BÁNHEGYESI

HÍR-FORRÁS
Magyarbánhegyesi lap

X. évfolyam 1. szám - 2022. február
„Ha mindenki együtt halad előre, akkor a siker önmagától jön.”
(Henry Ford)

KEDVES
MAGYARBÁNHEGYESI
HÖLGYEINK!
Szeretettel és tisztelettel
köszöntjük Önöket a
Nemzetközi Nőnap alkalmából!
„A nő az a lény,
amely végletes erejében
és gyengeségében:
képes elájulni,
ha egy egeret vagy
pókot meglát,
és az élet legnagyobb
rémületeivel sokszor
rettenthetetlenül száll szembe.”
(Denis Diderot)
Legyenek bátrak, erősek és kitartóak!
Jó egészséget,
sok örömet kívánunk az Életben!
Magyarbánhegyes Község Önkormányzata
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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
A január 31-én megtartott, nyilvános testületi ülés napirendi pontjai az alábbiak voltak:
1. Jelentés az előző ülés határozatainak
végrehajtásáról
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

2. A 2022. évi költségvetési rendelet-tervezet megtárgyalása és elfogadása
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

3. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (X.29.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

4. Magyarbánhegyes Község Önkormányzata és Magyarbánhegyes Község
Roma Nemzetiségi Önkormányzata között megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

5. Döntés Magyarbánhegyes Község Önkormányzat tulajdonát képező víziközmű
vagyon, valamint az ALFÖLDVÍZ Zrt.ben fennálló részesedés Magyar Állam terhére történő átruházásáról
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

6. A Magyarbánhegyesi Mesevár Óvoda és
Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

7. Az általános iskola 2022/2023. tanévre
vonatkozó felvételi körzethatárok megállapításának véleményezése
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

8. Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak választása
Előterjesztő: Dudaszegné dr. Lajos Tímea jegyző

9. A Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői feladatainak ellátására pályázat kiírása
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

10. A Magyar Falu Program keretében
„Tanya-és falugondnoki buszok beszerzése” pályázati kiírásra pályázat benyújtása,
új szolgálat létrehozása
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

11. A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására pályázat benyújtása
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

12. Bejelentések
A 2. napirendi pontban elfogadásra
került az 1/2022. (II.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről. A rendelet tervezetet előzetesen
tárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság. Asztalos Ferenc elnök a képviselők részére készített egy összefoglaló
táblázatot, melyben összevetette az idei évre
tervezett bevételeit és kiadásait a tavalyi év
III. negyedéves költségvetéssel százalékos
arányban. A legnagyobb bevétel továbbra is
az állami támogatás, amely feladatalapú finanszírozás. Az idei évre tervezett költségvetés nem mutat jelentős eltérést az előző
évhez képest. Összességében elmondható,
hogy a költségvetés tervezete egy jó költségvetést tartalmaz. Az idei évben a megelőlegezett pályázati pénzek, valamint az
adókintlévőségek miatt ésszerűbb a civil
szervezetek részére támogatást nem tervezni. Amennyiben ez a két tényező kedvezően
alakul, akkor a második félévben elképzelhető, hogy lehet elkülöníteni összeget a civil
szervezetek támogatására. A képviselő-testület a tervezetet 4 igen és 2 nem szavazattal
elfogadta.
A 4. napirendi pontban a képviselő-testület döntött a Magyarbánhegyes Község
Önkormányzat tulajdonát képező víziközmű vagyon, valamint a feladatellátási kö-
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telezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon,
így különösen a Békés Megyei Regionális
Vízellátó Rendszerben fennálló tulajdonosi
részesedés, valamint az Alföldvíz Zrt.-ben
fennálló részesedés Magyar Állam terhére történő átruházásáról. Az Alföldvíz Zrt.
2021. II. félévében felszámolási helyzetbe
került, ellehetetlenítve a hitelezői igények
kielégítését. Az Alföldvíz Zrt. Közgyűlése a
többségi tulajdonos önkormányzatok kezdeményezésére 2021. augusztus 10-én hozott döntések eredményeképpen a Nemzeti
Vízművek Zrt.-vel Együttműködési Megállapodás-t kötött. Az eljárásnak a lényege,
hogy az önkormányzat helyett a Magyar Állam képviseletében eljáró Nemzeti Vízművek Zrt. fog eljárni a jövőben.
A 6. napirendi pontban a képviselő-testület döntött a Humán Szolgáltató Központ
intézményvezetői feladatainak ellátására
pályázat kiírásáról. Pepó Jánosné megbízott intézményvezető idén ősszel nyugállományba vonul, így a kiírt pályázatra várják
a jelöltek jelentkezését.
A bejelentések között elhangzott, hogy a
lakosság részére „kölcsön” lehetne-e időnként
adni az önkormányzati kisbuszt. Ez kivételes
esetben ugyan már előfordult, de a kisbusz
már több mint 10 éves, célszerű a jó műszaki
állapotának további megőrzése. Ez azonban
csak abban az esetben lehetséges, ha kizárólag
önkormányzattal kapcsolatos feladatokra van
igénybe véve. Remélhetőleg a jármű hamarosan lecserélésre kerül, mivel a Magyar Falu
Program keretében pályázat került benyújtásra, a testület támogatta a javaslatot.
A testületi ülésen elhangzottak bizonyos peres ügyek, a Mesevár Óvoda és
Bölcsődével kapcsolatosan. Sajnos mind
jogellenesen történt. Arra a magánszemély
engedélyt nem adott, és az ülésen a kezében
akkor még senkinek nem volt semmilyen
bírósági végzés.

