az em-
beri felelősségre családja, szűkebb és tágabb 
környezete iránt. Elgondolkodtat és visszahúz 
a realitásokhoz, rákényszerít, hogy saját sor-
sunk felett érzett elégedetlenségünket, pana-
szunkat vizsgáljuk felül és értékeljük át. Az iga-
zi dráma ott kezdődik, mikor egy nemzedék úgy 
nő fel, hogy életüket beárnyékolja a háború, an-
nak minden borzalmával és következményeivel. 
Utóhatásait a túlélő családtagok kellő bölcses-
séggel és alázattal viselik egy életen át és gyer-
mekeiket a megbékélés és a megbocsátás szel-

lemében nevelik fel.
 Mi a feladata a Kiszombori Dózsa György Ál-
talános Iskolában tanuló jövő generációjának?
 Iskolánk padjaiban felnövő jeles elődeink, 
mint például Vitéz Szűcs József életét ismerjük 
meg. Életén keresztül lássuk át, értsük meg a 
XX. század első felének helyi történelmét és ezt 
helyezzük be az országot érintő eseményekbe. 
Ismerjük fel annak lehetőségét, hogy saját sor-
sunk milyen könnyen lehet példa az utánunk 
következő korosztályok számára. Bátran ter-
vezzünk, legyünk kreatívak és kitartók. Az „em-
berség” tantárgyból minden tananyagot sajátít-
sunk el és adjuk tovább utódainknak.
 Köszönet az apának, férjnek, társnak, aki fe-
lesége, gyermekei számára jó apa volt, s a ne-
héz börtön alatt is ember tudott maradni!
Köszönet a feleségnek, az anyának, aki a csa-
lád súlyos öröksége ellenére is becsülettel fel-
nevelte gyermekeit, ezáltal példát mutatott szá-
mukra az emberi kötelesség tudatból!
 Köszönet a barátoknak, akik a bajban meg-
mentettek egy családot s lehetőséget adtak az 
életben egy új fejezet kezdetéhez!
 
 Köszönet a hálás utókornak, kiváltképp 
Máday Norbertnek, aki lelkiismeretes, szorgal-
mas munkával felkutatta Vitéz Szűcs József éle-
tét és mindenki számára elérhetővé tette ezt a 
könyvet, mely végre lelki megnyugvást teremt a 
család, a barátok és a hálás utókor számára! 

Szabóné Vígh erzsébet
intézményvezető

kiszombori dózsa györgy Általános Iskola

SZíNeS kÖNYVTÁRI ÉLeT
■ A Kiszombori Dózsa György Általános Iskola 
nagyon jó kapcsolatban van a település közmű-
velődési intézményeivel is. Tanítványaink szíve-
sen használják a könyvtár szolgáltatásait, aktív 
résztvevői az intézmény programjainak. Öröm-
mel tapasztaljuk, hogy lelkes, kreatív, szak-
mailag felkészült nagyközségi könyvtárosa-
ink kimozdítják fiataljainkat a virtuális világ-
ból, hiszen olyan rendezvénykínálattal aján-
dékozzák meg a tanulókat, amelyek otthon 
nem biztos, hogy megvalósulnának. 
 Író-olvasó találkozót, kézművesfoglalkozást, 
diafilmnéző és -olvasó napot, vetélkedőket, 
könyvtárhasználati órát stb.-t tartanak iskolása-
inknak. 
 Április 3-án és 4-én ismét meglepetéssel ké-
szült Nógrádiné Vígh krisztina és Adrián Re-
náta könyvtáros. 
 Pezsgő könyvtári délelőttöt álmodtak meg, 
rendhagyó irodalomórát szerveztek. A témát, 

mi, pedagógusok határozhattuk meg. 
 Ha április, akkor minden a költészetről szól. 
József Attila élete, kiszombori évei, érdekes 
anekdoták a költőóriásról, termékeny irodalmi 
tevékenysége lett a tavaszi könyvtári órák té-
mái. 
 Kriszti és Reni képletesen egy aranybetűs 
könyvvel ajándékozott meg bennünket, amely 
lapjai az egykor Kiszomboron élő és alkotó köl-
tőnket mutatja be.
 Lapozzunk bele ebbe a különleges könyvbe 
és ismerjünk meg egy érdekes írást
 Molnár dániel 4. a osztályos tanuló tollából, 
amelyből képet kapunk az áprilisi könyvtári tan-
órák világáról!

 „József Attila a múltban és a könyvtárban
 Egy szép áprilisi napon a kiszombori 
könyvtárba látogatott a 4. a osztály. 
 Az épületben Nógrádiné Vígh Krisztina és 
Adrián Renáta felkészülten várta az osztályt. 

Először kivetítették József Attila életének leg-
főbb állomásait. 
 A vetítés után quizjáték vette kezdetét. Elő-
ször Lenova tableten QR-kódot kellett leolvas-
ni. A kód, könyveket ábrázolt, amikben elő-
ször az Altató egyik versszakát kellett kirak-
ni. A változatos feladatok után újra a tablet 
segítségével a Kahoot.it internetes oldalon Jó-
zsef Attila életéből összeállított kérdésekre kel-
lett válaszolnunk. 5 csapat versengett egy-
mással. A biztos tudás mellett, a gyorsaság is 
számított a játékban. 
 A délelőtti foglalkozás végén mindenki egy 
csodálatos élménnyel lett gazdagabb.
 Ráadásul a kedves könyvtáros nénik még 
egy finom bonbont is adtak az osztálynak. 
 Csodálatos ismeretterjesztő óra volt. A 
programot mindenkinek ajánljuk.”
  

Molnár dániel (4. a osztályos diák) és 
Vízhányó Mária Ágnes 

RObOTFeSZTIVÁL 
A kISZOMbORI ISkOLÁbAN
■ Március közepén a Kiszombori Dózsa György 
Általános Iskola megrendezte a Kiszombori Ro-
botfesztivált. Ennek keretében két makói isko-

la – és a helyi robotika szakkör – tanulóinak 
részvételével 7 csapat mutatta be kreativitását, 
programozói tehetségét. A makói Almási iskola 
2 db Lego Boost robottal érkezett, és robotjaik-
kal mókás feladatokat hajtottak végre. Láthat-

tunk részükről szájharmonikázó macskát, célba 
lövő cowboyt, vagy szigorú rendőrt. A Kálvin is-
kola 4 robotja koordináta rendszerben keresett 
meg tárgyakat, illetve interaktív mozgásos tevé-
kenységet hajtottak végre. A kiszombori 9 ro-



bot a „békebeli” tornavizsgák hangulatát idéz-
ve csoportos gyakorlatot adott elő, illetve vélet-
lenszerűen kihelyezett színes oszlopokból ki-
rakta a magyar zászló színeit.
 A cél nem csak az volt, hogy a tanulók meg-

mutassák programozói képességüket, hanem 
az is, hogy a mai világ elvárásaihoz igazodva „el 
is tudják adni a portékát”! Ezért a program be-
mutatása után magát a program elemeket is el 
kellett magyarázzák a többieknek. Így nem csak 

ötleteket kaptunk új programfeladatok megírá-
sára, hanem tudtunk tanulni egymástól is!
 A rendezvényen meghívott vendégként részt 
vett iskolánk egykori tanulója, ifjabb Szeles Jó-
zsef, aki jelenleg a Siemens cég programterve-
ző mérnöke. Elismerés volt számunkra ahogy 
a bemutatott programokról szakértői szemmel 
nyilatkozott. Kötetlen beszélgetés formájában 
a gyerekek betekintést nyerhettek a mindenna-
pi munkájába, az előtanulmányaiba, és a robo-
tika ipari méreteket öltött világába. Megismer-
kedhettünk a jelenlegi legkorszerűbb – és már 
már félelmetes lendületben lévő – mesterséges 
intelligencia, programokban történő alkalmazá-
sával is.
 Azt hiszem egy eredményes, és élményekben 
gazdag délutánt töltöttünk el, ahol a gyermekek 
megerősítést kaptak abban, hogy kimondhat-
juk: Felvettük a versenyt a XXI. századdal!

Nagy Róbert
robotika szakkör vezető
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Folytatás a 10. oldalon!

TISZTeLT kISZOMbORIAk!
Elérkezett az adóbevallások ideje, és ezzel együtt az adó 1%-áról történő nyilatkozások ideje is. 

A "Kiszombori Diákokért" Alapítvány 1996 óta bizonyított, hogy élő, tevékenykedő Alapítvány, melynek egyetlen célja, 
hogy a kiszombori gyermekek javát szolgálja, rendezvények díjazásával, jutalmazásokkal, ösztöndíjjal és az oktatási fel-
tételek magas színvonalú biztosításával. Ezért kérem, hogy adójuk 1%-át Alapítványunk javára ajánlják fel. Ne feledjük: 

Aki fát ültet, az a jövőben bízik, és aki gyermekeket támogat, az a jövőt építi!
Felajánlásukat köszönjük a gyermekek nevében.

Adataink:  Adószám: 18457043 - 1 - 06    Név: A "kiszombori diákokért" Alapítvány

MARAdANdó ÉRTÉk
■ ISKOLAKERT létrehozását kezdeményez-
te az OLÁH VERONIKA ALAPÍTVÁNY 2018 nya-
rán. A Dózsa György Általános Iskolával egyez-
tetve első lépésként egy portát vásárolt az 
OVA-alapítvány, ám ennek állapota évekre szó-
ló munkálatokat kívánna. A polgármester asz-
szonynak beszámolva a tervekről, segítő szán-
dékkal területet ajánlott fel. A testület ebben 
a hónapban meg is szavazta, hogy az Óbébai 

utca 11. szám alatti ingatlan beépítetlen kerti ré-
szét az iskola egy iskolakert kialakítására hasz-
nálhatja, mely a későbbiekben közösségi szín-
tér, valamint kapcsolattartási lehetőség az idő-
sek klubjával, továbbá pihenési lehetőségként 
is funkcionálhat.  Szakmailag a makói Galamb 
J. MSZSZ-val készíthetjük elő a munkálatokat.
 Szeretnénk visszahozni a TERMÉSZET SZERE-
TETÉT, TISZTELETÉT.
 Köszönve a lehetőséget és a támogatást re-

méljük, hogy a szülők is mellénk állnak, hiszen 
a falusi lét tartalmát erősíthetjük ezzel.
Kérjük jelezzék az 1 %-os támogatásukat az adó-
hatóság felé.