Magyarbánhegyes Község Önkormányzata és Sódarné Varga Gyöngyi polgármester senkit nem perelt be, a találgatások végett egy munkaügyi per zajlik, amiről, ha az
közérdekűvé válik, természetesen tájékoztatjuk a lakosságot.
A Képviselő-testületi ülések anyagai és
meghívók, valamint az ülésekről készült felvételek az alábbi elérhetőségen tekinthetőek
meg:
az ülések anyagai dátum szerint:
http://magyarbanhegyes.hu/dokumentumtar/category/102-kepviselo-testuleti-ulesek-anyagai
az ülések felvételei dátum szerint:
http://magyarbanhegyes.hu/videotar

Benyújtott pályázatokról tájékoztató:
1. A TOP Plusz pályázatok keretében január 15-ig lehetett pályázatot benyújtani,
melyre az alábbiak kerültek benyújtásra:
TOP_Plusz-1.2.1-21 – „Élhető települések”
A projekt keretében egy sportpark létesítésére kerül sor a Jókai utca 40. szám alatt
található régi iskola udvarán.
Elnyerhető támogatás összege: 60.000.000,Ft; Támogatási intenzitás: 100%

TOP_Plusz-3.3.1-21 – „Gyermeknevelést
támogató humán infrastruktúra”
A projekt keretében rendelkezésre álló
összegből a mini bölcsőde játszóudvarának fejlesztését kívánjuk megvalósítani.
Elnyerhető támogatás összege: 10.000.000,- Ft
Támogatási intenzitás: 100%

TOP_Plusz-2.1.1-21 – „Önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítése”
A projekt keretében rendelkezésre álló
összegből a fogorvosi rendelő és szolgálati lakás épületének energetikai fejlesztését
kívánjuk megvalósítani.
Elnyerhető támogatás összege: 63.930.000,- Ft
Támogatási intenzitás: 100%
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2. A Magyar Falu Program keretében február 5-ig lehetett pályázatot benyújtani,
melyre az alábbiak kerültek benyújtásra:
MFP-ÖTIF/2022 „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” címmel a
ravatalozó épületének felújítása
Elnyerhető támogatás összege: 35.000.000,- Ft
Igényelt támogatás: 34.085.085,- Ft
Támogatási intenzitás: 100%

MFP-TFB/2022 „Tanya- és falugondnoki
buszok beszerzése” címmel falugondnoki
szolgálat létrehozására és falugondnoki
busz beszerzésére
Elnyerhető támogatás összege: 15.000.000,- Ft
Igényelt támogatás: 14.424.000,- Ft
Támogatási intenzitás: 100%

A Mezőkovácsházi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya szervezésében 12 fő
start-közfoglalkoztatásban dolgozó személy
vett részt, a „Belépés a digitalizált munka világába” elnevezésű oktatási programban. Az
egy hónapos képzés helyben zajlott a Művelődési Házban.
Képzés célja: a résztvevők előzetes tudásának és kompetenciáinak felmérése alapján,
a közfoglalkoztatásban állók képességeinek
és készségeinek fejlesztése annak érdekében, hogy képesek legyenek a nyílt munkaerő piac digitalizált munkaköreiben a foglalkoztatónál megvalósuló betanító képzést
követően dolgozni. A hallgatók minden rájuk bízott feladatot elvégeztek, megtanultak
önéletrajzot írni és munkafelvételi interjúkat is gyakoroltak.
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Tájékoztató a Magyarbánhegyesi Helyi Választási Iroda elérhetőségeiről
HVI Vezető

Neve: Dudaszegné dr. Lajos Tímea jegyző
Telefonszáma: 68/480-000/15
E-mail: jegyzo@magyarbanhegyes.hu
Fax: 68/480-104
Főbb feladatok: kapcsolattartás a TVI-vel,
oktatás, képzés, szükség szerint jogi vélemény
kialakítása, próbák irányítása

HVI vezető általános és jogi helyettese

Neve: Hitérné Ambrózay Andrea anyakönyvvezető
Telefonszáma: 68/480-000/17 mellék
Email: hiterne@magyarbanhegyes.hu
Fax: 68/480-104
Főbb feladatok: HVI vezető helyettesítése,
kapcsolattartása a TVI-vel, VÁKIR és NVR
rendszer kezelése, próbák irányítása

HVI tag

Neve: Szlanyinka Tiborné
Telefonszáma: 68/480-000/18 mellék
Email: szlanyinkane@magyarbánhegyes.hu
Fax: 68/480-104
Főbb feladatok: VÁKIR és NVR rendszer
kezelése

HVI tag

Neve: Szokola Csilla
Telefonszáma: 68/480-000/21 mellék
Email: szokolacsilla@magyarbanhegyes.hu
Fax: 68/480-104
Főbb feladatok: adminisztrációs feladatok
ellátása

HVI tag

Neve: Tóthné Gazdag Júlia
Telefonszáma: 68/480-000/21 mellék
Email: tothne@magyarbanhegyes.hu
Fax: 68/480-104
Főbb feladatok: Logisztikai feladatok ellátása

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT HÍREI
A Humán Szolgáltató Központ
továbbra is várja régi és új vásárlóit.
Elérhető termékeik:
kézzel készült fonott kosarak, rongyszőnyegek, ülőpárnák, kerékpár üléshuzat, kispárna, nagypárna, félpárna, kutya-, cica párna,
továbbá egyéni megrendeléseknek is eleget
tesznek.
Szezonnak megfelelően, ünnepkörökhöz kötődően készítenek továbbra is nőnapi, húsvéti díszt, sírdíszt, őszi dekorációt,
karácsonyi díszeket.
A termékeiket a Humán Szolgáltató
Központban lehet megvásárolni.

kép: Humán termékei
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MAGYARBÁNHEGYESI MESEVÁR
ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÍREI

Az év első hónapjaiban feladatainkat a
téli természet, téli időjárás és öltözködés,
állatok élete télen, farsangi készülődés témahét határozta meg. A gyermekek sokat
mozoghattak a szabadban valamint a tornaszobában.
Február első hetében tartottuk a
Mackó hetet az óvodánkban. Ezen a héten,
minden a mackóról szólt. Megismertettük
a gyerekeket a február másodikára szóló
népi jóslattal. Medvés dalokat, verseket,
mondókákat tanultunk. Az időjárást is
megfigyeltük: Meglátja-e a medve az árnyékát?