Adószám: 18290763-1-06.
bankszámlaszám:56800016-10014949.

Süliné Rácz emőke 
kuratóriumi elnök

OLÁH VERONIKA ALAPÍTVÁNY HÍREI

KöNYVTÁRI HÍREK
„Minden könyvtárnak két lényeges alkotórésze 

van, egy anyagi: a könyvek... 
s egy szellemi: a könyvtárnok.”

Toldy Ferenc
■ Március elején újabb könyvekkel gyarapodott 
állományunk. Mint mindig, most is törekedtünk 
az egyensúlyra, mellyel minden korosztályt kép-
viselő olvasónk kezébe kerülhet számukra ér-
dekes könyv.
■ Miután tudomásunkra jutott, hogy a 
Kiszombori Dózsa György Általános Iskola első 
osztályos tanulói már magabiztosan olvasnak, 
megkértük Süvegné Nagy Ivett tanár nénit, jöj-
jenek el a gyerekekkel, hadd ismertethessük 
meg velük a könyvtárat, annak használatát. 

Egér Erik meséje már jól bevált az elsősöknél, 
szívesen hallgatják a gyerekek a kedves kis tör-
ténetet, mely alapján végigkísérhetik, hogyan 
lesz valakiből könyvtárhasználó. Bemutattuk 
röviden a könyvtárat, a beiratkozás menetét, 
a könyvek használatára adunk jó tanácsokat. 
Ezentúl visszajáró olvasóként várjuk a gyereke-
ket, akik között már örömünkre „nagy öreg” ol-
vasók is vannak.
■ Az idén másodízben is meg tudtuk hívni dr. 
Karancsi Zoltán tanszékvezető, egyetemi do-
censt, aki könyvtárunk közönségét Egyiptomba 
kalauzolta el. A sivatagok kialakulását, a Nílus 
mozgását, a terület élővilágát, az építménye-
ket, az ott kialakult kultúrát ismerhettük meg 

dióhéjban. A páratlan képekkel illusztrált elő-
adáson szinte mindenki megfeledkezett az idő 
múlásáról.
■ József Attilára emlékeztünk közelgő szüle-
tésnapja alkalmából először a 4/A, majd a 4/B 
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kÖLTÉSZeT ÉS RAjZPÁLYÁZAT
„Az igazi költészet kezdettől fogva arról szól, 

amiről nem lehet beszélni.”
/Tőzsér Árpád/

■ Vers prózában, vers megzenésítve, furulya-
szó, nagy közös verselés: minden és mindenki 
a líra előtt tisztelgett április 11-én, József Attila 
születésnapján Kiszomboron.
 A szeszélyes áprilisi időjárás miatt idén a 
könyvtár előtti tér helyett a művelődési házban 
került megrendezésre a költészet napja a Köz-
művelődési Könyvtár és az Ady Endre Művelő-
dési Ház közös szervezésében.
 A Kiszombori Dózsa György Általános Isko-
la gyerkőcei és pedagógusaik kedves műsorral 
készültek a megjelenteknek. A diákok főként 
Petőfi és József Attila verseket választottak.
 Papp Mária, a helyi Harangvirág népdalkör 
szakmai vezetője,  mindenki örömére két cso-
dálatos dallal örvendeztette meg a nagyérde-
műt. Végül közös verseléssel zártuk az ünnepet, 
amihez bárki kedve szerint csatlakozhatott, így 
csendült fel a művelődési ház színháztermében 
a világirodalom egyik legszebb verse, a Mama. 
 A műsor után a költészet napja alkalmából ki-
hirdetett rajzpályázat eredményhirdetése kö-
vetkezett. Nem volt egyszerű helyzetben a zsű-
ri, mivel szám szerint 92 alkotásból kellett kivá-
lasztaniuk a legjobbakat. 
 Mindegyik kivétel nélkül értékes alkotás, kü-
lönleges látásmóddal, ami a gyerekek sajátja.
 A díjak két kategóriában kerültek kiosztásra: 
A kedvenc versem, Ady Endre költészete.
A díjazásról Kiszombor Nagyközség Önkor-
mányzata gondoskodott.

A díjazottak: 
A kedvenc versem kategóriában I. helyezést 
ért el: Farkas Zsófia - józsef Attila: Mama 
című rajzával.

II. helyezést ért el: katona Réka és Szabó 
Anna - Petőfi Sándor: jános vitéz című mun-
kájával.

III. helyezést ért el megosztva: Ludányi Péter 
és Ludányi Ákos - Arany jános: Toldi című raj-
zával.

Ady endre költészete kategóriában I. helye-
zést ért el: Varga eszter (a makói józsef At-
tila gimnázium tanulója) Az új kísértet című 
festményével.

II. helyezést ért el: Naszradi Réka - Lédával a 
bálban című különleges alkotása.

III. helyezést ért el: Simon gina és Farkas 
Csamangó Réka - Fölszállott a páva című 
festményükkel.

különdíjas lett: Török Ákos, kovács Otília, 
dinka barbara, Horváth Laura, Trutz Nikolet-
ta, valamint baranyi dóra.

 Szívből gratulálunk minden pályázónak! 
Örömmel tölt el bennünket, hogy ilyen nagy 
számban jelentkeztek a  versenyre, felemelő 
látni, hogy a költészet még mindig képes meg-
ragadni a gyermekek fantáziáját, s ezáltal igazi 
kincsek születhetnek. 

AZ ADY ENDRE mŰVELőDÉSI HÁZ HÍREI

osztállyal, végül a nyolcadik évfolyam néhány 
diákjával. A tartalmas bemutatót figyelmesen 
hallgatták a gyerekek, akik már sokat tanultak 
a nagy költőről. A könyvtári óra figyelmet kívá-
nó tartalma a továbbiakban fontos szerepet ját-
szott, ugyanis a Somogyi Károly Városi és Me-
gyei Könyvtártól kölcsön kapott tableteken, a 
költő életéhez, munkásságához kapcsolódó 
kvízkérdésekkel, QR-kódok dekódolásával kel-
lett a gyerekeknek válaszolni jó néhány kérdés-
re. Nemcsak a tudás, de a gyorsaság is számí-
tott a feladatok megoldásában, így vált izgal-
massá a könyvtári óra. Köszönjük ezúton is az 
iskola pedagógusainak az együttműködést, azt, 
hogy mindig jó partnerként számíthatunk rátok!

■ A költészet napján szeszélyeskedő időjárás 
megviccelt minket. Végül így alakult jól! Bódi 
Mariann cikkét ajánlom szíves figyelmébe az Ol-
vasónak. 

Adrián Renáta – könyvtár
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egY LÉLekeMeLő eSTe kOLTAI RóbeRTTeL

„Soha nem tartottam fontosnak, hogy vigyáz-
zállásban mondjam a verseket. Nincs rá szük-
ség, színházat játszom velük.” /Koltai Róbert/

■ Számunkra április 11-ével még nem ért vé-
get a költészet napja, ugyanis a művelődési ház 
meghívására Kiszomborra látogatott az ország 
egyik legkedveltebb, legsokoldalúbb művésze, 
koltai Róbert.

 Zenés önálló estjén felcsendültek régi sanzo-
nok, mint például a Vigyázz rám, a Nagy utazás, 
vagy  az Olyan szépek voltunk. Szelíd hangjá-
val, ami mára már bőven megérett az éneklés-
hez, mintha simogatta volna a lelkünket.
 Sokrétű este volt, amilyen ő maga is. Lélektől 
lélekig ható. Elhangoztak örök érvényű igazsá-
gok, humoros történetek, kabaréjelenetek, pa-
ródiák és a magyar irodalom legszebb versei is 
egyaránt. Egyik pillanatban a hasunkat foghat-
tuk a nevetéstől, a másikban már a könnyeinket 
kellett visszatartanunk.
 A művész úr láthatóan összhangban van sa-
ját magával, és a közönség minden rezdülését 
érzékeli, igényli, magába és ez által műsorá-
ba építi megkerülhetetlen őszinteséggel, még-
is játékosan, a művészi tehetség és az emberi 
őszinteség esszenciális és tökéletes összhang-
ját hozva létre, megalkotva a csodát. Ezt nem le-
het tanulni, ez színtiszta művészet, ez Koltai Ró-
bert.

A csordultig megtelt publikum pedig igazán há-
lás volt mindenért, a végén vastapssal búcsúz-
tatták a művész urat, aki  később megjegyezte, 
hogy nagyszerű, értő közönsége volt, és ennek 
köszönhetően új dolgok is születhettek a szín-
padon.

 A műsor végén készségesen állta a rajongók 
és az autogramért sorban állók tömegét, pe-
dig láthatóan elfáradt, ami nem is csoda, hiszen 
már elmúlt hetvenöt éves, és az ígért egy óra 
helyett lendületes kétórás programmal ajándé-
kozta meg a nagyérdeműt.
 