A bölcsődések farsangi mulatságán
mindenki csodaszép volt, ötletes és csinos
jelmezekbe bújtak a kis csöppségek.
Február közepén tartjuk az óvodai
farsangi mulatságunkat. Ezen a reggelen
gyerekek helyett csupa tündér, királylány,
katona és megannyi csodás, mesés figura
érkezik majd a csoportokba. Mindkét teremben zene fog szólni, vidáman táncolhatnak egész délelőtt a gyerekek, felnőttek. A
csoportok egymást meglátogathatják, ekkor
egy igazi karneváli hangulatba csöppenhetünk. Reméljük sikerül elűznünk a telet és
hamarosan a napocska melegít bennünket.
Szász Károlyné intézményvezető
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TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00003
„EGYÜTT A KÖZÖSSÉGÉRT! - HELYI IDENTITÁS
ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE”
CÍMŰ PROJEKT HÍREI
Közösségfejlesztés Magyarbánhegyesen is
Magyarbánhegyes tagja a TOP-5.3.116-BS1-2017-00003 „Együtt a közösségért!
- helyi identitás és kohézió erősítése” című
projekt konzorciumának. Az együttműködés Battonya, Dombegyház, Kisdombegyház, Magyardombegyház, Dombiratos,
Kunágota települések önkormányzataival
és a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért
Közhasznú Alapítvánnyal a térség közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének
fejlesztése érdekében jött létre.
A projekt közösségi tervezése 2019-ben
megvalósult, de az egyes programok megvalósítását a következő évben már jelentősen gátolta a koronavírusjárvány. Összességében az elmúlt két évben hat esemény
és egy képzés valósult meg a pályázat keretében Magyarbánhegyesen. A programok
sora egy kiállítás megnyitásával kezdődött
a településen még 2020 nyarán. A helytörténeti jelentőségű emlékek bemutatására
hivatott kiállítás a Hon- és népismereti
szakkör és a Magyarbánhegyesért Egyesület
közreműködésével jött létre. Témája pedig a
helyi iskola története volt, az ehhez kapcsolódó eszközöket, tárgyakat, dokumentumokat láthatta a közönség. A folytatásban volt
még „bringaakadémia”, ami elsődlegesen a
gyerekek számára biztosította a játékos tanulás lehetőségét a kerékpáros közlekedés
biztonságának javítása érdekében. Majd ezt
az évet egy közös gondolkodás, a következő
év programjainak közösségi tervezése zárta
le 2020 októberében.

Tavaly folytatódott a programok sorozata. Mindamellett, hogy a hét település
minden lakosának lehetősége van díjmentesen részt venni a projekt valamennyi eseményén az együttműködő településeken,
három olyan program volt, ami kimondottan a helyi lakosságnak szólt.
Pontosabban mindjárt az első, az augusztusi szomszédolás a kisdombegyháziakkal közösen valósult meg. A magyarbánhegyesi csapat kerékpárokon látogatott el a
„szomszéd” településre, ahol aztán parasztolimpián vettek részt a helyiekkel közösen.
A versenyszámok között szerepelt az as�szonycipelés, a traktorhúzás, a talicskatolás,
a szalmabála cipelés, a kötélhúzás és még az
ökölvívás is. A nap kiváló lehetőség volt a
kikapcsolódásra, a kapcsolat- és közösségépítésre. A szomszédolás persze úgy az igazi, ha a vendégek viszonozzák a házigazdák
kedvességét, így idén a kisdombegyházi
csapat érkezik majd Magyarbánhegyesre.
A következő program ismét a helytörténeti értékek bemutatásához kapcsolódott,
ezúttal a közösségi akciók keretében. Tavaly
szeptemberben, a búcsú alkalmából Asztalos Csaba tanár úr tartott egy személetformáló előadást a helyi Szűz Mária Szent
Neve Katolikus Templomról. Kissné Fekete
Tünde bőröndös mesejátékával és Tücsök
Peti interaktív előadásával varázsolt el kicsiket és nagyokat egyaránt. Majd egy háromnapos képzés és egy úgynevezett részvételi
fórum valósult még meg az év során.
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A program idén is folytatódik, a tervek
szerint öt esemény lesz a településen. A sort
márciusban egy népismereti előadás nyitja
meg, egyben az évet ennek a témának egy
utolsó találkozója zárja majd novemberben.
Júniusban a pünkösdi ünnepkörhöz kapcsolódó közösségi rendezvény, júliusban
egy részvételi fórum, majd októberben egy
bűnmegelőzési előadás szerepel a rendezvénynaptárban, és természetesen a kisdombegyházi „szomszédok” látogatása.
A projekt megvalósítása során mindvégig kiemelt cél a helyi lakosok jelentős
számú bevonása a közösségi tervezésbe és