 Akik kihagyták, bánhatják. Azt hiszem, az 
ilyen esték megfizethetetlenek az ember éle-

tében. Koltai Róbert bebizonyította számunk-
ra, hogy nemcsak nagyszerű színész és humo-
rista, de érzékeny lelkületű, készséges, közvet-
len, minden színészi allűrtől mentes, végtelenül 
szeretni való művész is. Aki elsősorban ember. 
És nem is akármilyen!

bódi Marianna
művelődésszervező

■ A kiszombori Napraforgó Idősek klubja márci-
usban és áprilisban sem tétlenkedett.
 Minden szerdán kreatív foglalkozás kereté-
ben Gazsi Gáborné közreműködésével húsvéti 
dekorációkat készíthettek az ügyesebb kezű ér-
deklődők.
 Március 8-án nőnapi megemlékezést tartot-
tunk. 
 Március 12-én a Makói József Attila Múzeum-
ban Koszta József festőművész kiállítását te-

kinthettük meg Szikszai Zsuzsanna, igazgatónő 
tárlatvezetésével.
 Március 19-én Budainé dr. Kormányos Éva 
előadását hallgathattuk meg az egészséges 
életmódról. 
 Március 26-án Almásiné Horvát Edit virágápo-
lásról tartott nekünk tanulságos előadást.
 Április 10-én zenehallgatást tartottunk az ér-
deklődők számára. Április 15-én Szegedre ki-
rándultunk  a Természettudományi Múzeumba.  

 Április 18-án a Makói Egészségfejlesztő Iroda 
tartott előadást a testi-lelki megújulásról.
ÁLLANdó HeTI PROgRAMjAINk: 
hétfőn, csütörtökön torna; szerdánként 10 órá-
tól kreatív foglalkozás Gazsi Gáborné közremű-
ködésével.
 A továbbiakban is szeretettel várjuk a 
Kiszombori Idősek klubjába az érdeklődőket!

galambné juhász Tünde

A KISZOmBORI SZOCIÁLIS ÉS gYERmEKJóLÉTI INTÉZmÉNY HÍREI

HONISmERETI HÍREK
uTóbbI IdőkbeN:
■ A jó idő beálltával megtörténtek a meszelé-
sek az út menti kereszteknél. És a gondozásunk 
alatt lévő Helytörténeti Gyűjteményt is tavaszi 
nagytakarításnak vetettük alá.
■ Kemencében hájas kiflit sütöttünk az egyik 
délután egyrészt támogatóinknak, másrészt 
azoknak, akik eljöttek megnézni, hogy is készül 

ez az inkább disznóvágás idején divatos népi-
es sütemény.
■ A makói levéltárat kerestük fel, ahol 
Urbancsok Zsolt igazgató bemutatta a felújított, 
új helyet kapott intézményt. A kör tagjai felaján-
lották önkéntes munkájukat amennyiben szük-
ség van rájuk.
■ Egyik alkalommal Erdélyi Béla bácsival eleve-

nítettük fel Kiszombor régi életét beszélgetés 
keretében. Számunkra sok ismeretlen informá-
ció hangzott el ezen az estén, és a felvett hang-
anyagot az idén még közkinccsé tesszük Görbe 
Boldizsár jóvoltából.  
■ Feldíszítettük az iskolás és óvodás gye-
rekekkel, valamint idősebbek részvételével 
Kiszombor tojásbokrát, majd Varga Attila atya a 

Folytatás a 12. oldalon!



díszítőket a templomba invitálta, és a lelkeket 
készítette a húsvéti ünnepre. Kis húsvéti életké-
pet helyeztünk el a kultúra háza előtt Bedő Ka-
talin és Farkas Lászlóné jóvoltából.
■ Középiskolás érdeklődő fiatalok látogattak 
a Helytörténeti Gyűjteményben is a kúrián és 
rotundán kívül.
■ Ferencszállási barátaink húsvéti vásárán-kiál-
lításán jártunk, ahol sok szép kézműves termé-
ket csodálhattunk meg.
■ A sándormajori emlékhely kialakításához is 
közelebb kerültünk, megvannak a téglák hozzá.
■ Tagjaink szerdánként 16-18 óráig várják a ma-
jálisos marhapörköltre jelentkezőket a kultúra 
házában.
■ A Kiszomborra látogató turistáknak QR-kódos 
ismertetőket készítünk, melyek a falu néhány 
pontján kihelyezve adnak bővebb információt 
falunkról az okostelefont használó idelátoga-
tóknak. Facebook oldalainkon már ezek látha-
tók.
■ Helytörténeti Gyűjteményünk gyarapodá-
sa ebben az időszakban köszönhető Balázs 
Lászlónénak, Bedő Katalinnak, Kovács Nórá-
nak, Szép Istvánnénak.

És készülünk a közeljövő és a távol eseményei-
re nagy intenzitással: 
tagjaink, barátaink gobelinkiállítása, 
jótékonysági sütivásár, húsvétoló, 
gyermeknap, majális, júliusi zenés nyári esték,
tűzugrás, nyári honismereti tábor, útvesztő. 
Mindeközben tagjaink száma gyarapodik, már 
80 fő a tagjaink, pártoló tagjaink száma. Szük-
ség is van a sok feladathoz a munkáskezekre, jó 
ötletekre, segítségre.
Várjuk a közösségi szolgálatos fiatalok jelentke-
zését bármelyik programunkra. Az önkéntes se-
gítők is találnak nálunk szórakoztató munkákat 
a nyárra. 