a közösségi folyamatok lebonyolításába. A
nyolc konzorciumi partner együttes célkitűzése, hogy a helyi közösségek fennmaradásán túl a bennük rejlő erővel a feltárt
problémákat kezelni tudják, és az önfejlődő
folyamatok beindítása révén az általuk kitűzött közösségi célokat önállóan el tudják
érni. A tervek szerint a projekt tevékenységei hozzájáruljanak a népesség megtartásához, az életminőség javításához, a társadalmi kohézió és a helyi identitás erősítéséhez.
Részcélok továbbá, hogy a települési lakosság felfedezze a benne rejlő közösségi erőt.
Ezért dolgoznak a projekt szakmai munkatársai és az együttműködő partnerek.

MAGYARBÁNHEGYESI FOTBALL CLUB
A második félszezon 2022. március 6-án
kezdődik hazai pályán, Sarkadkeresztúr csapata ellen. Két okból is presztízs értékűnek
számít az első meccsünk, mivel az egyetlen
gárda, akitől vereséget szenvedtünk ősszel,
ill. az első hely megtartása is nagyon fontos
számunkra.

A téli pihenő után január 10-ével csapatunk heti két edzéssel és hétvégi edzőmérkőzésekkel megkezdte felkészülését a tavaszi szezonra.
A szorgalmas munka kifizetődni látszik.
Három felkészülési mérkőzésen vagyunk
túl, három jól felkészített csapattal szemben
és mindhárom meccsen döntetlen eredmény született.
Békéscsabai Előre U17 – MFC 2 : 2
Orosházi-Rákóczi Vasas – MFC 5 : 5
Békéscsabai UFC U19 – MFC 1 : 1

Egyesületünk két játékossal erősített.
Földi Szabolcs hátvéd, a Végegyháza II. csapatából igazolt hozzánk, még a Békéscsabai
Előre nevelésű Hankó Dávid, néhány év
kihagyás után csatlakozott közénk. Mindkét játékos keményen dolgozik, hogy hozzá
tudjon tenni eredményeinkhez.
Továbbra is nagy örömmel, köszönettel
vesszük szurkolóink jelenlétét, buzdítását
és minden egyéb támogatást, ami elősegíti
a csapat közös sikerét!

Hajrá MFC!
Kintner János
edző
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KÖNYVTÁR HÍREI
A múlt évben bevezetésre került az év
olvasója díj. Elsőként férfi kategóriában,
Volford Sándor, női kategóriában Dobsáné
Jankó Andrea érdemelte ki a címet. Elismerésül egy-egy ajándékcsomagot nyújthattam át a részükre. Mindketten rengeteg
könyvet olvastak el.

res. Védőmaszk és kézfertőtlenítő használata továbbra is kötelező az épületben. Vigyázzunk egymásra!
Lantos Anita
könyvtáros

A könyvtár könyvállománya jelentős
mértékben gyarapodott több száz kötettel
a múlt évben is. Egyrészt a Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszer részeként a mezőkovácsházi könyvtáron keresztül, másrészt
jelentős Önkormányzati, állami támogatásnak köszönhetően. Könyvrendeléshez
továbbra is szívesen meghallgatok ötleteket.
Számos hetilappal, magazinnal is rendelkezünk, melyeket szintén lehet kölcsönözni.
A könyvtárban 2021. novembere óta
működik a Magyar Állam támogatásával a
Nemzeti Művelődési Intézet segítségével,
anyag beszerzésével az „Öltöget-Ők Magyarbánhegyes” hímző szakkör. Meghatározott tematika szerint haladunk az 5 főre
biztosított ingyenes alapanyag és munkaterv alapján. Április-Májusra fogunk végezni az előirányzott feladatokkal, utána szabad
elképzelés szerint működünk. A szakkör
szerdánként 15:30-tól tartja a foglalkozásokat. Saját kézimunkával is lehet csatlakozni,
szeretettel várjuk az érdeklődőket.
Sikerült lefoglalni egy 3D nyomatót,
mely márciusban érkezik a településre egy
hétre a Digitális Jólét Program keretében.
Iskolai osztályoknak kerül bemutatásra, de
nyitvatartási időben várom a lakossági érdeklődőket is a 11. héten.
A könyvtárba visszaérkező könyveket
folyamatosan fertőtlenítem, a helyiséget és
az eszközöket is. A szellőztetés is rendesze-