Várunk mindenkit a közösségnek szóló, mindig 
nyilvános programjainkra a továbbiakban is.

 PÁLYÁZAT

„És a kietlen, mocsaras tájban ott állt a rotunda, 
az egykori Zombor falu helyén, kopottan, be-
szakadt tetővel, ám mégis: eredeti állapotá-
ban.” (M. A.)

ÚTVeSZTőS RAjZPÁLYÁZAT
A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör pályá-
zatot ír ki rajz készítésére gyermekeknek-fiata-
loknak. 
 Az idei év az útvesztőben Kiszombor 300 év-
vel ezelőtti újratelepülésének jegyében zajlik. 
Ebben a gondolatkörben kérjük a fiatalokat (18 
éves korig) rajz készítésére.
 A rajz kötelező eleme a kiszombori rotunda 
megjelenítése. Ugyanis a történelem viharaiban 
a 13. század elején épült rotunda biztos pontja 
településünknek az ezt követő időkben.
„A török kiűzését szentesítő karlócai békét 
(1699) követően az ún. Temesköz továbbra 

is török fönnhatóság alatt maradt, így e terü-
let csak két évtizeddel később, a Savoyai Jenő 
győztes hadjáratát lezáró pozsareváci béke 
(1718) eredményeként került vissza a Habsburg 
Birodalomhoz. Ebben az évben indult meg az 
újranépesedés, 1718-ban 20 új telepes család-
dal gyarapodott a falu, s e folyamat nyilván 
1719-ben is tartott.”
„A Temesi Bánság összlakossága 1718-ban nem 
érte el a 25 ezer főt. A Magyar Királyság terüle-
téről megtiltották a beköltözést, csak 20 család-
nak engedélyezték a letelepedést Zomboron."
Pályázati feltételek:
•	A3	vagy	A4	méretben	grafika	készüljön
•	kötelező	elem	a	rotunda
 A pályamunkákat 2019. június 24-éig kérjük 
leadni az Ady Endre Művelődési Házban (6775 
Kiszombor, Szegedi u. 13.).
Megfelelő számú pályázat esetén kiállítást ren-
dezünk a pályaművekből.
 Pályázatnak tartalmazni kell a rajz hátoldalán: 
a pályázó életkorát, iskolája nevét, osztályát, te-
lefon és e-mail-cím is szükséges, valamint felké-
szítő tanára nevét is kérjük.
 A szakmai zsűri által legjobbnak ítélt első há-
rom rajz gazdája bérletet nyer a kiszombori Ku-
korica-útvesztő Fesztivál teljes idejére, valamint 
az 1. helyezett 5000 Ft, 2. helyezett 4000 Ft, 3. 
helyezett 3000 Ft pénzdíjban részesül.
eredményhirdetés 2019. július 13.
Minden résztvevőnek jó munkát, sikeres rajzot 
kívánunk.

A kiss Mária Hortensia Honismereti kör
tagsága

■ A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör tiszte-
lettel köszöni eddigi felajánlásaikat, és kéri, ha 
teheti, tegye ezt továbbra is. Céljaink az alábbi-
ak: Hagyományápolás. Műemlékvédelem, kiad-
ványszerkesztés, rendezvényszervezés. A köz-
ség hagyományainak felelevenítése, megőrzé-
se, széles körű megismertetése. Aki egyetért 
célkitűzéseinkkel, és van lehetősége, kérjük, 
támogasson bennünket. 

Adószámunk: 18479342-1-06 
Számlaszámunk: 56800016-10007833 
     A kiss Mária Hortensia Honismereti kör 

tagsága nevében endrész erzsébet

A „kiszomborért” Alapítvány számára is fel-
ajánlható a szja 1 %-a. Kiszombor község kultú-
rája, sportélete, környezetének védelme, meg-
újulása a fő célja az önkormányzati alapítású 
alapítványnak. Ha segíteni szeretné ezt a tevé-
kenységet, támogathatja az alapítványt. 

Adószámunk: 19082930-1-06 
Számlaszámunk:56800016-10000898. 

Köszönjük. 
A kuratórium tagsága 
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■ Egyesületünk 2019. április 28-án rende-
zi „ KISZOMBORI VÁLYOGOS BAJNOKA  I. for-
duló” horgászversenyt az alábbiak szerint: A 
verseny helye az egyesület kezelésében lévő 
kiszombori „Vályogos-tó”. A kétfordulós egyéni 
verseny mindkét fordulójában hirdetünk győz-
teseket. A második forduló után az összesített 
ponteredmények alapján (egyezőség esetén a 
kifogott súly is számít) hirdetünk bajnokot. Min-
den nevezőt egy tál meleg étellel vendégelünk 
meg. A tónak a verseny szabályai eltérnek az 
országos versenyszabályoktól. A meghirdetett 
versenyre az országos versenyszabályzat nem 
vonatkozik.
■ Április 10-én a déli órákban elindult a víz-
pótlás, várhatóan minimum 35-40 centimétert 
emelkedni fog tavunk vízszintje.
■ Az április 5-6-i rendkívüli környezetrendezési 
munkák sikeresen lezajlottak, 13 fővel több mint 
54 óra időtartamban. 10 m3 homok és közel 450 
zsák került felhasználásra. Köszönet: Kelemen, 
Ács, Andrási, Kis, Tasi, Túri, Markovics, Balázs, 
Tóth, id. Hatvani, ifj . Hatvani, Miron, Laszák 
sporttársaknak.

■ Április 1-jén 3000 db csukaivadék érkezett ta-
vunkba.
■ Horgászrendünk értelmében: "A kifogott ha-
lakat -törpeharcsát- a parton eldobni tilos, azt el 
kell vinni a horgászat végén. Gépkocsival csak 
száraz időben lehet a horgászhely közelébe áll-
ni, a partvonaltól legalább 6 méterre, ahol le-
het, az úthoz közel azonban a közlekedési uta-
kat szabadon kell hagyni, a közlekedőket és a 
horgászokat nem zavarhatják. A gátakra még 
száraz időben sem szabad autóval behajtani!"
■ Területi jegyek kiadása: szerdánként 
15:00 órától az Ady Endre Művelődési Ház-
ban (Kiszombor, Szegedi u. 13.) vagy telefo-
nos egyeztetés alapján, telefonszám: 70 / 327-
8862, Oláh  Sándor.
■ Tavunkra érvényes NAPIJEGYET a kiszombori 
benzinkúton /7-17 között/,  K-Fish horgászcent-
rumban /Szeged, Kossuth Lajos sugárút 69-71./, 
Aranyhal Horgászboltban /Makó, Aradi utca 28./ 
és a Gabi-Profi dog Kft.  /Makó, Hajnal utca 8./  
vásárolhatnak.
■ Egyesületünk 2019. évi versenynaptára: 1). 
Vályogos Bajnoka: I forduló. április 28. 2). Gyer-
meknapi verseny: május 19. 3). Meghívásos csa-
patverseny: június 16. 4). Házi verseny tagok-
nak: július 21. 5). Feeder verseny: augusztus 11. 
6). Vályogos Bajnoka II forduló: szeptember 15. 
7). Dózsa György Általános Iskolai gyermek ver-
seny: október. Tájékoztatásul az alábbiakat kö-
zöljük: Az éppen aktuális verseny részleteiről tá-
jékozódni a valyogos.hu oldalon megjelenő ver-
senykiírásokból lehet. A kiírásokat szükség sze-
rint más csatornákon keresztül is közzétesszük. 
(e-mail, Kiszombori Híradó, Makói Mozaik stb.) 
A versenyek időpontja előre nem látható ese-
mények miatt változhat, amiről az érdeklődőket 
a fenti csatornákon keresztül tájékoztatjuk. A 
mindenkori vízállás és az esetlegesen bekövet-
kező rendkívüli időjárás befolyásolhatja a ver-
senyzők létszámát. Erről lehetőségeink szerint 
időben tájékoztatjuk az érdeklődőket. A gyer-
mekversenyeken más települések iskoláinak 
csapat és egyéni nevezéseit is elfogadjuk az ak-
tuális versenykiírás szerint.

 Versenyeinkre a MOHOSZ versenyszabály-
zata nem vonatkozik. Mindenkor a KSHE az ak-
tuális versenyre kiadott kiírása az érvényes. A 
versenyek megszervezése és lebonyolítása a 
Kiszombori SHE Alapszabályának megfelelően 
a vezetőség jóváhagyásával és a Halgazdálko-
dási Hatóság engedélyével történik.
■ 2019. március 22-i jó hangulatú felkészítőt 
követően március 29-én 13 fő eredményes Ál-
lami horgászvizsgát tett vizsgabizottságunk 
előtt. A vizsga legfontosabb változásai röviden: 
a vizsga ingyenes, ha a jelentkező előzetesen 
regisztrál a MOHOSZ oldalán, ezért jelentkezé-
si lap került bevezetésre, amely letölthető az 
egyesület oldaláról. A vizsga menete is megvál-
tozott, először 45 perces tesztlap, majd halfelis-
merés:  10 percben  10 hal. 
■ Lehetőség van az új kártyaformátumú hor-
gászigazolvány „HORGÁSZKÁRTYA” birtokában 
kedvezményes telefon-előfi zetésre /Mohosz 
fl otta/ a TELEKOM szolgáltatónál. Kettő darab 
szám, illetve készülék igényelhető, melyek kö-
zül az egyik lehet meglévő előfi zetés. Kedve-
ző díjszabás mellett a fl ottába tartozó előfi ze-
tők egymás között ingyen beszélhetnek. Rész-
letek: a valyogos.hu oldalon vagy a Telekom ki-
rendeltségein.
■ A pergető horgászat TILTOTT a tó alacsony 
vízállása miatt. Amennyiben a vízállásban válto-
zás következik be, a korlátozás feloldásra kerül.
■ 2019. március 6-tól az ország egész területén 
tűzgyújtási tilalom lépett életbe, kérjük, vegyék 
fi gyelembe: -„Fokozott tűzveszély esetén az er-
dészeti hatóság, illetve az erdőgazdálkodásért 
felelős miniszter rendelheti el a tűzgyújtási ti-
lalmat, például a katasztrófavédelem kezdemé-
nyezésére. Tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet 
gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásítá-
sokban és az ezek 200 méteres körzetén be-
lül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a 
felsorolt területeken található tűzrakóhelyek, a 
vasút és közútmenti fásítások, de tilos a parlag-
és gazégetés is.”
 