kép: Hímzőszakkör munkáiból
Kulturális rovat
Fogadják szeretettel: Gönczöl Gizella tanító
néni versét! Gizike néni sokak kedves tanítója volt. Jó egészséget és további alkotó erőt
kívánunk neki!
HAJSZOLTAN
Akkor gyere hozzám, ha nem bírod tovább,
Amikor úgy érzed, hogy Rád dől a világ!
Amikor belelépsz saját csapdáidba,
Széjjel téped magad: ,,aki bírja marja”.
Mindenki a szíved szeretné megkapni
És Te mindig osztod, míg nem marad semmi.
Amikor kiégtél, nem bír el a lábad
Üzenj értem akkor és ott leszek Nálad.
Nem szólok én semmit, nem lesz egy szavam se
Csak arra ügyelek, senki ne menjen be!
Hagyjanak most békén, én is kihátrálok,
Hátha a Csend végre feltárja a titkot:
Ne a rohanásban keressed az Istent.
A Csend majd megsúgja: belül lakik, ott bent…

G.G.

(vers közzététele a szerző engedélyével)

A MAGYARBÁNHEGYESI CORVIN TAEKWON-DO
KLUB HÍREI
• Ezerrel pörög a Magyarbánhegyesi Corvin TKD Klub nyertes, NTPSPEC-21-0110 kódjelű „Én védelem
- önvédelem” - komplex személyiség-, közösségfejlesztő és tehetséggondozó pályázatának megvalósítása.
Hosszú évek után végre sikeresen pályázott a magyarbánhegyesi Corvin Taekwon-do Klub.Az előző évben beadott
„Én-védelem – önvédelem” – komplex személyiség-, közösségfejlesztő és tehetséggondozó program című, NTP-SPEC-21-0110
kódjelű kedvezően elbírált pályázat keretében SNI és roma tanulók edzhetnek együtt
a klub versenyzőivel. A pályázat lehetőséget
biztosít számukra eszközökhöz, felszereléshez jutáshoz, valamint egy hetes ingyenes
edzőtáborozásra. Az egyesület a program
keretében a társadalmi esélyegyenlőséget,
az inkluzív nevelési felfogást és a célcsoportok integrálódását kívánja elősegíteni.
• 2022. 02. 19-én a Magyar ITF Taekwon-do Szövetség országos technikai
szemináriumán voltunk.
A Corvin TKD képviseletében Castillo-Tamás Tímea Barta Dorina, Cseresznyés Lea
versenyzők és Tamás József edző vesz részt.

• A hétvégén tartották ITF Taekwon-do
válogatott edzését, amelyen a Magyarbánhegyesi Corvin TKD részéről Castillo-Tamás Tímea, Barta Dorina, Cseresznyés Lea
és Priskin Ferenc versenyzők, valamint
Tamás József edző vettek részt. Itt vált véglegessé, hogy mindannyian tagjai lettek az
idei, horvátországi Európa Bajnokságra
utazó válogatott keretnek, Tamás József
mester pedig a válogatott egyik edzőjeként
utazhat a csapattal.

A POLGÁRŐRSÉG KÖZLEMÉNYE
Tisztelt Lakosság!
Köszönjük mindenkinek az eddigi támogatást, és az adó 1 százalékot.
Kérem, támogassák továbbra is az adó 1 százalékával egyesületünket,
hiszen mi Önökért vagyunk. Keressenek bennünket bizalommal!
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A jegyeket átvenni a meghívó szerinti helyszíneken lehet legkésőbb 2022. március 3-a 1600 óráig!