VÁLYOgOSI HÍREK

Folytatás a 14. oldalon!



FIgYeLeM!
Csapdamentes te-
rület (a Maros-gát 
100 m-es körzete) 
a csipkési rámpa 

19,8-as kilométer-
kőtől a 43-as főút 

rámpa 24,6-os 
kilométerkőig.

Kis méhek! kerteken,
Mezőkön, berkeken

Mit futtok sok veszéllyel?
A friss forrásokra,

Az új virágokra
Repkedvén szerteszéjjel?

Jőjjetek: s úgy nem lész
Olyan sok s édes méz
Sehol, mint a tiétek.

Jőjjetek: s úgy nem lész
Olyan boldog méhész
Sehol, mint a tiétek.

Csokonai Vitéz Mihály:
A méhekhez (részlet)

■ Az Országos Magyar Méhészeti egyesület 
(OMMe) kezdeményezésére a méhek napját 
1994-től április 30-án ünnepeljük.
 Ennek a napnak az a célja, hogy a tavaszi vi-
rágzás idején fordítsa az emberek figyelmét a 
méhek természetben betöltött fontos szerepé-
re. A méhek virágokat beporzó munkája nélkül 
nem lenne élet.
 Sajnos a környezetszennyezéssel, kóroko-
zók, élősködők elterjedésével összefüggő okok 
miatt a méhek már csak emberi segítséggel 
tudnak életben maradni.  Pedig a  méz és a mé-
hészeti termékek fogyasztásának jótékony ha-
tásait mindenki ismeri. Tudjuk azt is, hogy a mé-
hek néha tudnak kellemetlenséget, akár fájdal-
mat is okozni, de ezeket kis odafigyeléssel, kel-
lő óvatossággal el lehet kerülni. Sajnos az em-
berek és méhek élőhelye egyre szűkösebb, így 
ez a probléma megmarad. 
 Az egyik ember által okozott kár a nem sza-
bályosan végzett permetezésből adódhat. Eze-
ket a veszélyeket a méhkímélő technológia al-

kalmazásával csökkenthetjük. 
 Oda kell figyelni arra, hogy virágzásban (a vi-
rágbimbó feslésétől a virágszirmok lehullásáig 
terjedő időszakban) a méhekre kifejezetten ve-
szélyes vagy kifejezetten kockázatos növény-
védő szerrel tilos permetezni. A tilalom a virág-
zás idején kívül is érvényes, ha a táblát vagy an-
nak környékét tömegesen virágzó mézelő nö-
vények borítják, vagy ha a gazdasági növényt 
a méhek egyéb okból látogatják.  A gazdasá-
gi növényt a virágzása alatt nem jelölésköte-
les vagy méhekre mérsékelten veszélyes vagy 
mérsékelten kockázatos minősítésű növényvé-
dő szerrel lehet kezelni. Méhekre mérsékelten 
veszélyes vagy mérsékelten kockázatos minő-
sítésű növényvédő szer kijuttatása kizárólag a 
házi méhek napi aktív repülésének befejezé-
sét követően, legkorábban a csillagászati nap-
lemente előtt egy órával kezdhető meg, és leg-
később 23 óráig tarthat.

 bujdosó géza méhész
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MÉHEK NAPJA  •  2019

VADÁSZATI FELHÍVÁS■ A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17. §-a alap-
ján kérjük a tópartra kutyával kilátogatókat, 
hogy kutyáikat pórázon vezessék, elkerülve ez-
zel a véletlen támadásokat, atrocitásokat. Vala-
mint a parton állatok legeltetése, a partvonal és 
a partvonalat szegélyező ingatlanok szennye-
zése vagy károsítása nem megengedett, önkor-
mányzati intézkedést vonhat maga után.
■ Április - május hónapokban 5 – 21 óra kö-
zött napijegyes horgásztársaink, I. féléves vagy 
éves területi jeggyel rendelkező horgásztársa-
ink 00 – 24 óra között horgászhatnak tavunkon.
■ Kérjük, személyi jövedelemadója 1%-ával is-
mét támogassa egyesületünk tevékenységét. 
Kiszombori Sporthorgász Egyesület, adószám: 
18452275-1-06

Vezetőség
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